
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

 

Γενικό Λύκειο Αυλωναρίου Ευβοίας

Κωδικός: 1255010

Διεύθυνση: Χάνια Αυλωναρίου, 34009

Το ΓΕΛ Αυλωναρίου είναι ένα εκπαιδευτήριο με σύγχρονη υποδομή. Διαθέτει αναβαθμισμένο Εργαστήριο
Πληροφορικής, εξοπλισμένο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, διαδραστικό πίνακα, ενσύρματο δίκτυο σε όλες τις
αίθουσες και video projectors.

Κατά το σχολικό έτος 2021-22 λειτούργησαν 3 τμήματα Γενικής Παιδείας και όλοι οι προσανατολισμοί. Η
διοικητική / γραμματειακή λειτουργία υποστηρίχτηκε από ικανοποιητικό αριθμό Η/Υ (σταθερών και Laptops).

Το μαθητικό δυναμικό ήταν 67 μαθητές/μαθήτριες. Παρατηρήθηκε στροφή μαθητών προς τα ΕΠΑΛ σε ποσοστό
15% του αρχικού αριθμού εγγραφέντων μαθητών. Η στροφή αυτή, σύμφωνα με τους γονείς/ κηδεμόνες των
μαθητών που αιτήθηκαν μετεγγραφή, αιτιολογήθηκε θεωρώντας ότι τα ΕΠΑΛ αποτελούν ένα λιγότερο δύσκολο
σχολείο σε σχέση με το Γενικό Λύκειο και ταυτόχρονα έναν ευκολότερο και ασφαλέστερο δρόμο προς την
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ένας σημαντικός αριθμός μαθητών στράφηκε προς τα ΕΠΑΛ για να ακολουθήσει
καριέρα στο Εμπορικό Ναυτικό. Απολύθηκε το 100% των μαθητών/μαθητριών της Γ΄τάξης, προήχθη το 100% των
μαθητών/μαθητριών της Α' και το 96% της Β΄ τάξης. 

Η φετινή σχολική χρονιά είχε το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των απουσιών λόγω κρουσμάτων και στενών επαφών,
εκπαιδευτικών και μαθητριών/μαθητών λόγω της πανδημίας covid-19. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια
διδακτικών ωρών για μαθητές/μαθήτριες και διδακτικών αντικειμένων λόγω εκπαιδευτικών που απουσίασαν.
Παρόλα αυτά, η ύλη ολοκληρώθηκε στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα και έγιναν αναπληρώσεις όπου
επιβάλονταν να γίνει.  Δυσκολίες επίσης δημιούργησαν οι διάθεσεις των εκπαιδευτικών ακόμα και σε τρία
σχολεία. Όλα αυτά λειτούργησαν ανασταλτικά στην εξεύρεση κοινών χρόνων συνάντησης για να τον έλεγχο της
πορείας υλοποίησης του αρχικού προγραμματισμού ώστε να γίνονται διορθωτικές παρεβάσεις και
ανασχεδιασμός.. 

Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου μας εξακολουθεί να έχει, σε γενικές γραμμές, τα χαρακτηριστικά της
εφηβικής ηλικίας, αυθορμητισμό, φαντασία, δυναμικότητα, και διάθεση για δράσεις πολιτιστικές,
περιβαλλοντικές, σταθερή περιφρούρηση και αξιοποίηση του δικαιώματος συμμετοχής του στη λήψη αποφάσεων
σε θέματα που το αφορούν μέσω των μαθητικών κοινοτήτων. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του είναι η επιθυμία
προσέγγισης των καθηγητών του με τους οποίους αναπτύσσει ουσιαστική σχέση επικοινωνίας, συνεργασίας και
συμβουλευτικής υποστήριξης. 

Οι οργανικές θέσεις του σχολείου είναι σχεδόν οι ίδιες με την χρονική χρονιά 2020-21. Διατηρούν οργανικές
θέσεις 7 εκπαιδευτικοί (ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ80 και ΠΕ86). Το σχολείο «μοιράζεται»
με όμορα σχολεία εκπαιδευτικούς Πληροφορικής, Οικονομολόγο, Φιλόλογο, Αγγλικών, Χημικό, Μαθηματικό,



Θεολόγο και Φυσικής Αγωγής. 

Η μετάβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά τη σχολική χρονιά 2020-21, λόγω της ΕΒΕ έγινε σε ποσοστό
70%. Οι εκπαιδευτικοί ενθάρρυναν τους μαθητές και προσπάθησαν να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους
τονίζοντας τα θετικά τους στοιχεία και τα προνόμια της φοιτητικής ζωής. Στα πλαίσια των μαθημάτων υπήρξε
κοινή γραμμή των διδασκόντων για ανάθεση εργασιών από τους μαθητές, οι οποίοι αναζήτησαν πληροφορίες,
κατέγραψαν παρατηρήσεις, τις επεξεργάστηκαν και εξήγαν συμπεράσματα ενισχύοντας την κριτική τους σκέψη.
Αυτό αποτέλεσε ερέθισμα αλλά και όπλο στα χέρια τους προκειμένου να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις και τις
απαιτήσεις της μεταλυκειακής τους εκπαίδευσης.

Η αποτίμηση: (α) της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού έργου συνολικά, και (β) των
επιμέρους Δράσεων της σχολικής μονάδας έγινε σε τηλεδιάσκεψη στις 23 Ιουνίου 2022 (Πράξη 31η) ύστερα από
πρόσκληση της Διευθύντριας  προκειμένου να συνταχθεί η ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης.  Στην ίδια
συνεδρίαση αποφασίστηκε να γίνει σύντομη αναφορά στις δράσεις του σχολείου κατά τα προηγούμενα έτη.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις συμμετοχέςστα εξής: Global Education Festival, EUSO, Διαγωνισμός
Επιχειρηματικότητας, Μουσικός Διαγωνισμός για τη Βουλή των Εφήβων, Euroscola, λογοτεχνικοί διαγωνισμοί,
Διαγωνισμός Ταινιών Μικρού Μήκους, Διαγωνισμός, "Φτιάξε το δικό σου σεισμογράφο", ημέρα Ευρωπαϊκών
Γλωσσών,  World Wide Data Day, διαδικτυακό πείραμα "Ερατοσθένης", ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων,
δημιουργία διαδραστικών διαθεματικών σεναρίων, διεξαγωγή ομιλιών/διαλέξεων/ημερίδων, εικονική περιήγηση
στο CERN (επιταχυντές ATLAS και CMS), υλοποίηση masterclass σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ, καθώς και την
υλοποίηση πολλών προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων.

Ο Ετήσιος Συλλογικός Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας, ο οποίος περιλαμβάνει
τον καθορισμό εκπαιδευτικών στόχων και τον σχεδιασμό αντίστοιχων συλλογικών δράσεων με σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου έγινε σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων στις 6
Οκτωβρίου 2021 (Πράξη 12η). Ο Σύλλογος Διδασκόντων έθεσε στόχους και συγκρότησε ομάδες εκπαιδευτικών οι
οποίες κατάρτισαν Σχέδια Δράσης για την υλοποίηση των στόχων που τέθηκαν. Ο ετήσιος συλλογικός
προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου καταχωρήθηκε στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ. Η
Διευθύντρια της σχολικής μονάδας συγκαλούσε το Σύλλογο Διδασκόντων σε έκτακτες συνεδριάσεις, όποτε και
όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών μέσω τις συμμετοχής τους σε τηλεημερίδες και τη
δημιουργία σχετικών videos, με αναρτήσεις στο you tube. Αξιοποίηση προγραμμάτων όπως power point, word,
geogebra, προσομοιώσεις. Αναζήτηση διαδικτυακού υλικού, επεξεργασία, ανάλυση, σύνθεση, κωδικοποίηση
και παρουσίασή του με τη συμβουλευτική υποστήριξη των καθηγητών τους. Υποστήριξη της ομαδοσυνεργατικής
δράσης μέσα από τη συγκρότηση ομάδων στην e-class/e-me.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού «ψηφιακής αφήγησης».

Ενασχόληση με σχολικές δραστηριότητες. Υποβλήθηκαν στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων τέσσερα
προγράμματα τα οποία υλοποιήθηκαν με επιτυχία. Συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις μέσω της χορογραφίας
«Πόλεμος και Ειρήνη» και του θεατρικού δρώμενου «Το Μουσείο των Ηρώων της Επανάστασης του 1821».

Μέριμνα για τη μετάβαση προς την αγορά εργασίας μέσα από την δράση «Αγροδιατροφή – γνωρίζω τα
προϊόντα του τόπου μου».  Οι μαθητές/μαθήτριες όχι μόνο γνώρισαν τα τοπικά προϊόντα αλλά διαπίστωσαν τη
δυνατότητα επαγγελματικής διεξόδου. 

Υποστήριξη και Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/μαθητριών και μεταξύ των
μαθητών/μαθητριών εκπαιδευτικών αλλά και ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και ενίσχυση της συνεργασίας



σχολείου – οικογένειας αποτέλεσμα της εφαρμοσμένης πρακτικής του σχολείου (ενθάρρυνση των μαθητών για
ανάληψη ατομικών ή ομαδικών δημιουργικών δράσεων, συμβουλευτική υποστήριξη των εκπαιδευτικών προς τους
μαθητές, συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών στη λήψη αποφάσεων, οργάνωση εκδηλώσεων). Σπανιότατα
παρατηρήθηκαν κάποιες ήπιες εντάσεις/αντιπαραθέσεις/διενέξεις σε διαχειρίσιμα και φυσιολογικά επίπεδα.
Εξατομικευμένη προσέγγιση των μαθητών/μαθητριών σε περιπτώσεις μαθησιακών δυσκολιών και πιθανών
προβλημάτων συμπεριφοράς. Ανάδειξη των δεξιοτήτων των μαθητών.

Παρακολούθηση της φοίτησης και μηδενισμός της σχολικής διαρροής με διαδικασίες και μηχανισμούς
(emails, ιστοσελίδα, facebook σχολείου) για την αμφίδρομη και συνεχή επικοινωνία με γονείς/κηδεμόνες, ώστε
το σχολείο να τους ενημερώνει τακτικά για την επίδοση, φοίτηση και συμπεριφορά των παιδιών τους, να
συνεργάζεται μαζί τους για την αντιμετώπιση προβλημάτων (κρούσμα COVID-19, ασθένεια κ.ά),  να
πληροφορείται τις απόψεις τους και για να αξιοποιεί την εποικοδομητική κριτική τους. Τα προβλήματα που
παρατηρήθηκαν ήταν κυρίως λόγω της πανδημίας COVID-19.

Σημεία προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Συνεργασία της Διευθύντριας με τα μέλη της σχολικής κοινότητας για τις κεντρικές επιδιώξεις του σχολείου
(όραμα, αξίες, στόχοι). Καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας και αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των
μελών της σχολικής κοινότητας.

Ανάληψη πρωτοβουλίας από την Διευθύντρια για τη δημιουργία πυρήνα  για την προσαρμογή και ομαλή
ένταξη των νέων εκπαιδευτικών.

Ενημέρωση και παρότρυνση των εκπαιδευτικών για να παρακολουθήσουν επιμορφωτικά διαδικτυακά
προγράμματα με αποτέλεσμα το μεγάλο ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε διαδικτυακές επιμορφώσεις.

Διασφάλιση εφαρμογής σχολικού κανονισμού, η δημιουργία του οποίου ήταν αποτέλεσμα αποδοχής όλων
των μελών της σχολικής κοινότητας σύμφωνα με το ΦΕΚ 491/τ.Β'/09-02-2021.

Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού μέσα από την αξιοποίηση των  ιδιαίτερων κλίσεων των
εκπαιδευτικών, των δεξιοτήτων τους, των μεταπτυχιακών τους σπουδών, των εμπειριών τους, αλλά και των
αναγκών του σχολείου.

Ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των μέσων και των πόρων που της διατέθηκαν.

Αξιοποίηση των σχολικών υποδομών με την υλοποίηση τηλεημερίδων.

Ανάπτυξη πρωτοβουλίας για τη διαμόρφωση δικτύου σχολείων. Τα σημεία προς βελτίωση που τέθηκαν
τη σχολική χρονιά 2020-21 ως προς την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από το σχολείο για τη διαμόρφωση δικτύων
σχολείων, υλοποιηθήκαν με επιτυχία.

Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και τον Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων.

Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών



Θετικά σημεία

Συνεχής αναζήτηση βελτίωσης της προσωπικής και της επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης από τους
εκπαιδευτικούς.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις. Βελτίωση του στόχου που τέθηκε τη σχολική
χρονιά για συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις, το σχεδιασμό και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε
συνεργασία με άλλα σχολεία και τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε εθνικά προγράμματα (Σχολεία Πρεσβευτές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου).

Σημεία προς βελτίωση

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Αναφορικά με την δράση "Αγροδιατροφή: καταγραφή, μελέτη, διερεύνηση, ιστορική
σημασία των παραδοσιακών τροφίμων και συνταγών με στόχο την εναρμόνιση με
νομοθετικές-καταναλωτικές απαιτήσεις" επειδή δεν έγινε αποτίμηση θεωρώντας ότι
ως Διευθύντρια/Συντονίστρια θα είχα το χρονικό περιθώριο και τον Ιούνιο να κάνω



καταγραφή αναφέρω ότι δεν έγιναν σημαντικές αλλαγές εκτός του ότι κατά την
ημερίδα το ΓΕΛ Καρύστου λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν μπόρεσε να συνδεθεί.
Τα αποτελέσματα της δράσης ήταν πάνω από τα αναμενόμενα γιατί οι
μαθητές/μαθητριές μας γνώρισαν πραγματικά το τοπικό καλάθι προϊόντων
αγάπησαν περισσότερο τον τόπο τους αλλά και διότι το δίκτυο σχολείων οδήγησε σε
μια ουσιαστική επικοινωνία και σχέση των σχολείων. Οι στόχοι μας επιτεύχθηκαν
πλήρως. Οι δυσκολίες ήταν κυρίως τεχνικής φύσεως. Εμείς πάντως, τα σχολεία του
δικτύου, ανανεώσαμε το ραντεβού μας για του χρόνου. Επιμόρφωση για το
συγκεκριμένο θέμα δεν πραγματοποίθηκε τα σχολεία όμως ΓΕΛ Αυλωναρίου και 1ο
ΓΕΛ Αλιβερίου, συνεργάστηκαν και πραγματοποίησαν διαδικτυακή ενδοσχολική
επιμόρφωση στις 18 Μαΐου 2022, με θέμα «HIV- Ηπατίτιδες- Ενημέρωση -
Προφύλαξη» με εισηγητή γιατρό επιμελητή Β´ Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής. Το
υλικό που παράχθηκε είναι σε power point στο link https://blogs.sch.gr/lykavlon/
Αναφορικά με την δράση για τους σεισμούς έγινε αλλαγή σε σχέση με τον αρχικό
σχεδιασμό και αντί αυτής πραγματοποιήθηκε ημερίδα με εισηγητή τον Πρόεδρο της
Εταιρείας Μελέτης Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας -Ιωάννης Καποδίστριας. Η
δράση κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών/μαθητριών, κέρδισε την προσοχή τους
και τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά. https://blogs.sch.gr/lykavlon/ ...
Επίσης, στο σχολείο μας πέραν των δράσεων που σχεδιάσθηκαν κατά το Συλλογικό
Προγραμματισμό τέσσερεις εκπαιδευτικοί και δέκα τρεις μαθητές/ μαθήτριες
συμμετείχαν στο Εθνικό Πρόγραμμα "Σχολεία Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου''. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα αυτό αποκόμισαν σημαντικά
οφέλη όπως πρόσβαση των μαθητών/τριών σε ποικίλα τεχνολογικά εργαλεία και
ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων με ταυτόχρονη ανάπτυξη επικοινωνιακών
δεξιοτήτων και χρήση καινοτόμων μεθόδων στη διδασκαλία. Σε γενικές γραμμές τα
αποτελέσματα των δράσεων ήταν εξαιρετικά, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου,
αρκετοί από τους οποίους συμπλήρωναν ωράριο σε άλλα σχολεία, υπερέβησαν
εαυτούς και με επιτυχία τις ολοκλήρωσαν επιτυγχάνοντας τους στόχους που έθεσαν.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών  του σχολείου στις δράσεις, μεταξύ των άλλων, ενίσχυσε τις ψηφιακές
 δεξιότητες τους. Εκπαιδεύτηκαν στην αναζήτηση διαδικτυακού υλικού, συμμετείχαν στην επεξεργασία, την
ανάλυση, σύνθεση, κωδικοποίηση και παρουσίαση του με τη συμβουλευτική υποστήριξη των καθηγητών τους. 
Μέσω των διαδικτυακών ημερίδων είχαν την ευκαιρία, σε  συνεργασία με εκπαιδευτικούς να αξιοποιήσουν τις
δυνατότητες των πλατφορμών ZOOM και WEBEX και να κατασκευάσουν videos. Στο πλαίσιο του προγράμματος
«Ταξίδι στον Ελληνιστικό Πολιτισμό» οι μαθητές/μαθήτριες χρησιμοποίησαν  διαδικτυακά εργαλεία (cmap tools,
windows moviemaker,...) και παρήγαγαν πρωτότυπα κείμενα με οπτικό και ακουστικό περιεχόμενο.  Μέσω των
τηλεημερίδων στο πλαίσιο του  προγράμματος «Σχολεία Πρεσβευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»
συνομίλησαν με Ευρωβουλευτές για σημαντικά και επίκαιρα θέματα όπως για τη δομή και τα όργανα
λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον τρόπο λήψης των αποφάσεων, το ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων,  το
μείζον θέμα του πολέμου Ουκρανίας - Ρωσίας, το μεταναστευτικό και την ενεργειακή κρίση, τη θέση της
γυναίκας στις Φυσικές Επιστήμες και την Έμφυλη Βία, έγιναν μικροί δημοσιγράφοι, βγήκαν έξω από τα στενά



πλαίσια ενός περιφερειακού σχολείου και ξεπέρασαν τυχόν φόβους/αναστολές. Καλλιεργήθηκε ουσιαστικό
πνεύμα συνεργασίας με άλλα σχολεία και μπήκαν τα θεμέλια και για μελλοντικές συνεργασίες. Κατάλαβαν ότι
το σχολείο δεν δίνει μόνο στεγνή γνώση στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών αλλά πολλά περισσότερα.
Αναπτύχθηκαν δεξιότητες και ανακαλύφθηκαν κρυφά ταλέντα μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών μαθητριών
σε καλλιτεχνικές δράσεις (χορογραφίες, θεατρικό δρώμενο). Ισχυροποιήθηκαν οι δεσμοί με το Σύλλογο Γονέων
και Κηδεμόνων και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς η συμμετοχή τους σε δίκτυα και σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις οδήγησε στη
βελτίωση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης τους αλλά και τη δημιουργία κλίματος
συνεργασίας. 

https://blogs.sch.gr/lykavlon/about/kanonismos/

http://lyk-avlon.eyv.sch.gr/

http://blogs.sch.gr/lykavlon

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076402834535

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν ήταν κυρίως οι εξής:

α) Οι διαθέσεις των εκπαιδευτικών σε δύο και τρεις σχολικές μονάδες των οποίων η χιλιομετρική απόσταση
έφθανε και τα 20 km από το ΓΕΛ Αυλωναρίου είχε σαν αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν κοινές
ημέρες στις οποίες να γίνονται συνεδριάσεις αποτίμησης  της πορείας των δράσεων και ανασχεδιασμού των.

β) Ο συντονισμός των ομάδων δράσης. Οι μαθητές/μαθήτριες του σχολείου είναι από διαφορετικά Τοπικά
Διαμερίσματα. Η μετακίνηση τους μετά το πέρας της διδασκαλίας αποδείχθηκε πολύ δύσκολη διότι θα έπρεπε να
έρθουν οι γονείς/κηδεμόνες τους να τους παραλάβουν. 

γ) Ο θεσμός της Τράπεζας θεμάτων δημιούργησε στους μαθητές/ μαθήτριες περισότερο άγχος διαβάσματος και
κατά συνέπεια λιγότερες ώρες ενασχόλησης με άλλες δραστηριότητες.

δ) Οι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα όσοι διατίθενταν σε περισσότερα σχολεία, αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες στη
διαχείριση του χρόνου για να καλύψουν τις διαγνωσθείσες αδυναμίες που προέκυψαν από τα διαγνωστικά tests,
να καλύψουν τη διδακτέα ύλη και να συνεργαστούν με άλλους εκπαιδευτικους όπως επιβάλει η διαθεματικότητα
των δράσεων. 

ε) Τα κρούσματα λόγω πανδημίας COVID-19, τόσο σε μαθητές/μαθήτριες όσο και σε εκπαιδευτικούς
δημιούργησαν αναστάτωση και ασυνέχειες στο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών αλλά και στην υλοποίηση των
δράσεων που σχεδιάστηκαν. Η τήρηση του πρωτοκόλλου διαχείρισης των κρουσμάτων ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα. 

 

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

Πρακτική 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Τίτλος Δράσης

https://blogs.sch.gr/lykavlon/about/kanonismos/
http://lyk-avlon.eyv.sch.gr/
http://blogs.sch.gr/lykavlon
https://www.facebook.com/profile.php?id=100076402834535


"Ταξίδι στον Ελληνιστικό πολιτισμό''

Στόχος Βελτίωσης

Να διαπιστώσουν την οικουμενικότητα του Ελληνικού Πολιτισμού. Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στο
μάθημα της Ιστορίας. Να χρησιμοποιούν διαδικτυακά εργαλεία (cmap tools, photostory,...) και να παράγουν
προτότυπα κείμενα με οπτικό και ακουστικό περιεχόμενο. Να συνεργάζονται, να βελτιωθούν οι σχέσεις μαθητών
εκπαιδευτικών και ο ρόλος του καθηγητή να γίνει συμβουλευτικός και καθοδηγητικός. Να εκτιμήσουν
ανθρωπιστικές αξίες οι οποίες να επηρεάσουν τον τρόπο ζωής τους. Να συνειδητοποιήσουν την ατομική και
συλλογική ευθύνη στην πρόοδο του πολιτισμού. Να αποκτήσουν τεχνολογικές δεξιότητες που θα λειτουργήσουν
προσθετικά στον ψηφιακό εγγραμματισμό τους. 

Ενέργειες Υλοποίησης

1η διδακτική ώρα: οι μαθητές/μαθήτριες απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο (pre test) σχετικά με το προφίλ τους
και τη στάση απέναντι στο μάθημα της Ιστορίας. Χωρίστηκαν σε τέσσερις ανομοιογενείς ομάδες των πέντε
ατόμων και ανατέθηκαν ρόλοι(συντονιστής, χειριστής Η/Υ, γραμματέας και δύο παρασκευαστές).
Εγκαταστάθηκαν τα λογισμικά από την πληρφορικό. 2η διδακτική ώρα: οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν από τη
συντονίστρια για τον σκοπό της εργασίας, τα ψηφιακά εργαλεία(ιστοριοπίνακας, χρήση εννοιολογικού χάρτη,
windows movie maker) και τα πνευματικά δικαιώματα (Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας). 3η δ.ώρα: η
συντονίστρια τούς παρουσίασε μια ψηφιακή αφήγηση που είχε δημιουργήσει η ίδια. Ακολούθησε συζήτηση.

4η δ.ώρα: ανακλήθηκε η προηγούμενη γνώση (χαρακτηριστικά του ελληνιστικού πολιτισμού) με τη βοήθεια
ιστορικού χάρτη. Χρησιμοποιήθηκε ως αφόρμηση το ποίημα του Κ.Π.Καβάφη "Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης". 5η-6η 
δ.ώρες: η εκπαιδευτικός αποαφήνισε την έννοια "ελληνιστικός πολιτισμός" , καταγράφτηκαν σε σχεδιάγραμμα
στον πίνακα οι πτυχές του (γλώσσα, θρησκεία, γράμματα, επιστήμες) και αναλύθηκαν στη συνέχεια.
Αξιοποιήθηκαν οι εικόνες του σχολικού βιβλίου και οι πηγές. 7η δ. ώρα: απάντησαν το πρώτο φύλλο εργασίας,
δόθηκε ο ορισμός της αφήγησης, η δομή Freytag και η σπουδαιότητά της στη διδακτική πράξη. Καθορίστηκε η
έννοια της ψηφιακής αφήγησης, η προέλευσή της και η χρήση της σε διάφορους τομείς.  8η δ.ώρα: μοιράστηκε
στους/ις μαθητές/τριες ένα πρότυπο ιστοριοπίνακα και εξηγήθηκε η χρησιμότητά του στην κατασκευή ψηφιακής
αφήγησης. Ενθαρρύνθηκαν να δοκιμάσουν τον σχεδιασμό ενός σεναρίου στον ιστοριοπίνακα. 9η-10η δ. ώρες:
αναζήτησαν υλικό στο διαδίκτυο, το ταξινόμησαν και το κατηγοριοποίησαν. 11η δ. ώρα:  λεπτομερής
παρουσίαση των λογισμικών. Πειραματισμοί. 12η δ. ώρα: κάθε ομάδα σχεδιάζει ιστοριοπίνακες και
κατασκευάζει εννοιολογικό χάρτη. Ελέγχουν ποιο υλικό χρειάζονται για την εργασία. 13η-16 δ. ώρες: εισάγουν
εικόνες, βίντεο, εννοιολογικούς χάρτες, μουσική και αφήγηση στο windows movie maker. Ελέγχεται το
αποτέλεσμα από την εκπαιδευτικό. 17η δ. ώρα: σχεδιασμός εκπαιδευτικής επίσκεψης. 18η δ. ώρα:
πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών. 19η δ. ώρα: παρουσιάστηκε το
βίντεο στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 20η ώρα: συζητήθηκε ο τρόπος διάχυσης του αποτελέσματος
μέσω κοινωνικών δικτύων. 21η ώρα: απάντηση σε ερωτηματολόγιο (post test). 22η ώρα: απάντηση στο τελικό
φύλλο εργασίας. 23η ώρα: αποτίμηση της δράσης.

https://www.facebook.com/profile.php?id=1000764028345

https://www.instagram.com/p/Cc23f8zDB-u/

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive,
https://www.youtube.com/watch?v=8MOjBDhqxpk&t=3s

https://www.facebook.com/profile.php?id=100076402834535


Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Η δικτύωση των σχολείων που διευκολύνεται από τις ψηφιακές και εικονικές
κοινότητες προσφέρει υποστήριξη στη στοχαστική διερεύνηση της εκπαιδευτικής
πράξης, λειτουργώντας επιμορφωτικά. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να αλληλεπιδράσουν με στόχο να βελτιώ-σουν την πρακτική
τους ή να επιλύσουν πρακτικά προβλήματα.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια


