
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 σχολείο μας βρίσκεται στο ακριτικό νησί των Οινουσσών, είναι Επαγγελματικό Λύκειο και λειτουργεί μόνο
Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και η Ειδικότητα Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού. Συστεγάζεται με το
Γυμνάσιο με Λ.Τ. Οινουσσών.

Το Μαθητικό Δυναμικό ήταν είκοσι δύο (22) μαθητές. Λειτούργησαν και οι τρεις τάξεις όπου στην Α΄ φοίτησαν
επτά (7) μαθητές, στη Β΄ έξι (6) και στη Γ΄ εννέα (9). Οι μαθητές μας είναι εξ ολοκλήρου αγόρια.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών μας (το οποίο ανέρχεται στο 82% περίπου), φιλοξενείται  και διαμένει στο
Μαθητικό Οικοτροφείο Οινουσσών. Οι συγκεκριμένοι μαθητές προέρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα η λειτουργία της σχολικής μονάδας να  εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία του εν λόγω
Οικοτροφείου, καθώς και από το βαθμό ενδιαφέροντος διαμονής μαθητών σε αυτό.

Η παραπάνω συνθήκη έχει ως αποτέλεσμα  οι μαθητές να βρίσκονται μακριά από το οικογενειακό και φιλικό
τους περιβάλλον καθώς και να μην υπάρχει δια ζώσης επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες παρά μόνο εξ
αποστάσεως (τηλεφωνική, μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μεθόδων εξ αποστάσεως
επικοινωνίας όπως με πλατφόρμα επικοινωνίας - viber κι άλλων).

Το γνωστικό επίπεδο του μεγαλύτερου ποσοστού των μαθητών είναι μέτριο προς κακό.

Στη σχολική μονάδα είναι τοποθετημένοι δύο μόνιμοι εκπαιδευτικοί με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει τη γενική
λειτουργεία αυτής.

Αναφορικά με τις υποδομές του σχολείου όλες οι βασικές αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένες με
βιντεοπροβολέα και Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Πληροφορικής, Φυσικών
Επιστημών και εργαστήριο ειδικότητας όπου στο τελευταίο χρειάζεται αντικατάσταση εξοπλισμού με σύγχρονο. 

Ακόμη διαθέτει σχολική βιβλιοθήκη, χώρους άθλησης (γήπεδο μπάσκετ, τέννις και ποδοσφαίρου). Τέλος το
σχολικό κτίριο χρήζει άμεσης ενεργειακής αναβάθμισης.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου.



Η ενίσχυση των ρόλων της συμβούλου σχολικής ζωής και των συμβούλων
καθηγητών.
Η παρουσία και η ενεργός συμμετοχή και  στήριξη των μαθητών από τη σχολική
ψυχολόγο, τη σύμβουλο σχολικής ζωής και τους συμβούλους καθηγητές.
Η ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα των μαθητών στα πλάισια των
προγραμμάτων, εργασιών, δράσεων.
Το σχολείο επιδεικνύει εξαιρετική διάθεση συνεργασίας με τους
γονείς/κηδεμόνες. Η επικοινωνία μεταξύ του σχολείου και των
γονέων/κηδεμόνων κρίνεται έγκαιρη, τακτική, προσωπική, ουσιαστική και
αποδοτική. Το σχολείο αξιοποίησε κάθε πρόσφορο δίαυλο επικοινωνίας καθ΄
όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, προκειμένου να ενημερώσει τους
γονείς/κηδεμόνες για ποικίλα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του συνολικά
ή την ακαδημαϊκή πορεία και συμπεριφορα του μαθητή. Ακόμη, προτροπή από το
σχολείο   για περαιτέρω ενημέρωση και επιμόρφωση από αρμόδιους φορείς σε
θέματα που τους απασχολούν σαν γονείς. 
Ο άμεσος προγραμματισμός και η οργάνωση για τη διεξαγωγή του ωρολογίου
προγράμματος βοήθησαν να ολοκληρωθεί η διδακτέα ύλη των μαθημάτων. 
Ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή.
Συνεργασία με αρμόδιους φορείς και πρόσωπα για τη διεξαγωγή
επιμορφωτικών συναντήσεων και ενημερώσεων που αφορούν τον
επαγγελματικό προσανατολισμό τους αλλά και για θέματα που τους αφορούν
ως έφηβοι.
Δημιουργία ηλεκτρονικού περιοδικού και μέσου κοινωνικής δικτύωσης για τη
σχολική μονάδα.
Συμμετοχή μαθητών σε προγράμματα, διαγωνισμούς και δράσεις.
Ενισχύθηκαν οι ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών.
Συνεχείς σύλλογοι διδασκόντών ή και με τη μαθητική κοινότητα του σχολείου
προς εύρεση σημείων προς βελτίωση αλλά και σημείων που χρίζουν περαιτέρω
προσοχής ή ενδιαφέροντος.

Σημεία προς βελτίωση

Εμπλουτισμός δράσεων όσον αφορά τον επαγγελματικό προσανατοισμό και τα
ενδιαφέροντα των μαθητών.
Ενίσχυση ήπιων δεξιοτήτων μαθητών.
Ενίσχυση της κριτικής σκέψης των μαθητών.
Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης.
Τη φετινή σχολική χρονιά λόγω κρουσμάτων covid-19 δεν έγινε η
Διαμεσολάβηση.
Ελάχιστη έως μηδενική συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων σε δράσεις που
διοργανώθηκαν από τη σχολική μονάδα.



Η σχολική ψυχολόγος ήταν σε διάθεση στη σχολική μονάδα κι ερχόταν μία
φορά τη βδομάδα.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Έγκαιρη δημιουργία Εσωτερικού κανονισμού σχολικής μονάδας και εφορμογές
τήρησης αυτού καθ΄ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.
Αγαστή συνεργασία με φορείς, οργανισμούς, άλλα σχολεία και διαφορετικής
εκπαιδευτικής βαθμίδας με κοινό σκοπό. 
Επίτευξη του κύριου στόχου που ήταν το όραμα για τη δημιουργία ενός
δημοκτρατικού σχολείου στα πλαίσια του σεβασμού, της εμπιστοσύνης και της
ομαδικότητας.
Συνεργατικό κλίμα ματαξύ των εκπαιδευτικών.
Συνεργατικό κλίμα διεύθυνσης και συλλόγου διδασκόντων.
Συνεργαικό κλίμα διεύθυνσης και μαθητικών συμβουλίων.
Έγκαιρη στοχοθεσία και προτεραιότητα στόχων.
Συμμετοχή σχολικής κοινότητας σε πραγράμματα.
Δημιουργία μέσου κοινωνικής δικτύωσης με σοπό την ανάδειξη καλών
πρακτικών και εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας.
Έγκαιρη ανάθεση αρμοδιοτήτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Εμπλουτισμός και συνεχής ενημέρωση των ιστοσελίδων της σχολικής μονάδας.
Έγκαιρη και επιτυχής  διοργάνωση ενημερώσεων και δράσεων βάσει των
προτάσεων ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
Δημιουργία φακέλων και ημερολογίων με στόχο την καλύτερη οργάνωση της
σχολικής μονάδας.
Ικανοποιητική διαχείριση κρίσεων  με ενεργή τη συμμετοχή των μαθητικών
συμβουλίων. 
Εγκατάσταση τεχνολογικού εξοπλισμού σε αίθουσα διδασκαλίας που δεν
διέθετε.

 

 

Σημεία προς βελτίωση

Μεγαλύτερη έμφαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της σχολικής
μονάδας.
Περισσότερες ασκήσεις εγκατάλειψης σχολικού κτιρίου με ενημέρωση όλης της
σχολικής κοινότητας για την αντιμετώπιση ακραίων καιρικών φαινομένων.



Δημιουργία εγχειριδίου που θα αφορά τη Σχολική Λειτουργία/Ζωή .
Μεγαλυτερη έμφαση στη διαμόρφωση δικτύων σχολείων.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε εθνικό πρόγραμμα, σε πρόγραμμα
σχολικών δραστηριοτήτων.
Θετική διάθεση εκπαιδευτικών για περαιτέρω προσωπική επιμόρφωση.
Ατομικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών.
Οργάνωση δράσεων κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Σημεία προς βελτίωση

Ενεργός ρόλος των εκπαιδευτικών στην επιλογή της θεματολογίας
επιμορφώσεων.
Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών στο γνωστικό αντικείμενό τους αλλά και σε πιο
διευρυμένη βάση.
Λόγω τοποθεσίας το εκπαιδευτικό προσωπικό μεταβάλλεται συνεχώς με
αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η ανάληψη μακροχρόνιων προγραμμάτων.
Εμπλουτισμός δράσεων με στόχο τη συνεργασία με άλλα σχολεία.

 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
9
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Λειτουργία



Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Στην πρώτη και δεύτερη λειτουργία τα σχέδια δράσης των αξόνων που
δημιουργήθηκαν ενσωματώθηκαν σύμφωνα με τις προτάσεις από την
ανατροφοδότηση της Συμβούλου Εκπαιδευτικού Έργου, λόγω κοινού περιεχομένου
και μόνο στον άξονα 3 (Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριων) παρέμειναν δύο.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Δημιουργήθηκε θετικό κλίμα στο σχολικό περιβάλλον με βάσεις τη
συλλογικότητα, τη δημοκρατικότητα και τον σεβασμό.
Αναπτύχθηκαν και ενδυναμώθηκαν αξίες και στάσεις ζωής. 
Συμμετοχή σε προγράμματα και διαγωνισμούς.
Ουσιαστική λειτουργία των θεσμών του σχολικού ψυχολόγου, του συμβούλου
σχολικής ζωής και των συμβούλων καθηγητών.
Αγαστή συνεργασία με φορείς, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, άλλα σχολεία
και εκπαιδευτικές βαθμίδες, τοπική κοινωνία.
Εξωστρέφεια του σχολείου.
Ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη σχολική ζωή.
Άριστη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ διεύθυνσης, εκπαιδευτικών και
μαθητών.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι ενημερώσεις που πραγματοποιήθηκαν έγιναν , σε  μεγάλο βαθμό, εξ
αποστάσεως κι όχι δια ζώσης.
Δύσκολη  κινητοποίηση των γονέων/κηδενόνων για συμμετοχή τους στη



σχολική ζωή. 
Λόγω πανδημίας και περιοριστικών μέτρων δεν επιτεύχθηκαν ορισμένες
δράσεις που είχαν πραγραμματιστεί αλλά υπήρχε και δυσκολία οργάνωσης
επιπρόσθετων.
Δυσκολία λόγω τοποθεσίας του σχολείου για προγραμματισμό διδακτικών
επισκέψεων και εκπιαδευτικών εκδρομών.

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

Πρακτική 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Τίτλος Δράσης

Ανάγκη για συμμετοχή

Στόχος Βελτίωσης

Συμμετοχή σε εθνικά  ή ευρωπαϊκά πραγράμματα εστιασμένη στα κοινά ενδιαφέροντα  εκπαιδευτικών και
μαθητών και σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος με στόχο την ευαισθητοποίηση αυτών.

Ενέργειες Υλοποίησης

Οι ενέργειες που υλοποιήθηκαν από την Ομάδα Δράσης είναι:

Προσφορά στον οργανισμό "Make a Wish Ελλάδος" με αγορά Αστεριών της
Ευχής- Κάνε μια Ευχή Ελλάδος από όλους τους μαθητές και ικανοποιητικό
αριθμό εκπαιδευτικών όπου με αυτά στολίστηκε το χριστουγεννιάτικο δέντρο
της σχολικής μονάδας. Ένημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών ως προς το
έργο του οργανισμού.
Συμβολική συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στο διαγωνισμό Ζωγράφισε
το Αστέρι της Ευχής για τον οργανισμό "Make a Wish Ελλάδος" .
Οργάνωση και διαξαγωγή περισυλλογής τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης
για τον οργανισμό ¨Κιβωτός του Κόσμου Αιγαίου" .
Οργάνωση και διαξαγωγή περισυλλογής τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης
για τον Οίκο Ευγηρίας Χίου ¨Ζωρζής Γ. Μιχαληνός¨.
Οργάνωση και διεξαγωγή καθαρισμού παραλιών.
Συλλογή καπακιών από πλαστικά μπουκάλια με σκοπό την χρησιμοποίηση
αυτών σε διάφορες επικείμενες δράσης ή προσφορά αυτών με στόχο αναπηρικό



αμαξίδιο.
Οργάνωση και διεξαγωσή περισυλλογής ανακυκλώσιμων υλικών τα οποία
αποστέλονται στον φορέα ΔΙΑΝΟ Χίου.
Συμμετοχή μαθητών Α΄και Β΄ Τάξεων και εκπαιδευτικών στο εθνικό πρόγραμμα
Βουλή των Εφήβων με θέμα Ψηφιακός Κόσμος.
Συμμετοχή μαθητών Γ΄ Τάξης και εκπαιδευτικών στα πλαίσια Πολιτιστικού
προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε. Χίου με θέμα ¨Οινούσσες: Το
χθες και το σήμερα μέσα από τον φωτογραφικό φακό¨.
Συμμετοχή μαθητών στον μαθητικό διαγωνισμό της Μητρόπολης Χίου, Ψαρών
και Οινουσσών για τον Απόστολο Παύλο.
Συμμετοχή μαθητή σε διαγωνισμό ζωγραφικής του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα τα 200
χρόνια από το 1821.
Οργάνωση και διεξαγωγή φιλειρηνικής πορείας και συγκέντρωσης  στην
πλατεία ναυτοσύνης Οινουσσών.
Συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στην έπαρση της επετειακής σημαίας
100ετηρίδας Μικρασιατικής Μνήμης στις Οινούσσες.

 

 

-

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://www.facebook.com/epal.oinousses/ https://blogs.sch.gr/1epal-oinouss/ καθώς
και http://1epal-oinouss.chi.sch.gr/

Πρακτική 2

Άξονας

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Τίτλος Δράσης

Το Σχολείο Χέρι-Χέρι με την Οικογένεια

Στόχος Βελτίωσης

Ανάπτυξη νέων και βελτίωση παγιωμένων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας, ώστε η
αλληλεπίδραση μεταξύ τους να είναι συχνότερη και αποτελεσματικότερη.

   



Ενέργειες Υλοποίησης

Σύμφωνα με την ανατροφοδότηση και τις προτάσεις της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ)
ενσωματώθηκαν οι στόχοι και οι ενέργειες του 2ου σχεδίου δράσης στο πρώτο. (βλέπε Σχέδιο δράσης 2 "Το
Σχολείο χέρι-χέρι με την Οικογένεια")

Υλοποίηση δράσεων

Εντοπισμός δυσχερειών στην επικοινωνία σχολείου - οικογένειας 

Πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνέντευξη από τη διεύθυνση του σχολείου με όλους τους γονείς και κηδεμόνες
των παιδιών με σκοπό τον εντοπισμό των δυσχερειών που αντιμετωπίζουν στην επικοινωνία τους με το σχολείο
μας. Αυτό έγινε γιατί η συμπλήρωση ερωτηματολογίων, από πλευράς γονέων, με σκοπό τη διερεύνηση του
παραπάνω θέματος προέβη άκαρπη καθώς ελάχιστοι μόνο γονείς το συμπλήρωσαν.

Οργάνωση επικοινωνιών, σε τακτικές ή έκτακτες περιστάσεις

Επικοινωνία της διεύθυνσης του σχολείου με γονείς για θέματα ενημέρωσής τους (απουσίες, βαθμοί,
πρωτόκολλα Covid 19, εσωτερικού κανονισμού, κοινοποίησης δράσεων του σχολείου και των παιδιών τους),
αλλά και σε έκτακτες περιστάσεις για θέματα συμπεριφοράς, μαθησιακών επιδόσεων ή προβλημάτων στη
σχολική ζωή. Αυτές οι επικοινωνίες πραγματοποιήθηκαν μέσω κλειστών ομάδων viber γονέων ανά τάξη, μέσω
της σελίδας του σχολείου στο facebook καθώς μέσω δωματίου στο webex για σύγχρονη επικοινωνία. (οι γονείς
21 από των 24 παιδιών του σχολείου μας διαμένουν μόνιμα εκτός Οινουσσών)

Δημιουργία μηνιαίου ηλεκτρονικoύ σχολικού περιοδικού

με άρθρα μαθητών εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος (παγκόσμιες ημέρες
του μήνα).      

Οργάνωση εξ' αποστάσεως ενημερωτικών συναντήσεων/διαλέξεων 
της ψυχολόγου

του σχολείου με γονείς/κηδεμόνες για θέματα ψυχολογικής ενδυνάμωσης των μαθητών, στοχοθεσίας και
ενεργειών για την επίτευξη των στόχων τους καθώς και άλλα θέματα κοινωνικού η ψυχολογικού περιεχομένου .

Οργάνωση εξ' αποστάσεως ενημερωτικών συναντήσεων/διαλέξεων 
άλλων φορέων

(πχ συνήγορος πολίτη, ΚΕΘΕΑ, Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος κ.α) με γονείς/κηδεμόνες για θέματα που
αφορούν τα παιδιά.

Ερωτηματολόγιο σε έντυπη μορφή μετά την υλοποίηση των 
σχεδιασμένων ενεργειών

ως προς την επίλυση ή βελτίωση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, ικανοποίησης των επιμορφωτικών
αναγκών τους μέσω των επιμορφωτικών συναντήσεων, ικανοποίησης από την επικοινωνία και αλληλεπίδραση
γενικότερα με το σχολείο



Ερωτηματολόγιο καταγραφής απόψεων και ικανοποίησης μαθητών

από την σχέση τους με το σχολείο και τους γονείς τους και βελτίωσης των επιδόσεων και της συμπεριφοράς τους
μετά τις παρεμβάσεις κ.ά.

Ερωτηματολόγιο εκπαιδευτικών

για τις απόψεις τους από την αλληλεπίδραση και συνεργασία με τους γονείς αλλά και παρατήρηση βελτίωσης
επιδόσεων μαθητών.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://schoolpress.sch.gr/epaloinousswn/

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

- Erasmus -Αξιολόγηση σχολικής μονάδας -Ετεροπαρατήρηση

Θέμα 2

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

-Αντιμετώπιση ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες. -Πρόληψη και αντιμετώπιση κατά
του σχολικού εκφοβισμού και της βίας στα σχολεία. -Καινοτόμων διδακτικών
πρακτικών.


