
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

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Δημιουργήθηκε για πρώτη φορά ομάδα μαθητών διαχείρισης περιστατικών και αξιοποίηση βιβλιοθήκης ΕΠΕΑΕΚ
που ήταν ένας  κλειστός χώρος

Σημεία προς βελτίωση

Επίδειξη για διδακτική αξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα από το διδακτικό προσωπικό

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η χρήση των ψηφιακών μέσων  για την ψηφιοποίηση του ευρετηρίου των μαθητών

Σημεία προς βελτίωση

Προτείνεται το παλιό αρχείο να ψηφιοποιηθεί ανά όνομα και όχι ανά σελίδα. Η δουλειά είναι αρκετή καθώς
αφορά σε περίπου 5000 εγγραφές και να υλοποιηθεί το επόμενο σχολικό έτος.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία



Αποκτήθηκαν δεξιότητες από τους μαθητές σε διαφορους τομείς

Σημεία προς βελτίωση

Διοργάνωση εσωτερικών σεμιναρίων των εκπαιδευτικών διαχειριστικής ,διοικητικής και παιδαγωγικής φύσεως

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
10
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
7
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σχετικά με τη δράση "Σχολική Διαρροή" δεν εμφανίζονται το σχέδιο Β και Γ  μέρος της φόρμας Δράσης.
Υλοποίηση: α. Δημιουργία «περιβάλλοντος ή κουλτούρας τάξης» που να συμβάλλει στη
συμμετοχή όλων των μαθητών, β. Διάλογος, συζήτηση και οργάνωση σε ομάδες ένταξη όλων των
μαθητών προκειμένου να αλληλοεπιδράσουν και να αισθανθούν ότι προσφέρουν στην εξέλιξη της ομάδας τους.
γ. Συζήτηση των μαθητών με τους καθηγητές τους ώστε να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα συμπεριφοράς, δ.
επικοινωνία των μαθητών με ειδικούς (ψυχολόγος στο σχολείο μας), ε. Συμμετοχή μαθητών σε προγράμματα
Αγωγής Υγείας «Πρώτες Βοήθειες», και «Σεξουαλικής Αγωγής και έμφυλες τάσεις», Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης ώστε να παίξουν ενεργό ρόλο, να
κατανοήσουν ότι προσφέρουν και συνεισφέρουν στο γενικότερο σύνολο.  Συνεργασία γονέων-καθηγητών. 
Αποτίμηση: Στα τμήματα που συμμετείχαν στη δράση δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα σχολικής διαρροής.
Εκτιμούμε ότι οι δράσεις που έγιναν συνέβαλαν σε σημαντικό βαθμό στην αποφυγή του φαινομένου.  Βαθμός
επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί σε μεγάλο βαθμό=3.  Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη 
των στόχων: α.Το ότι ήταν δυνατόν να πραγματοποιήσουμε φέτος την επίσκεψη στην έκθεση Βody worlds
"Ιδρυμα Μείζονος Ελληνισμού"
H διάθεση συμμετοχής όλων των μαθητών σε ότι τους ζητήθηκε. β. Επίσης η παρουσία και η διάθεση για επίλυση
όλων των αποριών που είχαν οι μαθητές. 
Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν: Περιορισμένος χρόνος ειδικά στα μαθήματα που υπήρχε τράπεζα θεμάτων.
Δεν ήταν δυνατός ο προγραμματισμός επίσκεψης ειδικού για να ενημερώσει τους μαθητές για το συγκεκριμένο
θέμα από το Παίδων "Αγλαΐα Κυριακού".
Μεγάλο υποχρεωτικό διάστημα τηλεκπαίδευσης λόγω καιρικών συνθηκών και καταλήψεων κατά τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς το οποίο δυσκόλεψε και επιβράδυνε τον αρχικό σχεδιασμό. Επιπρόσθετα η υποχρέωση για
κάλυψη της ύλης δεδομένων των κενών που δημιούργησε η τηλεκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας
επηρέασε αρνητικά οποιοδήποτε σχεδιασμό για δράσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις που απαιτούσαν περιορισμένο
αριθμό ατόμων και διαφοροποιημένη διδασκαλία. Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε
Εργασίες των μαθητών από τα προγράμματα που τους ανατέθηκαν σε έντυπη μορφή και σε powerpoint.  Video 
από την ανατομία της καρδιάς που πραγματοποιήθηκε στο εργαστήριο του σχολείου μας.  
Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης
9μηνη επιμόρφωση με τη Σεξουαλική Αγωγή και Διαπαιδαγώγηση και Εργαστηριακή Άσκηση στα ΕΚΦΕ
Χαλανδρίου για την Ανατομία της Καρδιάς, επιμόρφωση σε θέματα Αγωγής Υγείας του ΕΚΕΚ ΚΕΔΙΒΙΜ. 
Προτείνουμε τη συνέχιση της συγκεκριμένης δράσης με τη μορφή εκ των υστέρων έρευνας και μελέτη
περιπτώσης για να αξιολογήσουμε τα δεδομένα αναδρομικά σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σε ατομικό
επίπεδο, για τη διερεύνηση της σχέσης σχολικής διαρροής με ανεξάρτητες μεταβλητές.

Στην ακόλουθη δραση σχετικά με τη δημιουργία εκπαιδευτικου υλικού έχουμε τα ακόλουθα.   
Στόχος Βελτίωσης: ΣΤΟΧΟΣ: Η συλλογή, παραγωγή και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία, σημειώσεις,
οπτικό, ακουστικό και ψηφιακό υλικό, εναλλακτικό υλικό) κατάλληλου για διδασκαλία στη σχολική μονάδα. 
Υλοποίηση της δράσης Το σχολικό έτος 2021-22 η δράση περιελάμβανε έρευνα στο χώρο των μαθητών για να
ανευρεθούν σημαντικά δεδομένα για την εκκίνηση και υλοποίηση. Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 53, περίπου στο
20% των μαθητών της Α’ και Β’ Λυκείου. Οι μαθητές απάντησαν σε ερωτηματολόγιο.  Τα αποτελέσματα της 
έρευνας έδειξαν: Οι μαθητές κατά 66% χρησιμοποιούν παράλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Οι μαθητές δεν
εμπιστεύονται τα σχολικά βιβλία σε μεγάλο ποσοστό. Το παράλληλο εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιούν
είναι κατά σειρά: άλλα βιβλία 21, 28,76%, ψηφιακό υλικό 20, 27, 39%, φωτοτυπίες 14, 19,17%, 
ηλεκτρονικά μαθήματα 6, 8,2%, καθόλου 6, 8,2%. Κύρια θέση στα βιβλία καταλαμβάνουν βοηθήματα από τα
φροντιστήρια. Τα μαθήματα στα οποία χρησιμοποιεί παράλληλο εκπαιδευτικό υλικό σε όλα τα μαθήματα. Η
αποστασιοποίηση των μαθητών από τα σχολικά βιβλία φαίνεται από τα εξής δεδομένα. Οι μαθητές πιστεύουν



πως τα σχολικά βιβλία είναι: δύσκολα  15,9%,   δεν είναι αναλυτικά, 32, 07%,  δεν είναι κατανοητά   49,05
έχουν πρόβλημα γλώσσας  3,77 δεν είναι καλά γραμμένα  7.5 %, είναι   απαρχαιωμένα 2, 3, 77%.   
Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν: Αρκετές που αφορούν στην έλλειψη χρόνου και στην προσαρμογή της
δράσης στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος. Να βγει η ύλη και να γίνει η δράση! Υλικό παρήχθη σε όλα
τα μαθήματα, αλλά αυτό πρέπει να γίνει γνωστό σε όλους, να ομογενοποιηθεί και να αποτελέσει αντικείμενο
συζήτησης και μελέτης από τους εκπαιδευτικούς. Να αποκτήσει μια ιδιαίτερη ξεχωριστή οντότητα στη σχολική
μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί να μελετήσουν τα αποτελέσματα της δράσης και να συζητήσουν τρόπους κατάρτισης
υλικού. Να ανταλλάξουν υλικό. Η δράση θα συνεχιστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναφέρεται στο
χρονοδιάγραμμα.

 

Η διάχυση του θεσμού του ΣΕΠ σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Υγειονομικοί περιορισμοί, καιρικά φαινόμενα, καταλήψεις

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


