
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

 

Διοικητικά Υπάγεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας

        Στεγάζεται σε συγκρότημα δύο κτιρίων επί της οδού Πολυτεχνείου 7 στη Δημοτική Ενότητα Αποστόλου
Παύλου του Δήμου Βέροιας. Η μια πτέρυγα εγκαινιάσθηκε το 1996, η άλλη αποτελεί λειτουργική επέκταση της
πρώτης και κτίσθηκε το 2009. Στο διπλανό κτήριο βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του Γυμνασίου Μακροχωρίου με
το οποίο μοιραζόμαστε τον αύλειο χώρο.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2021-2022

Τάξη Μαθητές Αγόρια Κορίτσια Αριθμός τμημάτων

Α 68 28 40 3

Β 66 31 35 3

Γ 51 25 26 3

Σύνολο 185 84 101 9

 

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στο Σχολείο εργάστηκαν συνολικά 15 εκπαιδευτικοί, τοποθετημένοι οργανικά, (10 γυναίκες και 5 άντρες), 2
εκπαιδευτικοί με απόσπαση , (2 άντρες), 3 εκπαιδευτικοί αναπληρωτές , (3  γυναίκες), 1 εκπαιδευτικός με
προσωρινή τοποθέτηση , (1 γυναίκα), 4 εκπαιδευτικοί μόνιμοι με μερική διάθεση από άλλο σχολείο , (4
γυναίκες).  Δύο μόνιμοι εκπαιδευτικοί του σχολείου ήταν αποσπασμένοι σε άλλο σχολείο εξ ολοκλήρου.

Έντεκα εκπαιδευτικοί διδάσκουν σε 2 ή  3 Σχολεία. Η τοποθέτηση των εκπαιδευτικών έγινε έγκαιρα και χωρίς
προσκόμματα στην ομαλή λειτουργία του σχολείου. Σχεδόν στο σύνολό του το ωρολόγιο πρόγραμμα καλύπτεται
από συναδέλφους με πρώτη ανάθεση τα αντίστοιχα διδακτικά αντικείμενα. Έξι διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο.



Στο σχολείο τοποθετήθηκε μια γυναίκα ειδικό βοηθητικό προσωπικό ΕΕΠ.

Διατέθηκε για 5 ωρες 1 ψυχολόγος το 2ο τετράμηνο κάθε Τρίτη.

 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ / ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Το κτήριο διαθέτει:

6 αίθουσες διδασκαλίας στο παλαιό κτήριο (οι δύο είναι μικρές και κατάλληλες μόνο για 
ολιγομελή τμήματα).

2 αίθουσες διδασκαλίας στο νέο κτήριο

1 αίθουσα - Βιβλιοθήκη  ( σε μνήμη των παιδιών του ατυχήματος των Τεμπών) που 
χρησιμοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας.

         Ο αριθμός των αιθουσών επαρκεί για τις ανάγκες των εννέα τμημάτων Γενικής Παιδείας. Όταν
λειτουργούν τα τμήματα Προσανατολισμού χρησιμοποιείται επιπλέον ως αίθουσα ο μικρός και ακατάλληλος
χώρος του Εργαστηρίου Φ.Ε.  Στις αίθουσες της παλαιάς πτέρυγας χρειάζονται αντικατάσταση τα σώματα
καλοριφέρ. Γενικά οι αίθουσες πληρούν τις προδιαγραφές για τη σχετικά ικανοποιητική εκτέλεση του διδακτικού
έργου.

Το Σχολείο διαθέτει:

1 εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

1 εργαστήριο Πληροφορικής 

         Το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και είναι κατάλληλο για τις
ανάγκες των μαθητών. Διαθέτει επιπλέον έναν παλαιό σταθερό Η/Υ και βιντεοπροβολέα.

         Το εργαστήριο Πληροφορικής διαθέτει 12 σταθερούς Η/Υ, βιντεοπροβολέα και διαδραστικό πίνακα, είναι
καινούργιο και λειτουργικό. Οι Η/Υ αντικαταστάθηκαν κατά το σχολικό έτος 2019-20.

Στο Σχολείο υπάρχουν επίσης:

1 μικρό καλλιτεχνικό εργαστήριο

4 μικροί αποθηκευτικοί χώροι

τουαλέτες μαθητών

1 τουαλέτα για ΑΜΕΑ

2 τουαλέτες καθηγητών

λεβητοστάσιο

Το ισόγειο του κτηρίου είναι προσβάσιμο και λειτουργικό για  άτομα με κινητικά προβλήματα καθώς διαθέτει
εξωτερικές ράμπες και τουαλέτα για Α.Μ.Ε.Α. Δεν υπάρχει πρόσβαση στον Α όροφο για ΑΜΕΑ, καθώς δεν
υπάρχει ανελκυστήρας. 

Επίσης υπάρχουν:

2 μικρά γραφεία καθηγητών 

1 γραφείο Διευθυντή (ένα φορητό Η/Υ)

1 γραφείο Υποδιευθυντή (δυο σταθεροί Η.Υ)

        Στα γραφεία αντιστοιχεί περίπου 1,5τ.μ. ανά εκπαιδευτικό. Διαθέτουν πέντε σταθερούς και τέσσερις



φορητούς Η.Υ. για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών.

         Όλες οι αίθουσες διαθέτουν ενσύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο, σταθερούς Η.Υ., βιντεοπροβολείς και
πίνακες προβολής.  Το σχολείο διαθέτει 1 φορητό  βιντεοπροβολέα, 6 φωτοτυπικά μηχανήματα, άλλους 4
φορητούς Η/Υ, 3 tablet, 9 γραφίδες και 9 κάμερες μεγάλης ευκρίνειας τα οποία δάνεισε στους εκπαιδευτικούς και
στους μαθητές κατά τη διάρκεια των εξ αποστάσεως μαθημάτων. Τα Γραφεία και οι αίθουσες (εκτός από δύο)
έχουν κλιματιστικά.

         Για τις εκδηλώσεις του Σχολείου χρησιμοποιείται διαμορφωμένος χώρος στο κτήριο της Δημοτικής
Ενότητας του Απ. Παύλου, αφού στο σχολείο δεν υπάρχει αίθουσα εκδηλώσεων. Πολλές φορές  δεν δύναται να
παραχωρηθεί ο χώρος αυτός, γιατί διατίθεται σε άλλους συλλόγους, με αποτέλεσμα η σχολική εορτή να
πραγματοποιείται κατά τμήμα στην αίθουσα διδασκαλίας. Στο σχολικό συγκρότημα δε διατίθεται στεγασμένος
χώρος για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ώστε πολλές φορές λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών να μην
πραγματοποιείται το μάθημα όπως θα έπρεπε, καθώς περιορίζεται μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. 

         Το προαύλιο διαθέτει γήπεδο μπάσκετ, μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου, δύο γήπεδα βόλεϊ, ένα γήπεδο
πετοσφαίρισης, μικρό δενδροφυτεμένο χώρο καθώς και έκταση δύο στρεμμάτων περίπου η οποία χρειάζεται
ριζική διαμόρφωση και καλύτερη αξιοποίηση. Τα γήπεδα χρειάζονται διαγράμμιση και αντικατάσταση οι
μπασκέτες.

        Υπάρχει λυόμενη κατασκευή στην αυλή που χρησιμοποιείται ως κυλικείο

       Η πρόσβαση στο Σχολείο εγκυμονεί κινδύνους για τους μαθητές, αφού στον κεντρικό δρόμο του
Μακροχωρίου στον οποίο πραγματοποιείται η επιβίβαση – αποβίβαση των μαθητών στα λεωφορεία οι διαβάσεις
έχουν σβηστεί. Ο δρόμος προσέγγισης στο Σχολείο δεν διαθέτει πεζοδρόμια.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Το σχολείο μας βρίσκεται σε μία ημιαστική περιοχή. Η παρατεταμένη οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα
σημαντικός αριθμός παιδιών να ζει σε δύσκολα οικογενειακά περιβάλλοντα (απουσία γονέων, οικογένειες με
σοβαρά προβλήματα υγείας, οικογένειες με έντονα οικονομικά προβλήματα, ανεπαρκή στήριξη, έλλειψη
ενδιαφέροντος, πενιχρή ή καθόλου υλικοτεχνική υποδομή ή  σύνδεση με internet κτλ).  

Με την επαναλειτουργία της Σχολής Γονέων στα σχολικά δρώμενα ανταποκριθήκαμε στις ανάγκες και τις
επιθυμίες των γονέων του σχολείου μας για συμβουλευτική και στήριξη του γονικού τους ρόλου.
Ανταποκριθήκαμε στους στόχους μας που αφορούσαν τη βελτίωση των σχέσεων γονέων -  μαθητών με συνέπεια
τη βελτίωση της σχέσης γονέων - σχολείου και μαθητών - σχολείου. Τελικό αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία
ισχυρής συμμαχίας με τους γονείς στην κοινή μας αποστολή, τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών και μαθητριών
μας και την υγιή ενηλικίωση και κοινωνικοποίησή τους.

Επίσης υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της  σχολικής χρονιάς πλήθος δραστηριοτήτων και προγραμμάτων
καλύπτοντας τις ανάγκες των μαθητών για ενασχόληση με αντικείμενα των ενδιαφερόντων τους που δεν
περιέχονται στο πρόγραμμα σπουδών, την κοινωνικοποίησή τους και την εξωστρέφεια του σχολείου προς την
κοινωνία. Παράλληλα, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων αυτών οι μαθητές καλλιέργησαν ποικίλες δεξιότητες
και εκτονώθηκαν από την πίεση των σχολικών τους υποχρεώσεων.

Η ενεργός συμμετοχή μαθητών/τριών σε βιωματικές δράσεις (ταινία μικρού μήκους, δραματοποιήσεις, βιωματικά
παιχνίδια, δημιουργία σκίτσων και ποιημάτων) ενίσχυσε την αυτοέκφρασή τους και συνέβαλε στην υπέρβαση
ατομικών φόβων και ανασφαλειών ωθώντας τους στην εμπέδωση της αξίας της συνεργασίας και της
ομαδικότητας και τη συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας αξιών, όπως η ανεκτικότητα, η αποδοχή του



διαφορετικού και η αρμονική συνύπαρξη με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας, τους αυριανούς πολίτες.

Σημεία προς βελτίωση

Κατά την επόμενη σχολική χρονιά στο πλαίσιο λειτουργίας της Σχολής Γονέων θα επιδιώξουμε την οργάνωση
περισσότερων δια ζώσης εκδηλώσεων και τη συγκρότηση ολιγομελών τμημάτων γονέων για την υλοποίηση
βιωματικών εργαστηρίων.

Επίσης, στόχος μας για την επόμενη σχολική χρονιά είναι η συνέχιση και η περαιτέρω ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων που πραγματοποιούνται στο σχολείο μας, η αύξηση του
αριθμού συμμετοχής τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών, η ενεργοποίηση των γονέων και η διάχυση
των αποτελεσμάτων των δράσεων τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στην τοπική κοινωνία.  

Διαπιστώθηκε ότι οι βιωματικές δράσεις κίνησαν το ενδιαφέρον των μαθητών και έδωσαν τη δυνατότητα
προσωπικής έκφρασης και συνεργασίας, ακόμη και σε ιδιαίτερα εσωστρεφείς μαθητές. Θα ήταν επομένως θεμιτό
τη νέα σχολική χρονιά να υλοποιηθούν περισσότερες δράσεις με κυρίαρχο στοιχείο τη βιωματικότητα,
προκειμένου να ενισχυθούν και να ενδυναμωθούν οι διαπροσωπικές σχέσεις.

Ελπίζουμε και ευχόμαστε οι απαιτήσεις του Γενικού Λυκείου,  η εντατικοποίηση του προγράμματος σπουδών, η
τεράστια εξεταστέα ύλη κάθε μαθήματος, οι εξετάσεις  τύπου πανελλαδικών σχεδόν σε όλα τα μαθήματα από
την πρώτη κιόλας τάξη του Λυκείου και οι υπεραυξημένες πλέον υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών να μην
αποτελέσουν τροχοπέδη στην υλοποίηση των σχεδίων μας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

 Η λήψη των αποφάσεων του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε με δίκαιο και δημοκρατικό τρόπο, ενώ ο βαθμός
υλοποίησής τους κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητικός

Σημεία προς βελτίωση

Η παρουσία μιας μόνιμης διοικητικής υπαλλήλου θα συνέβαλε σημαντικά στην αποτελεσματικότερη λειτουργία
του Σχολείου στο διοικητικό τομέα και θα διευκόλυνε τους εκπαιδευτικούς τόσο στα διδακτικά και παιδαγωγικά
τους καθήκοντα όσο και στην υλοποίηση περισσότερων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Οι ανάγκες του Σχολείου για καθαριότητα είναι πολύ αυξημένες και κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση δεύτερης
καθαρίστριας με πλήρες ωράριο εργασίας. Επίσης κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη ενός σχολικού φύλακα στο
συγκρότημα Γυμνασίου-Λυκείου, καθώς είναι συχνές και εκτεταμένες οι φθορές που σημειώνονται στο κτηριακό
συγκρότημα τις ώρες μη λειτουργίας του σχολείου. 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η υλοποίηση της δράσης που αφορά την εσωτερική επιμόρφωση εκπαιδευτικών ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ
των εκπαιδευτικών και εμπλούτισε τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ικανοποιητικό βαθμό.

Η υλοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εμπλούτισε το
σχολικό πρόγραμμα, διευρύνοντάς το και προσφέροντας ευκαιρίες για σύνθεση και αναγωγή της γνώσης.



Καλλιέργησε στη σχολική μονάδα το ομαδικό πνεύμα, ενδυνάμωσε τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και
μαθητών προσφέροντας την ευκαιρία για παιδαγωγικές παρεμβάσεις και ανάπτυξη άτυπων σχέσεων που
προωθούν τη μάθηση καθώς και τη δυναμική του σχολείου. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ήταν το μεγάλο ενδιαφέρον
των μαθητών για συμμετοχή στα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Σημεία προς βελτίωση

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις παράλληλα με την άσκηση των διδακτικών και των
λοιπών επαγγελματικών τους καθηκόντων δεν είναι ούτε εύκολη ούτε και ουσιαστική. Πρέπει να
πραγματοποιηθούν προγράμματα επιμόρφωσης με άδεια για όλους τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς και με
θεματολογία εστιασμένη σε πραγματικές ανάγκες που επιλέγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και
αφορούν στην εξέλιξη του διδακτικού τους αντικειμένου, στην εξέλιξη των παιδαγωγικών και διδακτικών
μεθόδων και στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών.

Στόχος μας για την επόμενη σχολική χρονιά είναι η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών π.χ. επιμορφώσεις Etwinning, Erasmus KA1 και η ενθάρρυνση και διευκόλυνση των
εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους σ' αυτά. 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
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

Υλοποιήθηκαν οι δράσεις σύμφωνα με τον αρχικό ετήσιο προγραμματισμό του
σχολείου σε ικανοποιητικό βαθμό, δεδομένων των δυσκολιών που προέκυψαν και



αφορούσαν τα μέτρα που προέβλεπε το υγειονομικό πρωτόκολλο ενάντια στη
διασπορά covid 19. Την υλοποίηση δυσχέραινε η πολυήμερη απουσία σημαντικού
αριθμού μαθητών και εκπαιδευτικών λόγω νόσησης από covid 19.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Στις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο σχολείο μας ήταν πολύ μεγάλη η συμμετοχή των μαθητών/τριών. Εκτιμούμε
ότι επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι που αφορούσαν την πιο αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου πάντα προς
όφελος των μαθητών/τριών. Μέσω της συμμετοχής τους  οι μαθητές/μαθήτριες καλλιέργησαν ποικίλες
δεξιότητες σχετικές με κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο τους και επιπλέον δεξιότητες επικοινωνιακές και
συνεργατικές.  Επίσης οι εκπαιδευτικοί υλοποιώντας τις δράσεις απέκτησαν μεγαλύτερη πείρα για μελλοντική
οργάνωση ανάλογων δράσεων τα προσεχή σχολικά έτη και επιπλέον ανέπτυξαν δεξιότητες σχετικές με τα
θέματα στα οποία επιμορφώθηκαν. Τέλος, επιτεύχθηκε πιο στενή συνεργασία του σχολείου με τους γονείς και
κηδεμόνες καθώς και με ειδικούς επιστήμονες που ενημέρωσαν μαθητές και γονείς για θέματα των
ενδιαφερόντων των μαθητών. 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν αφορούσαν την εφαρμογή των κανόνων που προέβλεπε το πρωτόκολλο
αντιμετώπισης της πανδημίας, καθώς δεν ήταν δυνατό να συγκροτηθούν ομάδες μαθητές από διαφορετικά
τμήματα, όπως επίσης δεν ήταν εύκολη η μετακίνηση με λεωφορείο για τις διδακτικές και εκπαιδευτικές
επισκέψεις που θα καθιστούσαν πιο αποτελεσματική την υλοποίηση των δράσεων.

Επιπλέον ο μεγάλος φόρτος εργασίας τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές εξαιτίας της
εφαρμογής της τράπεζας θεμάτων και ο μεγάλος όγκος της εξεταστέας ύλης δυσχέραιναν την υλοποίηση των
δράσεων, καθώς μειώθηκε στο ελάχιστο ο χρόνος που μπορούσε να διατεθεί από εκπαιδευτικούς και μαθητές.

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

Κεντρικά οργανωμένα προγράμματα για συστηματική επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών σε θέματα χρήσης και αξιοποίησης των ΤΠΕ κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία.



Θέμα 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση δια ζώσης για εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.


