
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, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου,  λειτουργεί σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από
πολύπλοκα κοινωνικά, πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά, έχοντας ιδιαιτερότητες, που το
διαφοροποιούν ενδεχομένως και από ένα σχολείο που βρίσκεται γεωγραφικά πολύ κοντά του. Αυτό αφορά τόσο
τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και τις οικογένειες μαθητών και μαθητριών καθώς αποτελούν ένα πολυσύνθετο
μωσαϊκό που απαρτίζεται από πληθυσμούς διαφορετικών κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και
μορφωτικών χαρακτηριστικών, καθώς και από ένα σημαντικό ποσοστό ευπαθών και ευαίσθητων κοινωνικών
ομάδων. Σε κάποια σημεία οι ιδιαιτερότητες αυτές είναι πιο έντονες.

Κρίνουμε ωστόσο πως τόσο η επίσημη συζήτηση για αυτές τις ιδιαιτερότητες, όσο και οι αποφάσεις για την
αξιοποίηση ή την αντιμετώπισή τους είναι προτιμότερο να παραμένουν στο εσωτερικό της σχολικής κοινότητας,
με την εξαίρεση βέβαια του επιστημονικού διαλόγου, ο οποίος όμως υπόκειται σε ειδικούς δεοντολογικούς
κανόνες. Γι’ αυτό επιλέγουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας αποκλειστικά στα γενικά χαρακτηριστικά των
σχολείων. Με τον τρόπο αυτό θα αποφευχθούν όλα τα προβλήματα που επιφέρει η δημόσια έκθεση αυτών των
ιδιαιτεροτήτων όπως η ωραιοποίηση, ο ανταγωνισμός και, κυρίως, η προσαρμογή της εργασίας μας στις ανάγκες
της δημόσιας εικόνας (φαίνεσθαι ή image) και όχι στις ανάγκες των μαθητών μας. Άλλωστε η συζήτηση, η
εκτίμηση και η συμφωνία γύρω από τα γενικά χαρακτηριστικά των σχολείων, ή έστω η από κοινού διασαφήνιση
των διαφωνιών, εκκρεμεί και η εκκρεμότητα αυτή καθιστά ανεδαφική τη συζήτηση επί των ιδιαιτεροτήτων
θέτοντας στο προσκήνιο ζητήματα δευτερεύοντα ή τριτεύοντα και μάλιστα παρουσιάζοντάς τα ως πανάκεια.
Κρίνουμε, επίσης, ότι η αριθμητική (ποσοτική) έκφραση αυτών των ιδιαιτεροτήτων, συσκοτίζει τον τεράστιο
πλούτο της πραγματικότητας κάθε σχολείου και οδηγεί σε έωλες ιεραρχήσεις και  κατηγοριοποιήσεις που
αποπροσανατολίζουν τον αναγκαίο δημόσιο διάλογο για την εκπαίδευση. Διευκρινίζουμε, λοιπόν, ότι η
ενδεχόμενη αξιοποίηση της όποιας ποσοτικοποίησης στην οποία οφείλουμε να προχωρήσουμε εξαιτίας της
υποχρεωτικής ποσοτικής αποτύπωσης στην εφαρμογή αυτή, στερείται επιστημονικής εγκυρότητας, και σε καμία
περίπτωση δεν εκφράζει την πραγματική επιστημονική και επαγγελματική μας κρίση.



Η περιοχή του Μακροχωρίου είναι μια αγροτική, πεδινή περιοχή. Το σχολείο λειτουργεί με τη σημερινή του
μορφή, ως εξαθέσιο από το έτος 1993. Τα τελευταία 2 χρόνια δεν λειτουργεί το ολοήμερο τμήμα λόγω κυρίωςτων
προβλημάτων του Covid 19. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022, λόγω της πανδημίας τουκορωνοϊού
(covid-19), υπήρχαν προβλήματα στη φοίτηση των μαθητών, αλλά  τα μαθήματα έγιναν κανονικά.Ωστόσο
υπήρξαν προβλήματα σχετιζόμενα κυρίως με τον ελλιπή τεχνολογικό εξοπλισμό κάποιων μαθητών.Οικτηριακές
υποδομές του σχολείου είναι αρκετά καλές, καθώς  υπάρχει χώρος πολλαπλών χρήσεων,ικανοποιητική, σε ό,τι
αφορά το μέγεθός της, αίθουσα Πληροφορικής, σχολική βιβλιοθήκη και  αίθουσα που θαμπορούσε να
χρησιμοποιηθεί ως τμήμα υποδοχής, ένταξης και ενισχυτικής διδασκαλίας. Σύνολο μαθητών: 85.Σύνολο
Εκπαιδευτικών: 14 (Διευθυντής ΠΕ 70, Δάσκαλοι (ΠΕ 70): 6, Αγγλικών (ΠΕ 06): 1, Γερμανικών (ΠΕ 07):1, 
Φυσικής Αγωγής: (ΠΕ 11): 1, Πληροφορικής (ΠΕ 86): 1, Μουσικής (ΠΕ 79.01) 1, Καλλιτεχνικών (ΠΕ 08): 1ΕΕΠ
(ΠΕ25):1 ,Βοηθητικό Προσωπικό: 1 καθαρίστρια. Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό με οργανική θέση στο
σχολείο μας έχει πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσία. 

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

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.
4. Καθημερινή από τους εκπαιδευτικούς ανατροφοδότηση των μαθητών και των

γονέων για την πρόοδο και τις δυσκολίες των ίδιων των μαθητών.
5. Αύξηση του συνολικού αριθμού των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν την

παράλληλη στήριξη.
6. Οι συνεχείς προσπάθειες των εκπαιδευτικών να υπάρχει γόνιμη επικοινωνία με

τους γονείς, παρά τις καθημερινές δυσκολίες.
7. Το υλικό που παράγεται καθημερινά από τους εκπαιδευτικούς της πράξης.
8. Οι καθημερινές προσπάθειες διαμόρφωσης αντισταθμιστικών και μορφωτικά

επωφελών παιδαγωγικών πρακτικών. Είναι χαρακτηριστικό από την έρευνα της
ΔΟΕ ότι παρά τις συνεχώς αυξανόμενες αντιξοότητες (ελλείψεις, κενά
πανδημία, όγκος ύλης, αύξηση μαθητών ανά τμήμα) το εκπαιδευτικό σώμα
υλοποιεί σε μεγάλο βαθμό συνεργατικές μορφές μάθησης και διδασκαλίας. Το
γεγονός αυτό βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την εικόνα απαξίωσης των
εκπαιδευτικών και του έργου τους που προβάλλεται προς την κοινωνία.

 



Σημεία προς βελτίωση

1.Ανάγκη περιορισμού της έκτασης της «ύλης», δηλαδή ανάγκη χρονικής άνεσης για την εμβάθυνση στα
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. Συστηματική και μακροχρόνια παρέμβαση για τον δραστικό περιορισμό της προσφυγής σε μορφές που
υπονομεύουν τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης, από τον άτλαντα γεωγραφίας και το σετ
γεωμετρικών οργάνων ως το φροντιστήριο ξένων γλωσσών και το κέντρο μελέτης.

5. Σταθερή και όχι ευκαιριακή στελέχωση όλων των θέσεων αντισταθμιστικών δομών, όπως της παράλληλης
στήριξης, τμημάτων ΖΕΠ, τμημάτων ένταξης. Δημιουργία οργανικών θέσεων.

6. Καταγραφή, οργάνωση, ανάδειξη του πλούσιου διδακτικού υλικού εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης που παράχθηκε στη διάρκεια της καραντίνας.

7. 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. 8. Ριζικός
περιορισμός της υπερβολικής κινητικότητας των εκπαιδευτικών. Μονιμοποίηση των αναπληρωτών.

9. Αντιμετώπιση της ανεργίας, της φτώχειας και της περιθωριοποίησης μεγάλων τμημάτων της ελληνικής
κοινωνίας, ώστε όλοι οι γονείς να μπορέσουν να παρακολουθήσουν και να υποστηρίξουν την πρόοδο των
παιδιών τους.

10.Εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής όλων των σχολείων. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Η συνεχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
του ρόλου τους και στα καθήκοντά τους παρά τα εμπόδια που θέτουν οι
εκπαιδευτικές πολιτικές του ΥΠΑΙΘ.

2. Το βαθύ αίσθημα παιδαγωγικής ευθύνης των εκπαιδευτικών που τους παρωθεί,
παρά τις εμφανείς ανεπάρκειες των σχολικών δομών, να μην εγκαταλείπουν
την προσπάθεια να διαχειριστούν τις κρίσεις που αναφύονται στο εσωτερικό
του σχολείου.

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

Σημεία προς βελτίωση

1. Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τις λειτουργικές ανάγκες των
σχολείων.



2. Ο διορισμός σταθερού και μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε να μην
μεταβάλλεται κάθε χρόνο η σύνθεση του συλλόγου διδασκόντων.

3. Η δημιουργία σταθερών δομών υποστήριξης που γεφυρώνουν την απόσταση
ανάμεσα στο σχολείο και τις οικογένειες των μαθητών/τριών και διευκολύνουν
τη διαχείριση των κρίσεων που εκδηλώνονται στο εσωτερικό της σχολικής
μονάδας.

4. Η έγκαιρη και πλήρης κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να
μην υπολειτουργούν οι εκπαιδευτικές δομές.

5. 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.

6. Ο μη διαχωρισμός των σχολείων στη βάση ποσοτικών διακρίσεων που οδηγούν
στην κατηγοριοποίησή τους και τη δημιουργία επιλέξιμων/ανταγωνιστικών
προφίλ για κάθε σχολική μονάδα.

7. Ο περιορισμός της άκαρπης και ατελέσφορης διαχείρισης του σχολικού χρόνου
που εξουθενώνει τους εκπαιδευτικούς.

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

9. Η πρόσληψη διοικητικού προσωπικού για τη γραμματειακή υποστήριξη των
σχολικών μονάδων.

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

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

12. Η αύξηση των μισθολογικών απολαβών των εκπαιδευτικών.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία



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

2. Ελεύθερη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς τηςπράξης
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.

 

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. 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. 3. 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 κτλ.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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

Με την τήρηση του παρουσιολογίου – απουσιολογίου και τη μελέτη των αρχείων του σχολείου (βιβλίο πράξεων
του συλλόγου διδασκόντων, βιβλίο σχολικής ζωής) αποκτήθηκε μια πληρέστερη εικόνα για τους μαθητές που
παρουσίαζαν άτακτη φοίτηση στο σχολείο μας.  Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ενημερώθηκε για το
φαινόμενο της άτακτης φοίτησης και γενικότερα για τη σχολική διαρροή.  Αναδείχτηκε η σπουδαιότητα των
κοινωνικών παραμέτρων της σχολικής διαρροής και των αναγκαίων εκπαιδευτικών πολιτικών για την
αντιμετώπισή της.  Μέσα από τη διαδικτυακή ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 14 Μαρτίου του 2022 οι
συνάδελφοι ενημερώθηκαν για τη σχολική διαρροή και άκουσαν προτάσεις οι οποίες θα συνδράμουν στη
βελτίωση του προβλήματος. .

 Η χρήση διαφοροποιημένων πρακτικών εφαρμόστηκε σε ποσοστό 62,5 % κάποιες φορές λόγω λιγοστού χρόνου
και καταστάσεων ανωτέρας βίας, ενώ το 37,5% κατάφερε να τις εφαρμόσει σε ικανοποιητικό βαθμό. Το 62,5%
πιστεύει ότι η διαφοροποιημένη διδ/λία βοηθά τους μαθητές στην επίτευξη στόχων και ότι ενθαρρύνονται στη
συνεργασία και την επικοινωνία τους με τους συμμαθητές τους και ένα 75% εκτιμά πως οι μαθητές συμμετέχουν
πιο ενεργά και νιώθουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Επίσης, αξιοποιήθηκε σε ποσοστό 50%, η διαγνωστική και
διαμορφωτική αξιολόγηση, ώστε μετά και την τελική αξιολόγηση να διαμορφωθεί μια πιο ουσιαστική
περιγραφική αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν πως οι πρακτικές διαφοροποίησης δίνουν δυνατότητες
αναπροσαρμογής της διδασκαλίας για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Καταγράφηκε ότι αντιμετωπίστηκαν
αρκετές έως και πολλές σημαντικές δυσκολίες, που έχουν να κάνουν με την εφαρμογή και την εξουθενωτική
προετοιμασία που απαιτείται, όταν η εφαρμογή γίνεται πολύ συχνά. Τέλος θεωρείται ότι επηρεάστηκαν θετικά
και άλλοι δείκτες, όπως ο περιορισμός της άτακτης φοίτησης κάποιων μαθητών, οι σχέσεις μεταξύ
εκπαιδευτικών και γονέων, μετά από επαναπροσέγγισή τους, έδειξε να βελτιώνει κατά τι τη συνεργασία και την
επαφή τους με το σχολείο, κυρίως των Ρομά....

 Στα μέσα Μαϊου, δόθηκε στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας ένα ερωτηματολόγιο κλειστού και
ανοιχτού τύπου, αποτίμησης της δράσης που πραγματοποιήθηκε και ανέδειξε τα παρακάτω αποτελέσματα:
Ερωτήσεις κλειστού τύπου το 50% των εκπαιδευτικών θεώρησαν ότι οι μαθησιακοί στόχοι των σεμιναρίων ήταν
σαφής το 33% των εκπαιδευτικών θεώρησαν ότι υπήρξε αλληλεπίδραση μεταξύ επιμορφούμενων και
επιμορφωτών το 50% των εκπαιδευτικών θεώρησαν ότι ο επιμορφωτής κατάφερε να διεγείρει το ενδιαφέρον το
67% των εκπαιδευτικών θεώρησαν ότι ο επιμορφωτής ήταν κατάλληλα προετοιμασμένος το 59% των
εκπαιδευτικών θεώρησαν ότι το σχολείο διαθέτει τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό το 59% των
εκπαιδευτικών θεώρησε ότι το πλήθος των σεμιναρίων ήταν επαρκές το 50% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι τα
σεμινάρια εκπλήρωσαν τις προσδοκίες τους. Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου το 59% διατύπωσαν τις προτάσεις τους
σχετικά με την καλύτερη υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων μελλοντικά το 41% διατύπωσαν τις προτάσεις
τους για την διεξαγωγή νέων επιμορφωτικών δράσεων Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου ανέδειξαν την
ανάγκη για ουσιαστική και συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γύρω από διάφορους θεματικούς
άξονες της εκπαίδευσης, με στόχο την ενίσχυση των εκπαιδευτικών στο μεταβαλλόμενο χώρο της εκπαίδευσης....

 

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Η συλλογική αυτή προσπάθεια, είχε να αντιμετωπίσει αρκετούς ανασταλτικούς παράγοντες, που είτε
δυσκόλεψαν, είτε καθυστέρησαν την υλοποίηση. Τέτοιους παράγοντες αποτέλεσαν: Η έλλειψη τόσο της
κατάρτισης των εκπαιδευτικών, όσο και η εμπειρία της εφαρμογής της. Ο λιγοστός χρόνος για την εφαρμογή,



αλλά και η ανταποδοτικότητα της προσπάθειας. Οι υγειονομικές συνθήκες που επικράτησαν κατά του μήνες
Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2022 ήταν πολύ δύσκολες με απανωτά κρούσματα covid-19, απουσίαζε η
πλειοψηφία των μαθητών. Μετά από απανωτές παρατάσεις του Ι.Ε.Π. στην ανατροφοδότηση από τους Σ.Ε.
έργου, όπου θα μπορούσαν συνδράμουν με σημαντικές οδηγίες και κάποιου είδους επιμόρφωση πάνω στο
αντικείμενο. Θεωρούμε ότι η διδακτική αυτή προσέγγιση μπορεί να δώσει κάποια σημαντικά αποτελέσματα,
όμως δεν μπορεί να εφαρμόζεται χωρίς ιδιαίτερη σπουδή και εμπειρία. Κατά την εφαρμογή διαπιστώθηκε ότι
απαιτείται αρκετά περισσότερη προετοιμασία στην κατάρτιση της πορείας διδασκαλίας, του εποπτικού ή άλλου
υλικού που θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διδασκαλία (π.χ. ανάλογα με το προφίλ και την μαθησιακή ετοιμότητα
των μαθητών που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, αλλά και αυτών που είναι προχωρημένοι και χρειάζονται
δραστηριότητες μετασχηματιστικού προσανατολισμού), στοιχεία που είναι πολύ χρονοβόρα και άκρως
κοπιαστικά  στη λογική της καθημερινής (ουτοπία) ή πολύ συχνής υλοποίησης. Τα υπάρχοντα Α.Π.Σ Και Δ.Ε.Π.Σ.
δεν μπορούν να υποστηρίξουν αυτού του τύπου τις προσεγγίσεις σε επίπεδο τουλάχιστον καθημερινότητας, αφού
παραγνωρίζονται η ογκώδης ύλη από τη μία και από την άλλη η έλλειψη ωφέλιμου πραγματικού χρόνου, από
σταθμισμένους ή και αστάθμητους παράγοντες που συμβαίνουν στην τάξη και μπορούν να λειτουργήσουν ως
επιβραδυντικοί ή ανασχετικοί μηχανισμοί....

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εφαρμογής των πρακτικών
διαφοροποιημένης προσέγγισης της διδασκαλίας, η ομάδα μας θεωρεί ότι το
διδακτικό προσωπικό θα πρέπει να είναι καλύτερα προετοιμασμένο και
καταρτισμένο για να οργανώνει, να προγραμματίζει και να εφαρμόζει στη διδακτική
πράξη, αν όχι πλήρως, αλλά κάποιες πρακτικές διαφοροποίησης που θα είναι
ωφέλιμες για τους μαθητές. Αυτό προϋποθέτει έγκαιρη συνεχή επιμόρφωση (κάποιων
ωρών), επιμόρφωση στην αρχή της σχολικής χρονιάς και όχι στο μέσο ή το τέλος της
όπως συμβαίνει συνήθως, για να έχει ρεαλιστικά και ουσιαστικά αποτελέσματα η
προετοιμασία και η εφαρμογή. Επίσης, είναι απαραίτητο να συνοδεύεται η κάθε
επιμόρφωση με ρεαλιστικά και όχι ιδεατά δείγματα εφαρμογής, που θα εστιάζει
στην οργάνωση, τον προγραμματισμό και τον σχεδιασμό των μαθημάτων στη βάση
της διαφοροποίησης, όπως επίσης και κάποιο υλικό από σχέδια μαθήματος πάνω στα
οποία οι εκπαιδευτικοί θα μπορέσουν οικοδομήσουν ανάλογα και σύμφωνα με τις
διδακτικές ανάγκες των μαθητών τους το δικό τους σχεδιασμό....



Θέμα 2

Άξονας

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Ειδικότερο Θέμα

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στην σχολική διαρροή από ειδικούς
επιστήμονες θα αποτελέσει ένα πολύτιμο οπλοστάσιο για αυτούς, καθώς θα τους
δώσει τα απαραίτητα προσόντα και θα τους καταστήσει ικανούς να ανταπεξέλθουν
και να ανταποκριθούν με αποτελεσματικότητα στις αυξημένες απαιτήσεις και
προσδοκίες του επαγγέλματός τους. Είναι ουσιαστικό και αναγκαίο να
ενημερώνονται για τις νέες έρευνες πάνω στο θέμα....

Θέμα 3

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στους παρακάτω δείκτες του σχετικού άξονα. ●
Στοχοθεσία και προτεραιοποίηση στόχων ● Διασφάλιση της εφαρμογής του
σχολικού κανονισμού ● Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού ● Κατανομή και
διαχείριση πόρων ● Προστασία, αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων –
υποδομών

Θέμα 4

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια στα πλαίσια της
ενδυνάμωσης της σχολικής κοινότητας, στοχευμένα σε συγκεκριμένους τομείς της
εκπαίδευσης καθώς και την πρακτική εφαρμογή αυτών των νέων μεθόδων....


