
Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

 

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 σχολικό ετος 2020-2021 στην Α τάξη ενεργράφησαν ενενήντα (90) μαθητές, στη Β' τάξη ογδόντα οκτώ (88)
μαθητές και στη Γ' τάξη εκατόν δέκα (110) μαθητές, σύνολο διακόσιοι ογδόντα οκτώ (288). Το 20% του
συνολικού μαθητικού δυναμικού είναι αλλοδαποί. Μικρός αριθμός απο αυτή τη κατηγορία μαθητών
αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα. Σημειώνεται ότι το 10% τοων
φοιτούντων μαθητών ήταν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (δυσλεξία κ.α.).

Στην Α' τάξη λειτούργησαν τέσσερα (04) τμήματα γενικής παιδείας, στη Β' τάξη τέσσερα (04) τμήματα γενικής
παιδείας και στη Γ' τάξη πέντε (05) τμήματα γενικής παιδείας. 

Στη Β' τάξη λειτούργησαν πέντε (05) τομείς: 

- Μηχανολογίας (32 μαθητές) 

- Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (14 μαθητές) 

- Οικονομίας και Διοίκησης (16 μαθητές)

- Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας (17 μαθητές)

- Πληροφορικής (09 μαθητές) 

Στη Γ' τάξη λειτούργησαςν οκτώ (08) ειδικότητες 

- Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών (15 μαθητές)

- Τεχνικός Οχημάτων (14 μαθητές) 

- Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων ( 11 μαθητές)

- Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσίων ( 15 μαθητές)

- Υπαλλήλων Εμπορίας και Διαφήμισης (10 μαθητές) 

- Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (15 μαθητές) 

- Βοηθός Φυσικοθεραπευτή (16 μαθητές) 

- Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (14 μαθητές). 

Εκπαιδευτικό Προσωπικό 

Στο σχολείο Υπηρέτησαν πενήντα δύο (52) καθηγητές 



- είκοσι οκτώ (28) μόνιμοι με οργανική θέση 

- πέντε (05) μόνιμοι που τοποθετήθηκαν στο 1ο ΕΠΑ.Λ. για συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου 

- μία (01) εκπαιδευτικός στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ με προσωρινή τοποθέτηση στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Άργους 

- δύο (02) αναπληρωτές τακτικού προυπολογισμού 

- πέντε (05) αναπληρωτές μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 

- δύο (02) αναπληρωτές με τρίμηνη σύμβαση covid (ανανέωση ανά τρίμηνο) 

- έξι (06) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί Π.Δ.Ε. με συμπλήρωση ωραρίου στη σχολική μας μονάδα

- μια αναπληρώτρια ψυχολόγος Μ.Ν.Α.Ε. 

- ένας (01) φιλόλογος και ένας (01) μαθηματικός μέσω του ΜΝΑΕ Μια Νέα Αρχή στο Ε.ΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ) 

Στο σχολείο επιπλέον υπηρετεί ένας γραμματέας, μία μόνιμη καθαρίστρια και μια καθαρίστρια με σύμβαση
έργου. 

Σε κτιριακό επίπεδο υπάρχει επάρκεια διδακτικών αιθουσών - δέκα έξι (16) συνολικά, μία αίθουσα εκδηλώσεων
χωρητικότητας τριακοσίων (300) ατόμων,  μία αίθουσα τηλεδιασκέψεων, ένα εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
και τρία (03) εργαστήρια Υπολογιστών. Το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων πραγματοποιείται στο 1ο
Εργαστηριακό Κέντρο που στεγάζεται στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα. Το Γραφείο Διευθυντή, Υποδιευθυντών και
τα τρία γραφεία καθηγητών είναι ικανοποιητικών διαστάσεων. Υπάρχει μεγάλο προαύλιο χωρίς ωστόσο επαρκή
σκίαση και επαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις ( δεν υπάρχει γυμναστήριο κλειστό και τα γήπεδα μπάσκετ και
βόλει χρήζουν συντήρησης).

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

(Αξιολόγηση: 4)

 

Η σχολική μας μονάδα κατά το σχολικό έτος 2020-21 ήταν σε αναστολή λειτουργίας κατά τις περιόδους 09-11-
2020 έως 29-01-2021 και 22-02-2021 έως 09-04-2021. Κατά την αναστολή λειτουργίας τα μαθήματα
πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως μέσω της εφαρμογής webex. Η αναστολή λειτουργίας επηρρέασε την
παιδαγωγική διαδικασία. Τα προβλήματα που προέκυψαν απο την αναστολή αντιμετωπίστηκαν σε ικανοποιητικό
βαθμό. Εκ μέρους των εκπαιδευτικών υπήρξε συνεχής προσπάθεια για ενεργοποίηση των μαθητών σε γνωστικό
επίπεδο τόσο σε περίοδους κανονικής, όσο και σε περιπτώσεις εξ' αποστάσεως λειτουργίας.

Ως θετικά σημεία μπορούν να αναφερθούν: 

- ο ζήλος που επέδειξαν οι εκπαιδευτικοί για την εμπλοκή τους στην διδακτική διαδικασία με εξ' αποστάσεως
εκπαίδευση

- η συνεχής προσπάθεια για πλήρη κάλυψη της διδακτέας ύλης

- η ενίσχυση των μαθητών σε ψυχολογικό/ συναισθηματικό επίπεδο τόσο απο τους εκπαιδευτικούς όσο και απο
τη Ψυχολόγο του σχολείου 

- η επιτυχής εφαρμογή του προγράμματος ΜΝΑΕ - συνδιδασκαλία στα Φιλολογικά Μαθήματα και στα



Μαθηματικά στην Α' τάξη. 

Δεδομένων των δύσκολων συνθηκών το αποτέλεσμα της διδακτικής διαδικασίας αυτής της μορφής μπορεί να
χαρακτηριστεί ως θετικό. 

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 4)

 

τα επίπεδα σχολικής διαρροής κυμάνθηκαν σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.

Στην Α' και τη Β' τάξη ενεγράφησαν 175  μαθητές και εξ΄αυτών διέκοψαν φοίτηση μόνο δέκατρεις (13) μαθητές. 
Συνολικά προήχθησαν εκατόν εξήντα δύο (162) μαθητές.  

Στη Γ' τάξη δεν υπήρξε καμία περίπτωση διακοπής φοίτησης καθώς απολύθηκαν 102 μαθητές. 

 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 4)

 

Κατά τη περίοδο δια σώζης λειτουργίας δεν υπήρξαν σημαντικά περιστατικά συγκρούσεων μεταξύ μαθητών-
μαθητριών.

Αυτό αποδίδεται στις συνεχείς παρεμβάσεις του διδακτικού προσωπικού, της Ψυχολόγου και του Διευθυντή του
Σχολείου.

Τα όποια λίγα περιστατικά σημειώθηκαν αντιμετωπίστηκαν με συζήτηση και προσπάθεια επαναπροσσέγγισης
και συμφιλίωσης.

Σημειώνεται οτι αυτό το γεγονός έχει μεγάλη σημασία ειδικά δεδομένης της ετερογένειας που χαρακτηρίζει  το
μαθητικό δυναμικό.  

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 4)

 

Οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικού προσωπικού και μαθητών/τριών είναι σε πολύ καλά επίπεδα. Οι όποιες μικρές
παραβάσεις των κανόνων της σχολικής ζωής όπως καθυστερημένη προσέλευση στη τάξη, χρήση κινητών
τηλεφώνων αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς με συζήτηση και καταννόηση μεταξύ και των δύο μερών. 

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 3)

 



Η επικοινωνία σχολείου - γονέων κυμάνθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Λόγω της πανδημίας και των
περιοριστικών μέτρων αξιοποιήθηκε τόσο η τηλεφωνική επικοινωνία, η επικοινωνία μέσω μηνυμάτων για την
ενημέρωση για απουσίες των μαθητών, καθώς και η επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η
συνεργασία με το Συμβούλιο Γονέων και Κηδεμόνων ήταν ικανοποιητική ωστόσο θα ήταν επιθυμητή η πιο ενεργή
συμμετοχή περισσότερων γονέων στα τεκτενόμενα της σχολικής ζωής. 

Θετικά σημεία

-  Ο ζήλος που επέδειξαν οι εκπαιδευτικοί για το παιδαγωγικό έργο και η συνεργατική διάθεση.

-  Η συνεχής προσπάθεια εκ μέρους των εκπαιδευτικών για επιτυχή υλοποίηση της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας. 

-  Η συνεχής ενίσχυση των μαθητών με συζητήσεις και υποστήριξη 

-  Η επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος ΜΝΑΕ (συνδιδασκαλία στην Α τάξη)

-  Η επιτυχής και έγκαιρη κάλυψη διδακτέας ύλης

Σημεία προς βελτίωση

- Η τοποθέτηση πολλών καθηγητών ίδιας ειδικότητας για λίγες ώρες διδασκαλίας ο καθένας  (για παράδειγμα 16
ώρες κενό φυσικής/χημείας καλύφθηκαν με 3 εκπαιδευτικούς)  με συνεχείς αλλαγές των αποφάσεων
τοποθέτησης με αποτέλεσμα τη σύγχυση των μαθητών και τη δυσκολία κατάρτισης λειτουργικού ωρολογίου
προγράμματος. 

- Η καθυστέρηση στην έναρξη εφαρμογής υλοποίησης του προγράμματος συνδιδασκαλίας στην Α' τάξη.

- Η μη υλοποίηση του προγράμματος της Μαθητείας λόγω των συνθηκών της πανδημίας. 

- Η αδυναμία υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus λόγω των συνθηκών της πανδημίας

- Η αδυναμία συμμετοχής σε οποιοδήποτε πρόγραμμα πολιτισμικής, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αγωγής
υγείας, προσφοράς, πρώτων βοηθείων κα

- Η αδυναμία υλοποίησης διδακτικών επισκέψεων 

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 4)

 

Το διοικητικό έργο ολοκληρώθηκε επιτυχώς παρά τις δυσμενείς συνθήκες λόγω της πανδημίας. 

Οι διοικητικές εργασίες κατανεμήθηκαν στην έναρξη του διδακτικού έτους όπως προβλέπεται απο το νομικό
πλαίσιο. 

Το σχολείο ανταποκρίθηκε έγκαιρα και με επιτυχία σε όλες τις υποχρεώσεις του προς τη Δ.Δ.Ε. Αργολίδας,
τοπικούς φορείς, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες. 

Όλα τα οργανωτικά και δοικητικά θέματα στη σχολική μονάδα αντιμετωπίστηκαν με υπευθυνότητα και
επιλύθηκαν άμεσα. Διασφαλίστηκε η λειτουργία του σχολείου μέσα σε ήρεμο κλίμα απαραίτητο  για την επίτευξη



των γνωστικών στόχων. 

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 3)

 

Εξαιτίας των δυσμενών και πρωτόγνωρων συνθηκών όπως αυτές διαμορφώθηκαν λόγω της πανδημίας δεν
υπήρξε η δυνατότητα να αναπτυχθούν σχέσεις με την τοπική κοινωνία. 

Θετικά σημεία

- Η επιτυχής διεκπαιρέωση όλων των διοικητικών αντικειμένων απο τα στελέχη του σχολείου και το σύνολο των
εκπαιδευτικών.

- Η επιτυχής οργάνωση της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας μέσω webex με την παροχή υλικής βοήθειας (tablet,
ακουστικά, μικρόφωνα) σε μαθητές και εκπαιδευτικούς

- Η άψογη λειτουργία σε οργανωτικό και υποστηρικτικό επίπεδο της ομάδας Τεχνικής Υποστήριξης Webex 

Σημεία προς βελτίωση

- Η αδυναμία ανοίγματος του σχολείου προς την τοπική κοινωνία μέσω δράσεων (θεατρικές παραστάσεις,
εκθέσεις ζωγραφικής, τοπικούς χορούς, συζητήσεις με ειδικούς για τοπικά προβλήματα) λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας.

- Οι επιπρόσθετες δυσκολίες που προέκυψαν λόγω της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας, με έλλειψη διαπροσωπικής
επαφής. 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 4)

 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας τόσο μόνιμοι όσο και αναπληρωτές είναι εξαιρετικά
ενεργοί σε επιμορφωτικό επίπεδο. Μεγάλο ποσοστό διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και αρκετοί
διδακτορικό. 

Στη διάρκεια του έτους πραγματοποιήθηκαν επιμορφώσεις μέσω webex απο τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού
Έργου πολλών ειδικοτήτων όπως οικονομίας, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής, μηχανολογίας καθώς και
εκπαιδευτικούς γενικής παιδείας. 

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα



(Αξιολόγηση: 4)

 

Λόγω της πανδημίας δεν υπήρξε συμμετοχή εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Ωστόσο, υπήρξε αίτημα για την έγκριση προγράμματος Ευρωπαϊκής Κινητικότητας στον Τομέα Οικονομία
Διοίκησης για το οποίο εκκρεμεί έγκριση απο το ΙΚΥ.

Θετικά σημεία

Υπήρξε ενδιαφέρον εκπαιδευτικών του σχολείου μας για παρακολούθηση εξ' αποστάσεως σεμιναρίων σχετικών
με το αντικείμενο διδασκαλίας τους. 

Το σχολείο μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ενημέρωνε τους καθηγητές σε καθημερινό επίπεδο και διευκόλυνε
τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σεμινάρια που επιθυμούσαν. 

Σημεία προς βελτίωση

Περαιτέρω επιμόρφωση βάση αναγκών όπως αυτές προκύπτουν απο την αποτύπωση της διδακτικής-
παιδαγωγικής διαδικασίας. 


