
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού

Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται 

σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

Το σχολείο μας λειτουργεί από το 1904-1954 οπότε και διακόπτεται η λειτουργία του λόγω σεισμού και από το 

1955 ως σήμερα αδιάλλειπτα .Είναι από τα πιο παλιά κι ιστορικά σχολεία του Βόλου.

Λειτουργεί ως οργανικά εξαθέσιο ολοήμερο σχολείο και τα τελευταία έξι χρόνια λειτουργικά επταθέσιο ,μετά

από την αύξηση του αριθμού των μαθητών μας .Για το σχ. Έτος 2021-22 ο αριθμός των μαθητών ήταν εκατόν

σαράντα μαθητές(140).Για το σχολικό έτος 2022-23 θα λειτουργήσει ως εξαθέσιο με 121 μαθητές.

Σύμφωνα με το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας, , το προσωπικο του απαρτίζεται από : 

Διευθύντρια , υποδιευθύντρια, επτά (7)εκπαιδευτικούς ΠΕ 70, επτά εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, Μουσικής, 

Φυσικης αγωγής, θεατρικής αγωγής ,Πληροφορικής και Ξενόγλωσσων (αγγλικών,γαλλικής και γερμανικών), μια 

εκπαιδευτικό ΠΕ 71 του τμήματος Ενταξης τρεις(3) εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης ,μία (1)Ψυχολόγο, 

μία(1)κοινωνικό λειτουργό και ένα άτομο ως βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας.

Εχει προνομιακή θέση στο κέντρο της πόλης που εγγυάται εύκολη μετάβαση στο μαθητικό πληθυσμό που ανήκει  

γεωγραφικά σ αυτό. Ενθαρρύνει και προωθεί την καινοτομία και τον πειραματισμό σε προγράμματα σπουδών ενώ

παράλληλα αναπτύσει ερευνητικές δράσεις μέσα σε ανακαινισμένες σε αίθουσες ως προς τον ηλεκτρονικό τους 

εξοπλισμό (Υ/Η προτζέκτορες)

Το σχολείο μας συμμετέχει σε προγράμματα, σε πανελλαδικούς διαγωνισμούς ,σε κοινά προγράμματα με το 

Παν/μίο Θεσσαλίας και φορείς πολιτισμού και γραμμάτων του Δήμου Βόλου και εθνικά δίκτυα ,σε δράσεις 

εθελοντισμού, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά προγράμματα σε συνεργασία με αντίστοιχους φορείς, σε 

εκπαιδευτικά μαθητικά συνέδρια ,σε αθλητικές διοργανώσεις με διακρίσεις και βραβεύσεις.

Η Δ/νση είναι υποστηρικτική σε όλα τα εκπαιδευτικά θέματα και θέματα διοίκησης.

Το σχολείο μας υποδέχεται ,σέβεται και αναγνωρίζει ισότιμα το κάθε παιδί και τα δικαιώματα του. Το παιδί

βιώνει τη γνώση, το συναίσθημα, την ελεύθερη έκφρραση και τη χαρά της δημιουργίας.

Δάσκαλοι , μαθητές και γονείς συνεργάζονται αποτελεσματικά για την ανάπτυξη της κριτικής συνείδησης του

παιδιού, αναπτύσοντας καθημερινά στη σχολική ζωή μέσα από βιωματικές δράσεις τις έννοιες της ελευθερίας

,της δημοκρατίας ,της συνεργασίας ,της αλληλεγγύης της ισότητας και του σεβασμού σε κάθε διαφορετικό .

Στόχος του είναι να αποτελεί πνευματικό και πολιτιστικό κέντρο της γειτονιάς του και της ευρύτερης κοινωνίας 

του Βόλου γενικότερα.Ενα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία εκπαιδεύοντας ένα παιδί-μαθητή δυνατό γνωστικά 

σωματικά και ψυχικά απέναντι σε κάθε πρόκληση της εποχής του.



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

(Αξιολόγηση: 3)

Στα ζητήματα διαδασκαλίας μάθησης/αξιολόγησης και με εξαίρεση τα προβλήματα λόγω covid ειδικά το πρώτο 

εξάμηνο,η λειτουργία του σχολείου μας ήταν παραπάνω από καλήΟ σύλλογος Διδασκόντων στην αρχή της 

χρονιάς διατύπωσε τις κεντρικές επιδιώξεις (όραμα,αξιες,και στόχοι),υποστήριξε ένα συνεργατικό ,συμμετοχικό 

πλαίσιο εργασίας ,για την επίτευξη αυτών ,διασφαλίζοντας έτσι ενα θετικό κλιμα, απαραίτητο για την 

αποτελεσματική συνεργασία των μελών.

Καθορίστηκαν οι στόχοι μάθησης,προγραμματίστηκαν οι δραστηριότητες ,καθορίστηκαν οι δράσεις και ο τρόπος 

υλοποίησης τους και κατά τη διάρκεια της χρονιάς υλοποιήθηκαν με ικανοποιητικό βαθμό.

Αναπτύχθηκαν κι εφαρμόστηκαν διδακτικές πρακτικές ,όπως σχέδια διαδασκαλίας και διαδακτικές μέθοδοι 

(μαθητοκεντρική, διαφοροποιημένη εξατομικευμένη ,ομαδοσυνεργατική)ανάλογα με τους στόχους του κάθε 

μαθήματος με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους μαθητές όπως:λόγου κι επικοινωνίας ,ανάλυσης -σύνθεσης

,επίλυσης προβλημάτων ,συνεργασίας και διαχείρισης διαμαθητικών συγκρούσεων.

Ενισχυτικό για αυτές τις εναλλαγές μαθησιακών διαδικασιών, αποτέλεσαν τα σχέδια δράσης της 

αυτροαξιολόγησης (βελτίωση σχέσεων μαθητών μέσω ομαδοσυνεργατικής εργασίας )αλλά και η εισαγωγή των 

εργαστηρίων δεξιοτήτων που προάγουν την εφαρμογή καινοτόμων και παιγνιωδών πρακτικών.

Εμφαση επίσης,δόθηκε στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών ,καθολική χρήση των πολυμέσων

,εξαιτίας και της ύπαρξης ανάλογης τεχνολογικής υποδομής όλων των τάξεων, στην υποστήριξη ένταξης στο σχολείο

ευάλωτων ομάδων( εφαρμογή εξατομικευμένων προγραμμάτων,παράλληλη στήριξη,τμήμα ένταξης ,) , σε δράσεις 

προετοιμασίας των μαθητών σε διαγωνισμούς και δημιουργικές δράσεις (πολιτιστικές καλλιτεχνικές κι αθλητικές ) 

ενώ οργανώθηκε αποτελεσματικά η εξ αποστάσεως διδασκαλία όποτε απαιτήθηκε.

Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώθηκε στον προγραμματισμένο χρόνο ενώ η αξιολόγηση των μαθητών 

πέρα από την παραδοσιακή τους αξιολόγηση (αριθμητική ) εμπλουτίστηκε με ποιοτικές μεθόδους αξιολογησης 

(περιγραφική,portofolio μαθητή).

Διαθέσιμα Τεκμηρια

-Αρχείο διδακτικών σεναρίων

-παραγωγή εργων δημιουργικής γραφής,κατασκευή τεχνημάτων κι εκθεση τεχνημάτων στους εργαστηριακούς 

χώρους(άτυπη μορφή αξιολόγησης)

-βιβλιο σχολικής ζωής τάξης

-ερωτηματολόγια /έπαινοι ,αριστεία και βραβεία διαγωνισμών

-παρουσιάσειες προγραμμάτων /δράσεων στην ιστοσελίδα του σχολείου (φωτογραφίες -έργα των μαθητών /τρών)



Ενδεικτικές δράσεις

-23/9/21 Συμμετοχή στο διαγωνισμό ζωγραφικής Βραδιά Ερευνητή στο ΕΜΠ”

-30/9/21 ” Αέρια ρύπαμση και ποιότητα αέρα στους εσωτερικούς χώρους” καμπάνια Ε.Ε. - “ Ευρωπαική Εβδομάδα 

Κινητικότητας”

-12/10/21 Συμμετοχή του σχολείου στο EUROPE CODE WEEK 2021” Ευρωπιαική Εβδομάδα Προγραμματισμού”

-21/10/21 Μουσείο πόλης ( Στ 2 τάξη) “Εκθεση !821-2021” Από την Επανάσταση στην εθνική επέτειο

-25/10/21 Το θέατρο στο σχολείο

“ Ο μεγάλος Περίπατος του Πέτρου” της Άλκης Ζέη ( online ) 

4/11/21 Λύκειο Ελληνίδων “ Ένας κόσμος για εξερεύνηση” ( Β’)

10/11/21 Πρόγραμμα “Αρτος ο επιούσιος” Βυζαντινό Μουσείο Μακρυνίτσας 

(Α’ ,Γ΄)

16/11/21 Συμμετοχή των Ε’ και Στ’ -Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2022

25/11/21 Μουσείο Πόλης , Τοπική Ιστορία ΣΤ2 Έκθεση Σοφαδιτών Ελληνικές φορεσιές” 

2/12/21 “Στοματική υγιεινή” (Β’ )από τον Οδοντιατρικό Σύλλογοι Βόλου

3/12/21 Δράσεις για την Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

16/12/21 Πρόγραμμα “ Η πόλη , ένα ανοιχτό μουσείο” (Β’ τάξη) 

21/12/21 “ Ενα βιβλίο για το ασφαλές διαδίκτυο”(Α)

27/1/22 Δράσεις "Ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος"

4/2/22 Συμμετοχή σε 9ο Διεθνή Διαγωνισμό “ Η εκπαίδευση και ο ξεριζωμός του ελληνισμού” με έργα ζωγραφικής

( Ε’)

28/2/22 Συμμετοχή στο Πανελλήνιο διαγωνισμό Φυσικής με διάκριση ( Ε’ ) 

1/4/22 Διαγωνισμός “ Παιχνίδι και Μαθηματικά” της ΕΜΕ( Ε’ και ΣΤ’ με 

διακρίσεις)

7/4/22 Επίσκεψη στα ΕΛΤΑ Βόλου – "Διαδρομή ενός γράμματος"Α Τάξη 11/4/22

ΚΠΕ Μακρυνίτσας (Α’ )- Μελετώντας τα μονοπάτια του Πηλίου- Μουσείο 

Ζούλια Πορταριάς ( Δ’ τάξη) – Τοπική Ιστορία

3/5/22 ΚΠΕ “ Οικοτουρισμός”( Ε’ ) , Βυζαντινό Μουσείο Μακρυνίτσας (Στ’ ) “ Μια εικόνα , χίλιες λέξεις” 13/5/22

Συμμετοχή στο 11ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας( Στ’ τάξη)

7/5/22, 24/5/22 Θεατρική παράσταση “ Αγάλματα” – Μυθολογία και θέατρο – 

Ιστορία και θεατρική αγωγή( Γ’ )

25/5/22 Βιβλιοθήκη, Μουσείο και εκκλησία Μηλεών (ΣΤ )-Τοπική Ιστορία 26-

27/5/22 Παγκόσμια ημέρα Μουσείων – αρχαιολόγοι στο σχολείο –

( Α’- Β’ τάξεις) - το σχολείο στο Λόφο της Γορίτ



Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 4)

Η φοίτηση των μαθητών /τριων στο δημοτικό σχολείο είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται από τον εκπαιδευτικό 

της τάξης ο οποιος καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του 

ΥΠΑΙΘ.

Αξιοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία από το αρχείο του σχολείου μας (Βιβλίο Μητρώου, Καρτέλες μαθητών, 

καταχώρηση στοιχείων στο myschool) έχει παρατηρηθεί ότι παρακολουθείται επισταμένως η φοίτηση και η 

σχολική διαρροή από την Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων.

Κατά το σχολικό 2021-2022:

κανένας μαθητής δεν κινδύνευσε να επαναλάβει την τάξη λόγω ελλιπούς φοίτησης ή διαρροής

κανένας μαθητής δεν έχει εγκαταλείψει το σχολείο.

Η φοίτηση των μαθητών/τριών στο σχολείο μας χαρακτηρίζεται συνεπής και συστηματική.Η φοίτηση τους μπορεί 

να διακοπεί για λόγους υγείας. Οι εκπαιδευτικοί καταγράφουν τις απουσίες των μαθητών και υπάρχει άμεση 

επικοινωνία με τους γονείς και ενημέρωσή τους, σε συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου για να διερευνηθούν

οι λόγοι απουσίας. Όταν οι μαθητές επιστρέψουν στο σχολείο είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά.

Γενικά, οι μαθητές προσέρχονται εγκαίρως στο σχολείο οι πόρτες κλειδώνουν μετά το χτύπημα του κουδουνιού 

και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος εκτός αν ασθενήσουν κατά τη διάρκεια αυτού. Στην περίπτωση 

αυτή, ειδοποιούνται οι γονείς-κηδεμόνες, οι οποίοι παραλαμβάνουν τα παιδιά έχοντας υπογράψει σχετική 

Υπεύθυνη Δήλωση). Στην περίπτωση αργοπορίας κατά την έναρξη των μαθημάτων, σύμφωνα με τον εσωτερικό 

κανονισμό, υπάρχει επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες για την αιτιολόγησή της.

Το σχολικό έτος 2021 – 2022 πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης τα μαθήματα χωρίς να χρειαστεί να γίνει εξ 

αποστάσεως διδασκαλία.Μέσα από διαδικασίες ανατροφοδότησης που οργάνωσαν και υλοποίησαν οι 

εκπαιδευτικοί,έγινε προσπάθεια ώστε να καλυφθούν με επιτυχία τα μαθησιακά κενά των απώντων μαθητών λόγω

COVID.

Επιπλέον τα ειδικά προγράμματα που λειτουργούν στο σχολείο ,τμήμα Ενταξης ,Παράλληλης Στήριξης, 

ΕΔΥ,ενθαρύνουν τους αλλοδοπούς και τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να ενταχθούν στο περιβάλλον της 

τάξης αποτρέποντας τους, να αναπτύξουν αρνητική στάση για το σχολείο οδηγώντας τους σε πιθανή εγκατάλειψη

αυτού.

Διαθέσιμα τεκμήρια

-αλληλογραφία του σχολείου(ηλεκτρονική και έντυπη)

-Φύλλα ελέγχου τάξεων

-βιβλίο πράξεων του Δ/ντη

-myschool

-αρχειο σχολείου (ΒΠΣ)



-βιβλίο Σχολικής Ζωής

-blogs.sch.gr/2dimvoloumag/ 

Ενδεικτικές Δράσεις

9/6/2022,πρόγραμμα ομαλής μετάβασης από το νηπαιγωγείο στο δημοτικό σχολείο σε 

συνεργασία με το 13ο Νηπ/γειο Βόλου

-δράσεις υποδοχής από τους μαθητές τηα Α τάξης του σχολείου μας

-θεατρική παράσταση του Ν/γείου με θέμα "Την Ελλάδα αγαπώ"στους μαθητές 

της Α και Β Τ'αξης

- Ενημέρωση γονιών νηπίων από τη Δ/ντρια του σχολείου για την έννοια του .

Δημουικού Σχολείου.

10/6/2022,πρόγραμμα μετάβασης μαθητών ΣΤ Τάξης από το Δημοτικό Γυμνάσιο.

Σχέσεις   μεταξύ   μαθητών   /   μαθητριών

(Αξιολόγηση: 3)

Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους μαθητές/μαθήτριες, σέβονται την προσωπικότητά τους, καλλιεργούν και 

εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους, δημοκρατική συμπεριφορά.

Στο σχολείο οι σχέσεις μαθητών – δασκάλων διέπονται από τους κανόνες του σχολικού πλαισίου. Οι 

εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους συντάσσουν με τους μαθητές τους το «συμβόλαιο της τάξης» στο οποίο 

συμφωνούν από κοινού για τις υποχρεώσεις αλλά και για τα δικαιώματα όλων.Παράλλαλα υπάρχει κι ο 

εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας όόπου δηλώνονται ρητά οι προσδοκώμενες συμπεριφορές από μαθητές κι 

εκπαιδευτικούς.

Σκοπός του σχολείου είνια η διαμόρφωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης συνεργασίας κια υποστήριξης.Οι 

εκπαιδευτικοί αφιερώνουν χρόνο ακούγοντας τα προβλήματα των μαθητών και προβαίνουν σε ενέργειες για την 

καλύτερη αντιμρτώπιση τους υπήρξε επιβράβευση κι ενίσχυση των θετικών συμπεριφορών,υπήρξε δυνατότητα 

έκφρασης συναισθημάτων και αποδοχής των αδυναμιών τους μέσα από ποικίλες δράσεις.

Διαθέσιμα κριτήρια

εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου 

συμβόλαιο τάξης

ημερολόγιο τάξης

παρουσιάσεις προγραμμάτων και δράσεων στην ιστοσελίδα του σχολείο.https://blogs.sch.gr



Ενδεικτικές δράσεις

20/10/21 Συνεργασία με το Π.Θ. , με Μ.Σ Βόλου για το βιβλίο του Μηνά Βιντιάδη

25/10/21 Το θέατρο στο σχολείο

“ Ο μεγάλος Περίπατος του Πέτρου” της Άλκης Ζέη ( online ) 

15/12/21 -“ Μπετόβεν, ο μουσικός της σιωπής”

15/3/22 Θεατρική παράσταση “ Μια μέρα με τον Μπετόβεν” (Γ’ ) στο Πολιτιστικό κέντρο

Ν.  Ίωνίας  (συνεργασία  με  το  Π.Θεσσαλίας)  –  Μ.Σ.Βόλου

16/3/22 Συμμετοχή στην Ημέρα Ποίησης- Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Ε’ και Στ ) 

7/5/2022"Ενας  συγγραφέας  στο  σχολείο"  (Ε’-  Στ’  )-  Δημήτρης  Μαλικέρτης 

24/5/22 Θεατρική παράσταση “ Αγάλματα” – Μυθολογία και θέατρο – Ιστορία και θεατρική αγωγή( Γ’

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 3)

Το σχολείο μας είναι υποστηρικτικό και ενίσχύει τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών/-τριών

Στην πλειοψηφία οι μαθητές αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις μεταξύ τους και επιλύουν ειρηνικά τις διαφορές που 

δημιουργούνται. Λειτουργούν ομαδικά εντός και εκτός τάξης.

Τη φετινή χρονιά η υλοποίηση και η εφαρμογή σχεδίων δράσης προαγωγής σχέσεων μαθητών και των 

εργαστηρίων δεξιοτήτων συντέλεσαν στην ενίσχυση διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους .

Υπάρχουν ωστόσο και κάποια φαινόμενα αντικοινωνικής συμπεριφοράς και επιθετικότητας μεταξύ 

συγκεκριμένων μαθητών που απασχόλησαν το σύλλογο διδασκόντων ο οποίος κάνοντας διάφορες παρεμβάσεις 

προσπάθηε για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τους.

Συγκεκριμένα εκ μέρους του σχολείου πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες:

Παρέμβαση της ΕΔΥ με την εφαρμογή εξατομικευμένου προγράμματος παρέμβασης για την ενίσχυση του 

αισθήματος “του ανήκειν” στη σχολική τάξη

Εκπόνηση ατομικών τριμηνιαίων προγραμμάτων διεπιστημονικής και διαφοροποιημένης υποστήριξης για 

τους συγκεκριμένους μαθητές χωρίς όμως τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Προέγγιση του μαθητή με πολλούς και διαφορετικούς παιδαγωγικούς τρόπους καθώς και προσέγγιση και 

των άλλων μαθητών που εμπλέκονταν σε διάφορα περιστατικά

Ανάληψη πρωτοβουλίας για ενημέρωση του συνόλου των μαθητών /τριών σχετικά με την ενδοσχολική βία

Πρόσκληση για συζήτηση με την ολομέλεια των γονιών των τάξεων

Ενημέρωση της Συντονίστριας εκπαιδευτικού έργου -σκπόνιση σεμιναρίου για τη διαχείριση τάξης

Ενημέρωση του Δ/τη Π. Ε. Ν. Μαγνησίας

Προσωπική ενημέρωση και συνομιλία με τη Δ/ντρια του ΚΕΔΑΣΥ ,κας Λαδοπούλου

Πρόσκλησητου ΚΕΔΑΣΥ για υλοποίηση προγραμμάτων παρέμβασης διαχείρισης τάξης.



Πρόσκληση των κηδεμόνων του μαθητή προς συζήτηση για εύρεση λύσης.

Εμπλοκή των κονωνικών υπηρεσιών του Δήμου Βόλου καθώς και

Διαθέσιμα κριτήρια

συμβόλαιο τάξης

ερωτηματολόγια -κονωνιογράμματα 

κλείδες μη συμμετοχικής παρατηρησης 

βιβλίο σχολικής ζωής

εμπιστευικό βιβλίο πράξεων δ/ντου 

ηλεκτρονική επικοινωνία με τους γονείς

ιστότοπος του σχολείου blogs.sch.gr/2dimvoloumag/

Ενδεικτικές δράσεις

υλοποίηση εκπαιδευτικού υποστηρικτικού προγράμματος Ε.Δ.Υ 

24/9/21 Πανελλήνια Ημέρα Αθλητισμού

“ Το σχολείο σε κίνηση : Αθλούμαστε δημιουργικά”

Εκδρομή στο πάρκο του Αναύρου ( Β’, Δ΄, Ε΄, ΣΤ1, ΣΤ2

15/11/21 “ Τα γουρουνάκια πάνε Μουσείο” (Α’ τάξη ) Μουσείο Τσαλαπάτα 

18/11/21 Εκπαιδευτική Δράση κυκλοφοριακής αγωγής στον χώρο του σχολείου “ Μια μέρα με το 

ποδήλατο”

3/12/21 Δράσεις για την Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

3/3/22 -9/3/22 Συμμετοχή σε Δράσεις / δημιουργίες μαθητών για την Ημέρα κατά της σχολικής βίας

15/3/22 Θεατρική παράσταση “ Μια μέρα με τον Μπετόβεν” (Γ’ ) στο Πολιτιστικό κέντρο

Ν. Ίωνίας (συνεργασία με το Π.Θεσσαλίας) - Μ.Σ.Βόλου

21/3/22- 23/3/22 Εθελοντική δράση ( Ε’)"Το μαγαζάκι της αγάπης" 

6/5/22 πρόγραμμα “Βιβλιοθήκη” στο ΚΔΑΠ Νεάπολης ( Α’)

7/5/22, 24/5/22 Θεατρική παράσταση “ Αγάλματα” – Μυθολογία και θέατρο – Ιστορία και θεατρική 
αγωγή( Γ’ )

7/6/22 Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος “Περιβάλλον και Θάλασσα” - Άναυρος 

8/6/22 Γιορτή λήξης “Πολιτισμός- Θέατρο- Περιβάλλον” λόγος, δημιουργία,παιχνίδι , μάθηση “ Το 

σχολείο γιορτάζει”



Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 3)

Το σχολείο μας, έχοντας παραδοσιακά άριστες σχέσεις με τους γονείς των μαθητών μας, φρόντισε και κατά την 

φετινή χρονιά να διατηρήσει με τους γονείς και τον σύλλογό τους τις καλύτερες σχέσεις αλληλοεκτίμησης, με την

ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου - οικογένειας.

Από την αρχή της χρονιάς πραγματοποιήθηκαν τακτικές δια ζώσης ενημερωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών 

με τους γονείς από όλους τους εκπαιδευτικούς ενώ όπου χρειάστηκε τηλεκπαίδευση η διαδικτυακή επικοινωνία 

εκπαιδευτικών-γονέων ήταν διαρκής και εποικοδομητική μέσω των τηλεσυναντήσεων , των αναρτήσεων στην 

ιστοσελίδα και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας .

Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάστηκε συχνά με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για τη διενέργεια 

πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλάισια του σχολικού προγράμματος που αφορούσαν στο σχεδιασμό , την 

προσφορά υλικών πόρων ( εγκαταστάσεις ,εποπτικά υλικά,καλλιτεχνικές ,υπηρεσίες) τη συμμετοχή τους σε 

κοινές δράσεις της σχολικής ζωής και εθελοντικά προγράμματα.

Ετσι διαπιστώθηκε ευκαίρια επικοινωνίας και άμεση ανταπόκριση των γονέων στα θέματα που προέκυπταν σε 

κάθε έκφανση της σχολικής ζωής.Συγκινητική ήταν η οικονομική προσφορά και η ψυχική υποστήριξη των γονέων 

στην πλειοψηφίας τους, για τη στήριξη μαθητών του σχολείου για τους οποίους προέκυψε ανάγκη.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ

Προγραμματιμός ενημερωτικών συναντήσεων(γνωστικού και συμπεριφορικού περιεχόμενου)

Επικοινωνία δια ζώσης ,ασύγχρονα μέσω eclass,ηλεκτρονική και τηλεφωνική επικοινωνία και μέσω 

ιστοσελίδας του σχολείου.

Αποστολή ημερήσιας ενημέρωσης και εργασιών στους απόντες μαθητές.

Προγραμματισμός συναντήσεων των γονέων με την ψυχολόγο και την κονωνική λειτουργό του σχολείου για 
συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη . 

Τεχνολογική υποστήριξη και εξοπλισμό (videokamera) από γονείς για την κάλυψη θεατρικών 

παραστάσεων κια εκδηλώσεων

Βιλίο σχολικής ζωής 

                                    Πρακτικά

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου 

Ημερολόγιο προγραμματισμού Ε.Δ.Υ

Ενδεικτικές δράσεις

2/12/2021,θεατρικό παιχνίδι ρόλων,"Τα δόντια μου προσέχω γερά για να τα έχω"(εργαστήριο δεξιοτήτων)

18/12/2021,πρόγραμμα εθελοντισμού "Το δέντρο της αγάπης ",Ασπρες πεταλούδες

15/3/22 Θεατρική παράσταση “ Μια μέρα με τον Μπετόβεν” (Γ’ ) στο Πολιτιστικό κέντρο Ν. Ίωνίας 

(συνεργασία με το Π.Θεσσαλίας) – Μ.Σ.Βόλου 

22/3/2022,θετρικό δρώμενο,'τα επαγγέλματα που χάθηκαν στο χρόνο"(εργαστήριο δεξιοτήτων)

17/5/2022 Θεατρική παράσταση "Μυθολογία και Θέατρο"με τεχνικές δράματος(

8/6/2022,θεατρικό δρώμενο "Ταξίδι στη σελήνη"γνωρίζοντας το πλανητικό σύστημα(εργαστήριο 

δεξιοτήτων)

6/6/2023,Ενημερωτική συνάντηση γονέων με Δ/ντρια /εκπαιδ/κούς με Θέμα "Διαχείριση προβλημάτων 

τάξης" .

8/6/2022,Γιορτή  λήξης,"Περιβάλλον,πολιτισμός  ,θέατρο"



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Τα θετικά σημεία στην παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία της σχολικής μονάδας είναι :

-η επίτευξη των στόχων που έθεσαν οι εκπαιδευτρικοί όσον αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και οι 

εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας που εφαρμόστηκαν.

-η ποκιλία δράσεων βιωματικού και ομαδοσυνεργατικού χαρακτήρα μέσω των σχεδίων δράσεων και των 

εργαστηρίων δεξιοτήτων που διαμόρφωσαν κλίμα αλληλοσεβασμού ,εμπιστοσύνης και σεβασμού της 

διαφορετικότητας,τόσο μεταξύ των σχέσεων των μαθητών ,όσο και και μεταξύ των σχέσεων μαθητών και 

εκπαιδευτικών.

Η φοίτηση των μαθητών χαρακτηρίζεται ως συνεπής και συστηματική.

Το σχολείο φρόντισε να διατηρήσει με τους γονείς και το σύλλογο τους τις καλύτερες σχέσεις αλληλοεκτίμησης 

με την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας ,υποστήριξη και ενίσχυση συνεργασίας σχολείου και οικογένειας.

Σημεία προς βελτίωση

Η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών μέσω της ενίσχυσης του προγράμματος της 

διαμεσολάβησης από εξωτερικούς θεσμικούς παράγοντες . 

Ενίσχυση επιμορφωτικού χαρακτήρα που αφορά τις εναλλακτικές μέθόδους και πρακτικές διδασκαλίας.

Μόνιμο προσωπικό της Ε.Δ.Υ (ψυχολόγος-κοινωνικός λειτουργός)για την καλύτερη αντιμετώπιση και 

υποστήριξη πάνω σε θέματα κοινωνικών συμπεριφορών,όπως αυτά αναδείχθηκαν πολύ περισσότερο 

εξαιτίας της πανδημίας.

Λειτουργία σχολή γονέων στο χώρο του σχολείου ,από ειδικούς στο χώρο της ψυχικής ανάπτυξης του 

παιδιού .

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 4)

Το σχολείο με την έναρξη του διδακτικού έτους έθεσε συγκεκριμένους στόχους θα διασφάλιζαν την ευρυθμη κι 

ομαλή λειτουργία του και σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ λόγω των έκτακτων συνθηκών 

εξαιτίας του covid19.

Ο εσωτερικός σχολικός κανονισμός επικαιροποιήθηκε και συνδιαμορφώθηκε με την συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών ,του εκπροσώπου Γονέων και Κηδεμόνων,της Αντιδημαρχου Παιδείας και 

πολιτισμούΔ.Βόλου,μέσω εκπροσώπισης της.Εγινε κοινοποίηση μέσω της αλληλογραφίας του σχολείου στους 

γονείς και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Με ευθύνη της Δ/ντριας καθώς κι όλης της σχολικής κοινότητας διασφαλίστηκε η εφαρμογή της κείμενης 

εκπαιδευτικής νομοθεσίας και του εσωτερικού σχολικού κανονισμού.

Η Δ/νση συντόνισε και επόπτευσε τις διαδικασίες ,παρείχε οδηγίες ,αποσαφήνισε τους στόχους και τις επιδιώξεις

,επισήμασνε τυχόν λαθη και παραλείψεις και έλεγξε την αποτελεσματικότητα του παραγόμενου συλλογικού 

έργου.Συνεργάστηκε με το Συντονιστή Εκπαίδευσης,την ΠΕ Μαγνησίας,το Δήμο Βόλου ,το Π.Θεσσαλίας

,πολιτιστικούς φορείς της πόλης και το Σύλλογο Γονέων με στόχο τη μεγιστοποίηση των προσπαθειών και την 

επίτυξη του βέλτιστου αποτελέσματος.



Κατανομή και διαχείριση πόρων

Ο βασικότερος πόρος του σχολείου αποτελεί το ανθρώπινο δυναμικό του.Στην πλειονότητά τους οι εκπαιδευτικοί 

είναι έμπειροι με αυξημένα προσόντα και γνώστες της σύγχρονης τεχνολογίας. Εγινε προσπάθεια για την 

καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού. Αξιοποιήθηκε το διδακτικό προσωπικό  

ανάλογα με την ειδικότητα ,τις δεξιότητες ,τις εμπειρίες ,τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του και σύμφωνα με το 

ωρολόγιο πρόγραμμα και το σχολικό προγραμματισμό.Ο Σύλλογος Διδασκόντων λειτουργησε πάντα συλλογικά 

και δημοκρατικά με αυξημένο το αίσθημα της ευθύνης ως προς την αποστολή του, ενώ έγινε καταγραφή των 

αρμοδιοτήτων όλου του προσωπικού στο πλαίσιο της ομαλής λειτουργίας του σχολείου. 

Ο χρόνος ως πόρος αξιοποιήθηκε στοχευμένα και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου.

Η διαχείριση οικονομικών πόρων του σχολείου ,που προήλθαν από τα χρήματα της σχολικής επιτροπής του 

σχολείου στοχευσαν στην κάλυψη των αναγκών του ,που ήταν πολλές σε απαιτήσεις τόσο βασικών 

λειτουργικών αναγκών όσο και σε αναλώσιμα σχολικά είδη.Το σχολείο δεν έχει χρηματικές οφειλές.Παρ όλα 

αυτά ,η αύξηση της χρηματοδότησης θα αποτελεί πάντα αίτημα προς διεκδίκηση για το σχολείο που 

οραματιζόμαστε.

Προστασία αξιοποίηση και εκσυχρονισμός σχολικών χώρων-υποδομών

Οι χώροι του σχολείου αξιοποιούνται με τον καλύτερο τρόπο.Εγιναν συνεχή και αλλεπάλληλα αιτήματα στον 

Δήμο για την βελτίωση,συντήρηση και εκσυχρονισμό των χώρων του ,(τα οποια και καταγράφονται στο βιβλιο 

σχολικής Ζωής και στη τακτική αλληλογραφία μεταξύ τενικών υπηρεσιών του Δήμου Βόλου),στα οποία και 

ανταποκρίθηκαν αλλά σίγουρα χρειάζονται πολλές παρεμβάσεις ακόμη και σε πολλά άλλα επίπεδα, αν θέλουμε να

μιλήσουμε για ένα σχολείο που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές 

απαιτήσεις.Επισημαίνεται, ότι το σχολείο λειτουργεί με την υπάρχουσα κτιριακή υποδομή από το 1955 με μόνη 

παρέμβαση την πρόσθεση αιθουσών ολοημέρου ,εργαστηρίου υπολογιστων και πολυαίθουσας , κατόπιν πολλών 

ενεργειών και πιέσεων της Δ/νσης και του συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων το 2001 άρα και οι ελλείψεις σε 

σύγχρονες υλικοτεχνικές υποδομές πολλές.

Η δημιουργία ανάπτυξη μιας σύγχρονης σχολικής βιβλιοθήκης ως χώρο και ως μέσο ενίσχυσης καλών πρακτικών 

και συμπλήρωσης δράσεων που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου μας και που αποτελέσε έναν 

απο τους σημαντικούς στόχους μας ,έγινε πραγματικότητα.Η νέα μας σύγχρονη βιβλιοθήκη εγκαινιάστηκε στο 

τέλος του διδακτικού έτους με την παρουσία δημοσίων φορέων του τόπου μας που εχουν συνδράμει για το έργο 

αυτό...Χρειάζεται όμως περαιτέρω ενίσχυση ώστε ο ρόλος στην εκπαιδευτική πράξη να είναι καθοριστικός και 

αποτελεσματικός.

Διαθέσιμα τεκμήρια

Πρακτικά συλλόγων Διδασκόντων 

Εσωτερικός κανονισμός

Βιβλίο πράξεων Δ/ντή

Απολογισμός δαπανών με κωδικοποίηση

Αλληλογραφία-αιτήματα για την ανακαίνηση του χώρου της βιβλιοθήκη 

Ενημέρωση του συλλόγου γονέων για τη λήψη επιχορηγήσεων και κατανομής δαπανών

Φωτογραφικό υλικό 

               blogs.sch.gr/2dimvoloumag/



Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 4)

Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς υπήρξαν πρωτοβουλίές για τη διάχυση καλών πρακτικών και την 

εξωστρέφεια και την προβολή του έργου της σχολικής μονάδας.

Η επαφή του σχολείου με θεσμικούς φορείς είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε κοινωνικά, 

περιβαλλοντικά,πολιτιστικά θέματα,την καλλιέργεια σεβασμού στην διαφορετικότητα καθώς και την ενδυνάμωση 

τους ως ενεργών πολιτών.

Διαθέσιμα κριτήρια

-συνεργασία με άλλα σχολεία και συμμετοχή σε κοινές δράσεις μεσω των παρακάτω κοινών προγραμμάτων:

-Εκπαιδευτικό πρόγραμμα μετάβασης απο το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό (9/6/2022)-εκπαιιδευτικό 

πρόγραμμα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο (7ο Γυμνάσιο -Μουσικό Σχολείο Βόλου.(10/6/2022)

-παραγωγή θετρικής παράστασης “Μία ημέρα με το Μπετόβεν”,σε συνεργασία με το μουσικό σχολείο Βόλου.

(9/3/2022),σε πολιτισυικό χώρο του Δήμου Βόλου.

Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:

-υλοποίση θεατρικής παράστασης σε συνεργασία με το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Π.Θ (υπ.Καθηγήτρια 

του ΠΘ, Τσιλιμένη Τασούλα) και το συγγραφέα και θεατρικό παραγωγό Μηνά Βιντιάδη(15/3/2022)

-παραγωγή δημιουργικής γραφής μέσω της ποίησης και σε συνεργασία του Εργαστηρίου Λόγου και πολιτισμού 

Του Π.Θεσσαλίας (21/3/2022,ημέρα ποιησης στο χώρο του πανεπιστημίου)

-Πρακτική άσκηση φοιτητών Γ και Δ εξαμήνου σπουδών(Νοέμβριος,Μάιος)

Συνεργασία με όλους τους πολιτιστικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης του Δ.Βόλου:

              

αντιδημαρχία Παιδείας και πολιτισμού,πολιτιστικά κέντρα , Δημοτική βιβλιοθήκη, μουσεία, ΚΔΑΠ,    

κρατικά αρχεία,, θέατρο ,τεχνικές υπηρεσίες Δήμου Βόλου

6/5/2022:πρόγραμμα “Βιβλιοθήκη”,συνεργασία τμήμα βιβλιοθηκονόμων του ΚΔΑΠ Νεάπολης

15/5/2022:εγκαίνια σύγρονης ανακαινισμένης βιβλιοθήκης του σχολείου μας(Αντιδημαρχία 

Παιδείας και Πολιτισμού,Δ/νση ΠΕ Μαγνησίας,ΚΔΑΠ,Σύλλογος Γονέων και 

κηδεμόνων,οικ.Ευεργέτη κ Χ.Τσιμά,

Εξωστρέφεια και προβολή του έργου του σχολείου μέσω:

-δελτίων τύπου τοπικών μέσων ενημέρωσης :

-εφημερίδα θεσσαλία :

27/3/2022 “Μαθητές του 2ου Δημ.Σχ. Βόλου,Μικροί δημιουργοί με μεγάλες ικανότητες”,εκτενές 

ρεπορταζ για το σχολείο ως χώρος παραγωγής πολιτισμού 

16/6/2022:Εγκαινια για την νέα βιβλιοθήκη στο 2ο ΔημΣΧ. Βόλου

-εφημερίδα Ταχυδρόμος:



17/3/2022:”Εκδήλωση με λόγο και μουσική” 

17/6/2022:”Νέα σύγχρονη βιβλιοθήκη στο 2ο Δημ.Σχ.Βόλου”

Τηλεοπτικό δίκτυο TRT, 

15/6/2022 Ελληνική ραδιοφωνία,

15/6/2022

-μέσων κοινωνικής δικτύωσης

-ανάρτηση δράσεων στον ιστότοπο του σχολείου του σχολείου

Θετικά σημεία

Ηγεσία-οργάνωση και διοίκηση του σχολείου 

Κατά το σχολικό έτος 2021-22 η λήψη των αποφάσεων έγινε συνεργατικά με ενεργή εμπλοκή όλου του προσωπικού 
μέσα από ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών εμποτισμένων με τη βούληση και το αίσθημα ευθύνης για την 
αποτελεσματική λειτουργία του Σχολείου αλλά και την προστασία της υγείας των μαθητών και των οικογενειών 
τους. Λόγω covid19(φόρμες ιχνηλάτησης επαφών κρούσματος covid 19).

Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων εργάστηκαν με υπευθυνότητα για την εύρυθμη 

λειτουργία της Σχολικής Μονάδας.

Τήρησαν πιστά την κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζοντας νόμους, εγκυκλίους και υπηρεσιακές εντολές 

εξειδικεύοντας και προσαρμόζοντας τες στις ιδιαίτερες συνθήκες της σχολικής μονάδας.

Ανέλαβαν σε ομάδες των πέντε (5)τα σχέδια δράσεις τα οποία υλοποήθηκαν με επιτυχία ξεπερνώντας τις όποιες 

δυσκολίες κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και με συνέπεια στους συγκεκριμένους χρόνους του 

Υπουργείου,ενώ στο τέλος αποτυπώθηκαν τα αποτελέσματα στις φόρμες του ΙΕΠ.Παράλληλα με μεγάλη 

υπευθυνότητα υλοποιήθηκαν και τα εργαστήρια δεξιοτήτων από τους αντίστοιχους εκπ/κούς.Τα αποτελέσματα 

αναρτήθηκαν και στον ιστότοπο του σχολείου.

Επιπλέον, ιεράρχησαν στόχους, επέβλεψαν την τήρηση του Σχολικού Κανονισμού και διασφάλισαν την 

αξιοποίηση του προσωπικού μέσα από κοινές διαδικασίες και δραστηριότητες.

Η Διεύθυνση του Σχολείου έδωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες για την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου και 

την εκπλήρωση των υποχρεώσεων όλων των εκπαιδευτικών όπως οι εφημερίες, η ασφάλεια και η υγιεινή των 

μαθητών/τριών, η συνεργασία των εκπαιδευτικών, η συνεργασία με τους γονείς, η τήρηση του ωραρίου, ο 

παιδαγωγικός έλεγχος, ο έλεγχος της φοίτησης κ.ά.

Συντόνισε και επόπτευσε τις διαδικασίες,παρείχε οδηγίες, αποσαφήνισε τους στόχους και τις επιδιώξεις, 

επεσήμανε τυχόν λάθη και παραλείψεις και έλεγξε την αποτελεσματικότητα του παραγόμενου συλλογικού 

έργου.Συνεργάστηκε με κάθε θεσμικό φορέα με στόχο τη μεγιστοποίηση των προσπαθειών και την επίτευξη του 

βέλτιστου αποτελέσματος.Επιλύθηκαν διοικητικά προβλήματα που προέκυπταν επί καθημερινής βάσης

,αποτελεσματικά και με υπευθυνότητα.

Η διαχείριση των περιορισμένων οικονομικών πόρων είχε στόχο την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών 

(είδηκαθαριότητας, μάσκες, απολυμαντικά, γραφική ύλη,συντήρηση φωτοτυπικού, μικροεπισκευές κ.ά.), την 

ανανέωση του εξοπλισμού και των εποπτικών μέσων,τον εμπλουτισμό της σχολικής βιβλιοθήκης και την κάλυψη 

έκτακτων αναγκών που αφορούσαν γενικότερα το ανθρώπινο και υλικοτεχνικό δυναμικό του σχολείου.



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Σχολείο και κοινότητα

-Η επαφή του σχολείου με θεσμικούς φορείς που είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε 

κοινωνικά ,περιβαλλοντικά,πολιτιστικά θέματα,την καλλιέργεια σεβασμού στην διαφορετικότητα καθώς και την 

ενδυνάμωση τους ως ενεργών πολιτών.

-η διάχυση των δράσεων στην τοποκή κοινότητα δικαιολογώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη σημασία του 

“ανοιχτού σχολείου” στην κοινωνία.

Σημεία προς βελτίωση

Αμεση ανάγκη εκσυγρονισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων και των υλικοτεχνικών υποδομών με την παράλληλη 

αύξηση χρηματοδότητης για τη συντήρηση αυτών και για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δράσεων.

Η υλοποίηση των εργαστηρίων δεξιοτήτηων και των σχεδίων δράσεων ανέδειξαν πρόσθετα προβλήματα στην 

εκπαιδευτική διαδικασία που αφορούν, τόσο στην έλλειψη και την αναβάθμιση του ψηφιακού εξοπλισμού όσο 

στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα των νέων τεχνολογιών . Γεγονός που υποδεικνύει την 

αναγκαιότητα οργανικής θέσης εκπαιδευτκού πληροφορικής στο σχολείο με πλήρες ωράριο.

Απαιτούνται παρεμβάσεις τόσο στο εσωτερικό χώρο (βάψιμο,αλλαγές κουφωμάτων,) όσο και στον περιβάλλοντα 

(τοποθέτηση ελαστικών δαπέδων ,στεγάστρων,δημιουργία βόλευ, δημιουργία φιλικού περιβάλλοντος 

παιδαγωγικών παιχνιδιών ) δημιουργία ράμπας και wc για την πρόσβαση παιδιών με κινητικά προβλήματα .

Παράλληλα προτείνεται η συνέχιση των δράσεων τόσο σε επίπεδο υλικοτεχνικών υποδομών όσο και στην 

παιδαγωγική της φύση, για το ρόλο σύγχρονης βιβλιοθήκης ,ως μέσο ενίσχυσης καλών πρακτικών και 

συμπλήρωσης και αλληλεπίδρασης της παιδαγωγικής διαδικασίας του σχολείου.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 3)

Στον τομέα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, το σχολείο, ακολουθώντας μια μακρόχρονη παράδοση, δίνει 

ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων, που καλλιεργούν και υποστηρίζουν 

τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία και τη συνολική ανάπτυξη των μαθητών.

Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση σε στρατηγικές/τεχνικές μάθησης, μελέτης και επικοινωνίας στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση.

Ειδικότερα οιν εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν στις παρακάτω επιμορφώσεις που συνετέλεσαν στην 

ενίσχυση και στήριξη των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αναγκών των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση 

των παραπάνω δράσεων.

6/9/21 Επιμορφωση “ Εργαστήρια δεξιοτήτων” από την εκπαιδευτικό Κωστούλα Ιωάννα

27/10/21 Επιμόρφωση “ Συλλογικός προγραμματισμός- Αξιολόγηση-Σχέδια δράσης” από τη συντονίστρια 

εκπαιδευτικού έργου κα Φακίδου

  1/11/21 Διαδικτυακή επιμόρφωση με θέμα “Covid 19 και εποχιακές ιώσεις στην κοινότητα “ εισηγήτρια κα 



Λαμπρή Μαρία επιμ. Β Παιδιατρικής

2/12/21 Επιμόρφωση με θέμα “ Ενταξη ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση” από την ψυχολόγο Αικατερίνη 

Αρώνη και την κοινωνική λειτουργό Κολίτσα Δήμητρα

8/2/22 Επιμόρφωση για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο από την εκπαιδευτικό Πληροφορικής κα Λιανού

16/5/22 “Κρισεις και προσαρμοστικότητα μέσα στη σχολική τάξη” Διαδικτυσκή επιμόσφωση , ΕΚΠΑ Περιφερεια 

Αττικής, Α’ Αρσάκειο Λύκειο

2/6/22 Επιμόρφωση με θέμα “ Ομαδοσυνεργατική μάθηση ως μοχλός ανάπτυξης θετικών συμπεριφορών μεταξύ 

των μαθητών”από την εκπαιδευτικό κα Κωστούλα

21/6/22 Επιμόρφωση διαδικτυακή “ Σχολείο για όλους - Μέθοδοι και τεχνικές υποστήριξης της σχολικής 

κοινότητας για τη συμπερίληψη προσφύγων”, διοργάνωση Learn inn ΕΚΠΑ

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Θετικά σημεία

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-22 όλοι οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στις επομορφωτικές δράσεις της

σχολικής μονάδας και στα πλαίσια της σχετικής νομοθεσίας.

Επιπρόσθετα, πολλόι εκπαιδευτικοί κατόπιν ενημέρωσης από τη διεύθυνση του σχολείο συμμετείχαν σε 

διαδικτυακές επιμορφώσεις που διοργανώθηκαν απο το ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας, ΙΕΠ, Πανεπιστημιακά ιδρύματα και 

άλλους φορείς και δομές.

Τέλος, αρκετοί εκπαιδευτικοί εκδηλώνοντας το ατομικό τους ενδιαφέρον για την προσωπική επαγγελματική τους 

ανάπτυξη έχουν εμπλακεί σε παρακολούθηση επιμορφώσεων και μεταπτυχιακών προγραμμάτων.

Σημεία προς βελτίωση

Με δεδομένη την έλλεψη δράσης του σχολείου σε ευρωπαικό πλαίσιο ,αποφασίστηκε η μελλοντική συμμετοχή των

εκπαιδευτικών του σχολείου μας σε εθνικά και ευρωπαικά προγράμματα,etwinning

και ERASMUS.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 

Αριθμός Δράσεων  που  υλοποιήθηκαν 

2

Άξονες  στους  οποίους   υλοποιήθηκαν   Δράσεις  ) 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών Σχέσεις μεταξύ 

μαθητών / μαθητριών

Λειτουργία

Διοικητική λειτουργία

Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν

1

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 



Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας 

Λειτουργία

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

Αριθμός  Δράσεων  που  υλοποιήθηκαν 

0

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις

-

Παρατηρήσεις   /   Σχόλια

Η αποτίμηση των σχεδίων δράσης διαφαίνεται μέσα από την ανάρτηση τους στον ιστότοπο της σχολικής μας 

μονάδας και είναι προσβάσιμο κι αξιοποιησιμο υλικό . blogs.sch.gr/2dimvoloumag/

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

3 = Σε μεγάλο βαθμό

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Αποτιμώντας τα αποτελέσματα των δράσεων κατά το σχολικό έτος 2021-22 επισημαίνονται τα εξής:

1η δράση: Επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό η ισχυροποίηση της σχέσης των μαθητών ΕΕΑ με εκπαιδευτικούς
γενικής αγωγής και αντίστοιχα των εκπαιδευτικών ΕΑ με τους μαθητές τυπικής ανάπτυξης.  Λειτούργησε θετικά η
αρχική συστηματική οργάνωση των μελών της ομάδας, η διαμόρφωση δραστηριοτήτων από κοινού ανάλογα με την
ανταπόκριση  και  τα ενδιαφέροντα  των μαθητών  καθώς και  το  ευνοϊκό  κλίμα που είχε δημιουργηθεί  στη  σχολική
μονάδα από τα προηγούμενα έτη.

2η δράση: Στο πλαίσιο της υλοποίησης των δραστηριοτήτων αξίζει να αναφερθεί ότι ήταν όλες με παιγνιώδη μορφή,,
βασισμένες  στα  ενδιαφέροντα  και  τις  ανάγκες  των  μαθητών  και  με  μεθόδους  συνεργατικές,  ανακαλυπτικές,
βιωματικές.  Η  ομαδοσυνεργατική  μέθοδος  αγκαλιάστηκε  από  τους  μαθητές  λειτούργησε  αποτελεσματικά  στη
βελτίωση του  δικτύου  των  διαπροσωπικών  σχέσεων  των  μαθητών,  ωστόσο δε  βοήθησε  ιδιαίτερα  στη μαθησιακή
συμπεριφορά ιδιαίτερα των αδύναμων μαθητών.

3η δράση: Υπήρξε άψογη και ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των μελών της ομάδας τόσο κατά την οργάνωση όσο και
κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης. Διαμορφώθηκε ο νέος χώρος της βιβλιοθήκης ώστε να είναι προσβάσιμος
και ελκυστικός και εξοπλίστηκε με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή. Εμπλουτίστηκε με νέους τίτλους βιβλίων
(από χορηγίες τοπικών παραγόντων και δωρεές εκδοτικών οίκων).Το έργο ήταν μεγάλου κόστους και απαιτήθηκε
αρκετός χρόνος για να προετοιμαστεί ο χώρος στέγασης της βιβλιοθήκης κάτι που δεν επέτρεψε κατά τη διάρκεια της
φετινής χρονιάς την πλήρη λειτουργία της , ωστόσο επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό η αλληλεπίδραση
των μαθητών με το βιβλίο και τη φιλαναγνωσία με συστηματικό δανεισμό από τους μαθητές και δράσεις εξωστρέφειας
και αλληλεπίδρασης με την τοπική κοινωνία.(θεατρικές παραστάσεις).
Τα αποτελέσματα και οι καλές πρακτικές των σχεδίων δράσης έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο του σχολείου.

https://blogs.sch.gr

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

1η δράση: Όσον αφορά το δεύτερο στόχο , που αναφέρεται στην αλλαγή ρόλων μεταξύ των εκπαιδευτικών ΕΑ και 
γενικής , πρέπει να επισημανθούν κάποιες δυσκολίες στην πορεία επίτευξης που οφείλονταν κυρίως στις συχνές 
αλλαγές δραστηριοτήτων και τη συχνότητα εναλλαγών των προσώπων και δεν ευνοήθηκε η οικοδόμηση σταθερής 
και ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων.



2η δράση: Κατά την οργάνωση του σχεδίου δράσης εντοπίστηκαν δυσκολίες κατά την εξεύρεση και το σχεδιασμό
ερευνητικών  τεχνικών  που  οφείλονταν  κατά  κύριο  λόγο  στην  έλλειψη  ερευνητικής  εμπειρίας  και  γνώσεων  της
ερευνητικής διαδικασίας (ανύπαρκτη επιμόρφωση). Αξίζει να επισημανθεί ότι η απουσία των μαθητών από το σχολικό
πλαίσιο  την  τελευταία  διετία  λόγω  των  έκτακτων  υγειονομικών  μέτρων,  συνετέλεσε  στη  δυσκολία  της
κοινωνικοποίησης και συνεργασίας μέσα στην τάξη.

3η δράση: Τροχοπέδη αποτέλεσε η γραφειοκρατική διαδικασία για τις εκταμιεύσεις και την εξεύρεση πόρων για την
υλοποίηση του έργου καθώς και ο συντονισμός Δήμου (ελαιοχρωματισμός) , Σχολικής Επιτροπής.

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Ειδικότερο Θέμα

Προτείνεται η διοργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων με θέμα την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και την 

συνδιδασκαλία.

Θέμα 2

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Προκύπτει η ανάγκη για επιμόρφωση στην αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας όσον αφορά την οργάνωση, τον 

προγραμματισμό και την υλοποίηση των μαθημάτων. Επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης και οργάνωσης σχολικής 

τάξης . Επιμόρφωση στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας.

Θέμα 3

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα



Απαιτείται επιμόρφωση σε θέματα βιβλιοθηκονομίας : οργάνωση , καταγραφή υλικού, διαχείρισης και αναζήτησης 

πηγών καθώς και στον τρόπο καταχώρησης των βιβλίων σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα που αφορά τη λειτουργία της 

δανειστικής βιβλιοθήκης.
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