
Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

 

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 μαθητικό δυναμικό του σχολείου περιλαμβάνει 220 μαθητές/τριες και είναι
οργανωμένο σε 9 Τμήματα Γενικής Παιδείας. Η σύνθεση του προκύπτει από
 συνύπαρξη αστικού και αγροτικού πληθυσμού καθώς και μαθητών προερχόμενων
απο οικογένειες αλλοδαπής με τις συνακόλουθες και συνεκφερόμενες διακυμάνσεις
επίδοσης των μαθητών και τις δυσκολίες διαχείρισης της πολυπλοκότητας αυτής
της σύνθεσης. Πάνω από τους μισούς μαθητές μεταφέρονται καθημερινά με
λεωφορεία από κοντινά ή απομακρυσμένα χωριά.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Λειτούργησαν  ικανοποιητικά τα Τμήματα Ένταξης. Αξιοποιήθηκε ποικιλία
παιδαγωγικών μεθόδων μεταξύ αυτών δραστηριότητες διαφοροποιημένης μάθησης
και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας ενώ  εφαρμόστηκαν τεχνικές διδασκαλίας και
παρακίνησης και ενθάρρυνσης των μαθητών. Έγινε ικανοποιητική αξιοποίηση της
υπάρχουσας τεχνολογικής και εργαστηριακής υποδομής. Διασφαλίστηκε η
λειτουργία της πλατφόρμας webex και της ηλεκτρονικής τάξης Η- τάξη για όλους
τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου. Επανασχεδιάστηκε η ιστοσελίδα του
σχολείου και υποστήριξε επαρκώς τις αυξημένες ανάγκες ενημέρωσης για γονείς και
μαθητές στις συνθήκες της πανδημίας. Διασφαλίστηκε επαρκώς η φοίτηση και η
παρακολούθηση των μαθητών στην δια ζώσης και στην εκ αποστάσεως εκπαίδευση
με συνεχή υποστηρικτική παρέμβαση. Υποστηρίχθηκαν ικανοποιητικά οι μαθητές και
οι γονείς  από την ψυχολόγο και την κοινωνική λειτουργό του σχολείου.
Επιδιώχθηκε και επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό  βαθμό η  συνεργασία του σχολείου
με τους γονείς των μαθητών. Λειτούργησε για πρώτη χρονιά ο θεσμός του



Συμβούλου Σχολικής Ζωής (Σ.Σ.Ζ.). Διαθέσιμα τεκμήρια στο αρχείο του 
σχολείου μας: ΦΕΚ Ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης, Πρακτικά Συλλόγου 
Διδασκόντων, Ιστοσελίδα, Αρχεία Η-Τάξης, Αρχεία παρακολούθησης Webex, 
Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Αρχείο Myschool.

Σημεία προς βελτίωση

Καθίσταται αναγκαία η ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής (  αναβάθμιση
δικτύου wi-fi, εκσυγχρονισμός εργαστηρίων, μηχανές προβολής και πίνακες με
μαρκαδόρους σε όλες τις σχολικές αίθουσες ) ώστε να εφαρμοστούν
αποτελεσματικά εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις που θα παρουσιάζουν τη
γνώση ως ενιαία και πολυπρισματική ταυτόχρονα ,  να ενισχυθούν οι ψηφιακές
δεξιότητες των μαθητών αλλά και η εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης
μάθησης που θα βοηθήσουν την ανάδειξη των δυνατοτήτων και την καλλιέργεια
δεξιοτήτων κάθε μαθητή. Επίσης κρίνεται αναγκαία η επάνδρωση του σχολείου με
εξειδικευμένο προσωπικό σε μόνιμη βάση (ψυχολόγους , κοινωνικούς λειτουργούς,
νοσηλευτές) προκειμένου να υποστηριχθεί ενεργότερα η ένταξη ευάλωτων ομάδων
μαθητών και μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Δεδομένης της έλλειψης
φιλολόγου ειδικής αγωγής και ως εκ τούτου της μη λειτουργίας τάξεων ένταξης για
τα φιλολογικά μαθήματα κατά την σχολική περίοδο 2020-2021 κρίνεται απαραίτητη
η έγκαιρη κάλυψη της θέσης. Κρίνεται επίσης αναγκαία η περαιτέρω ανάπτυξη και
οργάνωση του θεσμού του Σ.Σ.Ζ. Επιδέχεται επίσης περαιτέρω βελτίωσης η
συνεργασία σχολείου με τους Γονείς καθώς και η συνεργασία με αρμόδιους φορείς
για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών συνεδριάσεων. Προτείνεται επίσης η θεσμοθέτηση
ουσιαστικού πλαισίου αντιμετώπισης της παραβατικότητας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Καταρτίσθηκε εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολικής μονάδας  και
διασφαλίστηκε η εφαρμογή του. Αναπτύχθηκαν  και αξιοποιήθηκαν σχολικοί χώροι
και υποδομές. Αξιοποιήθηκε κατά ικανοποιητικό τρόπο το εκπαιδευτικό προσωπικό
στην διοικητική λειτουργία του σχολείου. Έγιναν προσπάθειες για εποικοδομητική
συνεργασία με φορείς. ( ΠΕΚ.ΕΣ., Δήμος, κοινωνικές υπηρεσίες). Διαθέσιμα 
τεκμήρια στο αρχείο του σχολείου μας: Πρακτικά Συλλόγου Διδασκόντων, 
Ιστοσελίδα, Αρχεία Η-Τάξης, Αρχεία παρακολούθησης Webex, Ημερολόγιο Σχολικής 
Ζωής, Αρχείο Myschool.

Σημεία προς βελτίωση



Προώθηση της λειτουργίας Τμημάτων Ενισχυτικής διδασκαλίας και Τάξεων
Υποδοχής, σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και με τους αρμόδιους φορείς.
Επικαιροποίηση του εσωτερικού κανονισμού σχολικής μονάδας.

Ανάπτυξη και βελτίωση της συνεργασίας του σχολείου με το ΠΕΚΕΣ και
κοινωνικούς  φορείς αλλά και με άλλα σχολεία.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η ενεργή συμμετοχή και ολοκλήρωση προγραμμάτων επιμόρφωσης για χρήση Τ.Π.Ε.
επιπέδου Β1, Β2 από εκπαιδευτικούς του σχολείου. Η συμμετοχή  και ολοκλήρωση
του προγράμματος  του Ι.Ε.Π. για επιμόρφωση με μεθόδους και τεχνικές εξ’
αποστάσεως διδασκαλίας από αρκετούς εκπαιδευτικούς του σχολείου. Η συμμετοχή
εκπαιδευτικών σε προγράμματα του Ι.ΕΠ. για επιμόρφωση στα εργαστήρια
δεξιοτήτων καθώς και σε διαδικτυακές συνεδρίες για επιμορφώσεις με Σ.Ε.Ε. 
Διαθέσιμα τεκμήρια: Βεβαιώσεις παρακολούθησης και συμμετοχής 
εκπαιδευτικών σε σεμινάρια.

Σημεία προς βελτίωση

Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών δράσεων τα
οποία ακυρώθηκαν την προηγούμενη σχολική χρονιά λόγω πρωτοκόλλου ασφαλείας
για την αποφυγή διασποράς του ιού Covid 19. Επίσης ενεργή συμμετοχή του
σχολείου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Δίκτυα.


