
Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

 

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 8ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας, καλύπτει χωροταξικά μέρος της συνοικίας του «Προμηθέα», που
χαρακτηρίζεται από πολύπλοκα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, έχοντας ιδιαιτερότητες,
καθώς μέρος μαθητικού δυναμικού αποτελείται από ευπαθείς και ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, έχει την ευθύνη
φοίτησης μαθητών του καταυλισμού ΡΟΜΑ Εργοχωρίου, που δεν ανήκει στον τομέα ευθύνης της σχολικής
μονάδας που το διαφοροποιούν.

Το Σχολείο οργανικά είναι 12/θέσιο, για το σχολικό έτος 2020-21, λειτούργησε με έντεκα (11) τμήματα κλασικά
και δύο (2) τμήματα Ολοημέρου έως τις 15:00 και στη συνέχεια με ένα (1) τμήμα έως τις 16:00 και ΤΥ(ΖΕΠ) . Η
Α΄ τάξη λειτούργησε με ένα τμήμα 25 μαθητών, σε αίθουσα με ωφέλιμο χώρο 35τ.μ, παρόλο που υπήρχε
διαθέσιμη αίθουσα ώστε να σπάσει. Από τη σχολική μονάδα κατατέθηκε αίτημα, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες
ΕΟΔΥ, ότι υπήρχαν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και επίσης η δυνατότητα ένταξης δύο μαθητών ΕΚΟ,
καθώς και διαθέσιμο εκπαιδευτικό προσωπικό για την κάλυψη των απαιτούμενων ωρών.

Στη σχολική μονάδα τοποθετήθηκαν 29 εκπαιδευτικοί και εγγράφτηκαν συνολικά την διάρκεια του σχολικού
έτους 220 μαθητές/τριες, και  9 μετεγγράφηκαν. Παρέμειναν εγγεγραμμένοι  211 μαθητές/τριες. Με την έναρξη
του σχολικού έτους 2020-21, δεν καλύφθηκαν πλήρως οι απαιτούμενες ώρες δασκάλων και ειδικοτήτων
εικαστικών και θεατρικής Αγωγής, και δασκάλων (οργανικών και αποσπασμένων) για την κάλυψη τόσο του
πρωινού κύκλου όσο και του ολοήμερου. Το τμήμα Γ2 καλύφθηκε από τον Διευθυντή, πέραν του υποχρεωτικού
του ωραρίου, και από πλεονάζουσες ώρες εκπαιδευτικών, έως την τοποθέτηση εκπαιδευτικού (25/9/2020), οι
πλεονάζουσες ώρες εκπαιδευτικών διατέθηκαν για Ενισχυτική Διδασκαλία και Γραμματειακή υποστήριξη.

Επιπρόσθετα τοποθετήθηκαν και οι ειδικότητες των Εικαστικών 24-9-2020 (16 ώρες), και Θεατρικής Αγωγής 21-
10-2020 (8 ώρες). Τοποθετήθηκε επίσης ένας εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης χωρίς να καλύπτει τις
προβλεπόμενες ώρες σύμφωνα με τις γνωματεύσεις του ΚΕΔΔΥ Ημαθίας (24 ώρες αντί για 48).

Το τμήμα ένταξης (9 γνωματεύσεις ΚΕΔΥ) δεν λειτούργησε, καθώς δεν τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός ειδικής
Αγωγής. Το κενό για τοποθέτηση δόθηκε από την ΔΙΠΕ μόνο μία φορά (Αύγουστο) και όχι κατά τις προσλήψεις
ΕΣΠΑ στην συνέχεια.

Το Σχολείο στεγάζεται σε δύο μέρη. Στον πρώτο όροφο (1280 τμ) του σχολικού συγκροτήματος Ειδικού Σχολείου 
– 8ου Δημοτικού . Περιλαμβάνει δώδεκα αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα Μουσικής, αίθουσα Βιβλιοθήκης,
γραφείο Συλλόγου Διδασκόντων, γραφείο Δ/ντή, τουαλέτες, βοηθητικούς χώρους. Στο υπόγειο του κτηρίου
βρίσκονται αίθουσα Τμήματος Υποδοχής, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (γυμναστικής και σχολικών
εκδηλώσεων), τουαλέτες, αποθήκη λεβητοστάσιο. Το δεύτερο βρίσκεται στον πρώτο όροφο του κτηρίου (350τμ)
που στεγάζεται το 8ο Νηπιαγωγείο Βέροιας. Περιλαμβάνει αίθουσα Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής,
αίθουσα Ολοήμερου Προγράμματος, αίθουσα Τραπεζαρίας Ολοήμερου και τμήμα Ένταξης.

Η υλικοτεχνική υποδομή και τα διαθέσιμα διδακτικά μέσα, συστήματα Η/Υ (συνδεμένοι στο διαδίκτυο),
προβολικά, ανταποκρίνονται μερικώς για την κάλυψη των διδακτικών και μαθησιακών αναγκών. Ο προαύλιος



χώρος του σχολείου είναι ικανοποιητικός για τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών/τριών.

Η κτιριακή κατάσταση του σχολείου κρίνεται μέτρια με ελλείψεις/δυσλειτουργίες στον ηλεκτρομηχανολογικό
του εξοπλισμό (σύστημα θέρμανσης), στο σύνολο των εξωτερικών/εσωτερικών κουφωμάτων των αιθουσών
διδασκαλίας (η τελευταία παρέμβαση είναι προ 10ετιας π.χ βαφή). Προβλήματα εστιάζονται στην έλλειψη
κατασκευής που μπορεί να υποστηρίξει την πρόσβαση ατόμων με κινητικά προβλήματα στον πρώτο όροφο του
σχολικού συγκροτήματος (ειδικές ράμπες, ασανσέρ) και εξόδων διαφυγής για την απομάκρυνση των
μαθητών/τριών από τον πρώτο όροφο του σχολείου σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Η σχολική χρονιά 2020-2021, καθορίστηκε από τις συνθήκες που επέφερε η αναστολή λειτουργίας των σχολείων
και η ΕξΑΕ. Κάνοντας χρήση κάθε διαθέσιμου τεχνολογικού μέσου, το προσωπικό του σχολείου συνεργάστηκε
τόσο μεταξύ τους όσο και με τον ΣΕΕ για τον συντονισμό των δράσεων ΕξΑΕ. Οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν
φορητά μέσα που διέθετε το σχολείο προς υποστήριξη των δράσεών τους και αναπτύχθηκε ένα συνεργατικό
πλαίσιο. Σημαντικά προβλήματα εντοπίστηκαν στην απουσία από μεγάλο μέρος των γονέων & μαθητών των
απαιτούμενων μέσων και εξοπλισμού πρόσβασης στο διαδίκτυο καθώς και των σχετικών ψηφιακών δεξιοτήτων.
Η σχολική μονάδα διέθεσε όλο τον εξοπλισμό που διέθετε για την κάλυψη των αναγκών αυτών (laptop, tablet,
σταθερούς Η/Υ) Έτσι, το σχολείο επιφορτίστηκε, πέραν της δημιουργίας και διεκπεραίωσης εκπαιδευτικού
υλικού για τις ανάγκες των μαθητών, και με την παροχή υπηρεσιών και συμβουλών τεχνικής φύσης προς τους
γονείς για ζητήματα πρόσβασης στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Η ακρίβεια του συνόλου των αναγραφόμενων στοιχείων μπορεί να συναχθεί από τις καταγραφές στα υπηρεσιακά
βιβλία και έντυπα, από το αρχείο του σχολείου και από τις δημοσιεύσεις στο σχολικό ιστολόγιο που
αποτυπώνουν μια σειρά δράσεις κατά τον χρόνο υλοποίησής τους.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

(Αξιολόγηση: 4)

 

Η σχολική μονάδα, κατά το σχολικό έτος 2020- 2021, λειτούργησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, έως 16/11/2020,
όταν ανεστάλη η λειτουργία έως και τις 07/01/2021 και από 16/03/2021 έως 26/04/2021,εκπληρώνοντας σε
υψηλό βαθμό τους σκοπούς και τους στόχους που οι εκπαιδευτικοί έθεσαν στο πλαίσιο του αρχικού τους
σχεδιασμού και προγραμματισμού και οι οποίοι είναι αντίστοιχοι των σκοπών και των στόχων των αναλυτικών
προγραμμάτων. Επίσης λόγω κρουσμάτων σε μαθητές του σχολείου ανεστάλη η λειτουργία τμημάτων: Β1 από
04/11/2020 έως 15/11/2021 και Β2 από 14/05/2021 έως 27/05/2021.

Τηρήθηκε ο αρχικός προγραμματισμός της διδακτέας ύλης, η οποία καλύφθηκε τόσο δια ζώσης, την περίοδο
λειτουργίας, όσο και εξ αποστάσεως κατά τις περιόδους αναστολής λειτουργίας, με την ταυτόχρονη παράταση
του διδακτικού έτους. Τα διδακτικά αντικείμενα που προβλέπονται από το ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ, διδάχθηκαν και στο
μεγαλύτερο βαθμό υλοποιήθηκαν οι στόχοι που προβλέπονται, παρόλο που θέτει μεγάλο αριθμό στόχων, οι οποίοι
είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν, καθώς μερικά τμήματα είναι πολυπληθή, με ανομοιογένεια ως προς το
γνωστικό επίπεδο των μαθητών, (αλλοδαποί μαθητές, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες), προβλήματα που
αντιμετωπίστηκαν από τους εκπαιδευτικούς με διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Συμπληρωματικές
δραστηριότητες που αξιοποιήθηκαν κατά το παρελθόν, δεν υλοποιήθηκαν, παρά το είχαν προγραμματιστεί, λόγω
των συνθηκών της πανδημίας.

Έμφαση δόθηκε στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών,
στην διαφοροποιημένη μάθηση, στην υποστήριξη ένταξης στη σχολική κοινότητα ευάλωτων ομάδων και σε
δράσεις προετοιμασίες των μαθητών σε διαγωνισμούς και δημιουργικές δράσεις. Αξιοποιηθήκαν μέθοδοι με



βιωματικά/καινοτόμα χαρακτηριστικά,μέσω διδακτικών πρακτικών που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες
των μαθητών. Ωστόσο, λόγω έλλειψης των απαιτούμενων οικονομικών πόρων, καθώς η χρηματοδότηση του
σχολείου είναι περιορισμένη, οι εκπαιδευτικοί περιόρισαν τις διδακτικές τους πρωτοβουλίες σε όσες έχουν
μηδενικό κόστος ή μετακύλυσαν το κόστος στον Σύλλογο Γονέων ή στις οικογένειες των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους και το περιεχόμενο του ΑΠΣ, σε συνδυασμό με τις ανάγκες
των μαθητών, σχεδιάζουν τη διδασκαλία τους σε ετήσια βάση αλλά και σε επίπεδο ενότητας. Εφαρμόζουν
ποικίλες διδακτικές μεθόδους και χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα μέσα διδασκαλίας, με απώτερο σκοπό την
αυξημένη εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης, ώστε η ποιότητα της διδασκαλίας να είναι υψηλή.
Στη διάρκεια του έτους οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, που πολλές φορές
συμπληρώνει, εμπλουτίζει, και προσαρμόζει, στις ποικιλόμορφες συνθήκες που διαμορφώνονται για μαθητές κι
εκπαιδευτικούς, από τα διδακτικά βιβλία. Κάθε εκπαιδευτικός στην τάξη του προσαρμόζει τη διδασκαλία του
στις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις των μαθητών του. Εφαρμόστηκαν πρακτικές διαφοροποιημένης μάθησης,
υποστηρίχθηκαν ατομικά μαθητές που αντιμετώπιζαν δυσκολίες να ακολουθήσουν τον ρυθμό της τάξης, όσο και
μαθητές με αυξημένες αντιληπτικές-μαθησιακές ικανότητες. Η διαφοροποίηση έγινε σε επίπεδο περιεχομένου, 
διαδικασίας και αποτελεσμάτων. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως οι στόχοι του μαθήματος και η δομή της
διδακτέας ύλης ταιριάζουν στο ηλικιακό και μαθησιακό επίπεδο των παιδιών.

Οι νέες τεχνολογίες εντάσσονται από τους εκπαιδευτικούς αποτελεσματικά στη διδακτική διαδικασία ως
διδακτικό εργαλείο, αξιοποιώντας την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν, (σε κάθε αίθουσα υπάρχει Η/Υ με
προβολικό, με σύνδεση στο διαδίκτυο) .Σε κάθε σταθμό εργασίας υπάρχουν εγκατεστημένα λογισμικά τόσο του
ΥΠΠΕΘ, όσο και από τα διαθέσιμα που υπάρχουν στη διάθεση μας από την επιμόρφωση Β επιπέδου.

Λόγω αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων για μεγάλο χρονικό διάστημα, εφαρμόστηκαν μέθοδοι της
σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Ο εξοπλισμός αξιοποιήθηκε και μέρος διατέθηκε σε μαθητές/τριες.
Ενισχύθηκαν ψηφιακές δεξιοτήτων με δραστηριότητες εντός τάξης (π.χ. στο μάθημα των ΤΠΕ όσο και μέσω
εμπλουτισμού της διδασκαλίας με ψηφιακούς πόρους). Οι μαθητές υποστηρίχτηκαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων,
όπως αναζήτηση πληροφορίας και δεδομένων, δημιουργία και διαμοιρασμός ψηφιακού περιεχομένου,
επικοινωνία και συνεργασία σε ψηφιακό περιβάλλον, μέσω των ψηφιακών πόρων που ενεργοποίησαν οι
εκπαιδευτικοί στις πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης. Αναπτύχτηκε εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της
διδασκαλίας όπως, ανάπτυξη/κοινή χρήση οδηγών πρόσβασης/σύνδεσης μαθητών και σύνταξη/γνωστοποίηση
οδηγιών για την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, δεν ολοκληρώθηκε η υλοποίηση, όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
λόγω αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. (ολοκληρώθηκαν 5 από τα 8 προγράμματα).

Οι πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών δεν έχουν αναδιαμορφωθεί. Η αξιολόγηση των μαθητών των τάξεων Α΄
και Β΄ είναι περιγραφική και  Γ΄- Στ΄, αριθμητική η οποία συνδιαμορφώνεται από: Τη συμμετοχή στο μάθημα και
τις καθημερινές εργασίες της τάξης. Την καθημερινή προφορική επίδοση στο μάθημα της ημέρας.  Την επίδοση
στις γραπτές επαναληπτικές δοκιμασίες. Η ενημέρωση γονέων πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω της WEBEX

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 4)

 

Η υποστήριξη και ένταξη ευάλωτων ομάδων μαθητών/μαθητριών συναντά ειδικές δυσκολίες, αφού οι σχετικοί
θεσμοί, παρά την ανάπτυξη τους, αντιμετωπίζονται ευκαιριακά, χωρίς μόνιμους/ες και σταθερούς/ές
εκπαιδευτικούς σε οργανικές θέσεις. Παρόλο που στην σχολική μονάδα (είναι η μοναδική), έχει ανατεθεί η
ευθύνη της φοίτησης των μαθητών του καταυλισμού Εργοχωρίου από το 2010, κατά την ίδρυση των τμημάτων
ΖΕΠ το σχολικό έτος 2020-21 (υπήρξε η απόφαση του ΥΠΑΙΘ για την δυνατότητα ίδρυσης) δεν ιδρύθηκε. Μετά
από έγγραφο της σχολικής μονάδας στην ΔΙΠΕ, με καθυστέρηση σχεδόν ένα μήνα, τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός
ΕΣΠΑ, από σχολική μονάδα που δεν είχε μαθητές για φοίτηση στο εκεί ΤΥ ΖΕΠ

Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και αφορούν την φοίτηση των συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων Ρομά,



απαιτεί αναθεώρηση των εφαρμοζόμενων κοινωνικών και εκπαιδευτικών πολιτικών. Βασικό πρόβλημα αποτελεί
η ευκαιριακή συγκρότηση των τμημάτων ΖΕΠ, καθώς και το τρέχον σχολικό έτος δεν ιδρύθηκε το τμήμα ΖΕΠ
(στάλθηκε έγγραφο στην Π.Δ.Ε κ. Μακεδονίας) με όλα τα αρνητικά αποτελέσματα για την φοίτηση και την
ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς οι μαθητές ιδίως μεγάλης ηλικίας αδυνατούν να παρακολουθούν και
να συμμετέχουν στο πρόγραμμα των τάξεων. Η δημιουργία και στελέχωση οργανικών θέσεων για τα τμήματα
αυτά θα έλυνε το πρόβλημα. Έτσι, οι συνάδελφοι που θα στελεχώσουν τις σχετικές θέσεις θα  αποτελέσουν ένα
σταθερό σημείο αναφοράς για τα παιδιά αυτά, θα εμβαθύνουν στα σχετικά προβλήματα και θα συμβάλλουν
καθοριστικά στην ανάπτυξη κατάλληλων παιδαγωγικών στρατηγικών αντιμετώπισης τους. Ακόμη, στο επίπεδο
των κοινωνικών πολιτικών θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια ώστε οι μαθητές των ευπαθών ομάδων να
υποστηρίζονται συστηματικά από κοινωνικές δομές, καθώς το ρόλο αυτό τον έχει η σχολική μονάδα που
αδυνατεί να ανταπεξέλθει και σε αυτό τον ρόλο. Η μη έγκαιρη στελέχωση αποτελεί τροχοπέδη και έχει ως
αποτέλεσμα, οι προσπάθειες των εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια για την ένταξη και αποδοχή του καθώς και
η επιτυχία φοίτησης  των μαθητών/τριων να ανέρχεται στο 70% του συνολικού διδακτικού.

Η φοίτηση των μαθητών ελέγχεται και καταγράφεται καθημερινά και αποτυπώνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα
Myschool.  Η καταγραφή των απουσιών από τους δασκάλους αλλά και η επικοινωνία τους με τους γονείς, σε
περίπτωση μακρόχρονης απουσίας του μαθητή, διασφάλισε την αποτελεσματική παρακολούθηση φοίτησης των
μαθητών του σχολείου. Μέσα από διαδικασίες ανατροφοδότησης που οργάνωσαν και υλοποίησαν οι
εκπαιδευτικοί, έγινε προσπάθεια ώστε να καλυφθούν με επιτυχία τα μαθησιακά κενά των απόντων μαθητών. Η
ενισχυτική διδασκαλία είναι συνήθης πρακτική των εκπαιδευτικών στην τάξη.

Μαθητική διαρροή (διακοπή φοίτησης) δεν υπάρχει. Παρουσιάστηκαν μόνο μεμονωμένες περιπτώσεις μαθητών
από τον καταυλισμό ΡΟΜΑ, οι οποίοι μετακόμισαν σε άλλη περιοχή. Ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες
αναζήτησης (βλ. σχετ. υπηρεσιακή αλληλογραφία), καθώς και η επικοινωνία με την Εισαγγελία Βέροιας, με την
συνδρομή της οποίας οι μαθητές βρέθηκαν και μετεγγράφηκαν σε σχολικές μονάδες της περιοχής μετοίκισης (η
οποία ήταν γνωστή)

Κατά τη διάρκεια της αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων και της τηλεκπαίδευσης υπήρχε
συνεχής επικοινωνία των εκπαιδευτικών-υπεύθυνων τμημάτων και του διευθυντή του σχολείου με τις
οικογένειες των μαθητών που αντιμετώπιζαν δυσκολίες πρόσβασης ή απείχαν σποραδικά από τη συμμετοχή στην
τηλεκπαίδευση.

Στο πλαίσιο των παραπάνω, οργανώθηκε εξ αρχής η διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, αρχικά μέσω διερεύνησης
των μέσων και διαδικασιών πρόσβασης των οικογενειών στους συντάχθηκαν και κοινοποιήθηκαν σχετικοί
οδηγοί που συμπεριλήφθηκαν σε ξεχωριστή σελίδα του σχολικού ιστολογίου, υποστηρίχτηκαν οι οικογένειες σε
θέματα ρυθμίσεων hardware και παροχής του διαθέσιμου εξοπλισμού. Προς διευκόλυνση των μαθητών και των
οικογενειών τους να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες οι εκπαιδευτικοί αξιοποίησαν ποικιλία μέσων και
μεθόδων επικοινωνίας, αξιοποιώντας τόσο ψηφιακούς όσο και έντυπους, οι οποίοι διανεμήθηκαν με τήρηση όλων
των μέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού. Ως αποτέλεσμα, μεγιστοποιήθηκε αφενός η συμμετοχή των
μαθητών στην τηλεκπαίδευση και περιορίστηκαν κατά το δυνατόν οι αρνητικές συνέπειες της απουσίας τους από
τη δια ζώσης διδασκαλία. Η Σχολική μονάδα δεν μπόρεσε να υποστηρίξει του μαθητές ΡΟΜΑ καθώς ο
καταυλισμός στο οποίο ζούνε (τριτοκοσμικές συνθήκες) δεν ηλεκτροδοτείται και οι κατοικίες είναι νάυλον
 παραπήγματα.

Το τμήμα ένταξης επίσης δεν λειτούργησε καθώς δεν τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός με αποτέλεσμα, την μη
υποστήριξη των μαθητών με αυξημένες μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες κατά την περίοδο αναστολής αυξήθηκαν.

Μέριμνα για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Για την ομαλή μετάβαση των μαθητών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και από το δημοτικό στο γυμνάσιο, το
σχολείο μας συνεργάστηκε σε ποικίλες δράσεις μετάβασης με το 2ο Γυμνάσιο και το 8ο Νηπιαγωγείο Βέροιας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 4)



 

Η υποστήριξη και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών μας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για
την επίτευξη των σκοπών και των στόχων της αγωγής και της μαθησιακής διαδικασίας και διαμορφώνει την
κουλτούρας του σχολείου μας. Το σχολείο εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε φαινόμενα σχολικής βίας και
εκφοβισμού. Στο πλαίσιο των κανόνων των τάξεων και των παγιωμένων συμπεριφορών ρουτίνας και των
κανονισμών που υιοθετεί το σχολείο (σύνδεση με τις προβλέψεις που συμπεριλήφθηκαν στον Εσωτερικό
Κανονισμό).

Κατά την περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των
μαθητών υπήρξε ιδιαίτερα προβληματική εξ αιτίας της φύσης της συγκεκριμένης μορφής εκπαίδευσης. Η
διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού διαφορετικότητας αποτέλεσε βασική
διάσταση στη συγκρότηση του εξ’ αποστάσεως παιδαγωγικού διαλόγου.

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, κατά την περίοδο δια ζώσης λειτουργίας παρουσιάστηκαν μεμονωμένα
προβλήματα επιθετικής συμπεριφοράς από μαθητές. Τα περισσότερα τα αντιμετωπίστηκαν στα πλαίσια του
σχολείου, με διαλογικό τρόπο, με εφαρμογή και τήρηση κανόνων και με εντατική επιτήρηση. Όσα δε, θεωρήθηκαν
ότι γινόταν κατ’ επανάληψη από συγκεκριμένους μαθητές ή ότι ήταν ιδιαίτερα σοβαρά, για την αντιμετώπιση
τους συνεργαστήκαμε, η Διεύθυνση του Σχολείου και οι εκπαιδευτικοί των μαθητών με τους γονείς, προκειμένου
για την από κοινού άμβλυνση φαινόμενων επιθετικής συμπεριφοράς. Επίσης σε εξαιρετικές περιπτώσεις
συνεργαστήκαμε και με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού έργου (η ανταπόκριση και η βοήθεια ήταν άμεση), στην
συνέχεια με το ΚΕΣΥ

Οι σχέσεις των μαθητών ρομά τόσο με τους συμμαθητές τους στο τμήμα υποδοχής όσο και με τους υπόλοιπους
μαθητές των τάξεων ήταν αρκετά καλές. Φαίνεται πως οι μαθητές του σχολείου έχουν αρχίσει να τους
αποδέχονται, καθώς στα διαλείμματα παίζουν μαζί τους και δεν τους αποφεύγουν όπως στο παρελθόν. Το ίδιο
καλές είναι και οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών του τμήματος υποδοχής. Οι περισσότεροι άλλωστε είναι φίλοι
μεταξύ τους και συναντιούνται και κατά τις απογευματινές ώρες στον καταυλισμό. Ωστόσο, δεν έλειψαν και οι
περιπτώσεις έντονου διαπληκτισμού μεταξύ μαθητών ρομά που προέρχονταν από ετερογενείς ομάδες. Τα
περιστατικά αυτά όμως ήταν μεμονωμένα.

Εφαρμόζονται πρακτικές διαμόρφωσης τρόπων διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων: 

Υποστήριξης και ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών, στο πλαίσιο των κανόνων των τάξεων,
οι οποίες Ενισχύονται από ομαδικές δραστηριότητες και στοχευμένες συνεργατικές δράσεις των εκπαιδευτικών
εντός των τμημάτων, στο πλαίσιο του περιορισμένου χρόνου της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων και των
συνθηκών αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού, που ήταν περιοριστικές ως προς την υλοποίηση
ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων μεγάλης έκτασης.

Διαμόρφωσης κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της διαφορετικότητας παγιωμένων
συμπεριφορών ρουτίνας και κανονισμών που υιοθετεί το σχολείο (σύνδεση με τις προβλέψεις που
συμπεριλήφθηκαν στον Εσωτερικό Κανονισμό).

Αξιοποίηση ποικίλων μέσων και παρεμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων που
υλοποιούνταν κατά τα προηγούμενα έτη και δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθούν λόγω των συνθηκών της
πανδημίας:

Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού

Σε επίπεδο πρόληψης το σχολείο υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σε ό,τι έχει
να κάνει με τη διαχείριση των σχέσεών τους και ιδιαίτερα τα ενδεχόμενα οι συγκρούσεις να καταλήξουν σε
εκδήλωση πράξεων βίας ή εκφοβισμού. Οι δράσεις αυτές, που εκτείνονται από παρεμβάσεις προσκεκλημένων
ειδικών ή σχέδια σχολικών δραστηριοτήτων  Η αποτύπωση της εμπειρίας από την εκπόνηση σχετικού
προγράμματος, καθώς και η αξιοποίηση δράσεων που έγιναν κατά το σχολικό έτος (ενημερωτικές ομιλίες,
προβολή κινηματογραφικών ταινιών, αξιοποίηση διαδραστικών εργαλείων κ.λπ.) αποτελεί σημαντική
παρακαταθήκη για την ανάπτυξη αντίστοιχων δράσεων και κατά την ερχόμενη χρονιά.



Σε ένα γενικότερο επίπεδο, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι το βεβαρημένο αναλυτικό πρόγραμμα, η υπερβολικά
εκτεταμένη «ύλη», δεν ευνοεί την υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, αφού είναι
γνωστό και κοινά αποδεκτό ότι οι γρήγοροι ρυθμοί διδασκαλίας υπηρετούνται από τη μετωπική και παραδοσιακή
διδασκαλία, σε αντίθεση με τις ομαδοσυνεργατικές μορφές διδασκαλίας που απαιτούν μεγαλύτερους χρόνους.
Στο περιθώριο αυτής της πραγματικότητας, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε κάθε ευκαιρία
ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 4)

 

Το σχολείο μας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ
μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. Στο πλαίσιο των κανόνων των τάξεων και παγιωμένων συμπεριφορών και
κανονισμών που υιοθετεί το σχολείο (σύνδεση με τις προβλέψεις που συμπεριλήφθηκαν στον Εσωτερικό
Κανονισμό) αναπτύσσονται  σχέσεις συνεργασίας σε κλίμα αλληλοβοήθειας, αλληλοκατανόησης και
αλληλοσεβασμού μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας και γι αυτό οι παιδαγωγικές σχέσεις
εκπαιδευτικών- μαθητών βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο.

Οι μαθητές ενθαρρύνονται για ενεργή συμμετοχή στη μαθησιακή διαδικασία σε κλίμα άριστης παιδαγωγικής
σχέσης. Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν, να παρακινούν τους μαθητές σε δράσεις που συμβάλουν στην ενεργητική
συμμετοχή τους. Η συνεργασία εμπεδώνεται και διευρύνεται μέσω δραστηριοτήτων που εκτείνονται πέρα από
τους στενά γνωστικούς στόχους των διδακτικών αντικειμένων και περιλαμβάνουν κοινές δράσεις, όπως μικρά
project δραστηριοτήτων στο σχολείο και στο σπίτι.

Οι τεράστιες προσπάθειες των εκπαιδευτικών για  επικοινωνία με τους μαθητές τους κατά τη διάρκεια της εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης, η συνεργασία με τους γονείς για την επίλυση πρωτόγνωρων προβλημάτων και η
αδιάλειπτη έγνοια για τους μαθητές τους, παρά την ριζική αλλαγή των συνθηκών, συνέβαλαν στην ανάπτυξη
σχέσεων σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/ μαθητριών και εκπαιδευτικών. Η έγκαιρη ανάπτυξη
αντισταθμιστικών προγραμμάτων και η σταθερή προσφορά ενισχυτικής διδασκαλίας σε όσους
μαθητές/μαθήτριες τη χρειάζονται, συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση και εμπέδωση του κλίματος σεβασμού
και εμπιστοσύνης που απαιτείται.

Βάσει των παραπάνω λειτουργιών στο σχολείο μας δεν αντιμετωπίζουμε ουσιαστικά κανένα οξυμένο πρόβλημα
σχέσεων τόσο μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών όσο και μεταξύ μαθητών.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 4)

 

Η συνεργασία του σχολείου με τους γονείς διευκολύνθηκε από τη σταθερή παρουσία των μονίμων εκπαιδευτικών
στο σχολείο, καθώς η σύνθεση παραμένει σταθερή τα τελευταία χρόνια, έτσι η σχέση εκπαιδευτικών γονέων δεν
ξεκινάει κάθε χρόνο από το μηδέν και δεν  επηρεάζουν αρνητικά τη θεμελίωση, διατήρηση και ανάπτυξη
συνεργατικών σχέσεων με τους γονείς.

Το επίπεδο των σχέσεων και της επικοινωνίας με τη μαθητική κοινότητα και τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών
κρίνεται ως ιδιαίτερα λειτουργικό. Ως εκ τούτου δεν υπήρξε ανάγκη για διαφοροποιημένη αντιμετώπιση του
θέματος αυτού, πέρα από τις τηρούμενες διαδικασίες ενημέρωσης που αξιοποιήθηκαν Η ακολουθούμενη
διαδικασία ενημέρωσης με έντυπα σημειώματα, αναρτήσεις στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του
σχολείου κρίνεται απόλυτα επιτυχής. Ειδικότερα η ιστοσελίδα του σχολείου είναι πλήρης, επικαιροποιημένη και
με υψηλό βαθμό λειτουργικότητας, επίσης συγκεντρώθηκαν οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις όλων των γονέων που
έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο (Η σχολική μονάδα φρόντισε να υποστηρίξει όσους γονείς δεν είχαν την



τεχνογνωσία), αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες, σύμφωνα με το πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης.

Έγκαιρος προγραμματισμός και υλοποίηση τακτικών και έκτακτων ενημερωτικών συναντήσεων 
του Διευθυντή του σχολείου και των εκπαιδευτικών με τους γονείς 

Από την αρχή της χρονιάς πραγματοποιήθηκαν τακτικές δια ζώσης ενημερωτικές συναντήσεις των
εκπαιδευτικών με τους γονείς από όλους τους εκπαιδευτικούς ενώ κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης, η
διαδικτυακή επικοινωνία εκπαιδευτικών-γονέων ήταν διαρκής και εποικοδομητική μέσω των τηλεσυναντήσεων,
των αναρτήσεων στην ιστοσελίδα και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όταν αυτή χρειαζόταν.

Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Υποστηρίζεται η άμεση και μέσω πολλαπλών διαύλων ενημέρωση για θέματα που αφορούν την ασφάλεια και την
υγιεινή των μαθητών (Πλαίσιο Λειτουργίας Σχολείου για αποτροπή διασποράς Covid-19) ή θέματα κοινού
ενδιαφέροντος ή προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού (Ψηφιακή μέριμνα, δράσεις κατά τις οποίες το σχολείο
λειτουργεί τόσο ενημερωτικά όσο και διαμεσολαβητικά για την υλοποίηση των δράσεων, υποστηρίζοντας τις
οικογένειες στη διεκπεραίωση των διαδικασιών αυτών, όταν αντιμετωπίζουν δυσκολίες (απουσία ψηφιακών
δεξιοτήτων εκ μέρους τους, απουσία εξοπλισμού κ.λπ.).

Υποστήριξη οικονομικά αδύναμων οικογενειών

Η σχολική μονάδα σε συνεργασία και με το Σύλλογο Γονέων φρόντισε για την παροχή  σχολικών ειδών σε
μαθητές-μέλη οικογενειών με οικογενειακό εισόδημα κάτω από τα όρια της φτώχειας, προμηθεύοντας τους
επίσης με είδη τροφίμων και ένδυσης

Βέβαια σε όλα αυτά πρέπει να προστεθούν οι δυσκολίες που προέκυψαν από τα υγειονομικά πρωτόκολλα
αντιμετώπισης της Covid-19: περιορισμός των φυσικών συναντήσεων και των επισκέψεων των γονέων στο
σχολείο, τεχνολογικά και άλλα προβλήματα με τις εξ αποστάσεως συναντήσεις. Οι εκπαιδευτικοί, χωρίς
ουσιαστική κρατική βοήθεια, με δικές τους πρωτοβουλίες και χρησιμοποιώντας δικά τους μέσα έδωσαν πολλές
λύσεις στα σχετικά προβλήματα.

Θετικά σημεία

1. Ενιαίοι και καθολικοί μορφωτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι για όλα τα παιδιά.
2. Δωρεάν διανομή διδακτικών βιβλίων για όλα τα παιδιά.
3. Διδακτικό υλικό που παράγεται από τους εκπαιδευτικούς της πράξης και

βρίσκεται ελεύθερο στο διαδίκτυο. Για την υποστήριξη ΕξΑΕ αναπτύχθηκε
έντυπο και ψηφιακό υλικό και αξιοποιήθηκαν ποικίλοι διαθέσιμοι ψηφιακοί
πόροι.

4. Καθημερινή από τους εκπαιδευτικούς ανατροφοδότηση των μαθητών και των
γονέων για την πρόοδο και τις δυσκολίες των ίδιων των μαθητών.

5. Οι επιτυχείς προσπάθειες των εκπαιδευτικών να διατηρήσουν κάποια μορφή
σχολικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της καραντίνας, με αποκλειστικά δικά
τους μέσα. Το τεράστιο έργο και το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που παρήγαγαν
οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

6. Εφαρμογή καινοτόμων και ευέλικτων διδακτικών πρακτικών που λαμβάνουν
υπόψη τις ιδιαιτερότητες του μαθητικού πληθυσμού.

7. Προσπάθειες διαμόρφωσης αντισταθμιστικών και μορφωτικά επωφελών
παιδαγωγικών πρακτικών. Οι μαθητές από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες



υποστηρίζονται επαρκώς καθώς και οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες μέσω των υποστηρικτικών δομών που λειτουργούν εντός του σχολείου
(Τμήμα Ένταξης, παράλληλη στήριξη).

8. Παρακολούθηση της άτακτης φοίτησης και απουσία περιστατικών σχολικής
διαρροής.

9. Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της
διαφορετικότητας των μαθητών, με αποτέλεσμα την αποτελεσματική διαχείριση
των όποιων συγκρούσεων εμφανίζονται και τη συνακόλουθη πλήρη απουσία
περιστατικών βίας και εκφοβισμού.

10. Διερεύνηση των αναγκών και των μέσων πρόσβασης των οικογενειών στην
τηλεκπαίδευση και ανάπτυξη οδηγών για την υποστήριξη της ΕξΑΕ.

11. Εξαιρετικό επίπεδο σχέσεων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας που
προωθείται από την εξαντλητική ροή ενημερωτικού υλικού προς τις
οικογένειες, την αυστηρή τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου,
τον έγκαιρο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων και την ενημέρωση των
γονέων για αυτές.

12. Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων για θέματα κοινού
ενδιαφέροντος

Σημεία προς βελτίωση

1. Ανάγκη περιορισμού της έκτασης της «ύλης», δηλαδή ανάγκη χρονικής άνεσης
για την εμβάθυνση στο διδακτικά αντικείμενα.

2. Ανάγκη συστηματικού αναστοχασμού γύρω από τα διδακτικά βιβλία και στη
συνέχεια κατάλληλη αλλαγή τους.

3. Οργάνωση και διευκόλυνση πρόσβασης στο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που
παράχθηκε στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πράξης και βρίσκεται ελεύθερο στο
διαδίκτυο.

4. Σταθερή στελέχωση όλων των θέσεων αντισταθμιστικών δομών, όπως της
παράλληλης στήριξης, τμημάτων ένταξης.

5. Δημιουργία οργανικών θέσεων για τα τμήματα Υποδοχής (ΡΟΜΑ) και
στελέχωση με μόνιμο/η εκπαιδευτικό.

6. Συστηματική υποστήριξη των ευπαθών ομάδων (ΡΟΜΑ) από κοινωνικές δομές
7. Δημιουργία οργανικών θέσεων ειδικοτήτων, ώστε από την έναρξη του σχολικού

έτους να καλύπτονται όλα τα κενά .
8. Εξέταση του περιεχομένου των διδακτικών πρακτικών ως προς τη μορφωτική

τους ωφέλεια και την αντισταθμιστική τους δυναμική και όχι, αποκλειστικά,
ως προς τον καινοτόμο χαρακτήρα τους.

9. Εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής.



Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 4)

 

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 μονάδας.

Με την έναρξη του σχολικού έτους καθορίστηκαν οι στόχοι κυρίως, στην αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών
προβλημάτων και των μαθησιακών κενών λόγω της πανδημίας της προηγούμενης σχολικής χρόνιας και ιδιαίτερα
των μαθητών με χαμηλές επιδόσεις και συνυπάρχοντα μαθησιακά προβλήματα και στην ασφαλή λειτουργία
βάσει των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Το σχολείο ακολούθησε διαδικασία ενημέρωσης των γονέων με έντυπα σημειώματα, ηλεκτρονικά μηνύματα και
δημοσιεύσεις στους διαδικτυακούς του χώρους για τα υιοθετούμενα πρωτόκολλα καθώς και με αυστηρές
διαδικασίες τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων.

Η λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων κατά το διάστημα αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας οργανώθηκε
σε πλαίσιο ανταλλαγής μηνυμάτων, με τη χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και τηλεδιασκέψεων, αλλά και με
την εκ περιτροπής παρουσία και ενημέρωση εκπαιδευτικών στον χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια του
πρωινού ωραρίου, όπου ο Διευθυντής εξυπηρετούσε τη διοικητική λειτουργία του σχολείου.

Η σημασία που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στη λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων αποδεικνύεται από την
καθολική συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, παρόλο που αυτές γίνονται σε ώρες που και κατά κανόνα έχει
παρέλθει και το εξάωρο της υποχρεωτικής παραμονής τους στο σχολείο όσο και σε απογευματινές με
τηλεδιάσκεψη μέσω webex . Ο Σύλλογος Διδασκόντων επιτελεί στο σύνολό τους τα οριζόμενα καθήκοντα και
αρμοδιότητες και συγκαλείται τακτικά, τόσο κατά τις καθορισμένες από το νόμο συνεδριάσεις. Ιδιαίτερη
σημασία αποδίδεται σε θέματα παιδαγωγικής αξιολόγησης και ασφάλειας των μαθητών. Το κλίμα των
συνεδριάσεων είναι δημοκρατικό, ως άμεσο αποτέλεσμα του άριστου σχολικού κλίματος που υπάρχει στο
σχολείο.

Στο σύλλογο διδασκόντων υπάρχει ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα, οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται τακτικά
μεταξύ τους για διάφορα παιδαγωγικά, διδακτικά θέματα και βοηθούν στην καλή ένταξη των νέων μελών του
εκπαιδευτικού προσωπικού, το κλίμα ήταν άριστο χωρίς προστριβές έτσι ώστε επιτύχαμε την καλύτερη
αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων και εκπαιδευτικών θεμάτων λειτουργίας του σχολείου.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα ακολούθησε το ρυθμό προσθήκης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων στο σχολείο, ως εκ τούτου
αναπροσαρμόστηκε τέσσερις φορές, κάθε φορά που τοποθετούνταν ένας νέος εκπαιδευτικός, ή όταν
παιδαγωγικοί λόγοι απαιτούσαν την τροποποίησή του. Η καθυστερημένη κάλυψη των αναγκών του σχολείου με
εκπαιδευτικούς  δυσχεραίνει τον ετήσιο προγραμματισμό και οδηγεί στην υπολειτουργία σημαντικών δομών
(ολοήμερο, τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη ΤΥ ΖΕΠ).

Στη σύνταξη του προγράμματος, λήφθηκαν υπόψη κατ’ απόλυτη προτεραιότητα οι παιδαγωγικές και διδακτικές
ανάγκες των μαθητών και οι ειδικές απαιτήσεις των διδακτικών αντικειμένων. Το διάστημα αναστολής
λειτουργίας, συντάχθηκε πρόγραμμα σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΥΠΑΙΘ και ΙΕΠ.



Το διδακτικό προσωπικό ανάλογα με τις δεξιότητες και τις εμπειρίες του κάθε μέλους του, αξιοποιήθηκε για τις
ανάγκες του σχολείου και η κατανομή των αρμοδιοτήτων ήταν δίκαιη, υποστηρίχτηκε κάθε συνεργασία των
εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα και τάξη και στις ιδιαίτερες επιστημονικές και παιδαγωγικές ανάγκες.

Σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου διδασκόντων εκπονήθηκε και συντάχθηκε εσωτερικός κανονισμός
λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Ο Κανονισμός συμπεριέλαβε σε ενιαίο κείμενο ρυθμίσεις και διατάξεις που
το σχολείο ακολουθούσε επί σειρά ετών προς υποστήριξη της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του,
καθώς και σαφές πλαίσιο καθηκόντων εκπαιδευτικών, όπως αυτά προσδιορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο και
με συγκεκριμενοποίηση αυτών με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του σχολείου

Συστήθηκε ομάδα συντονισμού, για την ΕξΑΕ διδασκαλία. Η διεύθυνση του σχολείου, αξιοποιώντας την
πλατφόρμα σύγχρονης εκπαίδευσης προσκάλεσε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου σε συναντήσεις, όπου
δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή της και συζητήθηκαν θέματα για την καλύτερη οργάνωση της.

Η διαχείριση των περιορισμένων οικονομικών πόρων είχε στόχο την κάλυψη των άμεσα αναγκαίων
λειτουργικών αναγκών (είδη καθαριότητας, - πετρέλαιο). Επειδή η τακτική χρηματοδότηση δεν επαρκεί,
αναγκάζεται να αναζητήσει την υποστήριξη της λειτουργίας του από τρίτους, όπως το Σύλλογο Γονέων &
Κηδεμόνων ή την τοπική κοινότητα ή συμμετοχή σε πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας προς εξασφάλιση
προϊόντων καθαρισμού. Η έλλειψη των αναγκαίων οικονομικών πόρων που μετά βίας ικανοποιούν τις
λειτουργικές ανάγκες του σχολείου δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των σχολικών
υποδομών.

Η Επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και υποβολή αιτημάτων για παρεμβάσεις στις κτιριακές
υποδομές (υπηρεσιακή αλληλογραφία) υπήρξε αποτελεσματική.

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 4)

 

Η δικτύωση μεταξύ σχολείων θα μπορούσε να προσφέρει έναν χώρο δημόσιας συζήτησης, για την ανταλλαγή
εκπαιδευτικών πρακτικών, πρακτικών επίλυσης κοινών προβλημάτων και διαδικασιών επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών, την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών καθώς και τη συντονισμένη δράση για την επίτευξη
κοινών σκοπών. Θα μπορούσε να συμβάλει στην ενεργοποίηση των συνεργαζόμενων σχολείων σε μια
κατεύθυνση υιοθέτησης κοινών αντισταθμιστικών πρακτικών για την ισότιμη μόρφωση των μαθητών που
προέρχονται από στρώματα και κοινωνικές ομάδες που μειονεκτούν και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου προς όφελος όλων των μαθητών

Η υποχρηματοδότηση, η διαχείριση του σχολικού χρόνου που εξουθενώνει τους εκπαιδευτικούς, η μετακίνηση
εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο και η έλλειψη σταθερού και μόνιμου προσωπικού, αποτελεί δυσεπίλυτο
πρόβλημα για τη συγκρότηση δικτύων σχολείων. Ταυτόχρονα η αύξηση του φόρτου εργασίας των διευθυντών
χωρίς την ύπαρξη γραμματειακής υποστήριξης περιορίζει τις δυνατότητες αποτελεσματικού συντονισμού
διαφορετικών σχολικών μονάδων. Επίσης ο φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών έχει αυξηθεί και εμπλουτιστεί
με νέα καθήκοντα: παραλαβή, έλεγχος και διανομή των σχολικών γευμάτων, κατάργηση της θέσης του
υπεύθυνου ολοήμερου και διάχυση της ευθύνης σε όλους τους εκπαιδευτικούς κλπ.

Παρά τις δυσχέρειες για την ανάπτυξη συνεργασιών πραγματοποιήθηκαν:

Εξωστρέφεια διάχυση καλών πρακτικών

Το σχολείο μέσω της παρουσίας του στο διαδίκτυο, παρουσιάζει χαρακτηριστικά αυξημένης επισκεψιμότητας,
προωθεί άμεσα τόσο τις δικές του δράσεις όσο και τη δράση άλλων σχολείων και φορέων με στόχους που
εντάσσονται στους γενικούς σκοπούς της εκπαίδευσης.



Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων

Συνεργασία του σχολείου με το 2ο Γυμνάσιο και το 8ο Νηπιαγωγείο Βέροιας ια την ομαλή μετάβαση των
μαθητών από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό και από το δημοτικό στο γυμνάσιο καθώς και με το Ειδικό Σχολείο
Βέροιας, για προγράμματα συνεκπαίδευσης.

Συνεργασία με άλλους μαζικούς και κοινωνικούς φορείς

Συνεργαστήκαμε με το ΚΕΣΥ από το οποίο και ζητήσαμε παιδαγωγικές γνωματεύσεις για μαθητές του Σχολείου
μας. Στο Πλαίσιο υλοποίησης καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνεργαστήκαμε με την Τροχαία
Βέροιας.

Επίσης συνεργαστήκαμε με τις Δομές (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς παιδαγωγούς) της «Πρωτοβουλίας
για το παιδί» και τον «Έρασμο», φορείς, αφοσιωμένοι στην υπόθεση της προστασίας και της φροντίδας παιδιών
που βρίσκονται σε ανάγκη και σε κίνδυνο, για μαθητές του σχολείου που υποστηρίζονται από αυτές.

Συνεργασία με το Δήμο & τη Σχολική Επιτροπή: 

Οι τεχνικές υπηρεσίες του δήμου ανταποκρίθηκαν σχετικά καλά σε θέματα που είχαν σχέση με τη συντήρηση του
κτιρίου, επισημάναμε και καταγράψαμε τα σημαντικότερα προβλήματα του κτιρίου και απευθυνθήκαμε αρμοδίως
για την επίλυσή τους.

Η χρηματοδότηση της σχολικής κοινότητας αδυνατεί να καλύψει τις λειτουργικές ανάγκες του σχολείου, καθώς
οι απαιτήσεις σε πετρέλαιο θέρμανσης υπερκάλυπταν το διατιθέμενο πόσο, ώστε το σχολείο δεν μπόρεσε να
προβεί σε ποιοτικές προσθήκες π.χ εκπαιδευτικού υλικού λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων

Σχέσεις με όργανα λαϊκής συμμετοχής (Σχολικό συμβούλιο, Σύλλογος Γονέων/κηδεμόνων)

Στο σχολείο μας λειτούργησε το Σχολικό Συμβούλιο με τρεις συνεδριάσεις. Ασχολήθηκε με τον οικονομικό
προγραμματισμό, καθώς και θέματα που αφορούν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας, όπως σχολικά γεύματα,
σίτιση μαθητών στο Ολοήμερο τμήμα, εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.

Η συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων υπήρξε εποικοδομητική, καθώς συνεργάστηκε  με το
σύλλογο διδασκόντων, για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας και την αντιμετώπιση των όποιων
προβλημάτων παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια. Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις τόσο δια ζώσης όσο και
μέσω  της Πλατφόρμας WΕΒΕΧ.

Θετικά σημεία

1. Η συνεχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
του ρόλου τους και στα καθήκοντά τους

2. Η θετική και σε γενικές γραμμές επιτυχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να
κρατήσουν ζωντανή την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της
καραντίνας και να συμπεριλάβουν σ’ αυτήν ακόμα και τους μαθητές που δεν
διέθεταν τα απαραίτητα μέσα για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

3. Ο διαρκής αγώνας των εκπαιδευτικών να εξασφαλίσουν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις επιβίωσης των σχολείων παρά την χρόνια υποχρηματοδότηση
των σχολικών μονάδων.

4. Αποτελεσματική λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων. Υψηλό επίπεδο
δέσμευσης των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων στην αποστολή και στο
όραμα του σχολείου.

5. Πιστή τήρηση και εφαρμογή του σχολικού κανονισμού.



6. Αποτελεσματική διαχείριση ανθρώπινων πόρων τόσο ως προς το εκπαιδευτικό
όσο και ως προς το εξωδιδακτικό έργο.

7. Αποτελεσματική διαχείριση οικονομικών και υλικών πόρων και εξοπλισμού.
8. Αξιοποίηση ανενεργού εξοπλισμού και επαναφορά του σε λειτουργική

κατάσταση με παρεμβάσεις του προσωπικού του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

1. Η έλλειψη των αναγκαίων πόρων για την λειτουργικές ανάγκες των σχολείων.
2. Η έλλειψη σταθερού και μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνάρτηση με

τον αριθμό αναπληρωτών εκπαιδευτικών που μεταβάλλουν κάθε χρόνο τη
σύνθεση του συλλόγου διδασκόντων.

3. Η καθυστερημένη κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό που οδηγεί
που οδηγεί στην υπολειτουργία σημαντικών εκπαιδευτικών δομών.

4. Ο περιορισμός της εμπλοκής εξωτερικών παραγόντων, στην εσωτερική ζωή των
σχολείων, να περιορίζεται αποκλειστικά στη θεσμική τους παρέμβαση και όχι
σε κάθε άξονα λειτουργίας της σχολικής μονάδας ώστε να μην την
ετεροκαθορίζουν.

5. Ο διαχωρισμός των σχολείων στη βάση ποσοτικών διακρίσεων που οδηγούν
στην κατηγοριοποίηση των σχολείων και την δημιουργία
επιλέξιμων/ανταγωνιστικών προφίλ για κάθε σχολική μονάδα.

6. Η άκαρπη και ατελέσφορη διαχείριση του σχολικού χρόνου που εξουθενώνει
τους εκπαιδευτικούς.

7. Η δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες
εκπαιδευτικών, ώστε να μειωθεί η περιπλάνησή τους από σχολείο σε σχολείο.

8. Η πρόσληψη διοικητικού προσωπικού για την γραμματειακή υποστήριξη των
σχολικών μονάδων.

9. Η επαναφορά του υπευθύνου ολοήμερου.
10. Η απαλλαγή των εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικά καθήκοντα που

δυσχεραίνουν το έργο τους και απομειώνουν τον διαθέσιμο χρόνο που
αφιερώνουν στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών τους.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 4)

 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις παράλληλα με την άσκηση των διδακτικών και των
λοιπών επαγγελματικών τους καθηκόντων δεν είναι ούτε εύκολη ούτε και ουσιαστική. Πρέπει να
αντικατασταθεί από προγράμματα επιμόρφωσης με άδεια για όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και με



θεματολογία εστιασμένη σε πραγματικές ανάγκες που επιλέγεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Η κατάργηση της επιμόρφωσης με παράλληλη απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα μετράει ήδη περισσότερα
από δέκα χρόνια. Τα διδασκαλεία έδιναν στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα επαγγελματικού και
επιστημονικού αναστοχασμού. Τους επέτρεπαν να συνδεθούν ξανά με τις επιστημονικές πρακτικές και
αναζητήσεις των σύγχρονων παιδαγωγικών λόγων. Η διετής απαλλαγή από τις καθημερινές επαγγελματικές
υποχρεώσεις και η εμπλοκή στην επιστημονική τους θεώρηση αποτελούσε μια εξαιρετική ευκαιρία για τους
εκπαιδευτικούς να επανεξετάσουν την εκπαιδευτική τους πρακτική, να την εμπλουτίσουν, να την τροποποιήσουν
ή να την αναθεωρήσουν με νέες μεθόδους, στρατηγικές, προγράμματα, υλικά και τεχνολογία. Ήταν η αναγκαία
επανασύνδεση με κάποια ευρύτερη αναζήτηση, ώστε να μην αφεθεί η διδακτική πράξη στη συνήθεια και την
ρουτίνα.

Τη θέση των διδασκαλείων πήρε μια άναρχη αγορά μεταπτυχιακών σπουδών και επιμορφωτικών σεμιναρίων,
όπου η φοίτηση γίνεται παράλληλα με την άσκηση του επαγγέλματος. Το σχήμα «πρωί δουλειά, απόγευμα
σπουδές», πέρα από κάποιες εξαιρέσεις, επηρεάζει αρνητικά τόσο την ποιότητα των σπουδών όσο και την
ποιότητα της δουλειάς, ενώ αποκλείει από την επιμόρφωση τόσο την μεγάλη πλειονότητα των συναδέλφων με
οικογενειακές και άλλες υποχρεώσεις όσο και όλους όσοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν
τα δίδακτρα που απαιτούν τα πανεπιστήμια, από τον ισχνότατο μισθό τους.

Για να αποκατασταθεί το δικαίωμα όλων των ενδιαφερόμενων συναδέλφων στην επιμόρφωση, θα πρέπει η
συμμετοχή στις σχετικές δράσεις να απαλλαγεί τόσο από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων όσο και από την
υποχρέωση της παράλληλης εργασίας.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στις επιμορφωτικές πράξεις:

Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς

«Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση».

«Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων»

Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς:

Συμμετοχή του συνόλου του προσωπικού σε τηλεδιασκέψεις με τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 4)

 

Η Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus – E-twining  κ.λπ.), δεν κατέστη δυνατή λόγω της
δεύτερης φάση κλεισίματος των σχολείων και της παρατεταμένης διάρκειά της, που δεν επέτρεψε τον
προγραμματισμό και την ενασχόληση με τέτοιες δραστηριότητες

Οι διοικητικές, οργανωτικές και γραφειοκρατικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των σχολείων σε ευρωπαϊκά
και εθνικά προγράμματα είναι εξαιρετικά μεγάλες και χρονοβόρες, σε βαθμό που, συχνά, λειτουργούν
ανασταλτικά.

Ωστόσο,  η έξοδος των μαθητών/τριών και η συνάντηση με άλλα πολιτισμικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά
πλαίσια κινητοποιούν τις διεργασίες μάθησης και θα αποτελούσαν ευκαιρίες για παιδιά που προέρχονται από
κοινωνικά και οικονομικά στρώματα με δυσκολίες πρόσβασης σε ταξίδια κλπ. αν ήταν δωρεάν. Επίσης είναι
πολύ χρήσιμο οι εκπαιδευτικοί να συνομιλούμε με άλλους εκπαιδευτικούς και να ανταλλάσσουμε ιδέες. Τα
σχολεία στην Ελλάδα θα πρέπει να αποκτήσουν την κατάλληλη υποδομή (π.χ. γραμματειακή στήριξη, τεχνικές
υποδομές κλπ.) για να στηρίξουν τέτοιες πρωτοβουλίες.

Με δεδομένη την τεράστια πίεση που ασκεί η «διδακτέα ύλη» και η προετοιμασία για κρίσιμες στιγμές της
εκπαιδευτικής πορείας, δηλαδή για τις εξετάσεις, η ανάπτυξη ανεπίσημων προγραμμάτων και παρεμβάσεων ή η



συμμετοχή στα γραφειοκρατικά και επίσημα προγράμματα καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη.

Η ενίσχυση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος απαιτεί την
αποκατάσταση ενός σταθερού πλαισίου εργασίας και ασφαλούς κλίματος εμπιστοσύνης στο σχολείο και τον
τερματισμό μιας περιόδου συνεχών και αμφιλεγόμενων επιχειρήσεων αλλαγής του.

Σε κάθε περίπτωση η αίσθηση της κοινωνικής και μορφωτικής ευθύνης που φέρουν οι εκπαιδευτικοί, τους
στηρίζει στην ανάληψη διδακτικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση απειλών όπως  η περιβαλλοντική κρίση,
τα ανθρώπινα δικαιώματα,  ο φασισμός και η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και σεβασμού όλων των
ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων.

Θετικά σημεία

1. Συνεχής διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών της πράξης για θέματα
παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών.

2. Ελεύθερη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς της
πράξης στο διαδίκτυο.

3. Διδακτικές παρεμβάσεις και προγράμματα για την αντιμετώπιση απειλών όπως
η περιβαλλοντική κρίση, η καταπάτηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και η
καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και σεβασμού όλων των ανθρώπων και
ιδιαίτερα των πιο αδύναμων.

4. Προθυμία των εκπαιδευτικών να συμμετάσχουν σε δράσεις επαγγελματικής 
ανάπτυξης υπό συνθήκες που επιτρέπουν την συμμετοχή τους σε αυτές (ωράριο, 
τεχνολογικά μέσα κ.λπ.).

Σημεία προς βελτίωση

1. Επαναφορά της απαλλαγής από τα διδακτικά καθήκοντα κατά την περίοδο της
επιμόρφωσης, κατά τον τρόπο των διδασκαλείων που δυστυχώς καταργήθηκαν.

2. Η απουσία οργανωμένων διαδικασιών ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης αποτελεί
παράγοντα ανάσχεσης του μορφωτικού αγώνα των εκπαιδευτικών για
ενσωμάτωση νέων παιδαγωγικών πρακτικών και υλικού στη διδασκαλία τους.

3. Κατάργηση ή τουλάχιστον δραστικός περιορισμός της εμπορευματοποίησης των
επιμορφωτικών και μεταπτυχιακών σπουδών και κατάργηση της αγοράς μορίων
για τον διορισμό και τη συμμετοχή στην επιλογή στελεχών.

4. 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.

 


