
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 4ο Γυμνάσιο Θήβας «Ηράκλειο» λειτουργεί από το 1989 στην οδό Αισχύλου 12, περιοχή “Σφαγεία”  της Θήβας
με  πρωινό ωράριο. Συγκεκριμένα την σχολική χρονιά  2021-2022 λειτούργησε με ωράριο  8:15π.μ.-14:10 μ.μ. Το
μαθητικό δυναμικό ήταν 195 παιδιά εξ’ αυτών 20 αλλοδαποί με 15 αγόρια και 5 κορίτσια. Η  επίδοση των
μαθητών υπήρξε κατά μέσον όρο καλή ως πολύ καλή. Η διαγωγή και η εν γένει συμπεριφορά ήταν εξαιρετική . Η
φοίτηση όλων των μαθητών κρίθηκε επαρκής εκτός από 2 μαθητές (Α΄ τάξη): εκ των οποίων ο 1 αλλοδαπός 
διέκοψε λόγω μετοίκησης.

Στο σχολείο μας λειτούργησαν 9 τμήματα και  13 ενδοσχολικοί όμιλοι (clubs), οι οποίοι  ολοκλήρωσαν επιτυχώς
τον προγραμματισμό τους .

Ακόμη, το σχολείο μας, που συμμετέχει γενικά σε προγράμματα  Erasmus,  την συγκεκριμένη χρονιά  συνέχισε
τριετές πρόγραμμα Erasmus  (2020-2023) με τίτλο ACTIVE SCHOOLS μαζί  με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Βοιωτίας,  δύο σχολεία από τη Λιβαδειά  και σχολεία από την Ουαλία και την Ισπανία . Στο πλαίσιο του
προγράμματος αυτού πραγματοποιήθηκαν 2 κινητικότητες εκπαιδευτικών στην Ουαλία και στην Ισπανία.

Επίσης, οι μαθητές της Γ΄τάξης συμμετείχαν  σε πρόγραμμα tipping point,  μέσω του οποίου  εκπαιδευτικοί και
μαθητές  συνέχισαν να συνδέονται με επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων από όλο τον κόσμο και από το
χώρο τους διαδικτυακά μέσω πλατφόρμας λόγω covid. Το  πρόγραμμα αυτό συνέβαλε στη μαθησιακή διαδικασία
συνδέοντας τη θεωρία των σχολικών μαθημάτων με την πραγματική ζωή μέσω των εμπειριών και των πρακτικών
συμβουλών των μεντόρων και έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν τις απορίες τους σε
επαγγελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων ενδυναμώνοντας την κριτική τους σκέψη μέσω της διερεύνησης.

Οι μαθητές μας , ακόμη,  συμμετείχαν σε εξ αποστάσεως σεμινάρια σχετικά με το διαδίκτυο και την ασφαλή
χρήση του .  Συγκεκριμένα, στις 08 - 02 - 2022  πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ενημέρωση  από εξειδικευμένα
στελέχη της Δίωξης Ηλεκτρονικού εγκλήματος αναφορικά με το θέμα της ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των μαθητών σε θέματα υποστήριξης ασθενέστερων οικονομικά
συνανθρώπων μας, το σχολείο μας προσέφερε προϊόντα -  που δόθηκαν από τις οικογένειες των μαθητών -
προκειμένου να ενισχυθεί η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Θηβαίων. 



Το σχολείο, ακόμη, συμμετείχε  ενεργά στη δράση "Καινοτόμα Σχολεία" της ΕΕΠΕΚ προσβλέποντας στη συνεχή
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του Συλλόγου Διδασκόντων του  και την εμψύχωσή του. Προς την
κατεύθυνση αυτή οργανώθηκε και ενδοσχολική επιμόρφωση 18 ωρών με θέματα: "Ενίσχυση των εκπαιδευτικών
στη χρήση των ΤΠΕ." (16-02-2022), "Χρήση διαδραστικών πινάκων και διαδραστικών εργαλείων." (23-02-2022),
"Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών. Τομείς και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις." (16-03-2022), "Σχέσεις και
συνεργασία σχολείου - γονέων." (30-03-2022), "Η εμψύχωση του συλλόγου διδασκόντων και η μετάβαση από το 
εγώ στο εμείς." (07-04-2022 και 13-04-2022). Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν επιμορφώσεις από το Π.ΕΚ.Ε.ΣΣτερεάς
Ελλάδας , από συντονιστές εκπαιδευτικού έργου και  ψυχολόγους και ειδικούς συμβούλους μέσω ΔΔΕΒοιωτίας.

Στο πλαίσιο του μαθήματος "Εργαστήρια Δεξιοτήτων" πραγματοποιήθηκε διαδραστικό σεμινάριο με θέμα "
Εφηβεία και Σχολική Ζωή" από ψυχολόγο του Κέντρου Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής υγείας
"ΠΡΟΤΑΣΗ ΖΩΗΣ".  

Στο σχολείο μας υλοποιήθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος δύο περιβαλλοντικά προγράμματα σε συνεργασία με
το Κ.Ε.ΠΕ.Α Μεσολογγίου  με θέμα '' βιώσιμες πόλεις : τέχνη για τη ζωή΄΄ , για τα οφέλη της οποίας καθώς και
για τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης κατοικίας μίλησε στους μαθητές αρχιτέκτονας του ΦοΔΣΑ (Φορέα
Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων).

Τέλος, μαθητές μας συμμετείχαν και διακρίθηκαν σε διαγωνισμούς μαθηματικών,φυσικής και εικαστικών έργων.

Οι Μαθητικές Κοινότητες λειτούργησαν ικανοποιητικά. Το 15μελές, με πρωτοβουλίες βοήθησε ουσιαστικά στο
κοινωνικό και λειτουργικό κομμάτι του σχολείου μας. Η συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 
καθώς και με την τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν  πολύ καλή.

Υπάρχει πλήρης επάρκεια αιθουσών διδασκαλίας και όλες διαθέτουν projector και lap-top, 4 αίθουσες με
διαδραστικούς πίνακες, εργαστήριο Πληροφορικής, εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, βιβλιοθήκη, αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων, αυλή με γήπεδο μπάσκετ, βόλεϊ, badminton, speedminton, 2 τραπέζια ping-pong και
σκακιέρα επιδαπέδια με τεράστια πιόνια σκακιού.

Το σχολείο διαθέτει καθαρίστρια, κυλικείο και σχολικό φύλακα.

Τα διδακτικά βιβλία ήλθαν και μοιράστηκαν εγκαίρως.

Στο σχολείο λειτούργησε Ε.Δ.Υ με την παρουσία ψυχολόγου ΠΕ23 και κοινωνικού λειτουργού ΠΕ30, για την
υποστήριξη και παραπομπή παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και ψυχο-συναισθηματικές δυσκολίες.
Παράλληλα το σχολείο στελεχώθηκε και από νοσηλεύτρια ΠΕ25 για υποστήριξη-φροντίδα μαθητών με ιδιαίτερα
προβλήματα υγείας και παροχή πρώτων βοηθειών, όπου απαιτήθηκε.

Η συνεργασία με την υπηρεσία (Δ/νση Β/θμιας Βοιωτίας ) υπήρξε άριστη. 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Το σχολείο σε όλους τους άξονες λειτουργεί εξαιρετικά. Το εκπαιδευτικό προσωπικό επιτελεί το έργο  του 
σεβόμενο τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και ακολουθώντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.    

Σημεία προς βελτίωση



Επιδιώκεται η συνέχιση της λειτουργίας του σχολείου στα πλαίσια που περιγράφηκαν σε κάθε άξονα.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η Διοίκηση του σχολείου σε όλους τους άξονες λειτουργεί εξαιρετικά. Το προσωπικό (εκπαιδευτικό και
βοηθητικό) επιτελεί το έργο  του  σεβόμενο τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και ακολουθώντας το
ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.  

Σημεία προς βελτίωση

Επιδιώκεται η συνέχιση της λειτουργίας του σχολείου στα πλαίσια που περιγράφηκαν σε κάθε άξονα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Όλοι οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν ενδιαφέρον και συμμετέχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες.

Σημεία προς βελτίωση

Είναι επιτακτική η ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα νέα εκπαιδευτικά εργαλεία και για
έγκαιρη ενημέρωσή τους για τις εκπαιδευτικές εξελίξεις.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Ουσιαστικό ρόλο στη διευκόλυνση της επίτευξης των στόχων των δράσεων συνολικά έπαιξε η συνέπεια όλων
των συμμετεχόντων στις συναντήσεις και τις εργασίες, το πνεύμα της συλλογικότητας, η αρμονική και χωρίς
εντάσεις συνεργασία όλων (μαθητών και καθηγητών), το καλό "κλίμα" μεταξύ των μαθητών και η
συναδελφικότητα μεταξύ των καθηγητών.

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν για την ολοκλήρωση του έργου ήταν: α) η έλλειψη χρόνου κατά τη διάρκεια
της σχολικής χρονιάς καθώς ένα μεγάλο μέρος των μαθητών και των καθηγητών νόσησε από κορονωιό(σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους)  με αποτέλεσμα τις συνεχείς απουσίες τους, β)η ανάγκη εκμάθησης νέων web
εργαλείων τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων,
γ)η εύρεση υλικοτεχνικών πόρων για την διαδικτυακή συνάντηση των σχολείων, όπου και όποτε απαιτούνταν.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Αναγκαία θα ήταν κάποια επιμόρφωση σχετική με τη χρήση πλατφόρμας , όπως του
etwinning , εφαρμογών και λογισμικών για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε
όσους καθηγητές δεν τα γνωρίζουν και θα ήθελαν να τα εντάξουν σε δράσεις στο
μέλλον. Χρήσιμη θα ήταν και επιμόρφωση αναφορικά με τη συμπεριληπτική
εκπαίδευση καθώς και την περιβαλλοντική αγωγή. Επίσης θεωρούμε αναγκαία
επιμόρφωση σεμινάρια πρώτων βοηθειών για εκπαιδευτικούς γονείς και μαθητές που



προτιθέμεθα να εντάξουμε στις δράσεις της επόμενης σχολικής χρονιάς .


