
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 Δημοτικό Σχολείο Κεφάλου βρίσκεται στο δυτικό άκρο του νησιού της Κω και στεγάζεται σε ένα
υπερσύγχρονο κτίριο που παραδόθηκε το 2015. Διαθέτει 12 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα Εικαστικών,
Πληροφορικής, Ξένων Γλωσσών, αίθουσα Τμήματος Ένταξης και αίθουσα Ολοήμερου με κουζίνα και σχετικό
εξοπλισμό. Υπάρχει αίθουσα Βιβλιοθήκης που φιλοξενεί περισσότερα από 1500 βιβλία, η οποία χρησιμοποιείται
και ως αίθουσα μουσικής διαθέτοντας αρκετά μουσικά όργανα. Οι τουαλέτες για τους μαθητές και τις μαθήτριες
καθώς και για άτομα ΑΜΕΑ βρίσκονται τόσο στον πρώτο όροφο όσο και στο ισόγειο. Το κυλικείο βρίσκεται στο
εσωτερικό του ισογείου. Στο ισόγειο βρίσκονται επίσης η αίθουσα εκδηλώσεων-πολλαπλών χρήσεων με σκηνή
και παρασκήνια για να φιλοξενεί τόσο εκδηλώσεις του σχολείου, όσο και άλλων τοπικών φορέων του χωριού,
ανελκυστήρας, τα γραφεία της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών.

Εξωτερικά διαθέτει ράμπες για την είσοδο ατόμων ΑΜΕΑ, γήπεδο μπάσκετ και αμφιθέατρο, βοηθητικούς και
αποθηκευτικούς χώρους και καυστήρα καύσης πετρελαίου.

Το Σχολείο είναι δωδεκαθέσιο, λειτουργεί με δώδεκα τμήματα, δύο σε κάθε τάξη και έχει εγγεγραμμένους 207
μαθητές.

Λόγω της δυσπρόσιτης θέσης του αργεί συνήθως να στελεχωθεί στην αρχή της σχολικής χρονιάς σε σύγκριση με
τα σχολεία της πόλης.

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά υπήρξε ιδιαίτερα υποστελεχωμένο εφόσον δεν τοποθετήθηκαν οι ειδικότητες
Μουσικής, Εικαστικών και Γερμανικών ενώ έλειπαν από το Ωρολόγιο Πρόγραμμα 9 ώρες Αγγλικών και 12
Φυσικής Αγωγής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σχολούν τα τμήματα της Α΄ τάξης κάθε μέρα στις 12.25 αντί στις
13.15 έως τις 3 Μαΐου, που παρουσιάστηκε εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής και με την εμφάνισή του λειτούργησε
κανονικά και το πρωινό πρόγραμμα και το Ολοήμερο έως τις 4 μ.μ. Το Τμήμα Ένταξης ξεκίνησε τη λειτουργία
του τον Δεκέμβριο ενώ από την αρχή της σχολικής χρονιάς παρουσιάστηκαν δύο εκπαιδευτικοί Παράλληλης
Στήριξης. Η λειτουργία τμήματος ΖΕΠ δεν είναι απαραίτητη στο σχολείο ενώ θα ήταν απαραίτητη η λειτουργία
και δεύτερου Τμήματος Ένταξης.

 Κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 υπήρχαν τέσσερις μόνιμα τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70, ένας μόνιμος
εκπαιδευτικός ΠΕ11 και μία εκπαιδευτικός ΠΕ70 με απόσπαση. Διορίστηκαν 8 μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70, μία
εκπαιδευτικός ΠΕ 06 Αγγλικής και μια εκπαιδευτικός ΠΕ 91.01 Θεατρικής Αγωγής. Τοποθετήθηκαν ένας
αναπληρωτής εκπαιδευτικός ΠΕ 86 Πληροφορικής, μία αναπληρώτρια ΠΕ 70 στο Τμήμα Ένταξης, 2
αναπληρώτριες ΠΕ70 Παράλληλης στήριξης, ένας αναπληρωτής  εκπαιδευτικός COVID ΠΕ11 και μία
αναπληρώτρια σχολική νοσηλεύτρια ΠΕ25. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Αναφορικά με τον 1ο άξονα:

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για τον προγραμματισμό και τη δημιουργία και
εξεύρεση του υλικού που χρησιμοποιήθηκε. Επιπλέον, η ανταπόκριση και η δεκτικότητα των μαθητών/ τριών
λόγω της συνειδητοποίησης για επιπλέον ενημέρωση στα θέματα τεχνολογίας και η ύπαρξη ενημερωτικού υλικού
κατάλληλου για την ηλικία των μαθητών/ τριών, τη βαθμίδα εκπαίδευσής τους και τους σκοπούς της δράσης.

Σχετικά με τον 3ο Άξονα:

1. H οργάνωση και η υλοποίηση των δράσεων έφερε κοντά εκπαιδευτικούς και
μαθητές. Βρέθηκε χρόνος για συζήτηση, επίλυση συγκρούσεων και αναπτύχθηκε
μια πιο στενή και ουσιαστική σχέση ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους.

2. Οι μαθητές ανέπτυξαν ενσυναίσθηση, έμαθαν να συζητούν για τα προβλήματά
τους ανοιχτά στην τάξη και να επιλύουν συγκρούσεις.

3. Από την πρόοδο των καταγραφών παρατηρούμε πως τα περιστατικά βίας
βαίνουν μειωμένα τόσο ως προς την ένταση όσο και προς την συχνότητα.

4. Οι δράσεις αποτέλεσαν αφορμή ώστε να συζητηθεί και να καταρτιστεί ένα
ενιαίο πλαίσιο κανόνων για το σύνολο της σχολικής κοινότητας.

 

Αναφορικά με τον 2ο Άξονα:

Τα θετικά σημεία είναι ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είναι συστηματικοί και αποτελεσματικοί στο μέγιστο
βαθμό στα εξής:

Φροντίζουν για τη συστηματική και αποτελεσματική παρακολούθηση της
φοίτησης των μαθητών/-τριών.
Γνωρίζουν ποιοι/ποιες μαθητές/-τριες απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό
διάστημα (π.χ. περισσότερο από μια βδομάδα), καθώς και τους λόγους
απουσίας τους.
Αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά περιπτώσεις μαθητών/-τριών που
απουσιάζουν από το σχολείο συστηματικά.
Συνεργάζονται για τη λήψη μέτρων (π.χ. ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων,
συνεργασία με φορείς/κέντρα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης), για την
υποστήριξη μαθητών/-τριών που απουσιάζουν από το σχολείο για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
Συνεργάζονται για την λήψη δράσεων που συμβάλλουν αποτελεσματικά στη
μείωση απουσιών και του αριθμού των μαθητών/-τριών που εγκαταλείπουν το
σχολείο (π.χ. ενημερωτικές ομιλίες/διαλέξεις για τα οφέλη της εκπαίδευσης )
Οργανώνουν ή συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα που βοηθούν



τους/τις μαθητές/-τριες να διαχειριστούν ομαλά τη μετάβασή τους στην
επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Στα θετικά σημεία του δείκτη αυτού θα μπορούσαν να συγκαταλεγούν, η ευαισθητοποίηση, η γνώση και το
παιδαγωγικό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών, καθώς και η γενικότερη φιλοσοφία του σχολείου για ένα δημόσιο
ενταξιακό σχολείο απευθυνόμενο ισότιμα σε όλα τα παιδιά.

Γενικότερα, η φοίτηση των μαθητών στο σχολείο μας χαρακτηρίζεται συνεπής και συστηματική καθώς η φοίτηση
τους μπορεί να διακοπεί μόνο για λόγους υγείας. Στην περίπτωση που ένα μικρό ποσοστό μαθητών απουσιάζει
λόγω προβλημάτων υγείας για  χρονικό διάστημα πλέον των 5 ημερών, το σχολείο φροντίζει να διερευνήσει τους
λόγους της απουσίας. Ακόμα και αν ο γονέας δεν ενημερώσει το σχολείο, ο δάσκαλος ενημερώνεται
τηλεφωνικώς έχοντας πάρει ο ίδιος την πρωτοβουλία. 

 Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ειδικά προγράμματα που λειτουργούν στο σχολείο (Τμήμα ένταξης και Παράλληλη
Στήριξη) ενθαρρύνουν τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και τους ενισχύουν ώστε να ενταχθούν στο
περιβάλλον της τάξης δίχως να δημιουργήσουν αρνητική στάση για το σχολείο που ίσως μετέπειτα να τα
οδηγούσε σε μια πιθανή τους άρνηση για παρακολούθηση των μαθημάτων του σχολείου.

 

Σημεία προς βελτίωση

 

Οι μαθητές , σε γενικές γραμμές, έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα των καταγραφών είναι
ενθαρρυντικά, ωστόσο υπάρχουν σημεία προς βελτίωση:

1. Έχουν γίνει βήματα προς την ολιστική αντιμετώπιση των βίαιων
συμπεριφορών. Η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών της
σχολικής μονάδας είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Υπάρχουν περιθώρια
βελτίωσης ως προς τη συγκρότηση ενός προαποφασισμένου πλαισίου κανόνων
και διαχείρισης των προβληματικών συμπεριφορών για το σύνολο της σχολικής
κοινότητας.

2. Η ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τη σχολική βία απέδωσε. Ωστόσο, αν το
σχολείο διέθετε μια ψυχολόγο για να συντονίζει τις δράσεις εκτιμούμε πως τα
αποτελέσματα θα ήταν ακόμη πιο ουσιαστικά.

 

Η απουσία ψυχολόγων στο σχολείο, η έλλειψη διαθεσιμότητας από την Αστική Εταιρεία «Ιπποκράτης», η
υποστελέχωση του κέντρου ΚΕΘΕΑ κατέστησαν αδύνατη την υλοποίηση του αρχικού προγραμματισμού.
Επιπλέον το γεγονός της ίδιας της τοποθεσίας του σχολείου, καθώς βρίσκεται σε παραμεθώριο και δυσπρόσιτη
περιοχή, δεν λειτούργησαν ως παράγοντες διευκόλυνσης.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η ηγεσία επικαιροποίησε εγκαίρως τον σχολικό κανονισμό και διαμόρφωσε το ωρολόγιο πρόγραμμα έτσι ώστε
να δίνει τη δυνατότητα συνεργασίας των εκπαιδευτικών των τάξεων και των ειδικοτήτων σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Επίσης καλλιέργησε κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης διευκολύνοντας την υλοποίηση στόχων



και την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς με γνώμονα πάντα την εύρυθμη λειτουργία της
σχολικής μονάδας. Υπήρξε άμεση ενημέρωση των γονέων για τη λειτουργία της ιστοσελίδας ώστε να υπάρχει
δίαυλος επικοινωνίας με τη διεύθυνση για θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή. Η ηγεσία φρόντισε να
αξιοποιήσει σωστά τους εκπαιδευτικούς με βάση τα ενδιαφέροντα και το επιμορφωτικό τους υπόβαθρο. Όσον
αφορά τη διαχείριση των οικονομικών πόρων κάλυψε πλήρως τις ανάγκες του σχολείου (γραφική  ύλη, πετρέλαιο
θέρμανσης, αγορά εξοπλισμού για την αίθουσα Πληροφορικής, Φυσικής και βιβλιοθήκης)

 

Σημεία προς βελτίωση

Πιο συστηματική ενημέρωση των αρμόδιων αρχών σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης του αύλειου χώρου ως προς
τη σκίαση. O χώρος της βιβλιοθήκης να τύχει ιδιαίτερης φροντίδας ώστε να δημιουργηθεί μια οικεία ατμόσφαιρα
για τους μαθητές με χαρούμενα χρώματα στους τοίχους και με έπιπλα που διευκολύνουν ποικίλες
δραστηριότητες. Η συλλογή της βιβλιοθήκης να ενισχυθεί με επιτραπέζια παιχνίδια, puzzle. Ακόμη προτείνουμε η
ιστοσελίδα να γίνει πόλος έλξης και για τους μαθητές εφόσον προστεθούν εκπαιδευτικοί διαδικτυακοί τόποι που
να ενημερώνονται και να ψυχαγωγούνται.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η αποκτηθείσα νέα  γνώση από τις επιμορφώσεις είχε πρακτική εφαρμογή στην τάξη.

 Η ανάπτυξη  συνεργατικών  πρακτικών που υιοθετήθηκαν ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και σε
εκπαιδευτικούς σχολείων με τα οποία πραγματοποιήθηκαν δια σχολικές επιμρφώσεις. 

 Η διαμόρφωση θετικού κλίματος ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς – μαθητές και η ενίσχυση της παιδαγωγικής τους
σχέσης.

Οι επιμορφώσεις που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα με βιωματικές δράσεις συνέβαλαν στην καθολική
συμμετοχή των μαθητών στο σχολικό και κοινωνικό γίγνεσθαι και στην αλληλεπίδραση του σχολείου με την
ευρύτερη κοινωνία που ανήκει.

Θετική στάση των εκπαιδευτικών και της διεύθυνσης του σχολείου προς την επιμόρφωση και την επιμορφωτική
διαδικασία.

Καθολική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά προγράμματα.

Η θεματολογία των επιμορφώσεων και οι αρμόδιοι επιμορφωτές λειτουργήσαν παραγωγικά για την επίτευξη των
προκαθορισμένων στόχων του Σχεδίου Δράσης.

Σημεία προς βελτίωση

Στα  σημεία προς βελτίωση των επιμορφωτικών δράσεων αναφέρονται οι προτάσεις για τον συλλογικό
προγραμματισμό των δράσεων της νέας σχολικής χρονιάς 2022-23.
 

Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών που θα πραγματοποιηθεί στην αρχή του
σχολικού έτους, έγκαιρος προγραμματισμός των ενδοσχολικών επιμορφώσεων.
Δημιουργία τράπεζας επιμορφωτικού υλικού και του ιστορικού των δράσεων
του σχολείου, του έντυπου και φωτογραφικού υλικού, που θα ανανεώνεται



συνεχώς και θα παρέχει διαρκή ανατροφοδότηση στους εκπαιδευτικούς.
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
(Erasmus κ.α.)
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων για επιμέρους ειδικότητες
ή ομάδες ειδικοτήτων.
Πρόσκληση συγγραφέων, καλλιτεχνών και αθλητών στο σχολείο.

 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
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
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σχετικά με τον 1ο Άξονα, από τα ερωτηματολόγια εξόδου προκύπτει ότι οι δράσεις κάλυψαν σε αρκετά μεγάλο
βαθμό την ανάγκη των μαθητών/τριών για ενημέρωση. Πιο συγκεκριμένα, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων
χαρακτήρισε τις ενημερώσεις ως χρήσιμες, ενδιαφέρουσες και πρακτικές. Προκύπτει όμως ένα παράδοξο: Σε
αντίθεση με την αρχική εντύπωση για τον βαθμό της ενημέρωσής τους, οι μαθητές παρουσιάζουν και πάλι



αυξημένη ανάγκη για περαιτέρω ενημέρωση, αυτή τη φορά με προτεραιότητα στην προστασία των προσωπικών
δεδομένων, την ψευδή πληροφόρηση και την ασφάλεια των συσκευών. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι οι
δράσεις λειτούργησαν σαν μοχλός κινητοποίησης και προβληματισμού.

Σχετικά με τις σχέσεις των μαθητών-μαθητριών μεταξύ τους:

Θεωρείται πως η υλοποίηση των δράσεών μας μπορεί να χαρακτηριστεί συνολικά ως αρκετά επιτυχής, παρά τις
δυσκολίες που προέκυψαν. Σε έναν ικανοποιητικό βαθμό επετεύχθη η ομαλή συνύπαρξη των μαθητών και η
επίλυση συγκρούσεων, τα οποία αποτέλεσαν και τον βασικότερο στόχο στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των
μαθητών μας. Πιο συγκεκριμένα, σε μεγάλο ποσοστό επιτυχίας ολοκληρώθηκαν οι στόχοι ως προς τη
συνεργασία, την επίλυση συγκρούσεων και τον σεβασμό που οφείλουμε να δείχνουμε. Σε μικρότερο βαθμό
αναπτύχθηκε η ψυχική ανθεκτικότητα, διότι είναι γνωστό πως είναι μια σύνθετη ικανότητα η οποία απαιτεί
αρκετό χρόνο για να κατακτηθεί από τα παιδιά. Τα παραπάνω διαπιστώνονται και στα μικρής κλίμακας
ερωτηματολόγια pre- test και post- test, αλλά και από ανεπίσημες επιτόπιες παρατηρήσεις των εκπαιδευτικών
στην καθημερινότητα των παιδιών και της σχολικής ζωής.

Όσον αφορά στη σχολική διαρροή:

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2021-2022:

Κανένας μαθητής δεν κινδύνεψε να επαναλάβει την τάξη λόγω ελλιπούς
φοίτησης.
Κανένας μαθητής δεν εγκατέλειψε το σχολείο πριν τη λήξη του σχολικού έτους.
Όλοι προσέρχονται έγκαιρα παρακολουθώντας τα ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα.

Όσον αφορά στη Σχολική Βιβλιοθήκη που διαθέτει μεγάλο αριθμό βιβλίων, αυτή οργανώθηκε και καθορίστηκε ο
κανονισμός λειτουργίας της, ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες να την επισκέπτονται κατά τμήμα για τη
μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας των μαθητών. Από τη διανομή ερωτηματολογιων στους
μαθητές προέκυψε ότι ο χώρος είχε ιδιαίτερη επισκεψιμότητα, η οργάνωσή της ήταν ικανοποιητική και τα βιβλία
της ενδιαφέροντα και σε καλή κατάσταση.

Συντάχθηκε ο Εσωτερικός Κανονισμός του σχολείου, δημιουργήθηκε μια λειτουργική ιστοσελίδα διαρκώς
ενημερωμένη, καθώς και το ιστολόγιο του Δημοτικού Σχολείου.

Όσον αφορά στις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με την ανάλυση των ερωτηματολογίων στα οποία
κλήθηκαν να απαντήσουν, δήλωσαν ότι ικανοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την επιμορφωτική διαδικασία
καθώς η νεοαποκτηθείσα γνώση είχε πρακτική εφαρμογή στην τάξη, επέδρασε στην διαμόρφωση θετικού
κλίματος συνεργασίας και αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και στην ευρύτερη κοινότητα που ανήκει
το σχολείο. Η επιτυχια της υλοποίησης της δράσης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις συνεργατικές πρακτικές που
ακολουθήθηκαν και στη θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην επιμόρφωση.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Η μεγαλύτερη δυσκολία που παρουσιάστηκε κατά την υλοποίηση του ετήσιου Σχεδίου Δράσης και  απασχόλησε
σημαντικά ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα ήταν η ιδιαίτερη υγειονομική κατάσταση που επικρατούσε στη
χώρα μας λόγω της πανδημίας με τον ιό SARS COV-2. Η τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, η αυστηρότητα
των μέτρων αλλά και η προσωπική ανησυχία του πληθυσμού λειτούργησαν απαγορευτικά στις πολυπληθείς
συναντήσεις, στον σχεδιασμό των δράσεων και ήταν ο λόγος της αλλαγής του προκαθορισμένου χρόνου των
δηλωθέντων επιμορφώσεων. Αντικειμενική δυσκολία σε κάθε είδους επιμόρφωση, αποτελεί διαχρονικά ο
μεγάλος φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών. Οι δια ζώσης επιμορφώσεις εκτός σχολικού ωραρίου δημιουργούν
δυσκολίες ως προς τον χρόνο, το χώρο και την οργάνωση της επιμόρφωσης. Ανασταλτικός παράγοντας στην
υλοποίηση ήταν επίσης το μη επαρκές προσωπικό της σχολικής μονάδας. Οι βασικές ελλείψεις προσωπικού
αποδυναμώνουν την εκπαιδευτική δυναμική ενός σχολείου και επιφορτίζουν το ήδη προσωπικό του σχολείου με



περισσότερες αρμοδιότητες και ρόλους. Η δυσπρόσιτη θέση του σχολείου, μακριά από μεγάλα κέντρα,
δυσχεραίνει την προσβασιμότητα σε εκπαιδευτικές δομές, εκπαιδευτικούς χώρους αλλά μειώνει και την
δυνατότητα επιλογής σε επιμορφωτές και επιμορφωτικά σεμινάρια που γίνονται  δια ζώσης.

Η απουσία ψυχολόγων στο σχολείο, η έλλειψη διαθεσιμότητας από την Αστική Εταιρεία "Ιπποκράτης", η
υποστελέχωση του κέντρου ΚΕΘΕΑ κατέστησαν  αδύνατη την υλοποίηση του αρχικού προγραμματισμού.
Επιπλέον το γεγονός της ίδιας της τοποθεσίας του σχολείου, καθώς βρίσκεται σε παραμεθώριο και δυσπρόσιτη
περιοχή, δεν λειτούργησαν ως παράγοντες διευκόλυνσης.

Αρχικά είχε προγραμματιστεί από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου η λειτουργία της βιβλιοθήκης με έναν
υπεύθυνο εκπαιδευτικό επειδή το σχολείο μας είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα Διεύρυνσης του Δικτύου Σχολικών
Βιβλιοθηκών. Καθώς όμως υπήρξε έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού, τροποποιηήθηκε η λειτουργία της και οι
μαθητές επισκέπτονταν τη Βιβλιοθήκη υπό την επίβλεψη του υπεύθυνου εκπαιδευτικού του κάθε τμήματος.

Λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκαν μαθήματα σκάκι για τους μαθητές, τα οποία είχαν
προγραμματιστεί για να γίνουν  στον χώρο της Βιβλιοθήκης. Για τον ίδιο λόγο δεν επισκέφθηκε το σχολείο η
συγγραφέας των παιδικών βιβλίων stem.

 

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

Πρακτική 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Τίτλος Δράσης

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

Στόχος Βελτίωσης

Ο συγκεκριμένος άξονας στοχεύει στη βελτίωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης των
εκπαιδευτικών σε διαδικασίες ενδοσχολικής επιμόρφωσης και αυτομόρφωσης. Αποτιμάται η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου τους. Οι δείκτες που θα διερευνηθούν είναι η συμμετοχή του
σχολείου σε επιμορφώσεις από αρμοδίους φορείς, η διοργάνωση ενδοσχολικών επιμορφώσεων, η ανάπτυξη
συνεργατικών δράσεων όπως η ετεροπαρατήρηση καθώς και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών
συνεργασιών με άλλα σχολεία.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα δοθούν κίνητρα για τον εμπλουτισμό των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών
ενώ παράλληλα θα υπάρξει θετική επίδραση στο κλίμα και στις σχέσεις μεταξύ  εκπαιδευτικών και μαθητών.

 

 

Ενέργειες Υλοποίησης



Για την υλοποίηση Άξονα που αφορά την συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε Επιμορφωτικές Δράσεις
προγραμματίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους επιμορφωτικά σεμινάρια αλλά και δράσεις με την
συμμετοχή και των μαθητών. Πέρα από την παραδοσιακή μορφή ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου επιλέχθηκαν να
γίνουν δράσεις σχετικές με τις επιμορφώσεις που είχαν βιωματικό και δια δραστικό χαρακτήρα.

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό  των επιμορφωτικών συναντήσεων –δράσεων που δηλώθηκαν για τον Άξονα 8
με τίτλο: «Επιμορφωτική ενίσχυση-εκσυγχρονισμός εκπαίδευσης», πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος
2021-2022 οι εξής δράσεις:

Ως αρχική δράση κατά το μήνα Νοέμβριο, πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη της Τροχαίας Κω

με σκοπό την εκπαίδευση μαθητών και μαθητριών και των εκπαιδευτικών τους για θέματα οδικής ασφάλειας και
κανόνων οδικής συμπεριφοράς. Οι εκπρόσωποι της Τροχαίας παρουσίασαν οπτικοακουστικό υλικό
προσαρμοσμένο κατάλληλα στο ηλικιακό επίπεδο των εκπαιδευόμενων, ακολούθως πραγματοποιήθηκε
διαδραστική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτών, μαθητών και εκπαιδευτικών.

Κατά το μήνα Δεκέμβριο με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Αναπηρίας, πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική
παρουσίαση με τίτλο «Μπορώ και εγώ να…» και θέμα την Αναπηρία και τη Διαφορετικότητα από τη  Σχολική
Νοσηλεύτρια Χριστοδούλου Χρυσοκώνα. Μαθητές και εκπαιδευτικοί πήραν μέρος σε ένα βιωματικό παιχνίδι
ρόλων αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα άτομο με αναπηρία στην καθημερινότητα του.

Κατά τον ίδιο μήνα παρουσιάστηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής από εκπροσώπους του
Πάρκου Κυκλοφοριακής  Αγωγής της Κω που αφορούσε στην ορθή χρήση του ποδήλατου και την εφαρμογή των
κανόνων οδικής συμπεριφοράς. Ακολούθησε ποδηλατοδρομία των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου
σε διαδρομή 5 χιλιομέτρων. Αρωγοί καθ` όλη τη διαδρομή υπήρξαν ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, η
Δημοτική Αστυνομία και η Κοινοτική Αρχή του χωριού.

Με αφορμή τον επερχόμενο εορτασμό των Χριστουγέννων προσκλήθηκαν από το σχολείο γονείς και μέλη της
κοινότητας που παρασκευάσαν  τοπικά εδέσματα με σκοπό την αναβίωση των παραδοσιακών, τοπικών εθίμων.
Οι γονείς μίλησαν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για την τοπική παράδοση, τα έθιμα και τους εκπαίδευσαν στην
παρασκευή τοπικών εδεσμάτων. Η επόμενη επιμορφωτική δράση του Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε από την
Αστική Εταιρεία Κω Ιπποκράτης με συντονιστή τον Κοινωνιολόγο κο Ν. Φάρκωνα, με θέμα «Ενδυναμώνοντας
την σχέση Εκπαιδευτικών και Γονέων, χτίζουμε γέφυρες επικοινωνίας στη Σχολική Κοινότητα». Το σεμινάριο
ήταν διαδικτυακό και συμμετείχαν ο Σύλλογος Διδασκόντων Κεφάλου και Αντιμάχειας. Η επόμενη διαδικτυακή
 διασχολική επιμόρφωση από την Αστική Εταιρεία Κω Ιπποκράτης  έγινε τον Απρίλιο. Το θέμα  που
πραγματεύτηκε το σεμινάριο αφορούσε τον σχολικό εκφοβισμό και τις ενδοοικογενειακές σχέσεις. Τον ίδιο μήνα
στα πλαίσια της ένταξης  του σχολείου στο πρόγραμμα της Περιφέρειας «Κηπουροί του Αιγαίου» παραλήφθηκαν
160 φυτά. Πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση και δημιουργία ανθόκηπου έπειτα από επιμορφωτική παρουσίαση
με θέμα το περιβάλλον. Τον Μάϊο πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, διασxολικό, επιμορφωτικό σεμινάριο από το
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Κω με θέμα την αντιμετώπιση μαθησιακών  δυσκολιών και  τις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες
των μαθητών. Τελευταία επιμόρφωση για το τρέχον  σχολικό έτος έγινε τον Μάϊο από τη Διευθύντρια του
σχολείου  κ.Τσαντσαράκη Θεοδοσία, με θέμα «Αξία και προώθηση της Αειφορίας μέσα από σχολικές δράσεις».

 

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://dim-kefal.dod.sch.gr/?p=853

Πρακτική 2



Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

«ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ»

Στόχος Βελτίωσης

Στον συγκεκριμένο άξονα επιχειρείται η αποτίμηση των καινοτόμων διδακτικών πρακτικών εξετάζοντας τα είδη,
το πλήθος και την αξιοποίησή τους στα πλαίσια της διδακτικής διαδικασίας. Ο ψηφιακός εγγραμματισμός
εμπλέκει τους μαθητές και η συμμετοχή τους σε αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες και διαγωνισμούς
καλλιεργεί τις ήπιες δεξιότητές τους και ανοίγει το σχολείο στην κοινωνία. Στοχεύεται η λήψη
εμπεριστατωμένων αποφάσεων για ασφαλή πλοήγηση, η αποφυγή εξαρτημένων συμπεριφορών στις τεχνολογίες
και αξιοποιούνται τα εκπαιδευτικά μέσα (διαδραστικά εγχειρίδια) ως εργαλείο για τη διαφοροποιημένη
διδασκαλία που αντιμετωπίζει τον μαθητή ως ξεχωριστή οντότητα. Ο σχεδιασμός των εξατομικευμένων
προγραμμάτων σπουδών στοχεύει στην ανάδειξη της αξίας των μαθητών και την ένταξή τους στο μαθησιακό
περιβάλλον με τελικό στόχο την επίτευξη όμοιων μαθησιακών αποτελεσμάτων για όλους. Τέλος η πρόσβαση στο
σχολικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, η συμπερίληψη και η εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού και των
ανισοτήτων αποτελούν πάγιους στόχους της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες.

Ενέργειες Υλοποίησης

Οι δράσεις «Διαδίκτυο; Ασφαλώς» υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο για την ανάγκη ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου
και των μέσων τεχνολογίας των μαθητών/τριών και ενημέρωσής τους για τους κινδύνους της ψηφιακής
πλοήγησης, τους τρόπους αποφυγής κακόβουλων και βλαβερών ενεργειών και φυσικά την ανίχνευση
εξαρτησιακών συμπεριφορών και τις μεθόδους πρόληψης τέτοιων καταστάσεων.  Αρχικά πραγματοποιήθηκε
διερεύνηση της ανάγκης μίας τέτοιας δράσης με την επίδοση και συμπλήρωση ερωτηματολογίου που
δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό. Όπως ήταν αναμενόμενο, η χρήση του διαδικτύου αναδεικνύεται ως
αδιάλειπτη  δραστηριότητα στην καθημερινότητα των μαθητών/ τριών που καλύπτει, όπως βρέθηκε από τις
απαντήσεις τους, την ανάγκη τους πρωτίστως για επικοινωνία και ακολούθως για ψυχαγωγία, ενημέρωση και
τέλος για εκπαιδευτικούς λόγους. Ο μέσος όρος ενασχόλησης με το διαδίκτυο ανέρχεται για την πλειοψηφία των
μαθητών/ τριών σε 2-4 ώρες ημερησίως, συμπεριλαμβανομένων και των ωρών που αφιερώνονται σε παιχνίδια
(gaming), ενώ δεν έλειψαν οι περιπτώσεις μικρότερης διάρκειας, 1-2 ώρες, αλλά και μεγαλύτερης, 4-6 ώρες. Οι
μαθητές αισθάνονται αρκετά ενημερωμένοι σχετικά με τα θέματα του διαδικτύου και όπως προκύπτει από τη
μικρής κλίμακας έρευνα, η κύρια πηγή ενημέρωσής τους είναι η οικογένειά τους , το σχολείο, το ίδιο το
διαδίκτυο και το φιλικό τους περιβάλλον. Αυτό φυσικά δεν καλύπτει τον προβληματισμό τους για επιπλέον
ενημέρωση σε θέματα όπως η ασφάλεια των συσκευών, η ψευδής πληροφόρηση (παραπληροφόρηση), η προστασία
των προσωπικών δεδομένων, η επικοινωνία με αγνώστους και ο εθισμός, ταξινομημένα με τη δική τους
προτεραιότητα βαρύτητας. Συνεπώς μετά από απαραίτητες τροποποιήσεις σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό,
πραγματοποιήθηκαν  δράσεις για την ενημέρωση των μαθητών/ τριών για τα ανωτέρα θέματα. Η πρώτη δράση
έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο όταν με αφορμή και τον εορτασμό της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου, ακολούθησε
συμμετοχή σε WEBINAR διοργανωμένο από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ΙΤΕ (υπό την αιγίδα του
Ιδρύματος Τεχνολογίες και Έρευνες). Οι μαθητές/τριες έλαβαν μέρος σε μία ενημέρωση με διαδραστικό τρόπο,
αφού τους ζητήθηκε κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης να μάθουν παίζοντας και συμπληρώνοντας σταυρόλεξα,
κρυπτόλεξα ακόμα και κυνήγι θησαυρού καταχωρώντας κάθε φορά την πρόοδό τους σε αυτές τις δραστηριότητες.
Η εμπλοκή των μαθητών/τριών ήταν άμεση και ενθουσιώδης. Η δεύτερη δράση ξεκίνησε με ομαδική συζήτηση για



την προγενέστερη γνώση των μαθητών  καθώς και τις προσωπικές τους εμπειρίες ως χρήστες του διαδικτύου.
Ακολούθησε quiz για καταιγισμό ιδεών και προβληματισμό. Έπειτα μέσα από βίντεο και παρουσιάσεις
συζητήθηκαν τα ζητήματα ασφαλείας των συσκευών και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και τον
τρόπο προφύλαξης της ιδιωτικότητας στο διαδίκτυο, ο εντοπισμός ψευδών ειδήσεων και τα συμπτώματα αλλά
και οι τρόποι αντιμετώπισης του εθισμού στα τεχνολογικά μέσα. Η δράση έκλεισε με ένα ακόμα quiz για
εμπέδωση και χαλάρωση.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://dim-kefal.dod.sch.gr/?p=932

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών,
ενδεικτικά προτείνονται τα εξής αντικείμενα: • Διδακτική επιμέρους γνωστικών
αντικειμένων (σύνδεση θεωρίας με διδακτική πρακτική) • Σύγχρονες εναλλακτικές
διδακτικές προσεγγίσεις • Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση (επιμόρφωση σε
εξειδικευμένα θέματα που αφορούν σε συγκεκριμένες ειδικότητες εκπαιδευτικών) •
Πολυπολιτισμικότητα • Ειδική Αγωγή - ΑμεΑ • Περιβαλλοντικά θέματα και
εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. • Αγωγή Υγείας • Διαχείριση προβλημάτων
τάξης (συμπεριφοράς μαθητών, κοινωνικό-οικονομικές ανισότητες). • Αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία • Διοίκηση της εκπαίδευσης. • Καλλιέργεια
συνεργασίας με γονείς, συναδέλφους, διευθυντές και κοινωνικούς φορείς. •
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ. πάνω σε θέματα «σωστής
ανάγνωσης» των αξιολογικών εκθέσεων μαθητών και μαθητριών που εξετάζονται
ώστε να τους προσφέρεται η κατάλληλη βοήθεια από το σχολείο. • Ενδοσχολική Βία
– Πρόληψη και Αντιμετώπιση. • Σημάδια της εφηβείας και πώς τα αντιμετωπίζουμε.
• Κυκλοφοριακή Αγωγή


