
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

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 

Τίτλος Σχολείου: ΟΚΤΑΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
ΥΠ/ΔΝΤΡΙΑ: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ: 

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΑΓΟΡΑ, 1 ΠΑΝ/ΠΟΛΗ ΠΑΤΡΩΝ. ΤΚ 26504

Τηλ. Και FAX: 2610992100

ΕΜΑΙL: mail@dim-aei-patras.ach.sch.gr

Ιστοσελίδα: https://dim-aei-patras.ach.sch.gr/

Το Οκταθέσιο Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1972. Από το 1998 λειτουργεί σε κτήριο
εντός της Πανεπιστημιούπολης του Ρίου, στην οδό Διαγόρα. Συστεγάζεται με τις  συνδεδεμένες σχολικές
μονάδες, , το 2/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο και το 2/θ Πειραματικό Νηπιαγωγείο Παν/μιου Πατρών.

Η συνολική επιφάνεια του κτηρίου είναι 1400 τετραγωνικά από τα οποία τα 200 στεγάζουν το Νηπιαγωγείο και
τα 80 περίπου το 2/θ Δημοτικό. Εκτός του κεντρικού κτηρίου υπάρχουν από την Άνοιξη του 2010 δύο
προκατασκευασμένες αίθουσες των 40 τετραγωνικών. Από τα  οκτώ τμήματα λειτουργούν τα επτά σε χώρους
που προορίζονταν για αίθουσες διδασκαλίας και ένα σε χώρο που προοριζόταν για βιβλιοθήκη. Η αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων χωρίζεται σε δυο τμήματα με αναδιπλούμενη ηχομονωτική πόρτα βαριάς κατασκευής. Στο
ένα τμήμα στεγάζεται το ολοήμερο τμήμα και στο δεύτερο, που περιλαμβάνει και τη θεατρική σκηνή γίνεται το
μάθημα της Θεατρικής Αγωγής και κάποιες ώρες της μουσικής.

Υπάρχουν δύο ημιυπόγειες αίθουσες των 120 τμ η καθεμιά οι οποίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι
κύριας χρήσης (αίθουσες διδασκαλίας) γι’ αυτό υπάρχει και κτηριακό πρόβλημα. Η μια διαμορφώθηκε ως χώρος
σεμιναρίων και ενημέρωσης των φοιτητών.

Τέλος υπάρχει αίθουσα με εργαστήριο Η/Υ και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων 221 τμ. Όλες οι αίθουσες
διδασκαλίας είναι 50-52 τμ. Υπάρχει ένα γραφείο εκπαιδευτικών περίπου 60 τμ και ένα  γραφείο 17 τμ για το
Διευθυντή. Το εμβαδόν του προαυλίου είναι 6000 τμ περίπου

Η λειτουργικότητα του Σχολικού κτηρίου χαρακτηρίζεται ικανοποιητική.

Πρέπει να επισημανθεί η απουσία αίθουσας για τη διεξαγωγή του μαθήματος Φυσικής Αγωγής σε περιόδους

mailto:mail@dim-aei-patras.ach.sch.gr


έντονων καιρικών συνθηκών. Καθίσταται έτσι προβληματική η διεξαγωγή του μαθήματος της ΦΑ.

Επίσης, δεν υπάρχει η δυνατότητα θεματικών αιθουσών για εικαστικά, Μουσική , ξένες γλώσσες.

Χρειάζεται οπωσδήποτε επέκταση και ανέγερση του Α΄ορόφου όπως περιλαμβάνει ο αρχικός σχεδιασμός, ο
οποίος όμως υλοποιήθηκε μερικώς.

Ο εξοπλισμός του Σχολείου κρίνεται πολύ ικανοποιητικός. Περιλαμβάνει 51 Η/Υ από τους οποίους δυο είναι
τοποθετημένοι στο γραφείο του Δ/ντη για διοικητική υποστήριξη μαζί με εκτυπωτή-πολυμηχάνημα, πέντε στο
γραφείο των εκπαιδευτικών, ενώ κάθε τάξη διαθέτει Η/Υ και προτζέκτορα. Μία τάξη διαθέτει διαδραστικό
πίνακα, όπως και το εργαστήριο Η/Υ.

Το εργαστήριο Πληροφορικής διαθέτει 25  Η/Υ και διαδραστικό πίνακα.

Η αίθουσα σεμιναρίων του ημιυπόγειου διαθέτει Η/Υ και προτζέκτορα όπως και ή αίθουσα ολοήμερου.

Υπάρχουν τρία φωτοτυπικά μηχανήματα,  οι δυο με δυνατότητες δικτυακού εκτυπωτή. Όλοι οι Η/Υ συνδέονται με
το διαδίκτυο.

 Όλοι οι μαυροπίνακες αντικαταστάθηκαν με λευκούς πίνακες μαρκαδόρου από το 2005.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Καλές σχέσεις των μαθητών-τριών  με τους δασκάλους
Η εφαρμογή «καλών» εκπαιδευτικών πρακτικών
Οι υψηλές επιδόσεις των μαθητών-τριών
Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την εμπλοκή με το Παιδαγωγικό Τμήμα 
και το Πανεπιστήμιο
Η χρήση των ΤΠΕ (με τη συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων, μαθητών)
Εποικοδομητική συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων
Συνεργασία Σχολείου -οικογένειας
Η εφαρμογή ποικίλων προγραμμάτων στη διδασκαλία
Η υλοποίηση του αρχικού προγραμματισμού 
Οι βιωματικές μέθοδοι συνεργασίας μεταξύ μαθητών - τριών
Οι καινοτόμες δράσεις
Η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση των αντικειμένων
Οι πρακτικές ασκήσεις των φοιτητών
Τα εργαστήρια δεξιοτήτων
Η πιλοτική εφαρμογή των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων

 

Υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Μια από τις αρχές της φιλοσοφίας του σχολείου μας είναι ότι η κάθε προσωπικότητα φέρει τα ιδιαίτερα
μοναδικά και ανεπανάληπτα χαρακτηριστικά γνωρίσματά της. Συγκεκριμένα η φιλοσοφία του σχολείου μας



αναπτύσσεται στα ακόλουθα:

 

σαφής οριοθέτηση με οπτικά και ακουστικά μέσα
προληπτική διαφοροποιημένη διδασκαλία με ποικιλία υλικών
εξατομικευμένη διδασκαλία
σχεδιασμός πολυαισθητηριακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
ενίσχυση ιδιαίτερων κλίσεων και ταλέντων
διαλείμματα φυσικής δραστηριότητας (brain breaks)

 

Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης

Κατά τη διαφοροποιημένη μάθηση απαιτείται ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των μαθητών
του, ανάλογα με την ετοιμότητα, το ενδιαφέρον και το μαθησιακό προφίλ του καθενός. Υπό το πλαίσιο αυτό ο
διδάσκων καλείται να δημιουργήσει ποικίλες εργασίες και σχέδια δράσης  προκειμένου να πετύχει τους
παιδαγωγικούς του στόχους στο πλαίσιο της συμπερίληψης. Ενδεικτικές πρακτικές που ακολουθήθηκαν στο
σχολείο μας για το διδακτικό έτος 2021 – 2022, είναι οι εξής:

 

συνεργατική μάθηση
καθοδηγούμενες ερωτήσεις
εργασίες με διαφορετικό ρυθμό μάθησης
χειροτεχνίες - κατασκευές
εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια (learning apps κ.ά.)
χρήση οπτικού υλικού (pecs) 
τεχνικές απομνημόνευσης (με τραγούδια, παιχνίδια, ποιήματα)
αξιοποίηση θεατρικών και σκηνικών εργαλείων (κούκλες-αντικείμενα)
αξιοποίηση μουσικών κοινωνικών ιστοριών (Social Music Stories)
αξιοποίηση τεχνικών θεάτρου στην εκπαίδευση (Drama in Education, Theatre in
Education)
σχέδια εργασίας (projects)
δραστηριότητες STEAM

 

Εφαρμογή εξατομικευμένων παρεμβάσεων

Στο σχολείο μας, κατά το διδακτικό έτος 2021-2022, υπάρχει παράλληλη στήριξη στα μαθήματα γενικής
παιδείας.

 

 

Στο σχολείο μας, κατά το διδακτικό έτος 2021-2022, δεν φοιτούν μαθητές/παιδιά προσφύγων.



 

Σημεία προς βελτίωση

Περαιτέρω ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας σχολείου - οικογένειας
Χρήση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας 
Υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος νέων αναλυτικών προγραμμάτων

 

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Στο Σχολείο επικρατεί άριστο παιδαγωγικό κλίμα, ελευθερία διατύπωσης
θέσεων και απόψεων και δυνατότητα συμμετοχής σε όλες τις διαδικασίες.
Η επικοινωνία μεταξύ των  εκπαιδευτικών  και πέρα από το διδακτικό ωράριο
με τις δυνατότητες του διαδικτύου, εκτός της  δημιουργίας  ενός  ιδιαίτερα
προσιτού πλαισίου  έχει οδηγήσει σε σχέσεις σεβασμού και αλλοεκτίμησης. 
 H «κουλτούρα»  του Σχολείου.  Είναι γνώρισμα για κάθε οργανισμό και δίνει
σ’ αυτόν ξεχωριστή οντότητα. Aποτελεί τον κοινωνικό δεσμό σ’ ένα οργανισμό
και δίνει τα πρότυπα επίπεδα συμπεριφοράς στα καινούρια μέλη του
οργανισμού βοηθώντας στην καλλιέργεια και στην ανάπτυξη αισθήματος
αφοσίωσης.  Eιδικότερα, η «κουλτούρα» σε μια σχολική μονάδα, επηρεάζει την
παραγωγικότητα των εκπαιδευτικών, την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών
και γενικότερα την αποτελεσματικότητά της (Kowalski και Reitzug, 1993).
Το μόνιμο "σταθερό" προσωπικό που υπηρετεί για χρόνια στο Σχολείο
Η διάθεση του προσωπικού για συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων και την
επίλυση προβλημάτων του Σχολείου
Η επιθυμία των εκπαιδευτικών για επαγγελματική ανάπτυξη
Η διάχυση των καλών πρακτικών

Σημεία προς βελτίωση

Στελέχωση του Σχολείου με βοηθητικό προσωπικό 
Υλοποίηση  των θετικών σημείων της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των
ΠΠΣ
Αύξηση του αριθμού εκπαιδευτικών στα ΠΠΣ



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου σε προαιρετικά
επιμορφωτικά προγράμματα
Η συμμετοχή εκπαιδευτικών του σχολείου ως επιμορφωτές και
πολλαπλασιαστές
Συμμετοχή σε ποικιλία προγραμμάτων που καλύπτουν μεγάλο φάσμα
θεματικών περιοχών
Η συμμετοχή σε  πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Τα υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα των υπηρετούντων εκπαιδευτικών

Σημεία προς βελτίωση

δυνατότητες μεγαλύτερης αυτοεπιμόρωσης και ενδοσχολικής επιμόρφωσης
Παροχή κινήτρων για επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
Παροχή κινήτρων για στελέχωση των Πειραματικών Σχολείων. Όπως φαίνεται
δεν υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτήσεων για τοποθέτηση στα Πρότυπα και
Πειραματικά Σχολεία

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν



1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Αναστοχασμός και ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των πρακτικών διδασκαλίας, μάθησης και 
αξιολόγησης

 

Α. Στοχοθεσία εκπαιδευτικού έργου

Η υπεροχή της ανάπτυξης διαθεματικών συνεργατικών project μεταξύ των
εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και ειδικοτήτων οδήγησε σε συντονισμένες
δράσεις που ενδυνάμωσαν τις σχέσεις των μαθητών/τριων τόσο του ιδίου
τμήματος, όσο και μεταξύ τμημάτων διαφορετικών τάξεων.

 

Β. Μεθοδολογία εκπαιδευτικού έργου

Στη δια ζώσης διδασκαλία, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεματική φιλοσοφία του
Bruner (πραξιακό-βιωματικό, εικονικό, συμβολικό) για τα στάδια της
διδακτικής πράξης, λόγω της υπεροχής της περυσινής διαδικτυακής
εκπαιδευτικής διαδικασίας, επελέγη την παρούσα σχολική η ενίσχυση δράσεων
που ανέδειξαν το βιωματικό χαρακτήρα της μάθησης, με στόχο την ανάπτυξη
και ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών.

 

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Συγκρίνοντας την περυσινή διαδικτυακή διδασκαλία με τη φετινή δια ζώσης
διδασκαλία ως προς τις επιδόσεις των μαθητών, την παρούσα σχολική χρονιά
φάνηκε σχετικώς μερική ανακολουθία των καταγεγραμμένων αποτελεσμάτων
ανά μαθητή ως προς τις γνωστικές τους επιδόσεις.
Η περυσινή διαδικτυακή διδασκαλία που επέβαλε τη virtual κοινωνική επαφή
των μαθητών σε σύγκριση με τη φετινή  παρούσα σχολική χρονιά που η
διδασκαλία είχε έναν αποκλειστικά διαζώσης χαρακτήρα, φάνηκε ότι
δυσκόλεψε την ανάπτυξη νέου κώδικα επικοινωνίας τόσο μεταξύ των μαθητών



όσο και των μαθητών με τον διδάσκοντα για όλους τους μαθητές, ειδικότερα
για τους μαθητές των μικρών τάξεων (δυσκολίες σε κοινωνικές δεξιότητες).
H ανάπτυξη διαθεματικών δράσεων σε συνδυασμό με την πιλοτική εφαρμογή
της φιλοσοφίας των Νέων  Προγραμμάτων Σπουδών τροποποίησαν τους
στόχους για όλα τα γνωστικά αντικείμενα δυσκολεύοντας την ολοκλήρωση της
γνωστικής ύλης

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

Πρακτική 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

• Καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης

Στόχος Βελτίωσης

Οι μαθητές:

 

να εξοικειωθούν με την ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων και τη δημιουργία
παραμυθιών και σχολικής εφημερίδας,

 

να εξασκηθούν σε νοερούς υπολογισμούς στα μαθηματικά μέσα από το παιχνίδι
και την εκπαιδευτική ρομποτική,

 

να έρθουν σε επαφή με στοιχεία της λαογραφίας της χώρας μας,

 

να αποκτήσουν εμπειρία συμμετοχής σε μαθητικού διαγωνισμούς,

 

να έρθουν σε επαφή με ποικιλία ψηφιακών εργαλείων τα οποία θα
χρησιμοποιήσουν για την παραγωγή ψηφιακού υλικού,



 

να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοαξιολόγησης-αυτοελέγχου μέσα από τη χρήση
ψηφιακών εργαλείων,

 

να αναπτύξουν μηχανισμούς αντιμετώπισης των κινδύνων χρήσης του
διαδικτύου.

 

να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη, την ομαδικότητα και τις βασικές
δεξιότητες που πρέπει να διαθέτουν οι μαθητές, ώστε να μπορέσουν να
ανταποκριθούν στις σύγχρονες προκλήσεις και απαιτήσεις της εποχής μας.

 

Ενέργειες Υλοποίησης

Για την προώθηση των καινοτόμων δράσεων στο σχολείο μας ακολουθήθηκε μια σειρά απο δράσεις
προσανατολισμένες στους στόχους που διέπουν τα νέα αναλυτικά προγραμμάτα σπουδών.

Συγκεκριμένα:

1. Αφου μελετήθηκαν διεξοδικά οι στόχοι των νέων προγραμμάτων πραγματοποιήθηκε σύλλογος διδασκόντων
στον οποίο έγινε ενημέρωση της στοχοθεσίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων που επιδιώκονται στον
συγκεκριμένο άξονα. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και διευκρινίσεις επί του θέματος.

2. Οι εκπαιδευτικοί κατέγραψαν τις απόψεις τους αναφορικά με τις ανάγκες που θεωρούν πως έχει η περσινή
τους τάξη. Με τον τρόπο αυτό βοηθούν τον εκπαιδετικό της φετινής να προσανατολίσει με επιτυχία τις δράσεις.

3. Λαμβάνοντας ως δεδομένο πλέον τις ανάγκες των μαθητών της κάθε τάξης και το ΑΠΣ, ο καθένας καταγράφει
τις αρχικές του ιδέες για καινοτόμες δράσεις που στη συνέχεις παρουσιάζονται στον σύλλογο με σκοπό αυτές να
εμπλουτιστούν, να διαμορφωθούν και να πλαισιωθούν με τη συνεργασία εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://dim-aei-patras.ach.sch.gr/?p=3323

Πρακτική 2

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Τίτλος Δράσης



Σχολείο και Κοινότητα

Στόχος Βελτίωσης

Στόχοι

Κατά το σχολικό έτος 2021- 2022 στόχος της σχολικής μονάδας αποτελεί η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη
δημιουργία και ενίσχυση σχέσεων συνεργασίας με φορείς και μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας. Ο στόχος
αυτός αποκτά μεγάλη σημασία για τον προγραμματισμό του διδακτικού έργου λόγω της παρατεταμένης περιόδου
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, τον περιορισμό της
εισόδου συνεργατών και εμπειρογνωμόνων στο σχολικό χώρο και την ανάγκη σύνδεσης του σχολείου με την
πανεπιστημιακή και την ευρύτερη τοπική κοινότητα.

Προτεραιότητες

Προτεραιότητα αποτελεί η σύνδεση των δράσεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των Εργαστηρίων
Δεξιοτήτων με την εξωστρέφεια του σχολείου και διαμόρφωση δικτύων σχολείων και τη σύνδεση με το
Πανεπιστήμιο.

Σχέδια δράσης:

Στόχος 1: Εξωστρέφεια του σχολείου και διάχυση καλών πρακτικών

 

Στόχος 2: Διαμόρφωση δικτύου σχολείων μέσω κοινών δράσεων και
επικοινωνίας

 

Στόχος 3: Συνεργασία με φορείς, ειδικούς και Πανεπιστήμιο για τη στήριξη εκπαιδευτικών δράσεων

Ενέργειες Υλοποίησης

Μετά από συζήτηση με τους συναδέλφους, συνάντηση με το ΣΕΕ της σχολικής μονάδας και αναδρομή στο
Ημερολόγιο σχολικής ζωής, διαπιστώσαμε ότι οι δράσεις αυτού του άξονα θα έπρεπε να αποκοπούν από τον
αρχικό σχεδιασμό που περιλάμβανε τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Δεδομένου όμως του γεγονότος ότι η σχολική μας μονάδα είχε πολύ καιρό να συνεργαστεί με όμορες και μη
σχολικές μονάδες, η ομάδα έργου σχεδίασε και οργάνωσε δράσεις που περιλάμβαναν άλλη μία σχολική μονάδα
της περιοχής και ανέλαβε τη διάχυση των αποτελεσμάτων αυτών των δράσεων.

Ένα μέλος της ομάδας συμμετείχε σε Ευρωπαϊκή σχολική σύμπραξη eTwinning, η οποία περιλάμβανε το
Πειραματικό Γυμνάσιο εκτός από τους Ευρωπαίους εταίρους. Σχεδιάστηκαν και πραγματοποιήθηκαν δράσεις με
τη συνεργασία εκπαιδευτικών του σχολείου μας αλλά και του Γυμνασίου.

Η ομάδα έργου επίσης, συνεργάστηκε με την ομάδα έργου του Άξονα «Επαγγελματική Ανάπτυξη εκπαιδευτικών»
και συνέδραμε στη συνδιοργάνωση ημερίδας μουσικής από τα δύο όμορα σχολεία.

Υλοποιήθηκε η προγραμματισμένη  διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων μέσω συμμετοχής στο 11ο

Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας, τη δράση Bravo Schools, και δελτία τύπου στο ΠΣΔ και τον τοπικό
διαδικτυακό τύπο.

Τον Απρίλιο 2022, η ομάδα προσκάλεσε Λογοθεραπευτή, με στόχο την ενημέρωση των κηδεμόνων της σχολικής
μονάδας και των συστεγαζόμενων 2/θέσιου δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου με θέμα «Εντοπισμός και



διαχείριση γλωσσικών και μαθησιακών διαταραχών κατά τη σχολική ηλικία». Κατά το μήνα Ιούνιο, έχουν
προγραμματιστεί δια ζώσης συναντήσεις μεμονωμένων τάξεων με ειδικούς, οι οποίοι προέρχονται από το στενό
περιβάλλον των μαθητών,  με στόχο την έναρξη συνεργασίας και την ενίσχυση ανάλογων σχέσεων  για τη
στήριξη εκπαιδευτικών δράσεων.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://dim-aei-patras.ach.sch.gr/?p=3362

Πρακτική 3

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

• Συμμετοχή σε διαγωνισμούς

Στόχος Βελτίωσης

Η ανάδειξη των ιδιαίτερων ταλέντων και δεξιοτήτων των μαθητών.

Η προσαρμογή των μαθητών σε συνθήκες «διαγωνισμών» που θα κληθούν να συμμετάσχουν πολλές φορές στο
μέλλον. Έτσι προωθείται η συνεργασία του ομαδικού  πνεύματος ενισχύεται  η αυτοεκτίμησή του, η
αυτοπεποίθησή του και διαμορφώνει την προσωπικότητά του. 

Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία μέσα από τις δράσεις που θα κληθούν  οι μαθητές να υλοποιήσουν, οι
οποίες διερευνούν λύσεις σε προβλήματα του σχολείου τους, της τοπικής οικονομίας ή του γενικότερου
κοινωνικού συνόλου.

Η ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών, η ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας,  η καλλιέργεια της
κριτικής σκέψης και  της  δημιουργικότητας των μαθητών.

Έτσι δημιουργούνται σκεπτόμενοι, δραστήριοι και ενεργοί πολίτες του αύριο.

 

Ενέργειες Υλοποίησης

Διαγωνισμός     Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός           Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί    Τμήμα

 

1ο Πανελλήνιο Σχολικό Τουρνουά Ανακύκλωσης Μπαταριών    Αγγελική Αλεξανδροπούλου      Χαράλαμπος
Αλεξόπουλος,

Αντιγόνη Κριπαροπούλου           Όλο το Σχολείο

 



8ος Περιφερειακός Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής WRO          Αγγελική Αλεξανδροπούλου     
Χαράλαμπος Αλεξόπουλος,

Αντιγόνη Κριπαροπούλου           Όμιλος Ρομποτικής

 

O 4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση- «Ραδιενεργά και μη ραδιενεργά
υλικά»                Αγγελική Αλεξανδροπούλου      Ευαγγελία Μητρογιάννη,

Σταυρούλα Πλέρου        Όμιλος Ρομποτικής- Δ’ τάξη

 

O 4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση- «ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ»       Αγγελική Αλεξανδροπούλου      Ινες Τσέζου,

Δημήτριος Σταφίδας      Όμιλος Ρομποτικής- Β’ τάξη

 

O 4ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση- «Ο κύκλος του νερού και η
αξιοποίησή του στην οικολογική γεωργία»          Αγγελική Αλεξανδροπούλου      Ευαγγελία Μητρογιάννη,

Μαρία Ναλμπάντη         Όμιλος Ρομποτικής- Γ’ τάξη

 

5ος Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός Bravo Schools 2022 – «Η εκπαιδευτική Ρομποτική στην υπηρεσία της
κυκλικής οικονομίας»      Αγγελική Αλεξανδροπούλου      ΄

όλος ο σύλλογος              Όμιλος Ρομποτικής- Ε1 , Ε2

 

11ο μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας – Έργα Ομίλου Ρομποτικής       Αγγελική Αλεξανδροπούλου     
Νικούλα Φλόκα,

Ευαγγελία Χαιρικάκη,

Ασπάνδη Καμπισοπούλου           Όμιλος Ρομποτικής- Ε1 , Ε2

 

11ο μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας – Δημιουργίες για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο            Αγγελική
Αλεξανδροπούλου         Νικούλα Φλόκα,

Ευαγγελία Χαιρικάκη,

Φρόσω Κουτσογιάννη,

Ευαγγελία Μητρογιάννη             Ε1, Ε2, Στ΄

15ος Μαθητικός Διαγωνισμός “Παιχνίδι και Μαθηματικά” του περιοδικού “Ο Μικρός Ευκλείδης           
Χαράλαμπος Αλεξόπουλος     Ευαγγελία Χαιρικάκη, Ευφροσύνη Κουτσογιάννη, Νικούλα Φλόκα       

3ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ελληνικής Γλώσσας “Κλείταρχος και Βερενίκη”          Χαράλαμπος
Αλεξόπουλος                Ευαγγελία Χαιρικάκη, Ευφροσύνη Κουτσογιάννη, Νικούλα Φλόκα       



11ο μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας – “Ψηφιακό κόμικ με θέμα την Αίγυπτο”           Αγγελική
Αλεξανδροπούλου         Δημήτριος Σταφίδας      Β2

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ορθογραφίας 2022  Δημήτριος Σταφίδας      Δημήτριος Σταφίδας      Β2

8ος μαθητικός Διαγωνισμός: “Κύπρος-Ελλάδα-Ομογένεια. Εκπαιδευτικές Γέφυρες 2022”            Μαρία
Ναλμπάντη, Ευαγγελία Μητρογιάννη             Χαράλαμπος Αλεξόπουλος,

Αντιγόνη Κριπαροπούλου, Ευαγγελία Χαιρικάκη, Νικούλα Φλόκα, Βασιλική Νταή, Αγγελική
Αλεξανδροπούλου            Γ΄, Ε1 και Ε2

11ο μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας – “Ψηφιακό Padlet με θέμα: Παιχνιδοτράγουδα και Λαϊκά
Παραμύθια με κίνηση και μουσική”      Ευαγγελία Μητρογιάννη             Χαράλαμπος Αλεξόπουλος,

Αντιγόνη Κριπαροπούλου,

Αγγελική Αλεξανδροπούλου      Όμιλος Μουσικής

11ο μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας – “Ψηφιακό Padlet με θέμα: Custom Songs around Europe”    
Βασιλική Νταή     Χαράλαμπος Αλεξόπουλος,

Αντιγόνη Κριπαροπούλου, Ευφροσύνη Κουτσογιάννη, Μιχάλης Κατσικαδέλης, Ευαγγελία Μητρογιάννη, Αγγελική
Αλεξανδροπούλου         Στ΄

5ος Πανελλήνιος Σχολικός Διαγωνισμός Bravo Schools 2022 – «Η ζωή στη Στεριά… μέσα από εθιμικά τραγούδια
της Ελλάδος»            Ευαγγελία Μητρογιάννη             Χαράλαμπος Αλεξόπουλος,

Αντιγόνη Κριπαροπούλου, Ευφροσύνη Κουτσογιάννη, Μιχάλης Κατσικαδέλης, Βασιλική Νταή, Αγγελική
Αλεξανδροπούλου         Στ΄

Διαγωνισμος ζωγραφικης Παιδικη Helmepa : Ο γλαρος της Ηelmepa     Αλεξης Φουντζουλας     Ασπασια
Μανδανη Καμπισοπουλου,

Ευαγγελια Μητρογιαννη             Α ταξη

11ος Μαραθωνιος Αναγνωσης σε μορφη διαγωνισμου: “Φιλια ειναι …” , Εκδοσεις Μεταιχμιο   Ασπασια-
Μανδανη Καμπισοπουλου ,

Μαρία Ναλμπάντη         Χαράλαμπος Αλεξόπουλος, Αντιγόνη Κριπαροπούλου  Α ταξη

Γ΄τάξη

     6ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΝΤΟ, “Ποντιακός Ελληνισμός, μνήμες και όνειρα, παρελθόν,
παρόν και μέλλον” ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

                Μαρία Ναλμπάντη

Ευαγγελία Μητρογιάννη             Χαράλαμπος Αλεξόπουλος,

Αντιγόνη Κριπαροπούλου, Αγγελική Αλεξανδροπούλου              Γ΄τάξη

    4ος Διαγωνισμός Μαθηματικών ικανοτήτων- ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ

                Μαρία Ναλμπάντη

                Χαράλαμπος Αλεξόπουλος,

Αντιγόνη Κριπαροπούλου           Γ΄τάξη



11ο μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας – Ψηφιοποιώντας τις ιστορίες μας        Βασιλική Νταή  Αγγελική
Αλεξανδροπούλου         Όμιλος Αγγλικής γλώσσας

11ο μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας –  Εθιμικά τραγούδια της Ελλάδας (σύμπραξη eTwinning)       
Βασιλική Νταή, Ευαγγελία Μητρογιάννη, Μιχαήλ Κατσικαδέλης,

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://dim-aei-patras.ach.sch.gr/?p=3230

Πρακτική 4

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Τίτλος Δράσης

• Σχολικός εκφοβισμός (ενημέρωση και αντιμετώπιση)

Στόχος Βελτίωσης

Στόχοι:

 

-Δημιουργία ευχάριστου και δημιουργικού περιβάλλοντος μάθησης που θα χαρακτηρίζεται από αλληλοσεβασμό

 

-Βελτίωση των σχέσεων καλής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών

 

-Διαμόρφωση κοινά αποδεκτού πλαισίου ενδοσχολικής συμπεριφοράς των μαθητών

 

-Καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές για ειρηνική διευθέτηση συγκρουσιακών καταστάσεων

 

-Θωράκιση των μαθητών από ενδεχόμενες αρνητικές εμπειρίες εκφοβισμού ή ηλεκτρονικού εκφοβισμού

 

-Αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων (σωματικών, ψυχολογικών, κοινωνικών)  στους μαθητές λόγω
θυματοποίησης

Ενέργειες Υλοποίησης

1)Συμμετοχή των μαθητών E1, E2 και ΣΤ' στο δίκτυο "Μαζί... για ένα καλύτερο διαδίκτυο", με θέμα το



διαδικτυακό εκφοβισμό και τον εθισμό. Επίσκεψη στο ΜΕΤ και δράση για το συγκεκριμένο θέμα (Νοέμβριος
2021- Μάιος 2022)

2)Project για τη διαφορετικότητα και την ενσυναίσθηση με αφορμή το παραμύθι “Έλμερ, ο παρδαλός ελέφαντας”
(Νοέμβριος 2021)

3)Project για τη φιλία με αφορμή το βιβλίο του Αντουάν ντε Σεντ- Εξυπερύ, “Ο Μικρός Πρίγκιπας” (Δεκέμβριος
2021)

4)Δημιουργία ταινίας μυθοπλασίας βασισμένη στη βραβευμένη ταινία "Το παντοπωλείο" από τους μαθητές της
ΣΤ' (Απρίλιος 2022)

5)Παρέμβαση με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού με αφορμή το βιβλίο “Μου
έκλεψαν το όνομά μου” του Tassies και υποστήριξη από την υπεύθυνη του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς
Βιβλιοθήκης Νεότητας Μονάχου (Απρίλιος 2022)

6)Δράση ενημέρωσης σε συνεργασία με το “χαμόγελο του παιδιού” για θέματα ενδοσχολικής βίας (Απρίλιος 2022)

7)Δημιουργία διαδραστικής εικόνας (thinglink) που περιλαμβάνει όλες τις ψηφιακές δημιουργίες των μαθητών
της Ε' και της ΣΤ' σχετικές με τον εθισμός στο διαδίκτυο και το διαδικτυακό εκφοβισμό. (Απρίλιος -Μάιος 2022).
Η συγκεκριμένη διαδραστική εικόνα περιλαμβάνει τις εξής δημιουργίες:

Ψηφιακές ιστορίες στο Scratch
Συγγραφή ποιήματος
Σύνθεση τραγουδιού και δημιουργία σχετικού βιντεοκλίπ
ταινία μυθοπλασίας
2 ταινίες animation (Animaker)
Σταυρόλεξο (CrosswordLabs)
Ψηφιακό κουίζ (quizlet)
Πληροφοριοδιάγραμμα (easel.ly)

Παρατίθεται ο σύνδεσμος. 

https://www.thinglink.com/scene/1568689336927387650

8)Από το Νοέμβρη του 2021 ξεκινήσαμε στις τάξεις Γ΄& Δ΄ Δημοτικού να πραγματοποιούμε παρεμβάσεις μέσω
της Δραματικής Τέχνης με στόχο τη πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού. Μια φορά την εβδομάδα και στα πλαίσια
του μαθήματος ‘θεατρική αγωγή’ οι μαθητές μέσω βιωματικών δράσεων όχι μόνο ενημερώθηκαν για το σχολικό
εκφοβισμό αλλά είχαν την ευκαιρία να μπουν στη θέση του άλλου, να νιώσουν και να κατανοήσουν τα
συναισθήματα μέσα στο ασφαλές πλαίσιο που προσφέρει η θεατρική αγωγή. Στις 15 παρεμβάσεις που
πραγματοποιήσαμε, ετοιμάσαμε αυτοσχεδιασμούς με θέμα τον εκφοβισμό, παίξαμε ομαδικά παιχνίδι για να
ενισχυθεί η ομάδα και η δημιουργικότητα, είδαμε ταινίες μικρού μήκους (animation) και καταγράψαμε τα
συναισθήματα των πρωταγωνιστών όπως επίσης συζητήσαμε τι διαφορετικό θα μπορούσε να είχε γίνει στην
ιστορία. Γράψαμε τραγούδια κατά της βίας και ο καθένας τραγούδησε μπροστά στους άλλους το τραγούδι του.
Δραματοποιήσαμε ιστορίες κατά του σχολικού εκφοβισμού. Παίξαμε ρόλους θυτών-θυμάτων και παρατηρητών
και  τέλος ζωγραφίσαμε και κάναμε στη τάξη τη δική μας έκθεση ζωγραφικής κατά του εκφοβισμού!   

 

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://dim-aei-patras.ach.sch.gr/?p=3244

https://www.thinglink.com/scene/1568689336927387650


Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Μαθησιακές δυσκολίες- Εξατομικευμένη διδασκαλία

Θέμα 2

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα

Σχολική νομοθεσία και ηλεκτρονική διακυβέρνηση

Θέμα 3

Άξονας

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Ειδικότερο Θέμα

Σχολικός εκφοβισμός και οικογένεια


