
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

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

 

Α) Γεωγραφικά χαρακτηριστικά

Το 7/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μαυροθάλασσας ανήκει στο δυναμικό των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Σερρών. Το σχολείο έχει την έδρα του στο ομώνυμο πεδινό χωριό και ανήκει διοικητικά στο Δήμο
Βισαλτίας. Κατά την τελευταία απογραφή ο πληθυσμός της Μαυροθάλασσας ανέρχεται σε 1.572 κατοίκους.

Β) Μαθητικό δυναμικό

Στο σχολείο είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν μαθητές και μαθήτριες που διαμένουν στη Μαυροθάλασσα , καθώς
και στα όμορα χωριά Άγιος Δημήτριος, Ίβηρα, Ευκαρπία, Τράγιλος, Δάφνη και Αηδονοχώρι  οι οποίοι
μετακινούνται με σχολικά λεωφορεία από και προς το Δημοτικό Σχολείο. Κατά το τρέχον σχολικό έτος το πλήθος
των μαθητών/-τριών ανέρχεται στους 114..

Γ) Κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον

Σημαντική μερίδα μαθητών προέρχεται από οικογενειακό περιβάλλον που δραστηριοποιείται στον πρωτογενή
τομέα της οικονομίας, καθώς και στη μεταποίηση προϊόντων, ενώ μικρότερη μερίδα γονέων και κηδεμόνων
απασχολείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών. Το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης των γονέων και
κηδεμόνων ποικίλει και διαφοροποιείται ανάλογα με τον τομέα απασχόλησης. Στην πλειοψηφία τους, οι
οικογένειες  είναι υποστηρικτικές ως προς τη μάθηση των παιδιών και η συνεργασία με το ανθρώπινο δυναμικό
του σχολείου είναι αρμονική.

Δ) Στελέχωση

Στη σχολική μας μονάδα υπηρετούν επί μακρόν οργανικά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70, καθώς και
οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και ΠΕ05 και ΠΕ06 Γαλλικής και Αγγλικής Γλώσσας
αντίστοιχα. Τη διεύθυνση της σχολικής μονάδας ασκεί εκπαιδευτικός ΠΕ70 η οποία ανέλαβε καθήκοντα
Διευθύντριας το έτος 2009.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα καταρτίστηκε και εφαρμόστηκε εξ αρχής κατά την κείμενη νομοθεσία, τροποποιήθηκε δε
και εμπλουτίστηκε κατά τη διάρκεια του έτους σύμφωνα με την πρόσληψη από το ΥΠΕΠΘ και την τοποθέτηση
από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

Ε) Παράμετροι

Οι ως άνω παράμετροι δρουν αθροιστικά και συνεπικουρούν στο εκπαιδευτικό έργο, καθώς και στο έργο της
εσωτερικής αξιολόγησης, όπως περιγράφεται και ακολουθεί.



Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Μερικά από τα θετικά σημεία είναι τα εξής:

Α) η καλή συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριών των τάξεων του σχολείου μας και

Β) η εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών της ομάδας μας αλλά και η ομαλή συνεργασία
μεταξύ όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων και της Διευθύντριας.

Σημεία προς βελτίωση

Ως ενδεχόμενη βελτίωση θα προτείναμε:

Α) τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών όλων των τάξεων του σχολείου,

Β) την ενεργή συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, η οποία δεν ήταν εφικτή λόγω των συνθηκών του
Covid-19 και

Γ) την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των γονέων σχετικά με την διαχείριση συγκρούσεων από αρμόδιους
φορείς.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Μεταξύ των θετικών σημείων συγκαταλέγονται τα εξής:

Α) ο αυξημένος βαθμός ανταπόκρισης μαθητών και μαθητριών στην υλοποίηση της δράσης,

Β) η αγαστή συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών της ίδιας ομάδας,

Γ) η καλή επικοινωνία μεταξύ των μελών του συλλόγου διδασκόντων,

Δ) η ομαλή συνεργασία μεταξύ Εκπαιδευτικών – Διευθύντριας – Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και ΣΕΕ,

Ε) η ομαλή και συνεργατική σχέση μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

Σημεία προς βελτίωση

Ενδεχόμενη βελτίωση των αποτελεσμάτων της δράσης θα μπορούσε να σχετίζεται με τους  παράγοντες εκείνους
οι οποίοι καθορίζουν τον τρόπο  λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η δια ζώσης
συνεργασία με φορείς εποπτευόμενους από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. , καθώς και η ευρύτερη και δια ζώσης συνεργασία
μεταξύ σχολείου, οικογένειας και τοπικής κοινωνίας αντιμετωπίζονται από το σχολείο μας ως ενέργειες
απολύτως θετικές. Η διοικητική λειτουργία είναι, ως εκ τούτου, δυνατόν να ενισχυθεί, , εφόσον αυτό καταστεί
δυνατό βάσει των διατάξεων που θα ισχύσουν κατά το σχολικό έτος 2022-2023.



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Α) Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν στη προσπάθεια να παρακινήσουμε το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών του
σχολείου μας σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς, είχαν μεγάλη επιτυχία
σύμφωνα με το τελικό ερωτηματολόγιο που δόθηκε στο σύλλογο διδασκόντων.

Β) Επίσης, είχε μεγάλη απήχηση η επιμόρφωση που πραγματοποιήθηκε με θέμα το ΜY SCHOOL και η συνάντηση
που έγινε όπου συζητήθηκαν νέες γνώσεις και καλές πρακτικές που αποκτήθηκαν από την συμμετοχή των
εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις την φετινή σχολική χρονιά.

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Η δράση «Δρω με αγάπη για τον τόπο μου» που υλοποιήθηκε από την ομάδα του άξονα 9, είχε πολλά θετικά
σημεία όπως:

Α) Είχε πολύ μεγάλο και θετικό αντίκτυπο στο σύνολο του σχολικού περιβάλλοντος μας.

Β) Οι μαθητές που συμμετείχαν σε όλες τις ενέργειες της δράσης απέκτησαν μια θετική στάση απέναντι στη
φροντίδα και προστασία του τόπου μας και μετέφεραν τις νέες τους γνώσεις στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Γ) Ομορφύναμε το σχολείο και το χωριό μας.

Δ) Η έκθεση που έγινε για να παρουσιάσουν οι μαθητές τη δράση μας «Δρω με αγάπη για τον τόπο μου», έδωσε
τη δυνατότητα στους μαθητές να επικοινωνήσουν τις ανησυχίες τους και το ενδιαφέρον που είχαν αποκτήσει
από την ενεργή συμμετοχή τους σε όλες τις ενέργειες αυτής της δράσης με το σύνολο των μαθητών του σχολείου
και των οικογενειών τους.

Σημεία προς βελτίωση

Επισημάνθηκε πως οι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν περαιτέρω ενδοσχολικές επιμορφώσεις σε διάφορα θέματα όπως:

 Α) Νέα προγράμματα σπουδών

Β)) Νέες διδακτικές προσεγγίσεις

Γ)) Εκπαίδευση αλλόγλωσσων μαθητών

Δ) Διαχείριση συναισθημάτων/ συμπεριφορών.

Την επόμενη σχολική χρονιά, θα έχουμε στόχο να καλύψουμε τις περαιτέρω επιμορφωτικές ανάγκες που
αναφέρθηκαν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας με περισσότερες ενδοσχολικές επιμορφώσεις πάνω στα
θέματα που προέκυψαν από τις συναντήσεις μας και το ερωτηματολόγιο που δόθηκε.

Είμαστε πεπεισμένοι πως του χρόνου θα συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια με την ολοκλήρωση της δενδροφύτευσης
που δεν υλοποιήθηκε εξολοκλήρου φέτος, και με περισσότερες ενέργειες για την προστασία του περιβάλλοντος
και του τόπου μας.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
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
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 το Δημοτικό Σχολείο Μαυροθάλασσας Σερρών
ανέλαβε, υλοποίησε και πραγματοποίησε συνολικά τέσσερα Σχέδια Δράσης σε
τέσσερις διαφορετικούς θεματικούς άξονες οι οποίοι εντάσσονται σε τρεις διακριτές
Λειτουργίες. Οι ομάδες δράσης λειτούργησαν και συνεργάστηκαν με γνώμονα την
επίτευξη των στόχων βελτίωσης που τέθηκαν κατά το σχεδιασμό των δράσεων.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Λειτουργία:   Διοικητική λειτουργία 

Άξονας:   Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της δράσης σχετίζονται με τους στόχους που τέθηκαν κατά το «Σχεδιασμό»
και αντικατοπτρίζουν τη λογική της εύρυθμης και αποτελεσματικής οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μας
μονάδας.

Ως εκ τούτου, η πορεία υλοποίησης της δράσης και συγκεκριμένα οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν, οι πόροι,
τα μέσα και τα ερευνητικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν, τα κριτήρια επιτυχίας που  τέθηκαν, καθώς και οι
διαδικασίες αξιολόγησης που επιλέχθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα:

Α) την τήρηση και εφαρμογή όσων ορίζονται στον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Σχολικής Μοναδας»,

Β) την απρόσκοπτη τήρηση του ωρολογίου προγράμματος,



Γ) τη διασφάλιση κατάλληλων παιδαγωγικών συνθηκών κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου,

Δ) τη δημιουργία ενός υγιούς σχολικού περιβάλλοντος που σέβεται το μαθησιακό προφίλ κάθε μαθητή/-τριας και
υποστηρίζει την ψυχοσυναισθηματική του/της ανάπτυξη,

Ε) την αξιοποίηση της ιστοσελίδας του σχολείου για την αποτύπωση δράσεων και ενεργειών,

ΣΤ) τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του
σχολείου.

 

Λειτουργία: Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών

Αποτελέσματα: Η πορεία υλοποίησης της δράσης σχετίζεται άμεσα με τους στόχους που τέθηκαν κατά τον
αρχικό σχεδιασμό κι είχε τα εξής αποτελέσματα:

Α) Οι μαθητές καλλιέργησαν δεξιότητες που αφορούν τον σεβασμό και την εμπιστοσύνη στις μεταξύ τους
σχέσεις.

Β) Οι μαθητές καλλιέργησαν τις δεξιότητες της αποδοχής της διαφορετικότητας

Γ) Οι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν ένα κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας τόσο μέσα στην ομάδα όσο και στο
σύνολο του Συλλόγου Διδασκόντων.

 

Λειτουργία:   Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Άξονας:   Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Αποτελέσματα: Βάσει των απαντήσεων των εκπαιδευτικών στο τελικό ερωτηματολόγιο και την συνάντηση του
συλλόγου διδασκόντων με θέμα: "Καλές Πρακτικές", βγήκε το συμπέρασμα ότι:

Α) οι εκπαιδευτικοί κατά μέσο όρο συμμετείχαν σε 3-4 επιμορφώσεις μέσα στο σχολικό έτος 2021-22

Β) οι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν περισσότερες επιμορφώσεις στα εξής θέματα:

α) Νέα προγράμματα σπουδών

β) Νέες διδακτικές προσεγγίσεις

γ) Εκπαίδευση αλλόγλωσσων μαθητών

δ) Διαχείριση συναισθημάτων/ συμπεριφορών.

 

Λειτουργία:   Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Άξονας:   Συμμετοχή του προσωπικού σε άλλες δράσεις

Αποτελέσματα: Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των ενεργειών της δράσης «Δρω με Αγάπη για τον Τόπο μου»
του Άξονα 9, οι μαθητές:

Α) ανέπτυξαν σεβασμό προς το περιβάλλον,

Β) καλλιέργησαν την εν συναίσθηση και το αίσθημα της συν εργατικότητας,



Γ) έμαθαν να φροντίζουν τον τόπο τους,

Δ) συνεργάστηκαν με τους εκπαιδευτικούς της ομάδας για την βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου
μας,

Ε) ενημέρωσαν το οικογενειακό τους περιβάλλον για τις ενέργειες της δράσης και τους ενεργοποίησαν να
συμμετέχουν και οι ίδιοι στη φροντίδα του τόπου μας.

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Λειτουργία:   Διοικητική λειτουργία

Άξονας:   Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν προέκυψαν ζητήματα που παρεμπόδισαν ή δυσχέραναν σε σημαντικό βαθμό την υλοποίηση των δράσων.

Λειτουργία: Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών

Το πρωτόκολλο για το Covid-19 που ίσχυε κατά το τρέχον σχολικό έτος, δυσχέραινε τη συνεργασία μεταξύ των
μαθητών διαφορετικών τάξεων καθώς επίσης και την ενεργή συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Λειτουργία:   Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Άξονας:  Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δεν εμφανίστηκαν δυσκολίες στην υλοποίηση των ενεργειών για την συμμετοχή των εκπ/κων σε επιμορφώσεις
από αρμόδιους φορείς.

Άξονας: Συμμετοχή του προσωπικού σε άλλες δράσεις

Στη προσπάθεια υλοποίησης της ενέργειας της δενδροφύτευσης, υπήρξαν γραφειοκρατικά εμπόδια που
καθυστέρησαν την πραγματοποίησή της.  Ως αποτέλεσμα, η δενδροφύτευση θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί το
επόμενο σχολικό έτος 2022-23.

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

Πρακτική 1

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Τίτλος Δράσης

: Σχολικός κανονισμός και εφαρμογή του κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.

Στόχος Βελτίωσης



Συλλογική  προσπάθεια εκπαιδευτικών,  μαθητών  και  Συλλόγου  Γονέων  για την  διασφάλιση  και  εφαρμογή 
του  σχολικού  κανονισμού.  Ο  σχολικός κανονισμός  θα  διέπεται  από  παιδαγωγικές  διδακτικές  αρχές  και 
θα  λαμβάνει  υπόψη  τις  ιδιαίτερες  ανάγκες  της σχολικής μας μονάδας οι οποίες σχετίζονται με:

τον σεβασμό στο μαθησιακό προφίλ των μαθητών/-τριών μας,
τις ιδιαιτερότητες μετακίνησης των μαθητών/-τριών από και προς το σχολείο,
τη διασφάλιση κατάλληλων παιδαγωγικών συνθηκών κατά τις ώρες
λειτουργίας του σχολείου,
την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος,
την αξιοποίηση της ιστοσελίδας του σχολείου μας για την αποτύπωση των
δράσεων που σχετίζονται με την εφαρμογή του σχολικού κανονισμού της
σχολικής μονάδας μας.

Ενέργειες Υλοποίησης

Ενέργειες, δράσεις και επιμορφώσεις

Κατά το τρέχον σχολικό έτος οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου μας
συνεργάστηκαν με τρόπο ώστε να υλοποιηθούν εν τοις πράγμασι οι παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές που
ορίζονται από τον «Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου» και οι οποίες εναρμονίζονται με την
κείμενη νομοθεσία για τη λειτουργία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Α) Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν ανά τακτά χρονικά διαστήματα παιδαγωγικές συναντήσεις με τη
συμμετοχή των εκπαιδευτικών ΠΕ70 του σχολείου μας, καθώς και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που
υπηρετούν στη σχολική μας μονάδα. Οι παιδαγωγικές συναντήσεις είχαν ως στόχο:

την επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής μας κοινότητας και την
ανταλλαγή παιδαγωγικών απόψεων  και αντιλήψεων,
τη διερεύνηση μεθόδων και εργαλείων που σχετίζονται με την καλλιέργεια και
την ανάπτυξη της γνωστικής ικανότητας  των μαθητών /-τριών μας,
την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/-τριών μας,
την ανάπτυξη και καλλιέργεια της σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών
και μαθητών,
την καλλιέργεια του αισθήματος υπευθυνότητας και σεβασμού των κανόνων
της σχολικής ζωής και, άρα,
την ενίσχυση και εμπέδωση από τα μέλη της εκπαιδευτικής μας κοινότητας του
κοινού μας οράματος , όπως αυτό περιγράφεται στον «Εσωτερικό Κανονισμό
Λειτουργίας» και αναφέρεται ρητά στο Α – Σχεδιασμός της Δράσης – του
παρόντος.

 

Β) Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ενέργειες σχετικές με τη διερεύνηση των πραγματικών στάσεων, αντιλήψεων
και πρακτικών των μαθητών/ -τριών μας. Για το σκοπό αυτό κατά το μήνα Ιανουάριο 2022 οι μαθητές/ -τριες των 
τάξεων Δ’, Ε’ και ΣΤ’ κλήθηκαν να απαντήσουν σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο αποτελούμενο από δομημένες
ερωτήσεις κλειστού τύπου.  Με τα ερωτήματα που τέθηκαν διερευνήθηκε ο βαθμός ανταπόκρισης και



ικανοποίησης των μαθητών/-τριών μας ως προς το όραμα του σχολείου μας. Οι απαντήσεις των παιδιών:

κατέδειξαν την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή του ωρολογίου προγράμματος,
ανέδειξαν πτυχές της καθημερινής ζωής στο σχολικό περιβάλλον,
φώτισαν τη σχέση και το βαθμό εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ
μαθητών και εκπαιδευτικών,
απέδειξαν τη διάθεση συμμετοχής των μαθητών σε συλλογικές δράσεις,
αποτέλεσαν τη βάση για την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ των μερών της
σχολικής κοινότητας και, τέλος,
λειτούργησαν ως κριτήριο για στοχευμένες παιδαγωγικές παρεμβάσεις με
σκοπό τη γνωστική καλλιέργεια και την ψυχοσυναισθηματική στήριξη των
μαθητών/-τριών μας.

Με δεδομένο  ότι ο «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας» ως οργανωτικό – διοικητικό κείμενο καθορίζει και
δεσμεύει θετικά όλα τα μέλη του Σχολείου μας, η συνεργασία, η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη αποτέλεσαν
στάσεις και αξίες οι οποίες καλλιεργήθηκαν από το σύλλογο διδασκόντων καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους ,
ενισχύθηκαν από τη διεύθυνση του σχολείου και αποτέλεσαν οδηγό καλής επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και
οικογένειας.

Γ) Ως προς τη σχέση μεταξύ Σχολείου και Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων επιλέχθηκαν ως εργαλείο
επικοινωνίας οι ομάδες εστίασης ήδη από την έναρξη του σχολικού έτους. Η συνεργασία μεταξύ του
θεσμοθετημένου οργάνου και της διεύθυνσης του σχολείου είχε ως στόχο:

τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης ανάμεσα στο σχολείο και την τοπική
κοινότητα και
την ενίσχυση του αισθήματος συμμετοχής και προσφοράς των γονέων και
κηδεμόνων στη ζωή του σχολείου.

Δ) Σε ό,τι αφορά  την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα οργανωτικής λειτουργίας και διοίκησης της
εκπαίδευσης διοργανώθηκαν εκ μέρους της διεύθυνσης του σχολείου συναντήσεις – εκπαιδευτικές επιμορφώσεις.

Ε) Τελευταία ενέργεια αποτέλεσε η ανάρτηση και φιλοξενία στον ιστότοπο του σχολείου του Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας μας, καθώς, με το πέρας του σχολικού έτους, το κείμενο αυτό μπορεί να τεθεί σε
διαβούλευση και περεταίρω βελτίωση, εάν και εφόσον προκύψει σχετική αναγκαιότητα εκ μέρους της κοινότητας
στην οποία απευθύνεται και την οποία αφορά.  

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

http://dim-mavroth.ser.sch.gr/?p=1921

Πρακτική 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Τίτλος Δράσης



«Δρω με αγάπη για τον τόπο μου»

Στόχος Βελτίωσης

Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών, των παιδιών και της τοπικής κοινωνίας ώστε να γίνουν ενεργοί πολίτες
και ένα πολύτιμο κομμάτι μιας παγκόσμιας συλλογικής συνείδησης απέναντι στο μέλλον του τόπου μας και του
πλανήτη.

Ενέργειες Υλοποίησης

24-1-2022  -  συμμετοχή σε πανελλήνιο διαγωνισμό ΑΦΗΣ για την ανακύκλωση μπαταριών.

1 έως 5 Φεβρουαρίου – δημιουργία αφισών από το τμήμα Δ2 για την συμμετοχή του σχολείου μας στο διαγωνισμό
ανακύκλωσης μπαταριών και ενημέρωση όλων των τάξεων για τον διαγωνισμό και την συλλογή μπαταριών από
τους μαθητές  της Δ2 τάξης.

14-3-2022 – αίτηση στο δασαρχείο για την προμήθεια δενδρυλλίων προς δενδροφυτεύσεις.

22-3-2022 – δημιουργία αφίσας από την Γ’ τάξη για την δράση του σχολείου μας «Δρω με αγάπη για τον τόπο
μου».

23-3-2022 – αποκομιδή απορριμμάτων στη περιοχή έξω από το γήπεδο της Μαυροθάλασσας από τους μαθητές
των Γ’ και Δ’ τάξεων.

30-3-2022 έως 12-5-2022 - δημιουργία αφισών και φυλλαδίων από τις τάξεις Γ', Δ', Ε', ΣΤ' για την δράση "Δρω με
Αγάπη για τον Τόπο μου".

16-5-2022 - βάψιμο ελαστικών για την φύτευση λουλουδιών από μαθητές των τάξεων Γ', Δ', Ε' και ΣΤ'.

20-5-2022 - φύτευση λουλουδιών στο χώρο του σχολείου απο τους μαθητές των τάξεων Γ', Δ', Ε' και ΣΤ'.

27-5-2022 - έκθεση αφισών και παρουσίαση της δράσης "Δρω με Αγάπη για τον Τόπο μου" στο προαύλιο χώρο του
σχολείου με ενημέρωση των γονέων και των τάξεων Α' και Β' σχετικά με την δράση που υλοποιήθηκε καθ'όλη την
φετινή σχολική χρονιά, ξενάγηση από τους μαθητές, ενημέρωση για την συμμετοχή μας στο διαγωνισμό 'ΑΦΗΣ'
για την ανακύκλωση και συλλογή μπαταριών, διανομή φυλλαδίων [δημιουργίες των μαθητών] και ένα κέρασμα
με οικολογικό αποτύπωμα.

27-5-2022- τελικό ερωτηματολόγιο για την συμμετοχή των μαθητών στη δράση 'Δρω με Αγάπη για τον Τόπο μου'. 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

http://dim-mavroth.ser.sch.gr/?p=1934

Πρακτική 3

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Τίτλος Δράσης



Ανάπτυξη κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων στο δομημένο διάλειμμα

Στόχος Βελτίωσης

Ενίσχυση   της  συνεργασίας  των  μαθητών/τριών , αύξηση    αλληλοσεβασμού , εμπιστοσύνης  και  ενίσχυση 
του  σεβασμού  της  διαφορετικότητας.       

Ενέργειες Υλοποίησης

Κατά το τρέχον σχολικό έτος πραγματοποιήθηκαν πολλές παιδαγωγικές 
συναντήσεις των μελών της ομάδας. 

Αρχικά τον μήνα Ιανουάριο του 2022 οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων των τάξεων 
του σχολείου μας κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο 
αποτελούμενο από δομημένες ερωτήσεις κλεστού τύπου. Το πρώτο μέρος αφορούσε 
τις προτιμήσεις τους, όσον αφορά τα επιδαπέδια, τα παραδοσιακά και τα ελεύθερα 
παιχνίδια. Το δεύτερο μέρος αναφερόταν στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών. 

Στη συνέχεια μετά την καταγραφή και μελέτη των αποτελεσμάτων των 
ερωτηματολογίων, αποφασίστηκε η δημιουργία επιδαπέδιων παιχνιδιών και 
επιλέχθησαν τα παιχνίδια που θα σχεδιάζονταν. Σχεδιάστηκε το περίγραμμά τους 
πρόχειρα και δημιουργήθηκαν πρότυπα αποτυπώματα (stencil) που 
χρησιμοποιήθηκαν για την ομοιομορφία των σχημάτων. Τέλος, χρωματίστηκε το 
περίγραμμα, επιλέχθηκαν τα χρώματα και ζωγραφίστηκαν τα παιχνίδια. 

Πιο αναλυτικά, αναδιαμορφώθηκαν τα ήδη υπάρχοντα παιχνίδια (κουτσό, twister, 
σκάκι) και δημιουργήθηκε το επιδαπέδιο παιχνίδι <φιδάκι>.

Εκτός από τα επιδαπέδια παιχνίδια συντηρήθηκαν οι υπάρχουσες ευθυγραμμίσεις 
στα γηπεδάκια μπάσκετ, βόλεϊ και ποδοσφαίρου.

Στην ώρα των διαλειμμάτων διοργανώθηκαν παιχνίδια ρόλων και συνεργασίας κατά 
τάξη π.χ. κλέφτες και αστυνόμοι. Ακόμα ανατέθηκαν αρμοδιότητες σε μαθητές της 
έκτης τάξης (Μικροί Διασώστες).

Επίσης, έγινε ενημέρωση στους μαθητές και στις μαθήτριες για τα παραδοσιακά 
παιχνίδια (προβολή βίντεο, φωτογραφιών) και συμμετείχαν σε αυτά όπου ήταν 
εφικτό.

Σχέσεις

Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών προσπαθήσαμε μέσα από το παιχνίδι 
να επιτύχουμε τους βασικούς μας στόχους που αφορούν την καλλιέργεια 
δεξιοτήτων, του σεβασμού, της εμπιστοσύνης και της αποδοχής της 
διαφορετικότητας. Για την επίτευξη των παραπάνω, οι μαθητές ανέλαβαν ρόλους 
(π.χ. αρχηγού, βοηθού, επόπτη) μέσα από τους οποίους ανέδειξαν τις διαφορετικές 



ικανότητες και δυνατότητες που έχει ο καθένας. 

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

http://dim-mavroth.ser.sch.gr/?p=1932

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα

Απαραίτητη κρίνεται από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου η διαρκής και ποιοτική
επιμόρφωση σε θέματα ποικίλων γνωστικών αντικειμένων, καθώς και σε θέματα
παιδαγωγικής και διοικητικής φύσης. Η μελλοντική συμμετοχή σε επιμορφώσεις των
ΙΕΠ και ΣΕΕ Παιδαγωγικής Ευθύνης αντιμετωπίζεται θετικά.

Θέμα 2

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Θεμιτή κρίνεται από την ομάδα η περεταίρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των
γονέων σχετικά με τη διαχείριση συγκρούσεων και τη χρησιμότητα της οριοθέτησης
εντός και εκτός σχολείου.


