
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

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

KENTΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:ΥΠΑΙΘ Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Πέλλας

Το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Γιαννιτσών βρίσκεται  στην οδό Μεγ. Αλέξανδρου 112  στα Γιαννιτσά, Τ.Κ 58100

Τηλ:2382081452 fax: 2382081452

 Email: ΕΕΕΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ [mail@eeeek-gianits.pel.sch.gr]

 Έτος λειτουργίας του σχολείου/ ΦΕΚ ίδρυσης: 1640/10-12-2001

 Συστεγαζόμενη/ες σχ. μονάδα/ες:  1) Ειδικό Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών 2) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών

 Αριθμός μαθητών σχολείου κατά την έναρξη και λήξη του σχ. Έτους 2021-22:   29(είκοσι εννέα)

1. Μαθητικό Δυναμικό

Αγόρια: 20  ( Α Τάξη: 4, B Τάξη:4, Γ Τάξη: 0, Δ Τάξη:3, Ε Τάξη:4, ΣΤ Τάξη: 5)

 Κορίτσια: 09( Α Τάξη : 0, B Τάξη:4,Γ τάξη: 0,  Δ Τάξη : 0, Ε Τάξη: 1, ΣΤ Τάξη: 4 )

Σύνολο: 29 (είκοσι εννέα).

2.  Αριθμός Αλλοδαπών Αγόρια: 02 Κορίτσια: 0 Σύνολο: 02

Από τους παραπάνω μαθητές αποφοίτησαν 6(έξι).

 Θα παραμείνουν για να επαναλάβουν την τάξη 3( τρεις) μαθητές στην ΣΤ’ τάξη, 2( δύο) μαθητές στην Α’ τάξη
και 2(δύο) μαθητές στην Β’ τάξη. Δύο από τους μαθητές μας δέχονται κατ’ οίκον διδασκαλία λόγω της
ιδιαιτερότητας της κατάστασης της υγείας τους.

 Αριθμός αιθουσών, τμημάτων και εργαστηρίων (αναφέρετε τα εργαστήρια στις ΣΜΕΑΕ Β/θμιας) σχολικής
μονάδας Αριθμός αιθουσών: 7(εφτά) Αριθμός τμημάτων: 8(οχτώ)   Αριθμός Εργαστηρίων: 5(πέντε).

 Στον αύλειο χώρο υπάρχουν δύο θερμοκήπια, ένα μεγάλο και ένα μικρό για τις ανάγκες του Εργαστηρίου
Γεωπονίας.



 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: 1) Μαγειρικής- Ζαχαροπλαστικής 2) Αυτόνομης Διαβίωσης  3) Γεωπονίας, Τροφίμων και
Περιβάλλοντος 4) Πληροφορικής  και 5) Κοπτικής – Ραπτικής

Αριθμός Εκπαιδευτικών-ΕΕΠ, ΣΔΕΥ ΚΑΙ ΕΒΠ: 26 (είκοσι έξι).

Πιο συγκεκριμένα είχαμε τις εξής ειδικότητες:

 3 ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ

3 ΠΕ 02 Φιλολόγων ΕΑΕ

1 ΠΕ03 Μαθηματικών ΕΑΕ

 1 ΠΕ 08 Εικαστικών ΕΑΕ

1 ΠΕ80 Οικονομίας ΕΑΕ

1 ΠΕ 79.01 Μουσικής ΕΑΕ

 1 ΠΕ 88.01 Γεωπονίας ΕΑΕ

 1 ΠΕ 88.02 Φυτικής Παραγωγής ΕΑΕ

 1 ΠΕ 88.04 Διατροφολόγων ΕΑΕ

1 ΠΕ 89.02 Σχεδιασμού και παραγωγής προϊόντων.

2 ΠΕ 86 Πληροφορικής ΕΑΕ

1 ΤΕ 01.13 Προγραμματιστών  Υπολογιστών ΕΑΕ

 1 ΠΕ 29 Εργοθεραπείας

1 ΠΕ 26 Λογοθεραπείας

1 ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών

2 ΠΕ 23 Ψυχολόγων

2 ΔΕ 01 Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και

 Εκπαιδευτικοί ΣΔΕΥ : 1 ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών 1 ΠΕ 23 Ψυχολόγων

 

Το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Γιαννιτσών, όπως και το Ειδικό Νηπιαγωγείο συστεγάζεται στο κτήριο που ανήκει στο Ειδικό
Δημοτικό Γιαννιτσών. Η παρούσα συνθήκη δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα, καθώς υπάρχει σημαντική έλλειψη
αιθουσών τόσο για το Ε.Ε.Π (Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό, Λογοθεραπευτή, Φυσικοθεραπευτή και Σχολικό
Νοσηλευτή) όσο και για τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Έχουμε ήδη ζητήσει εγγράφως από το Δήμο Πέλλας να
προβεί στις κατάλληλες ενέργειες που θα ανακουφίσουν το σχολείο μας, όπως η δημιουργία μικρών αιθουσών
είτε στο διάδρομο του σχολείου είτε στο προαύλιό του με τη μορφή λυόμενου κτίσματος.

Οι ειδικότερες συνθήκες, οι οποίες προκύπτουν από τις δυσκολίες προσαρμογής των μαθητών του σχολείου
δίνουν στη Σχολική Μονάδα του Ε.Ε.Ε.ΕΚ Γιαννιτσών έναν μεταβαλλόμενο χαρακτήρα, ο οποίος
αναπροσαρμόζεται συνεχώς με στόχο την ασφαλή και απρόσκοπτη ροή της μαθησιακής διαδικασίας. Αυτό,
βέβαια, προυποθέτει τη στενή και αδιάλλειπτη συνεργασία μεταξύ του συνόλου του προσωπικού του σχολείου, η
οποία παραμένει η σημαντικότερη προυπόθεση "εκ των ουκ άνευ" για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και στο
Ε.Ε.Ε.ΕΚ Γιαννιτσών υπήρξε αγαστή και λεπτομερής καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 



Η παρούσα αξιολόγηση συντάχθηκε την Πέμπτη 16/6/2022 σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων με αριθμό
πράξης 34η/16-06-2022  και θέμα: "Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου του Σχολικού
Έτους 2021- 22".

 

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Τα σχέδια δράσης που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του τομέα της Παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας
είχαν μεγάλη ανταπόκριση στο μαθητκό δυναμικό του σχολείου. Οι μαθητές συμμετείχαν στο σύνολό τους σε
αυτά, χωρισμένοι στοχευμένα σε ομάδες από τους εκπαιδευτικούς και έδειξαν ιδιαίτερο ενθουσιασμό και χαρά
για τα νέα περιβάλλοντα μάθησης, τα οποία διαφοροποίησαν την καθημερινότητά τους δημιουργικά και
παραγωγικά. Η εκπαιδευτική καθημερινότητα απέκτησε παιγνιώδη και εξωστρεφή χαρακτήρα, καθώς οι μαθητές
συμμετείχαν ενεργά στις δραστηριότητες των δράσεων και ασκήθηκαν στις δεξιότητες της ανάλυσης, της
κωδικοποίησης, της σύνθεσης και τέλος της παραγωγής και της παρουσίασης.

Θετικά σημεία

1. Η γενική εικόνα του σχολείου 
2. Η επιστημονική-παιδαγωγική κατάρτιση και η εμπειρία των εκπαιδευτικών: επιτυχής ανταπόκριση στις
ανάγκες της σχολικής μονάδας και στο Π.Σ.
3. Η σωστή οργάνωση και ο λειτουργικός συντονισμός της σχολικής ζωής εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία
του σχολείου.
4. Αξιοποίηση εκπαιδευτικών-παιδαγωγικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που προάγουν την
ομαδοσυνεργατικότητα και την επιμόρφωση σε επιμέρους αντικείμενα.
5. Πολύ καλές διδακτικές πρακτικές για την ψυχική, κοινωνική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των μαθητών.
6. Πολύ καλές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα την ομαδοσυνεργατικότητα και την ανύψωση της
συναδελφικότητας. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τις άριστες σχέσεις μεταξύ  εκπαιδευτικών και μαθητών. Λόγω της
ιδιαιτερότητας του σχολείου πολλά περιστατικά από μαθητές που εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά λόγω της
νευροψυχιατρικής τους ανάπτυξης, αντιμετωπίστηκαν από τους εκπαιδευτικούς με σεβασμό, αγάπη και
κατανόηση. Η πείρα του συνόλου των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση παρόμοιων περιπτώσεων, στάθηκε
καθοριστική για την προστασία του ίδιου του μαθητή, που βγάζει επιθετικότητα, των υπόλοιπων μαθητών, καθώς
και των ίδιων των εκπαιδευτικών.
7. Άμεση παρέμβαση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών για λύση στις όποιες  συγκρούσεις παρουσιάστηκαν  μεταξύ
των μαθητών.
8. Πολύ ικανοποιητική συνεργασία του σχολείου με γονείς μαθητών.
9. Πολύ ικανοποιητική συνεργασία του σχολείου με φορείς.
12. Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας των μαθητών με πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα.
13. Προσφορά ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους, αποδοχή ετερότητας και αλληλεγγύη.
13. Η φοίτηση κρίνεται πολύ καλή και η διαρροή περιορισμένη μετά από πολλές προσπάθειες των εκπαιδευτικών
και των μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Οι ιδιαίτερες συνθήκες της πανδημίας Covid-19 δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση όλων των



προγραμματισμένων εξωτερικών επισκέψεων και οι δράσεις στο μεγαλύτερο μέρος τους πραγματοποιήθηκαν στο
προστατευμένο περιβάλλον της Σχολικής Μονάδας.

Σημεία που επιδέχονται βελτίωση.

. Δημιουργία νέου κτηριακού συγκροτήματος που θα στεγάζει μόνο το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Γιαννιτσών με εργαστήρια
σύγχρονα, αίθουσες άνετες, γυμναστήρια και  γραφεία για το προσωπικό του Σχολείου.
. Ύπαρξη υπολογιστών και video προβολέων τόσο στις αίθουσες του Σχολείου, όσο και στο γραφείο του
προσωπικού.
· Ύπαρξη διαδραστικών πινάκων, καινούριων φωτοτυπικών μηχανημάτων
· Αντικατάσταση του απαρχαιωμένου εργαστηρίου Πληροφορικής
· Εκσυγχρονισμός της ήδη υπάρχουσας βιβλιοθήκης.
· Κάλυψη ωραρίου του σχολείου από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
· Συνέχιση της προσπάθειας δημιουργίας Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων, μέχρι τελικής ευόδωσης και
ουσιαστικής δημιουργίας, που θα μας επιτρέψει την πολυπόθητη δημιουργία Συνεταιρισμού. Σκοπός του η έξοδος
των μαθητών μας στην αγορά εργασίας.  
· Τακτικότερες και πιο οργανωμένες επιμορφώσεις σε κάποιους κλάδους ειδικοτήτων.
· Περισσότερες επαφές των μαθητών με μαθητές άλλων  Σχολείων (εντός και εκτός Ελλάδος) με την εφαρμογή
κατάλληλων προγραμμάτων. Οι περιορισμένες, λόγω covid-19, συναντήσεις των μαθητών με μαθητές από άλλα
σχολεία κατέδειξαν την αναγκαιότητά τους. Συγκεκριμένα,  οι μαθητές του σχολείου αλληλοεπίδρασαν τόσο
θετικά με μαθητές από το Γυμνάσιο Πέλλας με το οποίο είχε ξεκινήσει μια δράση συνεκπαίδευσης, που έχει τεθεί
ως στόχος, αν του χρόνου το επιτρέψουν οι συνθήκες, οι δράσεις να γίνουν εβδομαδιαίες. 
http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2041 :Επίσκεψη του Γυμνασίου Πέλλας στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ Γιαννιτσών.
Συγκαλλιέργεια.

Επίσης, η συμμετοχή των μαθητών στις δράσεις etwinning, τους έφερε διαδικτυακά νέους φίλους και αυτό για
τους μαθητές μας είναι σωτήριο. Η χαρά τους σε κάθε συνάντηση και η λαχτάρα για την επόμενη συνάντηση
ήταν μια όαση. Οι μαθητές μας, παιδιά με αναπηρία και ιδιαιτερότητες, δύσκολα συνάπτουν φιλίες. Επομένως,
δόθηκε το έναυσμα τη νέα χρονιά να έχουμε μεγαλύτερη εμπλοκή σε τέτοια προγράμματα. 
http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2510

http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2803

Ενεργοποίηση των μαθητών και συμμετοχή στις εκπαιδευτικές  δραστηριότητες ως υπεύθυνοι και ενεργοί
πολίτες στην κοινωνία.
· Μεγαλύτερη Βελτίωση και εμπλουτισμός της σχολικής ιστοσελίδας, η οποία φέτος είχε την τιμητική της και
φιλοξένησε τις σημαντικές δράσεις των μαθητών μας και των εκπαιδευτικών.
· Αύξηση του αριθμού των επισκέψεων σε φορείς, εκθέσεις, μουσεία, εργοστάσια και γενικότερα χώρους που θα
διευρύνουν τους ορίζοντες των μαθητών και θα ενισχύσουν το ενδιαφέρον τους.
· Επαφή του σχολείου με φορείς που θα ενημερώσουν τα παιδιά πάνω σε θέματα που τα απασχολούν - χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, κίνδυνοι από το Διαδίκτυο.
Σχετικά προτείνονται: κατά το πρώτο στάδιο της εφαρμογής του θεσμού να δοθεί έμφαση σε ζητήματα που
συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου όπως:
-Σύνδεση σχολείου-κοινωνίας (φορείς-γονείς-ιδρύματα κλπ).
-Ανοιχτή παρουσίαση των σχολικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στο τέλος του διδακτικού έτους.

-Περισσότερες εκδρομές και διδακτικές επισκέψεις που ανοίγουν τους ορίζοντες των μαθητών μας και τους
καθιστούν ισότιμους και ισάξιους πολίτες της κοινωνίας.

Προτάσεις για επιμόρφωση:Δημιουργική γραφή, ψυχολογία μαθητών, αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού,
νέες διδακτικές μέθοδοι, διαπολιτισμική αγωγή, νέες τεχνολογίες.

Διοικητική λειτουργία

http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2041
http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2510
http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2803


Θετικά σημεία

Ο συγκεκριμένος άξονας αναφέρεται στην ποιότητα των  σχέσεων και της συνεργασίας του σχολείου με
εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς και στη διαμόρφωση μηχανισμών και  στην ανάληψη πρωτοβουλιών, οι
οποίες ενισχύουν τις σχέσεις και τη δημιουργική συνεργασία του σχολείου με άλλα σχολεία, καθώς και με
εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας.

1. Συνεργαστήκαμε με τα σχολεία προέλευσης και υποδοχής των μαθητών/-τριών μας, προκειμένου να
διευκολύνουμε  την προσαρμογή των μαθητών/-τριών και να υποβοηθήσουμε   το έργο της διδασκαλίας και της
μάθησης.
2. Επιδιώξαμε συνεργασίες με άλλα σχολεία ή εκπαιδευτικά ιδρύματα και φορείς (Πανεπιστήμια, κ.ά.)  για
ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.
3. Συνεργαστήκαμε  συχνά και αποτελεσματικά με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και τους άλλους
υπηρεσιακούς φορείς για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου.
4. Αξιοποιήσαμε  τους υφιστάμενους φορείς υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (Υπεύθυνους και Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Κ.Ε.Σ.Υ κ.ά.).
5. Είχαμε  εποικοδομητική συνεργασία με τον Δήμο και τη Σχολική Επιτροπή.
6. Αξιοποιήσαμε αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες για την προβολή και τη δημοσιότητα του σχολείου και των
καλών πρακτικών του.
7. Δώσαμε έμφαση στην από κοινού δραστηριοποίηση του σχολείου με άλλα σχολεία, εκπαιδευτικούς και
κοινωνικούς φορείς στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της διάχυσης καλών πρακτικών.
8. Συμμετείχαμε ενεργά στη ζωή της κοινότητας και αναλάβαμε πρωτοβουλίες για κοινές δράσεις με φορείς της
τοπικής κοινωνίας.
9. Ήμασταν ανοικτοί  στην κοινωνία.

Κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οργανώθηκε με μεγαλοπρέπεια η γορτή των ατόμων με Αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου
με ποικίλες δράσεις και επισκέψεις σχολείων στο πλαίσιο συνεκπαίδευσης και κοινωνικοποίσης.

http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2043

http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2041

 

Η συνεργασία του σχολείου με τους φορείς εκπαίδευσης είναι πολύ καλή, καθώς επίσης και με τον Δήμο
Πέλλας  (οικονομικός αρωγός). Η  συνεργασία με τους γονείς είναι ουσιαστική   με το Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων. Παρατηρείται δε μικρή  αποστασιοποίηση κάποιων  γονέων από την εύρυθμη λειτουργία του
σχολείου μας, μεταθέτοντας την ευθύνη στους εκπαιδευτικούς. Η συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση
Α/βάθμιας και Β/βάθμιας  εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και ΔΔΕ Πέλλας είναι άψογη, καθώς υπάρχει
συνεχής επικοινωνία για την επίλυση τυχόν προβλημάτων που παρουσιάζονται.  Υπάρχει συνεργασία με τον
Σ.Ε.Ε.  και επίσης όταν κριθεί απαραίτητο και και με τους φορείς του ΥΠΑΙΘ.

Το σχολείο ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των μαθητών:
1.  Με προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και διαγωνισμούς,
2.  Προάγει τον αθλητισμό 
3.  Με πολιτιστικές εκδηλώσεις που έχουν ως στόχο τους την εμφύσηση παραδοσιακών αξιών
4.  Με δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς.

Οι μαθητές φτιάχνουν υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών κηραλοιφές, λαμπάδες, λικέρ, ημερολόγια, τα οποία
και διαθέτουν προς πώληση, ενώ τα έσοδα χρησιμοποιούνται για την αγορά πάγιων και αναλώσιμων υλικών
καθώς και για εκδρομές και εξόδους στην πόλη.

http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2043
http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2041


Γίνεται ένα BAZAAR κάθε τέλος της χρονιάς και οι μαθητές μαθαίνουν να εκθέτουν στην αγορά, ότι
κατασκευάζουν.
Το σχολείο προσφέρει ίσες ευκαιρίες μάθησης σε όλους. Είναι πεποίθηση όλων μας ότι το σχολείο μας
υποστηρίζει την δημιουργία υπεύθυνων, ενεργών και δημοκρατικών πολιτών του αύριο.

Οι δράσεις σε αυτή τη λειτουργία συνέβαλαν στην προώθηση της συνεργασίας της σχολικής μονάδας με φορείς 
της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δόθηκε η δυνατότητα να  συζητηθούν με τον Δήμαρχο ζητήματα που απασχολούν το 
σχολείο. Ενισχύθηκαν οι σχέσεις της σχολικής μονάδας με την κοινότητα, καθώς δόθηκε η δυνατότητα στους 
πολίτες να αποκτήσουν εικόνα για τις καλές πρακτικές που υλοποιούνται στη σχολική μονάδα.

Επομένως, η παρούσες δράσεις κρίνονται επιτυχείς και προτείνεται η συνέχισή τους το επόμενο έτος. Οι μαθητές 
του σχολείου μας τις αγκάλιασαν και εργάστηκαν με διάθεση και ενθουσιασμό. Το επόμενο σχολικό έτος θα 
αξιοποιηθεί η εμπειρία που αποκόμισαν, προκειμένου το τελικό αποτέλεσμα να είναι ακόμα καλύτερο.

Σημεία προς βελτίωση

Το σχολείο βρίσκεται αντιμέτωπο με όλο και περισσότερεςπροβληματικές καταστάσεις, που απορρέουν από
ευρύτερα προβλήματα της κοινωνίας  (δυσλειτουργία στο οικογενειακό περιβάλλον, παραμέληση, φτώχεια,
κοινωνική  ανισότητα, ρατσισμός, βία, κρίση αξιών, πολιτισμική υποβάθμιση, κ.λπ.), καθώς και με  νέες μορφές 
συμπεριφορών και σχολικής βίας, αν και στο σχολείο μας είναι σε ελάχιστο βαθμό.

Τα μέτρα και οι μέθοδοι για τη  διασφάλιση της σχολικής πειθαρχίας και την προστασία της μαθησιακής
διαδικασίας  πολλές φορές δεν αξιοποιούνται στο σύνολό τους ,  γιατί  ο ρόλος των μαθητών στη  λήψη
αποφάσεων και στη διαμόρφωση και τήρηση σχολικών κανόνων είναι σε  σημαντικό βαθμό υποβαθμισμένος. Η 
εφαρμογή  του σχολικού  κανονισμού  κρίνεται πλέον σημαντική σε μεγαλύτερο βαθμό.

Τα Σχέδια Δράσης που διαμορφώθηκαν, έθεσαν εφικτούς και φιλόδοξους στόχους και για την υλοποίηση κάθε
δράσης, αλλά θα μπορούσαν να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην από κοινού δραστηριοποίηση του σχολείου με
άλλα σχολεία ή άλλους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς. Οι δράσεις επιμόρφωσης  είχαν άμεσα αλλά και
μακροπρόθεσμα θετική επίδραση στη γενικότερη
λειτουργία και τα επιτεύγματα του σχολείου σε μεγάλο βαθμό.
Αν και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εκδήλωσαν, σε ικανοποιητικό βαθμό,  ενδιαφέρον συμμετοχής σε
επιμορφωτικά προγράμματα, η πραγματοποίηση ενδοσχολικών επιμορφώσεων από ειδικούς επιστήμονες στο
χώρο του σχολείου κρίνεται ελλιπής( Λόγω covid-19).Προτείνεται λοιπόν να γίνονται περισσότερες
επιμορφωτικές δράσεις . Η βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών, αποτελεί βασική προτεραιότητα  για
την βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης.
Η Διεύθυνση υποστηρίζει ικανοποιητικά τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα ή και τάξη αλλά και
ανάμεσα σε ειδικότητες και τάξεις. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε αρκετά καλό βαθμό μεταξύ τους για την
προσέγγιση διαφόρων παιδαγωγικών / διδακτικών θεμάτων (τρόποι αξιολόγησης μαθητών, διαθεματική
προσέγγιση μιας διδακτικής ενότητας κ.τ.λ).
Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου αξιοποιήθηκε  σε σημαντικό βαθμό ανάλογα με τις δεξιότητες και τις
εμπειρίες του κάθε μέλους για τις επιμορφωτικές  ανάγκες του σχολείου. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων προς
επιμόρφωση , στους εκπαιδευτικούς χαρακτηρίζεται σε γενικές γραμμές δίκαιη.

Η αυτοεπιμόρφωση είναι η βάση για ουσιαστική κατανόηση της αναγκαιότητας της συνεχούς επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών για ουσιαστική ανέλιξη και πρόοδο τους. Και αυτό έγινε πλήρως κατανοητό αφού όλοι έλαβαν
μέρος σε επιμορφώσεις ατομικές.

 

 

 



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι επιμορφώσεις αναδείχθηκαν σε σημαντικό εργαλείο για το σύνολο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι αποκόμισαν
γνώσεις σε διαφορετικά αντικείμενα, τις οποίες και χρησιμοποίησαν σε ορισμένες περιπτώσεις άμεσα
εντάσσοντάς τες στο δικό τους ημερήσιο εκπαιδευτικό πλάνο.

Η μεγάλη πλειοψηφία του σχολείου είναι εγεγραμμένοι σε προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
σπουδών. 
2)Υποστηρίχθηκαν  και ενθαρρύνθηκαν  οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν την ευθύνη
για τη δική τους μάθηση και ανάπτυξη, μέσω επιμορφώσεων που εκπόνησε η ΔΔΕ Πέλλας
και ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής και οι Συντονιστές όλων των ειδικοτήτων.
3) πραγματοποιήθηκαν ενδοσχολικές επιμορφώσεις για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και την
επαγγελματική τους ανάπτυξη γενικότερα.
4) Δημιουργήθηκαν  ομάδες ενημέρωσης για εκπαιδευτικά ζητήματα (π.χ. ενημέρωση/επιμόρφωση για την
τηλεκπαίδευση, για την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στιςανάγκες των μαθητών  και για την
αποτελεσματικότερη διαχείριση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν  μέσα στις τάξεις.
5) Δόθηκε η δυνατότητα στους  εκπαιδευτικούς για την επαγγελματική τους ανάπτυξη , να παρατηρούν τις
τεχνικές διδασκαλίας (μέσω ετεροπαρατήρησης) συναδέλφων εκπαιδευτικών.

6) Δόθηκε μεγάλη βαρύτητα και το έναυσμα από την Διευθύντρια για αυτοεπιμόρφωση με την δυνατότητα
ενημέρωσης για την παρακολούθηση νέων σεμιναρίων

Σημεία προς βελτίωση

Όλοι οι εκπαιδευτικοί συμφώμησαν για τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα των επιμορφώσεων. Στο αρχείο
του σχολείου κρατήθηκε ηλεκτρονικά και έγγραφα όλο το επιμορφωτικό υλικό το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί τις
επόμενες σχολικές χρονιές και να αναβαθμιστεί μέσα από την υλοποίηση περισσότερων ενδοσχολικών
επιμορφώσεων σε περισσότερα γνωστικά αντικείμενα σε συνεργασία και με άλλα σχολεία και άλλους φορείς.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
7
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
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία



Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Το σύνολο των Δράσεων αποδείχθηκαν ευεργετικές για τη μαθησιακή λειτουργία του
Σχολείου. Η Σχολική Μονάδα μέσω των επιλεγέντων Σχεδίων Δράσης έκανε
σημαντικά βήματα εξωστρέφειας τη φετινή σχολική χρονιά. Οι μαθητές μετά από
μια παρατεταμένη περίοδο εγκλεισμού και απομόνωσης λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών που επέφερε η πανδημία Covid-19, έδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον και
συμμετείχαν ενεργά και με έκδηλο ενθουσιασμό στις προγραμματισμένες Δράσεις
όλη τη διάρκεια της χρονιάς, η οποία κύλησε ομαλά και επέφερε σημαντικά
μαθησιακά αποτελέσματα. Η διαμόρφωση ενός λειτουργικού ωρολογίου
προγράμματος, η υποστήριξη και ο συντονισμός της συνεργασίας του προσωπικού
του σχολείου, η ανάπτυξη διαδικασιών για την υποστήριξη του προσωπικού στην
υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος ΕΑΕ και των εξατομικευμένων
προγραμμάτων, η εφαρμογή παρεμβατικών πρακτικών, ο προγραμματισμός
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και η ανάπτυξη προγραμμάτων δράσεων κοινωνικής
ένταξης , η αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού του σχολείου για
την αποτελεσματική ανάπτυξη του αναλυτικού προγράμματος ΕΑΕ και των
εξατομικευμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης των μαθητών, αποτέλεσαν τα θεμέλια
στοιχεία για την αποτίμηση των δεικτών. Η συνεργασία του σχολείου με τους
φορείς εκπαίδευσης είναι πολύ καλή, καθώς επίσης και με τον Δήμο Πέλλας
(οικονομικός αρωγός). Φέτος η συνεργασία με τους γονείς είναι πολύ βελτιωμένη
από πέρυσι αν και δεν λειτούργησε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
συγκεντρωτικά, αλλά ατομικά. Παρατηρήθηκε αποστασιοποίηση ελάχιστων γονέων
από την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας, μεταθέτοντας την ευθύνη στους
εκπαιδευτικούς. Η συνεργασία με την ΔΔΕ Πέλλας και την Περιφερειακή Διεύθυνση
Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, είναι άψογη καθώς



υπάρχει συνεχής επικοινωνία για την επίλυση τυχών προβλημάτων που
παρουσιάζονται. Υπάρχει συνεργασία με τον Σ.Ε.Ε. και επίσης όταν κριθεί
απαραίτητο και και με τους φορείς του ΥΠΑΙΘ. Άψογη συνεργασία με όλους τους
φορείς της πόλης. Το σχολείο ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των μαθητών: 1)με
προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και διαγωνισμούς. Ολοκληρώσαμε έντεκα
προγράμματα σχολικών Δραστηριοτήτων Πολιτιστικά, Αγωγής Υγείας και
Περιβαλλοντικά. 2)προάγει τον αθλητισμό. Τα δύο προγράμματα etwinning που
εκπονήθηκαν είχαν σχέση με τον αθλητισμό και την υγιεινή διατροφή. Έτσι οι
μαθητές αναβίωσαν παραδοσιακά παιχνίδια και παραδοσιακούς χορούς που ήταν το
αντικείμενο αυτών των προγραμμάτων. 3)με πολιτιστικές εκδηλώσεις, που έχουν ως
στόχο τους την εμφύσηση παραδοσιακών αξιών 4)με δραστηριότητες κοινωνικής
προσφοράς. 5) Οι μαθητές φτιάχνουν υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών,
κηραλοιφές, λαμπάδες, λικέρ, ημερολόγια, τα οποία διαθέτουν προς πώληση και τα
έσοδα διατίθενται γιατί την αγορά πάγιων και αναλώσιμων υλικών και για
εκδρομές και εξόδους στην πόλη. Γίνεται ένα BAZAAR κάθε τέλος της χρονιάς και οι
μαθητές μαθαίνουν να εκθέτουν στην αγορά, ότι κατασκευάζουν. Η υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, μιας και
συμβάλλουν στην πνευματική ανάπτυξη των μαθητών μας. Το σχολείο προσφέρει
ίσες ευκαιρίες μάθησης) σε όλους. Είναι πεποίθηση όλων μας ότι το σχολείο μας
υποστηρίζει την δημιουργία υπεύθυνων, ενεργών και δημοκρατικών πολιτών του
αύριο.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Παρουσιάζονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσων, όπως αυτά καταγράφηκαν από τους υπεύθυνους
των Σχεδίων.

1. "Πρακτική Άσκηση": Οι μαθητές παρουσίασαν την εικονική τους επιχείρηση.
Δημιουργήθηκε φωτογραφικό υλικό και βίντεο με την εικονική επιχείρηση
«Τσάντες». Αναπτύχθηκε εξαιρετική συνεργασία μεταξύ όλων των
εμπλεκομένων. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά και με ενθουσιασμό καθ' όλη τη
διάρκεια της δράσης. Όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν θετική ανταπόκριση.

2. "Καλλιέργεια Κηπευτικών": Η δράση αφορούσε κυρίως στην εμπλοκή των
μαθητών με τις καλλιέργειες των κηπευτικών. Η δράση χαρακτηρίζεται
επιτυχημένη σε μεγάλο βαθμό με βαθμολογία 4/5.

3. "Θεματική βιβλιοθήκη ασκήσεων: 12 Θεοί του Ολύμπου". Το σχέδιο δράσης
αφορά στη βιωματική προσέγγιση του λόγου μέσα από παιχνίδια Τέχνης. Ο
χαρακτήρας των παιχνιδιών δράσης και η διαφορετικότητα ως προς την
προσέγγιση της ανάπτυξης και του εμπλουτισμού του λεξιλογίου κέρδισε την
προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών που αναγνώρισαν και αποδέχθηκαν με



χαρά και ενθουσιασμό το νέο περιβάλλον μάθησης.
4. "Εικονική Επιχείρηση": Οι μαθητές απέκτησαν «εργασιακή εμπειρία» και

αυτοπεποίθηση, ενώ ενισχύθηκαν οι επικοινωνιακές τους δεξιότητες. Συνεπώς,
θεωρούμε ότι οι αρχικοί στόχοι της δράσης επιτεύχθηκαν πλήρως.

5. "Ο φόβος στη σχολική ζωή": Τα αποτελέσματα οδήγησαν σε εμπλουτισμό του
λεξιλογίου των μαθητών γύρω από τη συναισθηματική τους έκφραση, την
πρόληψη μεταξύ τους συγκρούσεων, την κατανόηση των μορφών εκφοβισμού
και στην παρότρυνσή τους να ζητάνε βοήθεια από τ6οεκπαιδευτικό προσωπικό
εάν αναγνωρίσουν κάποια από τιςμορφές βίας στην εμπειρία τους στο σχολείο.

6. "Ψυχοκινητικές δραστηριότητες": Η δράση εντάσσεται στον άξονα 4 της
παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας, καλύπτοντας επιτυχώς το
μεγαλύτερο κομμάτι της αρχικής στοχοθεσίας.

7. "Βιωματικά εργαστήρια γονέων": Οι γονείς συμμετέχοντας στη δράση,
εξωτερίκευσαν τα συναισθήματά τους, μοιράστηκαν τα χαρακτηριστικά της
προσωπικότητάς τους και συνεργάστηκαν με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς
για την υλοποίηση της δράσης παρ’ όλες τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν.

8. "Ηγεσία και Οργάνωση": Ανασυγκροτήθηκε η λειτουργία του Συλλόγου 
Διδασκόντων και έγινε ανάληψη συγκεκριμένων τομέων ευθύνης,  επιμερισμός
του έργου, έλεγχος των επιμέρους φάσεων και  έτσι εξασφαλίστηκε η επιτυχία
εφαρμογής του σχεδίου δράσης και διεκπεραιώθηκε η αρχική στοχοθεσία.

9. "Σχολική Εφημερίδα": Οι δράσεις σε αυτή τη λειτουργία συνέβαλαν στην
προώθηση της συνεργασίας της σχολικής μονάδας με φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης.

10. "Η επιμόρφωση αποτελεί αναγκαιότητα και η ενδοσχολική επιμόρφωση
αφετηρία": Οι επιμορφώσεις αναδείχθηκαν σε σημαντικό εργαλείο για το
σύνολο των εκπαιδευτικών. 

α)Πρώτες βοήθειες, β)¨Σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης¨γ). ¨Κλιματική αλλαγή. Μύθος ή
πραγματικότητα¨ δ)¨Αειφόρο σχολείο¨ ε) ¨Περιγραφική Αξιολόγηση¨ στ) ¨Aναπτύσσοντας δεξιότητες
Αυτόνομης Διαβίωσης με τη χρήση Η/Υ¨ ζ) ¨Επιμόρφωση από συνταξιούχο δάσκαλο Ειδικής Αγωγής και
συγγραφέα βιβλίων της Ειδικής Αγωγής¨ η) ¨Ενημέρωση για την κώφωση και την Ελληνική νοηματική
γλώσσα¨  θ) ¨Διευκολύνοντας παιδί και οικογένεια προς ασφαλή και απολαυστικά γεύματα¨ ι)
¨Συνεκπαίδευση, θετικά και αρνητικά¨,κ) Επιμόρφωση σε θέματα Πυρασφάλειας, από την Πυροσβεστική
της πόλης, λ) Επιμόρφωση σε θέματα Οδικής Κυκλοφορίας, από την Τροχαία της πόλης.

μ) Πραγματοποιήθηκε μια επιπλέον επιμόρφωση (3 ωρών) στους καθηγητές του σχολείου απο το KIDS
SAVE LIVES - Τα παιδιά σώζουν ζωές στις 21/03/22.

11.  

Πολλές αυτοεπιμορφώσεις σε ΙΕΠ, ΕΚΔΔΑ, ΕΕΠΕΚ, ΕΑΠ κλπ για αυτομόρφωση.

Στο αρχείο του σχολείου κρατήθηκε  ηλεκτρονικά και έγγραφα όλο το επιμορφωτικό υλικό. Στο φάκελο
επιμορφώσεων υπάρχει όλο το υλικό από όλες τις επιμορφώσεις  το οποίο κατέθεσαν οι επιμορφωτές με



σκοπό όχι μόνο τον εμπλουτισμό του σχολείου αλλά και για επαναχρησιμοποίηση του. Επίσης, στο
ηλεκτρονικό αρχείο κατατέθηκαν τα  Power point  των παρουσιάσεων των εκπαιδευτικών για τους ίδιους
σκοπούς.

Δόθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους εκπαιδευτικούς και κάθε επιμορφωτής παρέδιδε το υλικό της
επιμόρφωσης στους εκπαιδευτικούς.

12. Δημιουργία ETWINNING. Ιδρύθηκαν δύο; 1) Ιχνηλατώντας το παρελθόν μέσα από την παράδοση: χοροί και
παιχνίδια. Κοινωνική και εκπαιδευτική προσέγγιση στην Ειδική Αγωγή. ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ, Ελλάδα   και   E.E.E.EK GIANNITSON,, Ελλάδα
2)Φροντίζω τον εαυτό μου: Γυμνάζομαι συχνά και τρέφομαι σωστά! I take care of myself: Ι exercise
frequently and I feed on healthy!.  Συμμετέχοντες  1) BACK TO NATURE/ 2)Ελληνική μυθολογία - Greek
mythology  Radomiu   και  Δημοτικό Σχολείο Προφήτη Ηλία,, Ελλάδα και Ε.Ε.Ε.ΕΚ Γιαννιτσών. 3) SOCIAL
INCLUSION 4) visionary school life.

 

12. "Erasmus": οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενημερώθηκαν για τα πλεονεκτήματα της δυνατότητας
επιμόρφωσης σε θέματα ειδικής αγωγής από αρμόδιους φορείς του εξωτερικού καθώς και για την απόκτηση των
κατάλληλων εφοδίων για την εφαρμογή τους στη σχολική πραγματικότητα.

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν οφείλονται κυρίως στα "εμπόδια" που επέβαλλαν οι πρωτόγνωρες
υγειονομικές συνθήκες της πανδημίας Covid-19.

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

Πρακτική 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

Δημιουργία θεματικής βιβλιοθήκης ασκήσεων “12 μήνες”

Στόχος Βελτίωσης

Ανάπτυξη προφορικού λόγου
Εμπλουτισμός λεξιλογίου
Εξοικείωση με τη δομή της γλώσσας
Δεξιότητες αυτο-αξιολόγησης



Ενέργειες Υλοποίησης

Με αφορμή τα σημαντικότερα γεγονότα σε κάθε μήνα, π.χ. Νοέμβριος/γιορτή του Πολυτεχνείου,
Δεκέμβριος/Χριστούγεννα, Ιανουάριος/γιορτή Τριών Ιεραρχών, Φεβρουάριος/Απόκριες, Μαρτιος/Ευαγγελισμός-
25η Μαρτίου, Απρίλιος/Πάσχα οι μαθητές ανά τμήμα συμμετέχουν σε παιγνιώδεις δραστηριότητες ανάπτυξης
και εμπλουτισμού του γραπτού και προφορικού λόγου όπως δημιουργία αφισών, επιτραπέζια παιχνίδια,
παιχνίδια δημιουργίας και παραγωγής λόγου, κρυπτόλεξα, αισθητηριακή προσσέγιση της γλώσσας μέσα απο
παιχνίδια αφής κ.τ.λ. Οι μαθητές είναι πραγματικά ενθουσιασμένοι με την παιγνιώδη προσσέγιση της γλώσσας.
Στα παραπάνω προστίθεται και το μουσειοπαιχνίδι: "Κυνήγι θησαυρού στο Μουσείο της Πέλλας¨, το οποίο έλαβε
χώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πέλλας με παραγωγή μικροτετραδίου ασκήσεων από τους μαθητές.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://sch-eval.iep.edu.gr/school/objective/2159/actionform/2/4

Πρακτική 2

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Τίτλος Δράσης

Σχολική εφημερίδα

Στόχος Βελτίωσης

Να ενισχυθούν οι σχέσεις της σχολικής μονάδας με την κοινότητα
Να αναδειχθούν οι καλές πρακτικές που υλοποιούνται στη σχολική μονάδα
Να αναπτυχθεί κλίμα εξωστρέφειας
Να προωθηθεί η συνεργασία της σχολικής μονάδας με τοπικούς φορείς
Να αναπτυχθεί δίκτυο και συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων

Ενέργειες Υλοποίησης

Με την παρούσα δράση επιχειρήθηκε η προώθηση της συνεργασίας της σχολικής μονάδας με την τοπική
κοινωνία. Ο σκοπός της δράσης είναι διτός. Από τη μία πλευρά, επιδιώκεται η παρουσίαση των δράσεων του
σχολείου ούτως ώστε οι πολίτες να ενημερωθούν σχετικά με το έργο που παράγεται στο σχολείο. Από την άλλη,
επιδίωξη της δράσης αποτελεί η κοινωνικοποίηση των μαθητών, η καλλιέργεια των επικοινωνιακών τους
δεξιοτήτων, η ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και η συνεργασία μεταξύ τους.



Για τους σκοπούς αυτούς, προχωρήσαμε στη δημιουργία του υλικού το οποίο ήταν απαραίτητο για την έκδοσητης
τριηνιαίας εφημερίδας του σχολείου. Το υλικό περιελάμβανε συνεντεύξεις που πραγματοποίησε μια ομάδαπέντε
μαθητών, η οποία ονομάστηκε "δημοσιογραφική ομάδα ΕΕΕΕΚ Γιαννιτσών". 

Το κυρίως περιεχόμενο της εφημερίδας αποτέλεσαν οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν. Το πρόσωπο της
πρώτης συνέντευξης των μαθητών ήταν η διευθύντρια του σχολείου. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο χώρο
του σχολείου. Ακολούθησε η συνέντευξη του Δημάρχου, ο οποίος υποδέχτηκε τη δημοσιογραφική μας ομάδα στο
Δημαρχείο. Η τρίτη συνέντευξη είχε ως πρόσωπο αναφοράς τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, ο οποίος
ως άνθρωπος της πόλης μας επισκέπτηκε το σχολείο μας.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των μαθημάτων και των εργαστηρίων που λειτουργούν στη
σχολική μας ομάδα, καθώς και των αντίστοιχων χώρων του σχολείου μας. Σε κάθε τεύχος της εφημερίδας
γινόταν αναφορά στις δράσεις του σχολείου μας, στις εκδηλώσεις, τις διδακτικές επισκέψεις, τις εκδρομές, τις
επισκέψεις ειδικών στο σχολείο μας (ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική), τις συνεργατικές δράσεις με άλλα σχολεία
(Γυμνάσιο Πέλλας). Επίσης, στις σελίδες της εφημερίδας φιλοξενήθηκαν έργα των μαθητών που διατέθηκαν στο
Χριστουγεννιάτικο και Πασχαλινό Μπαζάρ, όπως ημερολόγια, χριστουγεννιάτικα στολίδια, πασχαλινές
λαμπάδες.   

Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά σε όλα τα στάδια δημιουργίας της εφημερίδας, από την επιλογή των
συνεντευξιαζόμενων και των ερωτήσεων, έως και την επιλογή των θεμάτων και του φωτογραφικού υλικού που
περιελάμβανε το κάθε τεύχος. Είχαν τη δυνατότητα να λάβουν συνεντεύξεις από πρόσωπα της τοπικής
αυτοδιοίκησης και τοπικών φορέων, να τους γνωρίσουν καλύτερα και να λάβουν πληροφόρηση σχετικά με το
αντικείμενο εργασίας τους. Επίσης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επεξεργαστούν με έναν διαφορετικό τρόπο
τις δράσεις του σχολείου στις οποίες οι ίδιοι είχαν λάβει μέρος.

Τα τρία τεύχη που δημιουργήθηκαν, εκδόθηκαν τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Σε όλα τα στάδια
δημιουργίας της εφημερίδας οι μαθητές συμμετείχαν με χαρά και θετική διάθεση. Κάθε φορά όμως που
κρατούσαν την εφημερίδα τους τυπωμένη, επικρατούσε μεγάλος ενθουσιασμός!

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

3ο τεύχος http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2823 , 2ο τεύχος
https://issuu.com/cbatsios/docs/_2_?fbclid=IwAR2mew3vCJjG6f1LZt-
RZA2i1qT0RcgE7La5tQ2Rfnz3SsE9gFLddGvIDtA , 1ο τεύχος

Πρακτική 3

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Τίτλος Δράσης

“Εικονική επιχείρηση”

Στόχος Βελτίωσης

Να αναπτύξουν ικανότητες και δεξιότητες ομαδικής εργασίας, συνεργασίας και
επίλυσης προβλημάτων



Να αναγνωρίζουν τις μη αποδεκτές συμπεριφορές
Να υιοθετούν τις κοινωνικά ορθές συμπεριφορές

Ενέργειες Υλοποίησης

Μετά από παραχώρηση του Δήμου, μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε στον αύλιο χώρο του σχολείου ξύλινο σπιτάκι
το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να στεγάσει την εικονική επιχείρηση. Συστάθηκε η ομάδα των συμμετεχόντων
μαθητών και επεξηγήθηκε η δράση που θα υλοποιούσαμε. Δημιουργήθηκε και υπογράφηκε μαθητικό συμβόλαιο με
τους κανόνες που διέπουν μια επιχειρηματική συνεργασία. Μέσω του καταιγισμού ιδεών συζητήθηκαν και
αναλύθηκαν οι αρμοδιότητες κάθε μέλους της ομάδας κι έπειτα έγινε ο αρχικός διαμοιρασμός. Συζητήθηκαν
επίσης κι αποφασίστηκαν τα προϊόντα που θα παρέχει η επιχείρηση καθώς και η τροφοδότηση- προμήθεια απο
αγαθά που δημιουργούνται στα εργαστήρια της σχολικής μονάδας. 

Για την ολοκληρωμένη τελική μορφή του ξύλινου σπιτιού έπρεπε να περατωθούν διάφορες εργασίες.
Συζητήθηκαν και συγκεντρώθηκαν τα εργαλεία και τα υλικά που χρειάζονταν για τη φροντίδα και τη συντήρηση
του χώρου. Έπειτα έγινε η κατανομή εργασιών, λειάνθηκαν οι εξωτερικές ξύλινες επιφάνειες και βάφτηκε
ολόκληρο εσωτερικά και εξωτερικά. Στο επόμενο στάδιο εξειδικεύτηκε ο απαραίτητος εξοπλισμός που
απαιτούνταν για τον εσωτερικό χώρο και πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις των διαστάσεων και έρευνα αγοράς
πριν από την τελική επιλογή και αγορά τραπεζιών, καθισμάτων, σταντ για τα τρόφιμα / αγαθά.

Στη διάρκεια του ανοίγματος της επιχείρησης, για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων αλλά και τη
διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, έγινε αναλυτική παρουσίαση του κάθε ρόλου που θα υποδύονταν
όλοι οι εμπλεκόμενοι μαθητές της δράσης. Μέσα από εναλλασόμενο παίξιμο ρόλων γνώρισαν τα πόστα του
ταμία, του υπεύθυνου πωλήσεων, του σερβιτόρου, του υπάλληλου στη γραμμή παραγωγής και του πελάτη.
Περνώντας κυκλικά από τις διαφορετικές θέσεις εργασίας κάθε επιχείρησης, οι μαθητές απέκτησαν γνώση και
εμπειρία. Επιδιώχθηκε η ανάλυση και επίλυση συγκρουσιακών και προβληματικών καταστάσεων που αφορούσαν
την επικοινωνία, τη συμπεριφορά και τις ικανότητες.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους η εικονική επιχείρηση λειτούργησε ως κυλικείο, μανάβικο, παντοπωλείο,
αναψυκτήριο και κατάστημα ενδυμάτων. Ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης αξιοποιήθηκαν προϊόντα που
παρήχθησαν στα εργαστήρια του σχολείου, όπως λαχανικά από το εργαστήριο γεωπονίας, σάντουιτς και πίτες
από το εργαστήριο μαγειρικής και τσάντες από το εργαστήριο κοπτικής-ραπτικής.

Η εικονική επιχείρηση παρείχε εκπαίδευση μέσα από την πράξη. Μέσω της συμμετοχής των μαθητών σε
βιωματικές δραστηριότητες έγιναν κατανοητά αρκετά από τα στάδια της εικονικά συσταθείσας επιχείρησης.
Διαμοιράστηκαν οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και έμαθαν να υιοθετούνται κοινωνικά αποδεκτές συμπεριφορές.
Καλλιεργήθηκαν οι επικοινωνιακές και γνωστικές δεξιότητες και ενισχύθηκαν οι στάσεις των μαθητών ως
μελλοντικοί εργαζόμενοι.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2675

Πρακτική 4

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης



Πρακτική Άσκηση

Στόχος Βελτίωσης

Να αναγνωρίζουν τους επαγγελματίες ένδυσης.
Να κατανοήσουν τις διαφορές στους χώρους κατασκευής ενδυμάτων, την 
διαφορά ανάμεσα στην παραγωγή και στην πώληση.
Να οργανώσουν σε συνεργασία με τους συμμαθητές τους ποιούς χώρους θα 
επισκεφτούν.
Να συνεργαστούν με τους εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους και να 
κατασκευάσουν πίνακα με τη γραμμή παραγωγής από τους επαγγελματίες 
ένδυσης.

Ενέργειες Υλοποίησης

Η δράση ξεκίνησε με μία συνάντηση με τους μαθητές. Οι μαθητές γνώρισαν την
ομάδα και το θέμα που θα ασχοληθούν. Στη συνέχεια συζητήσαμε το θέμα με το
οποίο θα ασχοληθούμε και τέθηκαν ερωτήσεις από τους μαθητές, στη συνέχεια
μέσω του καταιγισμού ιδεών, οι μαθητές εξέφρασαν αυτά τα οποία πίστευαν
ότι θα μάθουν μέσω αυτής της διαδικασίας. Στην επόμενη συνάντηση
παρακολουθήσαν βίντεο όπου απεικονίζονται όλες οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της ένδυσης.   Παρακολούθηση βίντεο και
powerpoint στα οποία απεικονίζονται οι επιχειρήσεις και επεξηγείται με τι
δραστηριοποιείται η κάθε μία από αυτές. Οι μαθητές εξέφρασαν απορίες και
έγινε συζήτηση κατά πόσο θα μπορούσαν ή θα ήθελαν να εργαστούν σε κάποια
από αυτές.
Στην επόμενη φάση έγινε εικονική περιήγηση σε βιομηχανίες που
δραστηριοποιούνται με τον εκκοκκισμό του βάμβακος και γνωριμία με τις
βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή που εδρεύει το σχολείο. Στη
συνέχεια έγινε πλοήγηση σε βιοτεχνίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της
κλωστοϋφαντουργίας. Οι μαθητές γνώρισαν ότι εκτός των ενδυμάτων
υπάρχουν πολλές ακόμα βιοτεχνίες (π.χ καλύμματα αυτοκινήτων –αεροπλάνων,
βαφή υφασμάτων κ.α). Τέλος επισκεφτήκαμε επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό στην περιοχή τους, οι μαθητές συζήτησαν
με τους εργαζόμενους, έθεσαν ερωτήσεις και έκαναν πρακτική άσκηση ως
εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις.
Στην επόμενη φάση έγινε συνάντηση με τους μαθητές στο χώρο του σχολείου
και συζήτηση για τι τους φάνηκε ενδιαφέρον από αυτή τη διαδικασία, αν θα
ήθελαν να μάθουν κάτι ακόμα και τυχόν απορίες. Στη συνέχεια συζητήσαμε αν



θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε στο σχολείο μας μια εικονική επιχείρηση
και με τι θα μπορούσε αυτή να δραστηριοποιείτε. Με αυτόν τον τρόπο οι
μαθητές έδειξαν να έχουν κατανοήσει την γραμμή παραγωγής αυτών των
επιχειρήσεων. Η ομάδα αποφάσισε να δημιουργήσει μια μικρή βιοτεχνία
τσάντας, στην οποία θα έπρεπε να συνεργαστούν ώστε να προμηθευτούν τις
πρώτες ύλες και στη συνέχεια να δημιουργήσουν τις τσάντες στο εργαστήριο
του σχολείου και τέλος να τις προωθήσουν.
Οι μαθητές παρουσίασαν στους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και στους
συμμαθητές τους την εικονική τους επιχείρηση.
Στο τέλος συζητήσαμε με τους μαθητές για την εμπειρία τους και τι θα άλλαζαν
σε αυτή.   Αλλά και να διαλέξουν σε ποιον τομέα θα επέλεγαν να εργαστούν και
να αιτιολογήσουν την απόφασή τους. Η εμπειρία τους φάνηκε χρήσιμη και οι
μαθητές τόσο μέσω της εικονικής επιχείρησης όσο και μέσω της
ανατροφοδότησης έδειξαν να έχουν κατανοήσει τόσο τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της ένδυσης όσο και την γραμμή παραγωγής
αυτών.

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2839

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Σχέσεις σχολείου-οικογένειας https://sch-
eval.iep.edu.gr/school/objective/2159/actionform/2/4

Θέμα 2

Άξονας



Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Συμμετοχή σε Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό Μοριάς '21 "Τα δέντρα μιλούν"
Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου με τον επιστημονικό
συντονισμό Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΚΠΕ Καλάμάτας
https://www.morias21.com/ekpaideytiko-programma-ta-dentra-miloyn/

Θέμα 3

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Λασκαρίδης Μαθητικός Διαγωνισμός με θέμα: «Η
θάλασσα που θέλω να έχω» https://youtu.be/c4rJOGgaOeQ

Θέμα 4

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

5ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός: «Bravo Schools» που στοχεύει στην
ανάδειξη των πιο ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων σε θέματα που
σχετίζονται με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη. - http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2621 - http://eeeek-
gianits.pel.sch.gr/?p=2591 Το σχολείο μας συμμετείχε με τρεις συμμετοχές: -
https://bravo-schools.inactionforabetterworld.com/voting-by-school/eeeek-
giannitswn.1319.html -https://scratch.mit.edu/projects/664368884
https://www.storyjumper.com/book/read/133003242/627545aed6d54

Θέμα 5



Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Παγκόσμια Ημέρα ποδηλάτου 3 Ιουνίου Δημιουργία Βίντεο αφιερωμένο στη
συγκεκριμένη μέρα https://youtu.be/Eh7lHaGBAKg

Θέμα 6

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών στις Πρώτες Βοήθειες, η οποία κρίνεται
απαραίτητη για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. http://eeeek-
gianits.pel.sch.gr/?p=2082

Θέμα 7

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Συμμετοχή σε πρόγραμμα του ΥΠΑΙΘ. Σε συνέχεια της με αριθμ. Πρωτ. 152062/ΓΔ4
24/11/2021 εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘ, θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες
μας σε όλες τις σχολικές μονάδες που απέστειλαν υλικό για την δημιουργία βίντεο
που αναρτήθηκε στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ με αφορμή την 3η Δεκεμβρίου
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Η πρόσβαση στο εν λόγω βίντεο γίνεται
στην κάτωθι διεύθυνση URL του συνδέσμου : http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2054
https://youtu.be/PRLCs3sVtM4

Θέμα 8



Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα

http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2023, ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Την Παρασκευή 3
Δεκεμβρίου 2021 και στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων
με Αναπηρία, δεχτήκαμε επίσκεψη από ομάδα μαθητών της β΄ Γυμνασίου του
σχολείου της Νέας Πέλλας.Κατά τη διάρκειά της πραγματοποιήθηκαν βιωματικές
παρεμβάσεις και δράσεις στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης των δύο σχολείων.
Μάλιστα εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας δόθηκε η υπόσχεση για
επανάληψη αντίστοιχης συνάντησης και περαιτέρω συνεργασία των δύο σχολείων.

Θέμα 9

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2322 Συμπλήρωση δραστηριοτήτων του μαθητή
από το «μεγαλύτερο μάθημα του κόσμου»: Χειροποίητα αυτοκόλλητα για την
υπενθύμιση εξοικονόμησης νερού: Τοποθέτησή τους στις βρύσες του σχολείου και
διανομή αυτοκόλλητων για το σπίτι.

Θέμα 10

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα

http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2502 Παρασκευή μεθυστικών λικέρ και
κηραλοιφών, με σκοπό να μάθουν οι μαθητές να δημιουργούν και να τα πουλούν
μέσω του bazaar που οργανώνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος Γονέων. Έτσι
επιτυγχάνεται ο στόχος μας για την έξοδο των μαθητών μας στην αγορά εργασίας.



Θέμα 11

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2041 Επίσκεψη του Γυμνασίου Πέλλας στο
Ε.Ε.Ε.ΕΚ Γιαννιτσών. Συγκαλλιέργεια.

Θέμα 12

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2510 http://eeeek-gianits.pel.sch.gr/?p=2803
ETWINNING Διαδικτυακές συναντήσεις, γέμισαν χαρά και ελπίδα τους μαθητές
μας. Απλός και άμεσος τρόπος κοινωνικοποίησης.


