
 

 

 
 

 

Ετήσια 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 ΓΕΛ Ζωγράφου κατά το σχολικό έτος 2021-2022 είχε 10 τμήματα και 224 μαθητές. Το Σχολείο 
βρίσκεται στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου και η συγκεκριμένη γειτνίαση διευκολύνει τη 
συνεργασία με πανεπιστημιακά Τμήματα για την πρακτική άσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
φοιτητών (Τμήμα Φιλολογίας, ΦΠΨ, Αγγλικής Φιλολογίας, Ψυχολογίας, ΜΙΘΕ). Επιπλέον, το σχολείο 
δέχεται φοιτητές για την πρακτική τους άσκηση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Τμήματα Πληροφορικής 
κλπ. Από το 2013 και εξής το Σχολείο παρουσίασε αξιόλογες δράσεις και προγράμματα σχολικών 
δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, από το 2013 έως το 2019 έχουν διοργανωθεί επιτυχημένες θεατρικές 
παραστάσεις, πρόγραμμα κινηματογράφου (Κάμερα Ζιζάνιο, για το οποίο λάβαμε το πρώτο πανελλήνιο 
βραβείο το 2018), περιβαλλοντικά προγράμματα και έχουμε συμμετάσχει με επιτυχία σε διαγωνισμούς 
(Ολοκαύτωμα, Euroscola). Επίσης, στο πλαίσιο του ανοίγματος προς την κοινωνία, το Σχολείο έχει 
διοργανώσει ομιλίες με προσκεκλημένους ομιλητές και έχει υλοποιήσει αρκετές ευρωπαϊκές δράσεις από 
το 2014 κ.ε. (eTwinning, Εrasmus, Τeachers4Europe, European Parliament School Ambassadors, 
Europeana). Από το 2021 το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα της Βουλής των Εφήβων. Το 2022 το 
σχολείο μας κέρδισε το πρώτο βραβείο στον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας 
Νέων με προσανατολισμό την Αειφόρο Ανάπτυξη. Στο πλαίσιο της βιωματικής μάθησης το σχολείο γενικά 
πραγματοποιεί εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 
 
 
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  
 

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 
 
 
 
Θετικά σημεία 
 
 
Άξονας: Διδασκαλία, μάθηση και Αξιολόγηση 

 

 Παρατηρήθηκε μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο γνωστικό αντικείμενο. Η αναζήτηση της γνώσης μέσω του 
διαδικτύου και σχετικής βιβλιογραφίας κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών σαφώς περισσότερο, σαφώς 
απ' ό,τι η μετωπική διδασκαλία και η προσωπική μελέτη. 

 Παρατηρήθηκε ενθουσιασμός και αγωνία για την ημέρα της παρουσίασης, άλλοτε λιγότερο άλλοτε 
περισσότερο. Η παρουσίαση ήταν ξεχωριστή ημέρα για την κάθε ομάδα, μια ευχάριστη παράσταση. 



 

 

 Στα φύλλα εργασίας υπήρχε παιγνιώδης διάθεση, παράλληλα με μια διάχυση ενδιαφέροντος, όμως έλειπε 
η ένταση και η αδιαφορία για το μάθημα. 

 Ο μέγιστος στόχος μέσω της αυτενέργειας, της συνεργασίας και της υλοποίησης κοινού έργου να 
αμβλυνθούν οι εντάσεις, οι αντιπαλότητες και η αδιαφορία-και ακόμη να ανακτήσουν τα παιδιά τη 
μαθητική συμπεριφορά – επετεύχθη κατά ικανοποιητικό βαθμό. Υπήρξε ευχαρίστηση και χαρά. 

Άξονας: Σχέσεις Μαθητών/τριών 

 

 Η ποιότητα της ομαδικής εργασίας των συμμετεχόντων στην Ομάδα Δράσης, το προσωπικό ενδιαφέρον και 
η δέσμευση στην επίτευξη των προγραμματισμένων στόχων και αφετέρου η ενεργός συμμετοχή τους 
συνέβαλλαν αποφασιστικά στην υλοποίησή τους. 

 Παράλληλα, η λειτουργία της ομάδας διακρίθηκε τόσο από τη δημιουργική επικοινωνία και συνεργασία 
όσο και από τον συλλογικό και δημοκρατικό χαρακτήρα της λήψης των αποφάσεων και της υλοποίησης 
των αντίστοιχων δράσεων. 

 Ο αποτελεσματικός συντονισμός και η επιτυχής διαχείριση των επιμέρους πλευρών της δράσης. 
Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης υπήρξε αποτελεσματική οργάνωση και συντονισμός 
των διαδικασιών, συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των επιμέρους ενεργειών, τακτική 
συλλογή και επεξεργασία δεδομένων, εισαγωγή έγκαιρων διαμορφωτικών παρεμβάσεων. 

 Η συμμετοχή των μελών της σχολικής κοινότητας. Τόσο η ανταπόκριση των μαθητών/τριών στη 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων της έρευνας όσο και η συμβολή της διεύθυνσης και των 
εκπαιδευτικών του σχολείου στη διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος συνέβαλαν στην επιτυχή 
πραγμάτωση των στόχων που τέθηκαν. 

 
Άξονας: Σχέσεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών 

 

   Η υιοθέτηση των κανόνων του εσωτερικού κανονισμού, ο οποίος συντάχθηκε σε συνεννόηση με τους 
μαθητές μας, διευκόλυνε την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου, καθώς οριοθέτησε τους τρόπους 
συμπεριφοράς όλων μας. 

  Επιπλέον αντιμετωπίστηκαν δημοκρατικά και αποτελεσματικά κάποιες συγκρούσεις     και   
διαφωνίες που παρουσιάστηκαν, με διάλογο μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών    και 
παράλληλα με την ενημέρωση και συνεργασία με τους γονείς/ κηδεμόνες. 

  Ευρισκόμενοι πλέον στο τέλος της σχολικής χρονιάς μετά το πέρας των ενδοσχολικών εξετάσεων, οι 
οποίες διεξήχθησαν ομαλά χωρίς κανένα πρόβλημα, θεωρούμε ότι έχουμε οικοδομήσει σχέσεις 
αμοιβαίας κατανόησης, εμπιστοσύνης και ουσιαστικής συνεργασίας. 

 Το αδιάλειπτο ενδιαφέρον των καθηγητών του σχολείου μας για την πρόοδο των μαθητών μας, αλλά και 
για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματός τους τόσο στα πλαίσια της σχολικής τους δραστηριότητας 
όσο και εξωσχολικά, έθεσε τις βάσεις ώστε οι μαθητές μας να νιώθουν ασφάλεια και να διαπνέονται 
από σεβασμό για τη γνώμη και την κρίση των καθηγητών τους, αναζητώντας σε κάθε περίπτωση τη 
συμβουλή και τη βοήθειά τους. 



 

 

 Στα θετικά στοιχεία της δράσης μας μπορεί να επισημανθεί η άριστη συνεργασία των εκπαιδευτικών που 
την υλοποίησαν και το γεγονός ότι άνοιξε ο διάλογος για ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις με τους 
μαθητές μας, με στόχο την επίλυση των προβλημάτων. 

 

 Επιπλέον αποκτήσαμε πολύτιμη εμπειρία όσον αφορά τον τρόπο και τα εργαλεία διενέργειας της 
δράσης, στοιχεία που ευελπιστούμε ότι θα μας βοηθήσουν στη συνέχισή της την ερχόμενη σχολική 
χρονιά. 

Άξονας: Σχέσεις Σχολείου - Οικογένειας 

 

 Μεθοδική διερεύνηση της σχέσης σχολείου–οικογένειας και αποτύπωση σε ικανοποιητικό βαθμό της 
οπτικής των γονέων και των εκπαιδευτικών πάνω στο θέμα· στοιχεία απαραίτητα στις ιδιαίτερες συνθήκες 
που προκάλεσε η εισβολή της τηλεκπαίδευσης στην εκπαιδευτική πράξη. 

 Ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας με τους γονείς με τη χρήση όλων των προσφερόμενων μέσων (φυσική 
παρουσία, τηλέφωνο, e-mail, myschool). 

 Ενημέρωση των γονέων για ποικίλα θέματα (π.χ. επίδοση και συμπεριφορά μαθητών, λειτουργία του 
σχολείου). 

 Ανάδειξη του ενδιαφέροντος των γονέων για θέματα σχετικά με τη σχολική κοινότητα, των ενδεχόμενων 
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στο χειρισμό των τεχνικών μέσων επικοινωνίας, αλλά και της πρόθυμης 
ανταπόκρισης των εκπαιδευτικών του σχολείου μας στο κάλεσμα για επικοινωνία με τους γονείς. 

 Παροχή εξατομικευμένης βοήθειας σε μαθητές με αποκλίνουσα συμπεριφορά. 

 Οικοδόμηση των βάσεων για μια διεξοδικότερη μελλοντική διερεύνηση της σχέσης σχολείου – 
οικογένειας, που θα προάγει την ουσιαστικότερη επικοινωνία και συνεργασία των δύο φορέων. 

Σημεία προς βελτίωση 
 
Άξονας: Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση 
 

 Απαιτείται καλύτερη οργάνωση από την αρχή της χρονιάς. 

     Θα διευκόλυνε να υπάρχει αίθουσα υπολογιστών στη διάθεση των ομάδων-μαθητών/τριών. 

 Οι ομάδες εργασίας λειτουργούν καλύτερα σε σχέση με τα φύλλα εργασίας. 

 Υπάρχει δυσκολία να εφαρμοστεί στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. 

Άξονας: Σχέσεις Μαθητών/τριών 

 

 Επανάληψη της ποσοτικής έρευνας για να δημιουργηθεί μια συγκριτική βάση εξαγωγής έγκυρων 
αποτελεσμάτων. 



 

 

 Πραγματοποίηση έρευνας με ποιοτικά εργαλεία συλλογής δεδομένων (παρατήρηση, συνεντεύξεις με 
εκπαιδευτικούς, μαθητές/τριες, γονείς), καθώς μόνο ο συνδυασμός ευρημάτων από ποικίλες 
μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσφέρει μια αξιόπιστη βάση δεδομένων για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό 
της σχολικής μονάδας. 

 

 Συστηματικότερη συνεργασία με ΜΚΟ και αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Παιδείας και της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, καθώς οι φορείς αυτοί διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνογνωσία για την 
επιμόρφωση-ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων 

 Πολλαπλασιασμός των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών/-τριών για τις 
μορφές, τα αίτια και τις συνέπειες του σχολικού εκφοβισμού [προβολή κινηματογραφικών ταινιών και 
ενημερωτικών εκπομπών, διαδραστικές παρουσιάσεις (π.χ. η σχετική παρουσίαση από το Χαμόγελο του 
Παιδιού), εκπόνηση μαθητικών εργασιών με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό]. 

Άξονας: Σχέσεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών 

 

 Δεδομένου του ότι η γενική εικόνα του σχολείου μας είναι εξαιρετικά θετική όσον αφορά τις σχέσεις 
εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών δεν προτείνουμε κάποια σημεία προς βελτίωση, αλλά κυρίως τη 
διατήρηση των θετικών αποτελεσμάτων και του θετικού κλίματος, με περαιτέρω δράσεις και συνεργασία 
των εμπλεκόμενων φορέων – εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων/κηδεμόνων. 

 Θεωρούμε ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε η συνεργασία και με άλλους φορείς, όπως 
σύμβουλο σχολικής ζωής, πρωτίστως δε με σχολικό ψυχολόγο, του οποίου η παρέμβαση καθίσταται 
αναγκαία τόσο για την έγκαιρη πρόληψη όσο και την αποτελεσματική αντιμετώπιση συγκρουσιακών 
καταστάσεων στα πλαίσια της σχολικής πραγματικότητας. 

 
Άξονας: Σχέσεις σχολείου-οικογένειας 
 
 

 Ανάγκη διοργάνωσης περισσότερων δράσεων με φυσική παρουσία των γονέων για θέματα 
κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Βέβαια, κάτι τέτοιο προϋποθέτει την εξάλειψη των περιορισμών που 
επέβαλε στη δεδομένη χρονική συγκυρία η πανδημία του κορονοϊού.  

 Υιοθέτηση πρακτικών που θα κινητοποιήσουν τους γονείς προς την κατεύθυνση της ενεργότερης 
παρουσίας στα εκπαιδευτικά δρώμενα (π.χ. συμμετοχή στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων).  

 Ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού 
γραμματισμού των γονέων και την ενημέρωσή τους για φορείς που λειτουργούν υποστηρικτικά στα 
προβλήματα της εφηβικής ηλικίας, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη επικοινωνία των 
γονέων με το σχολείο και την ενδυνάμωση της σχέσης τους.  

 
 
 
 
 
 
Διοικητική λειτουργία 
 
 
 
Θετικά σημεία 
 



 

 

 
Για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό έγιναν επιτυχείς προσπάθειες συνεργασίας ανάμεσα σε γονείς, 
μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές/τριες συμφώνησαν να ακολουθήσουν ένα σχετικά αυστηρό 
πλαίσιο κανόνων αποδεχόμενοι ότι είναι ο μοναδικός τρόπος για να λειτουργεί το σχολείο εκπληρώνοντας 
τον παιδαγωγικό του ρόλο. 
 
Σημεία προς βελτίωση 
 
 
Η τελική συνεργασία με τον Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του Σχολείου για την έγκριση του 
εσωτερικού κανονισμού καθώς και οι συναντήσεις με το νέο 15μελές Συμβούλιο του Σχολείου που θα 
οριστεί, θα πραγματοποιηθούν με το νέο σχολικό έτος, προκειμένου να συμφωνήσουμε και να 
ολοκληρώσουμε τη διαδικασία διαμόρφωσης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.  
 
 
 
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
 
 
 
Θετικά σημεία 
 
 

 Αποτελεσματική συνεργασία εντός της παιδαγωγικής ομάδας. 
 

 Άνοιγμα της ομάδας και σε άλλα μέλη του Συλλόγου. 
 

 Πολύ καλή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς με τους οποίους συνεργαστήκαμε για να διδάξουμε 
τα σενάρια μαθήματος που εκπονήσαμε στις δικές τους ώρες διδασκαλίας.  

 Προθυμία των μαθητών/τριών να εργαστούν για τα σενάρια μαθήματος. 
 

 Προθυμία των μαθητών/τριών να μεταφέρουν τις διδακτικές πρακτικές που έμαθαν σε άλλα 
τμήματα του ίδιου σχολείου ή γειτονικών σχολείων.  

 Επαφή των μαθητών / τριών με βιωματικού τύπου μάθηση και δραστηριότητες. 
 Σημαντική διάχυση του έργου σε άλλα τμήματα του σχολείου μας αλλά και του γειτονικού 
γυμνασίου.  

 Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. 
 
 
Σημεία προς βελτίωση 
 
 
Εξαιτίας χρονικών περιορισμών θα μεταθέσουμε ορισμένες δράσεις διάχυσης που δεν μπόρεσαν όλα τα 
σχολεία της σύμπραξης να υλοποιήσουν φέτος, στην επόμενη σχολική χρονιά, καθώς το πρόγραμμά μας 
πήρε παράταση για ένα ακόμα διδακτικό έτος λόγω της πανδημίας Covid. 
 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
 
Λειτουργία 
 
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 
 
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν 
 
4 
 
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις  
 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση 



 

 

 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών 
 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών Σχέσεις 

σχολείου - οικογένειας 

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 εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 
 
 
Παρατηρήσεις / Σχόλια 
 
 
Άξονας: Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση Στα μαθήματα που εφαρμόστηκε το σχέδιο δράσης δεν 

υπήρχε το άγχος της Τράπεζας Θεμάτων. Το γεγονός αυτό έδωσε ευελιξία στην προσέγγιση του 

χρονοδιαγράμματος της ύλης και ελευθερία για πιο δημιουργικές και πιο προσωπικές αναζητήσεις. 

Άξονας: Σχέσεις Σχολείου - Οικογένειας Το σχέδιο δράσης απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε 

ικανοποιητικό βαθμό δεδομένων των συνθηκών της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Ενδεχόμενες αδυναμίες 

θα μπορούσαν να θεραπευτούν την επόμενη χρονιά έχοντας ως παρακαταθήκη τα συμπεράσματα της 

παρούσας δράσης και με δεδομένη τη διάθεση για ουσιαστικότερη επικοινωνία με τους γονείς, εφόσον 

βέβαια συντρέχουν οι αντικειμενικές συνθήκες. 

 
Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων 
 
 
Άξονας: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση 
 

• Mέγιστος στόχος μέσω της αυτενέργειας, της συνεργασίας και της υλοποίησης κοινού έργου να 
αμβλυνθούν οι εντάσεις, οι αντιπαλότητες και η αδιαφορία - και ακόμη να ανακτήσουν τα παιδιά τη 
μαθητική συμπεριφορά – επετεύχθη κατά ικανοποιητικό βαθμό. Υπήρξε ευχαρίστηση και χαρά. 

• Παρατηρήθηκε μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο γνωστικό αντικείμενο. Η αναζήτηση της γνώσης μέσω 
του διαδικτύου και σχετικής βιβλιογραφίας κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών σαφώς περισσότερο απ’ 
ότι η μετωπική διδασκαλία και η προσωπική μελέτη. 

 



 

 

Άξονας: Σχέσεις Μαθητών/τριών  
 

Διαμόρφωση ενός πλαισίου συλλογής αναλυτικών πληροφοριών για τις σχέσεις μεταξύ των 
μαθητών/τριών της σχολικής μονάδας και την αποτύπωση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. 

 Διαμόρφωση ενός μηχανισμού για τη συγκριτική αποτίμηση των συγκεκριμένων δεικτών τα επόμενα 
σχολικά έτη και τη λήψη αποφάσεων για τη βελτίωση των μαθητικών σχέσεων και την αντιμετώπιση 
φαινομένων σχολικού εκφοβισμού. 

 Σύνταξη κανόνων για τις σχέσεις των μελών της μαθητικής κοινότητας ως μέρος του Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου. 

 
Άξονας: Σχέσεις σχολείου - οικογένειας 

 

 Iκανοποίηση από τις δυνατότητες επικοινωνίας που παρέχει το σχολείο και χρήση τους σε τακτά 
διαστήματα. 

 Oυσιαστικότερη επικοινωνία σχολείου - οικογένειας. 

 Παρεμβάσεις που ανέδειξαν προβλήματα της σχολικής κοινότητας, έδωσαν έναυσμα για τη διεξαγωγή 
γόνιμου διαλόγου με ανταλλαγή απόψεων και ζυμώσεις για την επίλυση προβλημάτων. 

 Παροχή εξατομικευμένης βοήθειας του σχολείου προς τους γονείς, με ενημέρωση και καθοδήγηση για την 
έγκαιρη και ορθή αντιμετώπιση αποκλινουσών συμπεριφορών στον χώρο του σχολείου. 



 

 

 
 
Άξονας: Σχέσεις Μαθητών/τριών και Εκπαιδευτικών  

Η γενική εικόνα του σχολείου μας είναι εξαιρετικά θετική όσον αφορά τις σχέσεις 

εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριώνκαι για αυτό επιδιώκουμε τη διατήρηση των θετικών 

αποτελεσμάτων και του θετικού κλίματος, με περαιτέρω δράσεις και συνεργασία των 

εμπλεκόμενων φορέων – εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων/κηδεμόνων. 

 
 
Άξονας: Ηγεσία, Οργάνωση και Διοίκηση της Σχολικής Μονάδας 

 
 Το χτίσιμο σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα σε μαθητές/τριες και 
εκπαιδευτικούς.  

 Η δημιουργία νέων διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στους γονείς και το σχολείο.  
 Η διαμόρφωση νέων κανόνων που θα έχουν όλοι συμφωνήσει, προκειμένου η λειτουργία του 
σχολείου να είναι η βέλτιστη δυνατή. 

 
Άξονας: Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

 
 Η ενσωμάτωση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς στο σχολείο. 

 
 Η εισαγωγή καινοτόμων ψηφιακών πρακτικών στο αναλυτικό πρόγραμμα με την εκπόνηση και 
εφαρμογή διδακτικών σεναρίων και με την εκπαίδευση των μαθητών/τριών στις ΤΠΕ.  

 Το σχολείο ανοίγει προς την τοπική κοινωνία και λειτουργεί ως παράδειγμα για ανάλογες δράσεις σε 
άλλα σχολεία.  

 Η συμβολή των δράσεων στη διαμόρφωση ευρωπαϊκής ταυτότητας και κουλτούρας για το σχολείο.  
 H βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εμπλεκομένων μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών 
μέσω της παραγωγής των παραδοτέων εργασιών (Ψηφιακές ιστορίες, Αρχεία ήχου και Video, 
αφίσες, φυλλάδια, gamification κ.α.)  

 Καλλιέργεια διαπολιτισμικών κοινωνικών δεξιοτήτων. 
 

 Ανάδειξη της σημασίας και του ρόλου που μπορεί να παίξει η ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά και 
ευαισθητοποίηση προς αυτή την κατεύθυνση. 

 
 
 
 
Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν 
 
 
 
Άξονας: Διδασκαλία, Μάθηση και Αξιολόγηση 

 
 Η έλλειψη χώρου στο σχολείο, έλλειψη διαθέσιμης αίθουσας υπολογιστών. 

 
 Η δυσκολία κάποιων μαθητών να μπουν στη διαδικασία λόγω αδιαφορίας (έπρεπε να πειστούν, να 
δοθεί ένα κίνητρο).  

 Aπαιτείται χρόνος, προετοιμασία και μεθοδευμένη εργασία από τον 



 

 

εκπαιδευτικό. 

 
Άξονας: Σχέσεις Μαθητών/τριών 

 

 Η κύρια δυσκολία που παρουσιάστηκε κατά την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων 

αφορά την έλλειψη επαρκούς διαθέσιμου χρόνου (διακοπή της ομαλής λειτουργίας του σχολείου 

τον Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο λόγω μαθητικής κατάληψης και προβλημάτων κακοκαιρίας, 

επιβαρυμένο πρόγραμμα των μελών της ομάδας δράσης λόγω της εφαρμογής του θεσμού της 

Τράπεζας Θεμάτων, της συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα (Erasmus, Βουλή Εφήβων) και 

της παράλληλης υλοποίησης άλλων καθηκόντων (Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής, Υπεύθυνοι τμημάτων). 

 

 Επιπλέον, οι συχνές απουσίες εκπαιδευτικών και μαθητών λόγω Covid κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς δημιούργησαν δυσκολίες στην υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων. 

 
 Τέλος, δυσχέρειες στην ολοκλήρωση των διαδικασιών της εσωτερικής αξιολόγησης προκάλεσε το 

γεγονός ότι αυτές εφαρμόστηκαν πρώτη φορά κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά χωρίς την 

απαραίτητη υλικοτεχνική και επιστημονική υποστήριξη. 

 
 
Άξονας: Σχέσεις Μαθητών/τριών και Εκπαιδευτικών 

 
 Η δράση ξεκίνησε με καθυστέρηση δύο εβδομάδων λόγω της κατάληψης του σχολείου μας (κατά τις 

οποίες τα μαθήματα γίνονταν μέσω Webex) και γι’ αυτό 

περιορίστηκαν αρκετά τα χρονικά περιθώρια. 
 

 Οι συχνές απουσίες μαθητών και εκπαιδευτικών λόγω νόσησης με κορωνοϊό δυσχέραναν την 
αυστηρή τήρηση του χρονοδιαγράμματος της δράσης.  

 Επιπλέον αρκετές από τις έκτακτες συνεδριάσεις του συλλόγου των καθηγητών  με  ανάλογα  

θέματα  δεν  πραγματοποιήθηκαν  λόγω 
 

αντικειμενικών παραγόντων, που έχουν σχέση με τη λειτουργία του σχολείου και το ωράριο των 

εκπαιδευτικών. 

 Τέλος δεν μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε τη συνεργασία άλλων φορέων, 
 

κυρίως σχολικού ψυχολόγου (που θα βοηθούσε πολύ την ομάδα μας), γιατί δεν τοποθετήθηκε 

φέτος ειδικός σε θέματα ψυχικής υγείας και σχέσεων στο σχολείο μας. 



 

 

Άξονας: Σχέσεις σχολείου - οικογένειας 

 
 Eξαιρετικά δυσχερής η διοργάνωση δράσεων με φυσική παρουσία των γονέων λόγω του κορωνοϊού  
 Πίεση για την ολοκλήρωση της ύλης λόγω εφαρμογής της Τράπεζας Θεμάτων σε συνδυασμό με την 
απώλεια διδακτικών ωρών εξαιτίας της νόσησης συναδέλφων.  

 Εστίαση στην κάλυψη της ύλης και συρρίκνωση του χρόνου για περαιτέρω δραστηριοποίηση της 
σχολικής κοινότητας. 

 
Άξονας: Ηγεσία, Οργάνωση και Διοίκηση της Σχολικής Μονάδας 

 
 Δυσκολία επικοινωνίας με γονείς εξαιτίας του κορωνοϊού, όλες οι επικοινωνίες γίνονταν από απόσταση. 
 

 Μεταξύ μαθητών/τριών δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν μαζικές συνεννοήσεις, παρά μόνο ανά 
τμήμα, γεγονός που οδήγησε σε καθυστέρηση της διαδικασίας. 
 

 Η υλοποίηση της Τράπεζας Θεμάτων είχε ως αποτέλεσμα να μην έχουμε διαθέσιμες ώρες για επιπλέον 
συνελεύσεις. 
 

 Οι μαθητικές καταλήψεις και το κλείσιμο του σχολείου εξαιτίας της κακοκαιρίας επιδείνωσαν το 
πρόβλημα του διαθέσιμου χρόνου. 
 

 Ο μεγάλος διοικητικός φόρτος και η έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης στο σχολείο αποτέλεσαν έναν 
επιπλέον ανασταλτικό παράγοντα. 
 
Άξονας: Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών 

 
 Δυσκολία στη δημιουργία του παραγόμενου υλικού, η οποία στηρίχτηκε κυρίως σε ίδιους πόρους 
των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, όπως προσωπικοί υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, 
καθώς, σε αντίθεση με τα εταιρικά σχολεία του εξωτερικού, δεν διαθέτουμε τους απαιτούμενους 
ψηφιακούς πόρους στο εργαστήριο των υπολογιστών του Σχολείου μας. 

 
 
Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά). 
 
 
Πρακτική 1 
 
 
Άξονας 
 
 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 
 
 
Τίτλος Δράσης 
 
Erasmus+ : Ενσωμάτωση της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς στο πρόγραμμα σπουδών  
 
Στόχος Βελτίωσης 
 



 

 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus ΚΑ229 που εκπονεί το σχολείο μας με τον τίτλο EuroDigiCultHer 
σχετίζεται άμεσα με την ψηφιοποίηση και τη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Το 
πρόγραμμα αυτό αξιοποιεί την πλατφόρμα Εuropeana, που έχει στόχο τη διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, την ενίσχυση της ιδέας της ευρωπαϊκής ταυτότητας και την υποστήριξη των διδασκόντων 
στην ένταξη της ψηφιακής πολιτιστικής κληρονομιάς στη διδασκαλία τους. Η ένταξη της ψηφιακής 
πολιτιστικής κληρονομιάς είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αυξάνει τις δυνατότητες για διδασκαλία και 
μάθηση με ψηφιακά εργαλεία αλλά και αναπτύσσει τη δημιουργικότητα των μαθητών με εργαλεία ΤΠΕ. 
Στόχος της δράσης μας λοιπόν είναι να επιδιώξουμε την ενσωμάτωση μεθόδων, εργαλείων και 
καινοτόμων δράσεων του προγράμματος Erasmus σε μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, να 
παράσχουμε νέες μεθόδους και εργαλεία σε μαθητές και καθηγητές και να αναδείξουμε καλές πρακτικές 
που υπηρετούν την καινοτομία στο πρόγραμμα σπουδών. 
 
Ενέργειες Υλοποίησης 
 
Tην τρέχουσα σχολική χρονιά εκπονήθηκαν 5 διδακτικά σενάρια με θέματα video and audio production, 
digital storytelling (ψηφιακή αφήγηση) και gamification (θα συνεχιστεί και το επόμενο σχολικό έτος). 
 
To πρώτο σενάριο εκπονήθηκε από το σχολείο της Ουγγαρίας. Οι μαθητές/τριες σε ομάδες επέλεξαν έναν 
πίνακα ή μια φωτογραφία από τη συλλογή https://www.europeana.eu/portal/en/collections/art με την 
προϋπόθεση ότι στην εικόνα εμφανίζονται τουλάχιστον δύο πρόσωπα. Στη συνέχεια έπρεπε να 
αναδιαμορφώσουν την εικόνα στη σύγχρονη εποχή σύμφωνα με την εφαρμγοή Bored Panda 
 
https://www.boredpanda.com/famous-painting- 
 
remakes/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic 
 
Oι μαθητές/τριες ανάρτησαν τις εργασίες των ομάδων τους σε padlet 
 
https://padlet.com/despoina2046/Bookmarks 
 
Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές/τριες σε ομάδες έγραψαν fake news βασισμένοι/ες στα αρχεία 
που διαμόρφωσαν οι ίδιοι στην προηγούμενη ενότητα χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές 
 
https://www.thefakenewsgenerator.com/ 
 
https://www.homemade-gifts-made-easy.com/newspaper-generator.html 
 
Τέλος, ομάδα μαθητών/τριών δημιούργησε ένα quiz app για Android με την εφαρμογή App Inventor 
χρησιμοποιώντας πρόσωπα ή απεικονίσεις από τη Europeana, δείτε εδώ. 
 
https://drive.google.com/file/d/1wL0Se4lgzZ7iCWqHWD_S19e5TvNzhqGa/view?usp=sharing 
 
5 μαθήτριες του τμήματος Β3 δίδαξαν στους συμμαθητές τους τη δραστηριότητα Refake it! στο μάθημα 
της Πληροφορικής. Aφού ενημέρωσαν για την πλατφόρμα Europeana, το περιεχόμενο της 
δραστηριότητας και έδωσαν κατάλληλες οδηγίες, ανέθεσαν στους συμμαθητές τους να επιλέξουν μια 
φωτογραφία/ έναν πίνακα από τη Europeana για να τη διαμορφώσουν εκ νέου στη σύγχρονη εποχή και 
μετά να την αναρτήσουν στο padlet του μαθήματος. 
 

https://www.europeana.eu/portal/en/collections/art
https://www.boredpanda.com/famous-painting-remakes/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://www.boredpanda.com/famous-painting-remakes/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
https://padlet.com/despoina2046/Bookmarks
https://www.thefakenewsgenerator.com/
https://www.homemade-gifts-made-easy.com/newspaper-generator.html
https://drive.google.com/file/d/1wL0Se4lgzZ7iCWqHWD_S19e5TvNzhqGa/view?usp=sharing


 

 

To δεύτερο διδακτικό σενάριο εκπονήθηκε από το σχολείο της Κροατίας. Η ομάδα Erasmus παρατήρησε 
φωτογραφίες από διαφόρων ειδών προσκλήσεις . 
https://sway.office.com/izYO0T0beDllf86f?ref=Link 
 
Οι μαθητές/τριες με ερωτήσεις του διδάσκοντος περιέγραψαν εμπειρίες και συνήθειες για συνήθεις 
τρόπους πρόσκλησης σήμερα. Κατόπιν, μελέτησαν υλικό για την ιστορία των προσκλήσεων και 
ακολούθησε συζήτηση. 
 
https://odacreative.com/blog/2018/12/24/celebrating-famous-invitations-from-ancient-to-modern-times/ 
 
Σε επόμενη φάση σε ομάδες των 4 και μελετώντας ορισμένες προσκλήσεις, 
 
https://docs.google.com/document/d/1iKDSV4wSXIoZLzVJpZHxK0wsb4WyOCiPs3iYzBrkrCE/edit?usp=shar
ing 
 
κάθε ομάδα επέλεξε την πρόσκληση που θα δεχόταν αιτιολογώντας την επιλογή της. Μετά από συζήτηση 
σχετικά με το περιεχόμενο και το ύφος που πρέπει να έχει μία πρόσκληση, κλήθηκαν να γράψουν ανά 
ομάδα πρόσκληση προς τους μαθητές/τριες των εταιρικών σχολείων για την κινητικότητα που θα 
πραγματοποιηθεί στη χώρα μας. 
 
Oι μαθητές/τριες ανάρτησαν τις εργασίες στο ακόλουθο padlet 
 
https://padlet.com/dorcakd/7puhnbnv72lox3vo  3 μαθήτριες του Erasmus δίδαξαν έπειτα το ίδιο μάθημα 
στο Β1 την ώρα της Ιστορίας. 
 
Στο 3ο σενάριο που εκπονήθηκε από το σχολείο μας οι μαθητές/τριες της ομάδας Erasmus ασχολήθηκαν 
με το θέμα των δράκων, τις απεικονίσεις και τους μύθους γύρω από αυτούς. Αρχικά, κλήθηκαν να 
σχολιάσουν εικόνες με δράκους από τη Europeana. Στη συνέχεια, έφτιαξαν glogs στο Glogster και 
storyboards στο Storyboard That με θέμα εικόνες/πίνακες δρακόντων από τη Europeana και τους 
αντίστοιχους μύθους ή ιστορίες που συνδέονται με συγκεκριμένους δράκους. 
 
 
Δείτε μερικές εργασίες τους εδώ 
 
https://edu.glogster.com/glog/blank-vertical-glog-622df9cb502f6/4j7rmjo4dj7 
 
https://edu.glogster.com/glog/blank-vertical-glog-62235e1ee9b38/4cknuah09dr 
 
Έπειτα, 4 μαθητές και μαθήτριες από την ομάδα Erasmus δίδαξαν το συγκεκριμένο σενάριο με έμφαση 
στη δραστηριότητα Picture Dictation στο τμήμα Α1 στο μάθημα των Αγγλικών. 
 
Οι μαθητές/τριες σε ομάδες των τριών αναλαμβάνουν τους εξής ρόλους. Ένας/μία βλέπει μια εικόνα 
δράκου από τη συλλογή της Europeana που έχει προεπιλέξει και βλέπει μόνο αυτός, την οποία στη 
συνέχεια περιγράφει προφορικά στα αγγλικά στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του. Ένας/μία από τα δύο 
άλλα μέλη ζωγραφίζει με βάση την προφορική περιγραφή αυτού που παρουσιάζει την εικόνα και ο 
άλλος/η άλλη καταγράφει σε κείμενο στα αγγλικά την περιγραφή του απεικονιζόμενου δράκου με βάση 
την προφορική παρουσίαση. 
 

https://sway.office.com/izYO0T0beDllf86f?ref=Link
https://odacreative.com/blog/2018/12/24/celebrating-famous-invitations-from-ancient-to-modern-times/
https://docs.google.com/document/d/1iKDSV4wSXIoZLzVJpZHxK0wsb4WyOCiPs3iYzBrkrCE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1iKDSV4wSXIoZLzVJpZHxK0wsb4WyOCiPs3iYzBrkrCE/edit?usp=sharing
https://padlet.com/dorcakd/7puhnbnv72lox3vo
https://edu.glogster.com/glog/blank-vertical-glog-622df9cb502f6/4j7rmjo4dj7
https://edu.glogster.com/glog/blank-vertical-glog-62235e1ee9b38/4cknuah09dr


 

 

Στο 5ο διδακτικό σενάριο που εκπόνησε το σχολείο της Ισπανίας οι μαθητές/τριες του Erasmus συζήτησαν 
για παραδοσιακά πιάτα από την κουζίνα των χωρών των εταιρικών σχολείων αξιοποιώντας τη Europeana 
https://www.europeana.eu/es 
 
Κατόπιν, οι μαθητές/μαθήτριες ανέλαβαν τον ρόλο του επόμενου…Master Chef!!! Σε ομάδες ψώνισαν τα 
απαιτούμενα υλικά και πηγαίνοντας στο σπίτι ετοίμασαν παραδοσιακά ελληνικά γεύματα και 
γλυκίσματα, τα οποία στη συνέχεια ανέβασαν στο Ιnstagram. 
 
https://www.instagram.com/eurodigiculther 
 
To 6ο σενάριο εκπονήθηκε από το σχολείο της Ιταλίας με θέμα το παιχνίδι και τις μορφές του. 
Αξιοποιώντας πόρους της Europeana, οι μαθητές κλήθηκαν σε ομάδες να ανταλλάξουν απόψεις, 
εμπειρίες και συνήθειες. Ειδικότερα, τους ζητήθηκε να επισημάνουν κινδύνους που μπορεί να 
προκύψουν και αντίστοιχα οφέλη-ευκαιρίες. Aφού οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας, 
κάθε ομάδα επέλεξε ένα θέμα σχετικό με το σενάριο, για το οποίο θα πρέπει να φτιάξει παρουσίαση 
αντλώντας υλικό από τη Europeana αλλά και άλλους προτεινόμενους ιστότοπους. Παράλληλα ζητήθηκε 
από τους μαθητές να φτιάξουν μία κοινή λίστα με τα πιο διάσημα παιχνίδια, χρησιμοποιώντας τη βάση 
δεδομένων της Microsoft. Τέλος, έπρεπε να αναρτήσουν τις παρουσιάσεις τους σε padlet. 
 
 
Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου) 
 
https://twinspace.etwinning.net/154163/home  
 
 
 
Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις 
 
Θέμα 1 
 
Άξονας 
 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών 
 
Ειδικότερο Θέμα 
 
Επιμόρφωση-ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου για την πρόληψη και αποτροπή φαινομένων 
σχολικού εκφοβισμού και ευαισθητοποίησή τους για τα προβλήματα που ενυπάρχουν στις σχέσεις των 
μελών της μαθητικής κοινότητας. Προγραμματισμός για το επόμενο σχολικό έτος επιμορφωτικών 
βιωματικών δράσεων με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό από εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου 
Πρόληψης του Δήμου Ζωγράφου. 
 
 
Θέμα 2 
 
Άξονας 
 
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας 

https://www.europeana.eu/es
https://www.instagram.com/eurodigiculther
https://twinspace.etwinning.net/154163/home


 

 

Ειδικότερο Θέμα 
 
Ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού 
γραμματισμού των γονέων και την ενημέρωσή τους για φορείς που λειτουργούν υποστηρικτικά στα 
προβλήματα της εφηβικής ηλικίας, με απώτερο στόχο την αποτελεσματικότερη επικοινωνία των γονέων 
με το σχολείο και την ενδυνάμωση της σχέσης τους. 
 
 
Θέμα 3 
 
Άξονας 
 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών 
 
Ειδικότερο Θέμα 
 
Προτείνουμε την ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου μας από ειδικό σύμβουλο ψυχικής υγείας-
σχολικό ψυχολόγο, για ζητήματα που αφορούν τη σχέση τους με τους μαθητές/τις μαθήτριές τους και για 
το πώς μπορούν να διαχειριστούν προβλήματα ή ιδιάζουσες καταστάσεις με γνώση, 
αποτελεσματικότητα, ευαισθησία και διακριτικότητα προς όφελος όλων όσων συμμετέχουν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 
 


