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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

 

Το 12ο Δ.Σ. Βόλου λειτουργεί οργανικά και λειτουργικά ως 12θέσιο, βρίσκεται στον κεντρικό αστικό ιστό της 
πόλης, στεγάζεται σε κτίριο το οποίο ανοικοδομήθηκε το 1980, αποτελείται από ισόγειο και 1ο όροφο, 
συνολικής έκτασης 2.000 τ.μ περίπου και 2.500 τ.μ. προαύλιου χώρου. Φοιτούν 230 παιδιά (oι αλλοδαποί 
μαθητές/τριες κυμαίνονται μεταξύ 5-10%), εργάζονται 32 εκπαιδευτικοί (εκ των οποίων οι 6 είναι ειδικής 
αγωγής) και 8 άτομα βοηθητικό προσωπικό (ειδικοί βοηθοί, καθαρίστριες, σχολικοί τροχονόμοι, σχολικός 
φύλακας και υπεύθυνος κυλικείου). Στο Σχολείο λειτουργεί Τμήμα Ένταξης, όπου φοιτούν 11 παιδιά και Ε.Δ.Υ 
με ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό. Διαθέτει Εργαστήριο Τ.Π.Ε., Σχολική Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Εικαστικών 
και Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (εκδηλώσεων, συνεδριάσεων Συλλόγου διδασκόντων, προβολών,  γυμναστήριο 
κλπ.).

Το όραμα και ο στόχος των μελών της Σχολικής Κοινότητας του 12ου Δημοτικού Σχολείου είναι η δημιουργία
μιας σύγχρονης σχολικής μονάδας που να ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και προκλήσεις του
21ου αιώνα, θέτοντας τον/την μαθητή/τρια στο επίκεντρο των αλλαγών και σκοπεύοντας στη συνολική βελτίωση
της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, σεβόμενοι την ιστορία και την παράδοση της πατρίδας μας.

Στόχος μας είναι η δημιουργία και διατήρηση:

Ενός δημοκρατικού πλαισίου/κλίματος μέσα στο οποίο το Σχολείο θα επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών της
δημόσιας εκπαίδευσης, την καλλιέργεια και εφαρμογή του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών, την εξωστρέφεια,
τη διαμόρφωση ενός δημιουργικού και ανοικτού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, την ευαισθησία για το
περιβάλλον και την αειφορία, τη βιωματικότητα, την ενεργό συμμετοχή των παιδιών, τη συνεργατικότητα, την
αλληλεγγύη και το ομαδικό πνεύμα.

Ενός ενταξιακού Σχολείου με προοπτικές σταδιακής εφαρμογής της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, που θα
αξιοποιεί τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαφοροποιημένες
ανάγκες και ικανότητες των παιδιών. Για το σκοπό αυτό δίνουμε έμφαση στην ισότιμη συμμετοχή όλων των
παιδιών ανεξαιρέτως σε όλες τις δραστηριότητες, μέσα και έξω από τη σχολική αίθουσα, καθώς και στην
αξιοποίηση των δυνατοτήτων όλων των μαθητών στο μέγιστο βαθμό. 

Ενός σύγχρονου, ψηφιακού Σχολείου με αναβαθμισμένα στοιχεία υλικοτεχνικής υποδομής και εποπτικών μέσων,
που συμβαδίζει αρμονικά με τις κλασικές μορφές της προφορικότητας και της εγγραμματοσύνης.

Ενός ασφαλούς, υγιεινού και καλαίσθητου εκπαιδευτικού-εργασιακού χώρου, αξιοποιώντας στοιχεία του κλάδου
της «Χωροπαιδαγωγικής», η οποία αναδεικνύει το σχολικό χώρο ως ένα ανθρωπογενές περιβάλλον που
αντανακλά ανθρωπιστικές αξίες και μοντέλα συμπεριφοράς και με ιδιότητες και τις δυνατότητες που παρέχει,
επιδρά στις διεργασίες απόκτησης δεξιοτήτων, στη διαμόρφωση της συμπεριφορά και γενικά στη διαδικασία
ωρίμασης του παιδιού.



Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικό και ευχάριστο σχολικό κλίμα, το οποίο οφείλεται και ανατροφοδοτείται 
από τις άριστες σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας (εκπ/κοί-
παιδιά-γονείς) και συμβάλλει στη δημιουργία πρόσφορου για διδασκαλία και 
συνεργασία μαθησιακού περιβάλλοντος στις αίθουσες διδασκαλίας.
Αξιέπαινη ανταπόκριση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών στις συνθήκες εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.
Συνεργασία Σχολείου και Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
Αξιοποίηση τεχνολογικού εξοπλισμού, όπου υφίσταται.
Συνεχείς προσπάθειες εμπλουτισμού των εποπτικών μέσων και τις υποδομής 
πληροφορικής στις αίθουσες διδασκαλίας και στο εργαστήριο Τ.Π.Ε.
Ένταξη του Σχολείου στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών, διάθεση αίθουσας η 
οποια εξυπηρετεί και τις ανάγκες Ενισχυτικής διδασκαλίας και Ε.Δ.Υ.
Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου και συμβολαίων 
τάξης
Συναισθηματική στήριξη που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί στους μαθητές – 
διαμόρφωση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού
Λειτουργία Ε.Δ.Υ.: Παρουσία ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού στο 
σχολείο για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, ανίχνευσης μαθησιακών 
δυσκολιών, αντιμετώπισης προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών και 
υλοποίησης προγραμμάτων ψυχικής υγείας.
Οργάνωση δράσεων - συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα Erasmus με θέμα:

“Democracy is the best control and supervision.”

Λειτουργία Τμήματος Ένταξης 
Οι ενιαίοι και καθολικοί μορφωτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι για όλα τα 
παιδιά.
Η δωρεάν διανομή διδακτικών βιβλίων για όλα τα παιδιά.
Το διδακτικό υλικό που παράγεται από τους εκπαιδευτικούς της πράξης και 
βρίσκεται ελεύθερο στο διαδίκτυο.
Η καθημερινή από τους εκπαιδευτικούς ανατροφοδότηση των μαθητών και των 
γονέων για την πρόοδο και τις δυσκολίες των ίδιων των μαθητών.
Η αύξηση του συνολικού αριθμού των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν την 
παράλληλη στήριξη.
Οι επιτυχείς προσπάθειες των εκπαιδευτικών να διατηρήσουν κάποια μορφή 
σχολικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της καραντίνας, με αποκλειστικά δικά 



τους μέσα.
Το τεράστιο έργο και το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που παρήγαγαν οι 
εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 

Σημεία προς βελτίωση

Εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης μαθητών και 
εκπαιδευτικής διαδικασίας
Η ετήσια αντικατάσταση των εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης (οι 
τοποθετήσεις των οποίων δεν καλύπτουν το προβλεπόμενο ωράριο με βάση την 
πρόταση του ΚΕΔΑΣΥ), των μελών της ΕΔΥ (ψυχολόγου, κοιν. Λειτουργού), οι 
οποίοι είναι υποχρεωμένοι να εργαστούν κάθε χρόνο «από την αρχή» έτσι ώστε 
να γνωρίσουν τα παιδιά και τις ανάγκες τους και κυρίως να καλλιεργήσουν 
και να αναπτύξουν σχέση εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τις οικογένειες. 
 
Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων γονέων & κηδεμόνων δια ζώσης είτε 
εξ αποστάσεως, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων & κηδεμόνων, για 
θέματα που απασχολούν και προβληματίζουν τις οικογένειες σχετικά με τη 
σχολική ζωή και τα κοινωνικά προβλήματα.
Αξιοποίηση και έλεγχος εφαρμογής Σχολικού Κανονισμού.
Κοινή αντιμετώπιση από όλους τους εκπαιδευτικούς των περιστατικών μη 
αποδεκτής συμπεριφοράς μαθητών.
Συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς

Περιορισμός στην υλοποίηση ομαδικών δράσεων μέσω των οποίων ενισχύονται 
οι σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών εξαιτίας του covid
Αδυναμία συνεργασίας με φορείς που υλοποιούν προγράμματα καλλιέργειας 
κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων για την πρόληψη αρνητικών 
συμπεριφορών εξαιτίας του covid
Ελλιπής συνεργασία με τη σχολική ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό 
εξαιτίας περιορισμένου ωραρίου διάθεσης στο Σχολείο και covid και εφαρμογή 
εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Να οργανωθεί και διευκολυνθεί η πρόσβαση στο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό 
που παράχθηκε στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πράξης και βρίσκεται ελεύθερο 
στο διαδίκτυο.
Να γίνει συστηματική και μακροχρόνια παρέμβαση για τον δραστικό 
περιορισμό της προσφυγής σε μορφές που υπονομεύουν τον δημόσιο και δωρεάν 
χαρακτήρα της εκπαίδευσης, από τον Άτλαντα Γεωγραφίας και το σετ 
γεωμετρικών οργάνων ως το φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών και το Κέντρο 
Μελέτης.
Να υπάρξει σταθερή και όχι ευκαιριακή στελέχωση όλων των θέσεων 
αντισταθμιστικών δομών, όπως της παράλληλης στήριξης, τμημάτων ΖΕΠ, 



τμημάτων ένταξης. Δημιουργία οργανικών θέσεων.
Να αντιμετωπιστεί η ανεργία, η φτώχεια και η περιθωριοποίηση μεγάλων 
τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας, ώστε όλοι οι γονείς να μπορέσουν να 
παρακολουθήσουν και να υποστηρίξουν την πρόοδο των παιδιών τους. 
Να υπάρξει εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής όλων των σχολείων.
Να συνεχιστεί η προσπάθεια συνεργασίας του σχολείου με αρμόδιους φορείς 
για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών συνεδριάσεων με τη συμμετοχή 
Γονέων/Κηδεμόνων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. (Σχολή γονέων)
 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η Διεύθυνση του Σχολείου:

Στηρίζει τους νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς.
Διερευνά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών του σχολείου
Συμβάλει συμβουλευτικά και παρακινητικά στη συνεχή επαγγελματική 
ανάπτυξη τους εκπαιδευτικού.
Προτιμά τον ρόλο του ηγέτη, από αυτόν του διευθυντή.
Διαμορφώνει θετικό σχολικό κλίμα
Παρακινεί και παρέχει εκπαιδευτικά κίνητρα
Καθοδηγεί την σχολική κοινότητα, θέτοντας υψηλούς στόχους και 
εξασφαλίζοντας τις προϋποθέσεις για την επίτευξή τους για ένα σχολείο 
δημοκρατικό και ανοικτό στην κοινωνία
Καθοδηγεί και βοηθά τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους, αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και  αποτελεί 
παράδειγμα και πρότυπο.
Φροντίζει ώστε το σχολείο να αποτελεί τη βασική μονάδα επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά.
Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το έργο τους.
Ελέγχει την πορεία των εργασιών και κατευθύνει του εκπαιδευτικούς ώστε να 
έχουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν.
Εκσυγχρονίζει σχολικούς χώρους και υποδομές σε άριστο βαθμό και 
δημιουργεί ένα υπέροχο εργασιακό περιβάλλον.
Ακολουθεί τα πέντε διαφορετικά στυλ ηγεσίας σύμφωνα με το Πασιαρδή:
το παιδαγωγικό: Εστιάζει στο επίπεδο της ποιότητας της διδασκαλίας και 
της μάθησης,
το δομικό: Δημιουργεί οράματα, όπως και πώς θα δοθεί κατεύθυνση και 
συντονισμός στο σχολείο,



το συμμετοχικό: Μπορεί και οργανώνει τις δραστηριότητές του προσωπικού, 
σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους, τον τύπο των ανθρώπων που συνεργάζονται 
και την κουλτούρα του σχολικού οργανισμού που λειτουργούν,
το επιχειρηματικό: Η δημιουργική χρησιμοποίηση των εξωτερικών δικτύων 
και πόρων, βοηθάει σε πολύ μεγάλο βαθμό την εφαρμογή της σχολικής 
αποστολής
το στυλ ανάπτυξης προσωπικού: Η ανάπτυξη του προσωπικού μιας 
σχολικής μονάδας αποτελεί μια σημαντική περιοχή μέσω της οποίας ο ηγέτης 
επηρεάζει τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα στο επίπεδο του σχολείου.
Η θετική και σε γενικές γραμμές επιτυχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να 
κρατήσουν ζωντανή την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της 
καραντίνας και να συμπεριλάβουν σ’ αυτήν ακόμα και τους μαθητές που δεν 
διέθεταν τα απαραίτητα μέσα για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.
Η καλή συνεργασία με τα σχολεία προέλευσης και υποδοχής των μαθητών/-
τριών του, προκειμένου να διευκολύνει την προσαρμογή των μαθητών/-τριών 
και να υποβοηθήσει το έργο της διδασκαλίας και μάθησης.
Η καλή και αποτελεσματική συνεργασία με τους τους Συντονιστές 
Εκπαιδευτικού Έργου και τους άλλους υπηρεσιακούς φορείς για την υλοποίηση 
του εκπαιδευτικού του έργου
Η εποικοδομητική συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων, τον Δήμο και τη 
Σχολική Επιτροπή.
Η αποτελεσματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για την προβολή και 
δημοσιότητα του σχολείου και των καλών πρακτικών του: Ιστοσελίδα, Κανάλι 
Youtube, Προβολή Σχολείο στο Google maps
Οι συνεργασίες με άλλα σχολεία για ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και προγραμμάτων (Erasmus).
Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο ως προς την πρακτική άσκηση των φοιτητών 
γενικής και ειδικής αγωγής.
 

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία σχεδιασμού, εφαρμογής και 
αξιολόγησης καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων.
Εφαρμογή Σχολικού Κανονισμού
Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού ως προς την ανάθεση και οργάνωση 
εξωδιδακτικών καθηκόντων
Αξιοποίηση του ρόλου του Σχολικού Συμβουλίου ως προς τον εκσυγχρονισμό 
σχολικών χώρων, υποδομών και εποπτικών μέσων.
Οργάνωση αρχείου Διεύθυνσης
Εκσυγχρονισμός ιστοσελίδας Σχολείου



Συμμετοχή σε δίκτυα Σχολείων
Η έλλειψη των αναγκαίων οικονομικών πόρων για την λειτουργικές ανάγκες 
των σχολείων και κυρίως για τον εκσυγχρονισμό υποδομών και ψηφιακού 
εξοπλισμού
 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή του Σχολείου για πρώτη φορά σε πρόγραμμα Erasmus (2020-2023).
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά προγράμματα φορέων της
υπηρεσίας
Αυξημένα προσόντων αρκετών νέων και μερικών παλαιών εκπαιδευτικών
(κάτοχοι μεταπτυχιακού, ξένες γλώσσες, συμμετοχή σε σεμινάρια και
επιμορφωτικά προγράμματα)
Πρωτοβουλίες και προσπάθειες ανάπτυξης κουλτούρας και εφαρμογής
ενδοσχολικής επιμόρφωσης

Σημεία προς βελτίωση

Ανίχνευση αναγκών και επιθυμιών εκπαιδευτικών για επιμόρφως.
Ενδοσχολική επιμόρφωση με σκοπό τη συμμετοχή εκπαιδευτικών σε 
προγράμματα eTwinning.
Ενδοσχολική επιμόρφωση αξιοποίησης σύγχρονων εποπτικών μέσω.
Πραγματοποίηση, σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων, δράσεων 
εθελοντισμού, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας 
σχετικά με τα σύγχρονα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα και 
προβλήματα. 


