
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 12ο Γυμνάσιο Πατρών βρίσκεται στον νότιο τομέα του Δήμου Πατρέων στη διεύθυνση Γοργοποτάμου 52 και
Παπαναστασίου.  Διαθέτει 16 αίθουσες εκ των οποίων 2  μικρής χωρητικότητας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,
εργαστήριο Φυσικών επιστημών, δύο εργαστήρια Πληροφορικής και  εργαστήριο Τεχνολογίας (όλα πλήρως
εξοπλισμένα), καθώς και Σχολική Βιβλιοθήκη. Στο σχολείο φοιτούν 337 μαθητές  και διδάσκουν 37
εκπαιδευτικοί.

Στο σχολείο μας τα τελευταία χρόνια έχουν υλοποιηθεί προγράμματα Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά και  Αγωγής
Υγείας  στα οποία  συμμετέχουν οι μαθητές/τριές μας επιδιδόμενοι/ες  σε δραστηριότητες που αφορούν στο
θέατρο, στη μουσική, στον χορό και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Με παρότρυνση των εκπαιδευτικών καθώς και του προεδρείου του δεκαπενταμελούς μαθητικού Συμβουλίου
σημαντικός αριθμός μαθητών συμμετείχε σε πλήθος εθελοντικών δράσεων γεγονός που αποδεικνύει την
εξωστρέφεια του σχολείου και το όραμα των εφήβων μαθητών/ τριών μας για ένα σχολείο ανοιχτό στην
κοινωνία.        

Το σχολικό έτος 2021-2022 υλοποιήθηκαν τρία πολιτιστικά προγράμματα  και οι μαθητές/τριες συμμετείχαν σε
θεατρική μουσικοχορευτική σατιρική παράσταση, η οποία βιντεοσκοπήθηκε  και το παραδοτέο υλικό φυλάσσεται
στο αρχείο του τμήματος Πολιτιστικών θεμάτων Δ.Δ.Ε. Αχαΐας.

Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε Πανελλήνιους  και Διεθνείς διαγωνισμούς Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών,
Ρομποτικής, Γλώσσας, καθώς και  αθλητικούς αγώνες κατακτώντας σημαντικές διακρίσεις.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών Ρομά που παρακολούθησε τα μαθήματα κατά τη
σχολική χρονιά 2021-22 έναντι προηγούμενων χρόνων.
Μεγαλύτερη ικανοποίηση μαθητών των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων κατά τη
διάκεια των μαθημάτων με συμμετοχή τους σε δραστηριότητες και με συνεχή



υποστήριξη από τους εκπαιδευτικούς και τους Συμβούλους σχολικής ζωής.
Άριστη συνεργασία και επικοινωνία τόσο ανάμεσα στους μαθητές όσο και
ανάμεσα στους μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στη διδακτική πρακτική από σημαντικό μέρος των
εκπαιδευτικών.
Η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου σε κλίμα συννενόησης και αμοιβαίου
σεβασμού μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
Η συνεργασία με τις υποστηρικτικές δομές της εκπαίδευσης, τους Συντονιστές
Εκπαιδευτικού έργου, το 2ο Κ.Ε.Δ.Α.Σ.Υ Αχαίας και το Κέντρο Κοινότητας του
Δήμου Πατρέων.
Ο περιορισμός της έκτασης φαινομένων βίας και ρατσισμού στο σχολικό
περιβάλλον.

 

Σημεία προς βελτίωση

Αναφορικά με τον άξονα Σχολική Φοίτηση και Διαρροή θα ήταν αναγκαία η
δημιουργία ενός ευρύτερου δυναμικού δικτύου σχολείων με στόχο τη
συνεργασία, ανταλλαγή καλών πρακτικών, κοινή αντιμετώπιση ορισμένων
ζητημάτων και εξεύρεση αποτελεσματικών λύσεων.
Μεγαλύτερη υποστήριξη από τους Σ.Ε.Ε
Ύπαρξη ψυχολόγου και κοινωνικού Λειτουργού.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1.Εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας λόγω της άριστης διοικητικής οργάνωσης και εποικοδομητικής
συνεργασίας του Διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς και τις μαθητικές κοινότητες.

2.Διαρκής συνεργασία με φορείς και εκπαιδευτικές δομές, τη Σύμβουλο παιδαγωγικής ευθύνης του σχολείου,
τους Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, το 2ο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αχαΐας για αποτελεσματικότερη διεξαγωγή του
παιδαγωγικού έργου.

3.Άριστη συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πατρέων και με τους
υπόλοιπους φορείς του δήμου (στέγαση του λαϊκού φροντιστηρίου του Δήμου Πατρέων, χρησιμοποίηση των
χώρων του σχολείου για εκδηλώσεις του Δήμου).

4.Αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού και γενικότερα της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου.

5.Καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/-τριών.

Σημεία προς βελτίωση

1.Η πρόσληψη διοικητικού προσωπικού για την γραμματειακή υποστήριξη των σχολικών μονάδων ώστε να
απαλλαγούν οι εκπαιδευτικοί από εξωδιδακτικά καθήκοντα που δυσχεραίνουν το έργο τους και μειώνουν τον



διαθέσιμο χρόνο που αφιερώνουν στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών τους.

2.Πρόσληψη επιστατών-φυλάκων για τη συντήρηση και φύλαξη των σχολικών χώρων.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1. Ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας των εκπαιδευτικών του σχολείου με το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αχαΐας 

2.Ανάπτυξη δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών μέσω επιμορφωτικών δράσεων.

3. Ενδιαφέρον ενός σημαντικού ποσοστού του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών για τη θεματολογία των
επιμορφωτικών δράσεων που υλοποιήθηκαν.

4.Ανάδειξη των προοπτικών που ανοίγονται για νέες επιμορφωτικές δράσεις.

 

 

Σημεία προς βελτίωση

1. Περαιτέρω ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου σε
ευρύτερα παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα που ανακύπτουν στην
καθημερινή διδακτική πράξη.

2. Περαιτέρω ανάγκη για αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών του σχολείου.

3. Συνέχιση της πρώτης δράσης με επιπρόσθετες μελέτες περίπτωσης και της
δεύτερης δράσης για περισσότερη πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευτικών στα
συνεργατικά εργαλεία.

4. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους σε εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα.

.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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 επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Γενικά όλες οι δράσεις που πραγματοποιούνται στο σχολικό μας περιβάλλον έχουν
ως κύριο στόχο τη βελτίωση του μαθησιακού επιπέδου των μαθητών και μαθητριών
μας, την παροχή σε αυτούς των απαραίτητων εφοδίων που απαιτούνται και θα
απαιτούνται στο μέλλον, την προσωπική και ακαδημαϊκή εξέλιξη των εκπαιδευτικών
καθώς και την διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινότητα, προωθώντας τη
συνεργασία και το άνοιγμα του σχολείου μας στην τοπική κοινωνία.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Όλες οι δράσεις της σχολικής μας μονάδας πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό τους στόχους τους και έδωσαν τα
απαραίτητα εφόδια στους μαθητές και τις μαθήτριες.

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα αυτών είναι τα εξής:

Συνεργατικότητα της σχολικής κοινότητας, μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και
τοπική κοινωνία.
Οργάνωση και αποτίμηση των δράσεων, δραστηριοτήτων, εμπειριών από κοινού.
Ανατροφοδότηση αποτελεσμάτων και ερεθισμάτων - εμπειριών για καλύτερα
και αποδοτικότερα δεδομένα στο μέλλον.
Ανάπτυξη θετικού κλίματος και αναβάθμιση του σχολείου , αναφορικά τόσο με
το εκπαιδευτικό και μαθησιακό πλαίσιο όσο και με την εξωστρέφεια του.
Επαγγελματική εξέλιξη και κατάρτιση όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού, με
μέσα, ερεθίσματα, εμπειρίες, και βιώματα που αναπτύχθηκαν καθόλη τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Βραβεύσεις μαθητών μας σε διαγωνισμούς.
Διακρίσεις μαθητών μας σε αθλητικές διοργανώσεις.
Διάχυση αποτελεσμάτων των πολιτιστικών προγραμμάτων στην τοπική
κοινωνία με την παρουσίαση θεατρικής παράστασης στον χώρο του σχολείου



μας.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι ειδικές συνθήκες της πανδημίας δυσκόλεψαν:

την ομαλή διεξαγωγή ορισμένων δράσεων και διδακτικών επισκέψεων.
την ομαδοσυνεργατική οργάνωση της διδασκαλίας καθώς και το άνοιγμα της
Σχολικής Κοινότητας στην κοινωνία με οργάνωση περισσότερων εκδηλώσεων.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα ,ώστε να
αποκτήσουν νέες εμπειρίες, ερεθίσματα, βιώματα και γνωστικού χαρακτήρα
πληροφορίες

Θέμα 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Συνέχιση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών από επιστημονική ομάδα του
ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Αχαΐας για παιδαγωγικά θέματα. Συνέχιση της επιμόρφωσης για
περισσότερη πρακτική εξάσκηση των εκπαιδευτικών στα συνεργατικά εργαλεία.

Θέμα 3



Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών στην απόκτηση γνώσεων
για την παροχή πρώτων βοηθειών. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στους
διαδραστικούς πίνακες.


