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Αξιολόγηση

Αξονας 1, Διδασκαλία και Μάθηση

Εκπαιδευτικοί- Μαθήματα

Λιβα Άννα ΣΕΠ 

Πετράκη Αναστασία, Πολιτική Παιδεία, ΣΕΠ, Ιστορία (συντονίστρια)

Σαριδακη Φωτεινή, Αρχές Μηχανολογίας

Δράσεις (project base learning, gamification, role play, προσομοίωση, συνεργατική 
μάθηση, βιωματική μάθηση, διαγωνισμός σεναρίου):

23-12-2021: Πρωτοβουλία μαθητών και εκπαιδευτικών για ανεύρεση πόρων, ώστε να φέρουν στην 
τάξη το Χριστουγεννιάτικο πνεύμα και να βοηθήσουν τους συνανθρώπους τους. Αιτήματα χορηγίας 
που έγιναν αποδεκτά από τα ΣουπερΜαρκετ Σκλαβενίτης και Χαλκιαδάκης, αξίας 200 ευρω. 
Διακόσμηση τάξεων και αποστολή τροφίμων στο Παράρτημα Προστασίας του Παιδιού στον Πόρο 
Ηρακλείου. Επικοινωνία Δράσης στη σελίδα Facebook του σχολείου

https://www.facebook.com/904026519686647/posts/4608283345927594/

11-3-2022: Πρωτοβουλία μαθητών συλλογή και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην 
Ουκρανία, σε ενδεδειγμένο χώρο από τον Δήμο Ηρακλείου καθώς και συμμετοχή στο φόρτωμα 
των φορτηγών από μαθητές και εκπαιδευτικούς. Επικοινωνία Δράσης στη σελίδα Facebook του 
σχολείου

https://www.facebook.com/306676972749735/posts/4993984597352259/

9-4-2022: το Europe Direct της Περιφέρειας Κρήτης  μέσα από μια διαδραστική 
παρουσίαση, ενημέρωσε τις μαθήτριες και τους μαθητές του 6ου ΕΠΑΛ Ηρακλείου για 
τις εξελίξεις σε ζητήματα περιβάλλοντος , αγορά εργασίας και αξιοποίησης τόσο 
των φυσικών πόρων όσο και των πολιτικών της για την προσωπική και 
επαγγελματική εξέλιξη της νέας γενιάς καθώς και για τις δυναμικές που 
αναπτύσσονται για κοινωνική και οικονομική ευημερία!! Επικοινωνία Δράσης στην 
επίσημη σελίδα  Facebook του  Europe Direct of Crete και του σχολείου
https://www.facebook.com/watch/?v=523577639108795&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-
GK1C&ref=sharing

και

https://www.facebook.com/904026519686647/posts/4945563832199542/

10-5 2022:  1. Διδακτική επίσκεψη και συνδιδασκαλία τεσσάρων μαθημάτων (Πολιτική Παιδεία, 
ΣΕΠ, Ιστορία και Αρχές Μηχανολογίας θεωρία και εργαστήριο) με κοινό θέμα τη Βιομηχανική 
Επανάσταση και τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, σε σχέση με την 
εκβιομηχάνιση, την παραγωγή, το εμπορικό ισοζύγιο και την εισαγωγή εργαλείων και μηχανημάτων 
που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο Μηχανολογίας από άλλες χώρες. 2. Αξιοποίηση 
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ανακυκλωμένου υλικού από την cosmote για τη δημιουργία του δέντρου της δημοκρατίας με τις 
βασικές αξίες της. Αισθητική παρέμβαση στο σχολείο με εικαστικές δημιουργίες και ρήσεις από 
μαθητές και μαθήτριες.

https://www.facebook.com/watch/?v=340389514809568&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-
GK1C&ref=sharing

11-5-2022: Γυρίσματα για διαφημιστικό μήνυμα με κοινωνικό περιεχόμενο και θέμα τη χρήση 
κράνους, με σενάριο μαθητών, το οποίο επιλέχθηκε μέσα από πολλά. Το μοντάζ του διαφημιστικού 
θα γίνει την επόμενη σχολική χρονιά.

Αποτελέσματα Δράσεων:

Αύξηση συμμετοχής, απόδοσης-επίδοσης και ενδιαφέροντος των μαθητών. Βελτίωση στη 
συμπεριφορά των μαθητών, τόσο μεταξύ τους όσο και στη σχολική καθημερινότητα, εντός και εκτός 
τάξης. Ανάπτυξη κοινωνικής νοημοσύνης, ενσυναίσθησης, δεξιότητες ενεργού πολίτη, αλληλεγγύη, 
δεξιότητες για την αγορά εργασίας. 

Αξιολόγηση

Άξονας  2, Ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο ΕΠΑΛ (από lower secondary education σε upper 
secondary education)

Εκπαιδευτικοί- Μαθήματα

Τυμπακιανάκης Στυλιανός, Αρχές Γεωπονίας

Δαμίγου Φωτεινή, Πληροφορική

Πολυχρονίδου Γαλήνη,  Φτούλη Μαρία, Αρχές Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής

Πετράκη Αναστασία, Πολιτική Παιδεία, ΣΕΠ, Ιστορία (συντονίστρια)

Δράσεις

Νοέμβριος 2021 ως Απρίλιος 2022: Εκτός από τις δράσεις του άξονα 1, οι οποίες επιλέχθηκαν για 
να συν-λειτουργήσουν και στον άξονα 2, επιπροσθέτως κάναμε παρεμβάσεις σε όλα τα τμήματα της 
Α τάξης, συζητώντας με τους μαθητές και τις μαθήτριες ζητήματα που σχετίζονταν με την μετάβαση 
τους στην ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι απόψεις και οι εμπειρίες των μαθητών από τα 
Γυμνάσια, τον εγκλεισμό και την τηλεκπαίδευση απείχαν από τη σχολική καθημερινότητα πχ δεν 
παρακολουθώ μάθημα, κοιμάμαι και περνάω την τάξη ή μπορώ να έχω κινητό εν ώρα μαθήματος, 
να μιλάω κτλ. Στην πλειοψηφία τους οι μαθητές επιθυμούν μαθήματα κοντά στα ενδιαφέροντα και 
τις ανάγκες της ηλικίας τους, κυρίως για σχέσεις, φιλικές, συντροφικές, με την οικογένεια τους, το 
διαδίκτυο , τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την σεξουαλική αγωγή και υγεία, τις πρώτες βοήθειες 
και τον εκφοβισμό.

Οι παρεμβάσεις έγιναν με την παρουσία τριών εκπαιδευτικών κάθε φορά, προσδίδοντας μια 
βαρύτητα στην πρόθεση επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης από μεριάς εκπαιδευτικών , κάτι που 
έγινα ευχάριστα αποδεκτό από τους μαθητές.
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Αποτελέσματα Δράσεων

Βελτίωση σχέσεων και συμπεριφορών, επίλυση αποριών για τη σχολική φοίτηση στα ΕΠΑΛ, 
ενημέρωση για τα επαγγελματικά δικαιώματα, τη διαφορά απολυτηρίου και πτυχίου, τις 
πανελλαδικές εξετάσεις. Μείωση του άγχους και κατ’ επέκταση των αρνητικών συμπεριφορών μέσα 
στην τάξη, ενδυνάμωση σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Ειδικά μετά το 1ο τετράμηνο 
παρατηρήθηκε σημαντική βελτίωση της συμπεριφοράς των μαθητών στην Α’ Λυκείου, αλλά και 
βελτίωση στη συμπεριφορά και στη φοίτηση (οι περισσότερες απουσίες έγιναν ως τον Φεβρουάριο)

Αξιολόγηση -Προτάσεις για άξονες 1 και 2:

Όλες οι παρεμβάσεις-δράσεις υπήρξαν πολυεπίπεδα, χρήσιμες και αποτελεσματικές και θα 
ξαναχρησιμοποιηθούν ως εργαλεία στα επόμενα σχολικά έτη. Η διαχείριση χρόνου και 
υποχρεώσεων, μαζί με τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και την τράπεζα θεμάτων, είναι 
ζητήματα που δυσχέραναν το έργο μας. Η προσαρμοστικότητα, ευελιξία, συνεργασία και φαντασία 
βοήθησε τις ομάδες των εκπαιδευτικών, να επαναπροσδιορίσουν, προσθέσουν ή αφαιρέσουν 
ορισμένες δράσεις και προσεγγίσεις κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, προς όφελος 
των στόχων που είχαν τεθεί: θετικό κλίμα σε σχεσιακό επίπεδο και επίπεδο συμπεριφοράς, ως 
αφετηρία για τη γνωστική και ψυχοσυναισθηματική μετάβαση και ευημερία των μαθητών και 
μαθητριών. Μέσα από στοχευμένες συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, διαγωνισμούς, αυθόρμητες 
εκδηλώσεις μαθητών, διάλογος, μείωση ποινών, αύξηση επιβραβεύσεων , βελτίωση βαθμών και 
συμμετοχής σε μαθήματα και δράσεις του σχολείου, η ανατροφοδότηση που είχαμε τόσο σε 
ποσοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο ήταν ελπιδοφόρα και θετική τόσο για τους μαθητές όσο και 
για τη δική μας καθημερινότητα στη σχολική τάξη.

 Πρόταση για νέα Δράση, την επόμενη σχολική  χρονιά :

 Καθιέρωση ημέρας κινηματογράφου για την Α Λυκείου (μια φορά τον μήνα), με προβολή 
επιλεγμένων ταινιών που προάγουν τη συναισθηματική, κοινωνική νοημοσύνη και δεξιότητες, αλλά 
και την Adversity Quotient , δηλαδή τις ικανότητες ενός ατόμου να ξεπερνάει δύσκολες καταστάσεις 
και προκλήσεις. Μετά την προβολή της ταινίας, θα γίνεται σχετική συζήτηση με τους μαθητές. 
(πολιτισμικό κεφάλαιο, μορφωτικό κεφάλαιο, αίσθηση του εμείς και του ανήκειν, ενεργητική 
ακρόαση, ενσυναίσθηση).


