
Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

 

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 Γυμνάσιο Δ.Ε Σαπών, είναι από τα πρώτα που χαρακτηρίστηκαν  ως 
«Διαπολιτισμικό» από την Ελληνική Πολιτεία το έτος 1996 . Το σχολείο
βρίσκεται στον ίδιο χώρο μαζί με το  Γενικό Λύκειο Δ.Ε Σαπών επί της οδού Γυμν. Β.
Κουτουμάνη 1. Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 φοίτησαν συνολικά 223
μαθητές/τριες ηλικίας 13-16 ετών και υπηρέτησαν τα διδακτικά τους καθήκοντα 27
καθηγητές/τριες (μόνιμοι, αποσπασμένοι, αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου και
πλήρους απασχόλησης). Η σύνθεση του μαθητικού δυναμικού του σχολείου μας
αντικατοπτρίζει την πολυμορφία της πληθυσμιακής σύνθεσης της περιοχής, με τους
περισσότερους να προέρχονται από το γειτονικό και ημιορεινό όγκο της Ροδόπης -
είκοσι επτά (27) χωριά . Στην πλειονότητά τους είναι μαθητές μουσουλμανικής
μειονότητας με Ελληνική Υπηκοότητα (Τούρκοι, Ρομά, Αθίγγανοι, Πομάκοι) και
παλιννοστούντες από την πρώην Σοβιετική Ένωση με έντονα κοινωνικο–οικονομικά
προβλήματα λόγω της οικονομικής ανέχειας. Τα διαφοροποιημένα γλωσσικά,
θρησκευτικά, πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία αιτιολογούν τον
«Διαπολιτισμικό χαρακτήρα του σχολείου μας και του προσδίδουν ένα ιδιαίτερο
ρόλο στο να παντρέψει τη διαφορετικότητα αυτή, δημιουργώντας κοινές μαθητικές
ταυτότητες, συνταιριάζοντας αυτό το πλούσιο «υλικό/στοιχεία». Το σχολείο ως
φυσικός χώρος, είναι το καταλληλότερο περιβάλλον για τα παιδιά/μαθητές και
σκοπεύει όχι μόνο στην απόκτηση γνώσεων σύμφωνα πάντα με τα μαθήματα του
Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ), αλλά και ως χώρος κοινωνικοποίησης,
στοχεύει ελεύθερα και δημιουργικά στο να βοηθήσει τους μαθητές να διαμορφώσουν
 προσωπικότητα και ήθος, ν΄ ανιχνεύσουν τις ικανότητες τους, να καλλιεργήσουν
τις δεξιότητες ευαισθητοποιώντας τα σε θέματα σχετικά με την κοινωνία, την
εργασία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τον αθλητισμό, την υγεία, την τέχνη κ.ά.

Τέλος, όσον αφορά τις κτηριακές του εγκαταστάσεις διαθέτει συνολικά 18 αίθουσες
διδασκαλίας εκ των οποίων αξιοποιούνται οι 10 και οι  6 απο αυτές  είναι
επανδρωμένες με διαδραστικούς πίνακες με το βασικό τους τεχνολογικό εξοπλισμό
(ΤΠΕ). Επίσης, διαθέτει 2 εργαστήρια  Η/Υ και 1 Φυσικών επιστημών,  αίθουσες



τεχνολογίας, πολλαπλής χρήσεως, Γυμναστήριο, παράρτημα, 4 προκάτ/λυόμενα,
γραφεία διεύθυνσης και καθηγητών/τριών, γραφείο γραμματείας χωρίς να είναι
στελεχωμένο από μόνιμο προσωπικό και αύλειο χώρο ικανοποιητικών διαστάσεων.
Το έργο των έμπειρων και επιστημονικά - παιδαγωγικά καταρτισμένων
εκπαιδευτικών του σχολείου μας είναι αξιόλογο αλλά και επίπονο λόγω των
συγκοινωνιακών προβλημάτων, της ελλιπούς υποστήριξης από το οικογενειακό
περιβάλλον των παιδιών και της γενικής οικονομικής κρίσης. 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Στο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Δ.Ε) Σαπών, ο εκάστοτε εκπαιδευτικός
από την αρχή της σχολικής χρονιάς καθορίζει  σαφείς και εφικτούς διδακτικούς/
μαθησιακούς στόχους και τις στρατηγικές διδασκαλίας, οργάνωσης τάξης, μέσα
διδασκαλίας, διδακτικό χρόνο και μεθόδους αξιολόγησης των μαθητών. Για την
υλοποίηση της Παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας  κατά τη σχολική περίοδο
2020-2021, υπήρξε αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου διδασκαλίας με το
σχεδιασμό ενός αντίστοιχα αποτελεσματικού προγράμματος, προσαρμοσμένου στο
πλαίσιο της «σύγχρονης» και «ασύγχρονης» τηλεκπαίδευσης, καθώς και της «δια
ζώσης» εκπαίδευσης.

Παρά τα προβλήματα και τις επιπρόσθετες δυσκολίες που προέκυψαν από την
πανδημία, το σχολείο μας μπόρεσε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στον εκπαιδευτικό του
ρόλο . Εφαρμόστηκαν όλα τα προβλεπόμενα από τα αναλυτικά προγράμματα
σπουδών (ΑΠΣ) για τη διδασκαλία των μαθημάτων όλων των τάξεων, καθώς φυσικά
και οι εγκύκλιοι για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που κυριάρχησε την περσινή
χρονιά. Οι καθηγητές/τριες ανταποκρίθηκαν πλήρως στα υπηρεσιακά τους
καθήκοντα, στις διδακτικές και εξωδιδακτικές τους δραστηριότητες, και κατέβαλαν
κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξεπεραστούν οι όποιες δυσκολίες αναδύθηκαν μέσα
από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της περσινής αναστολής
της διά ζώσης λειτουργίας,οι συνάδελφοι εργάστηκαν μέσω της πλατφόρμας webex,
αξιοποιώντας  παράλληλα τις ψηφιακές τους τάξεις , την e-class και την e-me του
Πανελλήνιου Σχολικού δικτύου (ΠΣΔ), σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ.
Επίσης, τα διαθέσιμα διδακτικά - εποπτικά μέσα διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκαν
βέλτιστα από όλους τους εκπαιδευτικούς με στόχο την περιεκτική και ενδελεχή
 ενημέρωση των μαθητών και την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των μαθημάτων.



Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη κείμενη νομοθεσία ήταν πλήρης και η
εφαρμογή της απαρέγκλιτη. Η συνεργασία του σχολείου μας με την Δ/Β Εκπ/ση
Ροδόπης και του λοιπού  διοικητικού προσωπικού ήταν άκρως γόνιμη και
εποικοδομητική, καθώς και η συνεργασία μας με την Οικονομική Επιτροπή Δ/Β
Εκπ/σης του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών  που έχει και την ευθύνη για την οικονομική
κάλυψη βασικών αναγκών του σχολείου όπως, θέρμανση, τεχνικές εργασίες
(συντήρηση κτιριακών υποδομών), τα υλικά καθαριότητας, η ενίσχυση εποπτικών-
διδακτικών μέσων, η απολύμανση χώρων κ.α,  ήταν  θετική και άμεση και έλαβε
χώρα με ορθολογικό τρόπο.

Από τα σημαντικότερα προβλήματα αναδεικνύεται – μεταξύ άλλων – μέχρι και
σήμερα η σχολική διαρροή. Η  υλοποίηση του προγράμματος ΖΕΠ ΙΙ για την ενίσχυση
της ελληνικής γλώσσας σε μαθητές της Α΄ τάξης λειτούργησε ως αντίμετρο στην
μείωση της διαρροής αυτής , όπως και η εφαρμογή/υλοποίηση καλών πρακτικών η
οποία περιελάμβανε την έγκαιρη ειδοποίηση και άμεση ενημέρωσητου
γονέα/κηδεμόνα, τη σχολαστική καταγραφή της συμμετοχής όλων των
μαθητών/τριών, την παρακολούθηση της παρουσίας, της συμπεριφοράς και της
προόδου τους, κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης, ακόμα και της προσφοράς
διαθέσιμου Η/Υ του σχολείου αποτέλεσε κύριο μέλημα της Διεύθυνσης και του
Συλλόγου Διδασκόντων.

Η διαφορετικότητα είναι βασικό χαρακτηριστικό των μαθητών ενός
Διαπολιτισμικού Σχολείου. Στο Γυμνάσιο Δ.Ε Σαπών συνυπάρχουν αρμονικά
μαθητές διαφορετικών θρησκειών (χριστιανοί ορθόδοξοι και μουσουλμάνοι) καθώς
και διαφορετικής εθνικότητας και κουλτούραςκαι έχουν επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό
η αρμονική συνύπαρξη, ο αλληλοσεβασμός και η αποδοχή της διαφορετικότητας .
Στην καθημερινή μεταξύ τους συνεργασία κατά την διάρκεια των μαθημάτων αλλά
και κατά την πραγματοποίηση σχολικών δράσεων οι μαθητές γνωρίζονταν καλά
μεταξύ τους και ενεργούσαν σε κλίμα αλληλοκατανόησης και αλληλεγγύης. Επίσης,
οι μαθητές ενθαρρύνονταν με ολιγόλεπτες τακτικές συζητήσεις με τους
εκπαιδευτικούς ώστε να νιώθουν το σχολείο τους οικείο και ασφαλές περιβάλλον σε
βαθμό που να το αισθάνονται ως δεύτερο σπίτι τους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που
προέκυπτε οι εκπαιδευτικοί, καθώς και η κοινωνική λειτουργός ήταν δίπλα στους
μαθητές αφιερώνοντας προσωπικό χρόνο για στήριξη και νουθεσία  πάντα μέσα σε
κλίμα κατανόησης, αλληλοσεβασμού και αγάπης.

Οι  σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών στο σχολείο βασίστηκαν στην ειλικρίνεια,
στην αμοιβαία κατανόηση και στο σεβασμό της προσωπικότητας των
μαθητών/τριών. Οι καθηγητές ήταν πρόθυμοι να   συζητήσουν μελλοντικά σχέδια,
στόχους, προσωπικά προβλήματα γνωρίζοντας ότι θα τους έχουν συμπαραστάτες
στην προσπάθεια επίλυσής τους.



Σημαντικός παράγοντας στην πετυχημένη Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
αποτελούν και οι σχέσεις του σχολείου με την οικογένεια . Στο σχολείο μας οι
σχέσεις του Συλλόγου διδασκόντων με τις οικογένειες των μαθητών ήταν
εξαιρετικές με εδραιωμένο το σεβασμό, την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη. Προς
αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε τα μέγιστα και η εκπαιδευτικός που ορίστηκε ως
υπεύθυνη σχολικής ζωής. 

Σημεία προς βελτίωση

Το σημείο προς βελτίωση που απορρέει από την Παιδαγωγική και μαθησιακή
λειτουργία αφορούν πρωτίστως στην απουσία επαρκούς και αναβαθμισμένου
τεχνολογικού εξοπλισμού (ΤΠΕ) στη σχολική μας μονάδα. Για την διευκόλυνση
λοιπόν, της διδακτικής και μαθησιακής λειτουργίας η ενίσχυση των υπόλοιπων
αιθουσών διδασκαλίας με επιπλέον τεχνολογικό εξοπλισμό, διαδραστικούς πίνακες,
Η/Υ, προτζέκτορες κρίνεται άκρως επιτακτική .

Ένα άλλο πρόβλημα που ίσως αποτελεί τροχοπέδη στην περαιτέρω βελτίωση και
ανάπτυξη  των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών  και μαθητών, είναι η διαφορετική
μητρική γλώσσα της πλειονότητας των μαθητών/τριών από αυτή των
εκπαιδευτικών. Έτσι δυσχεραίνεται η επικοινωνία των μαθητών με τους
εκπαιδευτικούς και αποτελεί βασικό σημείο προς βελτίωση στο άμεσο μέλλον.

Στο υπάρχον πρόβλημα της μαθητικής διαρροής έρχεται να προστεθεί κατά το
σχολικό έτος 2020-2021 και το βάρος της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού. Η
αναστολή της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτέλεσε, για αρκετούς/ες μαθητές/τριες
του σχολείου μας, αιτία περιστολής των προσδοκιών και φιλοδοξιών τους, γεγονός
που με την σειρά του απείλησε ή/και οδήγησε στην πρόωρη έξοδό τους από τον χώρο
της εκπαίδευσης. Κυρίως, μαθητές/τριες από χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά
περιβάλλοντα, λόγω της έλλειψης του βασικού εξοπλισμού που απαιτεί η σύγχρονη
τηλεκπαίδευση και της αδυναμίας υποστήριξής τους από το οικογενειακό τους
περιβάλλον, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αίσθημα αβεβαιότητας, το οποίο αφορούσε
στο δίλημμα διατήρησης ή/και όχι της μαθητικής τους ταυτότητας. Το εν λόγω
σημείο χρήζει ιδιαίτερης προσοχής στο εγγύς μέλλον .

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021,  ηγεσία και η διοίκηση του σχολείου
δημιούργησαν τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την οργάνωση και διοίκηση
της σχολικής μονάδας. Το συμμετοχικό, συνεργατικό  πλαίσιο εργασίας έθεσε ως



στόχο  την παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης προς όλους τους μαθητές/τριες και
την αποτελεσματική διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Ένας κύριος στόχος που
τέθηκε κατά προτεραιότητα και επιτεύχθηκε ήταν η ενίσχυση των περισσοτέρων
αιθουσών και εργαστηρίων διδασκαλίας  (Τεχνολογίας, Φυσικών Επιστημών) και
του σχολείου με την προσθήκη επιπλέον τεχνολογικού εξοπλισμού (ΤΠΕ) από δωρεές
εταιρειών, της ανακαίνισης του κλειστού Γυμναστηρίου αλλά και των εσωτερικών
χώρων του σχολείου, αφενός για τη διασφάλιση της καθαρότητας και της σχολικής
υγιεινής  και αφετέρου για την εξασφάλιση της αναγκαίας παρεχόμενης ποιότητας
μάθησης. Ένας επίσης, βασικός στόχος που υλοποιήθηκε, ήταν η εξασφάλιση
περισσοτέρων προϋποθέσεων για ένα σχολείο φιλελεύθερο και δημοκρατικό, με
συνθήκες πειθαρχίας και κανόνες σεβαστούς από όλους και απαλλαγμένο από
παραβατικές συμπεριφορές μέσω της πιστής τήρησης από όλους του «εσωτερικού
σχολικού κανονισμού» και συνάμα ένα σχολείο συναγωνιστικό, αποτελεσματικό και
ανοικτό στην κοινωνία. Ως προς τη λοιπή λειτουργία του σχολείου, επιτεύχθηκε η
μέγιστη δυνατή συλλογικότητα στη λήψη των διοικητικών αποφάσεων με την
αγαστή συνεργασία του Διευθυντή, της Υποδιευθύντριας και των μελών του
Συλλόγου Διδασκόντων, που λειτούργησαν χωρίς προβλήματα και πάντοτε μέσα στα
πλαίσια του αμοιβαίου σεβασμού, της αναγνώρισης του θεσμικού ρόλου  και των
συγκεκριμένων καθηκόντων τους.

Το σχολείο δημιούργησε τις κατάλληλες  συνθήκες για την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου
αξιοποιήθηκε κατάλληλα ανάλογα με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις εμπειρίες
του κάθε μέλους για τις ανάγκες του σχολείου. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων
στους καθηγητές/τριες ήταν δίκαιη. Η διεύθυνση του σχολείου υποστήριξε τη
συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ των ειδικοτήτων ή τάξεων για την από
κοινού επίλυση ζητημάτων σχετικά με τη μάθηση. Αναπτύχθηκαν διαδικασίες
στήριξης των διδασκόντων σε επιστημονικές και παιδαγωγικές ανάγκες, τόσο δια
ζώσης όσο και εξ αποστάσεως όπως επιμορφώσεις, σεμινάρια και ενημερώσεις από
υπεύθυνους ειδικοτήτων και εκπαιδευτικών θεμάτων παιδαγωγικής ευθύνης, καθώς
και ενδοσχολικής επιμόρφωσης στη χρήση του webex για τη χρήση και λειτουργία
της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Αξιοποιήθηκε σε μέγιστο βαθμό η αγαστή συνεργασία του σχολείου μας με την
Οικονομική Επιτροπή Δ/Β Εκπ/σης του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών  που έχει και την
ευθύνη για την οικονομική κάλυψη βασικών αναγκών του σχολείου όπως, θέρμανση,
τεχνικές εργασίες (συντήρηση κτιριακών υποδομών), τα υλικά καθαριότητας, η
ενίσχυση εποπτικών-διδακτικών μέσων, η απολύμανση χώρων κ.α,  και έλαβε χώρα
με ορθολογικό τρόπο. Επιπλέον, στη δια ζώσης διδασκαλία, οι εκπαιδευτικοί
 αξιοποίησαν και ορισμένες διαθέσιμες εκσυγχρονισμένες αίθουσες διδασκαλίας για
την πληρέστερη διδακτική και μαθησιακή τους διαδικασία .



Το σχολείο μας ανέπτυξε πρωτοβουλίες συνεργασίας  με τη συμμετοχή τμημάτων
μαθητών με άλλα σχολεία - μέσω σχολικών  δικτύων, ενισχύθηκαν οι σχέσεις
συνεργασίας με τοπικούς φορείς και γενικότερα αναπτύχθηκαν θετικές πρακτικές
στη συμμετοχή των μαθητών/τριών και του σχολείου μας γενικότερα, σε αυτές τις
δραστηριότητες που προάγουν τη βελτίωση της μάθησης και της εξωστρέφειας  με
άλλους εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς.

Σημεία προς βελτίωση

Βασικό σημείο  περαιτέρω βελτίωσης αποτελεί η επιπλέον ενίσχυση με
εκσυγχρονισμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και των υπόλοιπων αιθουσών διδασκαλίας
όπως, διαδραστικοί πίνακες, προτζέκτορες και Η/Υ για την υποστήριξη και
κατανόηση της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας , καθώς και η ανακαίνιση
αυτών για τη διασφάλιση της υγιεινής .

Στο Γυμνάσιο Δ.Ε Σαπών η επίτευξη των βασικών επιδιώξεων  καθώς και η
εφαρμογή ενός λειτουργικού σχολικού προγράμματος αντιμετωπίζουν προβλήματα
κυρίως,  ως προς την α) απουσία  ενός ειδικού ωρολογίου προγράμματος που να
ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών (ώρες διδασκαλίας, χρόνο
διαλειμμάτων κ.α)  και β) στη λειτουργία τμημάτων με μεγάλο αριθμό μαθητών για
τα δεδομένα Διαπολιτισμικού σχολείου, που προέρχονται από  χωριά του πεδινού
και ορεινού όγκου της Ροδόπης.  Ως Διαπολιτισμικό σχολείο, οφείλει να εφαρμόζει
ένα διαφορετικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και πλαίσιο προετοιμασίας,
οργάνωσης, λειτουργίας, δομής, μεθοδολογίας ως προς την παροχή της διδακτικής
και μαθησιακής διαδικασίας ώστε να μην εξισώνεται με τα κλασικά γυμνάσια.

Επιπλέον, η απουσία ενός μόνιμου διοικητικού υπαλλήλου για την γραμματειακή
υποστήριξη του σχολείου και η παρουσία,επίσης,ενός φύλακα για την προστασία και
φύλαξη των κτιριακών χώρων-υποδομών του σχολείου γενικότερα είναι ανεπαρκής,
αν και  προς αυτήν την κατεύθυνση, η διεύθυνση του σχολείου έχει ενημερώσει
επανειλημμένα τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών και ευελπιστούμε για  την  άμεση
διευθέτηση του θέματος στο άμεσο μέλλον.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Αναφορικά με τη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα από αρμόδιους φορείς
(π.χ. συντονιστές εκπαίδευσης, πανεπιστημιακούς καθηγητές, ειδικούς



επιστήμονες), το σύνολο του διδακτικού προσωπικού του σχολείου μας έχει λάβει
μέρος σε επιμορφώσεις και σεμινάρια διά ζώσης και διαδικτυακά που σχετίζονται,
τόσο με τον εμπλουτισμό του γνωστικού αντικειμένου της κάθε ειδικότητας, όσο και
με την εξέλιξη της παιδαγωγικής και διδακτικής τους επάρκειας.

Όσον αφορά τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας
ενημερώθηκαν ενδελεχώς από εξειδικευμένους συναδέλφους τους για την πρακτική
αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου στην εξ αποστάσεως
και διά ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, είχαν τη δυνατότητα να διευρύνουν
τις γνώσεις τους σχετικά με την εκδήλωση του σεισμού και τα μέτρα που
λαμβάνονται κατά την εξέλιξη του φαινομένου.

Δράσεις για την ανάπτυξη του γλωσσικού και του επιστημονικού εγγραμματισμού
υλοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο των μαθημάτων τους στην
πλατφόρμα WEBEX.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων σε
συνεργασία με άλλα σχολεία αυτή πραγματοποιήθηκε στο ακέραιο με τη συνεργασία
φοιτητών /σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) και της ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών με διά ζώσης και εξ
αποστάσεως τηλεκπαίδευση και τηλεργασία.

Τέλος, όσον αφορά τη συμμετοχή του σχολείου μας σε εθνικά προγράμματα
δραστηριοποιηθήκαμε σε εθνικό επίπεδο με τη συμμετοχή των αντίστοιχων
ειδικοτήτων  καθηγητών/τρών (ΠΕ06  & ΠΕ04.01).

Σημεία προς βελτίωση

Για τον σχεδιασμό υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων στο σχολείο μας με τη
μορφή της ετεροπαρατήρησης δυστυχώς, δεν υλοποιήθηκαν τη χρονιά 2020-2021
λόγω της πανδημίας covid-19. Το εν λόγω θέμα, αποτελεί μείζονος σημασίας προς
βελτίωση για την επόμενη χρονιά, όπως και η παρότρυνση της συμμετοχής των
εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά προγράμματα  εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν.

 


