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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας, βρίσκεται στην Περαχώρα, ένα  ημιορεινό χωριό στα Γεράνεια όρη σε
υψόμετρο 284 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Η  Περαχώρα  χωριό του νομού Κορινθίας, έχει  απόσταση
9 χλμ βόρεια του Λουτρακίου. Είχε κατοικηθεί από τους προϊστορικούς χρόνους, όπως μαρτυρούν τα
μεσοελλαδικά και υστεροελλαδικά ευρήματα των ανασκαφών στην περιοχή. Η ακμή της περιοχής εντοπίζεται
μεταξύ των ετών 750-725 π.Χ. όταν αυτή πέρασε από την κυριαρχία των Μεγαρέων στους Κορινθίους.

Στη νεότερη Ελληνική ιστορία, η περιοχή του σημερινού Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας, διαδραμάτισε
σημαντικό ρόλο, κατά την Επανάσταση του 1821, με την ιστορική  μάχη της Περαχώρας (26 Σεπτεμβρίου 1822),
καθώς και μετά τη σύσταση της Ελληνικής Πολιτείας.
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Στο Δημοτικό Σχολείο της Περαχώρας φοιτούν μαθητές/τριες τόσο από το χωριό της Περαχώρας όσο και από τις
γύρω περιοχές της Λίμνης Βουλιαγμένης, του Φλάμπουρου, των Πισίων και του Σχίνου.

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, στο σχολείο υπηρέτησαν 16 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 1 είναι Διευθύντρια
και μία αναπληρώτριά της. Το σύνολο των μαθητών-τριών ήταν 37. Τη σχολική αυτή χρονιά, το σχολείο
λειτούργησε ως τετραθέσιο με συνδιδασκαλία των τάξεων της Α-Β και Γ-Δ.

 Στο σχολείο υπάρχει επαρκής υλικοτεχνική υποδομή και μέσα διδασκαλίας ώστε να προωθείται η εφαρμογή
εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών. Η υποδομή αυτή αποτέλεσε
καταλύτη και κατά την περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της οποίας η φοίτηση των
μαθητών/τριών ήταν καθολική.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν πολλές ευκαιρίες συμμετοχής σε επιμορφώσεις και δρουν και οι ίδιοι ως
διοργανωτές ενημερωτικών επιμορφώσεων που σχεδιάζονται από τη διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία με
άλλους φορείς της τοπικής κοινωνίας και όχι μόνο.

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 πραγματοποιήθηκαν με απόφαση της Διευθύντριας, και 8 δίωρες ενδοσχολικές
επιμορφώσεις (συνολικής διάρκειας 16 ωρών) εκτός του διδακτικού ωραρίου. Η θεματολογία ήταν σύμφωνη με
τις ανάγκες της σχολικής μονάδας.

Παράλληλα, υποστηρίζεται η συμμετοχή των μαθητών/τριών σε διεθνείς και εθνικούς διαγωνισμούς καθώς και
σε προγράμματα καινοτομίας. Σκοπός των δράσεων αυτών η ενίσχυση της φαντασίας, της πρωτοβουλίας και της
αυτοπεποίθησής τους για καλλιτεχνική έκφραση και πηγαία δημιουργικότητα με αισθητικό αποτέλεσμα.

Όραμα του Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας είναι ένα σχολείο συνδεδεμένο με την τοπική κοινωνία που εστιάζει
στις διαφορετικές ανάγκες του κάθε παιδιού,  διαμορφώνει ένα πολύπλευρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και
προσφέρει σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς ένα σχολείο δημιουργικό, ευχάριστο, χρήσιμο και
αποτελεσματικό.

 

 

 

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Διαμόρφωση ενός πολύπλευρου εκπαιδευτικού προγράμματος που προσφέρει σε μαθητές/τριες και
εκπαιδευτικούς ένα σχολείο δημιουργικό, ευχάριστο, χρήσιμο και αποτελεσματικό .

Σημεία προς βελτίωση

Μεγαλύτερη ενίσχυση της συνεργασίας με αρμόδιους φορείς για την υλοποίηση προγραμμάτων καλλιέργειας
κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων για την ενίσχυση των θετικών συμπεριφορών.



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Διαμόρφωση εποικοδομητικού κλίματος μεταξύ διεύθυνσης, εκπαιδευτικών, γονέων , τοπικών και άλλων
φορέων, για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας καθώς και το άνοιγμα αυτής προς
την ευρύτερη κοινωνία.

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή του σχολείου σε δράσεις-συνεργασίες και  εκτός της σχολικής μονάδας (ιδιαίτερη δυσκολία
παρουσιάστηκε φέτος σ’ αυτό το σημείο λόγω των μέτρων κατά του κορονοϊού).

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Προθυμία και συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σχολείο και κοινότητα

Από τα αποτελέσματα της δράσης προέκυψε ότι: η συμμετοχή των μαθητών σε δράσεις εκπαιδευτικού,
πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα διευρύνθηκαν  και αναπτύχθηκε το ενδιαφέρον για συνεργασία των
μαθητών/τριών με άλλα παιδιά και άλλους φορείς της τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Η ενεργός
συμμετοχή και η ανάπτυξη κοινής δράσης μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών του σχολείου με
άλλα σχολεία, φορείς και σωματεία στην ευρύτερη κοινωνία ενίσχυσε τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε
εκδηλώσεις και  κοινωνικής προσφοράς, αποδοχής της διαφορετικότητας και της ισότητας όλων των ατόμων
(ευαισθητοποίηση- ενεργοποίηση και εθελοντισμός). Έγινε ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων σε ευρύτερο,
επίπεδο πέρα από το τοπικό μέσω του ιστολογίου του σχολείου και των κοινωνικών δικτύων λαμβάνοντας όλα
τα μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όλων των εμπλεκομένων....

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Από τα αποτελέσματα της δράσης προέκυψε βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών και επίλυση
καταστάσεων προβληματισμού που παρουσιάστηκαν ανάμεσα σε μαθητές κατά τη διάρκεια τησ σχολικής
χρονιάς.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες πέρα από κάποιες αλλαγές που κρίθηκαν απαραίτητες στον
προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον Covid-19, που προκάλεσαν
την τροποποίηση στην επιλογή των χώρων υλοποίησης των δράσεων και τη διεξαγωγή αυτών στους χώρους του
σχολείου.  Ωστόσο, παραμένει η πρόθεση να διευρυνθούν οι δράσεις και την επόμενη χρονιά με πλήρη αξιοποίηση
άλλων χώρων και με ευρύτερη συμμετοχή των φορέων....

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

Πρακτική 1

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Τίτλος Δράσης

ΣΤΟΧΟΣ: Το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία

Στόχος Βελτίωσης

Οι δράσεις θα έχουν ως στόχο την επιδίωξη συνεργασιών με άλλους φορείς της ευρύτερης κοινωνίας, την



ενίσχυση των σχέσεων μέσα από αυτή την αλληλεπίδραση, τη δημιουργία καλών πρακτικών καθώς και την
προώθηση της διάχυσης των αποτελεσμάτων αυτών των συνεργασιών.

Ενέργειες Υλοποίησης

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Μέθοδος Project
Δράσεις ευαισθητοποίησης για τους μαθητές όλου του σχολείου με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα για τα ΑμΕΑ 03/12/2021.
Ανάγνωση σχετικών λογοτεχνικών κειμένων – ευαισθητοποίηση και
κινητοποίηση για δράση.
Δράσεις ευαισθητοποίησης για τους μαθητές των παραπάνω μονάδων:
Πραγματοποίηση Εργαστηρίων: Συνεργατικού παιχνιδιού, Μουσικοκινητικής
αγωγής για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού με μικτές ομάδες.
Διαθεματική προσέγγιση μέσω όλων των μαθημάτων.
Δημιουργία και έκδοση ενημερωτικού εντύπου -τρίπτυχου flyer (η δημιουργία
ενημερωτικού εντύπου παρουσιάζει ιδιαίτερο παιδαγωγικό ενδιαφέρον καθώς
προωθεί τη σύνδεση του σχολείου με το κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον)
Παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η Μουσική αγαπάει τον
Αυτισμό» του Ιδρύματος Ωνάση.
Μετακίνηση μαθητών του Ειδικού σχολείου Κορίνθου και του ΕΕΕΕΚ Κορίνθου
για σύμπραξη με τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας και του
Γυμνασίου Περαχώρας.
Συνεργασία με τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων, Ειδικό
Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου., ΕΕΕΕΚ Κορίνθου, Γυμνάσιο Περαχώρας, Σύλλογο
γονέων ατόμων με αυτισμό ΦΑΣΜΑ Κορινθίας, Ίδρυμα Ωνάση, Εθελοντική
Συμμετοχή από Κέντρα Ειδικής Αγωγής της Κορινθίας, Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων Σχολείων Περαχώρας, Εταιρίες Εστίασης, Δ/νσεις ΠΕ & ΔΕ
Κορινθίας, ΜΜΕ.
Αξιολόγηση σε όλα τα στάδια της Δράσης.
Ανάρτηση των δραστηριοτήτων του σχολείου (δράσεις, συνεργασίες,
εκδηλώσεις κ.λπ.) στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Παρουσίαση των δράσεων σε ανοιχτή τελετή λήξης του σχολικού έτους.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1ο Τρίμηνο:

 Προετοιμασία των μαθητών/τριών για σύμπραξη με ΑΜΕΑ σε επόμενο βήμα του σχεδίου

εργασία σε ομάδες, έρευνα - συλλογή υλικού, ταξινόμηση, μελέτη - ερμηνεία
υλικού, παρουσίαση της ερευνητικής εργασίας των ομάδων εργασίας στην



ολομέλεια της τάξης .
Δράσεις ευαισθητοποίησης για τους μαθητές όλου του σχολείου με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα για τα ΑμΕΑ 03/12/2021
Αξιολόγηση-ανατροφοδότηση των παραπάνω ενεργειών-συζήτηση στην
ολομέλεια της ομάδας.

2ο Τρίμηνο:

Ανάγνωση σχετικών λογοτεχνικών κειμένων – ευαισθητοποίηση και
κινητοποίηση για δράση .
Δημιουργία και έκδοση ενημερωτικού εντύπου (τρίπτυχου flyer)
Αξιολόγηση-ανατροφοδότηση των παραπάνω ενεργειών-συζήτηση στην
ολομέλεια της ομάδας.

3ο Τρίμηνο:

 Μετακίνηση μαθητών του Ειδικού σχολείου Κορίνθου και του ΕΕΕΕΚ Κορίνθου
για σύμπραξη με τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Περαχώρας και του
Γυμνασίου Περαχώρας
Δράσεις ευαισθητοποίησης για τους μαθητές των παραπάνω μονάδων
Πραγματοποίηση Εργαστηρίων: Συνεργατικού παιχνιδιού, Μουσικοκινητικής
αγωγής για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού με μικτές ομάδες.
Αξιολόγηση-ανατροφοδότηση των παραπάνω ενεργειών-συζήτηση στην
ολομέλεια της ομάδας.
Ανάρτηση των δραστηριοτήτων του σχολείου (δράσεις, συνεργασίες,
εκδηλώσεις κ.λπ.) στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Παρουσίαση των δράσεων σε ανοιχτή τελετή λήξης του σχολικού έτους.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://blogs.sch.gr/dimperach/

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Ειδικότερο Θέμα

Να συνεχιστούν οι δράσεις επιμόρφωσης εκπαιδευτικών αλλά και οι δράσεις



ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινωνίας με στόχο τη
συμπερίληψη των μαθητών με ειδικές ανάγκες, την αποδοχή της διαφορετικότητας
και την αλλαγή του τρόπου αντιμετώπισης όλων των ατόμων ως αναπόσπαστα μέλη
του κοινωνικού συνόλου

Θέμα 2

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Να συνεχιστούν οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις από ψυχολόγους αναφορικά με τις
διαπροσωπικές σχέσεις και την ενίσχυση του καλού κλίματος επικοινωνίας .


