
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 9ο Γυμνάσιο Ηρακλείου βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης,  στην περιοχή Δειλινών - μια περιοχή με ιδιαιτέρες
κοινωνικόοικονομικές συνθήκες -  και δέχεται παιδιά που διαμένουν στην ομώνυμη περιοχή καθώς και παιδιά
από Φοινικιά, Μαλάδες , Λοφούπολη, Τρεις Βαγιές και Άγιο Ιωάννη Χωστό τα οποία μεταφέρονται με λεωφορείο.
Στο σχολείο υπηρετούν  40 καθηγητές εκ των οποίων  27 είναι μόνιμοι. Το μαθητικό δυναμικό είναι 280 παιδιά.
Λειτουργούν 14 τμήματα γενικής παιδείας και 6 τμήματα Ένταξης.

Το σχολείο μας λειτουρεί από το 1982 - λόγω παλαιότητας  εντοπίζονται ελλείψεις και φθορές στις κτιριακές
εγκαταστάσεις . Στο σχολικό συγκρότημα συστεγάζονται το 9ο Γυμνάσιο και 10ο  Λύκειο Ηρακλείου και το 33ο

 Δημοτικό Ηρακλείου.

Το γυμνάσιο διαθέτει τις παρακάτω υποδομές:14 αίθουσες διδασκαλίας με internet  και 4 μικρές αίθουσες ( με
internet )για τα τμήματα ένταξης ,   1 εργαστήριο φυσικών επιστημών  που χρησιμοποιείται και από το Λύκειο
 και  2  εργαστήρια πληροφορικής. Κλειστό Γυμναστήριο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τόσο οι μαθητές
του Γυμνασίου όσο και του Λυκείου και αρκετά μεγάλο αύλειο χώρο.

Επίσης το σχολείο μας υποστηριζεται από Ε.Δ.Υ ( Ψυχολόγο και Κοινωνική Λειτουργό ) μία μόνο  φορά την
εβδομάδα. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Με  τις πολλές και διαφορετικές  μορφές δράσεων που οργανώνει η εκπαιδευτική κοινότητα  δίνεται η
ευκαιρία σε κάθε μαθητή να ανακαλύψει, να εξελίξει τις ξεχωριστές  του ικανότητες,  να τονώσει την
αυτοπεποίθηση του  και να τον κάνει να αισθανθεί ενεργό και χρήσιμο μέλος της σχολικής κοινωνίας.

Το σχολείο παρέχει όλα τα απαραίτητα εφόδια για τη μόρφωση των μαθητών αλλά συγχρόνως συμβάλει με
τα ερεθίσματα που δίνει  στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας   .



Τα παιδιά συνεργάστηκαν, βελτίωσαν την επικοινωνία και τις μεταξύ τους σχέσεις και δημιούργησαν
φιλικούς δεσμούς εκφράζοντας συναισθήματα ενθουσιασμού και ικανοποίησης.

αμέριστη βοήθεια και συνδρομή της ψυχολόγου και της κοινωνικής λειτουργού του σχολείου μας ( Ε.Δ.Υ. )
καθώς επίσης και την υποστήριξη της Διεύθυνσης αλλά και των Συμβούλων σχολικής ζωής.

αναπτύχθηκαν  δίαυλοι  επικοινωνίας με τις οικογένειες των μαθητών

Σημεία προς βελτίωση

Η  μαθητική  διαρροή είναι ένα πολύπλευρο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Ποικίλα αίτια συμπλέκονται και 
αλληλεπιδρούν σε βάθος χρόνου. Οι αρνητικοί κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες , τα δυσμενή χαρακτηριστικά 
οικογενειακού περιβάλλοντος  και τα ιδιαίτερα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε  μαθητή/τριας  θεωρούνται 
βασικά αίτια της μαθητικής διαρροής.

Γι αυτό τον λόγο κρίνεται αναγκαία  η ευαισθητοποίηση και η επιστημονική κατάρτιση του συνόλου των 
εκπαιδευτικών του σχολείου σε παράγοντες κοινωνικοοικονομικούς αλλά και σε θέματα ψυχικής υγείας και 
ανάπτυξης της εφηβικής περιόδου που επηρεάζουν τη φοίτηση.

Ένα σχολείο έχει περιορισμένη δυνατότητα να κάνει τους περισσότερους μαθητές ευτυχισμένους ή τουλάχιστον 
πρόθυμους να παρακολουθήσουν και ίσως προσδοκούμε πολλά από αυτό, αλλά τουλάχιστον αξίζει η προσπάθεια 
μιας προληπτικής προσέγγισης.

Να δημιουργηθούν  οι κατάλληλες  συνθήκες και  χώροι  που θα επιτρέπουν τη  ανάμιξη   και συμμετοχή όλων 
 μαζί  των μαθητών  σε δράσεις  , οργάνωση  εσωτερικών διαγωνισμών  και  επισκέψεις  από διάφορους φορείς 
  στο χώρο του σχολείου, πράγμα που έγινε  με ιδιαίτερο τρόπο   τη φετινή χρονιά ,  εξ αιτίας των περιοριστικών 
μέτρων  του covid-19.

Καθώς υπάρχουν προβλήματα δύσκολα στην αντιμετώπισή τους, θεωρείται απαραίτητη η ενίσχυση της δράσης 
του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και η συνεργασία του με το σχολείο σε μεγαλύτερο βαθμό.

Επίσης, στόχος μας για την επόμενη σχολική χρονιά είναι η μόνιμη ύπαρξη της ΕΔΥ (ψυχολόγου και κοινωνικού 
λειτουργού)  στο σχολείο, καθώς η παρουσία τους για μία και μόνο ημέρα την εβδομάδα, δεν επαρκεί για την 
αντιμετώπιση των ποικίλων δυσκολιών που προκύπτουν αλλά και για τη διάγνωση των μαθησιακών δυσκολιών 
των μαθητών και την ικανοποιητική στήριξη των οικογενειών τους.

Αν οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν, θα επιδιωχθεί για την επόμενη σχολ. χρονιά η συνεργασία με φορείς 
που θα μπορούσαν να ενισχύσουν και να στηρίξουν τις οικογένειες των μαθητών.

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Τοποθετήθηκε εξωτερικά κουδούνι στην είσοδο της σχολικής μονάδας.
2. Πραγματοποιήθηκε ηλεκτρολογικός έλεγχος και αποκατάσταση

ηλεκτρολογικών προβλημάτων σε όλες τις αίθουσες.
3. Καθαρίστηκαν τα σχολικά θρανία/ καρεκλάκια. Τα πολύ φθαρμένα

αντικαταστάθηκαν από καινούρια.



4. Τοποθετήθηκαν πίνακες ανακοινώσεων στις τάξεις.
5. Βάφτηκαν οι αίθουσες διδασκαλίας και το γυμναστήριο.
6. Αγοράστηκε ηλεκτρονικός εξοπλισμός (φορητοί υπολογιστές, προβολείς και

ηχεία), τοποθετήθηκαν σταθεροί προβολείς σε τάξεις και ηχεία στους
εξωτερικούς χώρους.

7. Ενισχύθηκε η εξωστρέφεια της σχολικής μας μονάδας με τη διαμόρφωση πλαισίου επικοινωνίας με
οργανισμούς και φορείς σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο. Τα παιδιά έμαθαν να καλλιεργούν τη
δεξιότητα της ενσυναίσθησης, να ευαισθητοποιούνται σε ζητήματα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης
και να αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα.

Σημεία προς βελτίωση

η απουσία σχολικού φύλακα δεν ευνοεί καθόλου την προστασία των σχολικών χώρων και υποδομών από
καταστροφές και φθορές. Ένας φύλακας θεωρείται απαραίτητος τόσο για τις πρωινές ώρες, όσο και για
τις απογευματινές, καθώς το σχολείο παραμένει ανοιχτό και χρησιμοποιείται από σωματεία για αθλητικές
δραστηριότητες.

 λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών [Covid-19]: δεν κατέστη δυνατή η ενημερωτική συνάντηση της ψυχολόγου
από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, όπως και η επίσκεψη μαθητών στην παιδοογκολογική μονάδα του
ΠΑΓΝΗ. Επίσης, δυσκολίες υπήρξαν στις μετακινήσεις των μαθητών και λόγω της έλλειψης οικονομικών
πόρων.  

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι μαθητές του σχολείου μας ενημερώθηκαν , απέκτησαν δεξιότητες και διαμόρφωσαν στάσεις χρήσιμες,
όχι μόνο για την τωρινή τους αυτοπραγμάτωση αλλά και για τη μελλοντική πορεία τους ως μέλη του
κοινωνικού συνόλου

Η προθυμία, η διάθεση και η ενεργητικότητα των εκπαιδευτικών του σχολείου μας αλλά και της
διεύθυνσης/υποδιεύθυνσης ώστε:

Ι. Να συμμετέχουν σε πολλά επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια  

ΙΙ. Να υλοποιούν επιμορφωτικά προγράμματα που στοχεύουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη και μάθηση των
μαθητών/τριών μας ως πολύτιμο εφόδιο και προσόν στην εκπαιδευτική διαδικασία και μάθηση.

Σημεία προς βελτίωση

Δυστυχώς το διαρκώς αυξανόμενο εξωδιδακτικό έργο με το οποίο επιβαρύνονται οι εκπαιδευτικοί σε συνδυασμό
με την αύξηση των ωρών υποχρεωτικής διδασκαλίας δεν τους αφήνει πολύ χρόνο ώστε να  ενεργήσουν
περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση που είναι η επιμόρφωση και ειδίκευσή τους σε διάφορα θέματα και
αντικείμενα.

Επίσης ένα σημαντικό κομμάτι όλων αυτών των δράσεων αποτελεί η γραφειοκρατία με την οποία δυστυχώς



(λόγω έλλειψης μόνιμου διοικητικού προσωπικού -  γραμματείας) επιβαρύνονται άμεσα οι εκπαιδευτικοί. Ο
παράγοντας δυσχεραίνει την υλοποίηση και συνέχιση αυτών των χρήσιμων για την εκπαίδευση δράσεων και
επιμορφώσεων τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
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Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
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4
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Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Σχολείο και κοινότητα
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
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Παρατηρήσεις / Σχόλια

Η ΔΡΑΣΗ " ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ " ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΛΟΓΩ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2022.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Με  τις πολλές και διαφορετικές  μορφές δράσεων που οργανώνει η εκπαιδευτική κοινότητα  δίνεται η
ευκαιρία σε κάθε μαθητή να ανακαλύψει, να εξελίξει τις ξεχωριστές  του ικανότητες,  να τονώσει την



αυτοπεποίθηση του  και να τον κάνει να αισθανθεί ενεργό και χρήσιμο μέλος της σχολικής κοινωνίας.

Τα παιδιά συνεργάστηκαν, βελτίωσαν την επικοινωνία και τις μεταξύ τους σχέσεις και δημιούργησαν
φιλικούς δεσμούς εκφράζοντας συναισθήματα ενθουσιασμού και ικανοποίησης.

πραγματοποιήθηκαν βασικές αλλαγές στο σχολείο μας με αποτέλεσμα τον 

εκσυγχρονισμό και  τη βελτίωση των σχολικών χώρων και υποδομών 

Οι μαθητές / τριες  έμαθαν να καλλιεργούν τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης, να ευαισθητοποιούνται σε
ζητήματα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης και να αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα.

ευαισθητοποίηση,  μέσω μιας σειράς δράσεων της σχολικής κοινότητας,αρχικά,  και της τοπικής
κοινωνίας, ακολούθως, όσον αφορά το πρόβλημα που δημιούργησαν οι φυσικές καταστροφές.

οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με εθελοντικούς οργανισμούς και γνώρισαν τη
δράση τους

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Δυσκολίες προέκυψαν λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών [Covid-19]: για
παράδειγμα ,  δεν κατέστη δυνατή η ενημερωτική συνάντηση της ψυχολόγου
από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, όπως και η επίσκεψη μαθητών στην
παιδοογκολογική μονάδα του ΠΑΓΝΗ. Επίσης, δυσκολίες υπήρξαν στις
μετακινήσεις των μαθητών και λόγω της έλλειψης οικονομικών πόρων.  
Παρατηρήθηκε ελλιπής επαφή ή και δύσκολη επικοινωνία μεμονωμένων
περιπτώσεων γονέων, γεγονός που δυσχέρανε την επίλυση των προβλημάτων
και τη βελτίωση των μαθητών αυτών.

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

Πρακτική 1

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Τίτλος Δράσης

• Συνεργασία με φορείς εθελοντισμού και ανάλογες δράσεις -Οι μαθητές μαθαίνουν
τον εθελοντισμό

Στόχος Βελτίωσης



Οι μαθητές μαθαίνουν τις αξίες του εθελοντισμού μέσα από δράσεις και συνεργασία με εθελοντικούς φορείς

Ενέργειες Υλοποίησης

Β ΜΕΡΟΣ : ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

  Ο στόχος των ενεργειών μας, κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης , ήταν η εμπλοκή τόσο των μαθητών μας
όσο και του συλλόγου διδασκόντων και της διεύθυνσης του σχολείου με τις δράσεις της ομάδας. Ουσιαστικό
μέρος των δράσεων αυτών ήταν η ευαισθητοποίηση στον εθελοντισμό καθώς και η επαφή με φορείς 
που στοχεύουν στην προσφορά στον άνθρωπο και στη βοήθεια ευπαθών  ομάδων της κοινωνίας μας.

Πιο συγκεκριμένα:

1.Συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων για την οργάνωση ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.(Νοέμβριος – 7 
Δεκεμβρίου 2021 με συμμετοχή όλων των μαθητών του σχολείου και των καθηγητών). H ενέργεια αυτή 
πραγματοποιήθηκε ως ανταπόκριση στο έγγραφο   του ΥΠΑΙΘ με Αριθμ. Πρωτ.Φ32/141925/Δ2/05-11-2021με
θέμα: «Συγκέντρωση ειδών διατροφής για το «Χαμόγελο του Παιδιού».

 Εστάλη και ηλεκτρονική επιστολή στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών σχετικά  με τη «Συγκέντρωση ειδών
διατροφής για το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» από τη διεύθυνση του σχολείου σε συνεργασία με την ομάδα
δράσης.

2. Συνεργασία με το Σωματείο Γονέων-Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αναπηρία
«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗ ΖΩΗ» [Πιστοποιημένος Φορέας Παροχής Υπηρεσιών
Κοινωνικής Φροντίδας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα] και συλλογή πλαστικών
πωμάτων τα οποία διαθέτουν για τις ανάγκες των Κέντρων Διημέρευσης και
Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία .(Σε όλη τη διάρκεια του σχολικού 
έτους από όλη τη σχολική κοινότητα).

3.Συνεργασία με τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο «Άγιος Ραφαήλ» για ενίσχυση της δράσης του συλλόγου με
συλλογή βασικών ειδών διατροφής και χρηματικού ποσού για αγορά κρέατος με σκοπό την   παροχή συσσιτίων
την περίοδο των Χριστουγέννων σε άπορες οικογένειες και μοναχικά άτομα χωρίς εισόδημα, ανταποκρινόμενοι
σε σχετικό αίτημα με Αριθμ. Πρωτ. 42/01-12-2021 από τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο «ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ» στο
σχολείο μας. .(Δεκέμβριος 2021 με συμμετοχή όλης της σχολικής κοινότητας)

 

   Σημειώνεται ότι για τις ενέργειες 1,2,3 ενημερώθηκε ο σύλλογος διδασκόντων σε αντίστοιχη συνεδρίαση
καθώς και οι γονείς και κηδεμόνες με αντίστοιχη ηλεκτρονική επικοινωνία.

 



4. Προβολή σε όλα τα τμήματα της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου εκπαιδευτικού
ντοκυμαντέρ για τον εθελοντισμό «ΔΡΑΣΕ ΘΕΤΙΚΑ» της Γραμματείας Νέας
Γενιάς το οποίο δημιουργήθηκε το 2011 - ευρωπαϊκό έτος εθελοντισμού. Στο
ντοκυμαντέρ δίνεται έμφαση στις  βασικές αρχές του εθελοντισμού ,
προβάλλονται διάφοροι εθελοντικοί οργανισμοί και αντίστοιχες εθελοντικές
δράσεις, περισσότερες ίσως από όσες γνώριζαν οι μαθητές μας. (Οι προβολές 
έγιναν από  23 Φεβρουαρίου   2022 έως και 14 Μαρτίου 2022 συνδυασμένες με 
κατευθυνόμενο διάλογο με τους μαθητές μας)

 

5. Ενημερωτική συνάντηση με εκπρόσωπο του ΕΕΣ (κ. Φραγκιαδάκη) στο χώρο
του σχολείου μας. Η συνάντηση έγινε κατόπιν συνεννόησης με την ομάδα
δράσης η οποία είχε καταγράψει θέματα σχετικά με τον ΕΕΣ που ενδιέφεραν
τους μαθητές μας και διάφορες απορίες τους. Έτσι ενημερώθηκαν για την
ιστορία του ΕΕΣ , θεμελιώδεις αρχές , δράσεις και πρώτες βοήθειες. Επίσης ,
σημειώνεται ότι η παρουσίαση ήταν  διαδραστική με συμμετοχή των μαθητών
ενώ δόθηκε η ευκαιρία τόσο για επίλυση αποριών τους αλλά και συμμετοχή
στην επίδειξη βασικών πρώτων βοηθειών χρήσιμων στην καθημερινότητα . Η
ενημέρωση έγινε  στα τμήματα της Γ΄ Γυμνασίου σε συνεργασία και με τους 
διδάσκοντες καθηγητές  τις αντίστοιχες διδακτικές ώρες (4 Απριλίου 2022- 
διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες).

6. Ενημέρωση όλων των τάξεων (Α, Β, Γ) - ύστερα από επαφή και προτροπή της
ψυχολόγου από το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ- σχετικά με την τηλεφωνική
γραμμή 1056 και το 1056 chat τα οποία λειτουργούν για να παρέχουν
επικοινωνία και υποστήριξη από εξειδικευμένους επιστήμονες  σε παιδιά και
εφήβους που αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών προβλήματα π.χ οικογενειακά,
συναισθηματικά, κοινωνικά κτλ ( Μάϊος 2022).

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://9gym-irakliou.com/category/h-drash/ekdhloseis-draseis/

Πρακτική 2

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Τίτλος Δράσης



Συμμετοχή μαθητών σε δράση κοινωνικού και φιλανθρωπικού ενδιαφέροντος

Στόχος Βελτίωσης

Συμμετοχή μαθητών σε φιλανθρωπική δράση μέσω του " make a wish"

Ενέργειες Υλοποίησης

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης πραγματοποιήθηκαν οι εξής ενέργειες.

1.Ενημέρωση μαθητών και μαθητριών σχετικά με το πρόγραμμα. ( Δεκέμβριος 2021) 2. Διανομή ενημερωτικού
υλικού (φυλλάδια) σχετικά με τη δράση του προγράμματος σε μαθητές και γονείς.( Δεκέμβριος  2021)  3.
Ανάρτηση σχετικών αφισών που απέστειλε ο οργανισμός σε τάξεις και κοινόχρηστους χώρους του σχολείου.(
Δεκέμβριος 2021)  4.  Προβολή βίντεο με θέμα την πραγματοποίηση ευχών παιδιών του make a wish. ( Δεκέμβριος
2021) 5. Συγκέντρωση χρημάτων από τους μαθητές εννέα τμημάτων και από τις τρεις τάξεις του σχολείου και
παραγγελία των αστεριών ευχής.( Δεκέμβριος-Ιανουάριος 2022) 6. Αποστολή του χρηματικού ποσού μέσω
τραπέζης στο make a wish( 11 Ιανουαρίου 2022) 7. Παραλαβή των αστεριών και διανομή στους μαθητές και τις
μαθήτριες των τμημάτων. 8. Επαναποστολή των αστεριών της ευχής συμπληρωμένων με ευχές από καρδιάς από
τον κάθε μαθητή και την κάθε μαθήτρια στο make a wish με σκοπό την προώθησή τους στα παιδιά της Ευχής. 9.
Προετοιμασία για τη συμμετοχή του σχολείου στον διαγωνισμό που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο
 εκπαιδευτικού προγράμματος Αστέρι της Ευχής με τη δημιουργία ‘ζωντανού΄’λογότυπου( με τα σώματα των
μαθητών) (1-6 Φεβρουάρίου 2022) 10.Συμμετοχή στον διαγωνισμό και υποβολή των στοιχείων της υπεύθυνης της
δράσης στην πλατφόρμα του οργανισμού.( 7 Φεβρουαρίου 2022) 11.Παραλαβή του Πιστοποιητικού Υιοθεσίας με
τα στοιχεία του παιδιού που έλαβε τη βοήθειά μας από τον φορέα και ανάρτηση αυτού σε όλα τα συμμετέχοντα
τμήματα προς ενημέρωση των παιδιών Δημιουργία μακέτας του Αστεριού με τη φαντασία και την υπογραφή των
μαθητών.(  Φεβρουάρίος 2022) 12. Παραλαβή πιστοποιητικών υλοποίησης Φιλανθρωπικού Προγράμματος 'Κάνε
μια ευχή' για τους καθηγητές και τους μαθητές ανά τμήμα. ( 22 Φεβρουαρίου 2022) 13. Πραγματοποίηση ομιλίας
της συντονίστριας του προγράμματος "Κάνε μια Ευχή Ελλάδας", σε ζωντανή σύνδεση με το σχολείο μας , την
οποία παρακολούθησαν έξι τμήματα από διαφορετικές τάξεις. ( 15 Μαρτίου 2022) 14. Ανακοίνωση
αποτελεσμάτων διαγωνισμού που συμμετείχε το σχολείο μας και παραλαβή επαίνου Δημιουργικού Διαγωνισμού (
11 Απριλίου  2022) 15. Σύνταξη ερωτηματολογίου σχετικά με τη δράση και διανομή αυτού σε όλα τα τμήματα
των μαθητών που συμμετείχαν.( 10 Μαίου 2022).

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://9gym-irakliou.com/category/h-drash/ekdhloseis-draseis/

Πρακτική 3

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Τίτλος Δράσης

Διαμόρφωση λειτουργικών σχέσεων στη μαθητική κοινότητα



Στόχος Βελτίωσης

Καλλιέργεια κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και συνεργατικότητας

Ενέργειες Υλοποίησης

Συμβάσεις για την αναβάθμιση των σχέσεων στο πλαίσιο των 
μαθημάτων

(Υλοποιήθηκε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο)  

Υλοποιήθηκε στα τμήματα που διδάσκουν οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί της ομάδας, στις αίθουσες διδασκαλίας

Προηγήθηκε συνάντηση μόνο των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών ώστε να οργανωθεί , να κατανοηθεί και να
διευκρινιστεί ο τρόπος υλοποίησης της δράσης από τις σύμβουλους σχολικής ζωής

Καταγράφηκαν προσδοκίες και ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικού του τμήματος για την καλύτερη λειτουργία
όλων  

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, συζήτησαν μεταξύ τους τις καταγεγραμμένες προσδοκίες- ανάγκες και στη 2η

διδακτική συνάντηση  αναδιαμορφώθηκε απο τα παιδιά και τον  εκπαιδευτικό η Σύμβαση-Συμβόλαιο καλής
συνεργασίας  και δόθηκαν υποσχέσεις για  την  τήρησή του.

Το συμβόλαιο  φωτοτυπήθηκε και μοιράστηκε σε κάθε παιδί του τμήματος

Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 

Υλοποιήθηκε στις 14/ 12/2021  στους  μαθητές Α γυμν . 

 Προηγήθηκε  η επίσκεψη των εκπαιδευτικών στο αρχαιολογικό Μουσείο για μελέτη και παρατήρηση των 
εκθεμάτων  για τη δημιουργία κατάλληλων ερωτηματολογίων..

Κατά την ξενάγηση χρησιμοποιούνται  Wispers ( εξοπλισμός  μικροφώνου για την ξεναγό και ακουστικών για
μαθητές και εκπαιδευτικούς).

Οι μαθητές δούλεψαν ατομικά αλλά και σε ομάδες στο χώρο του Μουσείου, καλύπτοντας με βιωματικό τρόπο τις
βασικές ενότητες του Μινωικού πολιτισμού. Με τη χρήση των ερωτηματολογίων ερεύνησαν , ανακάλυψαν  τη
γνώση, ανέπτυξαν  τη δημιουργικότητα, το σεβασμό, τη συνεργασία και τη φαντασία.

Σε διαφορετικό χρόνο, στο χώρο του σχολείου οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης  δράσης δούλεψαν με τα
παιδιά στο αντικείμενο τους  ως εξής:  η μαθηματικός  το κομμάτι της συμμετρίας. Οι φιλόλογοι την τεχνική της
περιγραφής στη Ν γλώσσα. Η πληροφορικός την οργάνωση και  δημιουργία ψηφιακών εγγράφων 

Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου

Υλοποιήθηκε στις 22-12-2021 με τους μαθητές του Γ4 και Γ5 τμήματος

Πραγματοποιήθηκε περιήγηση- ξενάγηση των μαθητών   στα κυτιότερα ιστορικά μνημεία της πόλης μας

Πριν την υλοποίηση , οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα επιλέγει ένα  μνημείο για εύρεση
πληροφοριών. Ψηφίζει τον αρχηγό της που θα συλλέξει από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας  το υλικό για το
ιστορικό μνημείο που ανέλαβε. Επεξεργάζεται και οργανώνει τις πληροφορίες.



Για την  αναζήτηση, αποστολή και επεξεργασία των πληροφοριών χρησιμοποιούνται: ψηφιακές συσκευές

Κάθε  ομάδα με συντονιστή έναν εκπαιδευτικό, παρουσιάζει το συγκεκριμένο μνημείο στις υπόλοιπες ομάδες.
Ακολουθεί συζήτηση, ερωτήσεις απαντήσεις και η επιβράβευση της  ομάδας.

Επίσκεψη στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ηρακλείου (15/3/22)

Συμμετείχαν οι μαθητές των τμημάτων Γ1,  Γ2

Η μετακίνηση έγινε με το ΚΤΕΛ

Πριν την υλοποίηση,  έγινε υπενθύμηση στους μαθητές για το συμβόλαιο καλής συνεργασίας και μοιράστηκε
ενημερωτικό φυλλάδιο Κυκλοφοριακής Αγωγής

Στο ΠΚΑ ο υπεύθυνος  έκανε εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές για την ΚΑ, σε θεωρητικό και σε πρακτικό
επίπεδο.

Μετά τους χώρισε σε ομάδες και παράλληλα παρακολούθησαν:

α) Σεμινάριο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία  σε θεωρία και στην πράξη.

β) Οι μαθητές μας έκαναν βόλτα με ποδήλατα και κράνη παρατηρώντας τα σήματα και τηρώντας τον Κ.Ο.Κ.

γ) Τέλος έγινε προσομοίωση, ώστε κάθε παιδί να βιώσει

την ένταση μίας σύγκρουσης οχημάτων (στο ειδικό κάθισμα) και
τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπου όταν είναι υπο την επιρροή του αλκοολ
(φορώντας τα ειδικά γυαλιά) έχοντας παρατηρητές τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας του

 

 

Τα παιδιά συμπλήρωσαν φύλλο αξιολόγησης του προγράμματος

Σε μελλοντικό χρόνο στο χώρο του σχολείου, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί της δράσης, για να πετύχουν τους
στόχους  της δράσης και μέσω της διαθεματικής προσέγγισης επεξεργάστηκαν τα ακόλουθα:

Οι φιλόλογοι στην  Ν Γλώσσα της Γ τάξης «Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση Οικουμενικών αξιών», «τον
άξονα της γνώσης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τον άξονα της τήρησης των κανόνων και τα τροχαία
ατυχήματα»

 η Μαθηματικός στις συναρτήσεις,

ενώ η Πληροφορικός  διοργάνωσε στο εργαστήριο πληροφορικής, διαγωνισμό δημιουργίας ψηφιακής αφίσας
μεταξύ των δύο τμημάτων. Βασική προϋπόθεση η αφίσα να εκφράζει γνώσεις και μηνύματα από τη συγκεκριμένη
δράση αξιοποιώντας τις μέχρι τωρα γνώσεις τους από το μάθημα πληροφορικής.

Επίσκεψη στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ηρακλείου (ΕΝΕΕΓΗΛ)

Πραγματοποιήθηκε τον Μάιο με τα τμήματα ένταξης Β γυμνασίου

Πρίν τη δράση οι μαθητές παρακολούθησαν βίντεο "The forest Gump", η ζωή ενός ατόμου με νοητική υστέρηση 
και συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο.

Η μετακίνηση πραγματοποιήθηκε με μορφή περιπάτου.

Οι μαθητές μας συνυπήρξαν και συνεργάστηκαν με μαθητές με ποικίλες ιδιαιτερότητες, ήρθαν σε άμεση επαφή



με τη διαφορετικότητα και αναγνώρισαν τις ιδιαίτερες ικανότητες και τα ταλέντα αυτών.

Project  Γ γυμνασίου «Αναμνήσεις από τη Γ γυμνασίου » ( στα πλαίσια του μαθήματος 
Πληροφορικής Γ γυμνασίου  (Φεβρουάριος- Μάιο)

Υλοποιήθηκε και παρήχθει έργο απο κάθε τμήμα

Οι μαθητες συναποφάσαν δίνοντας τον  τίτλο του Project  

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://9gym-irakliou.com/category/h-drash/ekdhloseis-draseis/

Πρακτική 4

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών - ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΤΟ
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Στόχος Βελτίωσης

ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΤΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

Μέσα από μια εναλλακτική  διδασκαλία , εξω από τη σχολική τάξη , να έρθουν σε επαφή οι μαθητές  με θέματα 
που αφορούν στον πολιτισμό στην επιστήμη  στην επικαιρότητα

Ενέργειες Υλοποίησης

1. ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΓΙΩΡΓΟ ΣΕΦΕΡΗ 

α. Κάθε εβδομάδα ανάρτηση ενός ποιήματος και εθελοντικός σχολιασμός  από τους μαθητές.

β.   Στη συνέχεια  ξεκίνησαν οι μαθητές να έρχονται σε επαφή με την ποίηση του Σεφέρη ( μέσα από τη σχολική
βιβλιοθήκη) και  αποφάσισαν να  επιλέγουν τα ίδια τα  παιδιά  τα  ποιήματα που θα παρουσίαζαν   στον πίνακα
ανακοινώσεων για το σύνολο των συμμαθητών  κάθε εβδομάδα.

γ.  Καταληκτική δράση: ένα  βιωματικό εργαστήρι με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Τίτο Λίτινα όπου συμμετείχαν
οι μαθητές σε «αναγνώσεις» των ποιημάτων με ένα πρωτότυπο και θεατρικό τρόπο.

 



2. ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

α. Υλικό σε πινάκες ανακοινώσεων - κείμενα σημαντικών ελλήνων, δηλώσεις κλπ. Οι μαθητές  παρατηρούσαν το
υλικό, μετέφεραν τα σημεία που τους έκαναν εντύπωση, σχολίαζαν και τα παρουσίαζαν στους συμμαθητές τους.

β. Δημιουργήθηκε διάλογος, προβληματισμός και ανταλλαγή απόψεων.

γ. Χρησιμοποιήθηκε ένα μέρος του υλικού για τη γιορτή της 17ης Νοέμβρη μετά από επιλογή των μαθητών.

 

3. ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ

α. Έγιναν τρεις αναρτήσεις σε πίνακες ανακοινώσεων με θέμα το νερό.

Η πρώτη ανάρτηση είχε σκοπό να υπενθυμίσει στους μαθητές , τις τρεις μορφές με τις οποίες εμφανίζεται το
νερό στη φύση , η δεύτερη    να γνωρίσουν  τις περιεκτικότητες  των τροφίμων  σε νερό  , αλλα και τι ποσότητα
νερού χρειάζονται για να κατασκευαστούν  συσκευές καθημερινής χρήσης   και η τρίτη  αναφερόταν σε τρόπους
εξοικονόμησης νερού

 

β. Οι μαθητές διάβαζαν τους πίνακες ανακοινώσεων και στη συνέχεια απαντούσαν προαιρετικά ένα 
ερωτηματολόγιο. Η  συμμετοχή ήταν μεγάλη και τα παιδιά το βρήκαν ενδιαφέρον

4. ΛΕΞΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΜΑΤΑ

Έξω από το χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης σε ένα πινάκα,( με αφορμή την παγκόσμια μέρα ελληνικής   γλώσσας
) από τον Φεβρουάριο και μετά, κάθε εβδομάδα υπήρχαν 10 νέες λέξεις και η σημασία τους. Οι μαθητές τις
παρατηρούσαν και στη συνεχεία γίνονταν  βιωματικά ολιγόλεπτα παιχνίδια σε διδακτικές ώρες. Τα παιδιά 
έμαθαν  νέες  λέξεις  και  φράσεις και συχνά τις σημείωναν για να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιο τους.

Η συγκεκριμένη δράση αξιοποιήθηκε για να απασχολήσει και μαθητές που χρειάζονταν να βρίσκονται έξω από
τη σχολική αίθουσα, για οποιοδήποτε λόγο.

 

 

5. Ο ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΜΙΚΗΣ

Σε μια περιήγηση στη ζωή και το έργο του Μ.Θεοδωράκη, έγινε μια έρευνα για να ανακαλύψουν τα παιδιά ποια 
είναι τα στοιχειά εκείνα  που κάνουν το δημιουργό να είναι  γι’αυτά ένα «δικό» τους πρόσωπο.

Α. Κολάζ με τις σκέψεις του Θεοδωράκη, τραγούδια και εικόνες που ετοίμασαν οι μαθητές στη διάρκεια της
χρονιάς .

Β. Ακρόαση τραγουδιών κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://9gym-irakliou.com/category/h-drash/ekdhloseis-draseis/

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις



Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση σε θέματα αποτελεσματικής ενίσχυσης/ένταξης στο μάθημα,
αλλοδαπών μαθητών με σοβαρές ελλείψεις στη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
Επιμόρφωση , με πρακτικό κυρίως περιεχόμενο, σε ζητήματα διαφοροποιημένης
διδασκαλίας. Επιμόρφωση σεν θέματα ψυχικής ανθεκτικότητας για μαθητές και
εκπαιδευτικούς Επιμόρφωση σχετική με την πρόληψη της επαγγελματικής
εξουθένωσης των εκπαιδευτικών.


