
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 9ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, είναι 14θέσιο σχολείο και βρίσκεται στην περιοχή του Αγίου
Δημητρίου Αττικής.

Το μαθητικό δυναμικό, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, ανήλθε στους 260 μαθητές (Α΄τάξη:37, Β΄τάξη:42,
Γ΄τάξη:39, Δ΄τάξη:46,  Ε΄τάξη:47, ΣΤ΄τάξη:49).

Το διδακτικό προσωπικό αποτελείτο από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι απαιτούνταν για την
υλοποίηση του αναλυτικού προγράμματος. Απαρτίστηκε από 37 εκπαιδευτικούς [25 μόνιμους & 12
αναπληρωτές(8 ήταν εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης)] όλων των ειδικοτήτων, εκ των οποίων: 16  κλάδου
Π.Ε.70, 2 κλάδου ΠΕ71, 7 κλάδου ΠΕ70.50Ε.Α.Ε, 2 κλάδου Π.Ε. 06, 2 κλάδου Π.Ε.05, 1 κλάδου ΠΕ07,  1 κλάδου
Π.Ε.86, 1 κλάδου Π.Ε.08, 2κλάδου Π.Ε.11, 1 κλάδου Π.Ε.79.01, 1 κλάδου Π.Ε. 91 και 1 κλάδου Π.Ε.23. Η
επάρκεια του διδακτικού προσωπικού για την αποτελεσματική υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου, ήταν πολύ
καλή καθώς υπήρξε πληρότητα, με την έναρξη του σχολικού έτους. Εξαίρεση αποτελούν:α) η ελλιπής- σε αριθμό-
τοποθέτηση των εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, καθώς υπήρξε αντιστοιχία στην πλήρη παράλληλη στήριξη
όλων των μαθητών και β) Η καθυστερημένη τοποθέτηση της Ψυχολόγου  στη σχολική μονάδα, η οποία έλαβε
χώρα κατά το δεύτερο 15/νθήμερο του Ιανουαρίου του 2022[ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Η καθυστερημένη τοποθέτηση
Ψυχολόγου στο σχολείο δυσχεραίνει την εγκαθίδρυση του ρόλου του/της Ψυχολόγου ως θεσμού στη σχολική
κοινότητα].

Το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου πλαισιώθηκε από 2 καθαρίστριες, μία μόνιμη (ΙΔΑΧ) και μία η οποία
τοποθετήθηκε για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου, λόγω της πανδημίας από τον κορονοϊό COVID-19.
Φέτος επαναλειτούργησε  και το κυλικείο του σχολείου υπό νέο υπεύθυνο. 

Το κτίριο εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίας διαθέτει: α) Γραφεία Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης, β) Αίθουσα
Συλλόγου Διδασκόντων γ) Εργαστήριο Πληροφορικής, δ) Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων με σκηνή, η οποία
αξιοποιείται για εορταστικές εκδηλώσεις, καθώς και για τραπεζαρία για τους/τις μαθητές/τριες του Ολοήμερου
Προγράμματος, ε) Σχολική βιβλιοθήκη ενταγμένη στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών στ) Αίθουσα Τμήματος
Ένταξης, ζ) Μικρό υπαίθριο θεατράκι, η)Κυλικείο.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί  υπηρέτησαν με ευσυνειδησία το λειτούργημά τους, κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια και



ανταποκρίθηκαν παρά τις αντιξοότητες και αυτής της δύσκολης σχολικής  χρονιάς, εκπληρώνοντας τα
εκπαιδευτικά τους καθήκοντα καθημερινά.

Σε ό,τι αφορά στις σχέσεις μεταξύ  των μελών της σχολικής κοινότητας τόσο μαθητών και εκπαιδευτικών όσο
και  εκπαιδευτικών μεταξύ τους, το σχολείο βρίσκεται σε πολύ καλό  επίπεδο. Η προσπάθεια απ΄ όλα τα μέλη
προκειμένου να ενισχύεται η συνεργασία και να επιτυγχάνεται ο αλληλοσεβασμός και η αλληλεγγύη, αποτελεί
τον συνδετικό κρίκο.

Σημεία προς βελτίωση

1. Συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και φορείς που υλοποιούν προγράμματα
καλλιέργειας κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων για την πρόληψη
και αντιμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών.

2. Συνέχιση και εμπλουτισμό δράσεων των εκπαιδευτικών και μαθητών καθώς και
ενεργή συμμετοχή αυτών σε προγράμματα πρόληψης και αποτροπής
συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον.

3. Διοργάνωση περισσότερων ενδοσχολικών σεμιναρίων με τη συμμετοχή
 εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Σταχυολογώντας κάποια από τα θετικά σημεία, θα μπορούσε αναφερθούν: α) η ευσυνειδησία και διάθεση για
εργασία του έμψυχου δυναμικού του σχολείου, β) η συνεχής προσπάθεια του συνόλου των εκπαιδευτικών για ένα
φιλόξενο και δημιουργικό σχολείο, γ) η καθημερινή ενασχόληση όλων των προαναφερθέντων για τη διαμόρφωση
συνθηκών τέτοιων που να ενισχύουν την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας, της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και της επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς, δ) η ευγένεια και η υπομονή.

Σημεία προς βελτίωση

Σημείο προς βελτίωση το οποίο θα μπορούσε να αναφερθεί, είναι  η περαιτέρω αξιοποίηση των δεξιοτήτων του
διδακτικού προσωπικού.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία αποτέλεσαν:

1. Η  άμεση ανταπόκριση των ειδικών εισηγητών στην πρόσκληση για την πραγματοποίηση των ενδοσεμιναρίων

2. Η θετική ανταπόκριση των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας  οι οποίοι παρακολούθησαν τα
ενδοσεμινάρια.



Σημεία προς βελτίωση

1.Συνέχιση διοργάνωσης ενδο-σεμιναρίων για τους/τις εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.

2. Διοργάνωση  ενδο-σεμιναρίων για γονείς και μαθητές....

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
6
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Όπως είναι εμφανές, το θέμα που απασχόλησε την πλειοψηφία του εκπαιδευτικού
δυναμικού του σχολείου, την τρέχουσα σχολική χρονιά, είναι οι σχέσεις που
διαμορφώνονται μεταξύ των μαθητών/τριών του σχολείου και οι συγκρούσεις
αυτών. Καθώς δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν πάντα οι συγκρούσεις μεταξύ των
μαθητών/τριών, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου προσπάθησαν να ελαχιστοποιήσουν
την πιθανότητα εμφάνισης συγκρουσιακών καταστάσεων, αναπτύσσοντας δράσεις
μέσα από τις επτά ομάδες που δημιούργησαν. Οι 6 από τους 7 άξονες στους οποίους



υλοποιήθηκαν οι δράσεις των ομάδων, αφορούσαν την Παιδαγωγική και μαθησιακή
λειτουργία και ειδικότερα στους πέντε από αυτούς οι δράσεις αφορούσαν τις
σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών. Ο άξονας δε που αφορούσε τη συμμετοχή των
εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις, λειτούργησε ενισχυτικά ως προς τις
άλλες ομάδες και στις δράσεις που αναπτύχθηκαν. Οι εκπαιδευτικοί προέβηκαν σε
ποικίλες δράσεις, όπως αυτές αναφέρθηκαν αναλυτικά παραπάνω στον άξονα
:«Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών», αλλά και στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και
αποτίμηση της κάθε ομάδας χωριστά.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σταχυολογώντας τα  αποτελέσματα των δράσεων όλων των ομάδων μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής θετικά
αποτελέσματα:

1. Την ενίσχυση της συνεργατικότητας και της προσπάθειας από κοινού, τόσο των
μελών των ομάδων των εκπαιδευτικών, όσο και αυτών των μαθητών/τριών.

2. Τη μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις δράσεις και την  ικανοποίηση
διεκπεραίωσης  του  όλου εγχειρήματος.

3. Το ενδιαφέρον των μαθητών για τη συμμετοχή τους σε κοινές δράσεις.
4. Την απόκτηση νέων γνώσεων, εύρεση πρόσφορων ιδεών και λύσεων σε

καθημερινά προβλήματα της σχολικής ζωής και διάχυση αυτών στο σύνολο των
εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.

5. Την ανάδειξη των υλικών και κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν την
εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών διδασκαλίας.

6. Την αποτύπωση και καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη σχέση
της έκτασης της διδασκόμενης ύλης και της δυνατότητας εφαρμογής
συνεργατικών πρακτικών διδασκαλίας.

7. Την ευαισθητοποίηση των μαθητών στα καίρια ζητήματα της αποδοχής της
διαφορετικότητας , της ανάπτυξης ενός υγιούς δημοκρατικού κλίματος μέσα
στη σχολική τάξη και τη συνεργασία όλων για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
και συλλογικότητας  στο σχολικό περιβάλλον.

8. Την αποτύπωση και καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών για τον ρόλο
της φιλαναγνωσίας στην ειρηνική επίλυση συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών
και μαθητριών.

9. Την αναγνώριση της σημαντικότητας του ρόλου της φιλαναγνωσίας στη
δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας, επικοινωνίας και αρμονικής
συνύπαρξης εντός της σχολικής τάξης, με σεβασμό προς τον συνάνθρωπο και
σεβασμό στη διαφορετικότητα.

10. Το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών, οι οποίοι συμμετείχαν στις δράσεις που
πραγματοποιήθηκαν και από τις οποίες αποκόμισαν σημαντικά οφέλη και



γνώσεις σχετικά με τα άτομα με αναπηρία.
11. Την ενίσχυση θετικών συμπεριφορικών προτύπων στην προαγωγή της αποδοχής

της διαφορετικότητας  και στην επίδειξη σεβασμού προς τα άτομα με αναπηρία.
12. Την καλλιέργεια της αντίληψης στους μαθητές ότι ως κοινωνία έχουμε την

ευθύνη να εξασφαλιστεί η δυνατότητα ίσων ευκαιριών των Ατόμων με Ειδικές
Ανάγκες σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής με αυτονομία και
αξιοπρέπεια.

13. Την ενίσχυση της ενσυνειδησίας των μαθητών- πολιτών του μέλλοντος.
14. Την κοινωνική και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών με γνώμονα

τις ιδιαίτερες συνθήκες υπό τις οποίες ολοκληρώθηκε η εκπαίδευσή τους στο
Νηπιαγωγείο και η ομαλή προσαρμογή στο νέο σχολικό περιβάλλον
δημιουργώντας σχέσεις φιλίας και αλληλοσυνεργασίας. 

15. Την ενίσχυση  τεχνολογικού εγγραμματισμού( δημιουργία padlet).
16. Την παραγωγή υλικού: α)Συγγραφή βιβλίου-παραμυθιού από τους μαθητές,

β)Δημιουργία αφίσας και χαρταετών με μηνύματα για τη διαφορετικόττητα και
τον αλληλοσεβασμό γ) ερωτηματολόγιο αξιολόγησης, πρωτόκολλο συνέντευξης,
ημερολόγιο καταγραφής ενεργειών, κλείδα παρατήρησης μαθητών,
δ)Δημιουργία διαφόρων κατασκευών από ανακυκλώσιμα υλικά, ε)Τοποθέτηση
σπορείων εντός των τάξεων, στ)Δημιουργήθηκε ένα διαδικτυακό εργαλείο
(padlet) διαμοίρασης των γνώσεων, των πρόσφορων ιδεών και των
προτάσεων/λύσεων, που αποκτήθηκαν από τα  επιμορφωτικά σεμινάρια στο
οποίο δύνανται να έχουν πρόσβαση όλοι  οι εκπαιδευτικοί της σχολικής
μονάδας, ζ)Αξιοποιήθηκαν ικανοποιητικά, κατόπιν  του επιμορφωτικού
σεμιναρίου του περιβαλλοντικού προγράμματος «Επαγωγή», οι γνώσεις που
αποκομίστηκαν, οι οποίες διαχύθηκαν στη σχολική κοινότητα-εκπαιδευτικούς,
μαθητές, γονείς, βοηθητικό προσωπικό(καθαρίστριες, υπεύθυνος κυλικείου)- και
υπήρξε ικανοποιητική συμμετοχή στην  ανακύκλωση υλικών (πλαστικό, γυαλί,
αλουμίνιο, χαρτιά, μπαταρίες, καπάκια, ρούχα).

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

1. Η εμφάνιση κρουσμάτων κορονοϊού καθ’ όλη την διάρκεια της σχολικής
χρονιάς οδήγησε στην τροποποιήση ορισμένων αρχικών χρονοδιαγραμμάτων.

2. α)Η κόπωση και οι προσωπικές οικογενειακές υποχρεώσεις υπήρξαν σημαντικοί
παράγοντες δυσκολίας καθώς η παρακολούθηση των σεμιναρίων
διεκπεραιώνονταν μετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου, κατά τις
απογευματινές ώρες. β).Κάποιοι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί δεν κατάφεραν να
παρακολουθήσουν τα δια ζώσης - μετά το πέρας του διδακτικού και εντός του



εργασιακού ωραρίου-ενδοσχολικά σεμινάρια με την ψυχολόγο του σχολείου
μας, καθώς  το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα  δίδασκαν στο Ολοήμερο
Πρόγραμμα.

3. Οι δράσεις δεν ήτο εφικτό να πραγματοποιηθούν ξεχωριστά σε όλα τα τμήματα
του σχολείου, λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών στις τάξεις
τους σχετικά με την κάλυψη της ύλης.

4. Πολλά φυτά που φυτεύτηκαν, ξεράθηκαν κατά τη διάρκεια των σχολικών
διακοπών(Χρειάζεται τοποθέτηση τοποθέτηση μηχανισμού αυτόματου
ποτίσματος και επισκευή ή ανατικατάσταση των υπάρχοντων  λάστιχων που
είναι χαλασμένα).

 

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών είναι αναγκαίες σε όλα τα πεδία, καθώς
υπάρχει εταιρογένεια παιδαγωγικών αναγκών. Ως εκ τούτου προτείνονται από τις
ομάδες: 1. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών μας σε επόμενους επιμορφωτικούς
κύκλους, και ως ακροατές και ως διοργανωτές(το σχολείο). 2. Τη συχνή διοργάνωση
ενδοσχολικών σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, μέσω σύντομων
ενδοσχολικών επιμορφώσεων σχετικά με θέματα σχέσεων μαθητών, με περαιτέρω
εμπλουτισμό και αναβάθμιση μέσων και πρακτικών. 3. Την περαιτέρω επιμόρφωση
όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου σε θέματα αναπηρίας και
προσβασιμότητας.... 4. Την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω προγραμμάτων
επιμόρφωσης (με χρήση άδειας), και με θεματολογίες εστιασμένες σε πραγματικές
ανάγκες που διατυπώνονται και επιλέγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης



Παρατηρήσεις / Σχόλια




