
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

 

Η Σχολική Μονάδα έχει ως δυναμικό 170 μαθήτριες και μαθητές, 23 εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων οι  δέκα
τέσσερις(14) υπηρετούν με θητεία ή απόσπαση ως μόνιμοι και εννέα (9) είναι αναπληρωτές. Στο σχολείο
λειτούργησαν εννέα (9) τμήματα, τρία (3) σε κάθε τάξη. Στο πλαίσιο του οράματος της Σχολικής Μονάδας, που
θέτει ως βασικό πυλώνα του το μαθητή, επιδιώκεται η καλλιέργεια ενός περιβαλλοντος, συμπερίληψης και
αποδοχής, στο οποίο θα δραστηριοποιούμται δημιουργικά και θα συνεργάζονται αρμονικά όλοι οι φορείς της
εκπαιδευτικής κοινότητας. Διαρκής στόχος παραμένει η λειτουργία ενός σχολείου δημοκρατικού, δημιουργικού
και ανθρώπινου, που προσβλέπει στη διαπαιδαγώγηση και την προετοιμασία των μαθητών, ώστε να ενταχθούν
ομαλά και να εξελιχθούν σε σωστούς και ενεργούς πολίτες στην κοινωνία.

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Πολλαπλά ήταν τα θετικά στοιχεία, που προέκυψαν από τις δράσεις του Συλλόγου Διδασκόντων. Πέρα από τα
ποιοτικά στοιχεία, που αναβάθμισαν το διάλογο και το δημοκρατικό σχολείο, απτά ευεργετικά στοιχεία μπορούν
εμφανώς να παρατηρηθούν.

Η ανάπτυξη από τους εκπαιδευτικούς γνώσεων και δεξιοτήτων, εμπλουτισμού
και εκσυγχρονισμού της διδακτικής μεθοδολογίας.
Υψηλά επίπεδα φοίτησης μαθητών σε όλες τις τάξεις του σχολείου.
Η δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Σημαντική αύξηση της συμμετοχής των μαθητώ/τριών στις σχολικές
Δραστηριότητες
η ενίσχυση του ψηφιακού εγγραμαμτισμού.
Θετικά σημεία αποτέλεσαν μέσω της εξακτίνωσης των σχέσεων της Σχολικής
Μονάδας με άλλα σχολεία και της εμπλοκής του με Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 



Η πληθώρα διδακτικών επισκέψεων, σεμιναρίων, ημερίδας, συμμετοχής σε
διαγωνισμούς κι εκπαιδευτικών εκδρομών έδωσαν έμφαση στη βιωματική
διδασκαλία, γεγονός που συγκαταλέγεται στα θετικά σημεία των
εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και δράσεων.  

 

Σημεία προς βελτίωση

Η διάθεση περισσότερου χρόνου παρουσίας ψυχολόγου στη Σχολική Μονάδα
παρατηρήθηκε ότι θα λειτουργούσε θετικά.
Η διαρκής παροχή ευκαιριών, αλλά και κινήτρων, για παρακολούθηση
επιμορφώσεων στην καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων συνιστούν ένα ακόμα
σημαντικό σημείο, που προέκυψε από τις αποτιμήσεις των δράσεων,
η πρόσκληση ειδικών για επιμόρφωση γονέων και εκπαιδευτικών σε
εξειδικευμένα παιδοψυχολογικά ζητήματα,
η διεύρυνση των συνεργασιών με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου κι άλλους
τοπικούς φορείς σε θέματα σχέσεων της σχολικής ζωής με την κοινωνία και
η επέκταση του ψηφιακού εγγραμματισμού σε άλλες μορφές αποτελούν σημεία,
που θα βελτίωναν το εκπαιδευτικό παραγόμενο προϊόν της Σχολικής μας
Μονάδας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Στα θετικά στοιχεία του σχεδίου δράσης: "Σχολείο και Κοινότητα", καταγράφονται η συμμετοχή μεγάλου
αριθμού μαθητών στις ματασχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες του σχολείου, οι οποίες τους έφεραν σε
επαφή με φορείς και κοινωνικές δομές, Στα πολύ θετικά στοιχεία επίσης καταγράφεται η συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και η συνεργασία με το αντίστοιχο Πειραματικό Δημοτικό της πόλης μας.

Το πιο σημαντικό αποτέλεσμα του σχεδίου Δράσης "Επικαιροποίηση του Σχολικού Κανινισμού¨είναι ότι ότι
εκαπιδευτικοί και μαθητές γνωρίζουν το περιεχόμενό του, το αποδέχονται και αναγνωρίζουν την ανάγκη
ύπαρξης της απαρε΄γκλιτης εφαρμογής του.

Σημεία προς βελτίωση

Αποβλέπουμε με το τέλος της πανδημίας, σε μια πιο στενή και δια ζώσης συνεργασία με περισσότερους
κοινωνικούς φορείς και δομές, ανοίγοντας πιο πολύ τηνμοπτική των μαθητών στην κοινωνία.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία



Ως θετικό σημείο στον αρχικό σχεδιασμό θα μπορούσε να αναφερθεί η ακρίβειά του ως προς την εφαρμογή,
γεγονός που οδήγησε στην υλοποίηση και την τελική αποτίμηση των σχεδιών χωρίς προβλήματα και
αδυναμίες.Θετικά σημεία αποτέλεσαν η επαφή των μαθητών με την πολιτισμική παράδοση συμβαλλόμενων
σχολείων και προγραμμάτων από άλλα κράτη ή κράτη μέλη της Ε.Ε.
συνέβαλε στην καλλιέργεια του αλληλοσεβασμού, του διεθνισμού και στην αποφυγή κάθε μορφής ιδεοληψίας.
Συνέδραμε επίσης στη συνειδητοποίηση των κοινών προβλημάτων, που απασχολούν τους Ευρωπαίους πολίτες,
και στην ευαισθητοποίηση των εφήβων γι’αυτά.

Σημεία προς βελτίωση

Οι δράσεις θα συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια, μια που πλεόν αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της
κουλτούρας του σχολειου. Στο πλαίσιο αυτό, θα εξακολουθήσει η προσπάθεια με την εμπλόκή περισσότερων
εκπαιδευτικών και μαθητών.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
6
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις



Παρατηρήσεις / Σχόλια

Στη διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας συμμετείχαν ενεργά και με
διάθεση για συνεργασία και εν συναίσθηση, το σύνολο των εκπαιδευτικών του
ΠΕΙ.Γ.Κ. Υλοποιήθηκαν δρα΄σεις σε όλους τους άξονες αξιολόγησης του σχολείου.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Ωφέλη από τις δράσεις για τους φορείς της εκαπιδευτικής διαδικασίας στη σχολική μονάδα, υπήρξαν πολλαπλά.

Η ανάπτυξη από τους εκαπιδευτικους γνώσεων και δεξιοτήτων εμπλουτισμού
και εκσυγχρονισμού της διδακτικής ύλης
Η επιμόρφωση στα Νέα προγράμματα σπουδών και η υλοποήηση των
διδακτικών σεναρίων στην τάξη
Τα υψηλά επίπεδα φοίτησης σε όλες τις τάξεις
Η βελτίωση σχέσεων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών
Η υλοποιηση ΟΜΙΛΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΙΤΟΜΙΑΣ
Η συχνή επικοινωνία ακι συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες
Η επικαιρποίηση του σχολικού Κανονισμού

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι περιορισμοί που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αποτέλεσαν τη σημαντικότερη δυσκολία, εφόσον
εμπόδισε το σχεδιασμό μαζικών δράσεων.

Οι απουσίες μαθητών και εκαπιδευτικών, λόγω νόσησης, δυσκόλεψαν την ομαλή διεξαγωγή και ροή των δράσεων

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση γονέων για τους κινδύνους του Διαδικτύου και την αντιμετώπιση του
Εθισμού


