
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 μεταφέρεται το 1993 στο νεόκτιστο κτήριο, στην οδό  Βακτριανής 99 όπου συστεγάζεται πλέον με το 
4ο Λύκειο Ζωγράφου. Από το σχολικό έτος 2002-03 λειτουργούν πλέον και τα δύο σχολεία σε πρωινό ωράριο. 
Έχει καθηγητές όλων των ειδικοτήτων με οργανική θέση και κάθε χρόνο συμπληρώνεται με 5-6 καθηγητές με 
απόσπαση ή με διάθεση για κάλυψη ορισμένων ωρών. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα που προβλέπονται και ως 
ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.
Το σχολείο διαθέτει Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Εργαστήριο Πληροφορικής, Εργαστήριο Τεχνολογίας και 
«αίθουσα-εργαστήρι» καλλιτεχνικών. Επίσης διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα ψυχαγωγίας. 
Από το 2001 λειτουργεί και σύγχρονη Σχολική Βιβλιοθήκη, με 5000 τίτλους βιβλίων, δίκτυο Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και σύνδεση στο διαδίκτυο.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Άριστη συνεργασία και υποστήριξη από όλους τους εμπλεκόμενους
θετική ανταπόκριση των μαθητών στη συμμετοχή τους σε όλες τις δράσεις
μετρίαση των προβλημάτων στις διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών
αξιοποίηση των εργαστηρίων πληροφορικής, ρομποτικής 
μηδενική μαθητική διαρροή κατά τη διάρκεια της χρονιάς
ικανοποιητική απόδοση των μαθητών στις εξετάσεις 

Σημεία προς βελτίωση

πιστότερη εφαρμογή του νεοεγκεκριμένου Κανονισμού του σχολείου
αύξηση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων ,
ανάπτηξη της διαθεματικότητας
συστηματικότερη συνεργασία των καθηγητών κάθε τμήματος, καταγραφή των



παρατηρήσεων σε ημερολόγια
καλύτερη διαχείριση της πληροφορίας
στήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών από ειδικούς ψυχολόγους κατά περίπτωση
μεγαλύτερη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε προγράμματα, ομίλους,
προώθηση της διαθεματικότητας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

εξωστρέφεια
καλή συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων στην σχολική πραγματικότητα

Σημεία προς βελτίωση

αναζήτηση πόρων για την κάλυψη υλοτεχνικών αναγκών, αθλητικού υλικού
σχεδιασμός προγραμμάτων επιμόρφωσης και συζητήσεις με τους γονείς και
κηδεμόνες των μαθητών μας 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

η καλή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων
η καλή επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών
ο εξαρχής κατάλληλος σχεδιασμός της Δράσης

Σημεία προς βελτίωση

εγγραφή του σχολείου στα προγράμματα  Erasmus, e-twinning και ανάπτυξη
αντίστοιχων δράσεων 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση



Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
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 επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Κανονισμός σχολείου
Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών
Συμμετοχή μαθητών σε προγράμματα και ανάδειξη των έργων των παιδιών
Αξιοποίηση των τεχνικών μέσων και της βιβλιοθήκης 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Περιορισμούς που επέβαλαν οι συνθήκες της πανδημίας
Ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του εγκλεισμού των μαθητών
Υπερφορτωμένο πρόγραμμα παιδιών
Αυξημένες υποχρεώσεις εκπαιδευτικών, έλλειψη χρόνου
Καθηγητές που μοιράζονταν σε περισότερα από δύο σχολεία 

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις



Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Υλοποίηση πολυτροπικών πρακτικών διδασκαλίας Διαμορφωτική αξιολόγηση
(formative peer review) Εφαρμογή μάθησης μέσω σχεδιασμού Θέματα βίας,
διαμεσολάβησης, ενδυνάμωσης και ενσυναίσθησης Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων
Συμπερίληψη παιδιών με αναπηρία και ευάλωτων μαθητών Επιμόρφωση στα νέα
προγράμματα σπουδών

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια


