
 

 
 

 
 

Ετήσια 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 σχολείο μας βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Κορυδαλλού Αττικής και 

λειτούργησε την τρέχουσα σχολική χρονιά ως 14/θέσιο με συνολικό αριθμό φοιτούντων 
μαθητών 272 αρχικά, ενώ έφτασε στους 266 στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 

 
Η σχολική μονάδα ξεκίνησε με πλήρη στελέχωση (εκπαιδευτικοί ΠΕ70 & εκπαιδευτικοί 

ειδικοτήτων), ωστόσο το δεύτερο τμήμα ένταξης δεν λειτούργησε διότι η εκπαιδευτικός που το 
ανέλαβε πήρε μακροχρόνιες επαναλαμβανόμενες άδειες για λόγους υγείας και δεν 
αντικαταστάθηκε. Τα αιτήματα της σχολικής μονάδας για εξειδικευμένη εκπαιδευτική 
υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εγκρίθηκαν στο σύνολό τους, εν τούτοις 
όμως δεν υπήρξε η στελέχωση που προβλεπόταν και τέσσερα  παιδιά υποστηρίζονταν τις μισές 
ώρες από τις οριζόμενες στην γνωμάτευσή τους. 

 
Παρατηρήθηκαν κάποιες αρρυθμίες στη λειτουργία της σχολικής μονάδας στην αρχή 

της σχολικής χρονιάς στο ολοήμερο πρόγραμμα, διότι δεν είχαν τοποθετηθεί έγκαιρα οι 
εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων και δεν είχαν βγει έγκαιρα οι αποφάσεις για την συμπλήρωση 
ωραρίου των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων σε άλλα σχολεία ώστε να καταρτισθεί το πλήρες 
πρόγραμμα του ολοήμερου. 

 
Λόγω της πανδημίας σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών νόσησε με covid-19 και έλαβε 

την προβλεπόμενη αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού και επίσης τα παιδιά πολλών 
εκπαιδευτικών γονέων νόσησαν επίσης με covid-19, με αποτέλεσμα αυτοί οι εκπαιδευτικοί-
γονείς να κάνουν χρήση της προβλεπόμενης άδειας ειδικού σκοπού. Οι αντικαταστάσεις των 



ανωτέρω εκπαιδευτικών δεν γίνονταν πάντα έγκαιρα με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν 
αρρυθμίες στη λειτουργία του σχολείου. Αρρυθμίες που πολλαπλασιάζονταν και από τις συχνές 
απουσίες μαθητών που νοσούσαν ή απουσίαζαν με συμπτώματα συμβατά με covid-19. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι κατά γενική ομολογία των εκπαιδευτικών η τηλεκπαίδευση των προηγούμενων 
ετών είχε σοβαρές επιπτώσεις στους μαθητές/τριες τόσο σε μαθησιακό αλλά κυρίως σε 
κοινωνικό επίπεδο. Ειδικότερα, οι μαθητές της Α’ τάξης παρουσίασαν εντονότατα προβλήματα 
στην προσαρμογή τους στο σχολικό περιβάλλον και στις διαπροσωπικές τους σχέσεις τα οποία 
δεν ξεπεράστηκαν στο σύνολό τους. 

 
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το κτήριο που στεγάζει το σχολείο μας, χρήζει επισκευών 

ευρείας κλίμακας. Κυρίως χρειάζεται θερμομόνωση και αντικατάσταση στα πορτοπαράθυρα τα 
οποία είναι παλαιάς τεχνολογίας με μονά τζάμια και πολλές φθορές. Το γεγονός αυτό σε 
συνδυασμό με το υψηλό κόστος του φυσικού αερίου αφ’ ενός και τη σύσταση για ανοιχτά 
παράθυρα λόγω covid-19 αφ’ ετέρου, δημιούργησε προβλήματα στη σωστή θέρμανση του κτηρίου  
και κατά συνέπεια στην διασφάλιση συνθηκών ομαλής λειτουργίας της σχολικής μονάδας. 

 
Στο κτήριο συστεγάζεται με το 13ο Ν/γείο Κορυδαλλού το οποίο καταλαμβάνει δύο αίθουσες 

στο ισόγειο του κτηρίου με αποτέλεσμα δύο τμήματα του σχολείου να στεγάζονται σε μεταλλικούς 
οικίσκους που έχουν τοποθετηθεί στην αυλή του σχολείου και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων να 
χρησιμοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας στο πρωινό ωράριο και ως αίθουσα σίτισης του 
ολοήμερου προγράμματος. Επίσης δύο τμήματα του σχολείου στεγάζονται σε δύο αίθουσες 
πρώην γραφεία, λόγω μη ύπαρξης χώρων. 

 
  

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 
  

1. Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 

 
Θετικά σημεία 

Είναι θετικό σημείο, θεωρούμε, η εμπλοκή και μόνο των εκπαιδευτικών της σχολικής 
μονάδας για πρώτη φορά με τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης. Το γεγονός αυτό πυροδότησε 
διαδικασίες προβληματισμού, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, σε ότι αφορά στην 
παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία. Κυρίως οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, οι οποίοι κατά 
κανόνα στερούνται της απαραίτητης ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισης ωφελήθηκαν πολύ. Ακόμα 
οι νέοι εκπαιδευτικοί που είχαν μηδενική ή και μικρή εμπειρία τάξης ωφελήθηκαν επίσης. Από 
την επικοινωνία και αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών έγινε διάχυση καλών πρακτικών και 



εκπαιδευτικού υλικού με αποτέλεσμα να βελτιωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία και να 
διευκολυνθεί το έργο όλων των εκπαιδευτικών στην τάξη. 
 
Σημεία προς βελτίωση  

Στον τομέα της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας, με τις συνεχείς προόδους της 
παιδαγωγικής επιστήμης, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη διαρκής επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών και πρωτίστως των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Τη σχολική χρονιά 2021-22 λόγω 
και των συνθηκών πανδημίας δεν ήταν εφικτή η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε 
θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής μεθοδολογίας και διαχείρισης τάξης. Υπήρξαν μεμονωμένες 
περιπτώσεις εκπαιδευτικών που παρακολουθούσαν προγράμματα επιμόρφωσης (και σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο) με δικά τους έξοδα, εκτός σχολικού ωραρίου. Η προσπάθεια αυτή είναι 
επαινετή για τους συγκεκριμένους αλλά όπως γίνεται αντιληπτό δεν μπορεί να γίνει από όλους και 
λόγω της οικονομικής επιβάρυνσης και λόγω έλλειψης χρόνου.  

Στην νέα σχολική χρονιά πρέπει να διοργανωθούν προγράμματα ταχύρρυθμης 
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σε θέματα παιδαγωγικής και διδακτικής από τους αρμόδιους 
συντονιστές εκπαίδευσης, εντός εργασιακού ωραρίου, αλλά με απαλλαγή των συμμετεχόντων 
από τα διδακτικά τους καθήκοντα, για να μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί. 

Σίγουρα θα πρέπει η πολιτεία να θεσμοθετήσει προγράμματα επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών στα πρότυπα των πρώην Διδασκαλείων και ΣΕΛΔΕ, με απαλλαγή των 
εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Μια τέτοια εξέλιξη θα βελτίωνε σημαντικά την 
παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία των σχολείων. 
 

2. Διοικητική λειτουργία 
 
Θετικά σημεία 

Αρχικά θα πρέπει να τονισθεί ότι και μόνο η εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε διαδικασία 
αυτοαξιολόγησης, πράγμα πρωτόγνωρο, ήταν κάτι θετικό. Επίσης πρωτόγνωρο ήταν και το 
θέμα, αφού οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν είχαν ασχοληθεί με θέματα διοίκησης, πλην του 
διευθυντή και των υποδιευθυντών. Η ενασχόληση των εκπαιδευτικών με τη διοικητική 
λειτουργία και  η αλληλεπίδρασή τους με τα στελέχη διοίκησης της σχολικής μονάδας στις 
συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων είχε σαν αποτέλεσμα την ενημέρωσή τους σε θέματα 
διοίκησης, καθώς και στις διαδικασίες που προβλέπονται για τη σωστή διοικητική λειτουργία 
του σχολείου. Με τη διαδικασία αυτή αρκετά θέματα διοικητικής λειτουργίας έγιναν γνωστά 
στους εκπαιδευτικούς. Κυρίως έγιναν γνωστά τα θέματα χρηματοδότησης της σχολικής 
μονάδας, για τα λειτουργικά της έξοδα, με αποτέλεσμα να γίνεται συνετότερη κατανάλωση 
πόρων. 



Οι στόχοι της ομάδας δράσης πραγματώθηκαν πλην της ράμπας ΑΜΕΑ προς την αυλή του 
σχολείου. Για το θέμα αυτό είμαστε σε επαφή με τον Δήμο Κορυδαλλού και ευελπιστούμε ότι θα 
βρεθεί η ενδεδειγμένη λύση. 
 
Σημεία προς βελτίωση 

Είναι γεγονός ότι η χρηματοδότηση των σχολικών μονάδων δεν είναι αρκετή. Με 
δεδομένες τις συνθήκες πανδημίας (περάσαμε τον χειμώνα με ανοιχτά παράθυρα), αλλά και την 
μεγάλη αύξηση στις τιμές προμήθειας του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, τα 
έξοδα της σχολικής μονάδας ήταν πολλαπλάσια σε σχέση με την προηγούμενη σχολική χρονιά. 
Για να μπορέσει η σχολική μονάδα να ανταπεξέλθει οικονομικά, προσπαθήσαμε να κάνουμε 
εξοικονόμηση στην κατανάλωση φυσικού αερίου, με περιορισμό των ωρών θέρμανσης και στην 
εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, αντικαθιστώντας μερικούς λαμπτήρες φωτισμού, με 
λαμπτήρες νέας τεχνολογίας τύπου led. 
 
Πρέπει όμως ακόμα: 

• Να αντικατασταθούν όλοι οι λαμπτήρες των τάξεων με λαμπτήρες τύπου led. 
• Nα γίνει επισκευή ευρείας κλίμακας του κτηρίου και κυρίως αντικατάσταση των 

πορτοπαράθυρων με νέας τεχνολογίας θερμομονωτικά. 
• Να προχωρήσει η προσθήκη αιθουσών στο κτήριο, με αξιοποίηση του παρακείμενου 

οικοπέδου ιδιοκτησίας του Δήμου Κορυδαλλού (η διαδικασία είναι σε εξέλιξη και βρίσκεται 
στο στάδιο της μελέτης από την ΚΤΥΠ). 

• Να γίνει προμήθεια βιντεοπροβολέων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού 
δικτύωσης με ενσύρματη καλωδίωση για όλες τις αίθουσες. 

 
 

3. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
 
Θετικά σημεία 

Ο προγραμματισμός του συλλόγου διδασκόντων δεν περιείχε δράσεις για τον συγκεκριμένο 
άξονα. 
 
Σημεία προς βελτίωση 

Ο προγραμματισμός του συλλόγου διδασκόντων δεν περιείχε δράσεις για τον συγκεκριμένο 
άξονα. 

 



                          Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ     

            ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
 

Λειτουργία Αριθμός Δράσεων 
που υλοποιήθηκαν Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις 

Παιδαγωγική και 
μαθησιακή 
λειτουργία 

5 

• Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση 
• Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση 
• Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών 
• Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και 

εκπαιδευτικών 
• Σχέσεις σχολείου - οικογένειας 

Διοικητική 
λειτουργία 2 

• Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής 
μονάδας 

• Σχολείο και κοινότητα 

Επαγγελματική 
ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών 
  

 
Παρατηρήσεις / Σχόλια 
 

Ο προγραμματισμός του συλλόγου διδασκόντων δεν περιείχε δράσεις για τους παρακάτω 
άξονες: 
1. Σχολική διαρροή - φοίτηση 
2. Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων 
 
Ως σημαντικά αποτελέσματα των δράσεων θεωρούνται τα παρακάτω: 

• Μέσω της σύστασης Ομίλου «Αλγοριθμικής Σκέψης και Προγραμματισμού» παρατηρήθηκε 
βελτίωση της κατανόησης εννοιών στους τομείς των φυσικών επιστημών, τεχνολογίας, 
μηχανικής, υπολογιστικής σκέψης και μαθηματικών. Επίσης, βοήθησε τα παιδιά στην 
προσαρμογή τους στις νέες διδακτικές και ψηφιακές απαιτήσεις μάθησης των δεξιοτήτων 
του 21ου αιώνα, γεγονός που τους χάρισε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε αυτούς τους τομείς 
και στη δημιουργικότητά τους. 

• Η ανακύκλωση έγινε συνήθεια καθημερινή και υιοθέτησαν φιλικότερες προς το περιβάλλον 
πρακτικές σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων. 

• Υπήρξε βελτίωση στις σχέσεις των μαθητών της Α’ δημοτικού αφού δε λειτουργούσαν πια 
ως μονάδες, αλλά ως ομάδα που έχει ενσυναίσθηση και προσπαθεί να βρει λύσεις στα 
καθημερινά θέματα συμβίωσης που προκύπτουν. 

• Η διαθεματική προσέγγιση με τα παραμύθια και την ταινία βοήθησε στην δράση για την 
«Υποστήριξη ένταξης ευάλωτων ομάδων μαθητών/τριών και μαθητών/τριών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες». Οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό, υπήρχε μεγάλη 
συμμετοχή και μεγάλη ανάγκη έκφρασης. Τα παιδιά «γνώρισαν» τον εαυτό τους, 
κατάφεραν να αλληλοεπιδράσουν σε κοινωνικό επίπεδο με τους συμμαθητές τους. 
Κατανόησαν τα όρια και τις ευθύνες τους, κατόρθωσαν να συνεργαστούν και να 
αυτοδιαχειριστούν τα προβλήματά τους. 

• Από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό 
υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών τα εξής: αρμονική 
συνεργασία, αποδοχή και εκτίμηση, δικαιοσύνη, σεβασμός κι εμπιστοσύνη, παροχή 
βοήθειας και ίσων ευκαιριών στους μαθητές/μαθήτριες  για συμμετοχή στα  μαθήματα, 
διακριτικότητα και ευαισθησία στη διαχείριση θεμάτων πειθαρχίας, τήρηση κι εφαρμογή 
κανόνων τάξης, αναγνώριση των προσπαθειών και απόδοση επαίνων για επίτευξη των 
βέλτιστων αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Από την πραγματοποίηση επιμορφωτικής ομιλίας με θέμα «Δεξιότητες επικοινωνίας 
γονέων- παιδιών» προέκυψε πως οι γονείς που ανταποκρίθηκαν και συμμετείχαν, έμειναν 
ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο της ομιλίας, το οποίο βρήκαν ενδιαφέρον, 
επισημάνθηκε ο σημαντικός ρόλος των γονέων στη σχολική κοινότητα και η ανάγκη 
ανάπτυξης γόνιμου διαλόγου και συνεργασίας και ενισχύθηκε η εμπιστοσύνη  ανάμεσα σε 
γονείς και εκπαιδευτικούς. 

• Έγινε η προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το εργαστήρι πληροφορικής και τις 
σχολικές αίθουσες. 



• Διαπιστώθηκε, εκ του αποτελέσματος, άριστο επίπεδο συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και 
αλληλοκατανόησης μεταξύ των συναδέλφων εκπαιδευτικών του σχολείου καθώς και με την 
διεύθυνση του σχολείου (Διευθυντής - Υποδιευθυντές). 

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν 

Κύριος ανασταλτικός παράγοντας στην υλοποίηση των δράσεων και την ομαλή διεξαγωγή 
των προγραμμάτων ήταν η συχνή απουσία μαθητών και εκπαιδευτικών λόγω του Covid-19. Από 
κει και πέρα, άλλες σημαντικές δυσκολίες στην πραγματοποίηση των δράσεων ήταν:  

• ότι κάποιες συναντήσεις του ομίλου «Αλγοριθμικής Σκέψης και Προγραμματισμού» 
μετατέθηκαν σε άλλες ημερομηνίες για διάφορους λόγους. 

• ότι παρουσιάστηκαν προβλήματα που αφορούσαν κυρίως τον τρόπο διεξαγωγής των 
προγραμματισμένων ομιλιών (διαδικτυακά ή δια ζώσης) λόγω των ιδιαίτερων 
υγειονομικών συνθηκών. 

• ότι ακυρώθηκε (χωρίς υπαιτιότητα του σχολείου) η δεύτερη προγραμματισμένη ομιλία. 
• ότι υπήρχε μικρός αριθμός κάδων ανακύκλωσης. 
• ότι ο προγραμματισμένος χρόνος για τις δράσεις ενδυνάμωσης των σχέσεων των 

μαθητών αποδείχθηκε λιγότερος από τον επιθυμητό. 
• ότι η φύση του έργου κατασκευής κατασκευή ράμπας ή τοποθέτηση αναβατορίου για 

πρόσβαση ΑΜΕΑ από το κεντρικό κτήριο στον αύλειο χώρο δεν έγινε καθώς απαιτεί 
ιδιαίτερο σημαντικό χρηματικό κονδύλι για τον Δήμο κορυδαλλού. 

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις 

Άξονας 

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση 

Ειδικότερο Θέμα 

Διοργάνωση ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε θέματα πρώτων βοηθειών, αντιμετώπισης 
σεισμικού κινδύνου και πυροπροστασίας. Με ευθύνη των Σ.Ε.Ε, διοργάνωση ταχύρρυθμων 
προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα ψυχοπαιδαγωγικής & διδακτικής μεθοδολογίας με 
απαλλαγή των εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους καθήκοντα. Θεσμοθέτηση επιμορφωτικών 
προγραμμάτων με απαλλαγή των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών από τα διδακτικά τους 
καθήκοντα στα πρότυπα των πρώην Διδασκαλείων και ΣΕΛΔΕ. 


