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Το σχολείο είναι Εσπερινό με μαθητές εργαζόμενους ή/και από τον προσφυγικό πληθυσμό που διαμένει σε αυτόνομες κατοικίες στον αστικό ιστό. Ώρες 
λειτουργίας 18:00-21:30. Κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2019-2020 φοιτούσαν 55 μαθητές: 35  ελληνικής υπηκοότητας ηλικιών: από 16 ετών έως 
και στην κλίμακα 51-60 ετών και 20  πρόσφυγες ηλικιών: από 18-20 έως και στην ηλικιακή κλίμακα 41-50. Από τους εγγεγραμμένους μαθητές 
προσφυγικής προέλευσης συστηματικά φοιτούν οι 10-11. Οι εθνικότητες τους είναι Σύριοι, Ιρακινοί, Αφγανοί και Ιρανοί.   
 
Όσον αφορά στους ντόπιους/ημεδαπούς μαθητές ένα γενικό προφίλ τους δείχνει μαθητές που απείχαν από την εκπαίδευση έως και 30 χρόνια, έχουν 
σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες, κάποιοι προέρχονται από προβληματικά κοινωνικά/οικογενειακά περιβάλλοντα και εκδηλώνουν φόβους και 
ανασφάλειες αποτυχίας, καθώς σε σημαντικό ποσοστό τους επιδιώκουν την απόκτηση του απολυτήριου Γυμνασίου ώστε να εξασφαλίσουν μία εργασία 
που θα τους βοηθήσει στον βιοπορισμό και στην κατοχύρωση/εξασφάλιση σύνταξης γήρατος. Όσον αφορά στο προσφυγικής προέλευσης μαθητικό 
δυναμικό, καταγράφεται μακρόχρονη αποχή ή/και παντελής έλλειψη προηγούμενης εκπαίδευσης (με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις). Ντόπιοι και 
πρόσφυγες μαθητές εμπλέκονται στα τμήματα γενικής παιδείας της Α’ Γυμνασίου τις ώρες που δεν γίνονται τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Σε αυτά 
τα τμήματα οι ντόπιοι μαθητές αποτελούν τη μειοψηφία αριθμητικά.  
 
Στο σχολείο καταγράφονται τα ακόλουθα ζητήματα: Δυσχέρεια επικοινωνίας τόσο όσον αφορά στη διεξαγωγή της διδασκαλίας  και την εξασφάλιση 
της μάθησης όσο και όσον αφορά στην διαπροσωπική επικοινωνία και ανάπτυξη ανθρώπινων δεσμών – όχι μόνον μεταξύ ντόπιων και προσφύγων, 
αλλά και μεταξύ των ίδιων των προσφύγων. Ελλιπής γνώση ελληνικής γλώσσας, μαθησιακή ανομοιογένεια, Σύλλογος διδασκόντων ολιγομελής (έξι 
εκπαιδευτικοί) με πρόβλημα διαθεσιμότητας για ανάληψη παράλληλων με τη διδασκαλία δράσεων. 
 
To σχολείο βρίσκεται στο πολύπαθο συνοριακό Κιλκίς, τον τόπο που βίωσε την πρωτόγνωρη προσφυγική-μεταναστευτική κρίση του 2014-2016. 
 
https://blogs.sch.gr/gymespkl/ 

https://blogs.sch.gr/gymespkl/


Διενεργήθηκαν 3 επιμορφωτικές συναντήσεις στις 13/12/2019, 23/01/2020 και 30/01/2020, ενώ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν στο 
Σχέδιο Δράσης, η επιμορφώτρια διεξήγαγε και 4η επιμορφωτική συνάντηση (25/02/2020) με βιωματικό εργαστήριο στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής, με 
συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών του σχολείου. Στις  τρεις συναντήσεις επιμόρφωσης συμμετείχαν πέντε εκπαιδευτικοί: η βασική ομάδα 
αποτελούμενη από τον Δ/ντή, εκπαιδευτικό μαθηματικό και εκπαιδευτικό της τάξης υποδοχής, και δύο ακόμη εκπαιδευτικοί. Λόγω του μικρού αριθμού των 
εκπαιδευτικών παρουσιάστηκαν πολλές ανάγκες επαναδιαμόρφωσης των δραστηριοτήτων, παρόλο ότι είχαν ήδη σχεδιαστεί για να αντιμετωπιστεί ο 
εξ’αρχής γνωστός μικρός αριθμός (θα συμμετείχαν 6 ή 7 εκπαιδευτικοί). 
 



Οι επιμορφωτικές δραστηριότητες – όλες βιωματικές και συμμετοχικές περιελάμβαναν μεγαλύτερης διάρκειας και μικρότερης διάρκειας δραστηριότητες: 
Γνωριμία σε κυκλική ολομέλεια, Κοντέρ διαθέσεων, Balloons, the neighborhood yard, Labeling and the Power tower, διάγραμμα blob tree, δραστηρότητες 
αξιολόγησης, Energizer team-up to shape, Δραστηριότητα αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης στο σχολείο: Πλούτος-Πρόβλημα-Πρόκληση, 
Δραστηριότητα Μεθοδολογικής προσέγγισης του σχολείου ως σύνολο, Jigsaw Cooperative Learning workshop 
 



1.  Διδασκαλία και μάθηση – Δείκτες:  
Στην Δεξιότητα «Ικανότητες συνεργασίας» ο δείκτης Όταν συνεργάζεται με άλλους, υποστηρίζει τους άλλους ανθρώπους παρά 
τις διαφορετικές οπτικές που μπορεί να έχουν.  
Στην Αξία «Σεβασμός» ο δείκτης Μεταχειρίζεται τους πάντες με σεβασμό ανεξαρτήτως της πολιτισμικής καταγωγής τους. 

2. Διαχείριση του σχολείου και σχολικός πολιτισμός – Δείκτες:  
Στην Δεξιότητα «Ικανότητες συνεργασίας» ο δείκτης Προσπαθεί ενεργά να οικοδομήσει συναίνεση προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι της ομάδας.  
Στην Δεξιότητα «Ικανότητες Επίλυσης Συγκρούσεων» ο δείκτης Μπορεί να ενθαρρύνει τα εμπλεκόμενα μέρη να ακούσουν 
προσεκτικά το ένα το άλλο και να μοιραστούν τα ζητήματα και τα προβλήματα που τα απασχολούν. 

3. Συνεργασία με την κοινότητα – Δείκτες:  
Στην Δεξιότητα «Ικανότητες συνεργασίας» ο δείκτης Προσπαθεί ενεργά να οικοδομήσει συναίνεση προκειμένου να επιτευχθούν 
οι στόχοι της ομάδας.  
Στην Δεξιότητα «Ανοιχτότητα στην πολιτισμική ετερότητα» ο δείκτης Επιδιώκει και καλοδέχεται ευκαιρίες να συναντήσει 
ανθρώπους με διαφορετικές αξίες, έθιμα και συμπεριφορές.  
Στην Αξία «Ενσυναίσθηση» ο δείκτης Προσπαθεί να καταλάβει καλύτερα τους άλλους, προσπαθώντας να φανταστεί τα 
πράγματα μέσα από τη δική τους οπτική. 
  



Δρ.1 Ομαδοσυνεργατι κή 
μέθοδος (δι αφορετι κό 
γνωστι κό επί πεδο σε 
συνεργασί α) 

Οι  εκπαι δευτι κοί  χρησι μοποι ούν εναλλακτι κούς 
τρόπους δι δασκαλί ας  

Εκπαι δευτι κοί  Αντώνι ος Λαδόπουλος & Πήτα 
Ελευθερί α υπεύθυνοι  γι α το συντονι σμό της δράσης 

1-προγραμματι σμός εργαστηρί ου,  Μελέτη πηγών 21/9-10/10 

Δι εξαγωγή στην τάξη από εκπ/κό  

[Πυλώνας: Δι δασκαλί α & Μάθηση] 
Επι μορφώτρι α Παναγι ωτί δου Άννα-Μαρί α 
υποστηρι κτής της επι μόρφωσης 

1α-επι κοι νωνί α επι μορφώτρι ας-εκπαιδευτι κού γι α το 
δι δακτι κό αντι κεί μενο και  την επανασχεδί ασή του,  

Σχεδί αση, συμβουλευτι κή από trainer, 
Δι ορθώσει ς σχεδί ου 10/10- 

Δεί κτες: Όταν συνεργάζεται  με άλλους, υποστηρί ζει  
τους άλλους ανθρώπους παρά τι ς δι αφορετι κές 
οπτι κές που μπορεί  να έχουν. 

1β-Σχεδί αση εντύπου αποτί μησης,  

  
2-Δι εξαγωγή εργαστηρί ου σε τάξη με μαθητι κό 
δυναμι κό,  

  3-σύνταξη έκθεσης,   Έκθεση 

    4-Συνάντηση ανατροφοδότησης σε επί πεδο σχολεί ου Ανατροφοδότηση ΣΔ 

Δρ.2 Συνδι δασκαλί α 
εκπαι δευτι κών 
δι αφορετι κών ει δι κοτήτων 
(εντός του σχολεί ου) 

Οι  εκπαι δευτι κοί  συνεργάζονται  γι α τη δι δασκαλί ας 
τους  

Εκπαι δευτι κός Πήτα Ελευθερί α υπεύθυνη γι α το 
συντονι σμό της δράσης και  τη δι εξαγωγή της σε 
συνεργασί α με άλλους εκπαι δευτι κούς της σχολι κής 
μονάδας 

1-Ενημέρωση συναδέλφων σε συνάντηση εργασί ας 
με αποτύπωση αρχι κών στοι χεί ων δεί κτη 

Αδύνατο λόγω COVID-19 

 [Πυλώνας: Δι δασκαλί α & Μάθηση] 
2-ετοι μασί α φύλλου δι δακτι κών στόχων και  
αναφορών στα σχολι κά εγχει ρί δι α,  

Δεί κτες: Όταν συνεργάζεται  με άλλους, υποστηρί ζει  
τους άλλους ανθρώπους παρά τι ς δι αφορετι κές 
οπτι κές που μπορεί  να έχουν. 

Δι ευθυντής Κατσάρας Γεώργι ος υπεύθυνος γι α την 
ανάθεση σε άλλα μέλη της εκπαι δευτι κής ομάδας γι α 
συνεργασί α με την Πήτα Ελευθερί α 

3-δι εξαγωγή μαθημάτων συνδι δασκαλί ας,  

  4- σύνταξη έκθεσης  

    5-συνάντηση ανατροφοδότησης σε επί πεδο σχολεί ου 

Δρ.3 Επι σκέψει ς 
εκπαι δευτι κού χαρακτήρα 
γι α βι ωματι κή μάθηση 

Οι  εκπαι δευτι κοί  χρησι μοποι ούν εναλλακτι κούς 
τρόπους δι δασκαλί ας  

Δι ευθυντής: Κατσάρας Γεώργι ος υπεύθυνος γι α την 
επι κοι νωνί α και  συντονι σμό  

1-Συνάντηση με μαθητές & Καταγραφή λί στας ι δεών  

Αδύνατο λόγω COVID-19 

[Πυλώνας: Δι δασκαλί α & Μάθηση]   2-Έρευνα από μαθητές & παρουσί αση + απόφαση 

Δεί κτες: Μεταχει ρί ζεται τους πάντες με σεβασμό 
ανεξαρτήτως της πολι τι σμι κής καταγωγής τους 

Εκπαι δευτι κός Μαρί α Σαρηπανί δου υπεύθυνη γι α 
την υποστήρι ξη με πηγές μελέτης και  προετοι μασί α 
ερωτηματολογί ων αξι ολόγησης προς τους μαθητές 

3-Σύνθεση σύντομου ερωτηματολογί ου αξι ολόγησης 

  
4-Πραγματοποί ηση επι σκέψεων με καταγραφές από 
μαθητές 

  5-Αξι ολόγηση επί σκεψης 

    6-Δημι ουργί α έκθεσης από μαθητές 

Δρ.4 Ενεργοποί ηση 
μαθητι κών συμβουλί ων 

Στη λει τουργί α του σχολεί ου προωθεί ται  η 
συμμετοχι κότητα και  η συνυπευθυνότητα 

Δι ευθυντής: Κατσάρας Γεώργι ος υπεύθυνος γι α την 
πρόκληση συζητήσεων και  υποβοήθηση των 
μαθητι κών οργάνων σε συμμετοχή 

1-Συνάντηση με μαθητι κά συμβούλι α, εξηγήσει ς, 
προτροπές & Καται γι σμός ι δεών από μαθητές με 
προτάσει ς τομέων ενεργοποί ησής τους 

Σχεδί αση εντύπου δι αφήμι σης 
11/10/2020 

Συλλογή στοι χεί ων, Αναρτήσει ς 

 [Πυλώνας: Δι αχεί ρι ση του σχολεί ου και  σχολι κός 
πολι τι σμός] 

2-Λήψη αποφάσεων (ΣΔ & μαθητι κά συμβούλι α) και   Δι άχυση σε ΣΔ, Ανάληψη από εκπ/κούς 

3-Ετοι μασί α στοι χεί ων αποτί μησης Πρόσκληση μαθητών 
Δι άχυση του blog εκτός σχολεί ου & 

Ανάληψη ευθύνης από μαθητές 

Δεί κτες: Μπορεί  να ενθαρρύνει  τα εμπλεκόμενα μέρη 
να ακούσουν προσεκτι κά το ένα το άλλο και  να 
μοι ραστούν τα ζητήματα και  τα προβλήματα που τα 
απασχολούν. 

4-Δράσει ς & φωτογράφησή τους 
Συλλογή στοι χεί ων, Αναρτήσει ς 

Δράση αποτί μησης/αξι ολόγησης 
(βι ωματι κή) από μαθητές 

  
5-Συνάντηση ανατροφοδότησης με μαθητι κά 
συμβούλι α 

Ανατροφοδότηση ΣΔ 

Δρ.5α Συνεργασί α με το 
σύλλογο Omnes γι α 
παροχή ενι σχυτι κής 
δι δασκαλί ας στους 
μαθητές του σχολεί ου 
(όλους) 

Φορεί ς της τοπι κής κοι νωνί ας να συνεργαστούν 
στοχευμένα με το σχολεί ο 

Εκπαι δευτι κοί  Τσι ρι γώτης Μι χάλης και  Φι λι ππίδης 
Ευθύμι ος υπεύθυνοι  γι α την παροχή πληροφορι ών 
αναφορι κά με το δι δακτι κό στοι χεί ο (ύλη, επί πεδο 
μαθητών), την προτροπή μαθητών σε συμμετοχή και  
την συνεργασί α με το φορέα. 

1-Επι κοι νωνί α με φορέα,  
Συνάντηση με φορέα, σχολεί ο, μαθητές 

06/10/2020 
Μαθήματα και  δι ακρι τι κή εποπτεία 

[Πυλώνας: Συνεργασί α με την κοι νότητα] 2-Επι κοι νωνί α προς τους μαθητές,  

Μαθήματα και  δι ακρι τι κή εποπτεία 

Μαθήματα και  δι ακρι τι κή εποπτεία 

Δεί κτες: Προσπαθεί  ενεργά να οι κοδομήσει  
συναί νεση προκει μένου να επι τευχθούν οι  στόχοι  της 
ομάδας. 

3-Δι εξαγωγή υποστηρι κτι κών μαθημάτων,  Μαθήματα και  δι ακρι τι κή εποπτεία 

  4-συνεντεύξει ς με μαθητές,  

Συνάντηση ανατροφοδότησης   
5-συνάντηση  Σ.Δ. επί  των παρατηρήσεών τους γι α 
δι αφοροποί ηση του μορφωτι κού επι πέδου,  

  6-σύνταξη έκθεσης σε συνεργασί α με το φορέα 
  

Δρ.5β Συνεργασί α με το 
1ο Γυμνάσι ο Κι λκί ς γι α 
κρι τι κή 
αλληλοπαρατήρηση 

Το σχολεί ο συνεργάζεται  με άλλα σχολεί α 

Εκπαι δευτι κός Φι λι ππί δης Ευθύμι ος υπεύθυνος γι α 
τη δι εξαγωγή της δράσης και  την καταγραφή 
στοι χεί ων παρατήρησης 

1-Επι κοι νωνί α με το σχολεί ο σε επί πεδο Δι ευθυντών 

Αδύνατο λόγω COVID-19 

[Πυλώνας: Συνεργασί α με την κοι νότητα] 2-Επι κοι νωνί α με τον εκπαι δευτι κό του σχολεί ου 

  3-σύνταξη φύλλου παρατήρησης 

Δεί κτες: Όταν συνεργάζεται  με άλλους, υποστηρί ζει  
τους άλλους ανθρώπους παρά τι ς δι αφορετι κές 
οπτι κές που μπορεί  να έχουν. 

4-δι εξαγωγή συνεδρι ών δι δασκαλί ας με 
αλληλοπαρατήρηση 

  5-σύνταξη εκθέσεως 

  6-συζήτηση στο σύλλογο δι δασκόντων 

Δρ.6 Σε συνεργασί α με 
τοπι κούς φορεί ς και  
θεσμούς, δι οργάνωση 
ανοι κτής εκδήλωση με 
μουσι κή, γαστρι μαρι κή 
και  ευκαι ρί ες για 
αφήγηση προσωπι κών 
ι στορι ών (οι  νεοφερμένοι  
να μοι ραστούν την 
προσωπι κή τους ι στορί α 
και  οι  ντόπι οι  τι ς δι κές 
τους) 

Φορεί ς της τοπι κής κοι νωνί ας να συνεργαστούν 
στοχευμένα με το σχολεί ο 

Δι ευθυντής Κατσάρας Γεώργι ος υπεύθυνος 
επι κοι νωνί ας, συμφωνι ών και  τεχνι κών ζητημάτων 

1-Επι κοι νωνί ες με πι θανούς φορεί ς/θεσμι κά όργανα 

Αδύνατο λόγω COVID-20 

[Πυλώνας: Συνεργασί α με την κοι νότητα] 2-Απόφαση (πότε, πώς, πού) 

Δεί κτες: Επι δι ώκει  και  καλοδέχεται  ευκαιρίες να 
συναντήσει  ανθρώπους με δι αφορετι κές αξί ες, έθι μα 
και  συμπερι φορές.  

Εκπαι δευτι κοί  Φι λι ππί δης Ευθύμι ος και  Μαρί α 
Σαρηπανί δου υπεύθυνοι  (ο πρώτος) γι α την 
ηλεκτρονι κή υποστήρι ξη της δράσης, (η δεύτερη) γι α 
την οργάνωση και  δι άδραση με τους μαθητές 

3-Προϋπολογι σμός 

&  
4-Κοι νοποί ηση/πρόσκληση προς Εσπερι νό Λύκει ο 
Κι λκί ς 

Προσπαθεί  να καταλάβει  καλύτερα τους άλλους, 
προσπαθώντας να φανταστεί  τα πράγματα μέσα από 
τη δι κή τους οπτι κή. 

5-Εκπόνηση ερωτηματολογί ου αποτί μησης βάσει  
δει κτών  

  
6-Καταγραφή ει κόνας δει κτών μεταξύ μαθητών και  
εκπαι δευτι κών 

  
7-Δι εξαγωγή με τήρηση Ηλεκτρονι κού Βι βλί ου 
Επι σκεπτών 

  8-Ψηφι ακή δημοσι οποί ηση βι βλί ου 

    9-Επανάληψη ερωτηματολογί ου αποτί μησης 





Links to detailed reports and action plan: 
 
 Η εξέλιξη του προγράμματος και δραστηριότητες στο Εσπερινό Γυμνάσιο Κιλκίς. 
1η επιμορφωτική συνάντηση στο σχολείο 
2η επιμορφωτική συνάντηση στο σχολείο  
3η επιμορφωτική συνάντηση στο σχολείο 
Ομαδοσυνεργατική μάθηση - Βιωματική εφαρμογή & επιμόρφωση με μαθητές και εκπαιδευτικούς (δραστηριότητα του σχεδίου 
δράσης) 
 
Υλικό μελέτης και πηγές: 
 
• Developing Competences for Democracy, Pestalozzi series No.4, Council of Europe, 2015   
• Reference Framework of Competences for Democratic Culture, vol.2, σελ. 17-21, Council of Europe editions, 2018 
• Eliot Aronson και το βιβλίο του «Nobody left to hate 
• Mompoint-Gaillard P. and Lazar I. (2015), “Developing competences for democracy: 60 activities to learn and assess 

transversal attitudes, skills and knowledge”, CoE, Strasbourg, France 
 

• Επιπλέον υποστηρικτικό υλικό   
• Κλειδιά και Αντικλείδια - Μαθηματικά 
• Resources for mathematics: https://eclass.uowm.gr  
• https://www.researchgate.net 
  

https://drive.google.com/file/d/1TWNKGkj9Xfwa0c_tKCJXIX0pjCoBIiFR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15puw-2yUQzxYxsjisMGiGPQCNwpERrR_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dP_jpCYCMsuzlmE0dkNk9yRuuhk7wH6Y/view?usp=sharing
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