
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 είναι Μουσικό Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις.

Το Μουσικό Σχολείο Χίου ιδρύθηκε το 2005 (ΦΕΚ  τ.Β'1367/3-10-2005 - Απόφαση ίδρυσης Λυκειακών τάξεων Α &
Β :ΑΠ.31444/Δ4/19-3-09 ).

Έως το 2011 συστεγαζόταν στο 4ο Γυμνάσιο Χίου  (οι Γυμνασιακές τάξεις) και στο 3ο Γενικό Λύκειο Χίου (οι
Λυκειακές τάξεις). Από το Σεπτέμβριο του 2011 μεταστεγάζεται στο πρώην Εκκλησιαστικό Λύκειο Χίου, στην
περιοχή των Θυμιανών, σε απόσταση 8 Km από το κέντρο της πόλης. Οι κτηριακές υποδομές του πρώην
Εκκλησιαστικού Λυκείου Βορείου Αιγαίου ΔΕΝ είναι οι κατάλληλες για να στεγάσουν ένα Μουσικό Σχολείο
(Γυμνάσιο με Λυκειακές τάξεις).  Το σχολείο πλαισιώνεται από μαθητές από όλη τη Χίο.  Προϋπόθεση για την
εισαγωγή τους στην Α Γυμνασίου είναι η επιτυχία τους σε εισαγωγικές εξετάσεις εκτίμησης μουσικών
δεξιοτήτων στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου (η ημερομηνία καθορίζεται από το ΥΠΑΙΘ – λόγω της
Πανελλαδικής μορφής εξετάσεων). Και για εγγραφές σε άλλες τάξεις (μεταγραφές), δίνονται κατατακτήριες
εξετάσεις σε μουσικά μαθήματα της προηγούμενης τάξης. Γενικότερα το Μουσικό Σχολείο λειτουργεί βάσει της
εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ  ΦΕΚ τΒ 878/2021, ΥΑ 20923/Δ2/23-02-2021 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ. Οι
περισσότεροι/ες μαθητές/τριες είναι κάτοικοι της πόλης της Χίου και των περιχώρων. Φοιτούν όμως και
μαθητές/τριες και από απομακρυσμένες περιοχές και γι αυτό το λόγο προβλέπεται η μεταφορά τους εκτός του
Αστικού ΚΤΕΛ και με άλλα μέσα μεταφοράς (ΤΑΧΙ) με πιστώσεις της Περιφερειακής Διοίκησης. Το ωρολόγιο
πρόγραμμα των Μουσικών Σχολείων είναι 42 ώρες, εκ των οποίων οι 12 ώρες είναι μουσικά μαθήματα
(θεωρητικά & πρακτικά).

Λόγω του διευρυμένου ωραρίου, προβλέπεται σίτιση στους μαθητές/τριες καθημερινά.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ενεργός συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στην κατανόηση του τρόπου 
λειτουργίας του σχολείου.
Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με το σχολικό  κανονισμό και την 
προσπάθεια τήρησης του.



Συνειδητοποίηση της προσωπικής ευθύνης για την εύρυθμη λειτουργία του 
σχολείου.
Αρκετά μεγάλος  βαθμός ικανοποίησης της σχολικής κοινότητας από τον 
υφιστάμενο κανονισμό και την δράση που αναπτύχθηκε.
Ευαισθητοποίηση της Διεύθυνσης του σχολείου, του Συλλόγου Γονέων, της 
Σχολικής Επιτροπής και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Γνωστοποίηση των  ελλείψεων  που αντιμετωπίζει το Σχολείο  
Καταγραφή του παρόντος υλικού  και  ενημέρωση του βιβλίου Υλικού του 
Σχολείου.
Εντοπισμός οι ελλείψεων του υλικού όσον αφορά τις υποχρεωτικές 
εργαστηριακές ασκήσεις. 
 Ενημέρωση  της Σχολικής Επιτροπής και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 
για σταδιακή κάλυψη των ελλείψεων. 
Κατάθεση προτάσεων επίλυσης προβλημάτων.
Ενίσχυση της εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας
Έκφραση θετικής ανταπόκρισης/ικανοποίησης από την τοπική κοινότητα
Αυξημένος αριθμός συμμετοχής των μελών της τοπικής κοινότητας στις 
δράσεις προτάσεις
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών για συμμετοχή σε 
ομαδικές δραστηριότητες
Έκφραση μεγαλύτερης ευχαρίστησης/ικανοποίησης των μαθητών-μαθητριών 
από τη συμμετοχή στη δράση, μεγαλύτερη ωριμότητα, συνέπεια, πειθαρχία και 
σοβαρότητα στη συμμετοχή στις δράσεις καθώς και έκφρασης πρωτοβουλιών 
των μαθητών-μαθητριών για μελλοντικές δράσεις
Συνεργασία μαθητών - καθηγητών του σχολείου με μουσικούς και γενικά 
πολιτιστικούς φορείς του νησιού, άλλους τοπικούς φορείς, επαγγελματίες, 
οργανώσεις κ.α.) 
Τα θετικά σημεία πιστοποιούνται από τη συμπεριφορά των ίδιων των παιδιών, 
όπως αυτή εκφράστηκε στις διάφορες παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του 
σχολείου, καθώς και στο υλικό που παρήγαγαν (γραφή ποιημάτων, φιλοτέχνηση 
έργων, εκπόνηση animation προγραμμάτων…). Ούτως ή άλλως, το Μουσικό 
Σχολείο από τη φύση του βοηθά στην οικοδόμηση φιλικών σχέσεων μέσω της 
τέχνης, αλλά ιδιαίτερα η συνεργασία των παιδιών προκειμένου να έλθουν εις 
πέρας όλα αυτά τα δρώμενα εκτίναξε την βελτίωση της επικοινωνίας τόσο 
μεταξύ των μαθητών της ίδιας τάξης όσο και μεταξύ των μαθητών όλου του 
σχολείου.
Όλα αυτά φάνηκαν ξεχωριστά και στο ερωτηματολόγιο 
https://forms.gle/2tqUnLgZvG189tpr6 που συμπλήρωσαν, προκειμένου να 
διαφανεί ευθέως η τοποθέτησή τους. Η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος 
(85%) νιώθει ότι γίνεται αποδεκτό όπως είναι από τους γύρω του, χωρίς να 
καλλιεργείται ανταγωνιστικό κλίμα. Νιώθουν ότι το Μουσικό είναι η δεύτερη 
οικογένειά τους και όπως εισπράττουν την αγάπη και την έγνοια έτσι και την 



ανταποδίδουν.

Σημεία προς βελτίωση

1. Δημιουργία  κεντρικών Φεστιβάλ μουσικών σχολείων (Αθήνα, Θεσ/νίκη) για 
ευκολότερη πρόσβαση από τις νησιωτικές ή/και απομακρυσμένες περιοχές.

2. Πρόβλεψη κονδυλίων για την πραγματοποίηση δράσεων που απαιτούν ηχητική, 
φωτιστική ή άλλου είδους τεχνική στήριξη (π.χ. κάλυψη παραγωγής 
ταινίας) καθώς και δράσεων ανταλλαγών με το εξωτερικό.

3. Πρόβλεψη δωρεάν επιμορφωτικών προγραμμάτων
4. Χαλάρωση της γραφειοκρατίας που συνήθως συνοδεύει την απόπειρα 

εξωτερίκευσης μιας σχολικής δραστηριότητας.
5. Έγκαιρη τοποθέτηση όλων των εκπαιδευτικών –μουσικών στο σχολείο.
6. Άρση των αντικειμενικών δυσκολιών,  λόγω του βεβαρυμένου προγράμματος 

και των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών.
7. Δυνατότητα ύπαρξης περισσότερου χρόνου για την πληρέστερη προετοιμασία 

και υλοποίηση της δράσης.
8. Μία βασική πρόταση συνιστά το να ερωτώνται στην αρχή, στη μέση και στο 

τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές, είτε μέσω ερωτηματολογίων, είτε μέσω 
ομάδων που συγκροτούνται, είτε μέσω συνεντεύξεων, είτε μέσω των οργάνων 
τους για τα θέματα - προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να αναζητούνται 
λύσεις, άμεσες και ουσιαστικές.... Το βασικό μοτίβο, πάντως, παραμένει η 
ενθάρρυνση για συμμετοχή των μαθητών σε ποικίλες δράσεις που συνιστούν 
άνοιγμα, όχι μόνο στην Τέχνη, αλλά στην Κοινωνία γενικότερα.

9. Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος
10. Οι προτάσεις για νέες δράσεις είναι πιο ρεαλιστικό να κατατεθούν στην αρχή 

της επόμενης σχολικής χρονιάς, εφόσον μιλάμε για ένα εκπαιδευτικό 
προσωπικό διαρκώς μετακινούμενο. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ενεργός συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στην κατανόηση του τρόπου
λειτουργίας του σχολείου.
Μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση σχετικά με το σχολικό  κανονισμό και την
προσπάθεια τήρησης του.
Συνειδητοποίηση της προσωπικής ευθύνης για την εύρυθμη λειτουργία του
σχολείου.
Αρκετά μεγάλος  βαθμός ικανοποίησης της σχολικής κοινότητας από τον



υφιστάμενο κανονισμό και την δράση που αναπτύχθηκε.
Ευαισθητοποίηση της Διεύθυνσης του σχολείου, του Συλλόγου Γονέων, της
Σχολικής Επιτροπής και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Γνωστοποίηση των  ελλείψεων  που αντιμετωπίζει το Σχολείο  
Καταγραφή του παρόντος υλικού  και  ενημέρωση του βιβλίου Υλικού του
Σχολείου.
Εντοπισμός οι ελλείψεων του υλικού όσον αφορά τις υποχρεωτικές
εργαστηριακές ασκήσεις. 
 Ενημέρωση  της Σχολικής Επιτροπής και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
για σταδιακή κάλυψη των ελλείψεων. 
Κατάθεση προτάσεων επίλυσης προβλημάτων.
Ενίσχυση της εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας
Έκφραση θετικής ανταπόκρισης/ικανοποίησης από την τοπική κοινότητα
Αυξημένος αριθμός συμμετοχής των μελών της τοπικής κοινότητας στις
δράσεις προτάσεις
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον των μαθητών και μαθητριών για συμμετοχή σε
ομαδικές δραστηριότητες
Έκφραση μεγαλύτερης ευχαρίστησης/ικανοποίησης των μαθητών-μαθητριών
από τη συμμετοχή στη δράση, μεγαλύτερη ωριμότητα, συνέπεια, πειθαρχία και
σοβαρότητα στη συμμετοχή στις δράσεις καθώς και έκφρασης πρωτοβουλιών
των μαθητών-μαθητριών για μελλοντικές δράσεις
Συνεργασία μαθητών - καθηγητών του σχολείου με μουσικούς και γενικά
πολιτιστικούς φορείς του νησιού, άλλους τοπικούς φορείς, επαγγελματίες,
οργανώσεις κ.α.) 

Σημεία προς βελτίωση



Η δράση ευαισθητοποίησης και τήρησης του σχολικού κανονισμού θα μπορούσε
να συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά,  αν το επιτρέπουν ο χρόνος και
οι συνθήκες
Ικανοποίηση των προτάσεων μας από τους αρμόδιους φορείς αναφορικά με την
προστασία και βελτίωση των υποδομών.
Οι επισκέψεις των ΣΤ' τάξεων δημοτικών σχολείων στο σχολείο μας να
συνεχιστούν και να εμπλουτιστούν με μελλοντικές επισκέψεις των μουσικών
συνόλων του σχολείου μας στα δημοτικά σχολεία του νησιού.
Περισσότερα μουσικά βιωματικά σεμινάρια με μουσικούς πανελλήνιας
εμβέλειας για την ευρύτερη επαφή και έμπνευση των παιδιών στην ενασχόληση
τους με τη μουσική καθώς και συνέχεια των δράσεων-εκδηλώσεων τουσχολείου
καθώς και των επαφών-ανταλλαγών με άλλα σχολεία τηςπρωτοβάθμιας κ
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νησιού και όχι μόνο.
 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Τα αποτελέσματα της δράσης αναφέρονται στην επίτευξη της ενημέρωσης όλων 
των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, για θέματα που αφορούν την 
εκπαιδευτική δράση Erasmus , καθώς και στη σύσταση ομάδας που βοήθησε και 
θα βοηθήσει (καινούρια σχολική χρονιά) στη συμπλήρωση της αντίστοιχης 
αίτησης
Το καλό κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και της σχολικής 
διεύθυνσης.
Πραγματοποιήθηκε επιμόρφωση από εκπαιδευτικό επισκέπτη
Ελεύθερη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς της 
πράξης στο διαδίκτυο.

Σημεία προς βελτίωση

Εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων (διοικητικών, τεχνικών, οικονομικών 
κλπ.) για την ανταλλαγή επισκέψεων με άλλα σχολεία της χώρας ή στο 
εξωτερικό. 
Προτεραιότητα σε εκείνα τα σχολεία οι μαθητές των οποίων έχουν λιγότερες 
δυνατότητες για πραγματοποίηση εκδρομών, ταξιδιών κλπ.
Δημιουργία ενός βασικού πυρήνα που θα συντονίζει ομάδες εκπαιδευτικών, οι 
οποίες με τη σειρά τους θα αναλάβουν την υλοποίηση τέτοιων δράσεων



Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Επίτευξη αρχικών στόχων σε μεγάλο βαθμό.
Ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των μαθητών/-τριών στο
μάθημα της μουσικής, του θεάτρου,  των εικαστικών.
Ενίσχυση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής σε προγράμματα (δημιουργίας
ταινιών, εικαστικούς διαγωνισμούς, θεατρικά εργαστήρια).
Κινητοποίηση των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε καλές πρακτικές και
αλληλοσυνεργατικές διαδικασίες.
Βελτίωση της συνεργασίας με το σύλλογο γονέων.
Διάχυση του αποτελέσματος της δουλειάς μας στην ευρύτερη κοινότητα,
δημοσιοποίηση των δράσεων και των καλών πρακτικών του σχολείου, καθώς



και των δραστηριοτήτων της μαθητικής κοινότητας και του συλλόγου γονέων
μέσω ιστοσελίδας σχολείου, you-tube και δημόσιας παρουσίασής τους και
συνεπώς ενίσχυση της υπάρχουσας εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας.
τα παιδιά, όπως φάνηκε και στο ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
(https://forms.gle/2tqUnLgZvG189tpr6) που τους δώσαμε να συμπληρώσουν,
δήλωσαν ικανοποιημένα από την θητεία τους στο Μουσικό Σχολείο και από τις
δράσεις που πραγματοποίησαν. Υστερήσαμε σε ενέργειες που θα έπρεπε να
είχαν γίνει από την αρχή της χρονιάς - η οποία όμως δεν ξεκίνησε ομαλά όσον
αφορά το θέμα της αξιολόγησης -, όπως για παράδειγμα ένα παιχνίδι
γνωριμίας, που θα διευκόλυνετο συμπλησίασμα των παιδιών. Επίσης, δεν
κατέστη δυνατό , λόγω πληθώρας εκδηλώσεων στο τέλος της χρονιάς, να
οργανώσουμε συνεντεύξεις, ώστε να αφήσουμε τα ίδια τα παιδιά να μιλήσουν
πιο ελεύθερα για τις εμπειρίες τους
Προφανώς με τη δράση αυτή έγινε διάχυση του υπάρχοντος σχολικού
κανονισμού σε ικανοποιητικό βαθμό.
Από όλη τη δράση συγκεντρώθηκε υλικό για την επικαιροποίηση του σχολικού
κανονισμού που θα εφαρμοστεί την επόμενη σχολική χρόνια.
Η σχολική κοινότητα συμμετείχε ενεργά σε όλη αυτή τη δράση προς όφελος της.
Η ενεργή συμμετοχή στη δράση είχε και σαν επακόλουθο τη μεγαλύτερη
ευαισθητοποίηση σχετικά με τον κανονισμό και τη προσπάθεια τήρησης του.
Μετρήθηκε με το ερωτηματολόγιο ο βαθμός ικανοποίησης της σχολικής
κοινότητας από τον υφιστάμενο κανονισμό και την δράση που αναπτύχθηκε
Αποτελέσματα των φετινών δράσεων είναι το 4ήμερο παραστάσεων στο
Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου και στο "Περιβόλι", με το πρόγραμμα
που θα παρουσιαζόταν και στα 2 Πανελλήνια φεστιβάλ. Επίσκεψη Μουσικού
Σχολείου Αθήνας στο σχολείο μας κ παρουσίαση σε αυτούς των μουσικών
συνόλων του σχολείου. Επισκέψεις ΣΤ' τάξεων δημοτικών σχολείων στο
σχολείο μας για να γνωρίσουν από κοντά το πώς λειτουργεί. Αυξημένος
αριθμός αιτήσεων υποψηφίων (συγκεκριμένα διπλάσιος) για τη νέα σχολική
χρονιά σε σχέση με πέρυσι. Ιδιαίτερος ζήλος και προσπάθεια από πλευράς των
μαθητών ιδιαίτερα στο κομμάτι των δράσεων (εκδηλώσεις, διαγωνισμοί ).
Παρέλαση με μεγαλύτερο μουσικό σχήμα από ότι συνήθως και με παρθενική
εμφάνιση της σχολικής μπάντας πνευστών και κρουστών (25η Μαρτίου 2022).
Τα αποτελέσματα της δράσης αναφέρονται στην επίτευξη της ενημέρωσης όλων
των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, για θέματα που αφορούν την
εκπαιδευτική δράση Erasmus , καθώς και στη σύσταση ομάδας που βοήθησε και
θα βοηθήσει (καινούρια σχολική χρονιά) στη συμπλήρωση της αντίστοιχης
αίτησης.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν



1. Οι μεγάλες αποστάσεις και το υψηλό οικονομικό κόστος για την παρουσία μας στα 
μουσικά φεστιβάλ εκτός Χίου. 

2. Η  έλλειψη χρόνου σε σχέση με την παράλληλη αναγκαιότητα κάλυψης της ύλης των 
μαθημάτων γενικής παιδείας και δη της τράπεζας θεμάτων.

3. Επίσης, υπήρξαν οικονομικής φύσεως δυσκολίες στην προσπάθεια άρτιας παρουσίασης 
των μουσικών σχημάτων που απαιτούσαν πολύ καλή ηχητική κάλυψη, τόσο στον 
εσωτερικό όσο και πολύ περισσότερο στον εξωτερικό χώρο, κόστος που επιβάρυνε το 
σχολείο και το σύλλογο γονέων,  αφού δεν υπάρχουν ακόμα τα αντίστοιχα προβλεπόμενα 
κονδύλια. Η δράση απαιτούσε τη συνάντηση μιας ομάδας ανθρώπων, ενώ παράλληλα 
τρέχει το σχολικό πρόγραμμα των μαθημάτων. Ο σχεδιασμός περιελάβανε και κάποια 
επαφή με το σύλλογο γονέων. Κάτι τέτοιο, λόγο αυξημένων υποχρεώσεων και ασφυκτικού 
προγράμματος δεν κατέστη εφικτό.

4. Εκτός από την παραπάνω δυσκολία μετακίνησης, προέκυψε και η δυσκολία 
πραγματοποίησης προβών παραμονές εξετάσεων, κάτι που με την καλή διάθεση και 
προσπάθεια όλων ξεπεράστηκε για ακόμα μια φορά!

5. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, αφορούν στο χρονοδιάγραμμα της δράσης 
καθώς οι υγειονομικές καταστάσεις που επικρατούσαν (κορονοϊός) δυσκόλευαν κατά πολύ 
τις διαδικασίες, τόσο συναντήσεων της ομάδας εργασίας, όσο και της ενημέρωσης και της 
δια ζώσης συζήτησης

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα

• Αναγκαία κρίνεται η δυνατότητα και η ικανότητα ενός σχολείου, να διερευνήσει
και να αξιολογήσει τις ανάγκες του μέσω της γνωριμίας του με πρακτικές άλλων
σχολείων, από άλλους τόπους και χώρες. • Οι προτάσεις μας αναφέρονται στην
ανάγκη συγκεκριμένων προγραμμάτων επιμόρφωσης μέσω συνεργασιών του
Υπουργείου Παιδείας, που θα στοχεύουν στην επίδειξη του οφέλους από τη
συμμετοχή σχολείων σε ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και στην παρουσίαση καλών
πρακτικών συμπλήρωσης αντίστοιχων αιτήσεων. Σημαντική κρίνεται και η
δυνατότητα και η κατ’ επέκταση ικανότητα ενός σχολείου να διερευνήσει και να
αξιολογήσει τις ανάγκες του, μέσω της γνωριμίας του με πρακτικές άλλων
σχολείων, από άλλους τόπους και χώρες....



Θέμα 2

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Ειδικότερο Θέμα

• Να γίνονται επιμορφώσεις, ώστε να είμαστε πιο "έτοιμοι" για την ψυχολογική
στήριξη των μαθητών.... • Κρίνεται βοηθητική η επιμόρφωση (π.χ από σχολικό
ψυχολόγο) σε ζητήματα σχέσεων μαθητών-εκπαιδευτικών και διαχείρισης των
όποιων προβλημάτων προκύπτουν στο πεδίο αυτό. ...

Θέμα 3

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα

• Το να αναλάβει ένας εκπαιδευτικός να επιλύσει ένα ζήτημα που εμπλέκει Τεχνική
υπηρεσία, Δήμο, Ενιαία Επιτροπή χωρίς να έχει ανάλογες γνώσεις σχετικά με το
θέμα (Αρχές δόμησης, πολεοδομικές αρχές, εκπαιδευτικοί νόμοι) θεωρούμε ότι
περιορίζει τις δυνατότητες και τη δυναμική της δράσης. Πάραυτα, χρησιμοποιώντας
τη κοινή λογική και κάνοντας βήματα βατά και ουσιαστικά κάναμε μια αρχή. Ίσως
μία επιμόρφωση σχετικά με την μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθεί κανείς να
ήταν βοηθητική....

Θέμα 4

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

• Οι επιμορφώσεις είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Παρόλο που ένα σημαντικό μέρος των
εκπαιδευτικών μας παρακολουθεί και συμμετέχει τόσο ως επιμορφούμενοι όσο και
ως επιμορφωτές σε προγράμματα αυτοεπιμόρφωσης, εργαστήρια μουσικά, θεατρικά,
εικαστικά κ.λ.π θα ήταν εξαιρετικά βοηθητικό να υπάρξει πρόνοια επιδότησης όλων



αυτών των επιμορφώσεων....


