
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 Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Κρεμαστής (κωδ. 1051060) είναι σχολική μονάδα (ΣΜ) που ιδρύθηκε το 1985 και
βρίσκεται στην Κοινότητα Κρεμαστής της Δημοτικής Ενότητας Πεταλούδων του ενιαίου πλέον Δήμου Ρόδου.

ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Το μαθητικό δυναμικό στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς (2021-2022) είναι 290 μαθητές και μαθήτριες
(124 αγόρια και 166 κορίτσια) ενώ την προηγούμενη σχολική χρονιά ήταν 304 μαθητές και μαθήτριες (133 και
171 αντίστοιχα). Το μαθητικό δυναμικό προέρχεται εκτός από την Κοινότητα Κρεμαστής που είναι η έδρα του
σχολείου  και από τις Κοινότητες Μαριτσών, Παστίδας, Παραδεισίου και Δαματριάς της ίδιας Δημοτικής
Ενότητας. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός του μαθητικού δυναμικού κυμαίνεται γύρω στους 300 μαθητές/ριες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, στη σχολική μονάδα υπηρετούν 29 εκπαιδευτικοί εκ των οποίων:
 

Τρεις (3) Αγγλικής Γλώσσας (συμπεριλαμβανομένου του Διευθυντή).
Μία (1) εκπαιδευτικός διατίθεται και σε άλλη σχολική μονάδα για 11 ώρες 
Μία (1) Βιολόγος
Μία (1) Γαλλικής Γλώσσας με διάθεση από άλλη σχολική μονάδα
Μία (1) Γερμανικής Γλώσσας που διατίθεται και σε άλλη σχολική μονάδα
Μία (1) Θεολόγος
Τέσσερις (4) Μαθηματικοί
Ένας (1) Οικονομίας
Δύο (2) πληροφορικής εκ των οποίων ο ένας διατίθεται και σε άλλη σχολική
μονάδα
Εννέα (9) Φιλόλογοι
Δύο (2) Φυσικής Αγωγής εκ των οποίων ο ένας (1) διατίθεται από  άλλη σχολική
μονάδα
Δύο (2) Φυσικοί
Δύο (2) Χημικοί εκ των οποίων ο ένας διατίθεται και σε άλλη σχολική μονάδα.

 



ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η σχολική μονάδα διαθέτει δεκατέσσερις (14) σχολικές αίθουσες. Οι τρεις είναι λυόμενες κατασκευές αρκετών
ετών και όχι σε καλή κατάσταση, ενώ μία αίθουσα είναι αυτοσχέδια που δημιουργήθηκε σε διάδρομο του πρώτου
ορόφου. Η ΣΜ διαθέτει επίσης δύο εργαστήρια Πληροφορικής, ένα μεγαλύτερο και ένα μικρότερο, και ένα
εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Δεν υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων ή εσωτερικός χώρος για 
συγκέντρωσης. 

Στον αύλειο χώρο υπάρχουν διαμορφωμένα ένα γήπεδο πετοσφαίρισης (βόλεϊ) και ένα γήπεδο καλαθοσφαίρισης
(μπάσκετ) τα οποία χρήζουν παρεμβάσεων. Δεν υπάρχουν στέγαστρα για τους μαθητές/ριες.
Σε γενικές γραμμές υπάρχει έντονο  στεγαστικό πρόβλημα αφού οι αίθουσες που απαιτούνται είναι πολλές λόγω
και των Ομάδων Προσανατολισμού, ενώ οι συνθήκες διδασκαλίας στα λυόμενα και την αυτοσχέδια αίθουσα δεν
είναι καθόλου καλές. Υπάρχει επίσης πρόβλημα με τις υποδομές και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό. 

Οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με ασπροπίνακες ενώ δεν υπάρχει κανένας διαδραστικός πίνακας. Το σχολείο
διαθέτει τέσσερις (4) φορητούς υπολογιστές και πέντε (5) προτζέκτορες που μεταφέρονται στις αίθουσες όταν
χρειάζεται να γίνει κάποια παρουσσίαση. 

Δεν υπάρχει αίθουσα ή χώρος εκδηλώσεων ούτε κλειστός ή στεγασμένος χώρος για το μάθημα της Φυσικής
Αγωγής ή άλλες εκδηλώσεις.

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα ήταν η ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο για την οποία έγινε αρκετή δουλειά
απο την ομάδα δράσης. Θα βοηθούσε σημαντικά αν η ταχύτητα της σύνδεσης θα
μπορούσε να είναι ψηλότερη (100 ή 200 Mbps) ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες της διδακτικής και
διοικητικής λειτουργίας του σχολείου.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Η ΣΜ του ΓΕΛ Κρεμαστής βρίσκεται σε μια ημιαστική περιοχή και το μαθητικό δυναμικό προέρχεται από
οικογένειες κυρίως εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων. Υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός παιδιών με
καταγωγή από άλλες χώρες, κυρίως την Αλβανία. Η συντριπτική πλειονότητα των παιδιών αυτών είναι καλά
ενσωματωμένα τα ίδια χωρίς δυσκολίες επικοινωνίας. Υπήρξαν, ωστόσο, περιπτώσεις παιδιών τα προηγούμενα
χρόνια που δεν μιλούσαν τα ελληνικά και απαιτήθηκε ιδιιαίτερη προσπάθεια από τα ίδια αλλά και τη ΣΜ για την
προσαρμογή τους η οποία ήταν τελικά καλή ή και πολύ καλή.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα στο σχολείο μας, όπως και στην υπόλοιπη χώρα, επικρατούν ιδιαίτερες
συνθήκες λόγω της πανδημίας COVID19. Μέχρι στιγμής δεν χρειάστηκε να γίνει αναστολή τμημάτων παρά τον
μεγάλο αριθμό κρουσμάτων (113 κρούσματα από 24/1/2022) 
Λόγω έλλειψης μεγάλου χώρου ή στεγασμένου εξωτερικού χώρου για οποιαδήποτε εκδήλωση οι εκδηλώσεις του
σχολείου δυσχεραίνονται ακόμα περισσότερο εξαιτίας των μέτρων προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία



Θετικά διδακτικά και παιδαγωγικά αποτελέσματα με διαθεματικό
προσανατολισμό
Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, εξωστρέφειας και κοινωνικοποίησης
Μείωση της έντασης εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος 
Ανάπτυξη θετικού παιδαγωγικού κλίματος και βελτίωση του κλίματος
συνεργασίας και επικοινωνίας με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας. 
Αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών προς το θετικό 
Μεγάλη συμμετοχή στις δράσεις 
Απόκτηση νέων δεξιοτήτων 

Σημεία προς βελτίωση

Περαιτέρω επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών
εφαρμογών και εργαλείων 
Διαμόρφωση θεωρητικού πλαισίου για τη δημιουργία κατάλληλων νοητικών
σχημάτων 
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διαχείριση κρίσεων
Περισσότερες επιμορφώσεις για τους γονείς

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Μεγάλη επισκεψιμότητα στον ιστότοπο του σχολείου 
Μείωση γραφειοκρατίας και εξοικονόμηση πόρων 
Ευκολία εύρεσης του ιστότοπου στο διαδίκτυο 
Αναβάθμιση υλικού, λογισμικού και δικτύωσης του σχολείου 
Επαφή με άλλες σχολικές κοινότητες του ελληνισμού εκτός Ελλάδας
Ανάπτυξη μακροχρόνιων δεσμών με άλλες σχολικές μονάδες 

Σημεία προς βελτίωση

Υλοποίηση εκπαιδευτικών επαφών δια ζώσης με τη βελτίωση των
επιδημιολογικών δεδομένων 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ανάπτυξη δικτύων επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών.



Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών
Μεγάλη προθυμία συμμετοχής στις επιμορφωτικές δράσεις.
Επαγγελματισμός και αρτιότητα των επιμορφωτών/-τριών.
Ευαισθητοποίηση των μαθητών και απόκτηση αυτογνωσίας και ενσυναίσθησης
Έμφαση στο «εμείς» μέσω της συμμετοχής στα κοινά
Ενίσχυση της κοινωνιογνωσίας σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού
και απόκτηση δεξιοτήτων λήψης απόφασης και μετάβασης σε άλλα
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα αλλά και στον επαγγελματικό βίο. 
Αίσθηση της προσφοράς στο συνάνθρωπο

 

Σημεία προς βελτίωση

Οι δράσεις θα μπορούσαν να απευθύνονται στο σύνολο των εκπαιδευτικών της
σχολικής μονάδας. Αυτό κατέστη δύσκολο στην τρέχουσα σχολική χρονιά
καθώς δεν ήταν εφικτό να χαθούν διδακτικές ώρες για την υλοποίηση των
επιμορφώσεων.
Αύξηση του χρόνου ενασχόλησης με τις δράσεις
Καλύτερη προετοιμασία των μαθητών και μαθητριών και οργάνωση του χρόνου 
ώστε οι δράσεις να είναι πιο αποδοτικές και να συμμετέχουν περισσότερα
παιδιά.
Δημιουργία θεωρητικού πλαισίου (πιθανόν μέσω διαλόγου στο μάθημα της
έκθεσης ή άλλων συναφών μαθησιακών αντικειμένων) για την αξία του
εθελοντισμού ως νοοτροπία και ως στάση ζωής .

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
7
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν



2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Υλοποιήθηκαν δώδεκα (12) δράσεις σε επτά (7) άξονες και στις τρεις (3)
παιδαγωγικές και μαθησιακές λειτουργίες. Ο αριθμός με βάση τις συνθήκες της
σχολικής χρονιάς, κυρίως υγειονομικές και διδακτικές (Τ.Θ.Δ.Δ., εξετάσεις μετά από
δύο χρόνια, πανδημία) θεωρείται παραπάνω από ικανοποιητικός. Όμως και η
ποιότητα των δράσεων ήταν σε υψηλό επίπεδο.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα των δράσεων, ως μιας μορφής εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας,
ήταν η δυνατότητα που δίνεται να αναπτυχθούν μορφές μάθησης, κυρίως άτυπης, δίκτυα ενημέρωσης και
κοινωνικοποίησης και νέες δυνατότητες για εξέλιξη εκπαιδευτικών και μαθητών/ριών. Επίσης δόθηκε η
δυνατότητα στους/στις εκπαιδευόμενους/ες αλλά και στους εκπαιδευτικούς  να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και
να ανακαλύψουν τις δυνατότητες τους εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου. 

Από την άλλη πλευρά, αυτή της διοίκησης, δόθηκε η ευκαιρία να εγκατασταθούν, να αξιοποιηθούν ή να
αναπτυχθούν περαιτέρω πόροι στη σχολική μονάδα που ίσως δεν θα ήταν εύκολο να αναπτυχθούν χωρίς τη
διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης. 

Βέβαια, το ζητούμενο είναι η διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης να καταστεί μια διαρκής  ανατροφοδοτική
διαδικασία που θα επιτρέπει τη συνεχή βελτίωση του κλίματος, της κουλτούρας και εν τέλει των μαθησιακών
αποτελεσμάτων της σχολικής μονάδας χωρίς να παραλείπει τη ανάπτυξη της κριτικής πολιτειότητας, της 
κοινωνικοποίησης των εκπαιδευομένων και της εξωστρέφειας της σχολικής κοινότητας. 

Σε ένα μεγάλο βαθμό αυτά, αν και ήταν ουσιαστικά μόλις η πρώτη χρονιά της διαδικασίας εσωτερικής
αξιολόγησης, επετεύχθηκαν παρά τα δεδομένα προβλήματα που αντιμετωπίζει εν γένει το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα σε επίπεδο οργάνωσης και δομών. 

Ευχής έργο θα είναι να ληφθούν υπόψη τα παραπάνω από όλους τους συμβαλλόμενους φορείς ώστε να έχουμε
μια απτή και διαρκή βελτίωση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν



Για το Λύκειο, που ως βαθμίδα εκπαίδευσης καλείται να ανταποκριθεί σε μια πλειάδα σκοπών και στόχων, με
ένα ιδιαίτερα δύσκολο πρόγραμμα σπουδών και με  εκτεταμένη διδακτέα ύλη , η υλοποίηση δράσεων είναι μια
εξαιρετικά δύσκολη πρόκληση και ως τέτοια την αντιμετωπίσαμε. 

Η έλλειψη χρόνου αλλά πολλές φορές και διάθεσης από την πλευρά των παιδών λόγω κυρίως πολλαπλών
υποχρεώσεων εντός και εκτός σχολείου κάνει δύσκολη την επιτυχημένη, αποδοτική και αποτελεσματική
υλοποίηση δράσεων. 

Επίσης η έλλειψη πόρων, όπως για παράδειγμα στο δικό μας σχολείο κατάλληλων χώρων, δυσκολεύει ακόμα
περισσότερο τη διαδικασία αυτή.

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

Πρακτική 1

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Τίτλος Δράσης

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Στόχος Βελτίωσης

ΣΚΟΠΟΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Ειδικότεροι στόχοι: 

Αναβάθμιση του ιστοτόπου του σχολείου ώστε να είναι πιο λειτουργικός και
ελκυστικός.
Επέκταση του ασύρματου δικτύου (wi-fi) της σχολικής μονάδας
Αναβάθμιση του υλικού και λογισμικού των σταθμών εργασίας, διοικητικών
και εκπαιδευτικών, της σχολικής μονάδας.

Ενέργειες Υλοποίησης

Η ομάδα μας από την αρχή της ανάθεσης του σχεδίου ασχολήθηκε συγχρόνως και με τους τρεις στόχους. Στην
πορεία τέθηκε και ένας νέος στόχος που αφορούσε στην αναβάθμιση της λειτουργίας του εργαστηρίου
πληροφορικής με βάση την έκδοση 20.04 (Focal) του λειτουργικού συστήματος Ubuntu MATE και την τεχνολογία
LTSP.

Στόχος: Αναβάθμιση του ιστοτόπου του σχολείου ώστε να είναι πιο λειτουργικός και ελκυστικός.

Το σχολικό δίκτυο έδινε την δυνατότητα φιλοξενίας ιστοσελίδων με νέο τρόπο,
δηλαδή όχι με τον κλασσικό blogs.sch.gr αλλά με χρήση περιβάλλοντος
wordpress ή Joomla. Η ομάδα μας επέλεξε το περιβάλλον wordpress αφού



έκρινε ότι προσφέρει περισσότερες δυνατότητες και εργαλεία και είναι πιο
φιλικό στο χρήστη. Έτσι:
Στις 29/10/2021 ξεκίνησε η λειτουργία της νέας μας ιστοσελίδας σε
περιβάλλον wordpress. Το σχολικό δίκτυο μάς έδωσε το προσωρινό URL της
σελίδας: https://lyk-kremast-new.dod.sch.gr/ . Δημιουργήθηκαν τα μενού, οι
σελίδες και οι κατηγορίες. Στις 30/10/2021 δημοσιεύτηκε το πρώτο μας άρθρο
και από τότε η σελίδα ενημερώνεται καθημερινά. Στις 8/12/2021 η σελίδα μας 
είχε συνολικά 1.000 μοναδικούς επισκέπτες και 3.421 επισκέψεις. Στις
3/2/2021, μετά από αίτηση μας, το σχολικό δίκτυο επικύρωσε το URL: 
https://lyk-kremast.dod.sch.gr/ ως επίσημο URL της  ιστοσελίδας του σχολείου
μας και καταχωρίσθηκε στις μηχανές αναζήτησης. Συγχρόνως στο URL της
παλιάς ιστοσελίδας προστέθηκε η λέξη old.
Στις 10/3/2022 ξεπεράσαμε τους 5.500 μοναδικούς επισκέπτες.
Στις 8/4/2022 η αναζήτηση στη μηχανή της google οποιασδήποτε φράσης
περιείχε τις λέξεις «Λύκειο Κρεμαστής» είχε ως αποτέλεσμα στην 1η
θέση την ιστοσελίδα μας. Δείτε εδώ

Στόχος: Αναβάθμιση του υλικού και λογισμικού των σταθμών εργασίας, διοικητικών και 
εκπαιδευτικών, της σχολικής μονάδας.

Από τις 1/11/2021 μέχρι 15/4/2022 έχουν αναβαθμιστεί πέντε (5) σταθμοί
εργασίας. Τρεις (3) στην βιβλιοθήκη προς χρήση εκπαιδευτικών και μαθητών,
ένας (1) στο γραφείο των καθηγητών και ένας (1) στο γραφείο των
υποδιευθυντών.
Σε κάθε σταθμό εργασίας τοποθετήθηκε καινούριος δίσκος SSD, ενώ 3 από
αυτούς αναβαθμίστηκαν στη μνήμη Ram (4 GB) και εγκαταστάθηκε το
λειτουργικό σύστημα των Windows

Στόχος: μετατροπή του 2ου εργαστηρίου πληροφορικής σε LTSP (LINUX)”

Στις 28/3/2022 έγινε μια πρώτη έρευνα αγοράς από τα μέλη της ομάδας
δράσης για αγορά Η/Υ Desktop (Server) σε ηλεκτρονικά καταστήματα κυρίως,
γιατί είχαν καλύτερες προσφορές.
Στις 30/4/22 επιλέχθηκε το σύστημα Desktop HP PC ProDesk 600 G2 SFF έγινε
η παραγγελία και στις 6/4/22 έγινε η παραλαβή της παραγγελίας από το δ/ντή
του σχολείου. Το κόστος της παραγγελίας ανήλθε τελικά στα 259 ευρώ μαζί
με τα μεταφορικά.
Στις 7/4/2022 δοκιμάστηκε το σύστημα και τοποθετήθηκε στο εργαστήριο του
σχολείου.
Στις 9/5/2022 έγινε εγκατάσταση στο Server του ΛΣ LTSP (Ubuntu-Mate).
Στις 20/5/2022 έγινε η ρύθμιση των Σταθμών Εργασίας του τοπικού δικτύου
για να μπορούν να λειτουργούν μέσω του Server και εγκατάσταση του λοιπού

https://lyk-kremast.dod.sch.gr/
https://lyk-kremast.dod.sch.gr/
https://lyk-kremast.dod.sch.gr/wp-content/uploads/2022/04/Επισκόπηση-ιστοτόπου-Γελ-Κρεμαστής.pdf
https://www.pceasy.gr/ypologistes/desktop-hp-prodesk-600-g2-sff-intel-core-i5-6500-8gb-ram-256gb-ssd-windows-10


λογισμικού που είναι απαραίτητο για τα μαθήματα που γίνονται στο
εργαστήριο.

 

Στόχος: Επέκταση του ασύρματου δικτύου (wi-fi) της σχολικής μονάδας 

Την περίοδο Οκτώβριος 2021 - Απρίλιος 2022 η ομάδα μας με την βοήθεια WiFi Extenders και Repeaters
επέκτεινε το σήμα WiFi σε όλες τις αίθουσες του πάνω και του κάτω ορόφου.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://lyk-kremast.dod.sch.gr/σχέδια-δράσης/

Πρακτική 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Τίτλος Δράσης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Στόχος Βελτίωσης

ΣΚΟΠΟΣ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΝ 

Επιμέρους στόχοι: 

1.  Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας
2. Βελτίωση της παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών της σχολικής

μονάδας
3. Εξοικείωση με εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις 
4. Προώθηση της κουλτούρας της διά βίου μάθησης 
5. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικής της σχολικής μονάδας σε θέματα που άπτονται

της ευρύτερης λειτουργίας του σχολείου π.χ ασφάλεια, πρώτες βοήθειες κλπ

 

Ενέργειες Υλοποίησης

 Επιμορφωτική δράση με θέμα τις «Πρώτες βοήθειες».  Η πρώτη δράση πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου
2021 σε χώρο της σχολικής μονάδας μετά από συνεννόηση με τους εθελοντές Σαμαρείτες του ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού Eπιμορφωτική δράση με θέμα τις «πρώτες βοήθειες» – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (sch.gr). Η
εκπρόσωπος του Σώματος Εθελοντών Σαμαρειτών του περιφερειακού τμήματος Ρόδου του Ελληνικού Ερυθρού

https://lyk-kremast.dod.sch.gr/2021/11/eπιμορφωτική-δράση-με-θέμα-τις-πρώτες/


Σταυρού ενημέρωσε με τρόπο βιωματικό τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μας μονάδας σχετικά με την
αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ειδικότερα, τους υπέδειξε τον τρόπο παροχής Πρώτων Βοηθειών
σε περίπτωση ρινικής αιμορραγίας, τον τρόπο ανάνηψης από λιποθυμία/απώλεια αισθήσεων, τη διενέργεια
«κάρπα», τη χρήση απινιδωτή, τον τρόπο ανάνηψης από πνιγμό και αντιμετώπισης κρίσεων επιληψίας.  

  Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για την παρουσίαση των πληροφοριών είναι ο εκπαιδευτικός εξοπλισμός
πρώτων βοηθειών, όπως ο απινιδωτής, το οξύμετρο, το πιεσόμετρο κ.ά. Επιπλέον, για να αποκτήσει η δράση
περισσότερο βιωματικό χαρακτήρα, ζητήθηκε η ενεργός συμμετοχή των ίδιων των εκπαιδευτικών στη θέση των
ατόμων που θα χρειαστούν τις Πρώτες Βοήθειες.

  Επιμορφωτική δράση με θέμα «Μαθησιακές δυσκολίες». Η δράση υλοποιήθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2022
στο Εργαστήριο Πληροφορικής της σχολικής μονάδας με συμμετοχή μεγάλης ομάδας εκπαιδευτικών 
Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα τις μαθησιακές δυσκολίες – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (sch.gr) . Η
προσκεκλημένη ομιλήτρια είναι εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής με ειδικότητα φιλολόγου ΠΕ02.50. Ενημέρωσε
τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τις μαθησιακές δυσκολίες, τις βασικές μορφές που απαντούν καθώς και
ενδείξεις που πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί, ώστε να είναι σε θέση να αντιληφθούν ότι ένας μαθητής/-
τρια πρέπει να παραπεμφθεί για διάγνωση στο ΚΕΔΑΣΥ. Ειδικότερα, αναφέρθηκε εκτενώς στη διαδικασία
εκπόνησης μιας Έκθεσης Αξιολόγησης για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες (Άτυπη Αξιολόγηση).

  Σε ό,τι αφορά στο καθαρά γνωστικό κομμάτι, η επιμορφώτρια τόνισε τη σημασία της αξιολόγησης των μαθητών
αυτών από εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε η αποτίμηση των δυσκολιών να είναι σφαιρική.
Παράλληλα, επεσήμανε και τη σπουδαιότητα της έγκαιρης χρονικά διάγνωσης, ώστε οι μαθητές να βοηθηθούν με
παρεμβάσεις από τις πιο χαμηλές εκπαιδευτικές βαθμίδες. Επίσης, πρότεινε μια σειρά από συγκεκριμένες
δραστηριότητες ανά μάθημα και μέσα εξατομικευμένης διδασκαλίας.

  Αναφερόμενη στην κοινωνική διάσταση των μαθησιακών δυσκολιών, υπογράμμισε τη σημασία της
παρατήρησης του τρόπου αλληλεπίδρασης των μαθητών/-τριών τόσο στο χώρο της σχολικής αίθουσας, όσο και
έξω από αυτήν, καθώς η ματαίωση των προσδοκιών τους συχνά δημιουργεί συμπεριφορικά προβλήματα. Τέλος,
τόνισε, τη σημασία παροχής κινήτρων και την προσέγγιση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών με
μαθησιακές δυσκολίες ως «κλειδί» για τη θετική τους ανταπόκριση στην εκπαιδευτική διαδικασία

Επιμορφωτική δράση με θέμα «Γέφυρες επικοινωνίας και πληροφόρησης του Τ.Μ.Σ. (Τμήμα 
Μεσογειακών Σπουδών) του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τους εκπαιδευτικούς του ΓΕΛ. Κρεμαστής».

Μετά από επικοινωνία και συνεννόηση με την Πρόεδρο και δύο καθηγητές του Τ.Μ.Σ., τον Σύλλογο Διδασκόντων
της σχολικής μας μονάδας,  πραγματοποιήσαμε την επιμορφωτική συνάντησή δια ζώσης στις 14 Απριλίου 2022
στον χώρο του Πνευματικού Κέντρου Κρεμαστής Το τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
στο Λύκειο Κρεμαστής – ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ (sch.gr).

  Η Πρόεδρος του Τ.Μ.Σ. μας εξήγησε τους στόχους του τμήματος και τα αντικείμενα μελέτης του. Μετά από
σύντομη ιστορική αναδρομή αναφέρθηκε στην ένταξη μεν του τμήματος στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, αλλά και
στον διεπιστημονικό του χαρακτήρα. Ενημέρωσε για τα τέσσερα αντικείμενα μεταπτυχιακών σπουδών που
προσφέρει, τις ακαδημαϊκές υποδομές, την οργάνωση του προγράμματος σπουδών, τις ξένες γλώσσες που
διδάσκονται στο Τμήμα, τα επαγγελματικά δικαιώματα και την επάρκεια σπουδών των αποφοίτων. 

  Ο επικεφαλής του Τμήματος Αρχαιολογίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη διασύνδεση Αρχαιολογίας και άλλων
επιστημονικών κλάδων, στα πέντε Εργαστήρια που ήδη λειτουργούν στο Τ.Μ.Σ. και στις ανασκαφές που
πραγματοποιούνται σε αρχαιολογικό χώρο εντός του νησιού.

https://lyk-kremast.dod.sch.gr/2022/02/επιμορφωτική-συνάντηση-με-θέμα-τις-μα/
https://lyk-kremast.dod.sch.gr/2022/04/το-τμήμα-μεσογειακών-σπουδών-του-πανε/
https://lyk-kremast.dod.sch.gr/2022/04/το-τμήμα-μεσογειακών-σπουδών-του-πανε/


  Ο επικεφαλής του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων παρουσίασε τις θεματικές ενότητες που προσφέρονται για
σπουδές στο Τμήμα του και οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου
από γεωστρατηγική και οικονομική άποψη. Μας γνωστοποίησε, επίσης, ότι στο πλαίσιο της εξωστρέφειας το
Τμήμα πολύ συχνά φιλοξενεί σεμινάρια και ημερίδες με τη συμμετοχή παγκοσμίως αναγνωρισμένων διπλωματών
και διεθνολόγων ενώ επεσήμανε και τη σημασία των προγραμμάτων Erasmus για την οικοδόμηση κοινής
ευρωπαϊκής συνείδησης. Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων αποτελεί Τμήμα- Οδηγό για
όσους επιθυμούν βαθύτερη κατανόηση της περιοχής της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Τέλος, υλοποιήθηκε τρίωρη επιμόρφωση  με ψυχολόγο για την ομάδα «πρόληψης και αντιμετώπισης κρίσεων»
προκειμένου να αποκτήσει γνωστική επάρκεια επί του έργου της, Θέμα αποτέλεσε η αναγνώριση, πρόληψη αλλά
και διαχείριση κρίσεων του μαθητικού πληθυσμού. 

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://lyk-kremast.dod.sch.gr/σχέδια-δράσης/

Πρακτική 3

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Τίτλος Δράσης

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
ΘΕΣΜΩΝ

Στόχος Βελτίωσης

ΣΚΟΠΟΣ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΘΕΣΜΩΝ 

Ειδικότεροι στόχοι: 

Ενίσχυση ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών/ριών
Προώθηση άτυπων μορφών μάθησης  
Ενασχόληση με ομίλους και σχολικά πραγράμματα 
Συμμετοχή σε δράσεις συμβουλευτικής (Tipping point) και προσομοίωσης
θεσμών (Rhodes MRC) 
Ενίσχυση της εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας
Διάχυση καλών πρακτικών και εξοικείωση με επιτυχημένους επαγγελματίες 

Ενέργειες Υλοποίησης



Α. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, πραγματοποιήθηκαν στη Δράση με άξονα τον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό: 

 1. Δυο βιωματικά εργαστήρια με εμψυχωτή τον κ Γρηγοριάδη, Διευθυντή του σχολείου, προκειμένου να
βοηθηθούν οι μαθητές/τριες να γνωρίσουν και να αποδεχθούν καλύτερα τον εαυτό τους, να εντοπίσουν και να
κατανοήσουν τα ατομικά τους χαρακτηριστικά.

2. Συνεδρίες με ειδικούς μέντορες μέσω της πλατφόρμας Tipping Point με τις ακόλουθες θεματικές:

α. Συμβουλευτική σταδιοδρομίας με την κα Αριάδνη Λαδά (Ψυχολόγο – coach σε θέματα ηγεσίας,
στρατηγικής και επαγγελματικής επανατοποθέτησης)

https://lyk-kremast.dod.sch.gr/2021/12/%cf%84%ce%bf-tipping-point-%cf%83%cf%84%ce%bf-
%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bc%ce%b1%cf%82/

β. Δυο συνεδρίες με θέμα: “Η σημασία των Ψηφιακών δεξιοτήτων στη σύγχρονη αγορά εργασίας“.
Ομιλητές ήταν ο κ. Νίκος Καλύβας (στέλεχος επιχείρησης) και ο κ. Ιωάννης Ιάσωνας Ζερτοπούλης (IT Business
Partner in PwC)

https://lyk-kremast.dod.sch.gr/2021/12/tipping-point-%ce%b7-
%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%cf%84%cf%89%ce%bd-
%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8e%ce%bd-
%ce%b4%ce%b5%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%84%ce%ae%cf%84%cf%89%ce%bd/

γ. Θεματική «Γυναίκες που καινοτομούν - Κατακτώ τα όνειρά μου» με την κα. Εύα Τσαουσίδου,
μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Harvard School of Public Health, στο τμήμα Molecular Metabolism. 

https://lyk-kremast.dod.sch.gr/2021/12/tipping-point-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-
%ce%b3%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%af%ce%ba%ce%b5%cf%82-%cf%80%ce%bf%cf%85-
%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%bf%cf%8d%ce%bd-%ce%ba/

δ. Δυο ενημερώσεις για την κλιματική αλλαγή και τις πράσινες τεχνολογίες με την Dr Jenny
Leivadarou (Ελληνίδα ερευνήτρια στο Κέντρο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικής του Κέιμπριτζ, στο
αντικείμενο της υδροδυναμικής και της πράσινης τεχνολογίας η οποία είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί με τον
επίτιμο καθηγητή Stephen Hawking σε θέματα αναπηρίας).

https://lyk-kremast.dod.sch.gr/2021/12/tipping-point-%ce%bc%ce%b5-%ce%b8%ce%ad%ce%bc%ce%b1-
%ce%b5%cf%85%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7-
%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%80%cf%81/

https://lyk-kremast.dod.sch.gr/2021/12/%cf%84%ce%bf-tipping-point-%cf%83%cf%84%ce%bf-
%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bc%ce%b1%cf%82/

ε. Ενημέρωση για το επάγγελμα του Ψυχολόγου (σπουδές και προοπτικές) με τον κ. Σπύρο Αντωνίου,
Ψυχολόγο, Knowledge & Consumer Insights Manager (κάτοχο Bachelor και Master στην Ψυχολογία από το
Πάντειο Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακών σπουδών στην Αμερική).

https://lyk-kremast.dod.sch.gr/2021/12/%cf%84%ce%bf-tipping-point-%cf%83%cf%84%ce%bf-
%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf-%ce%bc%ce%b1%cf%82/

στ. «Αrtificial Ιntelligence (Τεχνητή Νοημοσύνη)» με τον Dr Ανδρέα Περσίδη (συν-ιδρυτή και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Biovista) με διδακτορικό στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

https://lyk-
kremast.dod.sch.gr/2022/02/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-
%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-tipping-point/

 ζ. «Αrtificial Ιntelligence (Τεχνητή Νοημοσύνη)» με τον κύριο Ιωάννη Τσαμαρδίνο, καθηγητή στο Τμήμα

https://lyk-kremast.dod.sch.gr/2021/12/το-tipping-point-στο-σχολείο-μας/
https://lyk-kremast.dod.sch.gr/2021/12/το-tipping-point-στο-σχολείο-μας/
https://lyk-kremast.dod.sch.gr/2021/12/tipping-point-η-σημασία-των-ψηφιακών-δεξιοτήτων/
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Επιστήμης Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης.

https://lyk-kremast.dod.sch.gr/2022/02/tipping-point-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-
%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%ae-
%ce%bd%ce%bf%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%cf%8d%ce%bd%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-
%cf%84%ce%b7-%ce%bc%ce%b7%cf%87/

η. «Πληροφορική, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα» με κ. Βασίλη Ντάνια, ιδρυτής της εταιρείας
πληροφορικής Bitloops Technologies.

https://lyk-
kremast.dod.sch.gr/2022/02/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-
%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-tipping-point/

θ. Ενημέρωση για το επάγγελμα του Εγκληματολόγου (σπουδές και προοπτικές) με τον κ. Γεράσιμο
Παπαναστασάτο, εγκληματολόγο-κοινωνιολόγο, διδάκτορα κοινωνικών επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου
και υπεύθυνο έρευνας του ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας εξαρτημένων ατόμων).

https://lyk-
kremast.dod.sch.gr/2022/02/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-
%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-tipping-point/

 

ι. Ενημέρωση για το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα (σπουδές και προοπτικές) με την κα. Δήμητρα
Θεοχάρη, πολυβραβευμένη αρχιτέκτονα μηχανικό και αρχιτέκτονα τοπίου, μέλος του γερμανικού γραφείου
αρχιτεκτονικής τοπίου και αστικής υδρολογίας, Ramboll Studio Dreiseitl, με εμπειρία στην ενσωμάτωση φυσικών
οικοσυστημάτων στο αστικό τοπίο και με διάφορα έργα διαφορετικών κλίμακων σε Δανία, Κίνα, Ινδονησία,
Μπαχρέιν, Σιγκαπούρη, Τουρκία, Σκωτία, Ινδία, Βοστώνη και Σαν Φρανσίσκο.

https://lyk-
kremast.dod.sch.gr/2022/02/%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-
%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%ce%b4%cf%81%ce%af%ce%b5%cf%82-tipping-point/

ια. Ενημέρωση για τον κλάδο του τουρισμού με την κα. Χριστίνα Βόγλη, Διευθύντρια ξενοδοχειακής
μονάδας

ιβ. Ενημέρωση με τον κ. Πάνο Χριστοδούλου, διευθυντή της οργάνωσης «Δίκτυο για τα δικαιώματα του
παιδιού», σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα.

https://lyk-kremast.dod.sch.gr/2021/11/tipping-point-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-
%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83%cf%86%cf%85%ce%b3%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-
%cf%84%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%ce%b8%cf%81%cf%8e%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b1-%ce%b4/

 

3. Διαδικτυακή εκδήλωση για σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό για  μαθητές/τριες και γονείς σε
συνεργασία με την Career Counseling. Ομιλητές ήταν ο κ. Γρηγοριάδης Δημήτριος, Διευθυντής ΓΕΛ Κρεμαστής
και Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ο κ. Χρήστος Ατλάσης, Διδάκτορας Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων και Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν είχαν σχέση με:

Τους νέους συντελεστές βαρύτητας και πώς μπορεί  να υπολογιστούν  τα μόρια
του/της κάθε υποψηφίου
Τη σημασία της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ)
Τις επιλογές στο φετινό μηχανογραφικό και τις αλλαγές και προσθήκες σε αυτό
Τη δυνατότητα σπουδών στο εξωτερικό με ή χωρίς υποτροφία;
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Τις διαδικασίες για σπουδές στο εξωτερικό

https://lyk-
kremast.dod.sch.gr/2022/03/%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%b1%ce%ba%ce%ae-
%ce%b5%ce%ba%ce%b4%ce%ae%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-
%cf%83%cf%80%ce%bf%cf%85%ce%b4%ce%ad%cf%82-%cf%83%ce%b5-%ce%b5/

Β. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, στη Δράση με άξονα την προσομοίωση θεσμών:

Το σχολείο μας με 27 μαθητές/τριες  συμμετείχε στο 11ο Rhodes Model Regional Co-operation 2021 (Διεθνές
Συνέδριο Προσομοίωσης Περιφερειακής Συνεργασίας της Ρόδου), το διάστημα 18-21 Νοεμβρίου 2021. Το
συνέδριο συνδιοργάνωσε το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον  Δήμο Ρόδου, το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου και μία σειρά από επιστημονικούς συνεργάτες με
διεθνές κύρος. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν και για τα οποία αναζητήθηκαν βιώσιμες λύσεις ήταν η αντιμετώπιση της
παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων, η ένταξη των προσφύγων στην εκπαίδευση, η ενίσχυση του ρόλου
της γυναίκας στην πολιτική και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, η ενίσχυση του ρόλου των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Προκειμένου να προετοιμαστούν οι μαθητές/τριες υλοποιήθηκαν τέσσερις  ενημερωτικές συναντήσεις με
ομιλήτριες την κα Τσουρδιού Μαγδαληνή, Εκπρόσωπο της διοργανώτριας αρχής (το Σπίτι της Ευρώπης στη Ρόδο)
και την κα Διβάνη Αναστασία, συντονίστρια δράσης.

Η παρουσία μας ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη με 6 βραβεία και μια ονομαστική τιμητική αναφορά. 

https://lyk-kremast.dod.sch.gr/2021/11/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-
%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%83%cf%87%ce%bf%ce%bb%ce%b5%ce%af%ce%bf%cf%85-
%ce%bc%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-mrc-2021/

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://lyk-kremast.dod.sch.gr/σχέδια-δράσης/

Πρακτική 4

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ-ΟΔΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΣΕ
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Στόχος Βελτίωσης

ΣΚΟΠΟΣ: Η ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
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Ειδικότεροι στόχοι: 

Ενίσχυση των γλωσσικών δεξιοτήτων και γραμματισμού  μαθητών και
μαθητριών
Προετοιμασία για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και άλλες εκπαιδευτικές
δράσεις 
Εξοικείωση με την κουλτούρα άλλων λαών  
Απόκτηση γνώσεων σχετικά με την τοπική γεωγραφική, πολιτιστική και
περιβαλλοντική κληρονομιά του νησιού της Ρόδου
Ανάπτυξη δεξιοτήτων έρευνας 
Εξοικείωση με νέα κειμενικά είδη 
Ενίσχυση ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών

Ενέργειες Υλοποίησης

.

Πρώτο στάδιο: Ίδρυση και έγκριση έργου.  Η υποβολή του έργου ξεκίνησε τον Νοέμβριο, αφού πρώτα βρέθηκε ο
εταίρος- συνιδρυτής για τη δημιουργία του. Οι εκπαιδευτικοί που ανέλαβαν την ίδρυση του έργου, παρά το
γεγονός, ότι δεν είχαν την εμπειρία δημιουργίας έργων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα του e-twinning, δέχτηκαν
πρόθυμα και με ενθουσιασμό την πρόκληση. Η αναφορά στο καλό κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ
των διδασκόντων εκπαιδευτικών κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμιστεί, καθώς αποτελεί προϋπόθεση εκ των ουκ
άνευ της πραγματοποίησης έργων στο συγκεκριμένο σχολικό δίκτυο. Η συμπόρευση των διδασκόντων σε κοινά
προγράμματα, βοηθά στην ύπαρξη κοινής και θετικής εικόνας του σχολείου προς τους γονείς των μαθητών και
προς την κοινωνία γενικότερα. Αρχικά συζητήθηκαν τα κύρια στοιχεία του έργου και η κοινή δομή και πορεία και
στη συνέχεια υποβλήθηκε προς έγκριση. Μετά την έγκρισή του προστέθηκαν σταδιακά άλλα έξι σχολεία από
διαφορετικές περιοχές της Ελλάδος. Συνολικά αυτήν την περίοδο συμμετέχουν στο έργο τα εξής σχολεία:
Γυμνάσιο και Λυκειακές τάξεις Γαλάτιστας Χαλκιδικής, Μουσικό Γυμνάσιο- Λύκειο Ιωαννίνων, Λύκειο
Κομποτίου Άρτας, Γυμνάσιο και Λυκειακές τάξεις Εμπορίου Αναρράχης Νομού Κοζάνης, Γυμνάσιο και Λυκειακές
τάξεις Χίου και 3ο Λύκειο Ηρακλείου Κρήτης. 

Δεύτερο Στάδιο: Συμμετοχή και Γνωριμία. Το επόμενο στάδιο ήταν η συμμετοχή των μαθητών/τριών. Οι
τελευταίοι/ες αφού ενημερώθηκαν για το θέμα του έργου, δέχτηκαν με μεγάλη προθυμία να συμμετάσχουν. Ο
αριθμός των συμμετεχόντων ήταν τόσο μεγάλος που κρίθηκε αναγκαίο να γίνει κλήρωση. Ακολούθησε η γραπτή
ενημέρωση των γονέων και η συγκατάθεση τους για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο έργο. Αφιερώθηκε μια
διδακτική ώρα για την ενημέρωση των μαθητών για τους κανόνες Netiquette και τον τρόπο που
συμπεριφερόμαστε στον κυβερνοχώρο και πραγματοποιήθηκε στις 17-12-2021 η πρώτη τηλεδιάσκεψη με το
Λύκειο Γαλάτιστας μέσα σε μια ατμόσφαιρα πανηγυρική και πολύ συγκινητική. Αυτή η συνάντηση αποτέλεσε την
κινητήριο δύναμη για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στην πλατφόρμα εκπαίδευσης του twinspace.  
Ακολούθησε η γνωριμία των μαθητών/τριών μέσω της πλατφόρμας στη σελίδα “Ας γνωριστούμε” και η
δημιουργία Avatar με την εφαρμογή Voki.com, μια διαδικασία την οποία απόλαυσαν οι μαθητές δημιουργώντας
αστείες φιγούρες που μιλούσαν στις γλώσσες που διδάσκονται. Στη συνέχεια λίγο πριν τα Χριστούγεννα
δημιούργησαν κάρτες χριστουγεννιάτικες και μέσω της εφαρμογής Padlet αντάλλαξαν ευχές με τα άλλα σχολεία
γράφοντας σχόλια και αναρτώντας τραγούδια. Οι δεξιότητες οι οποίες αναπτύχθηκαν ήταν οι ήπιες δεξιότητες
όπως η ομαδικότητα, η συνεργασία η δημιουργική σκέψη σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών
και οπτικών ερεθισμάτων, ενώ παράλληλα ανακάλυψαν νέους τρόπους επικοινωνίας και παρουσίασης του
εαυτού τους σε εκπαιδευτικές πλατφόρμες.

 Τρίτο στάδιο: Εφαρμογή κύριου μέρους 1. Επιλογή των τόπων προς παρουσίαση. Οι μαθητές/τριες ψήφισαν και
πρόσθεσαν τα αξιοθέατα που θα ήθελαν να παρουσιάσουν μέσω της εφαρμογής pollie.com. Σε αυτό το στάδιο, οι



μαθητές/τριες έψαξαν και ανάρτησαν φωτογραφίες και σύντομα σχόλια στην εκπαιδευτική πλατφόρμα με τα
μέρη που θα παρουσιάσουν. Σκοπός της δραστηριότητας ήταν να έρθουν τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή με την
έρευνα, αλλά κυρίως να αναλάβουν την πρωτοβουλία οι ίδιοι να ερευνήσουν και να παρουσιάσουν τα αξιοθέατα.
Οι γνωστικοί στόχοι που αναπτύχθηκαν ήταν η καλλιέργεια συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος, η ενίσχυση
της δημιουργικότητας και η ευαισθητοποίηση σε σχέση με την πολιτιστική τους κληρονομιά. 2. Έρευνα και
καταγραφή των εργασιών στην ελληνική γλώσσα και σύσταση ομάδων : Μοιράστηκαν τα φύλλα εργασιών με
τους τόπους και τις ερωτήσεις για την έρευνα μέσω μιας εφαρμογής padlet και οι μαθητές/τριες διάλεξαν το
φύλλο εργασίας που τους ενδιέφερε γράφοντας κάτω από τις ομάδες το όνομα τους. Σκοπός της δραστηριότητας
ήταν η καταγραφή ενός μικρού κειμένου στα ελληνικά, το οποίο θα μεταφραζόταν αργότερα στα γερμανικά,
αγγλικά και γαλλικά. 3. Διαμοιρασμός των κειμένων προς μετάφραση: Αφού ετοιμάστηκαν οι εργασίες των
μαθητών, χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή wakelet για το διαμοιρασμό τους.

Τέταρτο στάδιο Μετάφραση: Οι μαθητές/τριες αφού μεταφράσουν τα κείμενα θα τα επικολλήσουν στο αρχικό
padlet με τα φύλλα εργασιών. Στόχος είναι η βελτίωση των γλωσσικών και μεταφραστικών δεξιοτήτων,
χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία, όπως texttospeech, pons.de, google translate.

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε δεύτερη συνάντηση των σχολείων-εταίρων μέσω της πλατφόρμας  Twinspace.

Πέμπτο στάδιο: συνεντεύξεις από φορείς του νησιού που ασχολούνται με τον τουρισμό. Σε μια προσπάθεια
προώθησης της γλωσσομάθειας και σύνδεσής της με τον επαγγελματικό τομέα που κυριαρχεί στο νησί της Ρόδου,
τον τουρισμό, αποφασίστηκε να διεξαχθούν δύο συνεντεύξεις με στελέχη των εκπαιδευτικών δομών του νησιού.
Σκοπός: η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της γλωσσομάθειας.
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Πρακτική 5

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ -
ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Στόχος Βελτίωσης

ΣΚΟΠΟΣ: Να προωθηθεί η φιλαναγνωσία στα παιδιά και να δημιουργηθεί ιστολόγιο (blog) στη σχολική μονάδα
που να καλύπτει τις σχολικές δράσεις και ευρύτερα θέματα που απασχολούν τη σχολική κοινότητα.

Ειδικότεροι στόχοι: 

Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων ζωής στα παιδιά
Εξοικείωση με τον κόσμο της λογοτεχνίας 
Η εξοικείωση των παιδιών με τα νέα μέσα και νέους γραμματισμούς



Υποστήριξη πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης 
Ενασχόληση με ομίλους 
Ανάπτυξη δράσεων ήπιας μάθησης 
Προώθηση συνεργατικού πνεύματος ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας
Ανάπτυξη ενσυναίσθησης

Ενέργειες Υλοποίησης

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους προχωρήσαμε στις παρακάτω ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης μας:

1) Οι συμμετέχοντες μαθητές στη δράση είχαν τη δυνατότητα να επισκεφθούν τοπικά βιβλιοπωλεία και να
αναζητήσουν τους προτεινόμενους τίτλους αλλά και να έρθουν σε επαφή με τίτλους της παγκόσμιας και
ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής, να συνομιλήσουν με τους βιβλιοπώλες και τους εργαζόμενους στα
βιβλιοπωλεία αυτά. Με τον τρόπο αυτό ήρθαν σε επαφή με ένα πλήθος λογοτεχνικών τίτλων αλλά και με την
πραγματικότητα του βιβλίου σε έναν μικρό τόπο όπως η Ρόδος και τα χωριά της. 

2)Διαβάσαμε - τα παιδιά που συμμετείχαν στη δράση και η υπεύθυνη εκπαιδευτικός - τρία βιβλία λογοτεχνίας. α)
Ε.-Ε. Schmitt, Το παιδί του Νώε (εκδ. Opera, μτρφ. Ιωάννα Πετρίδου), β) Claude Mosse, Έγκλημα στην αρχαία
Αγορά (εκδ. Θεμέλιο, μτρφ. Ευδοξία Δελλή), γ) Colm Toibin, Μπρούκλιν (εκδ. Ίκαρος, μτφρ. Αθηνά Δημητριάδου). 

3) Για τα παραπάνω δύο πρώτα βιβλία, με τη σειρά που αναφέρονται, τα παιδιά έγραψαν κείμενα/βιβλιοκριτικές
ή επηρεασμένα από αυτά. Τα κείμενα είναι αναρτημένα στη σχολική εφημερίδα. Δυστυχώς, το τελευταίο βιβλίο
λίγα παιδιά κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν την ανάγνωσή του καθώς η αρχή της όλης διαδικασίας συνέπεσε με
την περίοδο των διαγωνισμάτων του Β' τετραμήνου, γεγονός που δεν επέτρεψε στα παιδιά να αφιερώσουν τον
απαιτούμενο χρόνο στη λέσχη. Ακόμα όμως και οι μαθητές που ολοκλήρωσαν την ανάγνωση του βιβλίου του
Toibin δεν είχαν τον απαραίτητο ελεύθερο χρόνο, εξαιτίας των διαγωνισμάτων, ώστε να καταγράψουν την
άποψή τους για το συγκεκριμένο βιβλίο. 

4) Μαθήτρια της λέσχης εμπνεύστηκε από το βιβλίο του Schmitt ένα ζωγραφικό έργο. 

Παράλληλα με τη διαδικασία ανάγνωσης των λογοτεχνικών βιβλίων, οι μαθητές της λέσχης συμμετείχαν και
στην παραγωγή δύο ακουστικών βίντεο. Το πρώτο αφορούσε στη δράση αδελφοποίησης του σχολείου μας με το
λύκειο Παραλιμνίου Κύπρου. Το δεύτερο αφορούσε στην απαγγελία ποιημάτων που επέλεξαν οι ίδιες οι
μαθήτριες. Εκτός από τις μαθήτριες της λέσχης φιλαναγνωσίας, στη δεύτερη δράση συμμετείχαν και όσοι δεν
είχαν ενταχθεί στη δράση φιλαναγνωσίας. Και τα δύο ακουστικά βίντεο έχουν κοινοποιηθεί στη σχολική
εφημερίδα. Ακολουθούν οι τίτλοι των, με τη σειρά που ακούγονται.

1) Μαθήτρια (Α τάξη): Μανόλης Αναγνωστάκης, 13.12.43
2) Μαθήτρια (Α τάξη): Τίτος Πατρίκιος, ΙV (από την ποιητική συλλογή "Σε βρίσκει η
ποίηση")
3) Μαθήτρια (Α τάξη): Οδυσσέας Ελύτης, Έξιον Εστί (απόσπασμα)
4) Μαθήτρια (Α τάξη): Ντίνος Χριστιανόπουλος, Αρχαιολογική εκδρομή
5) Μαθήτρια (Α τάξη): Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος, Η έλξη των σωμάτων
6) Μαθήτρια (Α τάξη): Χαράλαμπος Γιαννακόπουλος, Τα δελφίνια
7) Μαθήτρια (Α τάξη): Κική Δημουλά, Σημείο αναγνωρίσεως
8 ) Μαθήτρια (Α τάξη): Τάσος Λειβαδίτης, Αλλά τα βράδια
9) Μαθήτρια (Γ τάξη): Γιώργος Σεφέρης, Η λυπημένη
 
Τέλος, ιδιαίτερα σημαντική για τη λέσχη και το σχολείο μας υπήρξε η επίσκεψη



γνωστής ελληνίδας μεταφράστριας, η οποία μίλησε στα παιδιά για την αξία της
μετάφρασης, τις δυσκολίες, αλλά και τη μαγεία του μεταφραστικού έργου. 
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Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Θέμα 2

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη διαχείριση κρίσεων.

Θέμα 3

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και εφαρμογών


