
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 Γενικό Λύκειο Τραγαίας βρίσκεται στην κεντρική Νάξο, στο λεκανοπέδιο της Τραγαίας, και απέχει 17
χιλιόμετρα από τη Χώρα (πρωτεύουσα) του νησιού.

Το σχολείο ιδρύθηκε το 1976, μετά τη διάσπαση του εξατάξιου Γυμνασίου Τραγαίας σε Γυμνάσιο και Λύκειο,
οπότε λειτούργησε συστεγαζόμενο με το Γυμνάσιο Τραγαίας στο κτίριο του Γυμνασίου. Το 1998 μεταφέρθηκε
στο καινούργιο παρακείμενο κτίριο του Λυκείου Τραγαίας και από τότε μοιράζεται το ίδιο προαύλιο με το
Γυμνάσιο Τραγαίας.

Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, το σχολείο διαθέτει 8 αίθουσες διδασκαλίας Βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ,
Εργαστήριο Πληροφορικής, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, αίθουσα εκδηλώσεων και 3 αίθουσες προβολών.
Στον προαύλιο χώρο του σχολείου υπάρχουν 2 κοινά (με το Γυμνάσιο) γήπεδα βόλεϊ και μπάσκετ.

Σήμερα το Γενικό Λύκειο Τραγαίας διαθέτει 130 μαθητές και 19 εκπαιδευτικούς. Το 15% των εκπαιδευτικών
είναι αναπληρωτές και πολλοί από τους μόνιμους και τους αναπληρωτές διατίθενται σε άλλα σχολεία του
νησιού. Οι μαθητές που φοιτούν στο Γενικό Λύκειο Τραγαίας προέρχονται από τρία Γυμνάσια του νησιού της
Νάξου και συγκεκριμένα από το Γυμνάσιο Τραγαίας, το Γυμνάσιο Βίβλου και το Γυμνάσιο Σκαδού. Οι
περισσότεροι μαθητές κατοικούν σε χωριά της Ορεινής και της Κεντρικής Νάξου και προσέρχονται στο σχολείο
και αποχωρούν από αυτό με λεωφορεία του ΚΤΕΛ Νάξου, έχοντας διανύσει κάθε φορά αρκετά χιλιόμετρα, πριν
και μετά το μάθημα.

To γενικότερο κλίμα που διαμορφώνεται στο σχολείο είναι θετικό και δημιουργικό, καθώς πέρα από τη
μαθησιακή διαδικασία δίνονται στα παιδιά τα κατάλληλα κίνητρα και ερεθίσματα για τη συμμετοχή τους σε
συλλογικές δράσεις, εκδηλώσεις, διαγωνισμούς που τα βοηθούν να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους,
συσχετίζοντας έτσι τη σχολική γνώση με την πραγματική ζωή και συμβάλλοντας στην κοινωνικοποίηση τους.
Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω του Covid-19 ήταν σαφώς καλύτερες από
το προηγούμενο σχολικό έτος και έτσι καταφέραμε να υλοποιήσουμε αρκετές δράσεις και εκδηλώσεις στο
σχολείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχολείο μας είναι ανοιχτό και προσανατολισμένο στη συνεργασία με την οικογένεια
και την κοινότητα στο μέτρο του δυνατού με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο.
Τέλος, αξιομνημόνευτο είναι το γεγονός ότι κάθε χρόνο μαθητές του σχολείου πετυχαίνουν αξιόλογα μαθησιακά
αποτελέσματα και επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις, που τους εξασφαλίζουν την είσοδό τους σε διάφορα
πανεπιστημιακά τμήματα.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

(Αξιολόγηση: 4)

 

Στο σχολείο μας κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς εφαρμόστηκαν αρκετές καινοτόμες διδακτικές
πρακτικές, όπως η τηλεκπαίδευση (λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών), η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, η
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η διαθεματική συνεργασία, η διεπιστημονική προσέγγιση μαθημάτων κ.λπ.
Παράλληλα, καλλιεργήθηκαν και ενισχύθηκαν οι ήπιες και οι ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών του σχολείου.
Ακόμη, εφαρμόστηκαν πρακτικές διαφοροποιημένης και εξατομικευμένης μάθησης σε μαθητές με γενικές και
ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Τέλος, όλοι οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν μαθησιακό υλικό για την υποστήριξη της
διδασκαλίας τους, ενώ προετοίμασαν τους μαθητές τους και συμμετείχαν μαζί με αυτούς σε σχολικές
δραστηριότητες, προγράμματα, πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις.
Στo πλαίσιo του συγκεκριμένου δείκτη υλοποιήθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος δύο δράσεις: 
1. Διαθεματικές συναντήσεις με θέμα την έμφυλη βία, και 2. Διαθεματικές συναντήσεις με θέμα τη Μελέτη του
Τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Και οι δύο στέφθηκαν από επιτυχία, όπως θα αναφέρουμε στο τρίτο στάδιο της
αξιολόγησης.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 4)

 

Η μαθητική διαρροή δεν απασχολεί ιδιαίτερα το σχολείο μας και σε γενικές γραμμές οι μαθητές προσέρχονται 
έγκαιρα, παρακολουθούν όλα τα μαθήματά τους, ενώ δεν παρουσιάζονται φαινόμενα ελλιπούς φοίτησης. Πιο 
συγκεκριμένα:

Στη Γ΄ τάξη δεν παρατηρήθηκε μετακίνηση μαθητών, 2 μαθητές είχαν ελλιπή φοίτηση και απολύθηκαν 37. 
Στη Β΄ τάξη μετεγγράφηκαν σε άλλα σχολεία 10 μαθητές και ήρθαν με μετεγγραφή στο ΓΕ. Λ Τραγαίας 3. 
Από αυτούς ένας (1) είχε ελλιπή φοίτηση, ενώ προβιβάστηκαν 44.
Στην Α΄ τάξη μετεγγράφηκαν σε άλλα σχολεία 8 μαθητές, ήρθαν με μετεγγραφή στο ΓΕ. Λ Τραγαίας 7 
μαθητές. Απορρίφθηκε με ανεπαρκή φοίτηση ένας (1), ενώ προβιβάστηκαν 45. 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 4)

 



Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας συνυπήρξαν σ’ ένα μαθησιακό περιβάλλον δημοκρατικό και 
δημιουργικό, στο πλαίσιο του οποίου καλλιεργήθηκε και ενισχύθηκε το συνεργατικό πνεύμα, ο αλληλοσεβασμός, 
η αλληλοεκτίμηση, η ενσυναίσθηση, η ανεκτικότητα και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα. Στο σχολείο δεν 
παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες εντάσεις και συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών. Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί 
ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την εκπόνηση αποτελεσματικών προγραμμάτων και καλών πρακτικών για την 
πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. 

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου δείκτη υλοποιήθηκε με επιτυχία η δράση “Ενίσχυση της οδικής και 
κυκλοφοριακής αγωγής των μαθητών του σχολείου μας”.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 4)

 

Η στενή συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου με το σύνολο των παιδιών αλλά και με τους 
εκπροσώπους τους, η συζήτηση για τα προβλήματα τους και για τις προτάσεις τους σχετικά με τα ζητήματα που 
αντιμετωπίζει  το σχολείο, δημιούργησαν κλίμα θετικό, δημοκρατικό, ασφαλές και συνεργατικό. Οι μαθητές 
αγαπούν, σέβονται και εμπιστεύονται το σχολείο τους και οι εκπαιδευτικοί με ενσυναίσθηση και με την υψηλή 
επιστημονική τους κατάρτιση υποστηρίζουν τους μαθητές τους σε όλα τα επίπεδα.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 4)

 

Οι σχέσεις του σχολείου με την οικογένεια έχει για το σχολείο μας ιδιαίτερη σημασία και προς την κατεύθυνση 
αυτή υλοποιήσαμε κατά το τρέχον σχολικό έτος δράση με θέμα “Ενημερωτικές συναντήσεις με γονείς”. Οι 
γονείς/κηδεμόνες των μαθητών μας ανταποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό και “ήρθαν” πιο κοντά στο σχολείο. 
Ανασυγκροτήθηκε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και αρκετοί γονείς παρακολούθησαν σεμινάριο, που 
πραγματοποιήθηκε στον χώρο του σχολείου, από το Κέντρο Πρόληψης “Θησέας Κυκλάδων” με θέμα “Εφηβεία και 
Εξαρτήσεις”.

Επίσης, ως δίαυλοι επικοινωνίας αξιοποιήθηκαν οι συναντήσεις, θεσμοθετημένες ή άτυπες μεταξύ σχολείου-
γονέων/κηδεμόνων, προκειμένου να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών για 
την αντιμετώπιση ποικίλων σχολικών προβλημάτων.  Ως διαύλους επικοινωνίας μπορούμε ακόμη να θεωρήσουμε 
και την πραγματοποίηση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (ενημέρωση για τις απουσίες, παρατηρήσεις για τη 
συμπεριφορά κ.λπ) με τους γονείς. 

Τέλος, αξίζει να μνημονευθεί ότι οι γονείς συχνά εκφράζουν την ικανοποίηση τους για τη σχέση και την 
αλληλεπίδρασή τους με το σχολείο, δείχνουν εμπιστοσύνη σ΄αυτό και δηλώνουν ενημερωμένοι για τα 
προβλήματα του, εξωτερικεύοντας παράλληλα την ικανοποίησή τους για τη λειτουργία του.

Θετικά σημεία

Ως θετικά σημεία αυτής της λειτουργίας επισημαίνονται τα ακόλουθα : η δημιουργία καλού σχολικού κλίματος, 
η ύπαρξη μαθητών που αγαπούν, σέβονται και εμπιστεύονται το σχολείο τους και εκπαιδευτικών που είναι 
υποστηρικτικοί, διαθέτουν ενσυναίσθηση και επιστημονική κατάρτιση και γονέων που εμπιστεύονται το σχολείο 
στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους και που δηλώνουν συχνά την ικανοποίησή τους για τη λειτουργία του. 



Το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από όσα προαναφέρθηκαν σχετικά με τη λειτουργία αυτή είναι ότι  το 
σχολείο χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια και στόχευση δημιουργίας άμεσων και ουσιαστικών ανθρώπινων 
σχέσεων ανάμεσα στους εμπλεκόμενους. 

Σημεία προς βελτίωση

Λόγω του ιδιόμορφου της ευρύτερης περιοχής την οποία καλύπτει το σχολείο μας και στην οποία διαμένουν οι 
μαθητές μας (χωριά ορεινής και ημιορεινής Νάξου), καθώς και της έλλειψης συγκοινωνιακών μέσων από και 
προς τους τόπους κατοικίας τους, δε διευκολύνεται η επίσκεψη των γονέων/κηδεμόνων στο σχολείο αλλά και η 
συμμετοχή των τελευταίων και των μαθητών στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το σχολείο. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα όλες οι δραστηριότητές μας να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου ή εξ 
αποστάσεως μέσω τηλεδιασκέψεων. 

Για να αρθούν οι παραπάνω δυσκολίες, κρίνεται χρήσιμη η επιμόρφωση των γονέων/κηδεμόνων στη χρήση νέων 
τεχνολογιών, οι οποίες θα καταστήσουν την επικοινωνία τους με το σχολείο ευκολότερη και συχνότερη.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 4)

 

Στο σχολείο μας οι αποφάσεις που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή είναι αποτέλεσμα συλλογικών και δημοκρατικών 
διαδικασιών. Η διοίκηση του σχολείου λειτουργεί δημοκρατικά και ο κάθε εκπαιδευτικός συμμετέχει στη λήψη 
αποφάσεων αλλά και στην τήρηση αυτών. Οι αποφάσεις, αφού παρθούν συλλογικά, είτε είναι ομόφωνες είτε 
κατά πλειοψηφία, τηρούνται από το σύνολο του εκπαιδευτικού δυναμικού του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί 
λειτουργούν αποτελεσματικά ως ομάδα στο πλαίσιο της κουλτούρας της συλλογικότητας που ευνοεί την 
ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών καθώς και την αμοιβαία υποστήριξη, ενώ παράλληλα υπάρχει σαφές 
πλαίσιο ρόλων και ευθυνών στη σχολική μονάδα. Ακόμη, οι απόψεις και τα αιτήματα των μαθητών και των 
γονέων/κηδεμόνων λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό δράσεων και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Επιπλέον, ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τη μαθητική κοινότητα, κατά το τρέχον σχολικό έτος, 
συνέταξε έναν πλήρη εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος αναρτήθηκε στην Ιστολόγιο του σχολείου. 
Τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές, σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, φρόντισαν για τη 
διασφάλιση της εφαρμογής του, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου.

Τέλος, όσον αφορά την υποδομή και τον τεχνολογικό εξοπλισμό του σχολείου, αξίζει να αναφερθεί η αξιοποίηση 
ενός αχρησιμοποίητου κλειστού χώρου στο υπόγειο του σχολείου, ο οποίος μεταράπηκε σε αίθουσα διδασκαλίας-
προβολών. Η αίθουσα αυτή εξοπλίστηκε, μετά από χορηγία ιδιώτη, με κατάλληλα μέσα (θρανία, καρέκλες, 
υαλοπίνακα, γραφείο). Αναμένουμε από τη Σχολική Επιτροπή τη χορήγηση του βιντεοπροβολέα για την αίθουσα 
αυτή. Σημειώνεται ότι στον σχολικό μας χώρο υπάρχουν ακόμη δύο αίθουσες προβολών (η μία μάλιστα 
εξοπλισμένη και με υπολογιστές για τους μαθητές πέραν του βιντεοπροβολέα).

 

 

Σχολείο και κοινότητα



(Αξιολόγηση: 4)

 

Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, τα υγειονομικά μέτρα λόγω της πανδημίας του Covid-19 
παρέμειναν σε ισχύ, αν και πιο περιορισμένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

Η φυσική παρουσία ατόμων στον χώρο του σχολείου κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της φετινής χρονιάς, 
απαιτούσε έλεγχο πιστοποιητικού νόσησης, εμβολιασμού ή διαγνωστικού ελέγχου, πράγμα το οποίο 
λειτουργούσε ανασταλτικά στην άμεση επικοινωνία του σχολείου με την κοινότητα.

Παρ΄ όλα αυτά το σχολείο βρισκόταν σε ανοιχτή επικοινωνία με άλλα σχολεία για τη διευθέτηση ζητημάτων 
μετεγγραφής μαθητών, θεμάτων σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού και ανταλλαγής πληροφοριών επί 
εκπαιδευτικών θεμάτων.

Η επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ, τον Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και τη Σχολική Επιτροπή υπήρξε συνεχής, 
όπως και η συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

Το σχολείο, μέσω της συχνής ενημέρωσης του Ιστολογίου και του Facebook, παρέμεινε ανοιχτό στην τοπική 
κοινωνία πραγματοποιώντας δημοσιεύσεις που αφορούσαν θέματα οργανωτικά, παιδαγωγικά, εκπαιδευτικά 
αλλά και αποτελέσματα από τη συμμετοχή του σχολείου σε πανελλαδικούς διαγωνισμούς, εκδηλώσεις, δράσεις 
και προγράμματα..

Οι δραστηριότητες που υπό κανονικές συνθήκες είναι ανοιχτές στο κοινό, και πραγματοποιούνταν τα 
προηγούμενα έτη, δεν κατέστη δυνατό να επαναληφθούν φέτος, λόγω των συνθηκών πανδημίας. 
Πραγματοποιήθηκαν όμως δια ζώσης περιορισμένες δράσεις που απευθύνονταν  στους γονείς/κηδεμόνες των 
μαθητών προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, εξαιτίας της άρσης των περιοριστικών μέτρων λόγω Covid-19.

Θετικά σημεία

Σημαντική θεωρείται η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων για τα θέματα που αφορούν το σχολείο και 
γενικότερα η δημοκρατική λειτουργία του σε όλα τα επίπεδα. Οι συνάδελφοι υποστηρίζονται στην 
επαγγελματική τους ανάπτυξη (παροχή laptops στο Γραφείο των Καθηγητών για την επιμόρφωση -  άτυπη 
μαθητεία και ετεροπαρατήρηση). Παράλληλα, η διαχείριση των υλικών πόρων και υποδομών γίνεται λελογισμένα.

Η ύπαρξη Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (Ιστολόγιο και Facebook του Σχολείου), κατέστησε το άνοιγμα του 
σχολείου στην κοινότητα εφικτό, καθώς λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών δεν υπήρχε άλλος τρόπος διάχυσης των 
δράσεων και των εκδηλώσεων του σχολείου στην κοινωνία.

Σημεία προς βελτίωση

Το σχολείο πρόκειται να συνεχίσει τις δράσεις αυτές και να πραγματοποιήσει ακόμα περισσότερες εκδηλώσεις 
πολυπολιτισμικού, παιδαγωγικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου, στο πλαίσιο του εφικτού, με βάση τους 
περιορισμούς λόγω της πανδημίας. 

Αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας αποτελεί η αύξηση της 
χρηματοδότησης εκ μέρους του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και της Σχολικής Επιτροπής προς το 
σχολείο μας και η ικανοποίηση των αιτημάτων για τα κτιριακά προβλήματα και την αναβάθμιση της 
υλικοτεχνικής υποδομής που ήδη έχουν γραπτώς κοινοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 4)

 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δείχνουν ενδιαφέρον για τη διαρκή τους επιμόρφωση, στο πλαίσιο της 
επαγγελματικής αλλά και προσωπικής τους ανάπτυξης, με στόχο τη συνεχή βελτίωση του προσφερόμενου 
διδακτικού έργου.

 Συγκεκριμένα κατά το σχολικό έτος 2021-22, έγιναν τα ακόλουθα:

Κτήση μεταπτυχιακών διπλωμάτων στη "Σχολική ψυχολογία" και στις 
"Επιστήμες της Αγωγής-Ειδική Αγωγή"
Πιστοποιήσεις Β1 επιπέδου στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(ΤΠΕ Β1 Επιπέδου)
Εξ αποστάσεως σεμινάριο eTwinning με θέμα “ Δημιουργικό και ασφαλές 
διαδίκτυο- Αξιολόγηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το ψηφιακό 
περιεχόμενο” (eTwinning)
Εξ αποστάσεως σεμινάριο eTwinning με θέμα “ Εκπαιδευτική Ρομποτική στο 
σχολείο- Edison”
Παρακολούθηση σεμιναρίων από Συντονιστές Παιδαγωγικής- Επιστημονικής 
Ευθύνης
Παρακολούθηση 9μηνου επιμορφωτικού προγράμματος του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας στην Ειδική Αγωγή.
Συμμετοχή σε 9μηνο πρόγραμμα επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Πατρών στην 
Αγωγή Υγείας.
Συμμετοχή σε 9μηνο πρόγραμμα επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη 
Σεξουαλική Αγωγή
Παρακολούθηση διαδικτυακού σεμιναρίου από την Α΄Ψυχιατρική Κλινική 
Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα “ Ο έφηβος και το Περιβάλλον του στην 
Πανδημία”
Εκμάθηση Ξένων Γλωσσών
Συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΕΠ:

Εκπαίδευση για την Ιδιότητα του Παγκόσμιου Πολίτη (Global Education)
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα νεα Π.Σ. 
Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων
Εκπαίδευση μαθητών με προβλήματα προσοχής και συγκέντρωσης - Καλές 
πρακτικές για τη σχολική τους ένταξη

Παρακολούθηση σεμιναρίων στην ΕΕΠΕΚ αλλά και συνεργασία με την ΕΕΠΕΚ 
στη δράση “Καινοτόμα Σχολεία” που σκοπός της είναι η αναβάθμιση του 
συνολικού έργου των σχολικών μονάδων καθώς και η επαγγελματική ανάπτυξη 
των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων μέσω της ενεργού συμμετοχής τους 



σε μία ευρύτερη Κοινότητα Μάθησης όλων των Εκπαιδευτικών
συμμετοχή των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς στις επιμορφωτικές συναντήσεις που διενεργούνται από το ΕΚΦΕ 
Νάξου.

Επιπλέον εκπαιδευτικοί συμμετείχαν με παρουσιάσεις / δημοσιεύσεις: 

Συμμετοχή στο 7ο Πανελλήνιο Ονοματολογικό Συνέδριο με ανακοίνωση
Δημοσιεύσεις στον 10ο τόμο της επετηρίδας “Ναξιακά”
Δημοσίευση άρθρου στο My Naxos-free press.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 4)

 

Το σχολείο φέτος έλαβε μέρος σε αρκετά εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα με συμμετοχή πολλών μαθητών που 
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου δείκτη υλοποιήθηκαν 4 δράσεις. 
Πιο συγκεκριμένα :

Ευρωπαϊκά προγράμματα:

Συμμετοχή στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό RE-Educo (δημιουργία επιχειρηματικού 
έργου, ανάπτυξη επιχειρήσεων και startups), πρόγραμμα Erasmus με 11 
μαθητές της Β΄τάξης. Το σχολείο έλαβε το 1ο βραβείο στην κατηγορία των 
Λυκείων. 
Τρία προγράμματα eTwinning, το ένα με τη συμμετοχή όλων των μαθητών του 
Β1 τμήματος το δεύτερο με 6 μαθητές του Β1 και το τρίτο με 5 μαθητές του Β2

CodeWeek με τη συμμετοχή όλων των μαθητών του Β1

 

 Εθνικά προγράμματα:

European School Radio με τη συμμετοχή του τμήματος Β1- Θετικών Σπουδών 
και Γ-Θετικών Σπουδών
Συμμετοχή στο  πρόγραμμα της Βουλής των εφήβων με 42 μαθητές της Α και Β 
Λυκείου. 
Συμμετοχή σε Διαγωνισμούς Φυσικών επιστημών, Μαθηματικών και 
Οικονομικών.

Θετικά σημεία

Ως θετικά σημεία των δράσεων κρίνουμε τα εξής:

τη  μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις από αρμόδιους 



φορείς
τη βιωματική προσέγγιση της διεπιστημονικότητας
την ανάπτυξη δεξιοτήτων διεξαγωγής έρευνας και μελέτης πηγών
την απόκτηση δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργατικότητας και 
δημιουργικότητας
την απόκτηση πολυπολιτισμικής συνείδησης, ωρίμασης προσωπικότητας και 
κατανόησης της οπτικής γωνίας των άλλων
την εκμάθηση και χρήση εργαλείων Web2.0

Σημεία προς βελτίωση

Οι δυσκολίες που εντοπίσαμε και τα σημεία που επιδέχονται βελτίωση, όσον αφορά την εκπόνηση των 
προγραμμάτων είναι τα εξής:

η αδυναμία προσέλευσης των μαθητών στο χώρο του σχολείου εκτός σχολικού 
ωραρίου
η κακή ποιότητα του διαδικτύου 
η έλλειψη χρόνου λόγω του ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματος των μαθητών 
μας

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
4
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
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
4
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Μετά την αποτίμηση των δράσεων, στα θετικά σημεία του σχολείου θεωρούμε ότι
συγκαταλέγονται η οργάνωση και το συνεργατικό-συλλογικό πλαίσιο λειτουργίας, η
εμπειρία και τα αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των διδασκόντων, η
ποικιλία διδακτικών προσεγγίσεων με την αξιοποίηση επιπλέον του τεχνολογικού
εξοπλισμού του σχολείου. Αξίζει να αναφερθεί ότι η θετική στάση του σχολείου
απέναντι στην καινοτομία σε συνδυασμό με την υλοποίηση προγραμμάτων,
εκδηλώσεων και δράσεων, ενεργοποιούν τους μαθητές και συντελούν στην ενίσχυση
του θετικού κλίματος που διέπει τις σχέσεις των μελών της εκπαιδευτικής
κοινότητας. Στα αρνητικά σημεία και στις αδυναμίες του σχολείου είναι δυνατόν να
περιληφθούν στοιχεία που προκύπτουν κυρίως από εξωγενείς παράγοντες, που
σχετίζονται και με το ιδιόμορφο της περιοχής που καλύπτει το σχολείο.

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

4 = Πλήρως

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Εφαρμόζοντας καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, πετύχαμε τη βιωματική προσέγγιση της διεπιστημονικότητας, 
την ενίσχυση της δημιουργικότητας των μαθητών και την ενσυναίσθηση με την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων 
μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκε η κριτική σκέψη, ο διάλογος και η 
συνεργασία για τη διερεύνηση επίκαιρων θεμάτων και κατακτήθηκαν δεξιότητες διεξαγωγής έρευνας και 
μελέτης πηγών. Στα θετικά αποτελέσματα κατατάσσεται και η ανάρτηση των δραστηριοτήτων και των 
παραγώγων αποτελεσμάτων των δράσεων στο ιστολόγιο του σχολείου, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του 
σχολείου αλλά και στα τοπικά μέσα του νησιού με αποτέλεσμα την προβολή και το άνοιγμα του σχολείου στην 
τοπική κοινωνία (εξωστρέφεια).

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

οι δυσμενείς υγειονομικές συνθήκες, λόγω πανδημίας που οδήγησαν σε 
απουσίες μαθητών και σε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασμού κάποιων 
δράσεων
η έλλειψη δωρεάν διαδικτύου στον τόπο διαμονής των μαθητών και τα 
προβλήματα σύνδεσης, λειτουργίας και ταχύτητας του ήδη υπάρχοντος δικτύου



η απουσία ελεύθερου χρόνου των μαθητών και η εμφάνιση αισθήματος πίεσης 
και άγχους, λόγω αυξημένων εξωσχολικών υποχρεώσεων και της εφαρμογής 
του θεσμού της Τράπεζας Θεμάτων κατά το σχολικό έτος 2021-22

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

Πρακτική 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Τίτλος Δράσης

Ραδιοφωνικές Απόπειρες στο European School Radio

Στόχος Βελτίωσης

Μέσα από τη συμμετοχή τους στο European School Radio επιδιώκεται :

Οι εκπαιδευτικοί :

Να εφαρμόσουν εναλλακτικές παιδαγωγικές μεθόδους στα πλαίσια αυτού του
προγράμματος.
Να έρθουν σε επαφή με εκπαιδευτικούς άλλων σχολικών μονάδων
ανταλλάσοντας παιδαγωγικές απόψεις και πρακτικές.
Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τη υλοποίηση ευρωπαικών κα
εθνικών δράσεων.
Να επιμορφωθούν στην διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης, παραγωγής και
εγγραφής μιας ραδιοφωνικής εκπομπής.

Οι μαθητές και μαθήτριες :

Να εξοικειωθούν με εναλλακτικές δράσεις λειτουργώντας ομαδικά και
δημοκρατικά.
Να βιώσουν την εμπειρία της ενασχόλησης με το ραδιόφωνο και το podcast σαν
συνειδητοποιημένοι ενεργοί πολίτες που δρουν για ένα καλύτερο αύριο.
Να ασκηθούν στην παραγωγή μιας ραδιοφωνικής εκπομπής σε επίπεδο τεχνικό
αλλά και περιεχομένου.
Να έρθουν σε επαφή με συμμαθητές τους από άλλα σχολεία της χώρας στα
πλαίσια διαγωνισμών που τους δίνουν τη δυνατότητα να ξεδιπλώσουν την
αστείρευτη φαντασία τους σε αυτή την εναλλακτική διαδρομή.

 



Ενέργειες Υλοποίησης

Κατά την υλοποίηση του σχεδίου δράσης ακολουθήσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό το χρονοδιάγραμμα που είχαμε
θέσει από την αρχή της χρονιάς. Πιο αναλυτικά:

Νοέμβριος 2021: 

1. Ξεκινήσαμε με την συγκρότηση μαθητικής της ομάδας Ραδιοφώνου κατόπιν
συγκατάθεσης των γονέων-κηδεμόνων με υποβολή σχετικής  υπεύθυνης
δήλωσης – έγκρισης.

2. Στη συνέχεια ακολούθησε κατανομή επιμέρους ρόλων και δημιουργία ομάδων
από τους συμμετέχοντες μαθητές : κειμενογράφοι, μουσική επιμέλεια,
καλλιτεχνική επιμέλεια, μοντάζ και τελική παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών
στο ESR.

Δεκέμβριος  2021:

1. Παραγωγή αφίσας και σποτ για τον ραδιοφωνικό σταθμό του σχολείου.
2. Παραγωγή σποτ για τα γενέθλια του ESR,
3. Παραγωγή σποτ με ευχές για τα Χριστούγεννα καθώς και
4. Παραγωγή της πρώτης προγραμματισμένης εκπομπής μας και του αντίστοιχου

trailer με θέμα τα Χριστούγεννα και τίτλο «Ταξιδεύοντας τα Χριστούγεννα» (30
λεπτών).

Ιανουάριος 2022 :

Παραγωγή σποτ με θέμα «Είσαι ..ταξίδι» για συμμετοχή στον διαγωνισμό του ESR με θέμα «Ταξιδεύοντας». Να
σημειώσουμε ότι καταλάβαμε την έκτη θέση στην κατηγορία Ραδιοφωνικό Μήνυμα.

Φεβρουάριος 2022:

1. Παραγωγή του πρώτου επεισοδίου της σειράς «6 peas in a pod-cast» (εκπομπή 1
ώρας ) με το αντίστοιχο trailer και την αφίσα της εκπομπής.

2. Έκτακτη εκπομπή (30 λεπτών) με θέμα τη Ναξιώτικη Αποκριά.

Μάρτιος 2022:

1. Παραγωγή του δεύτερου επεισοδίου της σειράς «6 peas in a pod-cast» (εκπομπή
1 ώρας ) με το αντίστοιχο trailer και την αφίσα της εκπομπής.

2. Έκτακτη εκπομπή «For the Love of Athletes» (30 λεπτών).

Απρίλιος 2022:



1. Παραγωγή του τρίτου επεισοδίου της σειράς «6 peas in a pod-cast» (εκπομπή 1
ώρας ) με το αντίστοιχο trailer και την αφίσα της εκπομπής.

2. Έκτακτη εκπομπή «Gods of Rock» (30 λεπτών).

Μάιος 2022:

     Απολογισμός της δράσης στα πλαίσια της Ραδιοφωνικής Ομάδας με διάθεση συνέχισης και στο μέλλον.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

http://europeanschoolradio.eu/el/archives/school/2955020

Πρακτική 2

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

Διαθεματικές συναντήσεις με θέμα τη Μελέτη του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Στόχος Βελτίωσης

Μελετώντας τον τομέα της Τεχνητής νοημοσύνης αφ΄ενός ως προς την υλοποίηση και τις εφαρμογές της και
αφ΄ετέρου ως προς την αντιμετώπισή της από την Ηθική Φιλοσοφία στοχεύουμε :

Να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη των μαθητών, χρησιμοποιώντας τη Φιλοσοφία
ως "εργαλείο" για την αποτίμηση της χρήσης της Τ.Ν.
Να απολαύσουν οι μαθητές τη συνάντηση της διαχρονικής ηθικής της
Φιλοσοφίας και των καινοτόμων εφαρμογών της Τ.Ν.
Να εφαρμοστούν καινοτόμες/εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές μέσω της
δημιουργίας θεματικού ηλεκτρονικού περιοδικού με τίτλο: "Σχολικό
Παρατηρητήριο Τεχνητής Νοημοσύνης".

Ενέργειες Υλοποίησης

H Δράση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό.

Πραγματοποιήθηκε η συνδιδασκαλία στη Β ́ τάξη μεταξύ των μαθημάτων της Φιλοσοφίας και της Πληροφορικής
όπου διερευνήθηκε τόσο η τεχνολογική πλευρά της Τεχνητής Νοημοσύνης, όσο και  οι ηθικές, κοινωνικές και
νομικές προεκτάσεις της.



Στη συνέχεια οι μαθητές (χωρισμένοι σε ομάδες) ανέλαβαν να ερευνήσουν ένα σχετικό θέμα και να
αρθογραφήσουν γι' αυτό.

Τα αρθρα τους δημοσιέυτηκαν στο περιοδικό «Σχολικό Παρατηρητήριο Τεχνητής Νοημοσύνης»
(https://schoolpress.sch.gr/aiso/) που υλοποιήθηκε για το σκοπό αυτό.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://schoolpress.sch.gr/aiso/

Πρακτική 3

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Τίτλος Δράσης

eTwinning programmes (www.con.people &amp; Code Week for All Registration
code: cw21-osiSh)

Στόχος Βελτίωσης

Μέσα από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα eTwinning επιδιώκεται:

Οι εκπαιδευτικοί :

Να βελτιώνουν τις δεξιότητες διδασκαλίας τους.
Να εμπλέκουν τους μαθητές τους σε δράσεις.
Να ενδυναμώνουν το σχολείο τους και να εμπλουτίζουν την κοινότητά τους.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

Να εξοικειώνονται με εναλλακτικές δράσεις  λειτουργώντας ομαδικά και
δημοκρατικά
Να εργάζονται σε κλίμα συνεργασίας τόσο με τους εκπαιδευτικούς και τους
συμμαθητές τους όσο και με μαθητές άλλων σχολείων της Ελλάδας ή  και του
εξωτερικού
Να αλληλεπιδρούν ως μέλη της παγκόσμιας κοινότητας
Να αντιμετωπίζουν με σεβασμό τις διαφορετικές κουλτούρες
Να αναλαμβάνουν  ενεργό ρόλο στην επεξεργασία και την ολοκλήρωση των
εργασιών που τους ανατίθενται

Ενέργειες Υλοποίησης



Συμμετείχαμε στο σχέδιο δράσης eTwinning Programmes με δύο έργα.

Το έργο Code Week for All υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο  με
την ολοκλήρωση της Εβδομάδας Κώδικα στην οποία συμμετείχαμε με τη δημιουργία τουριστικών χαρτών
χρησιμοποιώντας  τη γλώσσα προγραμματισμού Scratch. Για το πρόγραμμα αυτό το σχολείο μας έλαβε
Certificate of Excellence από τους διοργανωτές του Code Week. https://lyk-tragaias.sch.gr/?p=1197 

Το έργο www.con.people υλοποιήθηκε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει από την αρχή της
σχολικής χρονιάς. Το πρόγραμμα τηρήθηκε πιστά από τον Σεπτέμβριο έως και τον Νοέμβριο όπως είχε
σχεδιαστεί στην πλατφόρμα του eTwinning. Όσον αφορά το χρονικό διάστημα από τον Νοέμβριο έως και τον
Μάρτιο έγιναν τα εξής:

Δημιουργία logo για το πρόγραμμα
Βιντεοπαρουσίαση του σχολείου μας στους συνεργάτες μας
Μελέτη, δημιουργία powerpoint και παρουσίαση των Web2.0 εργαλείων που θα
χρησιμοποιούσαμε
Συνεργατική Google festival παρουσίαση
Δημιουργία πίνακα αναρτήσεων από τους μαθητές με σκοπό τη διάχυση των
λόγων εκμάθησης  Αγγλικών
Χρήση της Αγγλικής γλώσσας ως ενδιάμεσης για την μετάφραση, εκμάθηση και
διδασκαλία φράσεων καλής διάθεσης μεταξύ των εταίρων του έργου με χρήση
quizlet, τηλεδιάσκεψης και παραγωγή video
Ανάρτηση ευχών για το νέο έτος στο Linoit Web2.0
Δημιουργία Google Questionnaire με θέμα τη χρήση των Αγγλικών κατά τη
διάρκεια της πανδημίας, συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων με σκοπό τη
δημιουργία kahoot
Ανταλλαγή ταχυδρομικών γραμμάτων μεταξύ των εταίρων με σκοπό να
γνωριστούν καλύτερα και να αποκτήσουν συναισθηματική επαφή
Δημιουργία συνεργατικού τραγουδιού και video για τον εορτασμό της
Παγκόσμιας ημέρας Μητρικής Γλώσσας
Μελέτη και παρουσίαση εργασιών για την ψηφιακή ασφάλεια και τα ψηφιακά
μέσα που χρησιμοποιήσαμε
Οι εργασίες έκλεισαν με τη δημιουργία συνεργατικού animated video με τη
χρήση plotagon
Αποχαιρετιστήριες συναντήσεις μέσω chat και τηλεδιασκέψεων

Για το έργο αυτό θα υποβάλουμε αίτηση ετικέτας ποιότητας (Quality Label).

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://www.emaze.com/@ALRZFZQTZ/wwwconpeople

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

https://lyk-tragaias.sch.gr/?p=1197


Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση για αξιοποίηση καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων των μαθητών ( π.χ.
συγγραφή σεναρίου, παραγωγή κινηματογραφικού έργου μικρού μήκους,
δραματοποίηση λογοτεχνικών έργων, μελοποίηση ποιημάτων, εικαστική δημιουργία )

Θέμα 2

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Ειδικότερο Θέμα

Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών από ψυχολόγους και άλλους ειδικούς επιστήμονες
(λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς κ.λπ.) για προβλήματα συμπεριφοράς και
άγχους ή μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές του σχολείου.

Θέμα 3

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Πραγματοποίηση επιμορφώσεων για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία σχολικών
περιοδικών στην πλατφόρμα του ΠΣΔ.


