
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 4ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης οριοθετείται ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες πληθυσμιακά περιοχές της 
Ηλιούπολης Αττικής, Αγία Μαρίνα και Άγιο Κωνσταντίνο και οι μαθητές/τριές προέρχονται από 
αυτές τις δύο περιοχές, στις οποίες η κοινωνική-οικονομική διαστρωμάτωση είναι μέτρια έως 
χαμηλή, παράγοντας που επηρεάζει τις μαθησιακές ανάγκες μαθητών/τριών.  Ο μαθητικός 
πληθυσμός κατά το σχολικό έτος 2021-2022 ανέρχεται σε 395 μαθητές/τριες, με 47 μαθητές/τριες 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,  17 τμήματα και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου 38, εκ των 
οποίων 10 έχουν διδακτική υπηρεσία και σε άλλα σχολεία, 4 είναι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και 
μία φιλόλογος, ειδικής αγωγής με 11 μόνο ώρες παράλληλης στήριξης για δύο μαθητές. Η 
τελευταία ανάληψη υπηρεσίας από εκπαιδευτικό στο σχολείο μας πραγματοποιήθηκε Τρίτη, 
16/11/2021. Τα διδακτικά αντικείμενα των Καλλιτεχνικών σε Α’ και Γ’ Τάξεις (11 τμήματα) και 
της Μουσικής, 5 διδακτικές ώρες σε 5 τμήματα δεν διδάχθηκαν, διότι δεν έγινε κάλυψη των κενών 
από τη ΔΔΕ Α’ Αθήνας.

  

   Το σχολείο μας συστεγάζεται με το 4ο ΓΕΛ Ηλιούπολης, με προβλήματα: αδυναμία εξεύρεσης 
χώρων διδασκαλίας και συναντήσεων ομάδων εκπαιδευτικών, υποτυπώδες Εργαστήριο Φυσικών 
Επιστημών (μικρός χώρος για 25, 26 μαθητές/τριες), ένα μόνο Εργαστήριο Πληροφορικής που 
λειτουργεί σε όλο το ωράριο λειτουργίας του σχολείου και καθίσταται αδύνατη η χρήση του για 
την καλλιέργεια ήπιων ψηφιακών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα για το διδακτικό αντικείμενο του 
Εργαστηρίου Δεξιοτήτων, χωρίς τμήμα ένταξης, έλλειψη  κλειστού Γυμναστηρίου, αύλειοι χώροι 
μικρής χωρητικότητας που δυσχεραίνουν το διδακτικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής και την 
εκτόνωση με παιχνίδι μαθητών/τριών, με λυόμενες αίθουσες (6) στον άνω αύλειο χώρο που 
περιορίζουν ακόμη περισσότερο τον προαυλισμό των παιδιών, με 11 αίθουσες διδασκαλίας στο 
κεντρικό κτήριο, εκ των οποίων μόνο 3 διαθέτουν βιντεοπροβολέα οροφής και υπολογιστικά 
μηχανήματα και με μία αίθουσα, χαρακτηριζόμενη ως αίθουσα Νέων Τεχνολογιών, η οποία είναι 
αυτονόητο ότι δεν δύναται να καλύψει τις ψηφιακές ανάγκες 17 τμημάτων. Η δε αγορά και 
τοποθέτηση βιντεοπροβολέων και υπολογιστών στις προαναφερόμενες αίθουσες 
πραγματοποιήθηκαν από τους Συλλόγους Γονέων-κηδεμόνων του σχολείου μας.

   Επιπλέον παράγοντες που επηρέασαν τη λειτουργία του σχολείου κατά το σχολικό έτος αναφοράς 
αποτελούν οι συνθήκες covid-19 και  η τηλεκπαίδευση των δύο προηγούμενων σχολικών ετών με 
την ταυτόχρονη απουσία ψυχολόγου, νοσηλευτή, προσωπικού ειδικής αγωγής των τριών βασικών 
ειδικοτήτων, τμήματος ένταξης, συμβουλευτικής γονέων και πλήρους στήριξης των 
εκπαιδευτικών με δια ζώσης βιωματικές επιμορφώσεις.



 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η αρμονική, γόνιμη και εποικοδομητική συνεργασία όλων των εκπιαδευτικών που συμμετείχαν στις ομάδες
δράσης, η καλή και ουσιαστική επικοινωνία και συναντίληψη, η ένταξη ψηφιακών εφαρμογών στα διδακτικά
αντικείμενα, το παραγόμενο εκπαιδευτικό υλικό, προϊόν της συνεργασίας εκπαιδευτικών με μαθητές/τριες, η
ενσωμάτωση στα διδακτικά αντικείμενα καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, όπως η δημιουργία σχολικού κήπου
που προωθεί και καλλιεργεί τη συνεργασία μαθητών/τριών και εξελίσσει την περιβαλλοντική τους συνείδηση, η
ένταξη οπτιακοακουστικών μέσων σε διδακτικά αντικέιμενα με την ταυτόχρονη ανάδειξη της  συζήτησης
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες μέσω των μαθητικών συμβουλίων σε βαρύνουσας σημασίας
εκπαιδευτική και παιδαγωγική πρακτική για την επίλυση προβλημάτων και διαφορών.

Σημεία προς βελτίωση

Όλες οι προαναφερόμενες διαδικασίες που έλαβαν χώρα στο σχολείο μας, κατά την πορεία υλοποίησης της
εσωτερικής αξιολόγησης δυνανται να αυξηθούν ποσοτικά και να βελτιωθούν ποιοτικά προς όφελος εκπαιδευτικό
και παιδαγωγικό των μαθητών/τριών μας, εάν στο σχολείο μας αλλά και σε όλα τα δημόσια σχολεία
θεσμοθετηθούν και ισχύουν οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις: 

μείωση του διδακτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών
ευέλικτο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων
υλικοτεχνική υποδομή: βιντεοπροβολείς και υπολογιστικά μηχανήματα σε όλες
τις αίθουσες διδασκαλίας
Σύγχρονο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Δύο Εργαστήρια Πληροφορικής
Αίθουσα Μουσικής με μουσικά όργανα και στούντιο ηχογράφησης
Αίθουσα Καλλιτεχνικών
Κλειστό Γυμναστήριο
αντικατάσταση λυόμενων αιθουσών διδασκαλίας με αίθουσες σε κεντρικό
κτήριο
ολιγάριθμα σχολεία
μείωση του αριθμού μαθητών/τριών στην τάξη, 15-17 μαθητές/τριες σύνολο
σχολεία χωρίς αντιπαιδαγωγικού χαρακτήρα συστέγασης με άλλο σχολείο,
Γυνάσιο ή ΓΕΛ
μόνιμη παρουσία ψυχολόγου, νοσηλευτή
τμήμα ένταξης
καθηγητές/τριες ειδικής αγωγής πλήρους ωραρίου και των 3 βασικών
ειδικοτήτων με μόνιμη θέση σε κάθε σχολείο
Υποχρεωτική Συμβουλευτική Γονέων



βιωματικές επιμορφώσεις σε θέματα διδακτικων αντικειμένων και διαχείρισης
τάξης
στελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ με προσωπικό και παιδοψυχίατρο
Γραμματειακή υποστήριξη
μείωση της γραφειοκρατίας

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η παιδαγωγική παρέμβαση σε τμήμα ως καλή πρακτική για την αποδοχή και κατανόηση του εσωτερικού
κανονισμού λειτουργίας του σχολείου από τους/τις μαθητές/τριες και με  παιδαγωγικά οφέλη την ουσιαστική και
ειλικρινή επικουνωνία μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, την ενδυνάμωση της ομάδας των μαθητών/τριών και
τη μεταβολή της σε  μαθησιακή ομάδα με χαρακτηριστικά την ενεργητική συμμετοχή όλων,, τη δημιουργία
φιλικού σχολικού κλίματος.

Σημεία προς βελτίωση

Όλα τα προαναφερόμενα στην παιδαγωγική-μαθησιακή λειτουργία.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η ετεροπαρατήρηση από μόνη της ως πρακτική και διαδικασία μόνο οφέλη έχει για τους/τις εκπαιδευτικούς.

Σημεία προς βελτίωση

Όλα τα προαναφερόμενα στην Παιδαγωγική-Μαθησιακή Λειτουργία.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Λειτουργία



Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
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 επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Έγινε πλήρης αναφορά στις τρεις λειτουργίες τιυ σχολείου.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Ακολουθεί η αναφορά μας για τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 και
επηρέασαν το έργο της εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας σε επίπεδο διαδικασιών, εμβάθυνσής και
επεξεργασίας δεδομένων, αναστοχασμού, ανατροφοδότησης, καταγραφής ποσοτικών και ποιοτικών τεκμηρίων:

Το εξαντλητικό υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, ο φόρτος
εργασίας: υπεύθυνοι/νες τμημάτων, σύμβουλοι σχολικής ζωής, εξωδιδακτικές
εργασίες
Η έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης.
Αδυναμία εξεύρεσης κοινού χρόνου για συναντήσεις-συζητήσεις εκπαιδευτικών
λόγω του «σφιχτού» ωρολογίου προγράμματος.
Η διδακτική υπηρεσία 10 εκπαιδευτικών του σχολείου σε άλλα σχολεία.
Οι συνεχείς αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα λόγω της σταδιακής και
καθυστερημένης ανάληψης υπηρεσίας από καθηγητές/τριες, των αναρρωτικών
αδειών ειδικού σκοπού λόγω ασθένειας από covid-19.
Η διαχείριση αυξημένων παιδαγωγικών περιστατικών από τον Σύλλογο
Διδασκόντων/ουσών, απότοκο της  μη πραγματοποίησης δια ζώσης λειτουργίας
του σχολείου δύο συνεχόμενα σχολικά έτη με την ταυτόχρονη έλλειψη
ψυχολόγου, νοσηλευτή, τμήματος ένταξης, καθηγητών/τριών ειδικής αγωγής
των τριών βασικών ειδικοτήτων για παράλληλη στήριξη μαθητών/τριών του
σχολείου μας, συμβουλευτικής γονέων-κηδεμόνων, καθυστερημένης



ανταπόκρισης από το ΚΕΔΑΣΥ λόγω έλλειψης προσωπικού για εξαγωγή
γνωματεύσεων μαθητών/τριών που συστήνονται από το σχολείο προς
αξιολόγηση με την ταυτόχρονη απουσία στελέχωσης των ΚΕΔΑΣΥ με
παιδοψυχίατρο.
Η έλλειψη χώρων για συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών λόγω της
συστέγασης με το 4ο ΓΕΛ Ηλιούπολης.

 

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

Πρακτική 1

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Τίτλος Δράσης

Αποτίμηση και δράσεις βελτίωσης των σχέσεων εκπαιδευτικών-μαθητών/τριών.

Στόχος Βελτίωσης

Άξονας 4.: σχέσεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών Δείκτες 1, 2: καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και
εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας
μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.

Στόχος 1. βελτίωση των σχέσεων μαθητών/τριών-καθηγητών/τριών, συγκεκριμένα, των σχέσεων επικοινωνίας,
συνεργασίας, αλληλεγγύης, ώστε να καταστεί ένα δημιουργικό και ευχάριστο περιβάλλον μάθησης.

Στόχος 2. υποστήριξη και ενίσχυση των συνεργατικών δράσεων μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.

Ενέργειες Υλοποίησης

Η ομάδα δράσης ενημέρωσε τη διεύθυνση του σχολείου σχετικά με το τμήμα (Γ5) που θα εμπλακεί στην
υλοποίηση της δράσης. Στη συνέχεια δεσμεύσαμε έγκαιρα την αίθουσα προβολών του σχολείου για την προβολή
της ταινίας «Ανάμεσα στους τοίχους» του Λοράν Καντέ. Ενημερώθηκαν σχετικά οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί
του τμήματος για τη δράση και τον επιδιωκόμενο στόχο.

 

Η ταινία προβλήθηκε στην πλειοψηφία των μαθητών του τμήματος, αλλά και σε μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών
που διδάσκουν σε αυτό. Η προβολή έγινε την Παρασκευή 1 Απριλίου 2022. Διενεργήθηκε το πρώτο συμβούλιο
τμήματος όπου συζητήθηκε το αντικείμενο της ταινίας. Ήδη από την προβολή της ταινίας έγινε φανερό το
ενδιαφέρον των μαθητών, προφανώς λόγω ομοιοτήτων ανάμεσα στους ίδιους και στα παιδιά του σχολείου της
ταινίας.



 

Διανεμήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο απαντήθηκε ανώνυμα από τους μαθητές. Την επιμέλεια του
ερωτηματολογίου ανέλαβε φιλόλογος εκπαιδευτικός της ομάδας δράσης. Ακολουθούν οι ερωτήσεις που περιείχε
το ερωτηματολόγιο. Όλες επιδέχονταν απάντηση της μορφής Ναι / Όχι.

1. Αναγνωρίζετε ομοιότητες στη λειτουργία της τάξης του γαλλικού σχολείου και στη δική σας;

2. Έχετε ζήσει εντάσεις στις σχέσεις μεταξύ μαθητών και καθηγητών;

3. Έχετε αποδοκιμάσει καθηγητή/τρια στην τάξη με ακραίο τρόπο; (βρισιές, προσβολές, λεκτικές επιθέσεις)

4. Έχετε έλθει σε προσωπική αντιπαράθεση με καθηγητή/τρια σας με συνέπεια την αποβολή σας από το σχολείο;

5. Έχετε αποδοκιμάσει μαθητή/τρια εξαιτίας του τρόπου που μιλά, του ντυσίματός του και άλλων ιδιαίτερων
γνωρισμάτων του;

6. Βλέπετε τον εαυτό σας πίσω από κάποιες συμπεριφορές των παιδιών του γαλλικού σχολείου;

 

 

Οι απαντήσεις των μαθητών σε κάθε ερώτημα καταμετρήθηκαν και εισήχθησαν σε υπολογιστικό φύλλο, με το
οποίο παρήχθησαν γραφήματα (τρισδιάστατες πίτες) για την οπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

 

Την Παρασκευή 6 Μαΐου 2022 διενεργήθηκε το δεύτερο συμβούλιο του τμήματος.  Χρησιμοποιήθηκε το ίδιο
ερωτηματολόγιο και αναζητήθηκαν διαφορές στις απαντήσεις των μαθητών ανάμεσα στις δύο φάσεις. Οι
διαφορές αυτές έχουν επίσης καταγραφεί με τη μορφή γραφημάτων.

 

Εκπαιδευτικοί του τμήματος κατέθεσαν τα σχόλιά τους (μέσα από μια μικρή συνέντευξη) σχετικά με το επίπεδο
επικοινωνίας με τους μαθητές, αλλά και το πώς βλέπουν να εξελίσσονται οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους.
Ο αλληλοσεβασμός είναι το ζητούμενο και κατατέθηκε ο προβληματισμός των εκπαιδευτικών σχετικά με αυτό.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://grafis.sch.gr/index.php/s/CzHT79BjOZfRiuo/download

Πρακτική 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Τίτλος Δράσης

1.«Συμμετοχή εκπαιδευτικού προσωπικού σε υποχρεωτικές ή προαιρετικές
επιμορφωτικές δράσεις.» 3. : «Ανοικτή αίθουσα διδασκαλίας»



Στόχος Βελτίωσης

Άξονας 8.: συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις Δείκτες 1,3:  συμμετοχή σε επιμορφώσεις
από αρμόδιους φορείς, σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με τη μορφή της ετεροπαρατήρησης.

Στόχοι: 1. Διερεύνηση του βαθμού συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις υποχρεωτικού ή
και προαιρετικού χαρακτήρα που διοργανώνουν αρμόδιοι φορείς. 3. Στόχος του σχεδίου δράσης είναι οι
εκπαιδευτικοί να μοιράζονται τις γνώσεις τους με τους/τις συναδέλφους, καθιστώντας το σχολείο μια κοινότητα
μάθησης και αλλαγής.

 

Ενέργειες Υλοποίησης

•Δημιουργία ερωτηματολογίου κλειστού τύπου ερωτήσεων που θα συμπληρωθεί από τον παρατηρητή κατά την
διάρκεια της ετεροπαρατήρησης και θα ελέγχει παιδαγωγικές πρακτικές.

•Δημιουργία ερωτηματολογίου ανοιχτού τύπου ερωτήσεων που θα συμπληρωθεί από εκπαιδευτικό και
παρατηρητή μετά την ετεροπαρατήρηση, με σκοπό την ανίχνευση του βαθμού επίτευξης του στόχου της δράσης.

•Συνάντηση με σκοπό την ενημέρωση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της
επιμόρφωσης και την παροχή του απαραίτητου υλικού (ερωτηματολόγια).

•Η υλοποίηση του σχεδίου πραγματοποιήθηκε σε δύο τμήματα του Γυμνασίου, ένα τμήμα της Α’ και ένα τμήμα
της Β’ τάξης, που επιλέχθηκαν τυχαία βάσει ωρολογίου προγράμματος. Στο τμήμα της Β’ τάξης έγινε μία
ετεροπαρατήρηση της μίας διδακτικής ώρας με εκπαιδευτικό ειδικότητας ΠΕ02 και παρατηρητή ειδικότητας
ΠΕ03, ενώ στο τμήμα της Α’ τάξης έγινε μία ετεροπαρατήρηση της μίας διδακτικής ώρας με εκπαιδευτικό
ειδικότητας ΠΕ02 και παρατηρητή ειδικότητας ΠΕ11.

•Η κάθε ετεροπαρατήρηση περιλάμβανε:

α) Μία συνάντηση εκπαιδευτικού/παρατηρητή πριν τη διδασκαλία/παρατήρηση με σκοπό την ενημέρωση σχετικά
με τη στοχοθεσία, μέθοδο διδασκαλίας, εποπτικά μέσα και τυχόν ιδιαιτερότητες του τμήματος.

β) Πραγματοποίηση διδασκαλίας.

γ) Παρουσία παρατηρητή, που για τη συλλογή των δεδομένων αξιοποιήθηκε ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου.

δ) Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας/παρατήρησης, τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και ο παρατηρητής
συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο ανοικτού τύπου.

ε) Πραγματοποίηση συνάντησης μεταξύ εκπαιδευτικών και παρατηρητών μετά την επιμόρφωση με την μορφή της
ετεροπαρατήρησης με σκοπό την ανατροφοδότηση και τον αναστοχασμό για τις πρακτικές που εφάρμοσαν,
εκατέρωθεν οφέλη και τυχόν βελτιώσεις.

στ) Τελικά συμπεράσματα της δράσης.

 Τα συμπεράσματα των εκπαιδευτικών και το υλικό της  δράσης θα τεθούν στη διάθεση του συλλόγου
διδασκόντων με σκοπό να συζητηθούν και οι προτάσεις που θα προκύψουν να ενσωματωθούν σε μελλοντικές
αντίστοιχες δράσεις.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://grafis.sch.gr/index.php/s/bYXVuYllcc7sMFj/download



Πρακτική 3

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Τίτλος Δράσης

«Σχολικός κανονισμός-δημοκρατική, συλλογική, παιδαγωγική διαδικασία»

Στόχος Βελτίωσης

Άξονας 6.: ηγεσία-οργάνωση και διοίκηση σχολικής μονάδας Δείκτης 2: διασφάλιση εφαρμογής του σχολικού
κανονισμού

2. «οι αποφάσεις που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή να είναι αποτέλεσμα δημοκρατικής και συλλογικής
διαδικασίας». «σαφές, κατανοητό, αποδεκτό πλαίσιο των κανόνων σχολικής ζωής», «τρόποι διάχυσης και
εφαρμογής των κανόνων σχολικής ζωής»

Ενέργειες Υλοποίησης

Έχοντας λάβει υπόψη μας την ανατροφοδότηση του ΣΕΕ του σχολείου μας «Η σύνταξη του σχολικού κανονισμού 
λειτουργίας είναι υποχρέωση της σχολικής μονάδας και ολοκληρώνεται στην αρχή του σχολικού έτους. Η 
συγκεκριμένη δράση θα μπορούσε να αφορά στην διερεύνηση της εφαρμογής της από συγκεκριμένη ομάδα 
μαθητών και η διαμόρφωση βελτιωτικών προτάσεων στο σύλλογο διδασκόντων.», τις συνθήκες λειτουργίας του
σχολείου μας λόγω covid-19 και την εφαρμογή για πρώτη φορά της εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής
μονάδας, υλοποιήσαμε την παρουσίαση (pptx) της λειτουργίας του σχολείου και του εσωτερικού 
κανονισμού λειτουργίας, με ενσωματωμένη μουσική επένδυση, η οποία αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του σχολείου μας και έγινε σχετική ενημέρωση στους γονείς-κηδεμόνες, καθώς και την 
παιδαγωγική παρέμβαση-ενδυνάμωση μαθητών/τριών, ώστε να λειτουργούν ως ομάδα ικανή για μάθηση,
κατανόηση-αποδοχή-εφαρμογή του εσωτερικού σχολικού κανονισμού, μείωση των αποκλινουσών συμπεριφορών-
σε τμήμα της Α’ Γυμνασίου, στο οποίο έχουν καταγραφεί αποκλίνουσες συμπεριφορές συγκεκριμένων
μαθητών/τριών, κατά το διδακτικό έτος που διανύουμε, 2021-2022. Οι τέσσερις ώρες παιδαγωγικής παρέμβασης
πραγματοποιήθηκαν κατόπιν ενημέρωσης των γονέων-κηδεμόνων, εκ των οποίων κανείς/καμία δεν διαφώνησε.

   Συγκεκριμένα, επιλέξαμε η καθεμία διδακτική ώρα παιδαγωγικής παρέμβασης να αποτυπωθεί σε ημερολόγιο 
καταγραφής, με ρόλους των καθηγητών/τριών της ομάδας δράσης συμμετοχικών και μη συμμετοχικών
παρατηρητών, επιπρόσθετα δημιουργήσαμε φύλλο-φόρμα παρατήρησης-αξιολόγησης των μαθητών/τριών 
του τμήματος, στο οποίο έγινε καταγραφή των αντιδράσεων τους, κατά την πορεία της παιδαγωγικής
παρέμβασης των τεσσάρων διδακτικών ωρών:

Κριτήρια φύλλου-φόρμας παρατήρησης-αξιολόγησης:

Συμμετέχει/δεν συμμετέχει, εκφράζεται/δεν εκφράζεται, συνεργάζεται/δεν συνεργάζεται, είναι
συγκεντρωμένος/δεν είναι…, πειθαρχεί/δεν πειθαρχεί, δημιουργεί προβλήματα/δεν δημιουργεί…, αποδέχεται τον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας/δεν αποδέχεται….

Δευτέρα, 14/02/2022, 5η διδ. ώρα



Στάδια 1ης παιδαγωγικής παρέμβασης

Συμμετοχική παρατήρηση: κ. Κατσαρού Όλγα, ΠΕ02. Μη συμμετοχική παρατήρηση: κ. Παπαδέλη,
ΠΕ79.01

Γνωριμία με ετεροσύσταση-αλληλοπαρουσίαση

Καθορισμός των στόχων μας: σύσφιξη σχέσεων, λειτουργία μιας ομάδας με συγκέντρωση, προσοχή, μαθησιακή
ανταπόκριση, κατανόηση και αποδοχή των κανόνων σχολικής ζωής

Επισήμανση δύο βασικών κανόνων τάξης: δεν διακόπτουμε ομιλητή/τρια, δεν αποχωρούμε από την τάξη, εάν
δεν μας το επιτρέψει ο/η διδάσκων/ουσα

 Δευτέρα, 21/02/2022, 7Η διδακτική ώρα

Στάδια 2ης παιδαγωγικής παρέμβασης

Συμμετοχική παρατήρηση: κ. Κατσαρού Όλγα, ΠΕ02. Μη συμμετοχική παρατήρηση: κ.κ Βαγιανού Αικατερίνη, ΠΕ02, Παπαδέλη Σοφία,
ΠΕ79.01

Η γλώσσα της καμηλοπάρδαλης, η γλώσσα του τσακαλιού: σύνδεση με κανόνες του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σχολείου, με
αφόρμηση την εργασία: «περιγραφή μιας διδ. ώρας των Μαθηματικών», στόχος: να αντιληφθούν τι συμβαίνει στην ομάδα όταν ένας/μία
χρησιμοποιεί ιδιότητες του τσακαλιού και δημιουργεί πρόβλημα στην ομάδα και πώς μπορεί η γλώσσα της καμηλοπάρδαλης να αποκαταστήσει την
ηρεμία στην ομάδα-τάξη

Ιδιότητες καμηλοπάρδαλης και τσακαλιού: έντυπο υλικό
Ζητάμε από τους/τις μαθητές/τριες σε ομάδες εργασίας να αναγνωρίσουν στις περιγραφές που διαβάστηκαν τα συμβάντα που παραπέμπουν 
στο τσακάλι ή στην καμηλοπάρδαλη
Σε δεύτερο επίπεδο ζητάμε πώς θα μπορούσαν να αποφευχθούν τα συμβάντα που διαταράσσουν τη διδακτική διαδικασία
Σύνδεση με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου

Δευτέρα, 14/03/2022, 7Η διδακτική ώρα

Στάδια 3ης παιδαγωγικής παρέμβασης

Συμμετοχική παρατήρηση: κ. Κατσαρού Όλγα, ΠΕ02. Μη συμμετοχική παρατήρηση: κ.κ Βαγιανού Αικατερίνη, ΠΕ02, Παπαδέλη Σοφία, ΠΕ79.01, κ. Σμοϊλης Γεώργιος, ΠΕ86

 

Ιδιότητες καμηλοπάρδαλης και τσακαλιού: έντυπο υλικό
Ζητάμε από τους/τις μαθητές/τριες σε ομάδες εργασίας να αναγνωρίσουν στις περιγραφές που διαβάστηκαν τα συμβάντα που παραπέμπουν  στο τσακάλι ή στην καμηλοπάρδαλη
Σε δεύτερο επίπεδο ζητάμε πώς θα μπορούσαν να αποφευχθούν τα συμβάντα που διαταράσσουν τη διδακτική διαδικασία
Σύνδεση με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου

Δευτέρα, 21/03/2022, 7Η διδακτική ώρα



Στάδια 4ης παιδαγωγικής παρέμβασης

Συμμετοχική παρατήρηση: κ. Κατσαρού Όλγα, ΠΕ02. Μη συμμετοχική παρατήρηση: κ.κ Βαγιανού
Αικατερίνη, ΠΕ02, Παπαδέλη Σοφία, ΠΕ79.01

Μέσω του διαδραστικού πίνακα προβάλλεται η παρουσίαση με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του
σχολείου που έχει εκπονηθεί από τα μέλη της ομάδας δράσης και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του
σχολείου.

Διανομή στους/στις μαθητές/τριες του τμήματος σε έντυπη μορφή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του
σχολείου.

Ομάδες εργασίας: ζητάμε από καθεμία ομάδα το σχολιασμό κανόνων λειτουργίας του σχολείου που
σχετίζονται με τη συμπεριφορά μαθητών/τριών

Γίνεται επεξήγηση του όρου «σχολιασμός»: αν συμφωνούν, αν ο κανόνας εφαρμόζεται εντός τάξης και εκτός
τάξης

Οι αντιπρόσωποι των ομάδων εκθέτουν την άποψη της ομάδας

Ολομέλεια: κατευθυνόμενη συζήτηση: εφόσον όλοι/όλες αποδέχονται τους κανόνες, γιατί σε ώρες μαθημάτων
κάποιοι/κάποιες με τη συμπεριφορά τους παραβιάζουν τους κανόνες

Ολοκλήρωση των παιδαγωγικών συναντήσεων, ευχαριστίες προς όλους/όλες τους/τις 
μαθητές/τριες για τη γόνιμη συνεργασία μας.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://grafis.sch.gr/index.php/s/DBbYuWO7Hgq0qWm/download

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Παιδαγωγική διαχείριση τάξης Διαφοροποιημένη διδασκαλία



Θέμα 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Σχεδιασμός και υλοποίηση Ετεροπαρατηρήσεων


