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Θεματικόσ ϊξονασ 1 

Διδαςκαλία ‒ μάθηςη και αξιολόγηςη 

Σο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Πατρών είναι σχολείο προσανατολισμένο στην 

αριστεία, δημιουργικότητα και καινοτομία. Μέσα στο πλαίσιο ανάπτυξης του 

επιστημονικού εγγραμματισμού των μαθητών και μαθητριών επιχειρείται από 

το σύνολο των εκπαιδευτικών:  

1) ο ολιστικός-αθροιστικός σχεδιασμός της διδασκαλίας,  

2) η εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και  

3) η υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και δράσεων.  

Σκοπός των παραπάνω δράσεων είναι η ενεργός ενασχόληση των 

μαθητών/τριών και η εξοικείωσή τους με την επιστημονική μεθοδολογία και τη 

διαδικασία συναγωγής επιστημονικών συμπερασμάτων. 

Η θεματολογία των προγραμμάτων απορρέει από τα ερευνητικά 

ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών και μαθητριών μας σε 

ευθυγράμμιση με το περιεχόμενο του υπάρχοντος αναλυτικού προγράμματος 

ανά διδακτικό αντικείμενο.  

Σελικό προϊόν της διδασκαλίας και των δράσεων αποτελεί η διάχυση 

επιστημονικών πειραμάτων και τεχνουργημάτων στον χώρο και στην ιστοσελίδα 

του σχολείου μας, όπου αναρτώνται και παρουσιάζονται από τους μαθητές και 

τις μαθήτριες οι επιστημονικές εργασίες τους και τα συμπεράσματά τους με 

έμφαση στη διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης. 

Εντός του πλαισίου εφαρμογής εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών γίνεται 

ευρεία χρήση ηλεκτρονικών συσκευών από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών 

για τον εμπλουτισμό και την βαθύτερη κατανόηση της νέας γνώσης, η οποία 

ευθυγραμμίζεται πλήρως και με την διαμορφούμενη ψηφιακή πραγματικότητα 

και με την αυξημένη ανάγκη για τηλεκπαίδευση η οποία προέκυψε λόγω της 

πανδημίας covid-19. Επιπλέον, από αρκετούς εκπαιδευτικούς μας ενθαρρύνεται 

η εναλλαγή των ρόλων μεταξύ των μαθητών/-τριών και του/της εκπαιδευτικού, 

όπου δίνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες η δυνατότητα να βιώσουν την 

εμπειρία του εκπαιδευτικού της τάξης με στόχο την παρακίνηση και την ενεργό 

συμμετοχή τους, την καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως της 

διαπραγμάτευσης, της πειθούς, του διαλόγου και της προώθησης της 

συνεργασίας. Με αυτή την τεχνική οι μαθητές και οι μαθήτριες αναλαμβάνουν 

την ευθύνη της μάθησης, με συνέπεια να αποκτούν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 

να κατανοούν βαθύτερα το διδακτικό αντικείμενο, έχοντας παράλληλα τη 

δυνατότητα να εμπλακούν σε μια κριτική παρατήρηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Από όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας εφαρμόζονται 

καινοτόμες διδακτικές πρακτικές είτε στο αντικείμενο της ειδικότητάς τους είτε 

σε διαθεματικό/διεπιστημονικό επίπεδο. Σα αποτελέσματα αυτών των 

πρακτικών διαχέονται στην ευρύτερη σχολική κοινότητα μέσα από το διαδίκτυο, 

τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και επιστημονικά συνέδρια.  
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Πολλοί εκπαιδευτικοί αξιοποιούν διάφορες μορφές αξιολόγησης των 

μαθητών/τριών όπως είναι η αρχική, διερευνητική, η διαμορφωτική και η τελική, 

αθροιστική. Για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν κατά το τρέχον έτος ευρέως 

τα εργαλεία της η-τάξης (εργασίες, ερωτηματολόγια) και την ψηφιακή 

πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης webex (κυρίως το polling). Επίσης, μια 

επιπλέον δυνατότητα της χρήσης του έξυπνου κινητού τηλεφώνου στην 

διαδικασία της μάθησης και της διερευνητικής επίλυσης ασκήσεων στο γνωστικό 

αντικείμενο της Υυσικής εφαρμόστηκε στην πράξη λόγω των ειδικών συνθηκών 

στην εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

Ειδικότερα θέματα και τεκμηρίωση αξιολογικού άξονα 

1. Προγραμματιςμόσ διδακτικού έργου 

Γενικά, οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν και προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους 

σε ετήσια, μηνιαία, εβδομαδιαία και ημερήσια βάση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 

του Προγράμματος πουδών κάθε επιμέρους γνωστικού αντικειμένου, 

προβαίνουν σε συνολική θεώρηση της ύλης και προγραμματίζουν τη διδασκαλία 

των επιμέρους ενοτήτων σε σχέση με τον γενικό σκοπό και τους επιμέρους 

στόχους των διδακτικών αντικειμένων, το χρονικό πλαίσιο και το συγκεκριμένο 

μαθητικό δυναμικό της τάξης τους, το οποίο και ευρίσκεται σε πολύ καλό 

επίπεδο. Ενδεικτικά, ο προγραμματισμός του μαθήματος Υ. Αγωγής στο Λύκειο 

αφορά ομαδοποιημένες θεματικές ενότητες οι οποίες εντάσσονται στον ετήσιο 

προγραμματισμό και παράλληλα δίνει την δυνατότητα στους μαθητές/τριες να 

επιλέγουν δραστηριότητες από τα ειδικότερα περιεχόμενα κάθε ενότητας 

ανάλογα και με την κατανομή των διδακτικών ωρών (θεματικές ενότητες: 

Αθλοπαιδιές, γυμναστική-άσκηση και φυσική κατάσταση, χορός, παιχνίδια, 

άλλα αθλήματα, εναλλακτικές μορφές άσκησης και αναψυχής/σχέδια εργασίας). 

Κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς συντάχθηκαν ετήσιο και πρόγραμμα 

τετραμήνου του διδακτικού έργου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και το 

επίπεδο και τις προτιμήσεις των μαθητών, τις υποδομές του σχολείου, τον 

αριθμό των εκπαιδευτικών κάθε κλάδου στο σχολείο, την επίδραση των 

καιρικών συνθηκών και υγειονομικών συνθηκών και τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του σχολείου. 

2. Εφαρμογή καινοτόμων/ εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών 

Ενδεικτικά μόνον (για πλήρη παράθεση βλ. σχετικό άξονα 4): 

ε σχέση με τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, πραγματοποιήθηκαν -

μεταξύ άλλων- οι ακόλουθες διαθεματικές διδασκαλίες: 1) «Βιοηθική» (Αρχαία 

Ελληνικά και Βιολογία), 2) «Ποίηση και Μαθηματικά» (Νεοελληνική 

Λογοτεχνία και Μαθηματικά), 3) «Σο βοεικό πρόβλημα» (Αρχαία Ελληνικά και 

Μαθηματικά), 4) «Ιερή εκεχειρία» (Αρχαία Ελληνικά και Υυσική Αγωγή), 5) «Ο 

‘κύκλος’ και η γεωμετρία, εργαλείο της φιλοσοφικής σκέψης - Προσέγγιση του 

μήκους του κύκλου με κανονικά πολύγωνα – Ο αριθμός π», (Υιλοσοφία και 

Μαθηματικά), 6) «Η τεχνολογία του αρχαίου θεάτρου» (Αρχαία Ελληνικά και 

Υυσική), 7) «Εφαρμογές του εσωτερικού και εξωτερικού γινομένου 

διανυσμάτων στη Υυσική» (Μαθηματικά και Υυσική). Παρουσίαση στο τμήμα 
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Β1 θετικού προσανατολισμού. Για το πρότυπο μάθημα έχει δημιουργηθεί 

εκπαιδευτικό υλικό Μαθηματικών και Προβλημάτων Υυσικής. 8) Καινοτόμα –

διαθεματική δράση «Σο Πείραμα του Ερατοσθένη για τον Τπολογισμό της 

Ακτίνας της Γης - 2021». Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε διαδικτυακά από 

Υυσικούς και μαθηματικούς του σχολείου στα τμήματα της Α΄ τάξης και Β΄ 

θετικού προσανατολισμού. Σο εν λόγω πείραμα συγκαταλέγεται μεταξύ των 10 

πιο όμορφων επιστημονικών πειραμάτων στην ιστορία της Υυσικής και 

Μαθηματικών. 9) Διαθεματική, δια ζώσης συνεργασία στα Μαθηματικά και  

Αγγλικά με τίτλο «Η καθημερινότητα μέσα από τις Πιθανότητες», διάρκειας 2 

διδακτικών ωρών, δια ζώσης στις 26-10-2020 στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών 

Τπολογιστών του σχολείου μας, με τη Γ1 τάξη.  

το πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ τάξης, οι 

μαθητές μελέτησαν και παρουσίασαν το κλασικό και διαχρονικό έργο του Ν. 

Θερβάντες «Δον Κιχώτης» και το συσχέτισαν με την περιοχή μας (συμμετοχή σε 

Ναυμαχία της Ναυπάκτου). το μάθημα της Ιστορίας της Α΄ τάξης 

δημιουργήθηκε wiki για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό 

(http://archaioellenikospolitismos.pbworks.com/w/page/143529840/όψεις%20του%20

αρχαιοελληνικού%20πολιτισμού). το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

της Α΄ τάξης δημιουργήθηκε padlet με μικροαφηγήσεις 

(https://el.padlet.com/vatassis/1r0oh3fechyr), ενώ podcast με αναγνώσεις κειμένων 

λογοτεχνών της Γενιάς του ’30 

(https://open.spotify.com/show/1Ytake61yOKh4FlLaOxO7o) δημιουργήθηκε από 

τους μαθητές του Β3 τμήματος για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. 

τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό πυρηνικής φυσικής. Διαγωνισμός Εύρηκα-

εύρηκα του πανεπιστημίου Κρήτης για εργασίες στην αστρονομία. το πλαίσιο 

του μαθήματος της Γεωμετρίας Β’ οι μαθητές εκπόνησαν εργασία με θέμα τον 

τετραγωνισμό του κύκλου. υμμετείχαν τα τμήματα Β1 και Β2 σε ομάδες των 2 

ατόμων, αφού προηγήθηκε παρουσίαση του σχετικού υλικού αρχικά διαδικτυακά 

-κατά τη διάρκεια των μαθημάτων Webex- και κατόπιν δια ζώσης. Επίσης, 

μαθητές και μαθήτριες της Β Λυκείου κατάφεραν να διερευνήσουν το πιο 

διάσημο μαθηματικό πρόβλημα, γνωστό ως «το τελευταίο θεώρημα του Fermat», 

το οποίο παρέμεινε άλυτο επί 350 χρόνια. υνεργάστηκαν, αντάλλαξαν απόψεις, 

αλληλεπίδρασαν με μεθόδους προσαρμοσμένες στην εξ αποστάσεως 

συνεργασία, προκειμένου να κάνουν μια ιστορική αναδρομή μέχρι τη λύση του, 

αλλά και να προσεγγίσουν τις μαθηματικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν 

στο πέρασμα των αιώνων. Η δράση έχει ήδη αναρτηθεί στο ιστολόγιο του 

σχολείου. Επίσης, στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου των 200 χρόνων από 

την Επανάσταση του 1821 δημιουργήθηκε έργο STE(A)M για τη «μηχανική» της 

Επανάστασης του 1821 υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών ΠΕ02 και ΠΕ86 

(http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr/2021/1821/).  

Οι μαθητές έλαβαν μέρος σε διάφορους διαγωνισμούς, όπως στον 9ο 

Πανελλήνιο λογοτεχνικό διαγωνισμό πρωτόλειου διηγήματος του Ιδρύματος 

Λασκαρίδη (σύμφωνα με τη Υ.15/145570/Δ2/26-10-2020 εγκύκλιο του Τ.ΠΑΙ.Θ.) 

και στον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος 

http://archaioellenikospolitismos.pbworks.com/w/page/143529840/%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://archaioellenikospolitismos.pbworks.com/w/page/143529840/%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.padlet.com/vatassis/1r0oh3fechyr
https://open.spotify.com/show/1Ytake61yOKh4FlLaOxO7o
http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr/2021/1821/
http://lyk-peir-patras.ach.sch.gr/2021/1821/
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Βενιζέλος» με θέμα: «Οι αγροτικές μεταρρυθμίσεις στην εποχή του Ελευθέριου 

Βενιζέλου»(Α.Π. φ15/145069/Δ2/23-10-2020 έγγραφο του Τ.ΠΑΙΘ). 

Δράση STEM (ΠΕ04.01 και ΠΕ03)υμμετοχή στη δράση ‚Γνώρισε τον κόσμο 

του STEM‛, η οποία υλοποιείται με την υποστήριξη του ιδρύματος Vodafone στα 

πλαίσια του προγράμματος The Tipping Point μέσω της πλατφόρμας 100mentors. 

Η δράση περιλαμβάνει 1) Εκπαίδευση (διάρκειας 15 λεπτών) των υπευθύνων 

εκπαιδευτικών αναφορικά με την πλατφόρμα 100mentors και την υλοποίηση του 

προγράμματος (πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 5/4 /2021) 2) Ση συλλογή 

εντύπων συγκατάθεσης των παιδιών, σε περίπτωση που δεν έχουν συμμετάσχει 

στο παρελθόν στο πρόγραμμα The Tipping Point (Δευτέρα 5/4 /2021) και 3) 

πραγματοποίηση μίας συνεδρίας με σχετικούς μέντορες στο χώρο του σχολείου 

διαδικτυακά όπου θα ενημερώσουν και εμπνεύσουν τους μαθητές (Σετάρτη 

21/4/2021). Μάθημα: Γεωμετρία Β Λυκείου. Εργασία σε διάφορες αποδείξεις του 

Πυθαγόρειου Θεωρήματος όπως επίσης και στοιχεία από τη ζωή και το έργο του 

Πυθαγόρα. Σμήμα Β3 σε ομάδες των 4 ή 5 ατόμων. Οι εργασίες περιλαμβάνουν 

γραπτό δοκίμιο με την μαθηματική απόδειξη και μικρή παρουσίαση με οπτική 

αναπαράσταση των αποδείξεων. Πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια του 2ου 

τετραμήνου διαδικτυακά και παρουσιάστηκε κατά την διαδικασία της σύγχρονης 

διδασκαλίας (webex). Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου. 4) υμμετοχή 

μαθητών/τριών του σχολείου μας στα masterclasses της διεθνούς ομάδας 

σωματιδιακής Υυσικής στο πανεπιστήμιο Κρήτης (άββατο 27/2/21) και στο 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Σρίτη 23/3/2021). 

Όσον αφορά στις μεθόδους διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα αξιοποιούνται 

πέρα από την εξατομικευμένη διδασκαλία, η συνεργατική μέθοδος, ο 

κατευθυνόμενος διάλογος, η μέθοδος project, η χρήση χαρτών, εκπαιδευτικών 

λογισμικών και ψηφιακών τεχνολογιών (π.χ. προβολές power point, 

εννοιολογικοί χάρτες, ηλεκτρονικές τάξεις κ.ά.), η προβολή κινηματογραφικών 

ταινιών και ψηφιακού υλικού εγκεκριμένου από το Τ.ΠΑΙ.Θ. Έτσι, ενισχύονται 

καταρχήν οι «ήπιες δεξιότητες» των μαθητών, όπως είναι οι επικοινωνιακές, η 

ενσυναίσθηση, η ικανότητα για συνεργασία, η δημιουργικότητα. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι αυτές οι διδακτικές τεχνικές εφαρμόστηκαν και υλοποιήθηκαν 

αποτελεσματικά σε όλο το διάστημα της εξ αποστάσεως διδασκαλίας -

σύγχρονης και ασύγχρονης- λόγω των έκτακτων συνθηκών της πανδημίας του 

κορωνοϊού. τόχος των ανωτέρω δράσεων είναι η ενθάρρυνση της ανάληψης 

πρωτοβουλιών εκ μέρους των μαθητών και η ενεργός συμμετοχή τους στη 

διαδικασία της μάθησης (μαθητοκεντρική συμπεριληπτική διαφοροποιημένη 

διδασκαλία). Έτσι, οι μαθητές ενθαρρύνονται να λαμβάνουν αποφάσεις, να τις 

υλοποιούν με υπευθυνότητα και να συμμετέχουν ως υπεύθυνοι και ενεργοί 

πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία. Παράλληλα, ανατίθενται ομαδικές – 

συνθετικές εργασίες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τις 

δυνατότητές τους. Οι εργασίες παρουσιάζονται στην ολομέλεια και ακολουθεί 

συζήτηση για την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και για την 

εκτίμηση της επίδοσης των μαθητών κατά τη φάση της αξιολόγησης. 
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3. Εφαρμογή εναλλακτικών μορφών αξιολόγηςησ 

Ψς προς την αξιολόγηση των μαθητών χρησιμοποιείται ποικιλία 

μεθόδων/τεχνικών/εργαλείων αξιολόγησης ανάλογα με τους στόχους και το 

περιεχόμενο του διδακτικού αντικειμένου με βάση τα χαρακτηριστικά των 

μαθητών για την υποστήριξη της μάθησης όλων των παιδιών. Η αξιολόγηση 

διαμορφώνεται με βάση τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα, την 

προφορική εξέταση, τη γραπτή εξέταση και τις εργασίες των μαθητών. Η 

αυτοαξιολόγηση και η ετεροαξιολόγηση οδηγεί τους/τις μαθητές/τριες στον 

εντοπισμό των αδυναμιών τους και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, ενώ 

ταυτόχρονα ενισχύει το συνεργατικό κλίμα στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί 

παρακολουθούν συστηματικά την ατομική πρόοδο των μαθητών και παρέχουν 

άμεση και επαρκή ανατροφοδότηση κατανοητή από τους μαθητές, ώστε να 

έχουν σαφή κατανόηση της προόδου τους στη μάθηση καθώς και του τι πρέπει 

να κάνουν για να βελτιωθούν. Σέλος, οι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα οι διδάσκοντες 

το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό τον 

αναστοχασμό και την ανατροφοδότηση των διδακτικών πρακτικών και την 

παρακολούθηση της πορείας της ύλης. Αξιολογούνται τα θετικά στοιχεία κάθε 

μαθητή, σχετικά με την ιδιαιτερότητά του, μαθησιακή συμπεριφορά και την 

πρόοδο του. 

4. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποςτήριξη τησ διδαςκαλίασ των επιμέρουσ 

γνωςτικών αντικειμένων 

Οι θεματικές ενότητες που είναι απαραίτητο να διδαχθούν στο Λύκειο 

υποστηρίχτηκαν κατά την διάρκεια του σχολικού έτους από παρουσιάσεις 

διαφόρων θεματικών ενοτήτων μέσω διδακτικών σεναρίων, βίντεο και την 

έρευνα από πηγές για την δημιουργία εργασιών από τους/τις μαθητές/τριες 

σχετικά με θέματα του εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου. Άξια λόγου υπήρξε η 

προσέγγιση της φύσης της επιστημονικής γνώσης μέσω περιορισμένης μεν, 

λόγω της πανδημίας, αλλά ουσιαστικής εργαστηριακής πρακτικής, καθώς και η 

χρήση τηλεδιασκέψεων με ειδικούς προς εμβάθυνση ορισμένων αντικειμένων 

και ενδεχομένως και επαγγελματικό προσανατολισμό. 

5. Αναςτοχαςμόσ και ανατροφοδότηςη για τη βελτίωςη των πρακτικών διδαςκαλίασ, 

μάθηςησ και αξιολόγηςησ  

 Επιχειρήθηκε η αξιοποίηση συστηματικά του ελέγχου, της παρουσίασης και 

τη συζήτησης των εργασιών για την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης 

αλλά και για την εκτίμηση της επίδοσης των μαθητών/-τριών, κριτική σκέψη και 

επίλυση προβλήματος. Επίσης ενθαρρύνθηκαν οι μαθητές/-τριες προκειμένου 

να εξερευνήσουν και να προσεγγίσουν τη γνώση συνεργατικά. Δόθηκε η 

δυνατότητα της εναλλαγής των ρόλων μεταξύ των μαθητών/-τριών και της 

εκπαιδευτικού, ώστε να μπορέσουν οι μαθητές/τριες να βιώσουν την εμπειρία 

του εκπαιδευτικού της τάξης με στόχο την παρακίνηση και την ενεργό 

συμμετοχή τους, την καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως της 

διαπραγμάτευσης, της πειθούς, του διαλόγου και της προώθησης της 

συνεργασίας. Με αυτή την τεχνική, οι μαθητές/τριες ανέλαβαν την ευθύνη της 

μάθησης, με συνέπεια να αποκτήσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να 

κατανοήσουν βαθύτερα το διδακτικό αντικείμενο, έχοντας παράλληλα τη 
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δυνατότητα να εμπλακούν σε μια κριτική παρατήρηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. 

Για τον λόγο αυτό ο θεματικός άξονας κατατάσσεται στο επίπεδο 4 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 

Ενιαύα ενταξιακό εκπαύδευςη  

το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Πατρών φοιτούν ανά σχολικό έτος ελάχιστοι 

μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εντοπίζονται κυρίως σε 

περιπτώσεις δυσλεξίας ή σε διάθεση περισσότερου χρόνου για την ολοκλήρωση 

εργασιών από τον/την μαθητή/τρια. Οι σχετικές γνωματεύσεις του ΚΕΤ Αχαΐας 

αυτών των περιπτώσεων υπάρχουν στο αρχείο του σχολείου. 

Η Διεύθυνση του σχολείου ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για 

τους μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην αρχή του σχολικού 

έτους (1η Παιδαγωγική υνεδρίαση) και άμεσα στη διάρκεια σχολικού έτους, 

εφόσον προκύψουν νέες γνωματεύσεις – αξιολογήσεις.  

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου λαμβάνουν γνώση των εκθέσεων 

αξιολόγησης του ΚΕΤ για τους μαθητές/τριες που τους αφορούν. Υροντίζουν 

να τηρούν και να ενεργούν σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΚΕΤ που 

αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησης του ΚΕΤ για κάθε μαθητή/τρια. 

Εφόσον διαπιστωθεί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ότι υφίσταται 

ανάγκη για επιπλέον υποστήριξη των συγκεκριμένων μαθητών/τριών, σε 

συνεργασία με τους Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών/τριών, το σχολείο 

απευθύνεται εκ νέου στο ΚΕΤ. 

ε κάθε περίπτωση, οι συγκεκριμένοι μαθητές/τριες υποστηρίζονται σε κάθε 

επίπεδο από τη διοίκηση, το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και τους 

συμβούλους σχολικής ζωής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική 

νομοθεσία, σε μαθησιακό, παιδαγωγικό και ψυχολογικό επίπεδο. 

Επίσης, εφόσον εντοπισθούν, από τους εκπαιδευτικούς ή ζητηθεί από τους 

Γονείς & Κηδεμόνες, μαθητές/τριες που ενδεχόμενα μπορούν να 

χαρακτηρισθούν ως άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ακολουθείται η 

προβλεπόμενη από το ΚΕΤ διαδικασία. Τποβάλλεται η σχετική Παιδαγωγική 

Έκθεση στο ΚΕΤ για τον μαθητή/τρια που υπογράφεται από τους διδάσκοντες 

εκπαιδευτικούς του τμήματος και συνοδεύεται με το αντίστοιχη Πράξη του 

υλλόγου Διδασκόντων. 

Σο τρέχον σχολικό έτος υποβλήθηκαν: 

 Δύο (2) Παιδαγωγικές εκθέσεις στο ΚΕΤ Αχαΐας συνοδευόμενες 

από τις αντίστοιχες Πράξεις του υλλόγου Διδασκόντων (Πρ.34/10-12-

2020, Πρ.35/10-12-2020) που συντάχθηκαν μετά από αιτήματα των Γονέων 

& Κηδεμόνων των μαθητών/τριών στο ΚΕΤ Αχαΐας. 

 Μία (1) Παιδαγωγική έκθεση που συντάχθηκε, μετά από αίτηση του 

Κηδεμόνα του μαθητή στο σχολείο προκειμένου να την καταθέσει στη 

Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Δυτ. Ελλάδας. 

Ση σύνταξη της Παιδαγωγικής έκθεσης επιμελήθηκε η Δ/ντρια του 
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σχολείου, μετά από ενημέρωση των διδασκόντων του τμήματος του 

μαθητή οι οποίοι κατέθεσαν τις απόψεις τους για τη μαθησιακή του 

επίδοση, τη συμπεριφορά του και τους εκπαιδευτικούς χειρισμούς που 

ακολούθησαν (Πράξη 6/24-02-2021 – Βιβλίο Πράξεων Δ/ντριας).  

 

ημ.: το Πρότυπο ΓΕ.Λ. Πατρών δεν φοιτούν παιδιά προσφύγων. 

Για τον λόγο αυτό ο θεματικός άξονας κατατάσσεται στο επίπεδο 3 

 

Θεματικόσ ϊξονασ 3  

Πρόληψη και αντιμετώπιςη ςχολικόσ βύασ και εκφοβιςμού 

Ο ύλλογος διδασκόντων του σχολείου με πράξη του (Πρ.6/15-09-2020) στην 

αρχή του διδακτικού έτους όρισε μέλη του υπεύθυνα για δράσεις πρόληψης της 

σχολικής βίας και του εκφοβισμού. Ακόμη, ρύθμισε τις εφημερίες, τόσο χωρικά 

όσο και χρονικά, για να βρίσκεται ο σχολικός χώρος και χρόνος κάτω από την 

αδιάλειπτη επιτήρηση και παρατήρηση των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα, 

σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν, με την έγκριση του υλλόγου διδασκόντων, 

προγράμματα αγωγής υγείας, όπως λ.χ. το Promehs, τα οποία στόχευσαν και 

στην πρόληψη σχετικών φαινομένων. Σέλος, πάγια φιλοσοφία του σχολείου, 

όπως φαίνεται και μέσα από τον εσωτερικό κανονισμό σχολικής ζωής, αποτελεί 

η προσπάθεια να προάγεται η αλληλεγγύη και το πνεύμα αλληλοϋποστήριξης 

και αλληλοσεβασμού μεταξύ των μαθητών και μαθητριών του σχολείου, το 

οποίο εμπεδώνεται και εντός της σχολικής τάξης με εργασίες και 

δραστηριότητες συνεργατικής υφής. υνεπώς, φαινόμενα σχολικής βίας και 

εκφοβισμού δεν παρατηρήθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος στο σχολείο μας, 

τόσο κατά τη διάρκεια της δια ζώσης όσο και κατά τη διάρκεια της εξ 

αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, η οποία λόγω της 

επιδημίας covid-19 διήρκησε από τις αρχές Νοεμβρίου έως τις αρχές Απριλίου. 

Αυτό διαπιστώνεται και από το πιλοτικό ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε και 

διανεμήθηκε για να διερευνηθεί ο εν λόγω θεματικός άξονας. Σα ερωτήματα και 

τα ευρήματα του ερωτηματολογίου περιγράφονται στη συνέχεια: 

Η αξιολόγηση του δείκτη στηρίχθηκε σε ερωτηματολόγιο με θέμα τον 

σχολικό εκφοβισμό 10 ερωτήσεων, που δόθηκε κατά τη διάρκεια της 

τηλεκπαίδευσης στους/στις μαθητές/τριες του σχολείου. το ερωτηματολόγιο 

απάντησαν συνολικά 133 μαθητές του σχολείου, 58 αγόρια και 75 κορίτσια. 

1. Οι μαθητές θεωρούν σε μεγάλο ποσοστό που πλησιάζει το 90% σαν 

εκφοβισμό: 

Ση σωματική βία, τη σεξουαλική παρενόχληση, τις προσβολές /βρισιές /ειρωνεία 

και την έκθεση προσωπικών πληροφοριών (δηλαδή αναρτήσεις κακόβουλες στο 

facebook και Instagram), την κλοπή και τον βανδαλισμό. ημαντικό είναι ότι 

χαμηλότερο ποσοστό ( 62%) θεωρεί σαν σχολικό εκφοβισμό και την απόρριψη 

από την παρέα. 
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2. το ερώτημα αν στο σχολείο παρατηρούνται φαινόμενα σχολικού 

εκφοβισμού περίπου 80% απαντά σπάνια, ενώ το 21% συχνά και ένα πολύ 

μικρό ποσοστό καθημερινά, αλλά και 32% απαντά ότι ποτέ δεν έχουν 

παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα. 

 

3. τις περιπτώσεις που παρατηρήθηκαν φαινόμενα εκφοβισμού το θύμα 

δεν κάνει τίποτα (97%), αλλά συνήθως ενημερώνει τους φίλους του για το 

συμβάν και σπάνια αναφέρει και απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς. 

Επίσης αναφέρει το περιστατικό στους υπεύθυνους το σχολείου σε μικρό 

ποσοστό (15,8%). 
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4. Σα παιδιά θεωρούν ότι όταν κάποιος παρατηρήσει ένα συμβάν 

εκφοβισμού σε μεγάλο ποσοστό (72,2%) δεν αντιδρά (μένει απαθής), ενώ 

το 32% θεωρεί ότι παρεμβαίνει. 

 

 

 

5. την ερώτηση αν οι μαθητές/τριες έχουν ασκήσει έστω και άθελά τους 

εκφοβισμό μεγάλο ποσοστό (75,9%) θεωρεί πως όχι ενώ το 22% πως έχει. 

 

6. το πλέον κρίσιμο ερώτημα για το αν οι μαθητές έχουν υπάρξει θύματα 

εκφοβισμού απάντησαν αρνητικά το 56% και θετικά το 42% χωρίς να 

διευκρινίζεται αν τα περιστατικά έχουν συμβεί στο χώρο του σχολείου. 
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7. Σα συναισθήματα των μαθητών που έχουν υποστεί εκφοβισμό είναι ο 

θυμός σε πρώτο βαθμό και ο φόβος στη συνέχεια. Ένα μεγάλο ποσοστό 

βιώνει κάτι άλλο. 

 

 

8. Οι θύτες του σχολικού εκφοβισμού είναι από την ίδια τάξη (76%) και 

λιγότερο από μεγαλύτερη τάξη (13,5), ενώ ένα μικρό ποσοστό προέρχεται 

από τους καθηγητές. Μεγάλος αριθμός μαθητών απάντησε.. Άλλο.., 

θεωρώντας πιθανότατα ότι οι θύτες προέρχονται από τον εξωσχολικό 

χώρο. 
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9. το ερώτημα για την στάση των εκπαιδευτικών σε τέτοια συμβάντα οι 

μαθητές θεωρούν ότι οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να είναι πολύ 

βοηθητικοί σε τέτοια περιστατικά, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό πιστεύει ότι 

αδυνατούν να καταλάβουν ποιο είναι το θύμα ή και ότι αδιαφορούν για 

τις σχέσεις των μαθητών/τριών. 

 

υμπερασματικά: 

Από τις απαντήσεις των μαθητών φαίνεται ότι ο σχολικός εκφοβισμός δεν 

αποτελεί ιδιαίτερο πρόβλημα για το σχολείο μας, ενώ κρίνεται απαραίτητο το 

σχολείο να παίξει σημαντικότερο ρόλο για την αποφυγή τέτοιων γεγονότων με 

την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευτικών του. 

Για τον λόγο αυτό ο θεματικός άξονας κατατάσσεται στο επίπεδο 3 

Θεματικόσ ϊξονασ 4 

Συμμετοχό του ςχολεύου και υποςτόριξη ςε δρϊςεισ – διακρύςεισ μαθητών/τριών 

Η συμμετοχή του σχολείου στον συγκεκριμένο θεματικό άξονα βρίσκεται σε 

πολύ καλό επίπεδο, αφού υπάρχει μεγάλη συμμετοχή σε πάμπολλες 

εκδηλώσεις, ομιλίες, διαγωνισμούς, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά 
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προγράμματα, καθώς και προγράμματα αγωγής υγείας. Παράλληλα 

υλοποιήθηκαν έξι όμιλοι και αρκετές καινοτόμες δράσεις και διαθεματικές 

διδασκαλίες. Σα παραπάνω συνοδεύτηκαν και από κάποιες διακρίσεις. 

Ακολουθούν οι πράξεις στου συλλόγου διδασκόντων που αναφέρονται στα 

παραπάνω: 

 

ΠΡΑΞΗ 8/21-09-2020 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκαν οι όμιλοι: 

Όμιλος ενδογλωσσικής 

μετάφρασης 

ΠΕ02 

Μαθηματικά με νέες τεχνολογίες, 

συσχετίσεις με άλλες επιστήμες, 

διαγωνισμοί και παιχνίδια 

ΠΕ03 

‘’Διαδρομές στο σύμπαν’’ Από τη 

μεγάλη έκρηξη ως τη δημιουργία 

του γαλαζοπράσινου πλανήτη  

ΠΕ04.01 

Ludo Ergo Sum (παίζω άρα υπάρχω) ΠΕ04.04 

Φορός, σώμα και πνεύμα ΠΕ11 

Εισαγωγή στον προγραμματισμό με 

τις Java, C++, Pascal, Python και 

Εφαρμογές τους στη ρομποτική 

ΠΕ86 

 

Σμήμα ενισχυτικής διδασκαλίας με μαθητές κυρίως της Γ΄ Σάξης και μερικούς 

της Β΄ με τίτλο «Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών στις 

Πανελλαδικές εξετάσεις»  

 

ΠΡΑΞΗ 10/25-09-2020 

Δράση στο πλαίσιο της ημέρας του σχολικού αθλητισμού. Καθηγητής φυσικής 

αγωγής μίλησε στους μαθητές. 

 

ΠΡΑΞΗ 12/25-09-2020 

υμμετοχή του σχολείου στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «The Tipping point». Οι 

μαθητές, μέσω τηλεδιασκέψεων, ενημερώνονται μεταξύ άλλων για σπουδές και 

επαγγέλματα του ενδιαφέροντος τους. 

 

ΠΡΑΞΗ 18/14-10-2020 

Πραγματοποίηση τηλεδιάσκεψης για το CERN. 

Ελληνίδα επιστήμονας-ξεναγός μίλησε για το έργο του Cern, την οργανωτική 

του δομή καθώς και για σημαντικά θέματα της Υυσικής. 

 

ΠΡΑΞΗ 22/23-10-2020 

υμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα «e-twinning» με τίτλο «ActivArts». Οι 

μαθητές διαφόρων χωρών επικοινωνούν, γνωρίζουν νέους πολιτισμούς και 

εξοικειώνονται με εικαστικούς καλλιτέχνες και μουσικούς. 

 



14 
 

ΠΡΑΞΗ 25/30-10-2020 

Πραγματοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 

 Πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα «ινέ-φιλοσοφείν» 

 Πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα «Οι επιστήμες μέσα από το φακό του 

σινεμά» 

 Πρόγραμμα αγωγής υγείας «ΒΟΤΛΗ ΣΨΝ ΕΥΗΒΨΝ: Βήματα 

δημοκρατίας-κάνοντας πράξη τη συμμετοχή» 

 Πρόγραμμα αγωγής υγείας «ΒΟΤΛΗ ΣΨΝ ΕΥΗΒΨΝ: έφηβοι - ενεργοί 

πολίτες» 

 

ΠΡΑΞΗ 28/3-11-2020 

υμμετοχή του σχολείου στους διαγωνισμούς: 

 81ος πανελλήνιος διαγωνισμός στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗ» και 

«ΕΤΚΛΕΙΔΗ» της ΕΜΕ. 

 Διαγωνισμός μετάφρασης Juvenes Translators της Γενικής Διεύθυνσης 

Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στόχο την προώθηση της 

εκμάθησης γλωσσών στα σχολεία. Βράβευση με Ειδικό Έπαινο μαθήτριας 

μας της Γ΄ τάξης (Special Mention Student - http://ec.europa.eu/translatores). 

 9ος Πανελλήνιος λογοτεχνικός διαγωνισμός πρωτόλειου διηγήματος του 

Ιδρύματος Λασκαρίδη 

 

ΠΡΑΞΗ 30/3-11-2020 

υμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα της ΒΟΤΛΗ ΣΨΝ ΕΥΗΒΨΝ 

 

ΠΡΑΞΗ 46/19-02-2021 

υμμετοχή στην εκδήλωση «MASTERCLASS» 2021 που διοργανώνεται από την 

ομάδα εκλαΐκευσης σε συνεργασία με την ΠΑΝΕΚΥΕ και τα κατά τόπους ΕΚΥΕ 

 

ΠΡΑΞΗ 50/12-03-2021 

Καινοτόμα διαθεματική δράση «Σο πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό 

της ακτίνας της Γης» σε μαθητές Α και Β Λυκείου. 

 

ΠΡΑΞΗ 54/07-04-2021 

Πρόταση συμμετοχής μαθητή του σχολείου στο πρόγραμμα HSSIP του CERN. 

 

ΠΡΑΞΗ 58/10-05-2021 

 Έκδοση 8ου τεύχους της αγγλόφωνης ψηφιακής εφημερίδας «Speaking 

English» με 29 άρθρα ποικίλων θεμάτων των μαθητών της Α τάξης. 

 υμμετοχή των μαθητών του τμήματος Α2 στον Εθνικό Διαγωνισμό 

Γαλλοφωνίας 2021 με θέμα «Η δική μας συλλογή ονείρων και 

ανακαλύψεων» που διοργανώνεται από το Γαλλικό Ινστιτούτο. Οι μαθητές 

κατάλαβαν την 1η θέση Πανελλαδικά (στην κατηγορία «εκτός Αττικής»). 

 υμμετοχή μαθητή του σχολείου στον 33ο Πανελλήνιο Μαθητικό 

Διαγωνισμό Πληροφορικής. Ο μαθητής κατέλαβε την 19η θέση στην Α 

φάση του διαγωνισμού. 
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 υμμετοχή μαθητριών του σχολείου στον 1ο Πανελλήνιο Μαθητικό 

Διαγωνισμό Δοκιμίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» με θέμα «Οι αγροτικές 

μεταρρυθμίσεις στην εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου». 

 Παρουσίαση του τελευταίου θεωρήματος του Fermat από μαθητές του 

σχολείου. Προσέγγιση μαθηματικών μεθόδων απόδειξης που 

χρησιμοποιήθηκαν και ιστορική αναδρομή. 

 Διαθεματική διδασκαλία διάρκειας 3 ωρών στο πλαίσιο των μαθημάτων 

των Μαθηματικών και της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας με θέμα 

«Μαθηματικά και Ποίηση» με μαθητές του τμήματος Β1. 

 Διαθεματική διδασκαλία σε μαθητές του Β1 τμήματος διάρκειας 3 ωρών 

στο πλαίσιο των μαθημάτων της Υυσικής Αγωγής και της Νεοελληνικής 

Λογοτεχνίας με θέμα «Ολυμπιακή Εκεχειρία».  

 

ΠΡΑΞΗ 59/10-05-2021 

υμμετοχή του σχολείου στον πανελλήνιο διαγωνισμό Υυσικής Λυκείου 

«ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ» που διοργανώνεται από την Ελληνική Εταιρία Υυσικής για την 

επιστήμη της εκπαίδευσης. 

 

ΠΡΑΞΗ 63/25-05-2021 

υμμετοχή στον 1ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό δημιουργίας επιτραπέζιου και 

ψηφιακού παιχνιδιού που διοργανώνεται από το εθνικό κέντρο 

οπτικοακουστικών μέσων και επικοινωνίας – ΕΚΟΜΕ. Η δράση υλοποιείται στο 

πλαίσιο του ομίλου «Παίζω άρα υπάρχω» 

 

ΠΡΑΞΗ 65/25-05-2021 

Εκπαιδευτική δράση ενημέρωσης από τους συμβούλους σχολικής ζωής του 

σχολείου. Η ψυχολόγος του σχολείου ενημέρωσε τα παιδιά για θέματα άγχους 

και σε θέματα αντιμετώπισης πιθανών στρεσογόνων καταστάσεων. 

 

ΠΡΑΞΗ 67/25-05-2021 

 Διαθεματική διδασκαλία Μαθηματικών και Νεοελληνικής γλώσσας-

Υιλοσοφίας: 

«Ο κύκλος και η γεωμετρία εργαλεία της φιλοσοφικής σκέψης – 

προσέγγιση του μήκους του κύκλου με κανονικά πολύγωνα – ο αριθμός π» 

 Διαθεματική διδασκαλία Υυσικής – Αρχαίων Ελληνικών – Υιλοσοφίας: 

«Η τεχνολογία του αρχαίου θεάτρου» 

 

ΠΡΑΞΗ 68/25-05-2021 

Δράση με τίτλο «Αποδείξτε το Πυθαγόρειο Θεώρημα» 

Παρατίθενται διάφορες αποδείξεις του Πυθαγορείου Θεωρήματος καθώς και 

στοιχεία από τη ζωή του Ευκλείδη 

 

ΠΡΑΞΗ 69/25-05-2021 

1) Μαθητές του ομίλου Πληροφορικής πήραν μέρος στον 33ο Πανελλήνιο 

διαγωνισμό Πληροφορικής (σχ. έτος 2020-21) με έναν εξ αυτών να 
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καταλαμβάνει τη 19η θέση στην πρώτη φάση του διαγωνισμού και να 

περνά στην δεύτερη φάση του ίδιου διαγωνισμού. 

 

ΠΡΑΞΗ 70/25-05-2021 

υμμετοχή στη δράσεις STEM 

 «Γνώρισε τον κόσμο του STEM» η οποία υλοποιείται με την υποστήριξη 

του ιδρύματος Vodafone στο πλαίσιο του προγράμματος The Tipping point 

μέσω της πλατφόρμας 100mentors 

 Παρουσίαση του project ‘’Vision of the future /science fiction(STEM oriented) 

στο διαδικτυακό ALL DIGITAL SUMMIT 2020 στην κατηγορία :STEAM on 

EDU 612911/STE(A)M Education practices and competences workshop /8 

October 2020 ως πρώτης στη βαθμολογία ευρωπαϊκής πρακτικής STE(A)M 

της πλατφόρμας SteamOnEdu του προγράμματος ERASMUS+KA3  

 Παρουσίαση του έργου: «Visions of the future/science fiction» 

https://steamonedu.eu/platform/node/36 

και του έργου: «Playing in our cities» 

https://steamonedu.eu/platform/node/41 

στο πλαίσιο των Καλών Πρακτικών STE(A)M στη Διαδικτυακή Ημερίδα 

(webinar) που διοργάνωσαν από κοινού το Περιφερειακό Κέντρο 

Εκπαιδευτικού χεδιασμού Δ. Ελλάδας (ΠΕΚΕ) σε συνεργασία με το 

Ινστιτούτο Σεχνολογίας Τπολογιστών και Εκδόσεων "Διόφαντος" (ΙΣΤΕ) 

με θέμα "To πλαίσιο ανάπτυξης Ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών για 

Εκπαίδευση STE(A)M". 

 το πλαίσιο του προγράμματος «Βουλή των εφήβων» των ομίλων 

Ενδογλωσσικής μετάφρασης και του μαθήματος των Εφαρμογών 

Πληροφορικής της Α τάξης υλοποιήθηκε διαθεματική δράση με τη 

μεθοδολογία STEAM με θέμα τη διδακτική αξιοποίηση του ιστορικού 

παρελθόντος και με ιστορικό παράδειγμα τα συνταγματικά κείμενα που 

σχετίζονται με την πρώτη εθνοσυνέλευση. Η εκπαιδευτική πρακτική 

STE(A)M δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα STE(A)M On Edu με τίτλο η 

‘’μηχανική ‘’ της επανάστασης του 1821. Πρόταση για διδακτική 

αξιοποίηση του ιστορικού παρελθόντος με τη μέθοδο STE(A)M. 

Παρουσιάστηκε αναλυτικά στο ευρύ κοινό στην Αγγλική γλώσσα και είχε 

εξαιρετικά ευμενή αποδοχή στο Διεθνές συνέδριο ‘’Εκπαιδευτικοί και 

εκπαίδευση STE(A)M – STE(A)M Educators & education’’ στις 07-09 Μαΐου 

2021. 

 

ΠΡΑΞΗ 71/25-05-2021 

υμμετοχή του σχολείου στη δράση «ΣΑ ΕΤΕΛΙΚΣΑ ΚΑΠΑΚΙΑ» που 

διοργανώνει η ΔΔΕ Αχαΐας / Περιβαλλοντική εκπαίδευση σε συνεργασία με ΔΠΕ 

Αχαΐας. 

 

ΠΡΑΞΗ 72/25-05-2021 

 το πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας του Α1 τμήματος δημιουργήθηκε 

wiki για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό 
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 το πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Α2 και Α3 

τμήματος δημιουργήθηκε padlet με μικροαφηγήσεις.  

 το πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Β3 

τμήματος δημιουργήθηκε Podcast με αναγνώσεις κειμένων λογοτεχνών 

της γενιάς του ‘30 

 Δίωρη διαθεματική διδασκαλία με θέμα «το βοεικόν πρόβλημα του 

Αρχιμήδη» με τους μαθητές του Β3 τμήματος και του Α2 τμήματος. τόχος 

είναι να αναδειχθεί η προσφορά του Αρχιμήδη στην επιστήμη με ένα 

μαθηματικό πρόβλημα το οποίο είναι γραμμένο στην Ιωνική διάλεκτο με 

ελεγειακό μέτρο. 

 

ΠΡΑΞΗ 5/25-09-2020 – ΕΠ.Ε. 

 Δραστηριότητες για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής ημέρας γλωσσών κατά 

τις ώρες του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας με τους μαθητές των 

τμημάτων Α1 και Α2. 

 υμμετοχή στον σχετικό διαγωνισμό σχεδίου για T-shirt. 

 

ΠΡΑΞΗ 10/23-10-2020 – ΕΠ.Ε. 

Τλοποίηση διαθεματικής διδασκαλίας (2 ωρών) στα μαθήματα των 

Μαθηματικών και της Αγγλικής γλώσσας με τίτλο «Η καθημερινότητα μέσα 

από τις πιθανότητες» με τους μαθητές της Γ1 τάξης. 

 

ΠΡΑΞΗ 11/23-10-2020 – ΕΠ.Ε. 

Έγκριση επίσκεψης στο σχολείο του διοργανωτή και υπεύθυνου του 

Διαγωνισμού CanSat in Greece 2020 προκειμένου να συνομιλήσει με 

μαθητές/τριες του σχολείου που έλαβαν μέρος στον εν λόγω διαγωνισμό και 

διακρίθηκαν στην 3η θέση καθώς και με μαθητές που παρακολουθούν τον όμιλο 

«Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τις Java , C++, Pascal, Python και εφαρμογές 

στη ρομποτική» 

 

ΠΡΑΞΗ 12/16-4-2021 – ΕΠ.Ε. 

 Διαθεματική συνδιδασκαλία με τίτλο «Βιοηθική» με τους μαθητές των 

τμημάτων Α2 και Α3 στα μαθήματα της Βιολογίας και της Αρχ. Ελληνικής 

Γραμματείας. 

 Διαθεματική συνδιδασκαλία με τίτλο «Μαθαίνουμε παίζοντας…» στα 

μαθήματα Γερμανικών, Γαλλικών και Αγγλικών στο τμήμα Α2. 

 Δράση στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α 

Λυκείου στα τμήματα Α2 και Α3. ύντομη παρουσίαση του κλασσικού και 

διαχρονικού έργου «Δον Κιχώτης» καθώς και τη συσχέτιση του με την 

περιοχή μας. 

 

ΠΡΑΞΗ 13/16-4-2021 – ΕΠ.Ε. 

 υνεργασία εκπαιδευτικού του σχολείου με τον υπεύθυνο του ΕΚΥΕ 

Ρεθύμνου. Παρουσίαση στα τμήματα Α2 και Α3 της εκπαιδευτικής 

εφαρμογής για κινητά Android με τίτλο «Προσεδάφιση». Οι μαθητές 
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προσεγγίζουν το θέμα της επίδρασης της δύναμης πάνω στην κίνηση 

μέσα από ένα παιχνίδι διερεύνησης. 

 υνεργασία εκπαιδευτικού του σχολείου μας με Αρχιτέκτονα μηχανικό 

στο πλαίσιο του ομίλου «Διαδρομές στο σύμπαν». Παρουσίαση της 

εργασίας «Η μετάβαση στον διαστημικό πολιτισμό: τα χαρακτηριστικά 

μιας κοινότητας στον Άρη» 

 

ΠΡΑΞΗ 14/23-04-2021 – ΕΠ.Ε. 

Διαθεματική διδασκαλία στα μαθήματα Μαθηματικών και Υυσικής της Β 

Λυκείου με θέμα «Εφαρμογές του εσωτερικού και εξωτερικού γινομένου 

διανυσμάτων στη Υυσική» στο τμήμα Β1 θετικού προσανατολισμού 

 

ΠΡΑΞΗ 16/10-05-2021 – ΕΠ.Ε. 

Δράση μεταξύ εκπαιδευτικών ΠΕ06 του Προτύπου Γυμνασίου και Προτύπου 

Λυκείου Πατρών. υνεργατική εξ αποστάσεως διδασκαλία στο μάθημα των 

Αγγλικών με τίτλο «World poetry day – during the pandemic» στα τμήματα Γ2 του 

Γυμνασίου και Α2 του Λυκείου. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για την παγκόσμια 

ημέρα ποίησης, εξοικειώθηκαν με την αγγλόφωνη ποίηση και συμμετείχαν σε 

δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. 

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

 υμμετοχή των μαθητών μας στον διαγωνισμό Αστρονομίας στο πλαίσιο 

του ομίλου όπου και πέρασαν στην δεύτερη φάση 2 μαθητές μας. 

 υμμετοχή στους διαγωνισμός Αριστοτέλη και έλαβαν εύφημο μνεία 4 

μαθητές της Γ Λυκείου. 

 υμμετοχή στον διαγωνισμό Υυσικής της Ένωσης Ελλήνων Υυσικών και 

πέρασαν στην επόμενη φάση 2 μαθητές. 

 το πλαίσιο του σχολικού ευρωπαϊκού προγράμματος Teacher for europe-

 Erasmus KA3 επιλέχθηκαν 4 μαθητές μας και συμμετείχαν στην 

προσομοίωση του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. 

 Μάθημα Ν.Ε. Λογοτεχνίας: οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να παραγάγουν 

δικά τους κείμενα (ποιήματα, πολυτροπικά κείμενα, άρθρα). Μαθητής του 

Β1 τμήματος έγραψε άρθρο για την Πάτρα, το οποίο επρόκειτο να 

δημοσιευθεί σε εφημερίδα. Ψστόσο, επειδή λόγω των ειδικών συνθηκών 

δεν κατέστη δυνατό, θα αναρτηθεί το κείμενό του στην ιστοσελίδα του 

σχολείου. 

 Tηλεδιασκέψεις με ειδικούς και παρακολούθηση ομιλιών βάσει των 

ειδικών ενδιαφερόντων των μαθητών. 

 υνθετικές εργασίες των μαθητών σε διάφορα μαθήματα οι οποίοι είχαν 

ελεύθερη επιλογή μέσα από μια διευρυμένη ποικιλία θεματολογίας και 

που υποστηρίχθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης τους. 

Για τον λόγο αυτό ο θεματικός άξονας κατατάσσεται στο επίπεδο 4 

λαμβάνοντας υπόψη και το πλήθος των ευκαιριών που προσφέρει το σχολείο, 

για τη βελτίωσή του. 
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Θεματικόσ Άξονασ 5 

Φούτηςη – ςχολικό διαρροό 

Σα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση του άξονα ήταν :  

• τα υψηλά επίπεδα φοίτησης των μαθητών σε όλες τις τάξεις του σχολείου  

• η διαρροή μαθητών (σχεδόν ανύπαρκτη στο σχολείο μας).  

Οι μαθητές προσέρχονται εγκαίρως στο σχολείο καθώς είναι γνωστό σ’ 

αυτούς και στους γονείς τους ότι οι πόρτες κλείνουν-κλειδώνουν μετά το 

χτύπημα του κουδουνιού και ότι το αντίθετο θα δημιουργούσε πρόβλημα στην 

ομαλή λειτουργία του. Επιπλέον, οι μαθητές παραμένουν στο σχολείο μέχρι την 

ολοκλήρωση του προγράμματος εκτός και αν ασθενήσουν κατά τη διάρκεια 

αυτού. Ψστόσο, προτού ενημερωθούν οι γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών για την 

έγκαιρη αποχώρησή τους, ο εκπαιδευτικός έχει ελέγξει και διερευνήσει τα 

λεγόμενα του μαθητή/της μαθήτριας σχετικά με την πιθανή ασθένεια ή 

αδιαθεσία του/της. Εάν τελικά κριθεί ότι ο μαθητής/η μαθήτρια πρέπει να 

αποχωρήσει, τότε ειδοποιούνται οι γονείς-κηδεμόνες, οι οποίοι παραλαμβάνουν 

τα παιδιά με έγγραφη συναίνεση για την υπεύθυνη μεταφορά και μετακίνηση 

τους. 

Η φοίτηση των μαθητών στο σχολείο μας χαρακτηρίζεται συνεπής και 

συστηματική καθώς η φοίτηση τους μπορεί να διακοπεί τις περισσότερες φορές 

για λόγους υγείας. την περίπτωση που ένα μικρό ποσοστό μαθητών απουσιάζει 

λόγω προβλημάτων υγείας για συγκεκριμένο αλλά και για παρατεταμένο 

χρονικό διάστημα (πλέον των 5 ημερών) το σχολείο φροντίζει να διερευνήσει 

τους λόγους απουσίας τους.  

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020 – 2021 όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας 

χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα webex για τα εξ αποστάσεως μαθήματα και 

την πλατφόρμα η-τάξη για την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, πολλές φορές 

μάλιστα με τη μεθοδολογία της ανεστραμμένης τάξης (Flipped classroom). 

Ελάχιστοι μαθητές και μαθήτριες είχαν δυσκολίες στην καθημερινή 

παρακολούθηση των μαθημάτων εξ αποστάσεως. Δόθηκαν από το σχολείο 15 

tablet σε μαθητές και μαθήτριες που δεν διέθεταν συσκευή για την 

παρακολούθηση των μαθημάτων ενώ 10 φορητοί υπολογιστές διατέθηκαν σε 

εκπαιδευτικούς. 

Για τον λόγο αυτό ο θεματικός άξονας κατατάσσεται στο επίπεδο 4 

Θεματικόσ ϊξονασ 6 

Σχϋςεισ μεταξύ μαθητών/τριών 

το σχολείο μας σπάνια παρουσιάζονται περιστατικά σύγκρουσης ή 

έντονων διαπληκτισμών μεταξύ μαθητών /τριών και αυτό αποδεικνύεται από τη 

μη καταγραφή αντίστοιχων περιστατικών τόσο στο Βιβλίο Ποινών, στο Βιβλίο 

χολικής Ζωής όσο και στο Πρακτικό του υλλόγου Διδασκόντων. Όπως 

τονίζεται και από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου, ο 

ύλλογος Διδασκόντων έχει δώσει προτεραιότητα στην πρόληψη και την 
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αποτροπή συμπεριφορών που θα μπορούσαν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις 

μαθητών /τριών όπως είναι η έκφραση υποτιμητικών –προσβλητικών σχολίων ή 

και κατά περίπτωση η λεκτική ή σωματική βία. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου 

ανταλλάσσουν τακτικά απόψεις και προβληματισμούς όταν εντοπίζουν πιθανές 

αποκλίσεις από την καλή συσχέτιση μεταξύ μαθητών /τριών. Αυτή η καλή 

πρακτική παρέχει το έδαφος ώστε να ενεργούν έγκαιρα και αποτελεσματικά για 

να προλάβουν πιθανή κλιμάκωση. Η άμεση επικοινωνία με τους γονείς, η 

ουσιαστική συζήτηση με τους μαθητές αποτελούν τις συνήθεις ενέργειες 

πρόληψης. 

Μία σημαντική παρατήρηση για το τρέχον σχολικό έτος είναι ότι οι συνθήκες 

τηλεκπαίδευσης και γενικά η πανδημία περιόρισαν δραστικά τις ευκαιρίες που 

θα είχαν οι μαθητές να αναπτύξουν την καλή αλληλεπίδραση με δια ζώσης 

συνεργασίες , κυρίως σε ό,τι αφορά τους μαθητές της Α΄  Λυκείου.  

  

Ενύςχυςη των διαύλων επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ μεταξύ των μαθητών και 

μαθητριών .  

ε αυτό το πεδίο θα διακρίναμε την εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής 

προσέγγισης κατά τη μαθησιακή διαδικασία κυρίως σε μαθήματα 

ανθρωπιστικού προσανατολισμού. Με αυτό τον τρόπο αναπτύσσονται 

επαρκέστερα οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών όπως και το κατάλληλο 

μαθησιακό κλίμα που αποτελούν πυλώνες καλής επικοινωνίας και συνεργασίας 

μεταξύ των μαθητών και μαθητριών .  

 Διαμόρφωςη κλύματοσ αλληλοςεβαςμού και εμπιςτοςύνησ . Σεβαςμόσ τησ 

διαφορετικότητασ. 

το σύνολό τους οι εκπαιδευτικοί από την αρχή του σχολικού έτους 

προσδιορίζουν με «ένα συμβόλαιο τάξης»  τους παράγοντες που διαμορφώνουν 

ένα κλίμα αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης, με ιδιαίτερη βαρύτητα να 

αποτρέπονται σχόλια ή ενδείξεις έλλειψης σεβασμού απέναντι στην κάθε 

διαφορετική προσωπικότητα. Όπως είναι σαφές και από τον εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας, η ανάπτυξη δημοκρατικών προσωπικοτήτων και ο 

πλουραλισμός απόψεων αποτελούν στόχο του σχολείου μας και κατ’ επέκταση 

κάθε δραστηριότητα μαθησιακή ή μη, πρέπει να έχει ως βάση αυτές τις αρχές. ε 

αυτό συνηγορεί και σχετική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου που έχει διενεργηθεί 

από εκπαιδευτικούς του υλλόγου Διδασκόντων, σε σχέση με τον σχολικό 

εκφοβισμό. Η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών του σχολείου μας 

απάντησε αρνητικά στο ερώτημα εάν έχει δεχθεί εκφοβισμό.  

Διαμόρφωςη τρόπων διαχεύριςησ εντϊςεων και ςυγκρούςεων . 

 Ο θεσμός των μαθητικών κοινοτήτων λειτουργεί αποτελεσματικά και η 

αξιοποίηση της δυνατότητας της συνέλευσης του τμήματος από την πλευρά της 

μαθητικής κοινότητας, πολύ συχνά αφορά σε ζητήματα που επιφέρουν εντάσεις 

ή πιθανές συγκρούσεις μεταξύ τους. Ο εποικοδομητικός διάλογος συνήθως είναι 

αρκετός ώστε να εξομαλύνονται τέτοιες αντιθέσεις. Επίσης, το συμβούλιο τάξης 

είναι ένας σημαντικός τρόπος ώστε εκπαιδευτικοί και μαθητές να 

αντιμετωπίζουν έγκαιρα συνθήκες που δε συνάδουν με την καλή 
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αλληλεπίδραση. Με πρωτοβουλία των υμβούλων χολικής Ζωής και σε 

συνεργασία με την ψυχολόγο του σχολείου αντιμετωπίζονται στρεσογόνες 

καταστάσεις. 

Για τον λόγο αυτό ο θεματικός άξονας κατατάσσεται στο επίπεδο 4 

Θεματικόσ ϊξονασ 7:  

Σχϋςεισ εκπαιδευτικών – μαθητών/τριών 

 το σχολείο μας οι σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών /τριών 

χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικές. Σόσο η Διεύθυνση του σχολείου όσο και ο 

ύλλογος Διδασκόντων έχουν θέσει ως κύρια προτεραιότητα την ανάπτυξη 

σχέσεων σεβασμού και εμπιστοσύνης με τους μαθητές ακολουθώντας τον 

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου. Σο σωστό μαθησιακό κλίμα 

διαφαίνεται τόσο από το πλήθος των δράσεων που το σχολείο υλοποιεί όσο και 

από την μη καταγραφή περιστατικών σοβαρών παραπτωμάτων τόσο στο Βιβλίο 

Ποινών, στο Βιβλίο χολικής Ζωής αλλά και στο Πρακτικό του υλλόγου 

Διδασκόντων. Η απρόσκοπτη μαθησιακή διαδικασία διέκρινε ακόμη και τις 

συνθήκες της τηλεκπαίδευσης και της πανδημίας που καθόρισαν την φετινή 

χρονιά. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Α) Έμφαςη ςτην πρόληψη και την τόρηςη των κανόνων.  

Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας περιλαμβάνει αναλυτικά όλα εκείνα τα 

μέτρα πρόληψης και εφαρμογής των κανόνων με σκοπό την αποφυγή των 

εντάσεων –συγκρούσεων μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. Από την 

αρχή της σχολικής χρονιάς, η Διεύθυνση του σχολείου κοινοποιεί τον εσωτερικό 

κανονισμό προς τη μαθητική κοινότητα. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου με κάθε 

ευκαιρία φροντίζουν για την πιστή τήρηση των κανόνων τόσο κατά την 

μαθησιακή διαδικασία όσο στις παράλληλες δράσεις που αναλαμβάνουν, με 

βασικό άξονα τις ουσιαστικά καλές σχέσεις με τους μαθητές /τριες. Οι 

συμβουλές, οι παραινέσεις, οι επιβραβεύσεις , η ηθική εμψύχωση είναι διάφορα 

μέσα για να εδραιωθεί ένα σωστό μαθησιακό κλίμα. 

Β ) Ενύςχυςη διαύλων επικοινωνύασ μαθητών /τριών και εκπαιδευτικών .  

 Η καλή επικοινωνία και συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές/τριες 

γίνεται φανερή και ενισχύεται από το πλήθος των δράσεων που υλοποιούνται 

είτε σχετίζονται άμεσα με τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων είτε 

αφορούν σε δράσεις εθελοντισμού και ανιδιοτελούς προσφοράς που πολύ συχνά 

παρακινούνται να συμμετέχουν οι μαθητές/τριες. Επίσης , σημαντικό ρόλο στην 

επίλυση συγκρούσεων και καλής επικοινωνίας διαδραματίζουν και οι ύμβουλοι 

χολικής Ζωής που αποκλιμακώνουν ή και προλαμβάνουν πιθανές εντάσεις. 

Γ) Καλλιϋργεια κλύματοσ ςεβαςμού και εμπιςτοςύνησ μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτικών. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε , δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά παραπτωμάτων που 

να διαταράσσουν το κλίμα σεβασμού που διαπνέει την σχολική κοινότητα. Οι 
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εκπαιδευτικοί στο σύνολό τους, από την αρχή της σχολικής χρονιάς, παράλληλα 

με τον εσωτερικό κανονισμό συντάσσουν ένα «συμβόλαιο» τάξης που 

καθορίζουν ως πρωταρχικές τις αξίες του σεβασμού και της εμπιστοσύνης για 

την καλλιέργεια του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος. Όμως και κατά 

την διάρκεια της χρονιάς αποτελεί μια συστηματική και συλλογική προσπάθεια 

η αποτροπή αποκλίσεων συμπεριφοράς και η επιβράβευση της προσπάθειας των 

μαθητών /τριών από τον ύλλογο Διδασκόντων. 

Για τον λόγο αυτό ο θεματικός άξονας κατατάσσεται στο επίπεδο 4 

 

Θεματικόσ ϊξονασ 8 

Ενύςχυςη των διαύλων επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ ςχολεύου - οικογϋνειασ 

 τη σχολική χρονιά 2020-21 η επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς 

πραγματοποιήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό παρά τη δυσκολία που υπήρχε από 

τις δυσμενείς υγειονομικές συνθήκες. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου 

επικοινωνούσαν με τους γονείς με ασύγχρονη επικοινωνία (ηλεκτρονικό 

μήνυμα) αλλά και με τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας webex όσο και με 

τηλεφωνική επικοινωνία. Οι γονείς είχαν ενημερωθεί για τις ώρες της 

σύγχρονης επικοινωνίας που γίνονταν σε τακτική εβδομαδιαία βάση. 

Παράλληλη οι γονείς ενημερώνονταν μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων που 

αφορούσαν τόσο για τη φοίτηση των μαθητών (βαθμοί και απουσίες, ωρολόγιο 

πρόγραμμα) όσο και για θέματα που αφορούσαν τη μαθησιακή διαδικασία ή τις 

επερχόμενες πανελλήνιες εξετάσεις.  

Οι έκτακτες υγειονομικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την υλοποίηση δράσεων 

ενημέρωσης στο σχολείο, συνεργασίας και επιμόρφωσης γονέων για θέματα 

κοινού ενδιαφέροντος, παρόλο που στο παρελθόν ήταν βασικός άξονας δράσεων 

του σχολείου. Ψστόσο, η διεύθυνση του σχολείου ενημέρωνε ανελλιπώς τον 

σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για δράσεις ψυχολογικής στήριξής των παιδιών 

τους που διοργάνωναν κοινωνικοί και πανεπιστημιακοί φορείς για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας. Αξιοποιήθηκε όμως η παρουσία ψυχολόγου και με 

πρωτοβουλία των υπευθύνων υμβούλων χολικής Ζωής πραγματοποιήθηκαν 

ενημερωτικές συναντήσεις με θέμα τη διαχείριση του άγχους και άλλων 

αρνητικών ψυχολογικών καταστάσεων σε όλες τις τάξεις του σχολείου.  

Για τον λόγο αυτό ο θεματικός άξονας κατατάσσεται στο επίπεδο 3 

Θεματικόσ ϊξονασ 9 

Ηγεςύα – οργϊνωςη και διούκηςη ςχολικόσ μονϊδασ 

Οι εκπαιδευτικοί του Προτύπου ΓΕ.Λ. Πατρών έχουν απόλυτα σαφή εικόνα 

για τους στόχους του σχολείου στο οποίο υπηρετούν δεδομένου ότι οι στόχοι των 

Π.. ορίζονται στο Ν. 4692/2020. Ψς εκ τούτου, οι ενέργειες των εκπαιδευτικών 

κινούνται στο πλαίσιο πραγματοποίησης των στόχων αυτών. 

υγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου: 
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 υνεργάζονται μεταξύ τους καθώς και με τη Διεύθυνση του σχολείου και 

ανταλλάσσουν απόψεις και προτάσεις για την υλοποίηση των δράσεων 

που θα εμπλακούν. 

 Προγραμματίζουν τις δράσεις τους (υλοποίηση Ομίλων Δημιουργικότητας 

& Αριστείας, τμημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, διαθεματικών και 

συνεργατικών διδασκαλιών· συμμετοχή σε διαγωνισμούς, καθώς και 

προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και προγράμματα 

εκπαιδευτικού και κοινωνικού χαρακτήρα που προτείνονται από 

εγκεκριμένους φορείς· καθώς και άλλες δράσεις που τις συνδυάζουν με το 

περιεχόμενο των μαθημάτων που διδάσκουν και τις εντάσσουν στη 

διδασκαλία τους). 

 Εισηγούνται σχετικά για την πραγματοποίηση των παραπάνω στο 

ύλλογο Διδασκόντων και αιτούνται εγγράφως και αιτιολογημένα, κατά 

περίπτωση, την έγκρισή τους από το ΕΠ.Ε.. του σχολείου. 

Οι παραπάνω αποφάσεις καταγράφονται στα Βιβλία Πράξεων του 

υλλόγου Διδασκόντων (.Δ.) καθώς και του ΕΠ.Ε. (βλέπε αριθμό Πράξεων στο 

τέλος). 

Κατά συνέπεια, όλες οι αποφάσεις που ρυθμίζουν τον προγραμματισμό 

επίτευξης των στόχων του σχολείου είναι αποτέλεσμα συλλογικών, σύννομα 

διοικητικών και δημοκρατικών διαδικασιών. 

Η Διεύθυνση του σχολείου μεριμνά για την καθημερινή ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών, ηλεκτρονικά και δια ζώσης, για θέματα που αφορούν: 

Νομοθετικές αλλαγές, Προκήρυξη Διαγωνισμών, Προτάσεις για υλοποίηση 

προγραμμάτων που εισηγούνται εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί φορείς κ.α. 

Επιπλέον, η Διεύθυνση του σχολείου συζητά και προγραμματίζει σε συνεργασία 

με το ύλλογο Διδασκόντων τις διοικητικές, παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές 

ενέργειες στις οποίες πρέπει να ανταποκριθεί το σχολείο (ορισμός υντονιστών 

Μαθημάτων και υμβούλων χολικής Ζωής, ενημέρωση γονέων, ανακατανομή 

μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς για κάλυψη εκπαιδευτικών κενών, κατάθεση 

βαθμολογίας εντός προβλεπόμενων ημερομηνιών, υποστήριξη μαθητών με 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και προβληματική συμπεριφορά, ολοκλήρωση της 

προβλεπόμενης διδακτέας ύλης και αλλαγές του Ψ.Π. όπου διαπιστώνεται 

πρόβλημα ολοκλήρωσης της ύλης). Σέλος, ο Εσωτερικός Κανονισμός του 

σχολείου συντάσσεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και με τη σύμφωνη 

γνώμη του υλλόγου Διδασκόντων, των εκπροσώπων των μαθητικών 

κοινοτήτων και του υλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων. 

Η Διεύθυνση του σχολείου προγραμματίζει έγκαιρα στην αρχή του σχολικού 

έτους την πραγματοποίηση των διαδικασιών αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των 

μαθητικών συμβουλίων και οι μαθητές/τριες ενημερώνονται για το νομοθετικό 

πλαίσιο που διέπει τις σχετικές διαδικασίες. Κατόπιν της ολοκλήρωσης των 

ανωτέρω διαδικασιών, οι μαθητές/τριες, μέσω των εκπροσώπων τους, 

ενημερώνονται έγκαιρα για το πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής ζωής, τον 

προγραμματισμού του σχολείου και τον Εσωτερικό Κανονισμό τον οποίο και 

συνυπογράφουν μέσω των εκπροσώπων τους. Οι παραπάνω ενέργειες 

διασφαλίζουν την αρμονική συνεργασία της Διεύθυνσης του σχολείου και του 
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υλλόγου Διδασκόντων με τις μαθητικές κοινότητες. Οι εκπρόσωποι των 

μαθητών/τριών υποβάλλουν τα αιτήματά τους στη Διεύθυνση του χολείου τα 

οποία διαβιβάζονται στο ύλλογο Διδασκόντων και γίνονται αποδεκτά ή 

αιτιολογημένα απορριπτέα, ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον 

προγραμματισμό του σχολείου. Ψστόσο, σε κάθε περίπτωση καταβάλλεται 

προσπάθεια από τη Διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία με το ύλλογο 

Διδασκόντων για τη σύννομη εκπλήρωση των αιτημάτων των μαθητών/τριών, 

μετά από σχετική συζήτηση, ανάλυση και προβληματισμό.  

Η Διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία με το ύλλογο Διδασκόντων 

προγραμματίζει την τακτική ενημέρωση των Γονέων& Κηδεμόνων για την 

επίδοση και συμπεριφορά των παιδιών τους. Ειδικά την τρέχουσα σχολική 

χρονιά, εξαιτίας ειδικών συνθηκών λόγω της πανδημίας Covid-19, δεν ήταν 

δυνατή η δια ζώσης επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους Γονείς & Κηδεμόνες 

γι’ αυτό τους προτάθηκαν εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας, όπως: τηλεφωνικά 

ή/και μέσω της πλατφόρμας WEBEX σε προσδιορισμένες ημέρες και ώρες, καθώς 

και μέσω e-mail. Επίσης, η Διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία με το 

ύλλογο Διδασκόντων ενημέρωνε ηλεκτρονικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

τους Γονείς & Κηδεμόνες για θέματα που αφορούσαν τους μαθητές/τριες, όπως: 

διάθεση ηλεκτρονικών συσκευών (tablet) για την παρακολούθηση των 

μαθημάτων τους εξ αποστάσεως, τοποθέτηση ψυχολόγου στο σχολείο για την 

υποστήριξη τους, ενημέρωση για την υποβολή των Αιτήσεων-Δηλώσεων 

συμμετοχής των υποψηφίων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021και άλλα 

θέματα σχετικά με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και γενικότερα για οποιοδήποτε 

ζήτημα προέκυπτε έκτακτα και αφορούσε τον προγραμματισμό της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Σα εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου αξιοποιείται αποτελεσματικά για 

την επίτευξη των στόχων του σχολείου, τον επιτυχή προγραμματισμό και 

ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών που προκύπτουν. Σα 

κριτήρια ανάθεσης εξωδιδακτικών εργασιών στους εκπαιδευτικούς βασίζονται 

στην ειδικότητά τους, στις ιδιαίτερες κλίσεις και γνώσεις τους, στα ενδιαφέροντά 

τους και στη διάθεσή τους να αναλάβουν συγκεκριμένα καθήκοντα. ε κάθε 

περίπτωση, οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά, μετά από συζήτηση και 

σύννομα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Πράξεις υλλόγου Διδασκόντων: 

6/15-9-20, 14/9-10-20, 29/3-11-20, 39/8-1-21, 43/29-1-21, 45/12-2-21, 53/7-4-21, 56/14-4-

21 & 57/14-4-21). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών υποστηρίζεται πλήρως. Οι 

εκπαιδευτικοί διευκολύνονται από τη Διεύθυνση του σχολείου για την 

παρακολούθηση επιμορφωτικών δράσεων που διοργανώνονται από τους 

υντονιστές Εκπαίδευσης, εφόσον αυτές προγραμματίζονται εντός σχολικού 

ωραρίου (αλλαγή Ψρολογίου Προγράμματος). το σημείο αυτό αξίζει να 

σημειωθεί ότι τα προηγούμενα σχολικά έτη, η Διοίκηση του σχολείου σε 

συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ανά ειδικότητα και τους αντίστοιχους 

υντονιστές Εκπαίδευσης διοργάνωναν επιμορφωτικές δράσεις που 

απευθύνονταν και σε εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων. Σο τρέχον σχολικό έτος, 
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αυτό δε κατέστη εφικτό εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που επικρατούσαν, λόγω 

της πανδημίας Covid-19. 

Αριθμός Πράξεων υλλόγου Διδασκόντων: 4/1-9-20, 8/21-9-20, 10/25-9-20, 

11/25-9-20, 12/25-9-20, 18/12-10-20, 22/23-10-20, 25/30-10-20, 28/3-11-20, 30/3-11-20, 

40/21-1-21, 46/19-2-21, 50/12-3-21, 51/23-3-21, 58/10-5-21, 59/10-5-21, 63/25-5-21, 

65/25-5-21, 67/25-5-21, 68/25-5-21, 69/25-5-21, 70/25-5-21 & 71/25-5-21. 

Αριθμός Πράξεων ΕΠ.Ε.: 5/25-9-20, 6/25-9-20, 8/12-10-20, 9/12-10-20, 10/23-10-

20, 11/23-10-20, 12/16-4-21, 13/16-4-21, 14/23-4-21, 15/10-5-21 & 16/10-5-21. 

Επιπλέον τεκμήρια 

 Αλληλογραφία του Σχολείου 

 Βιβλίο Πράξεων της Δ/ντριας 

 Ημερολόγιο Δ/ντριας 

Για τον λόγο αυτό ο θεματικός άξονας κατατάσσεται στο επίπεδο 4 

 

Θεματικόσ ϊξονασ 10 

Διαχεύριςη υλικών πόρων και υποδομών 

Οι πόροι της σχολικής κοινότητας 36Β (Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών και 

Πρότυπο ΓΕΛ Πατρών) προκύπτουν από τον Δήμο Πατρέων, από τις Δημόσιες 

επενδύσεις και από το κυλικείο. 

Η αξιοποίηση των πόρων αυτών γίνεται με ορθολογικά κριτήρια ανάλογα με 

τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας. υγκριμένα: 

 τρέχουσες και πάγιες ανάγκες (γραφική ύλη, συντήρηση 

φωτοτυπικών, προμήθεια ειδών καθαριότητας). 

 Αγορά και ανανέωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φωτοτυπικών 

μηχανημάτων 

 υντήρηση δικτύου εφόσον προκύπτουν βλάβες ή ανάγκες επέκτασής 

του. 

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι έχει εμπλουτιστεί ο εξοπλισμός του 

σχολείου από χορηγίες φορέων όπως το ίδρυμα Μποδοσάκη, η Ένωση Ελλήνων 

Εφοπλιστών, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και το Τ.ΠΑΙ.Θ. 

  

Για τον λόγο αυτό ο θεματικός άξονας κατατάσσεται στο επίπεδο 4 

 

Θεματικόσ ϊξονασ 11 

Σχολεύο και κοινότητα 

Γενικά, το σχολείο συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς 

και στη διαμόρφωση μηχανισμών και την ανάληψη πρωτοβουλιών, οι οποίες 

ενισχύουν τις σχέσεις και τη δημιουργική συνεργασία του σχολείου με άλλα 

σχολεία, καθώς και με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς της τοπικής και 

της ευρύτερης κοινωνίας.  
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Ειδικότερα, το σχολείο συνεργάζεται κατά κύριο λόγο με το βασικό σχολείο 

προέλευσης των μαθητών, το Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών, διευκολύνοντας την 

προσαρμογή των μαθητών και υποβοηθώντας το έργο της διδασκαλίας και 

μάθησης. υνεργάζεται συχνά τακτικά και αποτελεσματικά με τους 

υντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και τους άλλους υπηρεσιακούς φορείς για την 

υλοποίηση του εκπαιδευτικού του έργου. Επίσης, συνεργάζεται με εκπαιδευτικά 

ιδρύματα για την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 

προγραμμάτων. Αξιοποιεί τους υφιστάμενους φορείς υποστήριξης του 

εκπαιδευτικού έργου (Τπεύθυνους και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

Αγωγής Τγείας, Κ.Ε..Τ, στο πλαίσιο κυρίως της υλοποίησης προγραμμάτων 

σχολικών δραστηριοτήτων, ενώ έχει εποικοδομητική συνεργασία με τον Δήμο 

και τη χολική Επιτροπή, με σκοπό την αντιμετώπιση του κτηριακού 

προβλήματος. Αξιοποιεί αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες για την προβολή 

και δημοσιότητα του σχολείου και των καλών πρακτικών του, μέσω της 

ιστοσελίδας του σχολείου. υμμετέχει ενεργά στη ζωή της κοινότητας και 

αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για κοινές δράσεις με φορείς της τοπικής κοινωνίας 

και είναι ανοικτό στην κοινωνία, παρόλο που οι ιδιαίτερες συνθήκες της φετινής 

χρονιάς δεν επέτρεψαν την υλοποίηση όλων των προγραμματισμένων δράσεων. 

Αναφέρονται αναλυτικά οι ακόλουθες δράσεις – συνεργασίες. 

1. υνεργασίες με επιστημονικούς φορείς: 

 Πρακτική άσκηση φοιτήτριας του Σμήματος Υιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών – παρακολούθηση διδασκαλιών από τους εκπαιδευτικούς ΠΕ02 του 

σχολείου (από 2/3-2/6/2021). 

 Πραγματοποίηση MASTERCLASS της διεθνούς ομάδας εκλαΐκευσης της 

Υυσικής του ΕΜΠ με 5 μαθητές και του Πανεπιστημίου Κρήτης με 6 μαθητές 

(και οι 11 μαθητές ήταν της Β τάξης θετικής κατεύθυνσης).  

 Ο Επίκουρος Καθηγητής τμήματος Υυσικής Πανεπιστημίου Πατρών κ. 

Αναστόπουλος Φάρης μίλησε στους μαθητές για βαρυτικά κύματα (στον 

όμιλο «Διαδρομές στο σύμπαν»).  

 υμμετοχή εκπαιδευτικού του σχολείου κλάδου ΠΕ03 στην αξιολόγηση του 

Μαθηματικού Σμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών.  

 υμμετοχή εκπαιδευτικού του σχολείου κλάδου ΠΕ02 στην επιτροπή της ΔΔΕ 

Αχαΐας για τη διεξαγωγή του Πανελλαδικού Διαγωνισμού Υιλοσοφικού 

Δοκιμίου σε συνεργασία με το Σμήμα Υιλοσοφίας του Πανεπιστημίου 

Πατρών.  

2. υνεργασία με ΠΕ.ΚΕ.. Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο της βάσης steam on 

edu. Τπεύθυνη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86.  

3. υνεργασίες στο πλαίσιο του διαγωνισμού CanSat in Greece 2020: έγινε 

εξέταση των μαθητών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό από τους 

διοργανωτές του διαγωνισμού εξ αποστάσεως μέσω skype Επίσης, οι μαθητές 

μας έκαναν την τελική παρουσίαση της διαστημικής αποστολής που 

σχεδίασαν, πανελλαδικά διαδικτυακά σε μαθητές, καθηγητές και γονείς και 

κατέκτησαν την τρίτη θέση – υνεργασία με τον οργανισμο SPIN – Space 

Innovation και μέσω αυτού με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) 

http://www.esa.int/
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και τον World CanSat & Rocketry Competition (WCRC), υπεύθυνη 

εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ86. 

5. υνεργασία με ΕΚΥΕ ΡΕΘΤΜΝΟΤ με τον υπεύθυνο κ. Φαλκιαδάκη σχετικά με 

μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και την επίλυση μιας άσκησης 

διερευνητικού περιεχομένου, υπεύθυνη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01. 

6. υνεργασία με την ομάδα του Ψρίωνα - αστρονομική ομάδα Πάτρας. Ο κ. 

Παπαλάμπρου παρουσίασε εφαρμογές αστρονομίας για παρατήρηση σε 

υπολογιστή και κινητά (στον Όμιλο «Διαδρομές στο σύμπαν») Τπεύθυνη 

εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01 (http://stellarium.org/, 

https://skyandtelescope.org/interactive-sky-chart/, https://www.heavens-

above.com/  

7. Η κ. Μεταλληνού μέσω της πλατφόρμας The tipping point μίλησε για την ζωή 

των άστρων (στον Όμιλο «Διαδρομές στο σύμπαν»). 

8. υμμετοχή σε συνέδριο με εισήγηση δραστηριότητας που έγινε στο σχολείο 

«1o Πανελλήνιο υνέδριο – Σο εκπαιδευτικό παιχνίδι στην τυπική και μη 

τυπική μάθηση», με τίτλο «Η σύγχρονη φυσική μέσα από ένα παιχνίδι», σελ: 

37 *Νοέμβριος 2020 + https://bit.ly/3m23Isx  

9. Διδακτικό σενάριο για τα στοιχειώδη σωμάτια και εφαρμογή παιχνιδιού που το 

ονομάστηκε ‚playing with particles‛. Σο παιχνίδι είναι στην 

πλατφόρμα quizizz και είναι ένα παιχνίδι με κάρτες 

(https://quizizz.com/admin/quiz/5f9e70956b59db001b53ef86/playing-with-

particles). Σο σενάριο που παρουσιάστηκε με εισήγηση «1o Πανελλήνιο 

υνέδριο – Σο εκπαιδευτικό παιχνίδι στην τυπική και μη τυπική μάθηση», με 

τίτλο «Η σύγχρονη φυσική μέσα από ένα παιχνίδι», σελ: 37 *Νοέμβριος 2020 + 

https://bit.ly/3m23Isx, υπεύθυνη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.01. 

10. το πλαίσιο λειτουργίας του ομίλου Μαθηματικών πραγματοποιήθηκαν 2 

τηλεδιασκέψεις με ειδικούς μέντορες μέσω του προγράμματος ΄΄the tipping 

point΄΄ στην πλατφόρμα 100 mentors. Έτσι οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να 

έλθουν σε επαφή με την έννοια της διεπιστημονικότητας.  

11. υνεχής χρήση του λογισμικού geogebra στο πλαίσιο της διδασκαλίας των 

Μαθηματικών από τους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ03 του σχολείου.  

12. Σηλεδιάσκεψη με το Cern. Τπεύθυνη εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 και ΠΕ06 

13. Έγινε η ο διαγωνισμό ΄΄Αρχιμήδης΄΄ στο σχολείο.  

14. Δραστηριότητες στις 21 επτεμβρίου ως 2 Οκτωβρίου 2020 για τον εορτασμό 

της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών 

(https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/el-GR/Default.aspx) κατά τις ώρες 

του μαθήματος της Αγγλικής γλώσσας, με τους μαθητές των Α1 και Α2 

τμημάτων, στις αίθουσες διδασκαλίας και στο Εργαστήριο πληροφορικής.  

15. υμμετοχή στο Διαγωνισμό σχεδίου/logo για T-shirt (Έγγραφο Τ.ΠΑΙ.Θ. Α.Π.: 

ΥΕ 21/64237/Η1/28.5.2020) με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας 

Γλωσσών(https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-hirtContest/tabid/3147/language/el-

GR/Default.aspx).  

16. υμμετοχή (εξ αποστάσεως) στις 26-11-2020 με 5 μαθητές της Γ΄ τάξης στον 

Ευρωπαϊκό Μαθητικό Διαγωνισμό Μετάφρασης JuvenesTranslatores 2020-2021 

με θέμα «Πλοηγώντας σε δύσκολους καιρούς – Μαζί είμαστε πιο δυνατοί» 

https://www.wcrc.world/
http://stellarium.org/
https://skyandtelescope.org/interactive-sky-chart/
https://www.heavens-above.com/
https://www.heavens-above.com/
https://bit.ly/3m23Isx
https://quizizz.com/admin/quiz/5f9e70956b59db001b53ef86/playing-with-particles
https://quizizz.com/admin/quiz/5f9e70956b59db001b53ef86/playing-with-particles
https://bit.ly/3m23Isx
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/el-GR/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-hirtContest/tabid/3147/language/el-GR/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Activities/EDLT-hirtContest/tabid/3147/language/el-GR/Default.aspx
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(δικαίωμα συμμετοχής του σχολείου μετά από ηλεκτρονική κλήρωση) που 

διοργάνωσε η Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (αρ. 

πρ. Υ16/119463/Δ2 / 11-9-2020 εισερχόμενο έγγραφο του Τ.ΠΑΙ.Θ.). τόχος: η 

προώθηση της εκμάθησης γλωσσών στα σχολεία και η ενθάρρυνση των νέων 

γλωσσομαθών. Βράβευση με Ειδικό Έπαινο της μαθήτριας της Γ΄ τάξης 

(Special Mention Student - http://ec.europa.eu/translatores).  

17. Έκδοση του 8ου Σεύχους της αγγλόφωνης μαθητικής ψηφιακής εφημερίδας 

Speaking English 1 με άρθρα ποικίλων θεμάτων των μαθητών της Α΄ τάξης. 

Ανάρτηση: https://schoolpress.sch.gr/speakingenglish1/?series=speaking-english-

issue-8.  

18. Λειτουργία τμήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας με τίτλο «Προετοιμασία για 

το Ειδικό Μάθημα των Αγγλικών στις Πανελλαδικές Εισαγωγικές Εξετάσεις» 

με 11 μαθητές (8 από τη Γ΄ τάξη και 3 από τη Β΄ τάξη).  

19.Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα E-Twinning με τίτλο ‚ActivArts‛ 

(https://twinspace.etwinning.net/122812/home) με μαθητές της Α΄ τάξης. 

Έγκριση από την Κεντρική Τπηρεσία τήριξης στις 17-09-2020. υμμετέχουσες 

Φώρες/χολεία: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, Πολωνία και ουηδία. 

τόχος: η επικοινωνία στην Αγγλική γλώσσα μεταξύ μαθητών σχολείων 

διαφορετικών χωρών, η γνωριμία της κουλτούρας τους, καθώς και η 

εξοικείωσή τους με εικαστικούς καλλιτέχνες και μουσικούς οι οποίοι 

προάγουν ενεργά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιωσιμότητα. Τπεύθυνη 

εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ06 και ΠΕ80.  

20. υμμετοχή των μαθητών του τμήματος Α2 στον Εθνικό Διαγωνισμό 

Γαλλοφωνίας 2021 με θέμα «Η δική μας συλλογή ονείρων και ανακαλύψεων» 

(Επίπεδο Β1 - κατηγορία Υιλοξενία: Σο δικό μας βιβλίο πορτρέτων) που 

διοργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο. 1ο Πανελλαδικό Βραβείο (στην κατηγορία 

«εκτός Αττικής»).  

21. το πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας του Α1 τμήματος δημιουργήθηκε 

wiki για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό 

(http://archaioellenikospolitismos.pbworks.com/w/page/143529840/όψεις%20του

%20αρχαιοελληνικού%20πολιτισμού).  

22. το πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Α2 και του 

Α3 τμήματος δημιουργήθηκε padlet με μικροαφηγήσεις 

(https://el.padlet.com/vatassis/1r0oh3fechyr).  

23.Podcast με αναγνώσεις κειμένων λογοτεχνών της Γενιάς του ’30 

( https://open.spotify.com/show/1Ytake61yOKh4FlLaOxO7o) δημιουργήθηκε από 

τους μαθητές του Β3 τμήματος για το μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.  

24. υμμετοχή στη δράση ‚Γνώρισε τον κόσμο του STEM‛, η οποία υλοποιείται με 

την υποστήριξη του ιδρύματος Vodafone στα πλαίσια του προγράμματος The 

Tipping Point μέσω της πλατφόρμας 100mentors. Τπεύθυνοι εκπαιδευτικοί 

κλάδου ΠΕ03 και ΠΕ04.01 

25. Επίσκεψη Η. Χυρούκη, Διοργανωτή και Τπεύθυνο του Διαγωνισμού CanSat in 

Greece 2020 (Ομίλου Πληροφορικής) / Εισαγωγή στον προγραμματισμό με τις 

Java, C++, Pascal, Python και Εφαρμογές τους στη Ρομποτική. 

http://ec.europa.eu/translatores
https://schoolpress.sch.gr/speakingenglish1/?series=speaking-english-issue-8
https://schoolpress.sch.gr/speakingenglish1/?series=speaking-english-issue-8
https://twinspace.etwinning.net/122812/home
http://archaioellenikospolitismos.pbworks.com/w/page/143529840/%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
http://archaioellenikospolitismos.pbworks.com/w/page/143529840/%CF%8C%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D%20%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D
https://el.padlet.com/vatassis/1r0oh3fechyr
https://open.spotify.com/show/1Ytake61yOKh4FlLaOxO7o
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26. υνεργασία εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04.01 με κ. Φρ. Μπαλωμενάκη, 

αρχιτέκτονα μηχανικό, στο πλαίσιο του Ομίλου «Διαδρομές στο ύμπαν» - 

παρουσίαση εργασίας «Η μετάβαση στον διαστημικό πολιτισμό: τα 

χαρακτηριστικά μιας κοινότητας στον Άρη».  

27. υνεργασία εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ02 με Βουλή των Εφήβων -ΚΕ' ύνοδος – 

συμμετοχή μαθητικής ομάδας με εργασίες.  

28. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 και ΠΕ04.01 έχουν επιλεγεί ως Σ4Ε (Teachers 

for Europe) με Ambassador τον κ. Γ. Γιωτόπουλο, ΔΙΕΚ Πάτρας (πρόγραμμα 

Erasmus+ΚΑ3 με διάρκεια από τον Υεβρουάριο 2020 έως τον Δεκέμβριο του 

2021) και υλοποίησαν με τη Β΄ τάξη του σχολείου πρόγραμμα εξοικείωσης των 

μαθητών με τις ευρωπαϊκές αξίες και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.  

29. Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ04.01 και ΠΕ04.04 ήταν συντονιστές της 

συμμετοχής στο πρόγραμμα ‚100mentors‛, που υλοποιήθηκε μέσω ομαδικών 

τηλεδιασκέψεων σε σχολική αίθουσα ή και εξ αποστάσεως με τη χρήση της 

ασφαλούς και δομημένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας.  

30. Σα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων «ινε-φιλοσοφειν», «Οι 

επιστήμες μέσα από τον φακό του σινεμά» εντάχθηκαν σε δίκτυα, τα οποία 

όμως δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της φετινής 

σχολικής χρονιάς.  

31. υμμετοχή σε δίκτυα των προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων 

«Έφηβοι – ενεργοί πολίτες», «200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821».  

32. το πλαίσιο των δράσεων εντός του σχολικού περιβάλλοντος, της 

συνεργασίας, της υποβοήθησης του έργου της διδασκαλίας και της μάθησης 

αλλά και την δραστηριοποίηση του σχολείου με φορείς, άλλους 

εκπαιδευτικούς για την διάχυση καλών πρακτικών στο πλαίσιο της Ημέρας 

χολικού Αθλητισμού «Αθλούμαι-μένω υγιής-μένω ασφαλής» προσκλήθηκε 

από την εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 ο κ. Γεράσιμος Λυκούδης. Ο κ. Λυκούδης, 

καθηγητής φυσικής Αγωγής, ομοσπονδιακός προπονητής της υδατοσφαίρισης 

και πρωταθλητής του αθλήματος, επιλεγμένος από την Κολυμβητική 

Ομοσπονδία Ελλάδος και εγκεκριμένος από το ΤΠΑΙΘ για την ενημέρωση 

των σχολικών μονάδων, μίλησε στους μαθητές για την διάδοση του αθλητικού 

πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό και τα 

οφέλη του και της γνωριμίας τους με το άθλημα της υδατοσφαίρισης. 

Για τον λόγο αυτό ο θεματικός άξονας κατατάσσεται στο επίπεδο 4 

Θεματικόσ ϊξονασ 12 

Συμμετοχό των εκπαιδευτικών ςε επιμορφωτικϋσ δρϊςεισ 

 το σχολικό έτος 2020-21 οι εκπαιδευτικοί του σχολείου παρακολούθησαν το 

σύνολο των επιμορφωτικών ενημερώσεων (ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση) που 

διοργάνωσε το ΠΕΚΕ Δυτικής Ελλάδας με υπεύθυνους τους υντονιστές 

εκπαιδευτικού έργου.  

Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι οι επιμορφωτικές συναντήσεις 

αποσκοπούν στην ανάπτυξη, διεύρυνση και αναδιάρθρωση του διδακτικού τους 

έργου.  
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Οι επιμορφωτικές συναντήσεις έγιναν εξ αποστάσεως και αφορούσαν τόσο 

την υποστήριξη των εκπαιδευτικών στα εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης αλλά και στην προώθηση καινοτόμων και αναγκαίων 

διδακτικών μεθόδων που το νέο μοντέλο μάθησης της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης απαιτεί.  

Σο Πρότυπο ΓΕΛ Πατρών κάθε έτος – και το σχολικό έτος 2020-21- ενθάρρυνε 

την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που αποτελεί στρατηγικής σημασίας θεσμό 

για την προσωπική, επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού, τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και τον εκσυγχρονισμό του 

εκπαιδευτικού συστήματος.  

Ψς εκ τούτου 3 εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν ως επιμορφωτές στο 

πρόγραμμα: «Σαχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση» ενώ και εκπαιδευτικοί του σχολείου το παρακολούθησαν ως 

επιμορφούμενοι.  

Σέλος κάθε εκπαιδευτικός του Πρότυπου ΓΕΛ Πατρών παρακολουθεί και σε 

προσωπικό-ατομικό επίπεδο επιμορφωτικές δραστηριότητες. Η αυτομόρφωση 

του εκπαιδευτικού αποτελεί μια διαρκή, αδιάκοπη και φυσική διαδικασία 

επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών.  

το ίδιο πλαίσιο και η Διοίκηση του σχολείου παρακολούθησε τις 

επιμορφωτικές δράσεις – ενημερώσεις που οργάνωσε η ΔΔΕ Ν. Αχαΐας και είχαν 

πιο πρακτική διοικητική στόχευση και αποσκοπούσαν στη διευκόλυνση του 

διοικητικού έργου της διοίκησης, στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 

άσκηση των διοικητικών καθηκόντων αλλά και στην ενημέρωση για του νέους 

στόχους και πρακτικές της εκπαίδευσης (π.χ. άξονες και δείκτες αξιολόγησης) 

Για τον λόγο αυτό ο θεματικός άξονας κατατάσσεται στο επίπεδο 3 

Θεματικόσ ϊξονασ 13 

Ανϊληψη επιμορφωτικών πρωτοβουλιών του ςχολεύου για τη βελτύωςη τησ 

διδαςκαλύασ, τησ μϊθηςησ και τησ αξιολόγηςησ 

το σχολείο μας, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

υποστηρίζεται πλήρως. Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνονται να αναλάβουν την 

ευθύνη για τη δική τους μάθηση. Έτσι, οι ίδιοι προσδιορίζουν τις επιμορφωτικές 

τους ανάγκες, επικαιροποιούν τις γνώσεις και δεξιότητές τους, ενημερώνονται 

σχετικά με τις εξελίξεις στην επιστήμη του γνωστικού τους αντικειμένου και την 

παιδαγωγική επιστήμη, μοιράζονται τις γνώσεις τους με τους συναδέλφους και 

μεταφέρουν την επαγγελματική τους μάθηση στην τάξη για τη βελτίωση των 

αποτελεσμάτων των μαθητών. 

το πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται επιμορφωτικές δράσεις για επιμέρους 

ειδικότητες ή για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, 

λαμβάνοντας υπόψη τις επιμορφωτικές τους ανάγκες, αναπτύσσονται ομάδες 

ενημέρωσης για εκπαιδευτικά ζητήματα (π.χ. για την τηλεκπαίδευση, την 

αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των μαθητών και την 

αποτελεσματικότερη διαχείριση προβλημάτων στη σχολική τάξη).  

Είναι γεγονός ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος λόγω της πανδημίας 

διαμορφώθηκαν συνθήκες που απαίτησαν από τους εκπαιδευτικούς την 
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γρήγορη προσαρμογή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σο γεγονός αυτό 

από την μια κατέστησε αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό του τρόπου 

διδασκαλίας, αλλά από την άλλη ανέδειξε νέες προοπτικές σε αυτό το πεδίο.  

Τπό αυτό το πρίσμα, το σχολείο ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στις ανάγκες 

των εκπαιδευτικών για ενημέρωση και υποστήριξη του έργου τους κατά την 

τηλεκπαίδευση. υγκεκριμένα, υπήρξε ενημέρωση σχετικά με θέματα 

τηλεκπαίδευσης και τις διαθέσιμες πηγές και υλικό. Σέλος, οι εκπαιδευτικοί του 

σχολείου μας παρακολούθησαν διαδικτυακά επιμορφωτικές συναντήσεις με 

σκοπό τον εμπλουτισμό και την βαθύτερη κατανόηση της νέας γνώσης, η οποία 

ευθυγραμμίζεται με την ψηφιακή πραγματικότητα. Σο αποτέλεσμα είναι ότι η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών εφάρμοσαν εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές, 

καθώς και κατάλληλα μέσα διδασκαλίας, αξιοποιώντας την χρήση των ΣΠΕ. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτές οι πρακτικές μεταφέρθηκαν και στην δια ζώσης 

διδασκαλία, μετά το άνοιγμα των σχολείων, μέσα από διαθεματικές 

δραστηριότητες. 

το σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι τα προηγούμενα σχολικά έτη, η 

Διοίκηση του σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ανά ειδικότητα 

και τους αντίστοιχους υντονιστές Εκπαίδευσης διοργάνωναν επιμορφωτικές 

δράσεις που απευθύνονταν και σε εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων. Σο τρέχον 

σχολικό έτος, αυτό δε κατέστη εφικτό εξαιτίας των ειδικών συνθηκών που 

επικρατούσαν, λόγω της πανδημίας Covid-19. 

 

Για τον λόγο αυτό ο θεματικός άξονας κατατάσσεται στο επίπεδο 3 

 

Θεματικόσ Άξονασ 14 

Επαγγελματικό ανϊπτυξη των Εκπαιδευτικών 

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δίκτυα και προγράμματα έχει ως 

αποτέλεσμα την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους σε σχέση με 

ευρύτερα θέματα, όπως π.χ. η συνεχής επιμόρφωση στους νέους γραμματισμούς 

(επιστημονικό, γλωσσικό-κειμενικό, κριτικό, ψηφιακό, κοινωνικό, πολιτειακό) ή η 

εκπαίδευση για την αειφορία αλλά και διδακτικά θέματα που άπτονται του 

κλάδου τους. Η επαφή τους με νέες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, 

με διαδικασίες και καινοτόμες πρακτικές για τη βελτίωση των λειτουργιών της 

σχολικής μονάδας (π.χ. διασφάλιση ποιότητας και αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού έργου) με σκοπό τη μεγιστοποίηση των εν δυνάμει ικανοτήτων 

των εκπαιδευτικών, της ευελιξίας και της δημιουργικότητάς τους μέσα από την 

επαφή τους με άλλα περιβάλλοντα μάθησης, όπως είναι τα ψηφιακά και ο 

σχεδιασμός διδασκαλίας σε σύγχρονα και ασύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, 

αναγκαστικός λόγω της επιδημίας covid-19, είναι διαρκής λόγω και της φύσης 

του σχολείου που είναι προσανατολισμένο προς την αριστεία και την 

καινοτομία. 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συμμετέχουν κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους 2020-2021 σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα όπως είναι 

ενδεικτικά το Erasmus, το E-twinning (με τίτλο ActivArts), το Teachers for Europe, 
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το Promoting Mental Health in Schools, The Tipping Point). Εκδηλώνουν ζωηρό 

ενδιαφέρον συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα ή/και επιστημονικά 

συνέδρια. υμμετέχουν σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος κ.λπ. για την 

αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων που λειτουργούν βοηθητικά για το σχολικό 

περιβάλλον. Επιδιώκουν τη συνεργασία με άλλα σχολεία για τον σχεδιασμό 

προγραμμάτων, τη βελτίωση των πρακτικών τους, την αντιμετώπιση δυσκολιών 

και τη διάχυση καλών πρακτικών. υνεργάζονται άριστα με εκπαιδευτικούς από 

άλλες σχολικές μονάδες της χώρας, όπως το Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών ή όμορα 

σχολεία της πόλης και της χώρας ή του εξωτερικού στο πλαίσιο υλοποίησης 

ευρωπαϊκών ή άλλων εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Επίσης, όσο αφορά δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος έγιναν δράσεις με την 

περιφερειακή ένωση τυφλών καθώς και με το ίδρυμα «Κιβωτό της Αγάπης»  

Για τον λόγο αυτό ο θεματικός άξονας κατατάσσεται στο επίπεδο 4 
 

 


