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Aργoατoλioυ

Σ1oλlκη Περioδoξ 2o2o- 2o2L

ΘEMA: Aπoατoλη Tαυτδτηταq καl Aπoτiμηoη Toυ iργou σTo E.E.E.Eκ

A. TAYToτHTA THΣ ΣxoΛIKHΣ MoNAΔAΣ E.E.E.EK. APΓoΣToΛIoY

Kωδlκδq q1oλεiou : 2541001

ΔlειiΘυvoη: Φαρακλdτα 28100

TηλEφωvo : 26710-84008

Fax: 267tO-84428

email: mail@eeeek-argost.kef.sch.gr

URL: νvww.eeeek-argostoliou.9r

To Eργααrηρlo Elδlκηq Eπαγγελματtκηq EκπαiδεUσηξ (E.E.E.EK.) Aργoαroλioυ, εivοr μiο
ΣMEAE Tηζ ΔεUTερoβδΘμIοg Eκnoiδευoηζ ToU N. Kεφoλληviοg noυ βρioκεToι σTη nαραδoolακη
κoιvδτητο ΦοροκλοτωV ToU Δημoυ Aργoαroλioυ. Στεγdζετοl oε θvο nολοlδ οvοκαlvloμθvo
δlδρoφo κrηριo τoυ 1959, ΠoU ητοv nαλοlδτερο τo πρδηv ΔημoτIκδ oxoλεio Φορακλdτωv κοι

δlοθθτεl λεrτoυργικotg xδρouζ με o0γxρovo εξonλloμδ. Aπθ1εl B km oπδ τo Aργoαrδλl κοl 350
περinoυ μtτρo οπδ τo Kolvoτικδ γηnεδo noδooφαiρou, basket κor volley. =εκivηoε vο λεπoυργεi
τη nερΙoδo 2008-2009. Τo αxoλικδ iτog 2020-2021φoiτησοv σUVoλlKd 14 μαΘητθg/τρlεg (s
oγδρlοκοl 6κoρΙτoιο) Kοl γtατovtoαxoλlκδθτog2021-2022πρoβλθπεταtδτl θαφolτηoεr o

iδlog ορrΘμδg.



ΓENΙKA XAPAKτHPIΣTΙKA ANΘPΩΠINoY ΔYΝAMIKoY

AρlΘμδg εκπαlδεuτlκδv: 13

Avδ φιiλλo: 2 Αvδρεg κοl 11 Γυvοiκεg

EIΔIκoTHTEΣ

. ΠE 02.50 EΑE : 1 Φlλoλoγoζ

. ΠE 03.50 ΕΑE : 1 MοΘημοτlκδg

. ΠE 08.50 EΑE : 1 Koλλrεxvlκδv

. ΠE 11.50 EAE : 1 Φυorκηg Aγωγηg

. ΠE 79.0t: 1 Moυolκηζ

. ΠE 80.50 EAE: 2 olκovoμiοg Δloiκηoηg

. ΠE 86.50 EAΕ : 1 Πληρoφoρlκηg

. ΠE 21.50 EAE : 1 ΛoγoΘερonειjτρlo

. ΠE 28 : 1 Φυotκoθεροπεiτρlο

. ΠE 29 : 1 Eργoθεραnει}τρtο

. EBΠ : 2 Εlδlκδ Boηθητlκδ Πρooωπtκδ

YΠ ΗPEΣΙAKH KATAΣTAΣΗ Π PoΣΩΠIKoY

MONIMOI: 5

ANAΠΛHPΩTEΣ: B

ΩPoMIΣΘΙoI: 0

ΕTH YΠHPEΣIAΣ ΣTo E.E.E.Eκ. APΓoΣToΛΙoY

0 iωq 2 θτη: 9

3 €ωg 5 iτη: 2

6 tωg 10 θτη: 1

11 iωq 15 iτη: 1

KoINΩNΙKA κAI ΠoΛπIΣMΙKA XAPAKTHPΙΣTIKA τoY MAΘHTIκoY ΔYNAMIKoY

To μαΘητlκδ δυvαμlκδ τoU E.E.E.EK. AργoαroλΙoυ, nρoθρxετοι αnδ oικoγθvεlεζ με μioo
μoρφωTlKδ, κolvωvlκδ καt olκovoμlκδ εnΙπεδo. Yndρxεl dριαrη σUVερYοσ1α με δλoυg τoυq γovεig
KcΙι ToUζ εκποlδευτlκo0g. oλol ol γovεig εvδrοφθρowοι γlο τηv αvdnτυξη κol oλoκληρωση Tηζ
ΠρoσωΠlKδτητοg τωv ποιδlδv ToUζ. Δεv ixεl oυαrοθεi Σιjλλoγog Γovtωv καl Kηδεμδvωv. Yπdρxεl

μδvo εκnρδoωπog Γovtωv o onoiog oυμμετθxεl σε ληψεlg οπoφδoεωv ToU Συλλδγoυ
Δrδαoκδιrrωv, δτov κρivετοl οnαροiτητo.



MAΘHTIKA ΔPoMoΛoΓΙA

Kdθε αxoλrκδ θτog η Περlφθρεrα Ιoviωv Nηoωv μloΘδvεl 5 τοξi καt θvo ΛεωφoρεΙo γlo Tη

μεrοφoρα τωv μαΘητδv/τρlωv μοg οnδ Αργoαrδλt, τo Ληξotρl κοι το γι}ρω Xωρlο αro oxoλεio κol
εnlαrρoφη αιo oπiτIο ToUζ.

AIΘoYΣEΣ EPΓAΣTHPΙA KAI xΩPoI ToY ΣxoΛEIoY

oλεg or AiΘoυoεg κol Eργoαrηρlο τoυ o1oλεioυ txoυv nληρη εξonλroμδ KoΙ με Ιnternet.

ΙΣoΓEΙo

'/ 1 Eργοαrηρlo Toυρlαrlκδv Enογγελμοτωv
'/ 1 Eργοαrηρlo Aυτδvoμηg Δlοβiωoηg
'/ 1 ΑiΘoυoο MοΘημοτrκιilv κοl ΕργoθεροπεΙοg

'/ 1 Γυμvοαrηρro (με trabolino, mini μnrλlδρδo, αrρδμοTCI KcI| μπdλεg γUμVοστlKηg, 2 ξtλlvα
μovδζυγo & ΑiΘoυoο Xoρot)

'/ 1 fitness center (με δlοδρoμo Γυμvααrlκηg,l noλυδργovo 1 αrατlκδ noδηλoτo)

'/ 1 Σoλδvl κοl Γρoφεio Eκποlδευτtκδv

1oξ oPoΦoΣ

'/ 1AiΘoυoο Πoλλοπλιbv Xρηoεωv (oργοvωoη oxoλικδv εoρτδv, πρoβoληg τolvιδv,
δlδοoκολΙο Moυοrκηg καl Πληρoφoρlκηg)

'/ 1 Γροφεio τηg Διειiθυvoηg
'/ 1 ΑiΘoυoο Γλδooοg
'/ 1 Εργοαrηρlo Xεrρoτεxviαg
./ 1 AiΘoυoο E.E.Π

EΞΩTEPΙKoI xΩPoI

'/ 1 Γηnεδo basket _ volΙey - handball

'/ 1 ΘερμoκηΠlo με κηno γlο το Πρoγραμμοτο ΠερlβοΜoιrrlκηg Eκnαiδεuoηg. Τo Πρδγρομμo
Γlou υλoπolηθηKε στo oxoλεio μοg εixε θθμα: <<P0nοvoη, μoλυvoη, υnoβ6θμιση ToU

Φυοικoιj κα ι AvΘρωnoγεvoιig nερrβολλowoζ>>

'/ 1 ειδικd διομoρφωμθvog xδρoq Yια Tηv τoξoβoλiο με αrαθερδ αrδxοαrρo



MAΘHMATA

Το μαΘηματα εΙvαt δλο nρooορμoομtvο αrηv ΕAE κοl tγlvοv δnωg κdΘε xρδvo oε μrκρθg oμαδεg
(oλιγoμελη τμηματο), η οτoμlκδ Πρoσαρμooμθvo αng ovαγκεζ Kοl αrtg λεrτoυργrκθg lκαvδτητεg -

τωv μoθητδv/τρrδv. Ακoλoυθεiτοr η εξατoμlκευμθvη καl δlοφoρoπorημθvη δrδooκαλiα, ovδλoγα

με τo γvωαrικδ εninεδo Kοl Τη λεlτoυργlκδτητο τωv μoΘητδv/τρrωv. To oxoλικδ θτog 2020-202t
υnηρξε nληρη αrελθxωoη εκποlδευτlκδv κοl ΠρoγμοToπolηΘηκε η δlδοoκολiο τωv πορoκοτω

μοΘημοτωv:

'/ Γλδooα (με Δrαδροαπκδ nivακο, με doπρo nivοκo μoρκοδδρou/ με BlβλroΘηκη)

'/ Kolvωvlκη καl Eπαγγελματlκη Aγωγη
'/ MαΘηματlκd (με doπρo nivακο μαρκoδδρoυ καl H/Y)
'/ Mouolκη (με τιiμnovo, μετoλλδφωvo, ορμδvlo, με vrθφlο κοι oωληvεg voτδv)
./ Πληρoφoρlκη (με 6 HlΥ κοl θvοv βtιrrεoπρoβoλθα)
'/ AloΘητtκη Aγωγη (Εργοαrηρlo XειρoτεxvΙαg)

'/ Xεlρoτε11viα (Eργοαrηρlo Xεlρoτεxviοg)

'/ Φuolκη Aγωγη (εnlnλθov οoκηαεrg με: mountain bikes, boccia, badminton, τoξoβoλiο Kοl

με κοΘημεριvδ nερndτημο στη Kolvoτητο)
,/ MαΘηματα Mαγεlρlκηξ - Zα1αρonλααrlκηg καl Εατlατoρlκηq TΞxvηq (Eργοαrηρlo

Toυρlαrlκδv Eπογγελμdτωv) με Eλληvrκη KoυζΙvο κοl Zαxoρoπλoαnκη
'/ olκloκηg olκovoμiαq _ (Eργααrηρlo Aυτδvoμηg Δlοβiωoηg)

ΔPAΣTHPIoτHTEΣ ΕNToΣ κAI EκToΣ ΣxoΛEIoY

Τo Αvολυτικδ Πρδγραμμσ nερlλομβivεl πoλλθg εξωδιδοr<τlκig δρααrηρrδτητεg εvrδg κοl εκrδg
qxoλεiou, δnωg ΠερlβοΜoιrrικο ΠρoγρdμμαTο KcIl Πρoγρdμματο Αγωγηg Yγεiog.

oι εnloκθψεlζ σε μoυoεiα Kol ΠορoKoλotθηoη Θεοτρlκιilv noρααrοoεωv, σιVεμδ, nαρελοoειg, κλn
δεv nρογμοτonolηΘηκοv δnωg Tα ΠρoηYoιiμεvo xρδvlo, λδγω Tωv oυστηρδv περιoρloμδV γlο Tηv
εξdnλωoη τoυ κoρovoloιi'



Β. M Y Y

AΞoNEΣ TEKMΗΡΙΩΣΗ
Παιδαγιογικri και μαθπoιακli λειτoυoγiα
Διδαoκαλ[α, μαΘηoη Kαl αξloλoγηση Εφαρμoζovταt εvαλλακτlκεg δtδακτlκ69 πρακτlκ69 και γivεταl

Χρηση TωV επoτττlκΦv μfoωv γlα καταvoηoη τηg v6αg
γvΦoη6. ot μαθητ69 εκφραζoυv τlg απδψεlζ ToUζ Kαl στη
oυvε1εlα πρooπαθoΟv vα απαvτηooυv πρoφoρlKα, αλλα καl
γραπτα σε voηματlκ69 ερωτηoειg. Xρηolμoπolo0με Tov
δlαδραoτlκ6 πivακα με πρoβoλη Θεματωv o1ετtκα με κdΘε
δlδακτtκ6 αvτlκε[μεvo. Ακ6μα Xρησlμoπoιoιiμε εtκ6vεg Kα|

xαρτεE για Vα γfvεταl τo μdΘημα καταvoητ6 Kαl ol μαΘητ69
vα KαTαKτoΟv πto ε0κoλα τιg v6εg γvΦoεlE. oι μαΘητ69
oυμμετ6xoυv σε oμαδlκ69 δραo'τηρloτητεg Kα|

oυvεργdζovTαl γlα vα πετ0xoυv καπoloυg oτoxoυg. Mετα
απo καΘε δlδακτlκη εv6τητα ol μαΘητ€g υπoβdλλovται σε
πρoφoρlκ6g Kαl γραπτεg δoκlμαoiεg-τεoτ γlα vα δtαπιoτωΘε[
o βαΘμog επiτευξηg τωv δlδακτlκΦv oτoxωv Kαl η
κατdκτηoη τωv v6ωv γvΦoεωv. Eπioη6 γivovταl oυ1v€g
επαvαληψεtg Tηζ δlδακτ6αE 0ληζ, Φoτε ol μαθητ69 vα
μπoρoιJv vα oυvδfoouv τlζ πρoηγo*μεvεE γvιi.loεlζ με Tιζ
επ6μεvεg σε κdθε δlδακτlκη εvoτητα τoU αvαλoγoυ
uαΘnuατoc....

Σ1oλικη δlαρρoη-Φo[τηo'η H φoiτηoη τωv μαΘητΦv/τρlΦv oτo oxoλεio ε[vαι oυvεπηg
καl oυvε1ηg. ol μαΘητ69 πρoofρXovταl καθημερlvα oτηv
Φρα τoυg καl ακoλoυΘoΟv τo ωρoλoγlo πρoγραμμα. Αv
αoΘεvηoεl 6vαg μαΘητηg uπαρxεl επlKoΙVωviα τωv γovεωv
με To oxoλε[o Kαl o μαΘητηg μεvεl oτo oπiτl μεxρl vα
αvαρρΦoεt. Mετα επloτρεφεt παλι oτo o'xoλεio. ot μαΘητεg
μετd απδ κdΘε δlδακτlκη ιbρα βγα[vouv γΙα διαλεlμμα
.EφαρμoζoUV Toυζ καv6vεg τoυ o1oλε[oυ εvτog καl εκτog τηE
τdξηζ, αλλd καt oτo πρoαOλto τoυ oxoλεfoυ. To εlδlκ6
εκπαlδευτlκ6 και επlστημovlκ6 πρooωπrκ6 oτηρ[ζεl τoυg
μαΘητ69 oυvεxΦg κατα τη δlαρκεια τηg ημεραg οτo o1oλεio.
Eπioηg τηρo0vταI ημερηolα απoυoloλ6για Kαl βlβλiα 0ληg
Τωv μαΘηματωv. ol μαΘητ69 oυμμετfxouv σε δlαφoρεg
δραoτηρ16τηTεζ, σε εκδηλιi:oεlg, oε εoρτfE Kαι σε εκδρoμfg
uε εvδιαφ6oov....

Σx6oεlg μεταξ0 τωv μαΘητΦv/τρlΦv ol ox6oεtg μεταξυ τωv μαΘητΦv/τρtΦv τoυ oxoλε[oυ εfvαl
καλ69 εvτ6g Tηs τdξηζ, αλλd Kαl στα διαλεiμματα σΤo
πρoα0λto τoU oxoλε[oυ. Kdπolol μlκρoi δlαπληκτtoμoi
αvτlμετωπiζovταt με τηV 6γκαlρη παρfμβαoη Toυ
πρoσωπ|Ko0 τηE o'xoλlκηg μovdδαg. Yπdρxεl πρoληψη τωv
παραβατlκΦv oυμπερlφoρΦv Kαι εvioxυoη TωV θετlκΦv
πρακτικΦv σUμπεριφoρdg πoυ πρoωΘε[ταl με Tηv αvαρτηoη
καvovωv σΤoUζ xΦρoυg ToU oxoλεioυ. Evlox0ovταt καl
επιβραβεOovταt ol Θετlκ6q oυμπερlφoρ69. oι μαΘητ69
εφαρμ6ζoυv Τoυg καv6vεE τoυ oxoλε[oυ. NtΦΘoυv αoφαλεlα
Kαl εμπloτoo0vη πρoζ To εκπαιδευτικ6 πρooωπlκo Kαl
αvαζητo0v τη oυμβoυλη τoυg. Τo πρooωπικ6 τoυ oxoλεioυ
πρoωθεi τo o'εβαoμo καl Tη σUVεργαo[α αvαμεσα στoUζ
μαΘητ6g--μαΘ(τρlεg. 'oταv κdπotog μαΘητηq εμφαvioεl
παραβατlκη η βiαlη σUμπερlφoρα ouγκαλεiταl o o6λλoγog
τηg oxoλlκηg μovαδαζ γlα Vα αvτlμεTωπloτεi τo πρoβλημα
Kαl παραλληλα εvημερΦvovταl oι γovεΙE Toυ μαΘητη.
Σκoπ6E τoυ oxoλε[ou ε[vαt η δtαμ6ρφωo'η εv6g κλ[ματog
εμπloτooOvηg, oεβαoμo0 καt oυvεργαo[αg αvdμεoα σTouζ
uαΘnτfc -uαΘιiτoιεc..-.

Σx6oεrg μεταξ0 μαΘητΦv/τρtΦv Kαl
εκπαlδευτlκΦv

ot ox€oεlE μεταξ0
ε[vαl αoκετα καλfc

μαΘητΦv-μαΘητρlΦv καt εκπαlδευτtκΦv
ot εκπαlδευτlκoi oυuΒouλευouv τoUC



μαΘηTεζ Kαl τoUζ εvημερωvouv σXετlKd με τoV Kαvovtoμo
ToU o1oλεioυ Kαl τoUζ καvovεg oυμπερlφoρdg.
Παρεμβαivouv 6ταv υπαρxεl καπolog δlαπληκτIoμog
αvαμεoα στoUζ μαθητ69 Kαl πρooπαΘoΟv vα Toυζ
oυμφtλιΦooυv. ol μαΘητ69-μαΘητρlε9 δ61ovταl Τlζ
oυμβoυλ69 τωV εκπαtδευτtκΦv KαΙ εφαρμoζoυV τoUζ
καvovεg τoυ o1oλεioυ. NrΦΘoυv αo'φαλεlα καl εμπloτoo'υvη
πρos τoUζ εκπαιδευτlκo0g τoυg. Συμμετf1oυv oε oμαδlκ69
δραoτηρt6τητεζ, σε εκδηλΦoεrg Kαl σε εκδρoμ69. Yπdρxεr
oυvεργαoiα, επlKoΙvωviα και oεβαoμ69. ol εκπαtδευτtκoΙ
εvθαρρΟvoυv τoUζ μαΘητ69 Kαl τoυζ καΘoδηγo0v. ol
μαΘητfg αvταπoκρivovταl Kα| πρooπαθo0v oυvεxΦg Vα
βελτlΦvoυv τlg επlδ6oεlζ τoUζ, τηv εvεργη oυμμετoxη τoυg
Kαl τη o'υvεργαoiα ToUζ σTo oxoλlκ6 περlβαλλov μ6oα o'ε
κλ[μα oεβασμo0 Kαl εμπloτooOvn( αVdμεσα τoU(....

Σx6oεlg o1oλεioυ - olκoγ6vεlαg ol oxfoεlg τoυ oxoλεioυ με τoυg Γovε[g-Kηδεμovεs TωV
μαΘητΦv-μαΘητρIΦv εivαl αρκετα καλ€g. Yπαρ1εl
επlκotvωvfα Kαl oυvεργαoiα. Τo εκπαlδεuτlκ6 πρooωπικ6
τoυ oxoλεioυ εvημερΦvεl κdθε oικoγεvεlα γlα τηV πoρε[α τoυ
παtδιoO τous Kαl για 6πolα Θ6ματα πρoκ0πτoυv oτo oxoλtκ6
περlβdλλov. Πρoαrrαθo0v απ6 κolvoO vα βρ[oκoυv λΟoεlE
πρoE 6φελoζ τωv παlδtΦv. Η oικoγ6vεια oτηρ[ζεr τo oxoλεio
Kαl τo πρoσωπιK6 oτo 6ργo τoυg. Yπαρxεr εμπloτoo0vη καl
καταv6ηoη. ol γovεig εvΘαρρOvouv τα παlδια Vα
oυμμετ6xoυv σε δραoτηρι6τητεg, εoρτ69, εκδρoμ€g Kαι
εκδηλΦoειE τoυ o1oλε[oυ. Evδlαφ6ρovταl γlα Tlζ επlδoo'εrE
KαΙ γεvtκoτερα τηV πρ6oδo τωV παtδlΦv. To oxoλεio
εvημερΦvει τov Eκπρ6oωπo τωv Γov6ωv-KηδεμovωV γlα τα
Θ6ματα πoU αφoρoOv τo oxoλε[o Kαl σUVεργdζεται μαζi
τoυ....

ΘετIκd oημεiα Yπαρxεl επlκotvωv[α-oυvεργαoiα
μαΘητεq/τρlεq

Kαl oτηρlξη στoUζ

Σημεiα πρoζ βελτiuroη ΠρooΘηκη-εμπλoυτloμoζ τηζ BtβλloΘηκηζ ToU oxoλεioυ με
περtoooτερα βlβλiα KαΙ λoγloμlκΦv πρoγραμματωv
πρoσαρμooμ6vα σTlg μαΘηoιακεE δυoκoλ1εg Tωv
μαΘητΦv/τρlΦv. Δημloυργiα περloo6τερωv εvvoloλoγlκΦv
πtvdκωv με ειKovolρdφnon.

Δlolκnτlκn λεlτoυoviα
Hγεoiα- oργdvωoη Kαl δlo[κηoη
oxoλlκηg μovαδαE

Tηζ o ΔlευΘυvτηg Toυ oxoλεiou εδραrΦvεl κσΘε xρ6vo τo
ευxαρro'τo κλiμα oυvεργαoiαg μεταξ0 τωv εκπαlδευτlκΦv.
KαΘoδηγεi, εvΘαρρυvεl τo δ0oκoλo εργo τoUζ Kαl ιδlαiτερα
εμψυxΦvεl, oυμβoυλε0εl τoUζ vεoδl6ρloτoυg. Kαλ0πτεl
εγκαiρωE καl looτlμα τlE αvdγκεg τo υλlκo πoυ xρεrαζovταl
γ|α τη δlδαoκαλiα τoug. o ΔlευΘuvτηg αoκεi τo δlolκητlκo
Kαl παιδαγωγικo τoU 6ργo σε oυvεργαoiα, με ToUζ
εκπαιδευτlκo0g, ToUζ μαΘητεg /τρlεg, τov Eκπρooωπo
Γov6ωv καt Kηδεμovωv Kαl Τoυζ δldφoρoυE Φoρεig.
Eλ6γxεl τηv τηρηση τωv Kαvovloμιi-lv τoυ o1oλεioυ απ6
τoUζ εKπαlδευτlκo0g Kαl ToUζ μαΘητ69/τρlε9.

ol Σ0λλoγol Δlδαo'κovτωv γivovταl σε πρoγραμματroμεvεg
ημερεE αλλd και oε 6κτακτε9 oυvεδρlαoεtg 6ταv κρfvεταl
απαρα[τητo. Yπαρxεl dρroτη oυvεργαo[α με Tηv Δlvoη
Δευτερoβαθμιαg Eκπα[δευoηg N. Kεφαλληviαg, με τηv
Σ0μβoυλo EΑE loviωv Νηoωv καΘΦg Kαl με τηv Περlφ6ρεlα.
Η ox6oη με τoUζ Γovεig-Kηδεμovεg εivαl επloηg dρroτη καl
oυvεxηg" o Σ1oλlκ69 Kαvovιoμog επlκαtρoπolεiται καΘε
6τo9 μαζi με oλα τα o16δlα εκτακτωv αvαγκΦv.

Mε πρωτoβoυλiεg τηg Δ/voηg τoυ oxoλεioυ uπαρ1oυv 4
xoρηγoi-επlxεtρηματ[εζ Tα τελευταiα 8 xρ6vlα, πoU
εvtoxOoυv oημαvτlκd με εiδη κdΘε μηvα τιE αvdγκεζ τoU
Eργαoτηρ[oυ ToυρloτtκΦv Eπαvvελματωv, τα πρωιvα τωv



μαΘητΦv/τρlιi.lv, καΘΦg Kαl με υλlκd καΘαρ16τητα9 καΘι.bg
Kαl με υλlκα καΘαρ16τητα9 γrα 6λo τo oxoλεio, γlα τηv
απoτελεoματlκ6τερη καΘαρι6τητα Tωv xΦρωv.

Στo oxoλε[o γ[vovταl σε πρoγραμματloμ6vεg ημερoμηv[εg ol
απαρα[τητεg εργαoiεg oυvτηρηoηζ εσωτερlKα καr εξωτερlκd
τoυ κτlρioυ, στov ηλεκτρovlκ6 εξoπλloμo καl oτo αΘλητlκo
υλlκo. H δαπαvη εγκρfvεταl απo τηv Σxoλlκη ΕπlτρoπηE
ΔευτερoβdΘμlαg Eκπα[δευoηζ τoU Δημoυ Αργooτoλ[oυ η
καλ0πτεταl με δωρε6E. ooα ε[δη ιlxoυv υπoo'τεi ooβαρ6E
ζημI6E αvτlκαΘtoτo0vταl η επIoκεudζovταl.

'ooo αφoρd Tlζ τε1vικ6g εκκρεμoτητεq μαζi με dλλα
αlτηματα, απ6 τιg 08.01.2021 6ω9 καl 09.03.2021 6xoυv
oταλεi απo τov Δ/vτη τou oxoλεiou στηV Τεxvrκη υπηρεo[α
τoυ Δημoυ Αργooτoλiou, Tα παρακdτω εγγραφα:

1' απoκατdoταση ToU Kατεστραμμ6voυ oδooτρΦματog
μπρoo'τd απ6 τηv κεvτρlκη εiooδo τoυ oxoλεiou Kαι
xαραξη λωρiδωv δldβαoηg τωv πεζΦv μαζi με τηv
τoπoΘfτηoη TωV oxετlκΦv πlvακfδωv oημαvoηg
(Αρ. Πρωτ. 05-08.01 .2021)

2' επlκtvδuvoτητα απ6 τη πτΦoη ooβdδωv oτo πioω
εξωτερlκo τoixo τoU κτlρiou (Αρ Πρωτ. 11-
14.01.2021). EξαlτiαE αuτo0 τoυ πρoβληματog 6xεl
κλεioεt o xΦρog, με απoτ6λεσμα ol μαΘητfg/τρlεζ Vα
oτερo0vταl τηv doκηoη oτo αΘλημα τηg τoξoβoλfαg.

3. αvdγκεg αv6γερoηE πρooΘηκηg αlΘoυoιi.lv
διδαoκαλ[αs (Αρ Πρωτ.18-1o.o2.2o21). Eξαrτiαg
αυτo0 τou πρoβληματog

4' πρoUπoλoγloμ6g επloκευιirv oτo κτiρlo τoυ o1oλεioυ
απ6 τηv μηxαvrκo τoU Δημoυ (Aρ Πρωτ. 32-
09.03.2021)

o εκπρooωπog TωV Γovιiωv τωv μαΘητΦv/τρlωv μαζ
εvημερΦvεταl τακτlκα γlα oλα τα Θ€ματα πoU αφoρo0v τo
oxoλεΙo και ιδtα[τερα oε Θεματα πρoαληψεωv πρoσωπtκoO
και επdoκεlαc υλlκΦv καl εΕoπλlouo0.

Σxoλεio καl κolvoτητα Yπdρxεl καλo κλ[μα
Φαρακλατωv, αλλα

ToUs KατolKoUζ Tηζ KolvoTηTαζ
τελευταiα 2 1ρovlα λ6γω τηζ

με
τα

πρooταoiαg απ6 Tov KoρovoΤ6 δεv 6xoυv υπdρξεl επαφ€E η
oυvεργαoiεζ oε κdπotεζ δρασTnρ|oτnτε<.

Θετlκd oημεiα H παραδoolακη Kotv6τητα Φαρακλdτωv πρooφ6ρει πoλλfg
δυvατ6τητεg δραoτηρloτητωv με Τlζ αΘλητlκ69
εγκαταoτdoεlζ Kαl τlg ευxdρloTεζ ττερlπατητlκεg δlαδρoμ69
πoU πρooφfρεl. o επαρκηg Kαl καλα oυvτηρημ6vog
εξoπλloμ69 τoυ oxoλε[oυ αξloπolε[ με τo καλ0τερo τρoπo τlg
παραπdvω δuvατoτητεζ πoU διαΘ6τει η Korv6τητα, μ6oω
αΘλητlκΦv δραoτηρtoτητωv εκτ69 oxoλε1oυ oπωg β6λτε9 με
mountain bikes, vo|ley, basket, 5X5 πoδ6oφαlρo. Αξiζεr vα
επloημαvΘεi oτt o εκκληoιαoμog τωv μαΘητΦv/τριΦv μαE
oτα Φαρακλdτα γivεταl TlE περlσσ6τερεE φoρεg μovo γlα τo
oxoλε[o μαg απ6 τov εφημ6ριo Tηζ Kolvoτηταg, oτα πλαiolα
απoτελεouατlκ6τεonc πoooταoiαc απ6 τov κooovoto.

Σημεiα πρoζ βελτiιυoη Nα εvτατlκoπolηΘoυv ol πρooπdθεlεg γlα τηv επ[λυoη τωv
1ρovtωv τε1vlκΦv εκκρεμoτητωv ToU oxoλεioυ. Nα
πρoβληΘεΙ τo 6ργo τoU o1oλε[oυ περtoooτερo Φoτε oΙ

γovε[g vα εvημερΦvovταl πρlv TηV εγγραφη Τωv
uαΘnτΦv/τolωV στo oγoλεio.



Επαγγελματlκη αvαπτυξη Tα)v
εκτταlδευτlκΦv

ΓΙvεταl καΘε 1ρovo η
επlμoρφωTlκ69 δραoεlg
δεξloτητωv

ouμμετoxη Tωv εKπαlδευτlκΦv oε
6πω9 πρoo'φατα oτα εργαoτηρlα

Σuμμετo1η T(rv εκπαlδευτlκΦv σε
ετTl uooΦu)τl κEc δodoεl<

H oυμμετoxη τωv εκπαtδευτlκιi.lv oε ετΤlμoρφωTlκ6g δραoεlg
εivαl oυvεγnc καl vivεταl απo oλεc τιc εlδlκ6τnτεc

Συμμετo11η ToU πρooιυπlκou σε
εΘvlκα καl εUoιrπαTκd πρovραμματα

Δεv υπηρξε καμiα oυμμετoxη

Θετlκα oημεiα 'oλot ol εκπαtδευτlκoi τoυ o1oλεioυ εκφραζoυv τηv επrΘυμ[α
vα εμπλouτ[ζoυv τtg γvΦoεlg και δεξ16τηTεζ ToUζ Φoτε vα
γ[vovταt πlo απoτελεoματlκoi σTo 6ργo τoUζ. Αρκετo[
oυμμετ61oUV σε δρdoεlg επlμoρφωTlκo0 xαρακτηρα' oπωE
Kαl σε κolvωvlκo0 πεolεγou6voυ.

Σημεiα τTρoζ βελτiαloη Λ6γω Tωv ouvΘηκΦv τηg παvδημ[αg δεv επlτε01Θηκαv
δραoεtg επlμoρφωΤlκo0 1αρακτηρα η κolvωvlκo0 xαρακτξρα
σε σUVεoVαoΙα uε αλλo oyoλεio.
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