
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 σχολείο βρίσκεται στον  οικισμό της Δημοτικής Ενότητας Θέρμης και εκτός του πολεοδομικού ιστού. Φοιτούν
μαθητές που κατοικούν στην επέκταση του οικισμού και μεταφέρονται στο σύνολό τους με σχολικά λεωφορεία,
μισθωμένα από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Παρότι το σχολείο είναι οργανικά 13/θέσιο λειτούργησε
το σχολικό έτος 2021-2022 με 15 τμήματα γενικής παιδείας και ένα τμήμα ένταξης, ενώ κατά το σχολικό έτος
2022-2023 θα λειτουργεί με 16 τμήματα γενικής παιδείας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το μαθητικό δυναμικό των
τμημάτων να αυξάνεται συνεχώς και τα περισσότερα τμήματα να είναι πλήρη ως προς τον αριθμό των μαθητών
που μπορούν να δεχθούν. Με βάση την οικιστική ανάπτυξη της περιοχής πιθανά στο μέλλον να μην μπορεί να
εξυπηρετήσει το σύνολο των μαθητών που χωροταξικά ανήκουν σε αυτό.  Στο σχολείο υπηρετούν είκοσι (20)
εκπαιδευτικοί με ειδικότητα ΠΕ70 ( δάσκαλοι), δύο εκπαιδευτικοί ΠΕ06 (Αγγλικής γλώσσας), δύο εκπαιδευτικοί
ΠΕ11 (Φυσικής αγωγής), ένας εκπαιδευτικός ΠΕ 86 (Πληροφορικής), ένας εκπαιδευτικός ΠΕ 79.01 (Μουσικής),
ένας εκπαιδευτικός ΠΕ91.01 (Θεατρικής Αγωγής), ένας εκπαιδευτικός ΠΕ05 (Γαλλικής Γλώσσας), ένας
εκπαιδευτικός ΠΕ07(Γερμανικής Γλώσσας), ένας εκπαιδευτικός ΠΕ08 (Εικαστικών),δύο εκπαιδευτικοί  ΠΕ70
ΕΑΕ (Ειδικής Αγωγής). Στο σχολείο λειτουργεί Ε.Δ.Υ (Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης), η οποία
απαρτίζεται από τη Δ/ντρια του σχολείου ως πρόεδρο και τη Ψυχολόγο, την Κοινωνική Λειτουργό και την Ειδική
Παιδαγωγό ως μέλη, με στόχο τη διάγνωση και υποστήριξη των μαθητών/τριων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες
και χρήζουν υποστήριξης και την παραπομπή τους, εφόσον κριθεί αναγκαίο στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Οι περίπου 350
μαθητές/τριες φιλοξενούνται σε ένα καλοδιατηρημένο κτίριο με αρκετές υποδομές, όπως πολυχώρο για θεατρικές
παραστάσεις, τραπεζαρία με πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα, βιβλιοθήκη,  αίθουσα υπολογιστών και χωριστό
κτίριο γυμναστηρίου με αποδυτήρια, μέσα σε φροντισμένο φυσικό περιβάλλον.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η αξιολόγηση των δράσεων του σχολείου από τους εκπαιδευτικούς. Η ανάπτυξη και χρήση εκπαιδευτικού υλικού
από τους εκπαιδευτικούς, η γενικευμένη χρήση του υπολογιστή σε κάθε τάξη από το σύνολο των εκπαιδευτικών
του σχολείου, ως ένα εκπαιδευτικό μέσο αλλά και ως γνωστικό εργαλείο.  Ο ομαδοσυνεργατικός τρόπος
διδασκαλίας, η υλοποίηση  projects με σκοπό να έρθουν σε επαφή οι μαθητές/τριες με την επιστημονική
μεθοδολογία και έρευνα. Το κλίμα αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της διαφορετικότητας. Η
συνεργασία σχολείου - οικογένειας.



Σημεία προς βελτίωση

Περαιτέρω ανάπτυξη συνεργατικών διδακτικών πρακτικών μεταξύ των εκπαιδευτικών. Διάχυση καλών
πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Κοινοί στόχοι -κοινό όραμα από όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Εύρυθμη λειτουργία σχολικής
μονάδας. Δημοκρατικός τρόπος λήψης αποφάσεων με συμμετοχή των εμπλεκόμενων στη μαθησιακή διαδικασία.

Σημεία προς βελτίωση

Συνεχή επικαιροποίηση - αναδιάρθωση και αυστηρή τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Στενότερη
συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων. Διάχυση των δραστηριοτήτων - αποτελεσμάτων του σχολείου στην τοπική
κοινωνία

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Διοργάνωση και παρακολούθηση ενδοσχολικών επιμορφώσεων με βάση τις ανάγκες της σχολικής μονάδας.

Σημεία προς βελτίωση

Διοργάνωση επιμορφώσεων με τη συμμετοχή και άλλων φορέων, συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα όταν το
επιτρέψουν οι δείκτες της πανδημίας

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
4
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν



1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Η δυνατότητα να έχει η σχολική μονάδα καλύτερο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και
επαρκή σε αριθμό ανθρώπινο δυναμικό όλων των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στη
μαθησιακή διαδικασία, καθώς και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στη
χρήση ερευνητικών εργαλείων, θα διευκόλυνε το σχεδιασμό των δράσεων.
Ταυτόχρονα πρόβλεψη ωρών για την υλοποίηση των δράσεων στο αναλυτικό
ωρολόγιο πρόγραμμα και όχι ασφυκτικά χρονικά πλαίσια.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Τα αποτελέσματα περιγράφονται αναλυτικά στα σχέδια δράσης. Ως πολύ σημαντικά κρίνονται η μεγάλη και
ουσιαστική συμμετοχή εκπαιδευτικών , μαθητών και γονέων όπου  απαιτούνταν. Επίσης η συνεργασία μεταξύ
των εκπαιδευτικών και των μαθητών

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Έλλειψη πρόβλεψης αναγκαίου χρόνου από το ωρολόγιο πρόγραμμα για την υλοποίηση των δράσεων και
ουσιαστικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση, χρήση και αξιοποίηση ερευνητικών



εργαλείων. Επιμόρφωση στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Επιμόρφωση στην κατασκευή και χρήση ψηφιακού υλικού για την διδασκαλία
γνωστικών αντικειμένων

Θέμα 2

Άξονας

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες μετάβασης από το νηπιαγωγείο
στο δημοτικό σχολείο καθώς και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σε γνωστικό και
κοινωνικοσυναισθηματικό επίπεδο. Επιμόρφωση των γονέων για τη διαχείριση του
άγχους από την αλλαγή βαθμίδας σε συνδυασμό με την είσοδο των παιδιών στην
εφηβική ηλικία και την ενδυνάμωσή τους για τη μετάβαση.

Θέμα 3

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση κοινωνιομετρικών
εργαλείων. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών στη σχολική διαμεσολάβηση
για την επίλυση συγκρούσεων. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό
βιωματικών δραστηριοτήτων για τη διαχείριση των σχέσεων μεταξύ μαθητών /τριων

Θέμα 4

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο σχεδιασμού δραστηριοτήτων που θα
προάγουν τη συναισθηματική πληρότητα των μαθητών και τη σύσφιξη των σχέσεων



με τους εκπαιδευτικούς π.χ. εναλλαγή ρόλων

Θέμα 5

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση από ειδικούς ψυχικής υγείας για τη διαχείριση αποκλίνουσας
συμπεριφοράς

Θέμα 6

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θεματικές που προκύπτουν κατά τη λειτουργία της
σχολικής μας μονάδας

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια


