
 
 

 

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 έτος 2020-2021, το 9ο Δημοτικό λειτούργησε ως 9/θέσιο με δύo τμήματα 

στην Στ τάξη και δύο τμήματα στη Β’ Τάξη. Στα τέσσερα από τα 9 τμήματα 

διορίστηκαν συνάδελφοι για Παράλληλη Στήριξη (Π.Σ.) λόγω μαθητών που είχαν 

έγκριση Π. Στήριξης από το ΚΕΣΥ Χίου. 

Η βοήθεια των συναδέλφων ήταν ανεκτίμητη, αφού λειτούργησαν ενισχυτικά και  

βοηθητικά τόσο στη δια ζώσης όσο και στην περίοδο της  Τηλεκπαίδευσης. 

Ειδικότερα  η ύπαρξη και 2ης  συναδέλφου στο Τ.Ε. δημιούργησε τις παιδαγωγικές 

και μαθησιακές συνθήκες που ευνόησαν την πρόοδο των μαθητών μας. 

 
Στο σχολείο συνολικά φοίτησαν 125 μαθητές και λόγω του  αριθμού  αυτών 

εγκρίθηκε και θέση υποδιευθύντριας. Στο Ολοήμερο τμήμα γράφτηκαν 30 μαθητές 

και λειτούργησαν δύο τμήματα. 

Για την εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος, οι υπάρχοντες χώροι του σχολείου 

ήταν επαρκείς και η υλικοτεχνική υποδομή ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

διδακτικές ανάγκες και μαθησιακές διαδικασίες. 

Το σχολείο διαθέτει οχτώ αίθουσες διδασκαλίας και αίθουσα δανειστικής 

βιβλιοθήκης, η οποία έχει δημιουργηθεί πρόσφατα και διαθέτει προθήκες με βιβλία 

για κάθε τάξη, τα οποία οι μαθητές δανείζονται κατά τη λειτουργία της. Εκτός από  

τον δανεισμό βιβλίων, στον χώρο αυτό μπορούν να πραγματοποιηθούν και άλλες 

δράσεις, καθώς υπάρχουν υπολογιστής και προβολέας. Επίσης υπάρχει ένα 

εξοπλισμένο εργαστήριο Φυσικής. Επιπροσθέτως διαθέτει αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων, στην οποία έχουν γίνει παρεμβάσεις, με υπερυψωμένη σκηνή, με σταθερή  

μικροφωνική εγκατάσταση και κουρτίνες για πλήρη συσκότιση. Η αίθουσα 

χρησιμοποιείται τον χειμώνα την ώρα της γυμναστικής. Το μεσημέρι οι μαθητές του  

ολοήμερου γευματίζουν εκεί. Στην προ Covid εποχή πραγματοποιούνταν 

ενδοσχολικές επιμορφώσεις και υπηρεσιακά επιμορφωτικά σεμινάρια. 



Επιπλέον, υπάρχει μια αίθουσα υπολογιστών με 12 σταθερούς υπολογιστές,  οι 

οποίοι στην πλειοψηφία προέρχονται από δωρεά της εκκλησιαστικής επιτροπής της  

ενορίας του σχολείου μας και οι δύο από χρηματοδότηση ΕΣΠΑ. 

Όσον αφορά τις αίθουσες διδασκαλίας είναι άνετες, φωτεινές, ευάερες με μεγάλα 

παράθυρα και όλες διαθέτουν προβολέα και Η/Υ με δυνατότητα σύνδεσης στο 

διαδίκτυο με ενσύρματο δίκτυο. Όλες οι αίθουσες  διαθέτουν πίνακες μαρκαδόρου  

και δύο από αυτές έχουν και διαδραστικούς πίνακες. 

Το Ολοήμερο λειτούργησε σε δυο αίθουσες του πρωινού ωραρίου, ενώ η σίτιση του 

Ολοήμερου διεξαγόταν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, όπου υπάρχουν δύο 

φούρνοι μικροκυμάτων και δυο ψυγεία. 

Οι οικονομικοί πόροι του σχολείου προέρχονται από  Κρατική  Επιχορήγηση. 

Έκτακτες επιχορηγήσεις λαμβάνονται από τον Δήμο για πετρέλαιο, ενώ σημαντική  

οικονομική ενίσχυση λαμβάνεται από δωρεές πολιτών και από την Εκκλησία. 

Λόγω της πανδημίας δεν πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις και 

δράσεις,  με  μέσα μεταφοράς καθώς επίσης και η συνεργασία με Φορείς και 

επαγγελματίες στα πλαίσια της ενημέρωσης των μαθητών με την αγορά εργασίας. 

Αντί αυτών, επιλέχθηκε κοντινό πάρκο , όπου καθημερινά μια τάξη ή τμήμα το 

επισκεπτόταν ένα δίωρο, ως ανταμοιβή - επιβράβευση καλής συμπεριφοράς και 

προσπάθειας συνολικής. Την ίδια  μέρα  κάποιο  άλλο  τμήμα  έκανε  μάθημα  στον 

αύλειο χώρο. 

Έγινε μεγάλη προσπάθεια να πραγματοποιείται το μάθημα, όσο αυτό ήταν εφικτό,  

έξω από τις αίθουσες διδασκαλίας , τηρουμένων πάντα των υγειονομικών μέτρων. 

Επίσης δεν πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις φορέων ή επαγγελματιών. Υπήρξε, 

γενικά, λόγω των συνθηκών μια εσωστρέφεια του σχολείου, την οποία 

προσπαθήσαμε να αντισταθμίσουμε με την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του!!! 

Οφείλουμε να τονίσουμε ότι έγινε πολύ σημαντική προσπάθεια από όλη την 

εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου μας, να παρακινούνται οι μαθητές να 

συμμετάσχουν στο εβδομαδιαίο μάθημα τηλεκπαίδευσης. Κάποιες μέρες της 

εβδομάδας, προς το τέλος της τηλεκπαίδευσης , παρατηρήθηκε ότι μερικοί μαθητές 

επέλεγαν να μην παρακολουθούν τα μαθήματα των ειδικοτήτων. Με τη συστηματική  

παρακολούθηση και καταγραφή από τη Δ/ντρια του σχολείου των απουσιών και σε  

συνεργασία με τους συναδέλφους των τάξεων, επιτεύχθηκε η άμεση ενημέρωση των 

γονιών και βελτιώθηκε η κατάσταση. 



 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 

Ενδοσχολικές επιμορφώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των ιδιαίτερωνσυνθηκών. 

 
 
 
 
 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

 

Θετικά σημεία 

 

 

Οι πιο ενισχυμένοι τομείς του σχολείου σύμφωνα με αυτοαξιολόγηση αλλά και 

ετεροαξιολόγηση (σχόλια γονέων) είναι η συμβολή του εκπαιδευτικού προσωπικού  

και της Διευθύντριας στον τομέα της διδασκαλίας και μάθησης, στον τομέα της 

επικοινωνίας, ενημέρωσης, συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων καθώς 

και στον τομέα της ασφάλειας, επιτήρησης, ψυχολογικής στήριξης , φροντίδας των 

μαθητών. Επιπρόσθετα παρατηρήθηκε έντονη προσπάθεια διάχυσης και 

πληροφόρησης σχετικά με τις σχολικές ενέργειες όχι για λόγους προβολής του 

σχολείου αλλά για λόγους ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας η οποία 

υπολειτουργούσε λόγω των συνθηκών (εναλλαγή δια ζώσης και εξ αποστάσεως 

μαθημάτων, αναπροσαρμογές σε νέα περιβάλλοντα μάθησης και πληροφόρησης). 

Υπήρχε μία συνεχής ενασχόληση με τη σωστή και έγκαιρη πληροφόρηση των 

οικογενειών του σχολείου. Αυτά αποτέλεσαν τα θετικότερα σημεία της σχολικής 

μονάδας τα οποία συνεχώς υποστηρίζονταν με δράσεις, ανατροφοδοτήσεις και 

προτάσεις προς βελτίωση και μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση κατείχε η 

ψυχολογική υποστήριξη. 

 

Επίσης σε ενδοσχολικό επίπεδο αξιοπρόσεκτη ήταν η συνεργατικότητα των 

εκπαιδευτικών (ανταλλαγή ιδεών και υλικού, ενημερωτικές συναντήσεις, 

συνεργατική συμβολή και παροχή βοήθειας για ολοκλήρωση έργων) η οποία 

ενισχύθηκε και από τη Δ/νση του σχολείου με στόχο τη δημιουργία κοινής γραμμής  

ενεργειών από την πλευρά των εκπαιδευτικών. Το όλο εγχείρημα απαιτούσε ύψιστο  

συντονισμό και διάθεση αλληλοϋποστήριξης στοιχεία τα οποία τονώθηκαν μέσω 

του συγκεκριμένου έργου. 

 
Σημεία προς βελτίωση 

 

 

Παρόλο που η ενίσχυση και η στήριξη της ψυχικής υγείας των μαθητών και των 

οικογενειών τους τέθηκε σε προτεραιότητα, κρίνεται απαραίτητο να εμπλουτιστούν 

οι δράσεις ενημέρωσης για την ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των 



 

Διοικητική λειτουργία 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

μαθητών και των γονιών μας, διότι λόγω της πανδημίας διαπιστώθηκε αυξημένη 

ανάγκη. Συμπεριλαμβάνεται ήδη στο πλάνο βελτιώσεων η διοργάνωση συνεργασιών 

με αρμόδιους φορείς που υλοποιούν προγράμματα καλλιέργειας κοινωνικών και 

συναισθηματικών δεξιοτήτων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση αρνητικών 

συμπεριφορών, την παροχή συμβουλευτικής και την υλοποίηση προγραμμάτων 

υγείας με στόχο να ευεργετηθεί το σχολείο στον συγκεκριμένο τομέα με τη συμβολή  

εξωτερικών συνεργατών - ειδικών. 

 

 

Θετικά σημεία 

 

 

Αποτιμάμε ως θετικό στοιχείο την αγαστή συνεργασία του σχολείου με τη σχολική 

κοινότητα αλλά και με εξωτερικούς φορείς.  Επιπρόσθετα  κατατάσσουμε  στις 

θετικές αποτιμήσεις τη βελτίωση της υλικοτεχνικής αλλά και κτιριακής υποδομής. 

Συνοπτικά προκύπτει ότι η σχολική μέριμνα εστίασε σε πολλαπλούς τομείς: στον 

συμπεριφορικό τομέα (συνεργασία με ψυχολόγους και με το ΚΕΣΥ, επικαιροποίηση, 

ανατροφοδότηση και ανάρτηση του εσωτερικού κανονισμού), στον μαθησιακό τομέα  

(δημιουργία δεύτερου Τ.Ε., συνεργασίες με λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, με 

ιερείς, με άλλο σχολείο, εκπόνηση φιλοζωικού προγράμματος), στον τομέα έκτακτων 

αναγκών (συνεργασία με νοσηλεύτρια για θέματα Covid), στον τομέα της 

επικοινωνίας – ενημέρωσης (mail, εσωτερικός κανονισμός). Συνεπώς οι δράσεις του 

σχολείου χαρακτηρίζονται από σφαιρική και διαθεματική προσέγγιση με απώτερο  

στόχο την πολλαπλή ευεργεσία των μαθητών και της σχολικής κοινότητας. 

 
Σημεία προς βελτίωση 

 

 

Χρήζει βελτίωσης η συνεργασία με άλλα σχολεία για την ανταλλαγή απόψεων που 

θα αφορούν τόσο τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία αλλά και τη διαχείριση 

συμπεριφορών, την κοινωνικοποίηση, τη συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών  

αλλά και τη συνεργασία και ενημέρωση γονέων. 

 

 

Θετικά σημεία 

 

 

Στον τομέα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών θετικό στοιχείο 

αποτέλεσε η διάθεση και κινητοποίηση για επιμόρφωση και επαγγελματική 

ανάπτυξη. Πέρα όμως από την ενεργοποίηση αυτή του διδακτικού προσωπικού 

αξιοσημείωτο είναι το γεγονός της προσπάθειας εφαρμογής στην πράξη των νέων 



γνώσεων προς όφελος των μαθητών. Ένα ακόμη θετικό αποτελεί η θεματική  

ποικιλία των επιμορφώσεων – σεμιναρίων με στόχο την κάλυψη διαφορετικών 

αναγκών ανά εκπαιδευτικό αλλά και στο σύνολο της σχολικής μονάδας. Επίσης 

θετικά αποτιμάται η διαφοροποίηση στον τρόπο συμμετοχής (ομαδικά ή ατομικά)  

ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών και των μαθητών των τάξεών τους. 

Η έλλειψη δυνατότητας συμμετοχής σε κάποιες επιμορφώσεις από μέρος του  

εκπαιδευτικού προσωπικού αντισταθμίστηκε με εσωτερική διάχυση και επιμόρφωση  

από τα συμμετέχοντα μέλη, οπότε και σε αυτήν την περίπτωση αποδίδουμε θετική 

χροιά. Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ως θετικό την ευελιξία και διάθεση 

προσαρμογής στον τρόπο παρακολούθησης των σεμιναρίων (διαδικτυακή 

παρακολούθηση) ανάλογα με τις συνθήκες (εποχή covid). 

 
Σημεία προς βελτίωση 

 

 

Η αύξηση της συμμετοχής των συναδέλφων σε προγράμματα εθνικά ή ευρωπαϊκά. 
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