
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 Γυμνάσιο Παραλίας Τυρού βρίσκεται στο Ν. Αρκαδίας, στην Ν. Κυνουρία. Το κτίριο αποτελείται από το
ισόγειο και τον πρώτο όροφο. Στο ισόγειο στεγάζονται η βιβλιοθήκη, το γραφείο της Διευθύντριας, το γραφείο
των καθηγητών, βοηθητικοί χώροι – αποθήκες. Στον πρώτο όροφο στεγάζονται τρείς αίθουσες, το εργαστήριο
Πληροφορικής, το εργαστήριο φυσικής-χημείας.

 

Οι αίθουσες και τα εργαστήρια είναι κατάλληλα εφοδιασμένα με τεχνολογικό εξοπλισμό. Σε όλες τις αίθουσες
υπάρχει διαδίκτυο, Η/Υ, βιντεοπροβολέας. Η βιβλιοθήκη και η μία αίθουσα διαθέτουν διαδραστικό πίνακα. Τα
γραφεία των καθηγητών και της Διευθύντριας διαθέτουν φωτοτυπικά μηχανήματα, σαρωτή, εκτυπωτές.

 

Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη τόσο για τους μαθητές όσο και για το σύλλογο γονέων και την ευρύτερη
τοπική κοινωνία.

 

Εντός του αυλείου χώρου υπάρχει κιόσκι και παγκάκια καθώς και γήπεδο ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης,
αντισφαίρισης.

 

Το κτίριο έχει ανεγερθεί περίπου το 1995 είναι αρκετά λειτουργικό και καλαίσθητο. Το περιβάλλον είναι όμορφο,
ήσυχο και δημιουργικό.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

(Αξιολόγηση: 4)

 



 

1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Στο σχολείο μας εφαρμόστηκαν από το σύνολο των εκπαιδευτικών καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, όπως:

η χρήση των κυψελών στην e-me (κυρίως οι συνάδελφοι που επιμορφώθηκαν
στο σεμινάριο για την e-me)
το μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης
βιωματικές δραστηριότητες
ομαδοσυνεργατική μέθοδος

2. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ.

Αρκετοί συνάδελφοι ενέταξαν στη διδασκαλία του γνωστικού τους αντικειμένου δραστηριότητες για την
ενίσχυση των ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών (π.χ. επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητα συνεργασίας,
ενσυναίσθηση, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, δημιουργικότητα, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου, ανάληψης
πρωτοβουλιών) με τρόπο που να είναι δυνατή η μεταφορά τους, στη συνέχεια, σε νέα περιβάλλοντα.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Σχεδόν το σύνολο των εκπαιδευτικών πειραματίστηκαν σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές στο σχολείο (π.χ.
ομαδοσυνεργατικές τεχνικές, συνθετικές εργασίες – projects, εννοιολογικούς χάρτες, χρήση σύγχρονων
διαδικτυακών λογισμικών).

 

4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Στο σχολείο μας δεν είχαμε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αλλά οι ευάλωτες ομάδες (ελάχιστος
αριθμός) μαθητών στηρίχθηκαν με εξατομικευμένη διδασκαλία. Για την ενθάρρυνση τους οργανώθηκαν κατά την
διδασκαλία ομάδες μαθητών με μικτές ικανότητες, ώστε να συνεργάζονται και να αλληλοβοηθιούνται.

 

5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Οι εκπ/κοί του σχολείου διαμόρφωναν το εκπαιδευτικό υλικό τους για την υποστήριξη της διδασκαλίας των
γνωστικών αντικειμένων αλλά και τη διαθεματική προσέγγισή τους. Επίσης,  προετοίμαζαν συστηματικά τη
διδασκαλία τους σε επίπεδο διδακτικής ώρας καθορίζοντας σαφείς διδακτικούς/μαθησιακούς στόχους και τους
τρόπους επίτευξής τους (π.χ. στρατηγικές διδασκαλίας και οργάνωσης της τάξης, μέσα διδασκαλίας, διδακτικό
χρόνο, μεθόδους αξιολόγησης των μαθητών/-τριών), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών και
τις ανάγκες των μαθητών/-τριών. Τέλος, αξιοποιούσαν τη διαθέσιμη τεχνολογία για να υποστηρίξουν τη μάθηση
των μαθητών/- τριών.

6. ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΟΜΙΛΟΥΣ, ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το σχολείο μας δεν έχει παράδοση στη δημιουργία «Ομίλων», αλλά έχει πλούσιο ιστορικό σε σχολικές
δραστηριότητες και προγράμματα. Τη φετινή σχολική χρονιά, λόγω της άσχημης κατάστασης της πανδημίας



(πολλοί μαθητές και καθηγητές απουσίαζαν λόγω νόσησης) αλλά και την αύξηση του φόρτου εργασίας λόγω της
«Εσωτερικής Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας» ασχοληθήκαμε μόνο με ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα etwinning
(Μεσογειακή Διατροφή) και με τους ρητορικούς αγώνες που διοργάνωσε η ΕΕΠΦ, στους οποίους διακριθήκαμε.

 

7. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΣΕ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Το σχολείο μας πήρε μέρος στους ρητορικούς αγώνες που διοργάνωσε η ΕΕΠΦ (στους οποίους διακριθήκαμε) ενώ
μαθητές συμμετείχαν στο μαθηματικό διαγωνισμό «Θαλής».  Επίσης, συμμετείχαμε στην πανελλήνια Αθλητική
Ημέρα και η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής διοργάνωσε το εσωτερικό πρωτάθλημα καλαθοσφαίρησης.

 

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 4)

 

2. Σχολική διαρροή – φοίτηση

- Παρακολούθηση και μείωση της άτακτης/σποραδικής φοίτησης και σχολικής διαρροής

Το φαινόμενο της σχολικής διαρροής δεν συγκαταλέγεται στα προβλήματα του σχολείου μας καθώς υπάρχει
«μηδενική» σχολική διαρροή. Σε επίπεδο ευρύτερης τοπικής κοινότητας και οικογένειας δεν υπάρχουν αρνητικές
και απαξιωτικές αντιλήψεις για την αναγκαιότητα του σχολείου, αφού το σχολείο είναι παρόν σε όλες τις
εκφάνσεις της ζωής της τοπικής κοινότητας.

- Μέριμνα για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων και προς την αγορά εργασίας

Το σχολείο μερίμνησε ώστε η παροχή πληροφόρησης για ζητήματα σχετικά με την επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης
(Γενικό – Επαγγελματικό Λύκειο) να βοηθήσει τους μαθητές στην επιλογή και συνέχιση του εκπ/κής τους
προσανατολισμού.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 3)

 

3. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών

Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών

 

Σε γενικές γραμμές η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών/τριών χαρακτηρίζεται θετική. Αυτό φάνηκε στις
μαθητικές εκλογές για την ανάδειξη του 5μελούς των τμημάτων και του 15μελούς των μαθητικών κοινοτήτων
του σχολείου καθώς και στην οργάνωση και υλοποίηση της ετήσιας εκδρομής τους. Η συνεργασία, όμως, μεταξύ
των μαθητών/τριών σε καθημερινή βάση δεν λειτούργησε επί της ουσίας και σε όλα τα επίπεδα. Λόγω της
καραντίνας στις δύο προηγούμενες σχολικές χρονιές, οι μαθητές είχαν αρνητική ψυχολογία, ένιωθαν πίεση,
είχαν (κυρίως) τυπική επαφή μεταξύ τους, δεν υπήρχε αποτελεσματική συνεργατική επίδοση, ενώ υπήρχαν



μαθητές που ήταν απομονωμένοι από τις μαθητικές ομάδες.

 

Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της 
διαφορετικότητας

Ο αλληλοσεβασμός ως έννοια υπήρξε μεταξύ των μαθητών/τριών και τονίστηκε αρκετές φορές από τους
καθηγητές. Παρότι δεν παρατηρήθηκε ακραία παραβατική συμπεριφορά, από την ομάδα των περισσοτέρων
αγοριών του σχολείου υπήρξε ένταση στο παιχνίδι τους κατά τα διαλείμματα και έλλειψη σεβασμού απέναντι
στους συμμαθητές τους που δεν ακολουθούσαν τους κανόνες του παιχνιδιού τους.

Διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων

Για τη διαχείριση των όποιων εντάσεων και συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών/τριών υπήρξε θετική και
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ του Υπεύθυνου καθηγητή της τάξης, του Συλλόγου τω Εκπαιδευτικών, του
Συμβούλου Σχολικής Ζωής, της Διευθύντριας και των εκπροσώπων των μαθητικών κοινοτήτων. Οι συζητήσεις
για την αντιμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών έγινε και με τη συνεργασία των γονέων και του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων.

 

Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού

Η αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού δημιούργησε αρνητικές ψυχολογικές αντιδράσεις εκ μέρους των
μαθητών, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν λογικά την ένταση, τη φόρτιση και την πίεση που δέχτηκαν
κατά την περίοδο της καραντίνας. Αυτό φάνηκε στη νευρικότητα, την άρνηση για συνεργασία (κάποιες φορές)
και την αποδοχή του άλλου. Βέβαια,  τα φαινόμενα σχολικής βίας και εκφοβισμού στο σχολείο μας δεν ήταν
ακραία. Στα ελάχιστα φαινόμενα που εμφανίστηκαν έγινε καταγραφή, μελέτη και αντιμετώπιση σε πρώιμο
στάδιο και με τη γρήγορη αντιμετώπισή τους από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας δεν δημιούργησαν
πρόβλημα στη συνέχιση της σχολικής ζωής. Επίσης, υπήρξε  ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση ολόκληρης της
εκπαιδευτικής κοινότητας για την κατανόηση των ζητημάτων που σχετίζονται με τη σχολική βία και τον
εκφοβισμό με σκοπό τη συντονισμένη διαχείριση των ζητημάτων αυτών. Τέλος, έγινε αναφορά στα ανθρώπινα
δικαιώματα, την ενίσχυση των κοινωνικών αξιών του σεβασμού, της ισότητας και της αλληλεγγύης, την
προαγωγή του διαλόγου μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας ως απαραίτητες προϋποθέσεις για τη
δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος μάθησης και ανάπτυξης όλων των μαθητών του σχολείου.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 4)

 

4. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών

Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/ τριών και 
εκπαιδευτικών

Μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στις τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στα πλαίσια της
σχολικής πραγματικότητας υπήρχε κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης. Οι εκπαιδευτικοί παρότρυναν τους
μαθητές/τριες μέσα από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες και με τη συμμετοχή τους σε δράσεις και προγράμματα
να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και την προσωπικότητά τους. Επίσης, ενίσχυαν τους διαύλους επικοινωνίας
και συνεργασίας, διαμόρφωναν στην τάξη κλίμα αλληλοκατανόησης, έδειχναν σεβασμό στην προσωπικότητα του



μαθητή/ήτριας, αντιμετώπιζαν με διακριτικότητα ζητήματα πειθαρχίας που τυχόν παρουσιάστηκαν, ρύθμιζαν τις
 συγκρούσεις με ορθολογική επιχειρηματολογία. Τέλος, συζητούσαν με τους μαθητές/ήτριες σχετικά με την
πρόοδό τους και για την οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων ενώ συνεργάζονταν μαζί τους   για
τη διευθέτηση προβλημάτων της μαθητικής κοινότητας.

Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών

Η συνεργασία μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών υποστηρίχτηκε και ενισχύθηκε από το Σχολικό
Κανονισμό που συνδιαμορφώθηκε από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και καθόρισε το πλαίσιο και τον
κανονισμό λειτουργίας της τάξης και της σχολικής ζωής εν γένει. Επειδή οι κανόνες που ρυθμίζουν τη σχολική
ζωή ήταν απόρροια συναίνεσης όλων των συμμετεχόντων (εκπαιδευτικών, μαθητών) στην εκπαιδευτική
διαδικασία γι’ αυτό και οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών/-τριών διέπονταν από τις αρχές
της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της εμπιστοσύνης.

 

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 4)

 

5. Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

Ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας 
σχολείου – οικογένειας

Σε γενικές γραμμές υπήρξε μια άριστη σχέση και συνεργασία του σχολείου με το Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων αλλά και με τους γονείς μεμονωμένα. Το σχολείο οργάνωσε και εφάρμοσε διαδικασίες, υλοποιώντας
τη σχετική νομοθεσία, που διευκόλυναν την επικοινωνία με όλους τους γονείς/κηδε-μόνες των μαθητών/τριών.
Επίσης, ενημέρωνε συστηματικά και υπεύθυνα όλους τους γονείς/κηδεμόνες για την επίδοση και πρόοδο των
παιδιών τους καθώς και για τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων. Τέλος συνεργάστηκε με τους
γονείς/κηδεμόνες για την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών/-τριών και διασφάλισε κλίμα
συνεργασίας, αλληλοεκτίμησης και αλληλοκατανόησης.

Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων για θέματα κοινού 
ενδιαφέροντος

Το σχολείο παρείχε ευκαιρίες για ενεργή συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων σε δραστηριότητες και
πρωτοβουλίες που ανέλαβε το ίδιο (πολιτιστικές - κοινωνικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές συναντήσεις κ.ά.).
Υπήρξε τακτική και αμφίδρομη αποδοτική επικοινωνία ανάμεσα στους δύο φορείς. Τέλος, το σχολείο δεν
οργάνωσε κάποια επιμόρφωση γονέων/κηδεμόνων για εκπαιδευτικά/κοινωνικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος;

 

Το σχολείο παρείχε ευκαιρίες για ενεργή συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων σε δραστηριότητες και
πρωτοβουλίες που ανέλαβε το ίδιο (πολιτιστικές - κοινωνικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές συναντήσεις κ.ά.).
Υπήρξε τακτική και αμφίδρομη αποδοτική επικοινωνία ανάμεσα στους δύο φορείς. Τέλος, το σχολείο δεν
οργάνωσε κάποια επιμόρφωση γονέων/κηδεμόνων για εκπαιδευτικά/κοινωνικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος;

Θετικά σημεία



1. Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Στα θετικά στοιχεία συγκαταλέγονται : η εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς
του σχολείου, η ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών για την απόκτηση
επικοινωνιακών ικανοτήτων, ικανότητας συνεργασίας, προσαρμοστικότητας, ανάληψης πρωτοβουλιών (κ.ά), η
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας, η ενασχόληση με σχολικές δραστηριότητες
και προγράμματα και η προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς και αθλητικές δράσεις.

2. Σχολική διαρροή – φοίτηση

Η συστηματική φοίτηση των μαθητών και μέσω της ενημέρωσης η μέριμνα για τη μετάβαση των μαθητών/τριών
της Γ΄ τάξης στην επόμενη λυκειακή εκπαιδευτική βαθμίδα (ΓΕΛ - ΕΠΑΛ) και η σύνδεσή της με την αγορά
εργασίας.

3. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών

Στα θετικά στοιχεία συγκαταλέγονται : αρχικά η υποστήριξη εκ μέρους των εκπαιδευτικών και η ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών καθώς και η διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και
σεβασμού της διαφορετικότητας. Στη συνέχεια, σημαντική ήταν για τη διαχείριση των εντάσεων και των
συγκρούσεων που οδηγούσε και στην επίλυσή τους η συνεργασία μεταξύ των υπευθύνων φορέων (Υπεύθυνου
καθηγητή της τάξης, του Συλλόγου των Εκπαιδευτικών, του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, της Διευθύντριας και
των εκπροσώπων των μαθητικών κοινοτήτων). Τέλος, μέσω ενημέρωσης και αφιερωμάτων υπήρχε μέριμνα για
την πρόληψη και την αντιμετώπιση των όποιων περιστατικών σχολικής βίας και εκφοβισμού.

4. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών

Η καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών και η υποστήριξη
μέσω κοινών δραστηριοτήτων και η ενίσχυση της συνεργασίας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.

5. Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

Η ύπαρξη συχνών διαύλων επικοινωνίας (κυρίως μέσω της τεχνολογίας), η συνεχής υποστήριξη της συνεργασίας
σχολείου – οικογένειας και η ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Σημεία προς βελτίωση

αύξηση του ποσοστού της ενεργητικής συμμετοχής των γονέων
πρόσληψη ψυχολόγου από την αρχή του σχολικού έτους
επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης συγκρούσεων των
υπεύθυνων του θεσμού του συμβούλου σχολικής ζωής
επιμόρφωση για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
εισαγωγή νέων διδακτικών και αξιολογικών μεθόδων
βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας



(Αξιολόγηση: 4)

 

Α) Στοχοθεσία και προτεραιοποίηση στόχων

 

Το σχολείο λειτουργεί με βάση συγκεκριμένους στόχους σε σχέση με την αποστολή του. H διοίκηση του είναι
ιδιαίτερα προσεγμένη στο εκπαιδευτικό σύστημα αφού η "κοινωνικοποίηση" των μαθητών, η  υψηλή
συναισθηματική νοημοσύνη,  που  συνίσταται στην αυτοεπίγνωση, τον αυτοέλεγχο, την ικανότητα παρακίνησης,
την ενσυναίσθηση και τις κοινωνικές δεξιότητες αποτελεί έναν από τους βασικούς σκοπούς του εκπαιδευτικού
συστήματος.

Από την πρώτη παιδαγωγική συνεδρίαση διατυπώνονται οι κεντρικές επιδιώξεις του σχολείου (ολόπλευρη και
αρμονική ανάπτυξη των πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών, δημιουργία προσωπικοτήτων που να
διακατέχονται από τα υψηλά ιδανικά και τις αξίες της Παιδείας, παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων και άσκηση
κριτικής σκέψης). Ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μαθητών στις αποφάσεις του σχολείου, όπου προβλέπεται.
Καλλιεργείται έτσι πνεύμα αλληλεγγύης και υπευθυνότητας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων διασφαλίζει θετικό κλίμα
και υποστηρίζει την λειτουργία του σχολείου ως χώρου μάθησης και ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους τους
μαθητές (λειτουργία ενισχυτικής διδασκαλίας).

 

Β) Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού

 

Με την έναρξη του διδακτικού έτους συντάσσεται ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου με συνεργασία
εκπαιδευτικών, μαθητών και Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων ο οποίος εφαρμόζεται σε όλη τη διάρκεια του
διδακτικού έτους. Υποστηρίζεται ένα συνεργατικό, συμμετοχικό και συλλογικό πλαίσιο συνεργασίας όλων των
παραγόντων της σχολικής μονάδας.

Γ) Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού

Πραγματοποιείται κάθε χρόνο με την έναρξη του διδακτικού έτους συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων, στην
οποία αποφασίζεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού. Γίνεται κατανομή και
καταγραφή των αρμοδιοτήτων και των εξωδιδακτικών  καθηκόντων. Καθορίζονται με σαφήνεια τα συγκεκριμένα
καθήκοντα και οι αρμοδιότητες.

Δ) Κατανομή και Διαχείριση πόρων

Η διαχείριση ανθρώπινων πόρων σχετίζεται με την κατανομή πόρων, τον προγραμματισμό πόρων και την
εξομάλυνση πόρων. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία που να οδηγεί σε βέλτιστη λύση το πρόβλημα
κατανομής πόρων.

H διαχείριση των υλικών πόρων του σχολείου γίνεται με τρόπο άψογο και αποτελεσματικό.

Χάρη στην ορθολογική διαχείριση, τα ελάχιστα χρήματα που δίνονται, σε συνδυασμό με πόρους που αντλούνται
από άλλες πηγές, καλύπτουν τις ανάγκες σε αναλώσιμα και ανανέωση εξοπλισμού.

Οι χώροι του σχολείου και ο υπάρχων εξοπλισμός βρίσκονται σε απόλυτη διάθεση εκπαιδευτικών και μαθητών
και χρησιμοποιούνται διαρκώς προς όφελος του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού έργου του σχολείου.

Ε) Προστασία, αξιοποίηση και συγχρονισμός σχολικών χώρων -υποδομών

Το κτιριακό συγκρότημα είναι σε πολύ καλή κατάσταση και συνεχώς γίνεται προσπάθεια να βελτιώνεται και να
εμπλουτίζεται. Εμπλουτίστηκε με εποπτικό υλικό το σχολείο μας.



Στον αύλειο χώρο έγινε δεντροφύτευση.

Έγινε διαλογή χρηστικών και μη υλικών στο Εργαστήριο Φυσικής.

Ολοκληρώθηκε η αισθητική αναβάθμιση του χώρου της βιβλιοθήκης. Προστέθηκαν δύο νέες βιβλιοθήκες, στις
οποίες τοποθετήθηκαν τα νέα βιβλία που αποκτήθηκαν με δωρεές.

Επαρκή είναι τα εποπτικά μέσα, χάρτες, όργανα μαθηματικών κλπ. Υπάρχει επάρκεια επίπλων πάσης φύσεως για
τις αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία, θρανία, καθίσματα, ντουλάπες. Όμως ένα μέρος αυτού του εξοπλισμού
δεν είναι σε καλή κατάσταση και χρειάζεται αντικατάσταση.

Θα μπορούσε στο σχολείο να φτιαχτεί μία επιπλέον αίθουσα εκδηλώσεων καθώς δεν εξυπηρετεί στην σχολική
αίθουσα να γίνονται και σχολικές εκδηλώσεις.

Τα γήπεδα ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης και αντισφαίρισης, που διαθέτει το σχολείο παραχωρούνται για
αθλητικές και πολιτιστικές οργανώσεις του Δήμου.

 

 

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 3)

 

Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων-Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς-
Εξωστρέφεια-διάχυση καλών πρακτικών

Η σχέση του σχολείου με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας είναι πολύ στενή. Ο διευθυντής του σχολείου είναι
μέλος της Σχολικής Επιτροπής και συμμετέχει ενεργά στις συνεδριάσεις της  Επιτροπής Παιδείας του οικείου
Δήμου προωθώντας την συνεργασία και την ενίσχυση των σχέσεων. Επιπρόσθετα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες
για την προβολή του και είναι ανοιχτό στην κοινωνία, τόσο την τοπική όσο και την ευρύτερη.H συνεργασία με το
ΚΕΣΥ, που πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση μέσω της υπεύθυνης επικοινωνίας του σχολείου μας, ήταν
παραγωγική και αποτελεσματική.

Θετικά σημεία

1. Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Θετικά στοιχεία:

Η λειτουργία του σχολείου με βάση συγκεκριμένους στόχους, όπως  η "κοινωνικοποίηση" των μαθητών, η  υψηλή
συναισθηματική νοημοσύνη, η ενσυναίσθηση και οι κοινωνικές δεξιότητες.

Η διατύπωση και  η προτεραιοποίηση στόχων που αναφέρονται στην ολόπλευρη και αρμονική ανάπτυξη των
πνευματικών και ψυχικών δυνάμεων των μαθητών, στη δημιουργία προσωπικοτήτων που να διακατέχονται από
τα υψηλά ιδανικά και τις αξίες της Παιδείας, στην παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων και την άσκηση κριτικής
σκέψης.

Η διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού ο οποίος εφαρμόζεται σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού
έτους με την κατανομή και καταγραφή των αρμοδιοτήτων και των εξωδιδακτικών  καθηκόντων και με το σαφή
καθορισμό των συγκεκριμένων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.



Η προστασία, αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων - υποδομών.

2. Σχολείο και κοινότητα

Η  διαμόρφωση άριστης συνεργασίας με τα όμορα σχολεία, με τους τοπικούς φορείς και με άλλους
θεσμοθετημένους εκπαιδευτικούς φορείς αλλά και η επιδίωξη συνεργασιών με νέα μέλη των παραπάνω φορέων.

Η επίτευξη εξωστρέφειας του σχολείου και διάχυσης καλών πρακτικών μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων και
εκδηλώσεων.

Σημεία προς βελτίωση

συμμετοχή σε σχολικά και κοινωνικά δίκτυα με σχολεία
στοχοθεσία και προτεραιοποίηση στόχων

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 3)

 

Η  επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δεν αποτελεί μια γραμμική διαδικασία, αλλά μια πολυδιάστατη
δυναμική διαδικασία. Δεδομένου ότι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με ποικίλες αλλαγές κατά τη
διάρκεια της επαγγελματικής και προσωπικής τους ζωής, η εκπαίδευσή τους θα πρέπει να περιλαμβάνει την
προσωπική, επαγγελματική και την κοινωνική ανάπτυξή τους, την υπηρεσιακή τους εξέλιξη και τη διαρκή
αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με το περιεχόμενο της εργασίας τους.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, με δική τους πρωτοβουλία, στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς συμμετείχαν σε
συνέδρια, ημερίδες και επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούσαν την επιστημονική και τεχνολογική τους
κατάρτιση τα οποία λόγω της πανδημίας διεξήχθησαν κυρίως διαδικτυακά. Στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
έγιναν αρκετές συναντήσεις των Σ.Ε.Ε. όλων των ειδικοτήτων της περιοχής ευθύνης τους για θέματα που
αφορούσαν την διδακτική των μαθημάτων του κλάδου τους (δειγματική διδασκαλία – συζήτηση, σενάρια για εξ
αποστάσεως διδασκαλία, πλατφόρμες webex, eclass, κτλ) τον προγραμματισμό της ύλης και την παιδαγωγική
αντιμετώπιση μαθητών μέσω τηλεδιασκέψεων.

Επίσης, το τρέχον σχολικό έτος υλοποιήθηκαν  ενδοσχολικές επιμορφώσεις με συνεργασία των εκπαιδευτικών
πάνω σε ζητήματα που αφορούσαν την διαχείριση των ψηφιακών τάξεων, την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων
για τη μάθηση και την αξιολόγηση. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν σε αρκετές επιμορφώσεις από
αρμόδιους φορείς. Υπήρξαν συμμετοχές σε επιμορφώσεις από εθνικούς φορείς όπως το Ι.Ε.Π.Οι υπεύθυνοι
Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής συμμετείχαν στις αντίστοιχες επιμορφώσεις ενώ υπήρξαν εκπαιδευτικοί που
παρακολούθησαν επιμορφώσεις που αφορούσαν την διαχείριση κρίσεων στο σχολείο καθώς και την ενδυνάμωση
τους σε συνθήκες πανδημίας. Οι προαναφερθείσες επιμορφώσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων και
επιστημονικών προσεγγίσεων και ο αριθμός τους δύναται να θεωρηθεί πολύ ικανοποιητικός αν ληφθούν υπόψη
οι ιδιαίτερες συνθήκες του τρέχοντος σχολικού έτους.



Αρκετοί εκπαιδευτικοί του σχολείου λόγω των σύγχρονων εκπαιδευτικών εξελίξεων παρακολουθούν
μεταπτυχιακά προγράμματα, εκπονούν διδακτορικές διατριβές ή φοιτούν σε σχολές των ενδιαφερόντων τους για
την απόκτηση επιπλέον πτυχίου. Παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να συμμετέχουν σε προγράμματα
που επιλέγουν οι ίδιοι το χώρο και το χρόνο που θα αφιερώσουν..

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 3)

 

9. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Η πανδημία αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα. Στην αρχή του σχολικού έτους, αν και υπήρχε αρκετή προθυμία παρατηρήθηκε σχετική έλλειψη
οργάνωσης και επαρκούς ενημέρωσης στον ανωτέρω άξονα. 

- Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus κ.λπ.)

Οι εκπ/κοί του σχολείου παρόλα τα προβλήματα που υπήρχαν κατάφεραν τη φετινή χρονιά να συμμετάσχουν με
τους μαθητές σε πρόγραμμα etwinning με τίτλο «Mediterranean diet- Μεσογειακή Διατροφή» Το έργο αφορούσε
μαθητές της Α' Γυμνασίου. Πρόκειται για ένα διαθεματικό πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο
των εξής μαθημάτων: Πληροφορικής, Οικιακής Οικονομίας, Ιστορίας και εργαστήρια δεξιοτήτων.  Οι μαθητές
παρουσίασαν παραδοσιακές συνταγές διαφόρων περιοχών και τις μαγείρεψαν. Επιπλέον και με αφορμή την
παρουσίαση παραδοσιακών συνταγών, παρουσίασαν συνεργατικά την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα της κάθε
περιοχής. Επίσης έπαιξαν διαδικτυακά εκπαιδευτικά παιχνίδια και κουίζ, επικοινώνησαν  μέσω chat, forum και
τηλεδιασκέψεων. Τα υπόλοιπα σχολεία-μέλη ήταν:  ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, Αριστομένης, Ελλάδα, 
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  of Egaleo, ΑΙΓΑΛΕΩ, Ελλάδα, 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΓΛΥΦΑΔΑ, Ελλάδα, Fatih Anadolu Lisesi, 
Battalgazi, Τουρκία, ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ, Bielefeld, Γερμανία, Ευρυβιάδειο Γυμνάσιο – Λάρνακα- 
Κύπρος, Greek Secondary School of Bucharest "Athena", Bucharest, Ελλάδα.

 

- Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος κ.λπ.

Το σχολείο στο παρελθόν υλοποιούσε πολλές κοινωνικές δράσεις. Όμως, η πανδημία αποτέλεσε ανασταλτικό
παράγοντα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε  προγράμματα ή δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος. Κατά τη
διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς νόσησαν με Covid-19 μαθητές και εκπ/κοί σε άτακτα χρονικά
διαστήματα. Αποτέλεσμα ήταν τα σχέδια που συζητήθηκαν στην αρχή της χρονιάς να αναβληθούν. Την επόμενη
χρονιά οι εκπ/κοί με αίσθημα παιδαγωγικής και κοινωνικής ευθύνης θα είναι σε ετοιμότητα για να
συμμετάσχουν σε νέα καινοτόμα προγράμματα κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Θετικά σημεία

1. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

έντονο ενδιαφέρον και εσωτερική κινητροδότηση των εκπαιδευτικών για
συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα
Η συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς και σε ενδοσχολικές
επιμορφώσεις που κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων και επιστημονικών
προσεγγίσεων.

https://live.etwinning.net/projects/project/335424
https://live.etwinning.net/profile/school/483191
https://live.etwinning.net/profile/school/4091
https://live.etwinning.net/profile/school/154470
https://live.etwinning.net/profile/school/219296
https://live.etwinning.net/profile/school/219296
https://live.etwinning.net/profile/school/492339
https://live.etwinning.net/profile/school/290690
https://live.etwinning.net/profile/school/290690
https://live.etwinning.net/profile/school/194583


 

2. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Η συμμετοχή σε  ευρωπαϊκό πρόγραμμα etwinning με τίτλο «Μεσογειακή Διατροφή» και η συμμετοχή στην
ενημέρωση σε εθνικό επίπεδο για την «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο».  

 Η θέληση και το ακούραστο ενδιαφέρον ορισμένων εκπαιδευτικών για την οργάνωση και υλοποίηση σχολικών
δραστηριοτήτων και Προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σημεία προς βελτίωση

Σχεδιασμός δράσεων με τη μορφή της ετεροπαρατήρησης
Σχεδιασμός δράσεων ανάπτυξης γλωσσικού και επιστημονικού γραμματισμού.
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Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

3 = Σε μεγάλο βαθμό



Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

εξωστρέφεια
επαφή με φορείς
συνεργασία
ομαδικότητα
ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και σε κοινωνικό
επίπεδο
ενδυνάμωση
ανάπτυξη ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων
ανάπτυξη δεξιοτήτων 21ου αιώνα (4Cs)

Για την επίτευξη του 1ου Στόχου (η έννοια της Αξιολόγησης) συμμετείχαν 14 εκπαιδευτικοί. Από τη διαδικτυακή
συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων που υλοποιήθηκε δύο μέρες αργότερα, και οι 14 συνάδελφοι
φάνηκαν ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό (Βαθμός: 4) από την εισήγηση των δύο ομιλητών ενώ συμφώνησαν ότι
κατανόησαν την έννοια της Αξιολόγησης (Βαθμός: 4). Σχετικά με την απόκτηση δεξιοτήτων οι 8 από τους
συναδέλφους θεωρούν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στα ζητούμενα της διαδικασίας της Αξιολόγησης (Βαθμός:
4) ενώ οι 6 από τους συναδέλφους πιστεύουν ότι χρειάζεται και προσωπικό διάβασμα για την επίτευξη του
στόχου (Βαθμός: 3).

Για την επίτευξη του 2ου Στόχου (η απόκτηση γνώσεων/δεξιοτήτων σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας e-me)
πήραν μέρος 10 συνάδελφοι. Από τη διαδικτυακή συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων που υλοποιήθηκε
μία εβδομάδα αργότερα, και οι 10 συνάδελφοι φάνηκαν ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό (Βαθμός: 4) από την
εισήγηση της ομιλήτριας ενώ συμφώνησαν ότι απόκτησαν αρκετές γνώσεις για τη χρήση της πλατφόρμας e-me
(Βαθμός: 3). Σχετικά με την απόκτηση δεξιοτήτων οι 4 από τους συναδέλφους θεωρούν ότι μπορούν να
ανταποκριθούν στην άμεση χρήση της πλατφόρμας e-me (Βαθμός: 4) ενώ οι 6 από τους συναδέλφους πιστεύουν
ότι χρειάζεται περισσότερη ενασχόληση και πρακτική εξάσκηση για την καθημερινή χρήση της πλατφόρμας και
για την επίτευξη της συνεργασίας των εκπ/κών στις εκπαιδευτικές κοινότητες  (Βαθμός: 3).

Για την επίτευξη του 3ου Στόχου η επιμορφωτική Δράση (η βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου προς
τους μαθητές) είχε ξεκινήσει από τις αρχές Απριλίου και ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουνίου. Γι αυτό το λόγο ο
βαθμός επίτευξης στόχου είναι 3.

 

 

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Η ομάδα Δράσης παρουσίασε τις δυσκολίες του έργου της,

η επιδημία του κορωνοϊού και η ασθένεια καθηγητών και μαθητών που
δημιούργησαν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του σχολείου σε καθημερινή
βάση κατά τη διάρκεια του Β΄ τετραμήνου,
ο χρόνος υλοποίησης των επιμορφωτικών δράσεων, που περιορίστηκε τις
απογευματινές ώρες κατά τις οποίες κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν μπόρεσαν να



πάρουν μέρος λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων.

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

-Επιμόρφωση για τη συμμετοχή και τις δράσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων -
Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος

Θέμα 2

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

-Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της
διαφορετικότητας

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια


