
 
 

 

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 Δημοτικό Σχολείο Ταξιαρχών με κωδικό: 9450066 βρίσκεται στο Δ.Δ. Ταξιαρχών, 

Δήμου Φαρκαδόνας. Στοιχεία επικοινωνίας: mail@dim-taxiarch.tri.sch.gr , τηλ. 24310 

83204 

 
Είναι 6/θέσιο, στο κτίριο υπάρχουν 6 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο Η/Υ, μία 

αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, δύο γραφεία δασκάλων και το γραφείο του διευθυντή. 

Υπηρετούν 6 μόνιμοι εκπαιδευτικοί ΠΕ70, ο διευθυντής, 3 μόνιμοι εκπαιδευτικοί 

ειδικοτήτων και 2 αναπληρωτές. Επίσης, εργάζεται ένα άτομο βοηθητικού 

προσωπικού (καθαρίστρια). 

 
Στο σχολείο φοιτούν 60 μαθητές σε 6 τάξεις. Επανειλημμένως ζητήσαμε 

εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής για τμήμα ένταξης διότι έχουμε μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες και διάγνωση από το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. 

 
 

 
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση 

 

 
(Αξιολόγηση: 4) 

 
 
 

 
1. Οι εκπαιδευτικοί παρήγαγαν δικό τους εποπτικό υλικό. 

 
2. Αξιοποιήθηκε εκπαιδευτικό υλικό καλών πρακτικών που διατίθεται στο διαδίκτυο. 

 
3. Έγινε αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

 
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 
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4. Αξιοποιήθηκαν τα δωρεάν σχολικά βιβλία. 

 
5. Υπήρχε επικοινωνία με την οικογένεια για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 

υποστήριξη συγκεκριμένων μαθητών. 



6. Άριστη συνεργασία όλου του συλλόγου διδασκόντων για τη διασφάλιση της 

ευημερίας και των δικαιωμάτων όλων των μαθητών και μαθητριών. 

 

Σχολική διαρροή - φοίτηση 

 
 
(Αξιολόγηση: 4) 

 
 
 

 
Υπήρχε μία περίπτωση σχολικής διαρροής με ευθύνη των γονέων του επί τετραμήνου 

(έναρξη σχολικής χρονιάς ως τέλος Δεκεμβρίου). Άλλη σχολική διαρροή δεν υπήρξε, 

εκτός μετεγγραφών. 

 

Σχέσεις   μεταξύ   μαθητών   /   μαθητριών 

 
 
(Αξιολόγηση: 4) 

 
 
 

 
Υπήρξαν συνήθεις διαπληκτισμοί κατά την ώρα του διαλείμματος οι οποίες 

επιλύθηκαν αποτελεσμάτικά από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικόυς. Ειδικά στον 

συγκεκριμένο Άξονα, στις σχέσεις μαθητών μαθητριών, υλοποιήθηκαν 2 Σχέδια 

Δράσης. 

 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών  

 

 
(Αξιολόγηση: 4) 

 
 
 

 
Το κλίμα ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς υπήρξε σε γενικές γραμμές 
πολύ καλό. 

 

 
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας 

 
 
(Αξιολόγηση: 4) 

 
 
 

 
Υπήρχε διαρκής ενημέρωση μεταξύ σχολείου και οικογένειας και μέσα στα πλαίσια των 
εγκυκλίων. 

 
Υπήρχε επικοινωνία με την οικογένεια για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την 



υποστήριξη συγκεκριμένων μαθητών. 

 

Θετικά σημεία 

 

 
1) Οι εκπαιδευτικοί παρήγαγαν δικό τους εποπτικό υλικό. 

 
2) Αξιοποιήθηκε εκπαιδευτικό υλικό καλών πρακτικών που διατίθεται στο διαδίκτυο. 

 
3) Έγινε αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

 
4) Αξιοποιήθηκαν τα δωρεάν σχολικά βιβλία. Υπήρχε επικοινωνία με την οικογένεια 
για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την υποστήριξη συγκεκριμένων μαθητών. 

 
5) Άριστη συνεργασία όλου του συλλόγου διδασκόντων για τη διασφάλιση της 

ευημερίας και των δικαιωμάτων όλων των μαθητών και μαθητριών. 

 
6) Εξαιρετικό σχολικό κλίμα συνολικά μεταξύ εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικών- 

μαθητών, εκπαιδευτικών - διευθυντή, σχολείου- οικογένειας, μαθητών- 

μαθητριών. 

 
 
 

Σημεία προς βελτίωση  

 

 
1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου, σχετικά με την ενσυναίσθηση 

των μαθητών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που αναπτύσσουν τους δεσμούς 

των μαθητών μεταξύ τους. 

2. Προβολή και επιβράβευση θετικών στάσεων και συμπεριφορών, όπως η 

συνεργασία των μαθητών, θα λειτουργούσε ευεργετικά όσον αφορά τις σχέσεις 

μεταξύ των μαθητών. 

3. Το σχολείο θα ήταν καλό να συνεργαστεί με φορείς που υλοποιούν 

προγράμματα, καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση 

αρνητικών συμπεριφορών και την καλύτερη συνεργασία μεταξύ μαθητών και 

εκπαιδευτικών. 

4. Ενδοσχολική Επιμόρφωση εκπαιδευτικών. 

5. Συνιστάται η παρουσία ψυχολόγου, προκειμένου να παρέχει υπηρεσίες 

συμβουλευτικής και να υλοποιήσει προγράμματα ψυχικής υγείας. 

 
 

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας 

 
 
(Αξιολόγηση: 4) 

 

 
Διοικητική λειτουργία 



 
 

 
Κατά το Σχολικό Έτος 2021-2022 ύστερα από τις προσπάθειες όλων των 

εκπαιδευτικών και του διευθυντή, το σχολείο λειτούργησε και ανταποκρίθηκε σε 

εξαιρετικό βαθμό σε όλα τα επίπεδα, στις δύσκολες και τις ιδιαίτερες συνθήκες που 

υπήρχαν λόγω της πανδημίας covid-19, όσον αφορά στην οργάνωση και διοίκηση, 

δηλαδή στους Άξονες: 

 
1) Στοχοθεσία και προτεραιότητα στόχων. 

2) Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού. 

3) Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού. 

4) Κατανομή και Διαχείριση πόρων. 

5) Προστασία, αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων - υποδομών χωρίς       

την σχετική βοήθεια και υποχρέωση του Δήμου. 

Σχολείο και κοινότητα 

 
 
(Αξιολόγηση: 4) 

 
 
 

 
Η τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμος) δεν στάθηκε όπως έπρεπε στην αρωγή της σχολικής 

μονάδας, όσον αφορά την κτιριακή υποδομή που έχει υποχρέωση. Είχαμε την αρωγή 

και την βοήθεια, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που του παρέχει η σχετική νομοθεσία, 

του τοπικού προέδρου του Δ.Δ. Ταξιαρχών. 

 
Η τακτική χρηματοδότηση από τον Δήμο γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση και πολλές 

φορές γίνεται από την πλευρά του Δήμου (Σχολικής Επιτροπής) ή της Τράπεζας 

σκόπιμα πάγωμα του λογαριασμού με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να 

ανταποκριθούμε στις οικονομικές υποχρεώσεις του σχολείου. Η αύξηση του φόρτου 

εργασίας των διευθυντών χωρίς την ύπαρξη γραμματειακής υποστήριξης, περιορίζει 

τις δυνατότητες αποτελεσματικής διοίκησης. 

 

Θετικά σημεία 

 

 
Το αίσθημα ευθύνης των εκπαιδευτικών, παρά τις ανεπάρκειες των σχολικών δομών 

σε ορισμένα σημεία, ήταν υψηλό. Δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια και με τη βοήθεια 

του διευθυντή της σχολικής μονάδας παρά τη χρόνια υποχρηματοδότηση των σχολικών 

μονάδων. 

 
 
 
 
 



Σημεία προς βελτίωση  

 

 
1. Ανάγκη εξασφάλισης αναγκαίων πόρων για τις λειτουργικές δαπάνες του 

σχολείου. 

2. Σταθερό και μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό για να μην μεταβάλλεται κάθε 

χρόνο η σύνθεση του συλλόγου διδασκόντων. 

3. Έγκαιρη και πλήρης κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, ώστε να 

μην υπολειτουργούν οι εκπαιδευτικές δομές. 

4. Πρόσληψη διοικητικού προσωπικού για τη γραμματειακή υποστήριξη της 

σχολικής μονάδας. Σε ορισμένα σχολεία υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη από 

συναδέλφους εκπαιδευτικούς που περισσεύουν κάποιες ώρες. 

5. Δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες για να μειωθεί η 

μετακίνηση από σχολείο σε σχολείο. 

6. Αύξηση των μισθολογικών απολαβών των εκπαιδευτικών. 
 

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις(Αξιολόγηση: 4) 
 
 
 

 
Επιμόρφωση ενδοσχολική από τα στελέχη εκπαίδευσης, από τον διευθυντή της 

σχολικής μονάδας και την αρμόδια συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου (ΠΕΚΕΣ). 

 
Επαναφορά της μετεκπαίδευσης, επαναλειτουργία των διδασκαλίων και 

επιμόρφωση στα Πανεπιστήμια με δυνατότητα εκπαιδευτικής άδειας ώστε να 

υπάρξει απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα. 

 
 
 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 

 
 
(Αξιολόγηση: 4) 

 
 
 

 
Επιθυμούμε να υπάρχει συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά 

υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη δυσκολία και γραφειοκρατία που σε πολλές 

περιπτώσεις λειτουργούν ανασταλτικά. 

 

Θετικά σημεία 

 

 

Υφίσταται συνεχής και γόνιμος διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών για θέματα 

 
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 



παιδαγωγικά και διδακτικά. Υπάρχει ελεύθερη ανταλλαγή διδακτικόύ υλικού μέσω του 

διαδικτύου. 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας είναι ενημερωμένοι, καταρτισμένοι με αξιόλογα 

βιογραφικά ως προς τις επιμορφώσεις, τη συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια, 

καθώς και συγγραφικό έργο. Επίσης, έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης και 

δηιμουργούν το εποπτικό τους υλικό. 

 

Σημεία προς βελτίωση  

 

 
Ανάγκη μόνιμων διορισμών ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί και ιδιαίτερα οι αναπληρωτές 

να εξελίσσονται ισότιμα και μισθολογικά. Βελτίωση των μισθών με την επαναφορά και 

των επιδομάτων και 13ου-14ου μισθού. Απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα κατά 

τη διάρκεια των επιμορφώσεων. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις 

(διοικητικές, τεχνικές, οικονομικές) για την ανταλλαγή επισκέψεων με άλλα σχολεία 

της χώρας μας ή του εξωτερικού. Θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε σχολεία 

που οι μαθητές έχουν λιγότερες δυνατότητες για εκδρομές και για ταξίδια. 

 
Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Λειτουργία 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 

Αριθμός Δράσεων που 

υλοποιήθηκαν 2 

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών 

Λειτουργία Διοικητική λειτουργία 

Αριθμός Δράσεων που  

υλοποιήθηκαν        1 

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις 

-Ενδοσχολική επιμόρφωση 

Λειτουργία 

 -Επαγγελματική ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών Αριθμός Δράσεων που 

υλοποιήθηκαν 1 

Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις 

 

 
Παρατηρήσεις   /   Σχόλια 

 

Τα Σχέδια Δράσης υλοποιήθηκαν άρτια και με απόλυτη επιτυχία. 
 
Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί 



 
 

4 = Πλήρως 
 
Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων 

 
 
 
 Μετά την εφαρμογή των δράσεων και την εξάσκηση των μαθητών σε 

εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και επίλυσης κρίσεων, στην επιχειρηματολογία, 

στην ειρηνική διαμεσολάβηση, στην ενσυναίσθηση και την ευγένια, παρατηρήθηκε 

βελτίωση του κλίματος στο σχολείο. Έτσι, μειώθηκαν οι διαπληκτισμοί, οι μαθητές 

έμαθαν να συνεργάζονται και άλλαξαν τον τρόπο που σκέφτονται και ενεργούν μέσα 

στον χώρο του σχολείου και κατ΄επέκταση της οικογένειας. 

 

 Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν  

 
 
 

 Ο χρόνος υλοποίησης των δράσεων ήταν περιορισμένος λόγω αυξημένου 

φόρτου διδακτικής ύλης αφ΄ενός και αφ΄ετέρου οι δυσκολίες τις οποίες είχαμε λόγω 

της πανδημίας, με πολλές απουσίες μαθητών κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους. 

Για τους συντονιστές των Σχεδίων Δράσης ο φόρτος εργασίας ήταν ιδιαίτερα 

αυξημένος με επιπτώσεις στον οικογενειακό προγραμματισμό και την οργάνωση του 

διδακτικού τους αντικειμένου. 

 

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

 
 
Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις 

 
 
 

Θέμα 1 
 

Άξονα Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών 

 
Ειδικότερο Θέμα 

 
 
Θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε με φορείς που υλοποιούν προγράμματα 

καλλιέργειας κοινωνικών δεξιοτήτων. 

 
 
Θέμα 2 

 

Άξονας 

 



 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών 

 
Ειδικότερο Θέμα 

 
 
Ενδείκνυται μία επιμόρφωση για τη Διαχείριση της Σχολικής Τάξης 
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