
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 2/θ Δημοτικό Σχολείο Ραπτόπουλου Ευρυτανίας βρίσκεται σε ένα ορεινό  χωριό της Ευρυτανίας και απέχει
 δύο ώρες από την πρωτεύουσα του νομού και αυτό καθιστά αρκετά δύσκολή την μετακίνηση μας προς την
πόλη.Λειτουργεί από το σχολικό έτος 1961 σε μία έκταση 1.200 τ.μ . Είναι ένας χώρος ευάριος και ευήλιος ,
αλλά και λειτουργικός. Το σχολείο αποτελείται μόνο από ισόγειο και περιλαμβάνει τρείς αίθουσες διδασκαλίας
και το γραφείο της Προϊσταμένης .Οι δύο αίθουσες και το γραφείο της ΠροΪσταμένης έχουν κοινή είσοδο ,ενώ η
τρίτη αίθουσα έχει διαφορετική είσοδο.Επίσης υπάρχει ένα κοντέινερ στη βορεινή πλευρά του σχολικού κτιρίου
που χρησιμοποιείται ως αίθουσα γαι το Τμήμα Ένταξης. Φέτος το σχολείου έχει 34 μαθητές και λειτουργεί ως
3/θεσιο, γενικά έχει μία αυξητική πορεία Αυτό συμβαίνει γιατί οι περισσότεροι μαθητές/μαθήτριες έρχονται από
γειτονικά χωριά . Επίσης την φετινή χρονιά 2021-2022 επαναλειτουργεί ύστερα απο σχεδόν 8 χρόνια το Τμήμα
Ένταξης με 5 παιδάκια τα οποία χρειαζόταν μαθησιακή στήριξη. Επιπλέον διαθετουμε και Παράλληλη Στήριξη.
Μέλημά μας είναι να δώσουμε στους μαθητές ότι καλύτερο μπορούμε με νέες καινοτόμες ιδέες που να
αναπτύσσουν την δημιουργηκότητά τους  και τη φαντασία τους .Μέσα από την τεχνολογία να έρθουν σε επαφή
με άλλα μέρη ,άλλες συνήθεις ,άλλα ερεθίσματα διότι οι μαθητές/μαθήτριες εδώ στο χωριό στερούνται αρκετά σε
σχέση με τους μαθητές της πόλης. Για αυτό το λόγο προσπαθούμε μεσά από τον τρόπο διδασκαλίας μας να τους
φέρουμε πιο κοντά σε πράγματα που δεν έχουν. Όσον αφορά το σχολικό κτίριο ,είναι ένα κτίριο κατασκευασμένο
αρκετα παλιά αλλά είναι καλοδιατηρημένο. Συγκεκριμένα να αναφέρω στον εσωτερικό χώρο έχουν
αντικατασταθεί τα πορτοπαράθυρα με καινούρια, οι αίθουσεις έχουν βαφτεί πριν περίπου από μια πενταετία με
ευχάριστα χρώματα στους τοίχους για να ανεβαίνει η ψυχολογία των μαθητών /μαθητριών.Ο εξωτερικός χώρος
του σχολείου είναι και αυτός αρκετά καλαίσθητος με φωτείνά χρώματα στους τοίχους και διακοσμημένο με
ζωγραφιές.Αυτό που θα ήθελα να αλλάξουμε  να βάλουμε πρισσότερο πράσινο στην αυλή και να δημιοργηθεί ένα
υπόστεγο ,για να βγαίνουν οι μαθητές/μαθητριες στα διαλείμματα όταν βρέχει. Επίσης να αναφέρω ότι παρόλο
που είμαστε ένα μικρό σχολείο έχουμε πλούσια βιβλιοθήκη για να δανείζονται οι μαθητές/μαθήτριες  βιβλία
Επιπλέον έχουμε και 7 Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές  που τους έχουμε μοιράσει στις αίθουσες, αυτό έχει ως
απότέλεσμα να κάνουμε το μάθημά μας με τη βοήθεια των Υπολογιστών και οι μαθητές φυσικά να μην είναι
τεχνολογικά αναλφάβητοι.Καθώς επίσης υπάρχουν 2 προτζεκτορ και 12 tablet τα οποία μας τα δώρισαν πέρυσι
για να πραγματοποιηθεί η εξ αποστάσεως διδασκαλία.
 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία



Θετικά σημεία

Θετικά σημεία: Η χρονιά που πέρασε ήταν αρκετά δημιουργική και εποικοδομητική καθώς ενισχύθηκε η σχέση 
σχολείου και γονέων μέσα από το διαδικτυακό περιβάλλον της σχολικής μονάδας. Υπήρχε προθυμία και από τις 
δύο πλευρές καθώς ο απώτερος σκοπός ήταν η στήριξη των μαθητών και μαθητριών σε προβλήματα που τυχόν 
δημιουργούνταν. Οι σχέσεις σχολείου και οικογένειας ενισχύθηκαν καθώς οι προηγούμενες χρονιές δυσκόλεψαν 
τα πράγματα για όλους μας. Ελπίζουμε κάθε επόμενη χρονιά να είναι ακόμη καλύτερη αφού η μεγαλύτερη γνώση 
είναι η αγάπη και η στήριξη σε αυτούς που τη χρειάζονται.

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση: Αυτό που θα θέλαμε να βελτιωθεί είναι η προέκταση και η συντήρηση του σχολικού
κτιρίου γιατί υπάρχει ανάγκη. Επίσης η ανάπλαση του προαύλιου χώρου με εκπαιδευτικά παιχνίδια για τους/τις,
μαθητές/μαθήτριες, ώστε να γίνει πιο ελκυστικό για τα παιδιά και να περνούν ευχάριστα το χρόνο τους στην
ώρα του διαλείμματος.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία: Τα θετικά σημεία του συγκεκριμένου άξονα είναι ότι το σχολείο με απόλυτη συνεργασία μεταξύ 
των εκπαιδευτικών και της Προϊσταμένης , προσπάθησαν για το καλύτερο δυνατό στη λειτουργία του σχολείου. 
Η συστηματική παρατήρηση των εκπαιδευτικών, οι σχετικές καταγραφές στο ημερολόγιο σχολικής ιστοσελίδας 
και το αποτέλεσμα που έχει παραχθεί έδωσε τη δυνατότητα στους  μαθητές και στις μαθήτριες  να αναπτύξουν 
δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση: Αυτό που θα θέλαμε να βελτιωθεί είναι η προέκταση και η συντήρηση του σχολικού 
κτιρίου γιατί υπάρχει ανάγκη. Επίσης η ανάπλαση του προαύλιου χώρου με εκπαιδευτικά παιχνίδια για τους/τις, 
μαθητές/μαθήτριες, ώστε να γίνει πιο ελκυστικό για τα παιδιά και να περνούν ευχάριστα το χρόνο τους στην 
ώρα του διαλείμματος.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η υποστήριξη της διεύθυνσης και η προθυμία των
εκπαιδευτικών του σχολείου μας να παρακολουθούν πολλά επιμορφωτικά προγράμματα που στοχεύουν στην 
πολύπλευρη επαγγελματική ανάπτυξη τους, αποτελούν πολύτιμο εφόδιο και προσόν για την επαγγελματική τους 
καταξίωση.

 



Σημεία προς βελτίωση

Οι εκπαιδευτικοί είναι καταρτισμένοι και επιμορφώνονται συνεχώς για να είναι έτοιμοι να βοηθήσουν και να 
υποστηρίξουν τους μαθητές με κάθε τρόπο, τόσο εντός όσο και εκτός της τάξης. Προτείνεται η ενίσχυση των 
ειδικών σεμιναρίων μέσα στο σχολείο, η προώθηση για την παρακολούθηση ψηφιακών σεμιναρίων από άλλους 
φορείς και η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Η δημιουργία της ιστοσελίδας είναι πολύ σημαντικό εγχείρημα και σπουδαίο ζήτημα
για το άνοιγμα του σχολείου στην οικογένεια και την κοινωνία αλλά και για την
σχέση που δημιουργείται μεταξύ του σχολείου και της οικογένειας. Οι σημαντικές
πρακτικές που χρησιμοποιήθηκαν θα προσφέρουν πολλά οφέλη (εξοικείωση με τις
ΤΠΕ, πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υποστηρικτικό υλικό, ανάδειξη της ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου) στην σχολική κοινότητα, στους εκπαιδευτικούς και στους
μαθητές αλλά και στις οικογένειες τους. Οι δεξιότητες συγκεκριμένα που
αναπτύχθηκαν και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν αποτελούν πολύ σημαντικά εφόδια
για τους εμπλεκομένους που μπορούν να αξιοποιηθούν στην σχολική κοινότητα και
στην καθημερινότητα. Όλο το υλικό και η οργάνωση της ιστοσελίδας με τις δράσεις
και τις πρακτικές που αναπτύχθηκαν μπορούν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμα και



ιδιαιτέρως αποτελεσματικά για να εξυπηρετήσουν τις επόμενες σχολικές χρονιές
αλλά και να συνεισφέρουν και στην αναβάθμιση της. Το αναρτημένο εκπαιδευτικό
υλικό αφορά όλα τα μαθήματα, ανανεώνεται συνεχώς και μπορεί να αξιοποιηθεί και
σε άλλα γνωστικά αντικείμενα, δίνοντας έμφαση στην διεπιστημονικότητα και την
ενίσχυση του μαθησιακού ενδιαφέροντος και των γνώσεων των μαθητών.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Η επίτευξη των στόχων ήταν μια διαδικασία η οποία συνέβη σταδιακά. Αρχικά η ιστοσελίδα στήθηκε με την
βοήθεια όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου οι οποίοι συνέβαλλαν στην διαμόρφωση του τελικού
αποτελέσματος μέσω της διανομής ρόλων και αρμοδιοτήτων. Σημαντική υπήρξε η συνεισφορά του καθηγητή
Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ο οποίος προθυμοποιήθηκε να προσφέρει τις γνώσεις και τις
υπηρεσίες του καθώς δυστυχώς δεν υπάρχει εκπαιδευτικός ανάλογης ειδικότητας στο δημοτικό σχολείο μας. Με
τον τρόπο αυτό έγινε εφικτή η εξοικείωση τόσο των εκπαιδευτικών και των μαθητών\μαθητριών όσο και των
γονέων με τις ΤΠΕ ανοίγοντας ένα παράθυρο επικοινωνίας ανάμεσα στο σχολείο και στις οικογένειες των
παιδιών. Η μορφή συνεργασίας η οποία αναπτύχθηκε ήταν αποτέλεσμα μεγάλης προσπάθειας και εργασίας και
από τις δύο πλευρές καθώς η υλικοτεχνική υποδομή υπήρξε ελλιπής σε ορισμένες οικογένειες. Παρόλα αυτά, με
τα μέσα με τα οποία υπήρχαν, το σχέδιο δράσης κατασκευής της ιστοσελίδας ολοκληρώθηκε με επιτυχία χωρίς
ιδιαίτερα προβλήματα ή αξιοσημείωτες δυσκολίες.

  Η δημιουργία ιστοσελίδας αλλάζει την εικόνα και την ταυτότητα της σχολικής μονάδας, την εικόνα της
Προϊσταμένης, των δασκάλων και όλων όσων συμμετέχουν στη μικρή σχολική κοινότητά μας, προβάλλει
ομαδικές εργασίες παιδιών, φωτογραφίες από σχολικές γιορτές, εκδρομές καθώς και άλλες δράσεις των
μαθητών-τριών του σχολείου. Οι γονείς των παιδιών αλλά κι όσοι σχετίζονται με τη μαθητική κοινότητα
βλέπουν ότι το σχολείο μας αλλάζει προς το καλύτερο, αποκτά μια καινούρια κουλτούρα πιο συμμετοχική, πιο
δημοκρατική, όπου τα παιδιά με τη βοήθεια του διευθυντή και των δασκάλων τους είναι οι δημιουργοί και ο
συνεχιστές μιας κουλτούρας στηριγμένης στις ανθρώπινες σχέσεις και στην αγάπη για δημιουργία, συμμετοχή
και γνώση. • Ιστοσελίδα • Εκπαιδευτικό υλικό που συγκεντρώθηκε προς ανάρτηση • Φωτογραφικό υλικό και
βίντεο από δραστηριότητες κ.ά. του σχολείου • Ανακοινώσεις • Άρθρα •Συνεργατικές δραστηριότητες ( μεταξύ
σχολείου και γονέων) • Ενσωματωμένους << υπερσυνδέσμους >> (hyperlinks ) με τα Ψηφιακά Βιβλία του
σχολείου online καθώς και δυνατότητα κατεβάσματος        • Εργαστήριο Δεξιοτήτων • Εκπαιδευτικά
προγράμματα • Διαδικτυακές περιηγήσεις...

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι βασικές δυσκολίες οι οποίες παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου δράσης γύρω από την
κατασκευής της ιστοσελίδας και της σωστής διαχείρισής της επικεντρώνονται στις ελλείψεις που παρουσιάζει
το σχολείο σε εκπαιδευτικούς ανάλογων ειδικοτήτων. Η συνεισφορά των δασκάλων του σχολείου ήταν
σημαντική στην επίτευξη των στόχων ωστόσο η ενημέρωση των παιδιών θα ήταν πιο άρτια και ολοκληρωμένη
εάν γίνονταν από εκπαιδευτικό ανάλογης ειδικότητας επιτρέποντας μία καλύτερη σε βάθος γνώση των ΤΠΕ που
διατίθενται προς χρήση. Η έλλειψη αυτή ωστόσο δεν στάθηκε καθόλου ανατρεπτικός παράγοντας για το στήσιμο
και την λειτουργία της ιστοσελίδας, απαίτησε όμως μεγαλύτερη ενασχόληση από τους\τις εκπαιδευτικούς του
σχολείου. Η συνεργασία υπήρξε υποδειγματική και το αποτέλεσμα δικαιώνει τις υπερβάσεις που έγιναν για την
επίτευξη των στόχων. ...

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

Οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετείχαν σε Ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς
παρακολούθησαν πολλές εθνικές επιμορφωτικές εκδηλώσεις κατά την σχολική
χρονιά 2021-2022 (όπως ήδη αναφέρθηκε) και ο χρόνος τους ήταν ήδη πολύ
περιορισμένος. Έτσι, για την επόμενη σχολική χρονιά προτείνεται η προσπάθεια
συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.


