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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

12/θεσιο 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ -ΤΟΥ ΑΜΜΟΥ
Κωδικός: 9140005
Αγίου Διονυσίου 11, ΤΚ 29100
Ιστοσελίδα : tritodimotiko.gr
EMAIL: mail@3dim-zakynth.zak.sch.gr
Το κτίριο
Το 3ο Δημοτικό σχολείο Ζακύνθου, το γνωστό ως Σχολείο του Άμμου, βρίσκεται στην
περιοχή του Άμμου, στην παραλιακή ζώνη της πόλης της Ζακύνθου, άρρηκτα δεμένο
με τον τόπο, αναγνωρίσιμο, με αναλλοίωτο χαρακτήρα, χαραγμένο στη μνήμη όλων,
σημείο αναφοράς στην ζωή του τόπου (τοπόσημο).
Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό κτίριο της πόλης, δείγμα Αρχιτεκτονικής
Δημόσιας χρήσης, κτισμένο το 1932. Μελετήθηκε και κατασκευάστηκε στο πλαίσιο
του προγράμματος της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης της κυβέρνησης Ε. Βενιζέλου
(1928-1932) από τον τότε Υπουργό Παιδείας Γ. Παπανδρέου .
Το κτίριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα
του αρχιτεκτονικού κινήματος του Μοντερνισμού (περίοδος Μεσοπολέμου, από τους
σημαντικότερους εκπροσώπους του κινήματος ο Αρχιτέκτονας Le Corbusier).
Διακρίνονται σε αυτό όλα τα χαρακτηριστικά της σχολικής αρχιτεκτονικής της
περιόδου του Μοντερνισμού: Κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα,
λειτουργικότητα και ευελιξία, μεγάλα επιμήκη ανοίγματα, (Διαφάνεια, φυσικός
φωτισμός, αερισμός), σύστημα διαδρόμων, παρουσία υπόστεγου γυμναστικής,
προσβάσιμα δώματα κλπ.
Από τους σεισμούς του 1953 το διδακτήριο παραμένει άθικτο, λόγω της άριστης
κατασκευής του. Το σχολείο είναι το πιο παλιό διασωθέν διδακτήριο της Ζακύνθου
και δεσπόζει στην είσοδο του λιμανιού της πόλης.
Η φθορά του είναι εμφανής. Παρ’ όλες τις προσπάθειες συντήρησης που κατά
καιρούς έχουν γίνει, χρειάζονται έργα ουσιαστικής ανακαίνισης για την διατήρησή
του και την σωστή και ασφαλή λειτουργία του. Το 2020 καταφέραμε την ένταξή του
σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα στο πρόγραμμα
«Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας
χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές  δίκτυα» και το Φεβρουάριο έγινε η έναρξη
των εργασιών. Στο κτίριο του 3ου Δημοτικού σχολείου του Άμμου φέτος ξεκίνησαν
σοβαρές κι εκτεταμένες εργασίες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού προκειμένου να
παραμείνει λειτουργικό με άγνωστη ημερομηνία ολοκλήρωσης και παράδοσης του
έργου. Οι συνθήκες λειτουργίας ήτανε ιδιαίτερα δύσκολες (σκαλωσιές, γκρεμίσματα,
διαρκής, έντονος κι ενοχλητικός θόρυβος, σοβατίσματα, αλλαγή κουφωμάτων κ.λ.π.)
για τους εκπαιδευτικούς και πρωτίστως για τους μαθητές .
Η λειτουργία του σχολείου



Σήμερα λειτουργεί ως 12/θεσιο και συστεγάζεται με το 3ο Νηπιαγωγείο Ζακύνθου
που χρησιμοποιεί δύο αίθουσες του ισογείου.

Υπάρχουν 12 αίθουσες διδασκαλίας για αντίστοιχα τμήματα και 3 αίθουσες για το
τμήμα ένταξης, το τμήμα υποδοχής και το μάθημα της πληροφορικής. Δεν
υφίστανται αίθουσες μουσικής, εικαστικών, εργαστήρια, αναγνωστήριο, βιβλιοθήκη.
Ως αίθουσες εκδηλώσεων, βιβλιοθήκης και γυμναστηρίου χρησιμοποιείται η
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Στο προαύλιό του υπάρχουν γήπεδα ποδοσφαίρου,
μπάσκετ και βόλεϊ.
Παρ΄ όλες τις κτιριακές δυσκολίες το σχολείο έχει υιοθετήσει έναν σύγχρονο τρόπο
λειτουργίας με αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες με ενσύρματο ίντερνετ,
βιντεοπροβολείς και υπολογιστές.  
Στο σχολείο υπηρετούν 30 εκπαιδευτικοί. Το μόνιμο προσωπικό υπερτερεί σε σχέση
με τους αναπληρωτές- ωρομίσθιους.
Φοιτούν 246 μαθητές σε 12 τμήματα. Παράλληλα το σχολείο μας λειτουργεί και ως
Ολοήμερο Σχολείο. Κατά τη φετινή χρονιά έχουν φοίτησαν σ΄αυτό 50 μαθητές. Η
πλειοψηφία των μαθητών μας έχει γονείς που με κοινωνιολογικούς όρους
κατατάσσονται στην κατηγορία των μικρών, μέσων και λαϊκών στρωμάτων. Υπάρχει
ένα ποσοστό της τάξης του 25% αλλοδαπών μαθητών.
Το μαθητικό δυναμικό της σχολικής μας μονάδας προέρχεται από οικογένειες με
μέσο μορφωτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Οι γονείς ενδιαφέρονται για την
ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των παιδιών τους. Έτσι υπάρχει η
δυνατότητα των μαθητών να συμμετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες που
προάγουν τη μάθηση και την κοινωνικοποίησή τους.
Επιπρόσθετα, στο σχολείο πραγματοποιούνται σχολικά προγράμματα με απώτερο
σκοπό την κοινωνικοποίηση και ευαισθητοποίηση των μαθητών, ενώ για την
ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υπάρχει
Τμήμα Ένταξης το οποίο τα τελευταία 3 έτη δεν λειτουργεί λόγω αδειών των
εκπαιδευτικών.
Στο 3ο Δημοτικό Άμμου για την υποστήριξη μαθητών, γονέων κι εκπαιδευτικών
λειτουργεί ΕΔΑΥ, η οποία αποτελείται από κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο.
Φέτος όμως δεν λειτούργησε ολοκληρωμένα λόγω αδειών της ψυχολόγου και της
εκπαιδευτικού του τμήματος ένταξης.
Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού χαρακτήρα του σχολείου, συμμετέχουμε
σε δράσεις e-twinning και Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού σε συνεργασία
με διάφορα Ευρωπαϊκά σχολεία.
Ο σύλλογος γονέων είναι ενεργός και υποστηρίζει τις δραστηριότητες των μαθητών.
Το σχολείο παρουσιάζει ελλείψεις τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό (γραμματεία,
φύλακα-επιστάτη), όσο και σε θέματα υλικοτεχνικής υποδομής (αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων, διαδραστικούς πίνακες).
Το όραμά μας.
Σεβόμαστε και εμπνεόμαστε από το παρελθόν, αγωνιζόμαστε στο παρόν,
εργαζόμαστε για το μέλλον.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Σημείο υπεροχής της σχολικής μονάδας είναι η Στελέχωση του σχολείου καθώς δεν
υπήρξαν ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό. Η επιστημονική-παιδαγωγική κατάρτιση
και η εμπειρία των εκπαιδευτικών ιδιαίτερα ικανοποιητική καθώς   ανταποκρίθηκαν



στις ανάγκες του σχολείου και στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Οι
εκπαιδευτικοί του   σχολείου έδειξαν ενδιαφέρον για το εκπαιδευτικό έργο και
εργάζονται με συνέπεια και ζήλο. Από την αρχή του σχολικού έτους ο σύλλογος
διδασκόντων, κατάρτισε ένα λειτουργικό και αποτελεσματικό ωρολόγιο πρόγραμμα
και εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας. Οι οικονομικοί πόροι του σχολείου
διαχειρίστηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την κάλυψη των αναγκών του. Η
αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού από τους εκπαιδευτικούς
ήταν πολύ καλή. Η Διεύθυνση του σχολείου ενθάρρυνε τους εκπαιδευτικούς στην
αξιοποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί του
σχολείου θεωρούν πολύ σημαντική την επιμόρφωσή τους σε ζητήματα που άπτονται
της καθημερινότητας στο σχολείο και ενθαρρύνονται από τη Διεύθυνση του σχολείου,
για τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές δράσεις, συνέδρια και ημερίδες. Οι
διδακτικές πρακτικές του σχολείου αποτιμώνται θετικές. Η αποτελεσματική διοίκηση
της τάξης με τη σωστή αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και των μέσων
διδασκαλίας είχαν σαν αποτέλεσμα την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος
Σπουδών. Καταγράφηκε  καλή επικοινωνία μεταξύ μαθητών και δασκάλων, ποικιλία

μεθόδων αξιολόγησης, έμφαση στη θετική ενίσχυση των μαθητών, ποιοτική
αξιολόγηση και σύνδεσή της με τους στόχους και το περιεχόμενο της διδασκαλίας,
ώστε να λειτουργεί ανατροφοδοτικά.
Μεταξύ των εκπαιδευτικών υπήρξε συνεργασία, αλληλοϋποστήριξη και αλληλεγγύη.
Συνεργάστηκαν εποικοδομητικά στην αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων στην
τάξη, καθώς και στην ανταλλαγή ιδεών και εκπαιδευτικού υλικού. Το Σχολείο παρά
τους περιορισμούς εξαιτίας της πανδημίας, συμμετείχε  σε  δράσεις, εκδηλώσεις,
διαγωνισμούς. Επίσης συνεργάστηκε αποτελεσματικά και με όλους τους φορείς του
τοπικού περιβάλλοντος, τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, το ΚΕΣΥ, τον Σύλλογο Γονέων
και τους διάφορους κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς. Οι εκπαιδευτικοί του
σχολείου, συμμετείχαν   σε εκπαιδευτικά προγράμματα, (αγωγής υγείας,
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών θεμάτων, κυκλοφοριακής αγωγής) και
διοργάνωσαν ενημερωτικές, εικαστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
Στο σχολείο η φοίτηση των μαθητών ήταν σταθερή. Παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία
των μαθητών ανταποκρίθηκε στους στόχους και στα περιεχόμενα του Α.Π.Σ. Η
επίδοση και πρόοδος των μαθητών κρίνεται ικανοποιητική. Σε επίπεδο σχολείου,
αλλά και σε επίπεδο τάξης, αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες για την περαιτέρω βελτίωση της προόδου των μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Το διδακτήριο εχει προδιαγραφές 6/θέσιου ενώ λειτουργεί ως 12/θεσιο. Δεν καλύπτει
ικανοποιητικά τις ανάγκες του σχολείου (αριθμός και  χωρητικότητα αιθουσών)  και
απαιτούνται παραπέρα παρεμβάσεις για τη βελτιστοποίησή του, όπως είναι η
μόνωση της ταράτσας, η αντικατάσταση των εσωτερικών κουφωμάτων, η
ηλεκτρολογική αναβάθμιση του κτιρίου . Ο αύλειος χώρος είναι ικανοποιητικός σε
έκταση,  αλλά μη ασφαλής για τους μαθητές και  ο  ασφαλτοτάπητας είναι κακής
ποιότητας. Ο υπάρχων εξοπλισμός δεν επαρκεί για να καλύψει πλήρως  τις ανάγκες
του σχολείου. Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι δεν επαρκούν για να καλύψουν
ελλείψεις εξοπλισμού του σχολείου,θα πρέπει να βρεθούν πόροι για τον
εκσυχρονισμό του.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία



Το σχολείο ανταποκρίθηκε στις θεσμικές του υποχρεώσεις εκπληρώνοντας σε απόλυτο
βαθμό τους θεσμικά προβλεπόμενους στόχους του ωρολογίου προγράμματος και του
Προγράμματος Σπουδών. Επίσης υλοποίησε με επιτυχία τους εκπαιδευτικούς στόχους που
είχαν τεθεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς σε σειρά συνεδριάσεων του Συλλόγου
Διδασκόντων. Υπάρχει η γενική εκτίμηση πως ανταποκρίθηκε συνολικά στις προσδοκίες των
εκπαιδευτικών και των γονέων για την πρόοδο των μαθητών στα μαθήματα και την
κοινωνική τους ανάπτυξη, ενώ οι εκπαιδευτικοί είναι αισιόδοξοι για  την  περαιτέρω 
βελτίωση  του  εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο μας κατά την επόμενη σχολική χρονιά,

καθώς οι μαθητές δείχνουν ικανοποιημένοι με την ατομική τους πρόοδο και τη συμμετοχή
τους στη σχολική ζωή. Ειδικά σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης, προβολής και
δημοσιότητας του σχολείου αξιοποιήθηκαν αποτελεσματικά οι νέες τεχνολογίες, με
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ιστοσελίδα του Σχολείου . Γενικά διαφαίνεται, τόσο σε
προσωπικό όσο και σε επίπεδο Συλλόγου Γονέων, ότι οι γονείς είναι ικανοποιημένοι με τη
γενικότερη λειτουργία του Σχολείου, τις δραστηριότητές του και τα επιτεύγματά του σε μια
ιδιαίτερη και πρωτόγνωρη για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα σχολική χρονιά.

Σημεία προς βελτίωση

Τα τελευταία χρόνια η διοικητική δουλειά έχει αυξηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Καθημερινά
γίνεται βομβαρδισμός από e-mail τα οποία ένα άτομο είναι αδύνατο να την
παρακολουθήσει. Μάλιστα, τα δύο τελευταία χρόνια η πανδημία που μαστίζει τη χώρα
επιδεινώνει την κατάσταση. Δεν ξεχνάμε ότι ο Δ/ντής του σχολείου πέρα από τις διοικητικές
υποχρεώσεις του έχει και παιδαγωγικά καθήκοντα. Μάλιστα θα πρέπει να αφιερώνει το
περισσότερο χρόνο στην μαθησιακή και παιδαγωγική διαδικασία του σχολείου. Άρα είναι
επιτακτική ανάγκη η τοποθέτηση γραμματείας στα σχολεία για την διεκπεραίωση των
διοικητικών θεμάτων.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η διάθεση όλων των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα που
θα  βοηθήσει να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και δημιουργικοί στο δύσκολο έργο τους.

Σημεία προς βελτίωση

Να διερευνούνται οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και να αποφασίζονται ανάλογα με αυτές
τις ανάγκες ενδοσχολικές επιμορφώσεις. Επίσης ουσιαστική επιμόρφωση εκπαιδευτικών με
απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα για κάποιο χρονικό διάστημα . Μέχρι το 2003
λειτουργούσαν στα πανεπιστήμια τα Διδασκαλεία όπου για δύο χρόνια επιμόρφωναν
χιλιάδες δασκάλους και νηπιαγωγούς,αλλά δυστυχώς καταργήθηκαν.
Οι συναντήσεις-επιμορφώσεις πρέπει να γίνουν δια ζώσης μόλις οι συνθήκες το
επιτρέψουν. Συστηματική προετοιμασία των εκπαιδευτικών σε θέματα τηλεκπαίδευσης για
την καλύτερη κι αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διδασκαλίας.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
4
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σχέσεις μεταξύ μαθητών.
- Οι μαθητές δεν έρχονται σε συγκρούσεις στον ίδιο βαθμό με πριν.
- Μέσα από τις δράσεις οι μαθητές βελτίωσαν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και
έμαθαν να συνεργάζονται με όλους τους συμμαθητές τους αλλά και να σέβονται ο
ένας τον άλλον.
- Σε μεγάλο βαθμό, οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα που έχουν να κάνουν
τόσο με τη διαφορετικότητα όσο και με τα άτομα με αναπηρία μέσα από τις
αντίστοιχες δραστηριότητες.
- Σταθερό προσωπικό εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα. (Η πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών υπηρετεί οργανικά στο σχολείο.)

Σχέσεις σχολείου οικογένειας.



-Η πολύ καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών της ομάδας μας με το Δ. Σ. του
Συλλόγου Γονέων και μιας μικρής αλλά δυναμικής, με διάθεση συμμετοχής,
μερίδας γονέων, η αναγνώριση, εκ μέρους των γονέων, του ενδιαφέροντος
και  των προσπαθειών των εκπαιδευτικών του σχολείου μας για την πρόοδο
των μαθητών μας αποτελούν σίγουρα ένα θετικό αποτέλεσμα της
προσπάθειάς μας.  Επίσης υπήρξε αμοιβαία αναγνώριση και εκτίμηση μεταξύ
των εκπαιδευτικών της ομάδας δράσης και των επιστημόνων του Κ.Π.

Ζακύνθου. Οι οποίοι δήλωσαν ότι είναι στη διάθεσή μας για οποιασδήποτε
μορφής δράση επιλέξουμε την επόμενη χρονιά. Τα παραπάνω μας
ενθαρρύνουν και μας οπλίζουν με την απαραίτητη δύναμη για να συνεχίσουμε
τις προσπάθειές μας την επόμενη χρονιά....

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών.

- Απουσία μαθητών λόγω covid με αποτέλεσμα να μην παρακολουθησουν όλες τις
δράσεις.
- Οι αποστάσεις που έπρεπε να κρατηθούν μεταξύ των μαθητών λόγω των
υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Σχέσεις σχολείου οικογένειας

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς αντιμετωπίσαμε: Τις συχνές και πολυήμερες απουσίες
εκπαιδευτικών ( εξαιτίας της πανδημίας ). Τον φόρτο εργασίας των υπολοίπων
εκπαιδευτικών εξαιτίας αυτών των απουσιών. Τη μακροχρόνια δοκιμασία πάρα
πολλών οικογενειών με διαδοχικές νοσήσεις. Την περιορισμένη γνώση των γονέων
στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και την έλλειψη διάθεσης να τα χρησιμοποιήσουν.
Γονείς  με "ιδιόμορφες" πεποιθήσεις και στάση  απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία
και τις αξίες που πρέπει να διέπουν την κοινωνική ζωή των παιδιών στο σχολείο.
Την ενασχόληση πολλών γονέων με τουριστικά επαγγέλματα κατά μεγάλες χρονικές
περιόδους του έτους και την πολύωρη, καθημερινή απασχόληση τους με αυτά. Όλα
τα παραπάνω δυσκόλεψαν σίγουρα την δράση μας και μείωσαν τον βαθμό επιτυχίας
αυτής. Πρέπει επίσης να πούμε σε αυτό το σημείο ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι
από τον τελικό αριθμό των γονέων που συμμετείχαν. Κυρίως δεν καταφέραμε να
προσεγγίσουμε γονείς που ανοίκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ή γονείς που τα
παιδιά τους αντιμετωπίζουν προβλήματα (μαθησιακά ή συμπεριφοράς ) στη σχολική
ζωή. Τέλος διαπιστώνουμε ότι η εξ΄αποστάσεως επικοινωνία και παρακολούθηση
εκδηλώσεων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο αλλά όχι αρκετό. Οι δια ζώσης εκδηλώσεις
ή ένα μεικτό μοντέλο προκρίνονται για  την επόμενη χρονιά....
 



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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

- Οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις άρα χρειάζεται σχετική
επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης συγκρούσεων από την ψυχολόγο και την
κοινωνική λειτουργό του σχολείου μας αλλά και από το ΚΕΔΑΣΥ Ζακύνθου. -
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα διαφορετικότητας και ειδικότερα με τα
ΑμεΑ από την ψυχολόγο και τη κοινωνική λειτουργό του σχολείου μας.

Θέμα 2

Άξονας

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Ειδικότερο Θέμα

Παρ΄όλο που υπήρχε υλικό έτοιμο και πλήθος άλλου προσβάσιμου υλικού, εξαιτίας
των δυσκολιών που ήδη έχουν αναφερθεί,δεν πραγματοποιήθηκε εκδήλωση για τον
σχολικό εκφοβισμό. Σίγουρα πρέπει να υπάρχει επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για
αυτό το θέμα στην αρχή της σχολικής χρονιάς καθώς και μέριμνα για εκδήλωση-
ενημέρωση των γονέων στο ίδιο ζήτημα. Πολύ καλό θα ήταν επίσης να υπάρξουν
επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών με Θέματα : -Τις μαθησιακές δυσκολίες,ΔΕΠΥ και
προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών. -Τη διαχείρηση της σχολικής τάξης. -Τον
τρόπο προσέγγισης και ενίσχθσης των γονέων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες....

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων



Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια


