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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

 

Διεύθυνση: Τέρμα Αγίας Σοφίας, 26223, Πάτρα 
Τηλέφωνο: 2610436622
e-mail: mail@5epal-esp-patras.ach.sch.gr 
Ιστοσελίδα: https://5epal-esp-patras.ach.sch.gr/

Το 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πάτρας ιδρύθηκε το 1995 και αρχικά λειτουργούσε στο συγκρότημα σχολείων που
βρίσκεται στην Πλατεία Πυροσβεστίου. Μετά από λίγα χρόνια μετεγκαταστάθηκε στο κτήριο που βρίσκεται στο
Τέρμα της οδού Αγίας Σοφίας. Συστεγάζεται με το 2ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Πάτρας, το 6ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Πάτρας και
το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο (ΕΚ) Πάτρας, τα οποία έχουν κοινό αύλειο χώρο. Στο ίδιο συγκρότημα λειτουργεί,
κατά τις απογευματινές ώρες, και το Δημόσιο ΙΕΚ Πάτρας. Το σχολείο διαθέτει 17 αίθουσες διδασκαλίας,
επιφάνειας 48 τετραγωνικών εκάστη, που χρησιμοποιούνται από κοινού με το 6ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Πάτρας.
Διαθέτει, επίσης, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ).

Στο σχολείο λειτουργούν στη Β΄ Τάξη 4 Τομείς και, αντίστοιχα, στη Γ΄ Τάξη 5 Ειδικότητες ως εξής:
• Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών - Ειδικότητα: Γραφικών Τεχνών
• Τομέας Μηχανολογίας - Ειδικότητα: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού
• Τομέας Πληροφορικής - Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής 
• Τομέας Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας - Ειδικότητες: 
1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων και
2. Κομμωτικής Τέχνης

Τα εργαστηριακά μαθήματα των Τομέων και Ειδικοτήτων πραγματοποιούνται στο 2ο ΕΚ, σε εργαστήρια του
συγκροτήματος καθώς και στο Παράρτημα (για την ειδικότητα της Κομμωτικής Τέχνης) το οποίο λειτουργεί στην
οδό Αχ. Συμπολιτείας 20.

Το 5ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πάτρας λειτουργεί σε βραδινό ωράριο (18:00 - 22:30), κατάλληλο για μαθητές/τριες με
επαγγελματικές, προσωπικές ή οικογενειακές υποχρεώσεις, που δεν τους επιτρέπουν να φοιτήσουν σε πρωινό
σχολείο. Οι μαθητές/τριες προέρχονταν από την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή της, αλλά και από την περιοχή
της Ναυπάκτου.

Στο σχολείο φοιτούν μαθητές/τριες οι οποίοι ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα ηλικιών. Παρακολουθούν είτε
μαθήματα Γενικής Παιδείας και Ειδικότητας, προκειμένου να λάβουν Απολυτήριο και Πτυχίο, είτε μόνο
μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση Πτυχίου. Διαπιστώνεται μία ποικιλία ως προς τον τρόπο
εισόδου στο σχολείο, καθώς οι μαθητές/τριες μπορεί να είναι: Απόφοιτοι Γυμνασίου (κυρίως Εσπερινών και
ΣΔΕ), Απόφοιτοι Γενικού Λυκείου για την απόκτηση Πτυχίου, Απόφοιτοι Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) για
την απόκτηση διαφορετικής ειδικότητας του ίδιου Τομέα ή ειδικότητας διαφορετικού Τομέα, Απόφοιτοι άλλων
τύπων Επαγγελματικών Λυκείων (π.χ. ΤΕΕ, ΤΕΛ), για την απόκτηση διαφορετικού Πτυχίου, μαθητές που είχαν
διακόψει τη φοίτησή τους σε προηγούμενα έτη, αλλά και Απόφοιτοι της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.



Μέσω της φοίτησής τους οι μαθητές αποκτούν βασικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες σε ειδικότητες
που τους βοηθούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ταυτότητα για
επαγγελματική κινητικότητα.
Επιπλέον, το σχολείο υποστηρίζει τη Δια Βίου Εκπαίδευση και ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεχίζουν τις
σπουδές τους είτε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είτε στη Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση των ΙΕΚ.

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 το μαθητικό δυναμικό του σχολείου ήταν 199 μαθητές/τριες και είχαν
κατανεμηθεί σε 6 τμήματα Γενικής Παιδείας, 5 τμήματα Τομέα και 6 τμήματα Ειδικοτήτων. Όλοι οι μαθητές
ήταν ενήλικες (18-67 ετών). Πιο συγκεκριμένα, το 22,6% των μαθητών/τριών του σχολείου ήταν έως και 30
ετών, το 19,6% ανήκε στην ηλικιακή ομάδα 31-40, το 32,7% στην ηλικιακή ομάδα 41-50 και το 25,1% ήταν άνω
των 50 ετών. 

Το διδακτικό προσωπικό ανερχόταν σε 30 εκπαιδευτικούς. Εξ’ αυτών 20 είναι μόνιμοι και 10 αναπληρωτές.
Ωστόσο αξίζει και φέτος να αναφερθεί η σχέση εργασίας του προσωπικού:
Μόνιμοι:
1 Διευθυντής
1 Υποδιευθύντρια
3 με οργανική θέση ή διάθεση στο σχολείο, στο οποίο δίδαξαν όλες τις ώρες 
6 με οργανική θέση στο σχολείο ή με απόσπαση από άλλο σχολείο, στο οποίο δίδαξαν τις περισσότερες ώρες
2 με οργανική θέση ή διάθεση στο σχολείο, στο οποίο δίδαξαν λίγες ώρες, λόγω διάθεσής τους και σε άλλα
σχολεία 
4 με οργανική θέση στο σχολείο, αλλά υπηρετούν ως στελέχη του 2ου ΕΚ (Υποδιευθυντής, Τομεάρχες και
Υπεύθυνη εργαστηρίου) 
3 με μερική διάθεση στο σχολείο

Αναπληρωτές:
1 με διάθεση και σε άλλο σχολείο
8 με διάθεση για τις περισσότερες ώρες στο 2ο ΕΚ ή μερικής διάθεσης ή μειωμένου ωραρίου ή ενισχυτικής
διδασκαλίας, ως εκ τούτου με λιγότερες ώρες στο σχολείο μας.
1 Ψυχολόγος με μερική διάθεση και μόνο για το 1ο Τετράμηνο.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Άριστη σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. 
Ισχυρή θέληση: 
• ορισμένων εκπαιδευτικών να αναλαμβάνουν προγράμματα και δράσεις, να αφιερώνουν πολύ από τον ελεύθερο
χρόνο τους και να αγαπούν το αντικείμενο με το οποίο καταπιάνονται,
• των μαθητών/τριών να συμμετέχουν σε προγράμματα, επισκέψεις και εθελοντικές ενέργειες, αφού σε κάθε
κάλεσμα των εκπαιδευτικών τους για κάποια δράση, υπήρξε πάντοτε ανταπόκριση, ζήλος με το αντικείμενο και
πάθος για το αποτέλεσμα. 

Σημεία προς βελτίωση

• Ανυπαρξία πρόσβασης στο διαδίκτυο, λόγω μη ύπαρξης δομημένης καλωδίωσης ή wi-fi στις αίθουσες. Μόνο δύο
αίθουσες διαθέτουν ασύρματο internet, λόγω εγγύτητας στο κεντρικό router. Οι αίθουσες διαθέτουν μόνο
μαυροπίνακα.
• Απαιτείται αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής - Εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων και υποδομών. Η
διδασκαλία θα ήταν ωφέλιμο να εμπλουτιστεί με οπτικοακουστικά μέσα, τα οποία καθιστούν τη μαθησιακή



διδασκαλία πιο ελκυστική, ειδικά για τους ενήλικες μαθητές/τριες.
• Αδυναμία αξιοποίησης του εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών, λόγω μη χρήσης του εξοπλισμού του για πολλά
χρόνια. 
• Μη έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικών.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

• Δημιουργικές και καινοτόμες δράσεις εξωστρέφειας. 
• Συμμετοχή σε διαγωνισμούς και συνεχείς διακρίσεις. 
• Πανευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείας!
• Ανανεωμένος ιστότοπος με πληθώρα πληροφοριών για το σχολείο, τη φοίτηση και τις δράσεις.

Σημεία προς βελτίωση

• Ανάγκη για έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικών.
• Ανάγκη προβολής έργου από φορέα, κάτω από την ομπρέλα του οποίου να αναδεικνύεται το συνολικό έργο
όλων των σχολείων στην τοπική κοινωνία. 
• Εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων και υποδομών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις εξωστρέφειας, προγράμματα, εκθέσεις και εκδηλώσεις σε εθνικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σημεία προς βελτίωση

Εκπόνηση προγραμμάτων Erasmus

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν



1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Συγκριτικά με άλλες σχολικές χρονιές, περισσότεροι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν
δράσεις που υλοποιήθηκαν μέσω Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
(υπερδιπλάσιος αριθμός) και Διαγωνισμών. Ως εκ τούτου, περισσότεροι/ες
μαθητές/τριες συμμετείχαν με μεγάλη θέληση (όπως προκύπτει από τις Υπεύθυνες
Δηλώσεις τους αλλά και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν εκτός σχολικού ωραρίου) σε
δραστηριότητες ευαισθητοποίησης και τροποποίησης συμπεριφορών τους σε θέματα:
διατήρησης, προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος,
εθελοντισμού και προσφοράς, προστασίας της υγείας και της ποιότητας ζωής,
καθώς και καλλιέργειας της αισθητικής. Τονίζεται η ισχυρή θέληση: • ορισμένων
εκπαιδευτικών να αναλαμβάνουν προγράμματα, να οργανώνουν δράσεις, να
αφιερώνουν πολύ από τον ελεύθερο χρόνο τους και να αγαπούν το αντικείμενο με το
οποίο καταπιάνονται, • των μαθητών/τριών να συμμετέχουν σε προγράμματα και
διαγωνισμούς, επισκέψεις και εθελοντικές ενέργειες, αφού σε κάθε κάλεσμα των
εκπαιδευτικών τους για κάποια δράση, υπήρξε πάντοτε ανταπόκριση, ζήλος με το
αντικείμενο και πάθος για το αποτέλεσμα. Σημειώνεται δε η δύσκολη περίοδος και
οι δυσμενείς συνθήκες κάτω από τις οποίες υλοποιήθηκαν οι δράσεις, λόγω της
πανδημίας. Χωρίς, όμως, τη θετική διάθεση και αισιοδοξία, κανένας στόχος των
δράσεων δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Πανευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείας EEK 2022! Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό CedefopPhotoAward, όχι μόνο
προώθησε το έργο που γίνεται στο σχολείο και την Επαγγελματική Εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα πρόβαλλε την
Ελλάδα και τον πολιτισμό της. Πέρα από το τυπικό της συμμετοχής στον εν λόγω Διαγωνισμό, θεωρούμε
ουσιαστικής σημασίας το περιεχόμενο του project, καθώς η πράσινη μετάβαση είναι μια σύγχρονη πρόκληση και
βρίσκεται στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση.

2ο Βραβείο στην Κατηγορία Λυκείου στον Διαγωνισμό «Η Νέα Γενιά έρχεται το Κάπνισμα Φεύγει». Η συμμετοχή
έστειλε το δυνατό μήνυμα των μαθητών/τριών και εξέφρασε την επιθυμία τους για έναν κόσμο χωρίς κάπνισμα.

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και ενημερωτικές συναντήσεις ανέδειξαν το αίσθημα προσφοράς στον συνάνθρωπο.



Οι εκπαιδευτικοί συνεργάστηκαν με φορείς και ενίσχυσαν τις σχέσεις τους μαζί τους. 

Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν με μεγάλη θέληση: 
•    Σε δράσεις εθελοντισμού και κοινωνικής αλληλεγγύης στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα. 
•    Σε Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων όπου καθοδηγήθηκαν, εμπνεύστηκαν, δημιούργησαν,
κατασκεύασαν και πρόσφεραν. 
•    Σε διαγωνισμούς, μέσα από τους οποίους βίωσαν επιτυχίες που αύξησαν την αυτοεκτίμησή τους.

Το έργο του σχολείου προβάλλεται, με στόχο να βελτιώσει την ελκυστικότητα του ΕΠΑΛ και να προωθήσει την
Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

•    Ανυπαρξία πρόσβασης στο διαδίκτυο, λόγω μη ύπαρξης δομημένης καλωδίωσης ή wi-fi στις αίθουσες. Μόνο
δύο αίθουσες διαθέτουν ασύρματο internet, λόγω εγγύτητας στο κεντρικό router. Οι αίθουσες διαθέτουν μόνο
μαυροπίνακα.
•    Απαιτείται αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής - Εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων και υποδομών. Η
διδασκαλία θα ήταν ωφέλιμο να εμπλουτιστεί με οπτικοακουστικά μέσα, τα οποία καθιστούν τη μαθησιακή
διδασκαλία πιο ελκυστική, ειδικά για τους ενήλικες μαθητές/τριες.
•    Αδυναμία αξιοποίησης του εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών, λόγω μη χρήσης του εξοπλισμού του για πολλά
χρόνια. 
•    Μη έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικών.
•    Ανάγκη προβολής έργου από φορέα, κάτω από την ομπρέλα του οποίου να αναδεικνύεται το συνολικό έργο
όλων των σχολείων στην τοπική κοινωνία. 

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

Πρακτική 1

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Τίτλος Δράσης

Ενίσχυση της εξωστρέφειας του σχολείου

Στόχος Βελτίωσης

Η ενθάρρυνση και ενίσχυση δράσεων εξωστρέφειας, με σκοπό την προβολή του έργου του σχολείου και την
προώθηση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

 

Ενέργειες Υλοποίησης



1. Συμμετοχή σε Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

Νοέμβριος 2021 - Μάιος 2022:

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (στα οποία συμμετείχε η ομάδα της συγκεκριμένης Δράσης)

- Μετα-λιθογραφίες: Από τη γραφή στην πέτρα έως την πέτρα στη γραφή.

- Μετα-λιθογραφίες: Από την υλική στην άυλη αποτύπωση με πέτρα.

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

- Εθελοντισμός- Ρατσισμός, ξενοφοβία, ετερότητα, ανεκτικότητα

Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων

- Εικαστικές (καρναβαλικές) παρεμβάσεις με οικολογικό αποτύπωμα.

 

2. Συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Φωτογραφίας

Νοέμβριος 2021:

Μαθητές του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών συμμετέχουν σε Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό που διοργανώνεται από
το Cedefop, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, με σκοπό να δώσει
κίνητρο στους μαθητές, ώστε να σκεφτούν τι σημαίνει γι’ αυτούς η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και
να αποτυπώσουν τις «πράσινες» ή ψηφιακές δεξιότητες που έχουν αποκτήσει μέσω της καθημερινής
εκπαιδευτικής εμπειρίας τους.

Ιανουάριος 2022:

Αποτελέσματα του Διαγωνισμού: Η ομάδα «Cyclades» του σχολείου καταλαμβάνει μία από τις δύο πρώτες
θέσεις, και έχει προταθεί για το κορυφαίο βραβείο που θα απονεμηθεί κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής
βραβείων αριστείας ΕΕΚ στην ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων 2022, στις Βρυξέλλες.
Ανάρτηση αποτελεσμάτων (μέσω φωτογραφιών και βίντεο) στη σελίδα του Cedefop. 

Φεβρουάριος 2022:

Διάχυση των αποτελεσμάτων σε πλήθος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ανάρτηση Δελτίου Τύπου σε ΠΔΕΔΕ, ΔΔΕ,
ΠΕΚΕΣΔΕ και ΣΕΕ Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Συνέντευξη σε έντυπη και ψηφιακή εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας (Ύπαιθρος Χώρα -
11/02/2022).

Συμμετοχή στο φεστιβάλ με θέμα «Διαχείριση της ενέργειας και κοινωνία» (Σεράφειο Δήμου Αθηναίων - 21-
28/2/2022 -), που διοργανώνεται από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με την Ένωση Πτυχιούχων
Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας και την Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Ε.Ε.Τ.Ε.Κ) υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.

Μάρτιος-Απρίλιος 2022:

Συμμετοχή στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (τελετή και έκθεση στο Μουσείο Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης 11/03-11/04/2022).

Μάιος 2022:

Πανευρωπαϊκό Βραβείο Αριστείας EEK 2022 στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων
#EUVocationalSkills Week 2022! (Διαδικτυακή ψηφιακή μετάδοση 18/05/2022, ζωντανή μετάδοση - σύνδεση στο



σχολείο).

Ανάρτηση αποτελεσμάτων (μέσω φωτογραφιών και βίντεο) στη σελίδα, το κανάλι YouTube, και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης του Cedefop, στη σελίδα του Συνεδρίου #EUVocationalSkills Week 2022, και στο κανάλι
YouTube της Ευρωπαϊκής Επιτροπής #Social Europe.

Αποστολή Δελτίου Τύπου. Ανάρτηση μόνο σε τοπικά ΜΜΕ. 

https://5epal-esp-patras.ach.sch.gr/?cat=27

3. Συμμετοχή μαθητών σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αφίσας

Ιανουάριος 2022: Συμμετοχή στον διαγωνισμό με θέμα «Η Νέα Γενιά έρχεται το Κάπνισμα Φεύγει» που
διοργανώνεται από τον φορέα «George D. Behrakis, Ερευνητικό Εργαστήριο, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία».

Απρίλιος 2022: Αποτελέσματα διαγωνισμού: 2ο Βραβείο στην Κατηγορία Λυκείου.

Συμμετοχή στο 11ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο “Παιδεία για έναν Κόσμο χωρίς Κάπνισμα”, που
διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του ΥΠΑΙΘ (αίθουσα Jacqueline de Romilly ΥΠΑΙΘ -12/04/2022).

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου. Αποστολή Δελτίου Τύπου. 

https://5epal-esp-patras.ach.sch.gr/?p=1871

4. Συνεργασία με φορείς και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Σύνδεση: α. 
σχολικής με τοπική κοινότητα, β. σχολείου με πανεπιστήμιο. 

29/01/2022: Εκπαιδευτική επίσκεψη: Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

16/03/2022: Επίσκεψη 15μελούς στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας - Ενημέρωση για το σχολείο. Συμπλήρωση
ερωτηματολογίου με θέμα τη «Συνέχιση Σπουδών των Αποφοίτων ΣΔΕ και τη διερεύνηση των αναγκών τους».

19/03/2022: Εκπαιδευτική επίσκεψη: Γεωλογικό Τμήμα Πανεπιστημίου Πατρών

04/04/2022: Ενημέρωση στον χώρο του σχολείου: Ερυθρός Σταυρός

08/04/2022: Ενημέρωση στον χώρο του σχολείου: Άλμα Ζωής-Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Νομού
Αχαΐας

11-12/04/2022: Εκπαιδευτικές επισκέψεις: 1. Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Πάτρας των χωριών SOS
/ 2. ΚΔΑΠΜΕΑ - Αμπετ Χασμαν - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρία Πάτρας / 3. ΚΔΑΠ
ΜΕΑ - ΚΟΜΑΙΘΩ - Κέντρο δημιουργικής απασχόλησης ατόμων με αναπηρία Πάτρας. Παράδοση πασχαλινών
κατασκευών και λαμπάδων που κατασκεύασαν οι μαθητές για παιδιά των ΚΔΑΠ και Κέντρων Στήριξης που
αναφέρονται παραπάνω. Διανομή αγαθών πρώτης ανάγκης που συγκέντρωσαν οι μαθητές όλο αυτό το διάστημα
για τη στήριξη των ευάλωτων οικογενειών.

12/04/2022: Εκπαιδευτική επίσκεψη: Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας

06/05/2022: Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών - Εθελοντική αιμοδοσία στον
χώρο του σχολείου. Έχει προηγηθεί ενημέρωση σε όλα τα τμήματα του σχολείου από επισκέπτρια υγείας του
Κέντρου Αίματος, καθώς και συμμετοχή μαθητών για δημιουργία Αφίσας με στόχο την προβολή της δράσης.

 

Νέα για τη συμμετοχή και τα αποτελέσματα των δράσεων, καθώς και των εκπαιδευτικών επισκέψεων-
συνεργασιών έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.

https://5epal-esp-patras.ach.sch.gr/



Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

1. https://5epal-esp-patras.ach.sch.gr/?p=1978 / 2. https://5epal-esp-
patras.ach.sch.gr/?p=1871 / 3. https://5epal-esp-patras.ach.sch.gr/?p=2001

Πρακτική 2

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Τίτλος Δράσης

Ανάπτυξη και βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών

Στόχος Βελτίωσης

Αρμονική συνύπαρξη μαθητών/τριών, συνεργασία και επικοινωνία, κοινωνική ευαισθητοποίηση, ενεργός
συμμετοχή και αυτοβελτίωση.

Ενέργειες Υλοποίησης

Συμμετοχή σε Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων-Συνεργασία 
με Φορείς και εκπαιδευτικές επισκέψεις

04/04/2022: Ενημέρωση στο χώρο του σχολείου: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από
τα μέλη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η ενημέρωση είχε στόχο την εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην
παροχή Α' βοηθειών και την εφαρμογή στη σχολική κοινότητα με τη λειτουργία σχολικού φαρμακείου. Οι
μαθητές/τριες απέκτησαν γνώσεις που βασίζονται στην άμεση ανταπόκριση της εθελοντικής προσφοράς και
δράσης των πολιτών για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, σε περιόδους πολέμου και ειρήνης, στηρίζοντας
τις ευπαθείς ομάδες.

08/04/2022: Ενημέρωση στο χώρο του σχολείου: Άλμα ζωής-Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Νομού
Αχαϊας. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη από επαγγελματία ψυχικής υγείας και μία εθελόντρια του Συλλόγου η
οποία έκανε αναφορά στο προσωπικό της βίωμα. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση
και η ψυχοκοινωνική στήριξη για όλα τα θέματα που αφορούν στην υγεία και στην αποκατάσταση της
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

14/04/2022: Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σε όλα τα τμήματα του σχολείου από την επισκέπτρια υγείας του
Κέντρου Αίματος του ΠΓΝΠ. Στόχος της ενημέρωσης ήταν η θεωρητική κατάρτιση στον ρόλο του εθελοντή
αιμοδότη και στη σημαντικότητα της προσφοράς αίματος.

06/05/2022: Κέντρο Αίματος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών- Εθελοντική αιμοδοσία στον
χώρο του σχολείου. Η εμπειρία αυτή, μέσα από την εθελοντική δράση, έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές/τριες
να νιώσουν τη χαρά της προσφοράς και του αισθήματος του ενεργού πολίτη. 



Ερωτηματολόγια ανατροφοδότησης- αξιολόγησης

Από την έρευνά μας, μέσω ερωτηματολογίου που αφορούσε στις σχέσεις μεταξύ μαθητών, προέκυψε ότι οι
σχέσεις των μαθητών διέπονται από σεβασμό  και ανοχή στη διαφορετικότητα του άλλου, κατανόηση και θέληση
για συνεργασία. Στην ερώτηση αν παρατηρούνται φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού, οι απαντήσεις ήταν
αρνητικές.

Άλλες δράσεις

Ιανουάριος 2022: Συμμετοχή μαθητών σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αφίσας. Συμμετοχή της Α' Τάξης στον
διαγωνισμό με θέμα <Η Νέα Γενιά έρχεται το Κάπνισμα Φεύγει> που διοργανώνεται από τον φορέα < George D.
Behrakis, Ερευνητικό Εργαστήριο, Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία>.

Απρίλιος 2022: Αποτελέσματα διαγωνισμού : 2o Βραβείο στην Κατηγορία Λυκείου.

Απρίλιος 2022: Οι μαθητές/τριες της Α' τάξης, σε συνεργασία με το τμήμα Εφαρμοσμένων Τεχνών, συμμετείχαν
στον ψηφιακό σχεδιασμό αφίσας για την εθελοντική αιμοδοσία με σύνθημα< δώσε αίμα-χάρισε ζωή>, με στόχο
την προβολή της δράσης.

11-12/04/2022: Εκπαιδευτικές επισκέψεις: 1. Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Πάτρας των χωριών
SOS/ 2. ΚΔΑΠΜΕΑ- Αμπετ Χασμαν - Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρία Πάτρας/ 3. ΚΔΑΠ
ΜΕΑ - ΚΟΜΑΙΘΩ- Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρία Πάτρας. Παράδοση πασχαλινών
κατασκευών και λαμπάδων που κατασκεύασαν οι μαθητές για παιδιά των ΚΔΑΠ και Κέντρων Στήριξης που
αναφέρονται παραπάνω. Διανομή αγαθών πρώτης ανάγκης που συγκέντρωσαν οι μαθητές όλο αυτό το διάστημα
για τη στήριξη των ευάλωτων οικογενειών.

27/01/2022: Διεθνής Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Ολοκαυτώματος. Στο πλαίσιο αυτής της ημέρας οι μαθητές/τριες
παρακολούθησαν την ταινία: <Το αγόρι πίσω από το συρματόπλεγμα>, ταινία που αποτυπώνει τη φρίκη του
Ολοκαυτώματος μέσα από την ιστορία της φιλίας δύο μικρών παιδιών.

Η συμμετοχή και τα αποτελέσματα των δράσεων, καθώς και των εκπαιδευτικών επισκέψεων-συνεργασιών,
έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://5epal-esp-patras.ach.sch.gr/?p=1933

Πρακτική 3

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Τίτλος Δράσης

Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα προσανατολισμένα στη σύγχρονη σχολική
πραγματικότητα

Στόχος Βελτίωσης



Κινητοποίηση και εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά προγράμματα εστιασμένα στις
κοινωνικές και παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών. Διερεύνηση δυνατοτήτων της σχολικής μονάδας στην
πιθανότητα υλοποίησης σχετικών προγραμμάτων και δράσεων.

Ενέργειες Υλοποίησης

Διερευνήθηκαν οι δυνατότητες της σχολικής μονάδας στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων.Για τη συγκέντρωση
πληροφοριών και ανίχνευσης προθέσεων εκπαιδευτικών και μαθητών για τη συμμετοχή τους σε καινοτόμα
προγράμματα, επιλέχθηκε τελικά το ερευνητικό εργαλείο της συνέντευξης, αντί για την αποστολή
ερωτηματολογίου.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://5epal-esp-patras.ach.sch.gr/?p=2039

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα

Προγράμματα Erasmus+

Θέμα 2

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση σχετικά με την επικοινωνία και τις σχέσεις μεταξύ: • μαθητών και
εκπαιδευτικών • εκπαιδευτικών • εκπαιδευτικών και διοίκησης. Επιμόρφωση
σχετικά με τη σχολική ψυχολογία.


