
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 μας λειτούργησε κατά το σχολικό έτος 2021-2022 για πρώτη χρονιά ως Εσπερινό ΕΠΑΛ (από
Ημερήσιο Απογευματινό ΕΠΑΛ, όπως όλα τα τελευταία χρόνια). Η μετατροπή του  έγινε από 1/9/2021, μετά από
πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων, που έγινε δεκτή από τις υπερκείμενες αρχές και τελικά από το Υ.ΠΑΙ.Θ. Το
μαθητικό του δυναμικό ανήλθε για το τρέχον σχολικό έτος  στους 228 εγγεγραμμένους μαθητές.

 

Όντας η μόνη δομή επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Δυτική Αττική για εργαζόμενους μαθητές, έχει μαθητές
από όλη την ανωτέρω περιφέρεια, σχεδόν καθ’ ολοκληρίαν  ενηλίκους, , πράγμα

που καθορίζει σε  μεγάλο βαθμό τη  φυσιογνωμία του. Χαρακτηριστικό είναι, ότι γύρω στο 50% των μαθητών
απασχολούνται ήδη, με  τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στο αντικείμενο που έρχονται να σπουδάσουν. Επίσης, η Α΄
τάξη είναι παραδοσιακά μικρή, ενώ η Β΄  «γεμίζει» από μαθητές που έχουν ήδη  απολυτήριο ΓΕΛ  ή ΕΠΑΛ  και

ως εκ  τούτου, παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας.

 

 

Το σχολείο είναι καταξιωμένο στη συνείδηση της κοινωνίας της Δυτικής Αττικής ως η «δεύτερη επαγγελματική
ευκαιρία» για ενήλικους και εργαζόμενους μαθητές. Αυτή η καταξίωση, για μια περιοχή που φιλοξενεί πολύ
μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων όλων των κλάδων και για μια πόλη (Ελευσίνα) που αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως
«εργατούπολη» της χώρας, αποτελεί και τη  βάση στην οποία αναμένεται να στηριχθεί η ανάπτυξή του, με  τη
μορφή πια του Εσπερινού ΕΠΑΛ.

 

Είναι προφανές, ότι το μαθητικό δυναμικό του σχολείου όπως περιγράφηκε παραπάνω, παραπέμπει σε
 προβλήματα ειδικής μορφής, επιπλέον των προβλημάτων που παρουσιάζονται σε  ημερήσιες σχολικές μονάδες
με  έφηβους μαθητές (παλαιότητα κτιριακών υποδομών κλπ, τα οποία δεν λείπουν και από τη  δική μας). Οι
ενήλικοι μαθητές, πολλές φορές με  οικογένειες και ανελαστικές συνθήκες εργασίας, δίνουν συχνά πραγματικό
αγώνα για να ανταπεξέλθουν στις σχολικές

 

υποχρεώσεις τους, παράλληλα με  εκείνες που έχουν εκτός σχολείου, ενώ για τους μη εργαζόμενους παραμονεύει
το φάσμα της φτώχιας. Όλα αυτά, παρά τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών να βοηθήσουν, οδηγούν σε
 αυξημένη σχολική διαρροή. Παρόλα αυτά, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που οι μαθητές αυτοί καταφέρνουν
πολύ περισσότερα, από το να αποφοιτήσουν απλώς. Ενδεικτικά πέρυσι, μια χρονιά με ιδιαίτερες δυσκολίες
(τηλεκπαίδευση, πρώτη εφαρμογή της Ε.Β.Ε. κλπ), οκτώ (8)  από τους υποψηφίους του σχολείου πέτυχαν μέσω



των πανελλαδικών εξετάσεων, την εισαγωγή τους σε  Α.Ε.Ι.

 

Η σχολική χρονιά 2021-2022 αν και η πρώτη χρονιά με πλήρη διά ζώσης διδασκαλία τα τελευταία τρία σχολικά
έτη, δεν κύλησε χωρίς προβλήματα, κυρίως λόγω των κρουσμάτων Covid-19 που παρουσιάστηκαν τόσο σε
μαθητές όσο και σε διδάσκοντες. Παρόλα αυτά  και χάρη κυρίως στις μεγάλες προσπάθειες και την προθυμία
των εκπαιδευτικών, τα μαθήματα διεξήχθησαν ομαλά. Έγινε δυνατή η υλοποίηση προγράμματος  Erasmus στην
Κύπρο για μαθητές και εκπαιδευτικούς (που εκκρεμούσε από το σχολικό έτος 2019-2020) και πραγματοποιήθηκε
πρόγραμμα ΜΝΑΕ σε σχέση με την εκπαίδευση στις πρώτες βοήθειες και πάλι και για μαθητές και για
εκπαιδευτικούς. Μάλιστα με τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα αυτό, έγινε προμήθεια αυτόματου εξωτερικού
απινιδιστή (κάνοντας το σχολείο ένα από τα ελάχιστα στην Ελλάδα που διαθέτουν τέτοια συσκευή), η χρήση του
οποίου αποδεδειγμένα μπορεί να σώσει ζωές σε περίπτωση αιφνίδιας καρδιακής ανακοπής και η παρουσία του
οποίου σε χώρους μεγάλης συνάθροισης ανθρώπων (στάδια, σχολεία κλπ) είναι υποχρεωτική στις περισσότερες
προηγμένες χώρες.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

(Αξιολόγηση: 4)

 

Αξιοποιήθηκε η εμπειρία που απέκτησαν μαθητές και διδάσκοντες λόγω της τηλεκπαίδευσης στην ευρεία χρήση
ψηφιακών εργαλείων και χρησιμοποιήθηκαν καινοτόμες διδακτικές πρακτικές (χρήση σύγχρονης και ασύγχρονης
διδασκαλίας με  ψηφιακά μέσα κλπ). Αναπτύχθηκε και προσαρμόστηκε υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό, για την
υποστήριξη της διδασκαλίας.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 3)

 

Η σχολική διαρροή ήταν αυξημένη, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ενήλικοι κυρίως μαθητές με
 τις παντοειδείς υποχρεώσεις τους (οικογενειακές, εργασιακές κλπ). Το φαινόμενο ενισχύεται και από το ότι
υπάρχει ένας αριθμός μαθητών που δεν εγγράφονται με  σκοπό να φοιτήσουν (π.  χ. για να πάρουν αναβολή από
το στρατό). Κατά τη  διάρκεια του σχολικού έτους, έγινε μεγάλη προσπάθεια υποστήριξης των μαθητών ώστε να
συνεχίσουν τη  φοίτησή τους.

 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 4)



 

Η σύνθεση του μαθητικού δυναμικού (σχεδόν  αποκλειστικά ενήλικοι) κατέστησε εύκολη την προώθηση της
συνεργασίας μεταξύ τους, με  κλίμα αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της διαφορετικότητας. Το
κλίμα αυτό συνέβαλε στην ουσιαστική απουσία εντάσεων και συγκρούσεων καθώς και φαινομένων σχολικής
βίας και εκφοβισμού.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 4)

 

Κυρίως εξαιτίας της ηλικίας των μαθητών και της αντίστοιχης αντιμετώπισής τους από τους εκπαιδευτικούς,
κυριάρχησε κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Σε  ελάχιστες περιπτώσεις χρειάστηκε να
επιβληθούν ποινές. Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι όσον αφορά αποβολές από  τα μαθήματα, επεβλήθη μόνο μία
μονοήμερη.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 4)

 

Με  τις οικογένειες των λίγων ανηλίκων μαθητών, η επικοινωνία ήταν συχνή και χωρίς προβλήματα.

Θετικά σημεία

Καλό κλίμα και σχέσεις εμπιστοσύνης στη σχολική κοινότητα (μεταξύ μαθητών, μεταξύ εκπαιδευτικών και
μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών). Το κλίμα αυτό, βοηθά σε  πολύ μεγάλο βαθμό τη  μαθησιακή διαδικασία και
αποτρέπει συγκρούσεις παντός είδους και αντιπαραγωγικές αντιπαραθέσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Σχολική διαρροή.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 4)

 



Η στοχοθεσία επικεντρώθηκε στην ομαλή επανένταξη των μαθητών σε συνθήκες δια ζώσης διδασκαλίας (παράτα
προβλήματα λόγω Covid-19) μετά από δύο έτη  τηλεκπαίδευσης, με  ικανοποιητικά αποτελέσματα και στον
επανακαθορισμό κάποιων διαδικασιών, μετά τη  μετατροπή του σχολείου σε  Εσπερινό. Ο σχολικός κανονισμός
(συμπεριλαμβανομένων των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας) τηρήθηκε σε  ικανοποιητικότατο βαθμό.  Η
αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των διαθέσιμων υλικών πόρων ήταν επιτυχημένη.

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 4)

 

Λόγω των περιοριστικών μέτρων που ίσχυσαν κατά το μεγαλύτερο μέρος του σχολικού έτους, η επαφή με  την
κοινότητα υπήρξε κάπως περιορισμένη.

Πραγματοποιήθηκε στις 19/5/2022 εκδήλωση ευαισθητοποίησης κοινού σχετικά με την καρδιοαναπνευστική
αναζωογόνηση στα πλαίσια των δράσεων «Εκπαίδευση των μαθητών στις πρώτες βοήθειες» και «Εκπαίδευση
των εκπαιδευτικών στις πρώτες βοήθειες»  με παρουσίαση των δράσεων και θεματικά εργαστήρια τα οποία
περιλάμβαναν επίδειξη ασφαλούς αντιμετώπισης θύματος με απώλεια συνείδησης, πνιγμονής και την
αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής με απινιδιστή σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο Covid-19.

Μέσω του Σχεδίου Δράσης «Μαθητές και εθελοντισμός» πραγματοποιήθηκε πριν τα Χριστούγεννα και πριν το
Πάσχα συλλογή τροφίμων και ρουχισμού για τα παιδιά του ιδρύματος  «Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας». 

Θετικά σημεία

Υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας εκπαιδευτικών και άριστη συνεργασία με  τη διεύθυνση του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Μεγαλύτερη επαφή με την κοινότητα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 4)

 

Πέντε (5) εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ενδοσχολικά σε σεμινάριο παροχής πρώτων βοηθειών 25 ωρών και
πιστοποιήθηκαν σε αυτές με ελληνική και ευρωπαϊκή πιστοποίηση, στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης
«Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις πρώτες βοήθειες».

 

Εννέα (9) εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στην Κύπρο στην «Υβριδική μάθηση» (συνδυασμό δια ζώσης και εξ
αποστάσεως) και στην εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ, για μία εβδομάδα, στα πλαίσια ευρωπαϊκού προγράμματος
Erasmus   ενταγμένου στα πλαίσια του Σχεδίου Δράσης «Διατηρώντας τους επαγγελματίες υπεύθυνους και
ενήμερους στην επιστήμη».



 

Επίσης, εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολούθησαν επιμορφωτικό εξ αποστάσεως πρόγραμμα διάρκειας 8
ωρών, με θέμα «Αίτια και αντιμετώπιση φαινομένων εκφοβισμού και βίας στα σχολεία», που οργανώθηκε από το
σχολείο, σε συνεργασία με άλλα σχολεία της περιοχής και το 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής.

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 4)

 

Θετικά σημεία

Ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και συμμετοχή σε  προγράμματα, εθνικά και ευρωπαϊκά.

Σημεία προς βελτίωση

Διοργάνωση ακόμη περισσότερων ενδοσχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

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
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
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

Γενικά, αν εξαιρέσει κανείς τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω των
κρουσμάτων COVID-19 σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και τα οποία
αντιμετωπίστηκαν κατά περίπτωση, οι δράσεις εξελίχθηκαν ικανοποιητικότατα και
παρήγαγαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ενώ επιδείχθηκε μεγάλο ενδιαφέρον από
ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου.

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

4 = Πλήρως

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Στα πλαίσια των  δράσεων «Εκπαίδευση των μαθητών στις πρώτες βοήθειες» και «Εκπαίδευση των
εκπαιδευτικών στις πρώτες βοήθειες» έγινε εκπαίδευση και πιστοποίηση (ελληνική και διεθνής) μαθητών και
εκπαιδευτικών στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή. Οι
μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν το πρόγραμμα είναι πλέον πιστοποιημένοι και ικανοί να
παρέχουν Βασική Υποστήριξη Ζωή (BLS) με τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή σε άτομα που
παρουσιάζουν αδιαθεσία, είναι αναίσθητοι ή παρουσιάζουν συμπτώματα ανακοπής της καρδιακής λειτουργίας.
Για της ανάγκες της εκπαίδευσης  έγινε προμήθεια μέσω του προγράμματος ΜΝΑΕ δύο (2) εκπαιδευτικών
απινιδιστών. Επίσης εξοπλίστηκε το σχολείο μέσω του ίδιου προγράμματος  με ημιαυτόματο εξωτερικό
απινιδιστή Heartsine Samaritan 350P Stryker και επιτοίχιο κουτί ασφαλείας.

Όσον αφορά τη δράση «Διατηρώντας τη Νεολαία Υπεύθυνη και Ενήμερη στην Επιστήμη», στα πλαίσια
υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus στην Κύπρο, οι συμμετέχοντες μαθητές, εκτός από τις
προφανείς καινούριες εμπειρίες που αποκτώνται κατά την πολυήμερη διαμονή σε μία άλλη Ευρωπαϊκή χώρα
(πολιτιστικές επισκέψεις, επαφή με τον τρόπο ζωής κλπ.) είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία
σε πραγματικές συνθήκες σε σύγχρονες επιχειρήσεις των ειδικοτήτων τους και να έρθουν σε επαφή με ένα
καινούριο εργασιακό περιβάλλον, να ενισχύσουν προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης ή αναβάθμισης
μέσω των επαφών και γνωριμιών που έκαναν στις επιχειρήσεις όπου γινόταν η πρακτική άσκηση, να αποκτήσουν
ή να διευρύνουν ήδη υπάρχουσες δεξιότητες στη χρήση μηχανών και σύγχρονου εξοπλισμού που αφορά τις
ειδικότητες τους και να επιμορφωθούν σε τομείς όπως η αγγλική ορολογία, η νεανική επιχειρηματικότητα, η
ιστορία της Κύπρου κλπ. (μέσω των απογευματινών επιμορφωτικών σεμιναρίων) 

Στη δράση «Διατηρώντας τους Επαγγελματίες Υπεύθυνους και Ενήμερους στην Επιστήμη» και πάλι στα πλαίσια
υλοποίησης ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus στην Κύπρο, οι εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με το κυπριακό
εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι πολύ κοντά στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα άλλα και ταυτόχρονα
πολύ μακριά. Ενώ τα σχολεία, εκ πρώτης όψεως, μοιάζουν με τα Ελληνικά, οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στη
διδασκαλία, οι υποδομές και ειδικά οι πόροι απέχουν πάρα πολύ από τους αντίστοιχους ελληνικούς. Οι
εκπαιδευτικοί λοιπόν, ήρθαν σε επαφή με την εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας στην
πράξη, ευρεία χρήση των οποίων στην Ελλάδα έγινε, σε πρώιμο στάδιο, τα χρόνια της πανδημίας. Είδαν πως
δουλεύει μια εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην πράξη, ποια τεχνικά μέσα χρησιμοποιούνται ευρέως σε αυτές τις
περιπτώσεις, τι υλικό είναι το ενδεδειγμένο και πως παράγεται αυτό το υλικό. Επίσης έγιναν μάρτυρες τόσο
σύγχρονης όσο και ασύγχρονης εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιείται σε διαφορετικό χρόνο ανάμεσα στον
καθηγητή και τον μαθητή. Επισκεφθηκαν μια σύγχρονη χώρα η οποία κοιτάζει προς το μέλλον, εκμεταλλεύεται
τις συγκυρίες και δημιουργεί ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης στους νέους της. Αυτό το
επιτυγχάνει σε μεγάλο βαθμό μέσω του εκπαιδευτικού της συστήματος το οποίο είναι σύγχρονο παιδαγωγικά,
εξελιγμένο τεχνολογικά και προσανατολισμένο στην ουσιαστική γνώση και την εμπέδωση της και όχι σε



στείρους ακαδημαϊσμούς. Όλα αυτά είναι εφόδια τα οποία οι επισκέπτες εκπαιδευτικοί μεταφέρουν στην Ελλάδα
σαν εμπειρία αναζητώντας και επιδιώκοντας την εφαρμογή τους, στο μέτρο του δυνατού, στο δικό μας
εκπαιδευτικό σύστημα....

Στα πλαίσια της δράσης «Μαθητές και εθελοντισμός» η  ομάδα  δράσης  σε  συνεργασία  με  το 
δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο του  σχολείου  κινητοποίησε  τη  μαθητική  κοινότητα  για συλλογή 
ρούχων, παιχνιδιών, ειδών  διατροφής   και  ειδών  καθαριότητας.  Πριν από τα Χριστούγεννα  συγκεντρώθηκαν
  διάφορα  χρήσιμα  είδη  και  τρόφιμα  για  το  ΚΕΝΤΡΟ  ΑΓΑΠΗΣ  ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ  τα οποία και παρέδωσε 
αντιπροσωπεία  μαθητών  και  καθηγητών. Το ίδιο έγινε και  πριν  το  Πάσχα.  Επίσης η  ομάδα  δράσης  σε 
συνεργασία και πάλι  με  το  δεκαπενταμελές  του  σχολείου  κινητοποίησε  τη  μαθητική  κοινότητα  για 
συλλογή  πλαστικών  καπακιών  και  άδειων  μπαταριών . Οι  άδειες  μπαταρίες  θα  δοθούν  στην  εταιρεία 
ανακύκλωσης μπαταριών «ΑΦΗΣ ».

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Όσον αφορά τις δράσεις «Εκπαίδευση των μαθητών στις πρώτες βοήθειες» και «Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
στις πρώτες βοήθειες»  κάποιοι μαθητές και εκπαιδευτικοί νόσησαν με COVID-19. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να
απουσιάζουν από τα μαθήματα και χρειάστηκε να γίνουν συμπληρωματικά μαθήματα για την κάλυψη των ωρών
απουσίας. Για τον ίδιο λόγο, μία από τις προγραμματισμένες πιστοποιήσεις χρειάστηκε να αναβληθεί και να
μεταφερθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Στις δράσεις «Διατηρώντας τη Νεολαία Υπεύθυνη και Ενήμερη στην Επιστήμη» και «Διατηρώντας τους
Επαγγελματίες Υπεύθυνους και Ενήμερους στην Επιστήμη» δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες πριν και
κατά τη διάρκεια τού προγράμματος ούτε κατά τη μετάβαση και την επιστροφή από την Κύπρο. Κάποια
μικροπροβλήματα που εμφανίστηκαν, σε σχέση με τη συγκατοίκηση των μαθητών στα δίκλινα δωμάτια,
διευθετήθηκαν αμέσως και επιτυχώς. Άλλωστε, το βασικό πρόβλημα που συνανάται σε Ευρωπαϊκά προγράμματα
και είναι η δυσχέρεια στην επικοινωνία λόγω μη επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας, εδώ δεν υφίστατο.

Όσον αφορά το σχέδιο δράσης «Μαθητές και εθελοντισμός» η  μεγαλύτερη  δυσκολία  της  φετινής  χρονιάς 
ήταν  οι  απουσίες  των  μαθητών λόγω COVID-19 που  δυσκόλεψαν  και  τη  μαθησιακή  διαδικασία  αλλά  και 
τις  υπόλοιπες  δράσεις. Έτσι  λοιπόν  θεωρήθηκε  προτιμότερο  να  καλυφθούν  τα  γνωστικά  κενά  των 
μαθητών  από  το  να  τρέξουν  ταυτόχρονα  πολλές  δράσεις και αποφασίστηκε η μη πραγματοποίηση της
εθελοντική αιμοδοσίας για το τρέχον σχολικό έτος.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Πρώτες βοήθειες, ως συνέχεια της μέχρι στιγμής παράδοσης του σχολείου στον
τομέα αυτόν



Θέμα 2

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Συνέχιση και εμπλουτισμός της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. και την
ηλεκτρονική μάθηση.

Θέμα 3

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Ειδικότερο Θέμα

Επαγγελματικές προοπτικές αποφοίτων των διαφόρων ειδικοτήτων, μετά την
αποφοίτησή τους.

Θέμα 4

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση σε θέματα ενδοσχολικής βίας (σωματικής και ψυχολογικής) για τους
εκπαιδευτικούς, αλλά και για τους μαθητές, αφού οι περισσότεροι από αυτούς είναι
γονείς.


