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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

Πρόκειται για Λύκειο που βρίσκεται σε κεντρικό σχετικά σημείο της πόλης. Προέκυψε από την μετατροπή πρώην
τεχνικού λυκείου και φιλοξενείται στο υπάρχον κτίριο( που απέχει πολύ από τις προδιαγραφές του πρώην Ο.Σ.Κ)
από το 2004. Διαθέτει 17 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο φυσικής και πληροφορικής ( το τελευταίο με πολύ
παρωχημένο εξοπλισμό) σε ισόγειο και δυο ορόφους. Πολύ αρνητικό το γεγονός ότι λόγω της γειτνίασης με το 5ο
πρότυπο γυμνάσιο Χαλκίδας ενώ διαθέτει 3 εισόδους και εξόδους μπορεί να χρησιμοποιεί μόνο τη μια από αυτές
( με ότι μπορεί αυτό να προκαλέσει σε ανάγκη γρήγορης εκκένωσης ή τώρα στην είσοδο με αποστάσεις των
μαθητών λόγω covid 19). Το προαύλιο με έκταση ικανοποιητική, με υποτυπώδες γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ, χωρίς
το παραμικρό στεγασμένο χώρο και με περίφραξη που δεν εμποδίζει την είσοδο εξωσχολικών ατόμων τα
απογεύματα ( στη γύρω περιοχή υπάρχει μεγάλος αριθμός ρομά) παρά τις εργασίες ενίσχυσης της που έγιναν απο
την σχολική επιτροπή

Φιλοξενησε τη σχολική χρονιά 21-22 365 μαθητές και περί τους 40 καθηγητές στην πλειονότητά τους μόνιμους
με οργανική θέση. Έχει σημαντικό αριθμό επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση . Οι μαθητές παίρνουν
μέρος σε διαγωνισμούς που διοργανώνονται σε Ελλαδικό επίπεδο ( π.χ Θαλής, διαγωνισμοί Φυσικής, Χημείας ,
Βιολογίας, Ρομποτικής, Σκακιού, Λογοτεχνίας ), με πολύ σημαντικές επιτυχίες και ευελπιστούν την συμμετοχή
τους  σε ευρωπαϊκό επίπεδο ( π.χ euroscola)  σε επισκέψεις στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο μόλις η πανηδμια το
επιτρέψει.  

Δέχεται μαθητές με βάση τη χωροταξική κατανομή της Δ.Δ.Ε αλλά και ικανό αριθμό από μετεγγραφές ( οι
κηδεμόνες των τελευταίων εκφράζουν θετικά άποψη για το σχολείο μας).

Στερείται διοικητικού προσωπικού ( π.χ γραμματείας), διαθέτει εκ περιτροπής σχολικό φύλακα και οι υπηρεσίες
καθαριότητας όπως καλύπτονται από το δήμο Χαλκίδας τα δυο τελευταία χρόνια είναι ανεπαρκείς. Δεν διαθέτει
συγκροτημένη βιβλιοθήκη για τις ανάγκες των μαθητών, ούτε επαρκή ηλεκτρονικό εξοπλισμό ( υπολογιστές και
 Wi-Fi) για τις ανάγκες όλων ( μαθητών και καθηγητών).

Δεν διαθέτει για πολλά χρόνια σύλλογο γονέων και κηδεμόνων παρα τις επίμονες προσπάθειες της Διεύθυνσης
με ότι αυτό συνεπάγεται στη λειτουργία του σχολείου. Υπάρχει ένα καλό κλίμα επικοινωνίας με πολλούς γονείς
χάρη στις προσπάθειες της διεύθυνσης που καλύπτεται τηλεφωνικά , ηλεκτρονικά με mail και τέλος μέσω της
ιστοσελίδας του σχολείου, που οδηγεί στην ελπίδα ανασύστασης του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων το νέο
σχολικό ετος

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Σε ό, τι αφορά την παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία μπορούμε να ανάγουμε στα θετικά σημεία του άξονα
της Διδασκαλίας, Μάθησης κι Αξιολόγησης, τη χρήση αρχικά καλών πρακτικών. Οι δράσεις του
συγκεκριμένου άξονα αναπτύχθηκαν με στοχοθεσία (δημιουργία εκπαιδευτικών ομίλων, προετοιμασία σε
σχολικούς διαγωνισμούς), μεθοδολογία (χρήση ερευνητικών εργαλείων, χρήση ΤΠΕ) και συγκεκριμένα
αποτελέσματα (επιτυχίες στους διαγωνισμούς και τους αγώνες).

Επίσης, στο πλαίσιο των καλών πρακτικών, δημιουργήθηκε ηλεκτρονική εφημερίδα με τα έργα των παιδιών που
συμμετείχαν σε Διαγωνισμούς, καθώς επίσης και ιστολόγιο (blog) για τον όμιλο Γλώσσας με σκοπό την
ενημέρωση (ημερολόγιο) για τις δράσεις του ομίλου, τη δικτύωση και ανταλλαγή ιδεών, ως σημείο αναφοράς και
επικοινωνίας με τους μαθητές, αλλά και προς εξοικείωση των ίδιων των μαθητών με τη χρήση ΤΠΕ.

Πέρα από την εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση ΤΠΕ, υπήρχε επαφή κι εξοικείωση με εργαστηριακές τεχνικές
στη Βιολογία, με διαδικασίες ηλεκτρικής και μηχανικής κατασκευής ρομποτικών διατάξεων και συγγραφή
κώδικα. Συνεπώς, οι μαθητές, πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση, είχαν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις
γνώσεις τους και σε πρακτικό επίπεδο.

Ακόμα, οι μαθητές βελτίωσαν ή ανέπτυξαν εξ’ αρχής τις κλίσεις και τα χόμπι τους, όπως για παράδειγμα το
σκάκι ή τη δημιουργική γραφή (δοκίμια, πεζογραφήματα, διηγήματα, ποιήματα, άρθρα). Κατάφεραν δε να
ενισχύσουν τα κίνητρά τους είτε μέσα από την υποδοχή προσκεκλημένων Συγγραφέων, Ιστορικών και
Πανεπιστημιακών είτε από την οργάνωση μικρών διαγωνισμών εντός του σχολείου (simultane για το σκάκι,
Διαγωνισμός σε γνώσεις Ιστορίας, Γλώσσας και Γλωσσολογίας μέσω του Kahoot (μαθησιακή πλατφόρμα που
βασίζεται σε διαδραστικό παιχνίδι γνώσεων)), είτε με τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και αθλητικές οργανώσεις.

Πολύ σημαντική ήταν επιπλέον, η στήριξη και η ενίσχυση μαθητών με μεγάλα κενά γραμματικότητας.
Παρατηρήθηκε βελτίωση αναφορικά με την κατανόηση και την παραγωγή λόγου, αλλά πρωτίστως ενθάρρυνση σε
ψυχολογικό επίπεδο των συμμετεχόντων μαθητών/τριών. Η στενή επαφή τους με τις διδάσκουσες τους ενίσχυσε
την αυτοπεποίθηση, την οποία δεν διέθεταν, καθώς σχεδόν ποτέ δεν συμμετείχαν οι περισσότεροι/ες στα
μαθήματα. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν η θετική αλλαγή στη συμπεριφορά τους και η επίδειξη ενδιαφέροντος στα
μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

Φυσικά, δε γίνεται να παραλειφθούν από τα θετικά σημεία οι Διακρίσεις του Σχολείου, τόσο σε Πανελλήνιους
Μαθητικούς Διαγωνισμούς πολλών Αντικειμένων (Ρομποτικής, Βιολογίας, Μαθηματικών, Λογοτεχνίας-Ποίησης),
αλλά και σε Πανελλήνιους αθλητικούς αγώνες.

Σε ό,τι αφορά τις Σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών του σχολείου, συμπεριλαμβάνονται στις θετικές
πρακτικές οι δράσεις που ενίσχυσαν το κλίμα και τις σχέσεις τους (π.χ. Ενημέρωση και Δράση ευαισθητοποίησης 
μαθητών κατά της βίας κατά των γυναικών, 25/11/2021, Βιωματικό εργαστήριο για το bullying, 8-9/03/2022, , 
Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών, 14/04/2022) και ταυτόχρονα βοήθησαν στη πρόληψη αρνητικών συμπεριφορών
μεταξύ των μαθητών. 

Τέλος, σχετικά με τις Σχέσεις του σχολείου και Γονέων-κηδεμόνων, αλλά και των Σχέσεων μεταξύ 
Μαθητών/τριών και Εκπαιδευτικών, η αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία, καθώς και οργάνωση
εκδηλώσεων (περιπάτων, εκδρομών, κ.λπ.) διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τόσο το εκπαιδευτικό, όσο και το
παιδαγωγικό έργο.

Σημεία προς βελτίωση

Κατά τη λειτουργία των ομίλων εφαρμόστηκε κυρίως η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας, καθώς και η
διαδασκαλία με χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ.  Αυτό που προτείνεται με σκοπό τη βελτίωση, η εφαρμογή αυτών
σε πιο συχνή βάση κατά τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του ωρολόγιου προγράμματος λόγω των



πολλαπλών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν. Ειδικά για την χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία σε
ευρεία κλίμακα στη σχολική μονάδα, είναι απαραίτητη η παροχή της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποστήριξης.
Για το λόγο αυτό προτείνεται ο εξοπλισμός των αιθουσών διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες ή σταθερούς
βιντεοπροβολείς και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση τους.

Πέραν αυτών, στους μαθητικούς ομίλους εφαρμόστηκαν πρακτικές, όπως διαφοροποιημένης μάθησης, ενίσχυσης
των ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριων, καθώς και συμπερίληψης ευάλωτων ομάδων
μαθητών/μαθητριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Προτείνεται οι πρακτικές αυτές να αξιοποιηθούν στο
μέτρο του δυνατού και στη διδασκαλία των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών.

Ιδιαίτερα, οι πρακτικές που αναπτύχθηκαν στους ομίλους Γλώσσας μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση
των επιδόσεων των μαθητών στα θεωρητικά μαθήματα, επομένως θα ήταν καλό να ενταχθούν στη διδασκαλία
του προγράμματος σπουδών.

Σχετικά με τις πρακτικές ενίσχυσης των δεξιοτήτων των μαθητών/τριών σε εργαστηριακές τεχνικές που
αναπτύχθηκαν στον όμιλο Βιολογίας, μπορούν να αξιοποιηθούν για τη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών
στα μαθήματα της Βιολογίας και της Χημείας. Επίσης, μπορούν να αξιοποιηθούν στην καλύτερη προετοιμασία
των μαθητών/τριών για τη συμμέτοχή τους σε διαγωνισμούς πειραμάτων κατά το επόμενο σχολικό έτος, όπως
στην Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών – EΟΕS και τους αντίστοιχους τοπικούς
διαγωνισμούς.

Προτείνεται η επιμόρφωση στη χρήση διαδραστικών πινάκων για την πλήρη αξιοποίηση στη διδασκαλία του ενός
διαδραστικού πίνακα που διαθέτει το σχολείο μας, αλλά και περισσότερων σε περίπτωση που αποκτηθούν.
Επίσης, η επιμόρφωση σε μεθόδους συμπερίληψης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αισθητηριακές
αναπηρίες θα ήταν πολύ βοηθητική για το εκπαιδευτικό μας έργο, καθώς στους μαθητικούς ομίλους συμμετείχαν
μαθητές/τριες των παραπάνω κατηγοριών.

Όσον αφορά των σημείων που χρειάζονται βελτίωση στις Σχέσεις Μαθητών-Εκπαιδευτικών, είναι αρχικά το
γεγονός ότι δεν υπάρχει πάντα ο απαραίτητος χρόνος για να συζητηθούν θέματα που αφορούν την καθημερινή
συνύπαρξη μαθητών – καθηγητών. Το πρόγραμμα και των δύο είναι αρκετά βεβαρημένο, ώστε να μην υπάρχει η
δυνατότητα αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων ή ακόμα και μίας απλής αποτίμησης της ημέρας που έφυγε. Θα
πρέπει ίσως να προβλεφθεί για την επόμενη σχολική χρονιά η θέσπιση συγκεκριμένων ωρών, εντός ή εκτός του
σχολικού προγράμματος, κατά τις οποίες τα παιδιά μαζί με τους δασκάλους τους θα μπορούν να ασχοληθούν με
τον απολογισμό της ημέρας ή της εβδομάδας που πέρασε. Είναι μία δραστηριότητα την οποία οι μαθητές και οι
εκπαιδευτικοί την έχουν ανάγκη για να δούν με μία άλλη ματιά ορισμένα περιστατικά της καθημερινότητάς
τους, τα οποία δεν είναι κατ'ανάγκη άσχημα. Πολλές φορές η συζήτηση φέρνει στο προσκήνιο πράγματα τα
οποία , διαφορετικά, θα περνούσαν απαρατήρητα.

Τέλος, οι συχνότερες πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις εντός και εκτός σχολείου (πέρα από τις σχολικές
γιορτές, τις σχολικές εκδρομές και περιπάτους και την αποχαιρετιστήρια γιορτή αποφοίτων, που
πραγματοποιήθηκαν αυτή τη χρονιά) θα βοηθούσαν στη σύσφιξη των σχέσεων μαθητών και καθηγητών καθώς
δίνεται και στους δύο η ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες σε ένα διαφορετικό πλαίσιο από εκείνο της
τυπικής διδασκαλίας. Με αυτό τον τρόπο επίσης ξεδιπλώνονται δεξιότητες και ενδιαφέροντα που έχουν οι μεν
και οι δέ και που βοηθούν να καταλάβει καλύτερα ο ένας τον άλλον.  Απουσιάζει το άγχος των μαθητών για έναν
καλό βαθμό και η ανησυχία των καθηγητών για την αυστηρή τήρηση ενός σχεδίου μαθήματος.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Τόσο οι μαθητές και οι μαθήτριες όσο και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου που
ενεπλάκησαν στις κοινές δράσεις με άλλα σχολεία, συνεργάστηκαν αρμονικά
με συμμαθητές και συναδέλφους, αντάλλαξαν απόψεις και καλές πρακτικές.



Ενισχύθηκε επομένως η εξωστρέφεια και η «κουλτούρα» συνεργατικότητας του
σχολείου μας.
Η έρευνα σχετικά με την ιστοσελίδα κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα που
ακροθιγώς αναφέρθηκαν παραπάνω. Αυτά τα συμπεράσματα/διαπιστώσεις
ελπίζουμε με τη νέα σχολική χρονιά να αξιοποιηθούν, ώστε να ενισχυθεί ο
ρόλος της ιστοσελίδας στην εξωστρέφεια του σχολείου και στην επικοινωνία
του με τους μαθητές και τους γονείς/κηδεμόνες τους.
Η ίδια η έρευνα και η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από του μαθητές και
τους γονείς τους-ανεξαρτήτως των απαντήσεων που δόθηκαν- υπενθύμισε τόσο
στα παιδιά όσο και στους γονείς την ύπαρξη της ιστοσελίδας και ίσως στάθηκε
αφορμή να την επισκεφθούν κάποιοι που δήλωσαν ότι δεν την είχαν επισκεφθεί
ποτέ ως τότε.
Όσον αφορά τον άξονα «Ηγεσία- Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής
μονάδας» βελτιώθηκε το κλίμα συμμετοχικότητας και συλλογικότητας στη
λήψη των αποφάσεων. Επίσης ενημερώθηκαν όλα τα μέλη της σχολικής
κοινότητας για τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Η συνεργασία με άλλα σχολεία μπορεί να διευρυνθεί. Υπάρχει μεγάλο
περιθώριο για συχνότερη επικοινωνία και περισσότερες κοινές δράσεις.
Ο ρόλος των μαθητών/μαθητριών στη συνεργασία με άλλα σχολεία μπορεί να
γίνει πιο ενεργός. Τη φετινή χρονιά όλες οι κοινές δράσεις έγιναν με
πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών. Την επόμενη χρονιά καλό θα ήταν να
ενθαρρυνθούν τα παιδιά να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να επιδιώξουν τη
δημιουργία δικτύου σχολείων προτείνοντας εκείνα τομείς συνεργασίας που θα
τα ενδιέφεραν.
Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη αναφορικά με την ιστοσελίδα του
σχολείου έδειξαν πως μεγάλο ποσοστό των γονέων και των μαθητών δεν την
χρησιμοποιούν για την ενημέρωσή τους. Με τη νέα σχολική χρονιά καλό θα
ήταν να προχωρήσουμε σε κάποιες ενέργειες, ώστε να αυξηθεί η
επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας. Ίσως να ήταν χρήσιμη και μια πιο
εξειδικευμένη έρευνα για το προφίλ των μαθητών και των γονέων που δεν την
επισκέπτονται, ώστε οι παρεμβάσεις να είναι πιο στοχευμένες.
Όσον αφορά τον άξονα « Ηγεσία- Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής
μονάδας» θα μπορούσαν να λειτουργήσουν και να εφαρμοστούν όλα καλύτερα,
αν το επέτρεπαν οι συνθήκες πανδημίας. Το σχολείο είναι ένας ζωντανός
οργανισμός, που κάθε σχολική χρονιά μπορεί να προσαρμόζεται και να
λειτουργεί ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών σχετικά με τα  εθνικά, ευρωπαϊκά
προγράμματα και επιμορφωτικές δράσεις ήταν αυξημένο.
Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και υιοθέτηση νέων πρακτικών για
επιτυχημένη διδασκαλία.
Γόνιμη αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών και εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων
για τη διδασκαλία των μαθημάτων.
Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ενεργά στα σεμινάρια  και σε όλες τις
ενημερώσεις και έδειξαν ενδιαφέρον στο να πραγματοποιήσουν προγράμματα 
σε ρεαλιστικό χρόνο.
Η παροχή πληροφοριών από τους επιμορφωτές του σεμιναρίου υπήρξε πλήρης
και ποιοτική.
Διαφώτιση για την οργάνωση του αειφόρου σχολείου.
Ενημέρωση για θέματα που σχετίζονται με τον ψυχισμό των μαθητών ώστε να
αποφευχθούν φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού.
Διεύρυνση των επιλογών και των οριζόντων των εκπαιδευτικών που
ανανεώνουν τη διδασκαλία.
Υιοθέτηση νέων τεχνικών διδασκαλίας που συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της.
Στις 14/3/2022, η αίτηση συμμετοχής μας σε πρόγραμμα Erasmus έγινε
αποδεκτή με τίτλο "Fun PhotoActivitiesto introduce nature". Το σχολείο
συντονιστής θα είναι από τη Modica (Italy)

Σημεία προς βελτίωση

Ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων.
Η οργάνωση  / Ο προγραμματισμός των δράσεων.
Η έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών – Παρακολούθηση και συνεχής
ενημέρωση σχετικά με τα εθνικά προγράμματα -δίκτυα που θα τρέξουν το
σχολικό έτος 2022-2023.
Επιμόρφωση για τα προγράμματα μέσω e-learning.

 

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
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
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



Το 4ο Γενικό Λύκειο Χαλκίδας, είναι μία σχολική μονάδα που κατά το σχολικό έτος
2021-2022, φαίνεται να υπήρξε ένα πολύ καλό κλίμα συμμετοχικότητας και
συλλογικότητας των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων καθώς και στην άμεση
ενημέρωση όλων των μελών, λόγω της στοχευμένης Οργάνωσης και Διοίκησης προς
αυτό τον τομέα. Το σχολείο δημιούργησε ένα δίκτυο σχολείων με στόχο την επιδίωξη
κοινών δράσεων και πρακτικών, κάτι που ενίσχυσε αρκετά την εξωστρέφεια του
σχολείου στην υπόλοιπη κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν τις συνθήκες για
πρωτότυπες και διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας και χρησιμοποιούν και
αξιοποιούν ΤΠΕ μέσα και καλές πρακτικές, ώστε να επιτευχθεί ένα καλύτεροδυνατό
αποτέλεσμα τόσο στη μάθηση, όσο και στην αξιολόγηση. Οι σχέσεις όλωντων μελών
της κοινότητας του σχολείου (σχέσεις μαθητών μεταξύ τους, σχέσειςμαθητών-
εκπαιδευτικών) και όσων εμπλέκονται σε αυτή (σχέσεις σχολείου-οικογένειας)
χαρακτηρίζονται πολύ καλές και με διάθεση από όλες τις πλευρές ναυπάρχει πάντα
καλή συνεργασία και βελτίωση. Τέλος, το σχολικό έτος 2021-2022ήταν έντονο το
ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για επαγγελματική ανάπτυξη, αφούυπήρξε μεγάλη
συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις εντός και εκτός σχολείου,καθώς και η
εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά εθνικά καιευρωπαϊκά
προγράμματα.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Συνεργασία του σχολείου με άλλα σχολεία και ανάληψη κοινών δράσεων.
Ενίσχυση της εξωστρέφειας του σχολείου.
Συμπεράσματα/Διαπιστώσεις σχετικά με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας
από τους μαθητές και τους γονείς τους που ίσως οδηγήσουν σε μέτρα, ώστε
αυτή να αυξηθεί.
Όσον αφορά τον άξονα «Ηγεσία- Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής
μονάδας» καταγράφηκαν οι απόψεις των μαθητών για το σχολικό κανονισμό, η
γνώμη των γονέων/κηδεμόνων για την τήρησή του και τον τρόπο επικοινωνίας
με το σχολείο, οι απόψεις των καθηγητών, οι προτάσεις τους για βελτιώσεις
την επόμενη χρονιά και οι απόψεις τους για τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων
του Συλλόγου Διδασκόντων. Επίσης επιμορφώθηκαν οι καθηγητές σε τρία
θέματα: α) πλατφόρμες e class και e me β) σχολικές εκδρομές και γ) αρχείο
σχολείου (πρακτικό – μητρώο).
Στις 14/3/2022, η αίτηση συμμετοχής μας σε πρόγραμμα Erasmus έγινε
αποδεκτή με τίτλο "Fun PhotoActivities to introduce nature". Το σχολείο
συντονιστής θα είναι από τη Modica (Italy).
Συμμετοχή και Διάκριση μαθητών σε Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς
(Ρομποτικής, Λογοτεχνίας-Ποίησης, Σκακιού, Βιολογίας, Μαθηματικών).
Συμμετοχή και Διάκριση μαθητών σε Αθλητικούς Αγώνες και Πρωταθλήματα.



Δημιουργία και λειτουργία μαθητικών ομάδων-ομίλων (Βιολογίας 
"Γνωρίζοντας τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας", Γλώσσας "Εργαστήρι 
Γλώσσας", "Ομάδα Γλωσσικής Υποστήριξης", Κώδικα "Μαθαίνω να 
προγραμματίζω με την Python και τη C ", Ρομποτικής-STEM, Σκακιού).
Εφαρμογή στο πλαίσιο των ομίλων πολλών και διαφορετικών μεθόδων
διδασκαλίας, χρήση ΤΠΕ και καλών πρακτικών.
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών μέσω διαφόρων δράσεων που είχαν
ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων, αλλά και αποφυγή
μελλοντικών προβλημάτων. 
Ενημερωση και επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε ποικίλες θεματικές, με
αποτέλεσμα την μεγαλύτερη αποδοτικότητά τους στο πλαίσιο της διδασκαλίας,
αλλά και την ανάπτυξη της συνεργατικότητας κι επικοινωνίας ανάμεσά τους.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Αναντίρρητα, οι συνθήκες πανδημίας Covid-19 κατέστησαν δύσκολο σε πολλές περιπτώσεις τόσο το έργο των
εκπαιδευτικών όσο και τη συμμετοχή των παιδιών. 

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

Πρακτική 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

Δημιουργία μαθητικών ομάδων για την προώθηση και καλλιέργεια των
ενδιαφερόντων των μαθητών

Στόχος Βελτίωσης

Δημιουργία και λειτουργία Εκπαιδευτικών ομίλων - Προετοιμασία μαθητών για συμμετοχή σε σχολικούς
διαγωνισμούς και αθλητικές δράσεις

Ενέργειες Υλοποίησης

   Και οι δύο στόχοι του άξονα επιτεύχθηκαν, καθώς λειτούργησαν στο σχολείο μας έξι μαθητικές ομάδες - όμιλοι
και μαθητές/τριες του σχολείου μας συμμετείχαν σε εννέα μαθητικούς διαγωνισμούς γνωστικών αντικειμένων,
σε διαγωνισμούς σκακιού και σε αθλητικούς αγώνες του σχολικού πρωταθλήματος, φέρνοντας σημαντικές
διακρίσεις σε κάποιους από αυτούς.



Σχετικά με τους μαθητικούς διαγωνισμούς το σχολείο μας έλαβε μέρος στους ακόλουθους:

- Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής "6th AegeanRobotics e-Competition 2022"     (09-
10/04/2022 διαδικτυακά)

- 82ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά 1η φάση "Ο ΘΑΛΗΣ" (05/11/2021 Ενδοσχολικά)
και  3η φάση "Ο ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ" (26/02/2022).

- 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Μαθηματικό Φεστιβάλ 2022 - Μαθηματικοί Γρίφοι (06-07/04/22 διαδικτυακά)

- 32ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής Γενικού Λυκείου 2022 (12/03/2022 Διαδικτυακά)

- Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Φυσικής "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ" (18/03/22 Ενδοσχολικά)

- 35ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας (09/04/2022 διαδικτυακά)

- 18ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας (19/03/2022)

- 14ος Πανελλήνιος Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ποίησης και Διηγήματος Μορφωτικού Ομίλου
Πετρούπολης 2022

- 23ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός 2021-2022 Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών Π.Ε.Λ. (κατηγορίες
Ποίηση και Διήγημα).

Σχετικά με τους σκακιστικούς αγώνες:

- Ατομικοί Νεανικοί Αγώνες Σκακιού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ΤΕΣΣΣΕ 2022 (09-10/04/2022)

Μαθητές/τριες του Ομίλου Σκακιού θα λάβουν μέρος στους ατομικούς αγώνες του σχολικού πρωταθλήματος που
θα πραγματοποιηθούν στις 11-12/06/2022. Επίσης, ομάδα του Ομίλου Σκακιού θα διαγωνιστεί στο  Πανελλήνιο
Πρωτάθλημα μαθητών/τριών (ομαδικό) που θα διεξαχθεί στις 11/06/2022.

Σχετικά με τους αθλητικούς αγώνες:

Το σχολείο μας έλαβε μέρος με ομάδες μαθητών/τριών στους ακόλουθους αγώνες:

- Μπάσκετ Αγοριών (Τελικός 13/04/2022)

- Σχολικοί αγώνες στίβου Ευβοίας (01/04/2022)

- Πετοσφαίριση αγοριών

- Πετοσφαίριση κοριτσιών

- Ποδόσφαιρο αγοριών

Οι διακρίσεις στους διαγωνισμούς/αγώνες καταγράφονται στο πεδίο Αποτελέσματα της Δράσης.

Σχετικά με τους ομίλους:

- Όμιλος Βιολογίας «Γνωρίζοντας τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας»: Πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία
των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους στον 18ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας, καθώς και η εξοικείωσή
τους με τη χρήση του οπτικού μικροσκοπίου, την προετοιμασία νωπών παρασκευασμάτων και διάφορες
εργαστηριακές τεχνικές.

- Όμιλος Γλώσσας «Εργαστήρι Γλώσσας»: Πραγματοποιήθηκε η δημιουργία σχολικής εφημερίδας και blog
εργαστηρίου, η έκθεση και εξοικείωση των μαθητών/τριών με δοκίμια, πεζογραφήματα, διηγήματα, ποιήματα και
δημοσιογραφικό λόγο, δραματοποίηση κειμένων, εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής, ημερίδες (πέντε) με
προσκεκλημένους λογοτέχνες και συγγραφείς. Ακόμα, πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία μαθητών/τριών για
συμμετοχή σε διαγωνισμούς Ποίησης και Λογοτεχνίας, καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα συνεργασίας και
επικοινωνίας με μαθητές άλλων σχολείων (συνεργασία με Ενιαίο Λύκειο Σπετσών και Wellow House του Η.



Βασιλείου).

- «Ομάδα Γλωσσικής Υποστήριξης»: Πραγματοποιήθηκε υποστήριξη μαθητών/τριών του σχολείου που είχαν
μεγάλα κενά στον τομέα της Ελληνικής γλώσσας που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως οργανικός και
λειτουργικός αναλφαβητισμός. Επιτεύχθηκε βελτίωση αναφορικά με την κατανόηση και την παραγωγή λόγου,
αλλά πρωτίστως ενθάρρυνση σε ψυχολογικό επίπεδο των συμμετεχόντων μαθητών/τριών. Η στενή επαφή τους με
τις διδάσκουσες τους ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση την οποία δεν διέθεταν καθώς σχεδόν ποτέ δεν συμμετείχαν
οι περισσότεροι/ες στα μαθήματα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η θετική αλλαγή στη συμπεριφορά τους και η επίδειξη
ενδιαφέροντος στα μαθήματα του προγράμματος σπουδών.

- Όμιλος Κώδικα «Μαθαίνω να προγραμματίζω με την Python και τη C %2b \ »: Πραγματοποιήθηκε εισαγωγή
στις έννοιες του προγραμματισμού, δημιουργία αλγορίθμων, εξοικείωση με γλώσσες προγραμματισμού χαμηλού
και υψηλού επιπέδου και εισαγωγή στους μεταγλωττιστές. Επίσης, έγινε δημιουργία κώδικα Python και C στον
online compiler και δημιουργήθηκαν ασκήσεις στην πλατφόρμα e-class σχετικές με ακολουθιακή δομή, δομή
επιλογής και δομή επανάληψης.

- Όμιλος Ρομποτικής - STEM: Πραγματοποιήθηκε η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις διαδικασίες ηλεκτρικής
και μηχανικής κατασκευής των ρομποτικών διατάξεων όπως και με τη συγγραφή κώδικα, κυρίως μέσω
πειραματισμού και ομαδοσυνεργατικής ανάδρασης. Διδάχτηκαν πρακτικές της σύγχρονης εκπαιδευτικής
ρομποτικής με τη χρήση Arduino, raspberry pi, edison robot, εξομοιωτή arduino σε tinkercad και 3D εκτυπωτή.
Επίσης, δημιουργήθηκε ομάδα μαθητών/τριών-προπονητή καθηγητή, η οποία συμμετείχε και πρώτευσε στο
διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής "6th AegeanRobotics e-Competition 2022". Η κατασκευή με την οποία η
ομάδα πρώτευσε αποτελείται από σκελετό σχεδιασμένο σε πρόγραμμα τρισδιάστατης σχεδίασης και εκτυπωμένο
σε 3D εκτυπωτή (χρησιμοποιήθηκε ως μικροελεγκτής το Arduino Uno R3).

- Όμιλος Σκακιού: Πραγματοποιήθηκε η προβολή και παρουσίαση του Σκακιού ως αθλήματος σε αρχάριους
μαθητές/τριες. Ακόμα, έγινε επιλογή και προετοιμασία των προχωρημένων στο σκάκι μαθητών μας για την
συμμετοχή του Σχολείου μας στα φετινά Ατομικά και Ομαδικά Σχολικά Πρωταθλήματα (Νομαρχιακό,
Περιφερειακό, Πανελλήνιο). Επίσης, πραγματοποιήθηκαν σε ενδοσχολικό επίπεδο φιλικοί αγώνες μεταξύ των
μαθητών/τριών του ομίλου, καθώς και επίδειξη σιμουλτανέ από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό του ομίλου
(17/05/22).

   Είναι διαθέσιμο οποιοδήποτε στοιχείο ζητηθεί προς απόδειξη των παραπάνω, καθώς και το υλικό που παρήχθη
στους ομίλους.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://langlab4th.blogspot.com/

Πρακτική 2

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Τίτλος Δράσης

Διερεύνση της συμβολής της ιστοσελίδας στην εξωστρέφεια του σχολείου -
διορθωτικές κινήσεις

Στόχος Βελτίωσης



κοινές δράσεις σχολείων  - διάχυση καλών πραλτικών - ενίσχυση τηε εκωστρέφειας του σχολείου μέσω της
ιστοσελίδας

Ενέργειες Υλοποίησης

Η δράση που σχεδιάστηκε αναφορικά με τον άξονα "Σχολείο και Κοινότητα" της εσωτερικής αξιολόγησης της
σχολικής μονάδας αφορά την ενίσχυση της εξωστρέφειας του σχολείου.

   Ο πρώτος στόχος ήταν η δημιουργία ενός δικτύου σχολείων και η επιδίωξη κοινών δράσεων. Για την
υλοποίηση του στόχου αυτού: α) εκπονήθηκε  εργασία από τα τμήματα Β4 και Β5 του σχολείου στο πλαίσιο του
μαθήματος της μεσαιωνικής ιστορίας. Η εργασία αφορούσε τους μεσαιωνικούς πύργους της ευρύτερης περιοχής
της Χαλκίδας. Μελετήθηκε το διαθέσιμο υλικό (γι΄αυτό το σκοπό ζητήθηκε και βοήθεια από την Εφορεία
Αρχαιοτήτων του νομού) και το υλικό αυτό αξιοποιήθηκε στη δημιοργία μιας παρουσίασης powerpoint. Αυτό το
ppt στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε όλα τα σχολεία του νομού. Στο συνοδευτικό κείμενο
εξηγούνταν οι λόγοι της αποστολής και ενθαρρύνονταν τα σχολεία-αποδέκτες να μας ενημερώσουν για τις
δράσεις στις οποίες ίσως θα προέβαιναν με αφορμή αυτό το υλικό ή και να μας εμπλέξουν σε αυτές. β)
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή επικοινωνία με την κα Ε. Εγγλεζάκη, φιλόλογο - θεατρολόγο από το Wellow
House School του Η. Βασιλείου προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σχετικά με το
θέμα της βίας εναντίον των γυναικών. γ) Σε συνεργασία με την κα Σ. Κρητικοπούλου, καθηγήτρια του ΓΕΛ
Σπετσών πραγματοποιήθηκε εργαστήριο δημιουργικής γραφής και από κοινού διδασκαλία μιας ενότητας του
μαθήματος της Γλώσσας της Α΄ Λυκείου. δ) Σε συνεργασία με τον κ. Α. Τσάπελη, καθηγητή ΠΕ06 στο Εσπερινό
Γυμνάσιο ΛΤ στην Κω πραγματοποιήθηκε βιωματικό εργαστήριο στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας
Α΄Λυκείου στις θεματικές ενότητες "Γηρατειά" και " Γέλιο῾ 

 

   Ο δεύτερος στόχος ήταν η διερεύνηση μέσω ενός ερωτηματολογίου του βαθμού επισκεψιμότητας της σχολικής
ιστοσελίδας καθώς και του βαθμού ικανοποίησης των προσδοκιών όσων την επισκέπτονται. Καταρτίστηκε
λοιπόν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο διανεμήθηκε σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες της σχολικής
μονάδας καθώς και σε γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών. Οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια αυτά
υποβλήθηκαν σε στατιστική ανάλυση, τα αποτελέσματα μελετήθηκαν και η ομάδα κατέληξε σε κάποια
συμπεράσματα/διαπιστώσεις. 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://www.4lykeiochalkidas.gr/article.php?id=394

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Προτείνεται η επιμόρφωση στη χρήση διαδραστικών πινάκων για την πλήρη



αξιοποίηση στη διδασκαλία του ενός διαδραστικού πίνακα που διαθέτει το σχολείο
μας, αλλά και περισσότερων σε περίπτωση που αποκτηθούν. Επίσης, η επιμόρφωση
σε μεθόδους συμπερίληψης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και
αισθητηριακές αναπηρίες θα ήταν πολύ βοηθητική για το εκπαιδευτικό μας έργο,
καθώς στους μαθητικούς ομίλους συμμετείχαν μαθητές/τριες των παραπάνω
κατηγοριών.


