
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 3ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Βέροιας κατά το σχ. έτος 2021-22 είχε 307 μαθητές. Είναι το μοναδικό Εσπερινό ΕΠΑΛ
του νομού Ημαθίας και ως εκ τούτου οι μαθητές του προέρχονται από όλο το νομό. Περίπου τα 2/3 των μαθητών
παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας. Οι τομείς που λειτουργούν είναι οι εξής : Μηχανολογίας, Υγείας-
Πρόνοιας-Ευεξίας, Πληροφορικής και Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. Κατά το τρέχον σχολικό
έτος λειτούργησε με 16 τμήματα ειδικοτήτων και 5 γενικής παιδείας.

Πολλοί μαθητές είναι εργαζόμενοι που έρχονται για να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, ώστε
να ενταχθούν επιτυχώς στην αγορά εργασίας ή να επιτύχουν εξέλιξη/καλύτερους εργασιακούς όρους με την
απόκτηση του πτυχίου ΕΠΑΛ. Στις πανελλαδικές συμμετείχαν 23 μαθητές (περίπου το 10% υποβάλλει αίτηση τα
4 τελευταία χρόνια ενώ παλαιότερα το ποσοστό ήταν πολύ μικρότερο ). Οι μαθητές μας στη συντριπτική
πλειοψηφία τους είναι ενήλικες. Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά φοιτούσαν μόνο 3 ανήλικοι. Γενικά
παρατηρήθηκαν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα σε μερίδα ευάλωτων ομάδων μαθητών μας.

Από τις γνησιότητες τίτλου που υποβάλλονται από διάφορες υπηρεσίες προς τη σχολική μονάδα μας είναι σαφές
ότι διορίζονται, είτε σε μόνιμες θέσεις είτε με συμβάσεις ορισμένου/αορίστου χρόνου, αρκετοί μαθητές μας κάθε
χρόνο. Επίσης πολλοί από τους μαθητές παρακολουθούν τουλάχιστον μία ακόμη ειδικότητα εντός του τομέα
έπειτα από την λήψη του πρώτου πτυχίου, ώστε να λάβουν τη σχετική μοριοδότηση στις αντίστοιχες προκηρύξεις
θέσεων του ΑΣΕΠ. 

Το σχολείο συστεγάζεται στο κτιριακό συγκρότημα (κατασκευής στη δεκαετία του '70) με ημερήσιο ΕΠΑΛ,
Εργαστηριακό Κέντρο και ΔΙΕΚ. Λόγω παλαιότητας του κτιρίου και έλλειψης στεγανότητας, όταν υπάρχουν
συνεχείς βροχοπτώσεις η μία αίθουσα καθηγητών πλημμυρίζει, καθώς στάζουν νερά από την οροφή και υπάρχει
διακοπή ρεύματος σε μέρος του διδακτηρίου, με ταυτόχρονη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο στο γραφείο
της διεύθυνσης. Όταν οι βροχοπτώσεις είναι πολύ έντονες πλημμυρίζει ο 1ος όροφος και τα νερά που εισρέουν
από τα κουφώματα οδηγούνται στο ισόγειο με ορμή μπαίνοντας στα γραφεία.

Οι τουαλέτες των μαθητών χρήζουν ριζικής ανακαίνισης. Το τριώροφο κτίριο που στεγάζει το διδακτήριο
βρίσκεται σε καλό επίπεδο ως προς την συντήρησή του από το Δήμο κι η σχολική επιτροπή συνήθως
ανταποκρίνεται στα αιτήματά μας. Δεν υπάρχει ασανσέρ για τη μετάβαση των ΑΜΕΑ στους πάνω ορόφους του
διδακτηρίου, με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα με όσους έχουν κινητικά προβλήματα ή έχουν πάθει ατύχημα. Η
τουαλέτα των ΑΜΕΑ χρησιμοποιείται ως αποθήκη υλικών καθαρισμού. Ο δρόμος στον οποίο βρίσκεται η είσοδος
του σχολείου δεν φωτίζεται το βράδυ, με αποτέλεσμα να γίνονται κλοπές σε αυτοκίνητα και ενώ ζητήθηκε από
το Δήμο η αντίστοιχη παρέμβαση, οι αρμόδιες υπηρεσίες απάντησαν αρνητικά στο αίτημα. 

Στο εξαιρετικά μικρό γραφείο της διευθύντριας υπάρχει ένα φωτοτυπικό μηχάνημα που δεν καλύπτει τις ανάγκες
του σχολείου. Μέρος του αρχείου του σχολείου βρίσκεται σε παλιούς φοριαμούς στους διαδρόμους, λόγω
έλλειψης χώρου. Οι εκπαιδευτικοί έχουν πρόσβαση σε ένα γραφείο καθηγητών μόνο, καθώς τα άλλα
κλειδώνονται από το Ημερήσιο ΕΠΑΛ. Έπειτα από επίμονη διεκδίκηση της διευθύντριας διαμορφώθηκε ως



γραφείο και ένας μικρός χώρος, πρώην αποθήκη υλικών καθαριότητας που ήταν σε άθλια κατάσταση με πολλά
άχρηστα υλικά, ο οποίος άδειασε και καθαρίστηκε από εκπαιδευτικούς και τη διευθύντρια.

Πριν τρία χρόνια κατασκευάστηκε βιβλιοθήκη για το γραφείο της διεύθυνσης όπου φυλάσσονται τα
λάπτοπ/τάμπλετ, το μητρώο, το πρακτικό, υλικά γυμναστικής, οι φάκελοι των εγγραφών κλπ. Δεν υπάρχει
γραμματειακή υποστήριξη και το έργο αυτό έχουν αναλάβει η διευθύντρια και η μία υποδιευθύντρια. Κατά την
φετεινή χρονιά στο σχολείο υπηρετούν 8 αναπληρωτές που τοποθετήθηκαν σε διάφορες χρονικές φάσεις με
αποτέλεσμα την δυσκολία κατάρτισης του προγράμματος.

Υπάρχουν εργαστήρια πληροφορικής, γυμναστήριο που διαθέτει ο δήμος σε ομάδες οι οποίες δημιουργούν κατά
καιρούς προβλήματα καθώς προπονούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων και εργαστήρια τα οποία εποπτεύει το ΕΚ Βέροιας και χρειάζονται ανανέωση λόγω παλαιότητας και
παρωχημένης τεχνολογίας. Για τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητα βοηθός φαρμακείου οι μαθητές
μετακινούνται στο χημείο γειτονικού σχολείου. 

Το σχολικό συγκρότημα στο οποίο στεγαζόμαστε είναι απομακρυσμένο από την πόλη, με αποτέλεσμα κάποιοι
μαθητές να αντιμετωπίζουν πρόβλημα μετάβασης, αφού δεν δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση λόγω του ορίου των
5 km κι η μόνη συγκοινωνία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν είναι τα μισθωμένα λεωφορεία που μετακινούν
τους μαθητές-δικαιούχους δωρεάν μετάβασης από άλλες πόλεις και χωριά. Έπειτα από πιέσεις προς τον φορέα
που αναλαμβάνει τα δρομολόγια, οι μαθητές που δεν δικαιούνται δωρεάν μετάβαση μετακινούνται ως τα ΚΤΕΛ
της Βέροιας πληρώνοντας το μισό αντίτιμο.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ενίσχυση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες/ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πολύ καλό κλίμα μεταξύ εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών-μαθητών και μαθητών. 

Καλιέργεια κλίματος αλληλοσεβασμού και αλληλοσυνεργασίας όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας με
στόχο την επίτευξη κατάλληλου εκπαιδευτικού κλίματος.

Παροχή βοήθειας από μέλη της σχολικής μας κοινότητας προς τους ευάλωτους μαθητές.

Καλλιέργεια αλληλοσεβασμού μεταξύ των μελών της κοινότητας και αλληλοβοήθειας.

Διοργάνωση ημερίδων από ψυχολόγους, φορείς και επαγγελματίες. Ενδυνάμωση των πιο αδύναμων μαθητών
(που αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά ή μαθησιακά προβλήματα). 

Καλή συνεργασία με τοπικούς φορείς και έντονη δραστηριότητα σε δράσεις κοινής ωφέλειας μερίδας
εκπαιδευτικών και μαθητών καθώς έχουμε αναπτύξει τα  τελευταία χρόνια σχετική κουλτούρα.

Κουλτούρα καλής επικοινωνίας που ενισχύεται από ημερίδες με εθελόντρια ψυχολόγο ώστε να αποφεύγονται οι
διενέξεις και να αποκτούν οι μαθητές μας σχετικές δεξιότητες, από την ψυχολόγο που είναι τοποθετημένη στα
πλαίσια του προγράμματος ΜΝΑΕ και από τον σύμβουλο καθηγητή.

Ενέργειες για την αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής διαρροής.

Ευαισθητοποίηση σε θέματα έμφυλης βίας μέσα από σχετική ημερίδα που διοργανώνουμε κάθε χρόνο με
Υπηρεσία Συμβουλευτικής του Δήμου.



Σημεία προς βελτίωση

Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της σχολικής διαροής με ακόμη περισσότερη ενθάρυνση και υποστήριξη των
μαθητών μας που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και ως εκ τούτου εγκαταλείπουν το σχολείο. 

Ανάπτυξη συνεργασίας με άλλα σχολεία με σκοπό την ετεροπαρατήρηση, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και
την διεξαγωγή επιμορφώσεσων από εκπαιδευτικούς των σχολείων με εξειδικεύσεις. 

Εφαρμογή συνεργατικών μορφών μάθησης.

Μόνιμη στήριξη του σχολείου από ψυχολόγο με οργανική θέση στο σχολείο.

Ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια του σχολείου που έχει αναπτύξει κοινωνική δράση και συμμετοχή κατά καιρούς
σε εκδηλώσεις του Δήμου.

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Το κλίμα μεταξύ των εκπαιδευτικών και της διοίκησης είναι εξαιρετικό.

Τηρούνται δημοκρατικές διαδικασίες στη λήψη αποφάσεων. Η διευθύντρια λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των
εκπαιδευτικών.

Υπάρχει σωστός προγραμματισμός και οργάνωση των εγγραφών, των διαδικασιών εξετάσεων, της έγκαιρης
κατάθεσης βαθμολογίας και όλων των επιμέρους διαδικασιών.

Αναδεικνύονται τα ταλέντα και οι ιδιαίτερες ικανότητες των εκπαιδευτικών του σχολείου καθώς η διεύθυνση
λειτουργεί υποστηρηκτικά. 

Εξασφαλίζονται οι απαραίτητοι πόροι και γίνεται έγκαιρη πρόβλεψη των αναγκών της σχολικής μονάδας.

Η διευθύντρια παρεμβαίνει διακριτικά όταν χρειάζεται για να εξομαλυνθούν οι σχέσεις μελών της σχολικής
κοινότητας.

Σημεία προς βελτίωση

Αναβάθμιση των γραφείων και διαμόρφωση-εξοπλισμός ενός ακόμη γραφείου για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών.

Εξασφάλιση πρόσβασης στο διαδίκτυο σε περισσότερους χώρους.

Αναβάθμιση των τεχνολογικών υποδομών και των πόρων της σχολικής μονάδας.

Μόνιμη παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής από ψυχολόγο που θα πρέπει να
κατέχει οργανική θέση στη σχολική μονάδα.

Γραμματειακή υποστήριξη για να επιτελούν απερίσπαστα το έργο τους η διευθύντρια και οι υποδιευθύντριες
χωρίς να αναλώνονται σε χρονοβόρες διαδικασίες γραμματειακής υποστήριξης.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών



Θετικά σημεία

Πολλοί συνάδελφοι έχουν κουλτούρα δια βίου μάθησης, προσπαθούν να βελτιώνουν τις
εκπαιδευτικές/παιδαγωγικές τους μεθόδους και να επικαιροποιούν τις γνώσεις τους σε σχέση με τα γνωστικά
αντικείμενα των ειδικοτήτων τους.

Ορισμένοι συνάδελφοι παρακολουθούν προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και άλλοι συμμετέχουν σε
επιμορφώσεις.

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πολιτιστικό πρόγραμμα, στο πρόγραμμα αγωγής υγείας και στο Erasmus
επέδειξαν ζήλο, κατέβαλλαν μεγάλες προσπάθειες για την επιτυχία τους και προσέφεραν στους μαθητές
δεξιότητες και στάσεις για την καθημερινή τους ζωή. Μέσα από αυτήν την προσπάθεια απέκτησαν πολύτιμες
γνώσεις για τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Σημεία προς βελτίωση

Μεγαλύτερη συμμετοχή εκπαιδευτικών στη διοργάνωση και παρακολούθηση των ενδοσχολικών επιμορφώσεων
εφόσον το επιθυμούν.

Ανάπτυξη συνεργασίας με άλλα σχολεία με σκοπό την ετεροπαρατήρηση, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και
την διεξαγωγή επιμορφώσεσων από εκπαιδευτικούς των σχολείων με εξειδικεύσεις. 

Ακόμη μεγαλύτερη εξωστρέφεια του σχολείου που έχει αναπτύξει κοινωνική δράση και συμμετοχή κατά καιρούς
σε εκδηλώσεις του Δήμου.

Θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα,
ώστε να επωφεληθούν περισσότερα μέλη της σχολικής μας κοινόητητας από τις συγκεκριμένες δράσεις, να
αποκτήσουν τεχνογνωσία στην υποβολή σχεδίων κινητικότητας Erasmus και να αποκτήσουν εμπειρία
υλοποίησης σχεδίων περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Έτσι θα αναπτυχθεί κουλτούρα συμμετοχής του σχολείου στα
ευρωπαϊκά προγράμματα.

Θα πρέπει να γίνεται διάχυση των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στο σχολείο μας, όπως για παράδειγμα η
επιμόρφωση όλων των μαθητών που επιθυμούσαν στις πρώτες βοήθειες και στην καρδιοαναπνευστική
αναζωογώνηση.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα



Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Για να υλοποιηθούν οι δράσεις που σχεδιάσανε οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
έγιναν συντονισμένες προσπάθειες από τους εκπαιδευτικούς και τη διευθύντρια.
Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, όπως η έλλειψη χρόνου λόγω και της τράπεζας θεμάτων
αλλά και των διαφορετικών προγραμμάτων των εκπαιδευτικών και οι περιορισμοί
λόγω πανδημίας. Σημείωση: Από τα σχέδια δράσης που επιλέξαμε προς υλοποίηση
αναβάλαμε το σχέδιο "Σύναψη μνημονίου συνεργασίας με σχολείο που ανήκει σε
δίκτυο ακριτικών σχολείων", καθώς οι συνθήκες πανδημίας και ο φόρτος εργασίας
μας ανάγκασαν.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Τα γενικά αποτελέσματα από την υλοποίηση των δράσεων εστιάζονται  στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους
εκπαιδευτικούς και στην απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας στα πλαίσια της συνεργασίας. Η ανάπτυξη
συνεργατικού κλίματος και επιθυμίας αυτοβελτίωσης κι η απόκτηση δεξιοτήτων/ικανοτήτων ήταν επίσης
σημαντικά ωφέλη των δράσεων.

Ειδικότερα τα αποτελέσματα των δράσεων ήταν:
1. Το σχέδιο δράσης ''Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε πολιτιστικό πρόγραμμα δημιουργικής γραφής με τίτλο «Από
το διήγημα στο σανίδι: γράφουμε και δραματοποιούμε ιστορίες μικρής φόρμας»'' είχε τα εξής αποτελέσματα:
οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν ένα εκπαιδευτικό εργαλείο για τη χρήση του σε μαθήματα αυτογνωσίας,
καλλιέργειας και αυτοέκφρασης των μαθητών. Επίσης μέσα από την δραματοποίηση των διηγημάτων απέκτησαν
οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί εμπειρία και δεξιότητες στην δραματοποίηση ιστοριών μικρής φόρμας.

2.Το σχέδιο δράσης ''Διοργάνωση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών και δημιουργικής γραφής από εκπαιδευτικούς
του σχολείου για εκπαιδευτικούς του σχολείου''  ως προς το σκέλος που αφορούσε τη δημιουργική γραφή
τροποποιήθηκε και έγινε "Αρχές Επικοινωνίας" και "Καλές πρακτικές Αντιμετώπισης Περιστατικών Παιδικής
Κακοποίησης και Ψυχικών Διαταραχών στο Σχολικό Περιβάλλον". Το σχέδιο είχε τα εξής αποτελέσματα:
Απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας.
Απόκτηση ικανοτήτων αντιμετώπισης κακοποιημένων μαθητών και μαθητών με ψυχικές διαταραχές.
Γνώσεις παροχής Πρώτων βοηθειών σε άτομα με αναπνοή, σε άτομα χωρίς αναπνοή και με πνιγμονή- Γνώσεις
Κάρπα-Χρήση απινιδωτή.

3.Το σχέδιο δράσης "Μελέτη παραγόντων που οδηγούν τους μαθητές σε εγκατάλειψη του σχολείου" είχε τα εξής
αποτελέσματα:
•    βελτίωση της συνέπειας των μαθητών στο πρόγραμμα του σχολείου.



•    αύξηση των ποσοστών φοίτησης και υποστήριξη των μαθητών και των μαθητριών που ανήκουν σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες.
•    ηθική στήριξη των μαθητών.
•    εντοπισμό ορισμένων παραγόντων που οδηγούν σε σχολική εγκατάλειψη τους ενήλικους μαθητές
•    ψυχολογική υποστήριξη μαθητών και μαθητριών με προβλήματα.
•    αντιμετώπιση των δυσκολιών των μαθητών με την τράπεζα θεμάτων που ήταν ένας παράγοντας που
εντοπίσαμε ότι μπορούσε να οδηγήσει σε σχολική διαρροή.

4. Το σχέδιο δράσης "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ" είχε
τα εξής αποτελέσματα:
Ενίσχυση της εξωστρέφειας του σχολείου
Ευαισθητοποίηση των μαθητών και καθηγητών όσον αφορά τις δράσεις κοινωνικής ωφέλειας και της στήριξης
των αδύναμων μελών της κοινωνίας όπως τα παραμελημένα παιδιά
Ενίσχυση των σχέσεων και συνεργασία για παραγωγή κοινού έργου μαθητών και εκπαιδευτικών

5. Το σχέδιο δράσης "Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε πρόγραμμα Erasmus KA1 με τίτλο σχεδίου: "H ψηφιακή
αφήγηση ως εργαλείο στην περίθαλψη ηλικιωμένων ατόμων με γεροντική άνοια" " είχε τα εξής αποτελέσματα:
Γλωσσικές δεξιότητες στην Ισπανική γλώσσα μαθητών και εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών.
Γνωριμία με το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
Πολύτιμες γνώσεις για την υλοποίηση σχεδίου κινητικότητας στα πλαίσια Erasmus .
Αντιμετώπιση δυσκολιών που προκύπτουν από την 16ήμερη παραμονή σε ξένη χώρα 22 ατόμων σε συνθήκες
πανδημίας.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες αφορούσαν την έλλειψη κοινών ωρών όπου θα μπορούσαν να βρεθούν οι εκπαιδευτικοί που
συμμετείχαν στις αντίστοιχες ομάδες. Ορισμένοι διδάσκουν πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και άλλοι εξ
αυτών είχαν μαθήματα που εξετάζονταν στην τράπεζα θεμάτων. Ως εκ τούτου ο φόρτος εργασίας ήταν αρκετός.

Επίσης οι συνθήκες πανδημίας πρόσθεσε κάποιους βαθμούς δυσκολίας στην υλοποίηση των δράσεων.

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

Πρακτική 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Τίτλος Δράσης

Διοργάνωση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών και δημιουργικής γραφής από
εκπαιδευτικούς του σχολείου για εκπαιδευτικούς του σχολείου

Στόχος Βελτίωσης

Πρώτες Βοήθειες

Προγραμματίζεται επιμόρφωση για τους Εκπαιδευτικούς του σχολείου με θέμα τις πρώτες βοήθειες από
καθηγητές του σχολείου του τομέα Υγείας. Στόχος είναι να μπορούν να προσφέρουν αποτελεσματική 
βοήθεια σε ευρύ φάσμα έκτακτων περιστατικών



μέχρι να επιληφθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Στόχος επίσης είναι να ενδιαφερθούν οι αρμόδιοι 
υγειονομικοί φορείς γι’ αυτό το σοβαρό ζήτημα, οργανώνοντας σχετικά σεμινάρια εκπαίδευσης της
εκπαιδευτικής-μαθητικής κοινότητας.

Δημιουργική Γραφή

Προγραμματίζεται σειρά επιμορφωτικών συναντήσεων με θέμα τη δημιουργική γραφή. Στόχος είναι η αποτύπωση
συναισθημάτων-σκέψεων- ιδεών, μέσα από την εκμάθηση-υιοθέτηση τεχνικών συγγραφής. Αυτή η διαδικασία
πραγμάτωσης της εγγενούς ανάγκης για έκφραση/δημιουργικότητα βοηθά στην αποτελεσματικότερη 
επικοινωνία με τους μαθητές. Η επιμόρφωση στοχεύει επίσης μέσω της καλλιέργειας της αυτογνωσίας και
ενσυναίσθησης στην πνευματική-ψυχική ολοκλήρωση και την προαγωγή της ψυχικής-πνευματικής ισορροπίας-
υγείας. Άλλωστε επιμορφωτικές συναντήσεις με έναν τέτοιο άξονα συντελούν στην κοινωνικοποίηση, τη 
βαθύτερη γνωριμία και την επαφή και συνεργασία των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση θα
πραγματοποιηθεί από καθηγήτρια του σχολείου.

Ενέργειες Υλοποίησης

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία τόσο τα σεμινάρια εκμάθησης Πρώτων Βοηθειών, όσο και τα σεμινάρια
εκμάθησης Δημιουργικής Γραφής.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://app.box.com/s/nvtl3k6799osnmrf0k1eitrxgyokqjki

Πρακτική 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Τίτλος Δράσης

Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε πρόγραμμα Erasmus KA1 με τίτλο σχεδίου: "H
ψηφιακή αφήγηση ως εργαλείο στην περίθαλψη ηλικιωμένων ατόμων με γεροντική
άνοια"

Στόχος Βελτίωσης

Υλοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus ΚΑ1 Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης από το ΙΚΥ,
με τίτλο σχεδίου "H ψηφιακή αφήγηση ως εργαλείο στην περίθαλψη ηλικιωμένων ατόμων με 
γεροντική άνοια", στα πλαίσια του οποίου δύο εκπαιδευτικοί του σχολείου θα συμμετάσχουν σε κινητικότητα
στη Βαρκελώνη με είκοσι μαθητές. Το πρόγραμμα αφορά συνεργασία των τομέων πληροφορικής και υγείας-
πρόνοιας-ευεξίας, με σκοπό τη δημιουργία πολυμεσικού εργαλείου για την περίθαλψη ανοϊκών 
ασθενών και την ανάπτυξη κουλτούρας συνεργασίας ανάμεσα σε διαφορετικούς επαγγελματικούς 
χώρους για την ολοκλήρωση project.



Παράλληλα θα γίνουν σεμινάρια δημιουργικής γραφής με εισηγήτρια την διευθύντρια, για την προετοιμασία των
μαθητών και θα γίνει εκμάθηση βασικών Ισπανικών, από εκπαιδευτικό με πτυχίο Ισπανικών που θα συνοδεύσει.

Στόχος της κινητικότητας είναι το εργαλείο που θα προκύψει να μπορεί να εξελιχθεί περαιτέρω, ώστε να
χρησιμοποιηθεί για την βελτίωση της μνήμης ηλικιωμένων μέσω της διαδικασίας ανάκλησης μνημών και η
απόκτηση εμπειρίας και τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα από το σχολείο μας.

Ενέργειες Υλοποίησης

Στα πλαίσια του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού προγράμματος -μαθησιακής κινητικότητας (Erasmus KA1), στις 10
Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους, είκοσι μαθητές από τον τομέα Πληροφορικής και τον τομέα Υγείας Πρόνοιας
και Ευεξίας, συνοδευόμενοι από δύο καθηγητές, ταξίδεψαν στην Βαρκελώνη. Η πρόκληση ήταν μεγάλη, καθώς
ενώ το ίδιο το εκπαιδευτικό αντικείμενο περιλάμβανε επισκέψεις σε χώρους εργασίας του τομέα υγείας (όπως
νοσοκομεία, γηροκομεία κλπ), η επιδημιολογική κατάσταση της χώρας λόγω του COVID-19, καθιστούσε αυτή την
τακτική πρακτικώς αδύνατη. Η ίδια αδυναμία πρόσβασης ίσχυε και για επαγγελματικούς χώρους ψηφιοποίησης
δεδομένων, (εταιρίες λογισμικού που χρησιμοποιούσαν σύγχρονα εργαλεία ψηφιακής απεικόνισης,
τρισδιάστατους εκτυπωτές κλπ). Υπό το πρίσμα αυτής της κατάστασης, η συνέχιση και υλοποίηση του
προγράμματος, κατέστησε απαραίτητη την προσαρμογή τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών στη νέα
πραγματικότητα .

Συγκεκριμένα, η συλλογή των πληροφοριών και δεδομένων για την γεροντική άνοια και τους τρόπους
αντιμετώπισης της, έγινε με επισκέψεις εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας στον εκπαιδευτικό μας χώρο. Στο
πλαίσιο αυτών των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ο νευρολόγος, η κλινική ψυχολόγος ή ο εξειδικευμένος
νοσοκόμος, παρουσίαζαν αρχικά με την χρήση των ΤΠΕ τα νέα δεδομένα όσων αφορά την γεροντική άνοια, και
στην συνέχεια μέσω ομαδοσυνεργατικών μεθόδων (μέθοδος project κλπ) ακολουθούσε η εφαρμογή και η
εμπέδωση της νέας γνώσης από τους μαθητές.

Η ίδια πρακτική ακολουθήθηκε και για τους μαθητές του τομέα της πληροφορικής. Αρχικά, γινόταν η παρουσίαση
του νέου ψηφιακού εργαλείου από εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου, (π.χ. δημιουργία και μορφοποίηση
φωτογραφιών και κινούμενων εικόνων με την χρήση επαγγελματικών προγραμμάτων π.χ. Photoshop, Lightroom,
Adobe premier) και στην συνέχεια γινόταν μια εφαρμογή από τους ίδιους την μαθητές.

Επίσης καθόλη την διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος και σε τακτά χρονικά διαστήματα,
πραγματοποιούνταν συναντήσεις μεταξύ των μαθητικών ομάδων, για την αξιολόγηση και επιμέλεια του υλικού
που είχε συγκεντρωθεί. Στις συναντήσεις αυτές, ο ρόλος των συνοδών καθηγητών ειναι επικουρικός και
περιορίζεται στην επίβλεψη και στον συντονισμό των πεπραγμένων.

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=423631216225124&id=100057347473647

Πρακτική 3

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Τίτλος Δράσης



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Στόχος Βελτίωσης

Στο πλαίσιο ανάπτυξης συνεργασίας με φορείς και προαγωγής κλίματος αλληλεγγύης για ευπαθείς ομάδες
σκοπεύουμε:

1) Να δημιουργήσουν οι μαθητές κατασκευές για το bazaar με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου
«Πρωτοβουλία για το Παιδί». Να μας παρουσιάσει ο σύλλογος το έργο του και τρόπους πρόληψης της παιδικής
κακοποίησης.

2) Να οργανώσουμε συλλογή οικονομικής βοήθειας-ειδών για το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» στο Φίλυρο.

3) Να συνεργαστούμε με τον Σύλλογο Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» για ευαισθητοποίηση σε θέματα
στήριξης θυμάτων βίας/κακοποίησης.

4) Να ενισχύσουμε τα Γηροκομεία Βέροιας-Νάουσας οικονομικά, με φαρμακευτικό υλικό και να προσφέρουμε
δώρα στους τρόφιμους. (Λόγω πανδημίας δεν θα είναι εφικτή η πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικης γιορτής στα
ιδρύματα).

5) Να ενημερώσουμε τους μαθητές για σοβαρά κοινωνικά προβλήματα όπως η ενδοοικογενειακή βία, σε
συνεργασία με το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας με διοργάνωση ημερίδων από
ψυχολόγο.

6) Να συνεργαστούμε με την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας για παρακολούθηση πολιτιστικών δράσεών της και συμμετοχή
μαθητών.

Ενέργειες Υλοποίησης

Ο Σύλλογος Κοινωνικής Παρέμβασης «ΕΡΑΣΜΟΣ» επισκέφθηκε το σχολείο μας και οι ψυχολόγοι και οι
κοινωνικοί λειτουργοί οργάνωσαν μια διάλεξη με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα βίας και
κακοποίησης

Επίσης οργανώθηκε Bazaar με κατασκευές των μαθητών και μαθητριών των τμημάτων βρεφονηπιοκομίας του
σχολείου και τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν δόθηκαν στα γηροκομεία της Βέροιας και της Νάουσας. Επίσης,
επειδή υπήρξε μεγάλη συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, κάποια στάλθηκαν και στο παιδικό χωριό SOS. H
επίσκεψη των μαθητών στο γηροκομείο της Βέροιας ήταν μια εμπειρία που τους ενθουσίασε.

Τέλος η παρακολούθηση πολιτιστικών δράσεων της ΚΕΠΑ Βέροιας ενθουσίασε τους μαθητές

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=381248017130111&id=100057347473647

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας



Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες

Θέμα 2

Άξονας

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Ειδικότερο Θέμα

Συμβουλευτική και ενίσχυση των μαθητών από ευάλωτες ομάδες

Θέμα 3

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Σεμινάρια πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ από αρμόδιους υγειονομικούς φορείς.

Θέμα 4

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων σε τακτική βάση στα
γνωστικά τους αντικείμενα.


