
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

 

Στο σχολείο λειτουργούν 5 τομείς και 9 ειδικότητες 
ΤΟΜΕΙΣ: Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Οικονομίας και Διοίκησης,
Πληροφορικής, Μηχανολογίας και Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού.
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ: Τεχνικός Φυτικής παραγωγής, Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής
Τοπίου Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων, Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών
Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων, Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, Τεχνικός
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών, Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης 
Αερισμού και Κλιματισμού και Τεχνικός Οχημάτων.
Οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο ανά τάξη είναι: Α τάξη 81 από τους οποίους
προήχθησαν οι 73. Β τάξη 85 μαθητές και προήχθησαν οι 76 και Γ τάξη 92 μαθητές και
απολύθηκαν οι 84.
Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στο σχολείο είναι : Μόνιμοι 36, Αναπληρωτές 25 εκ των
οποίων 2 παράλληλης στήριξης, 3 ΜΝΑΕ και 13 ΠΔΕ.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η ύπαρξη ψυχολόγων στα σχολεία σε μόνιμη βάση για την υποστήριξη μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Συνεχείς επιμορφώσεις εκπαιδευτικών από εξειδεικευμένο προσωπικό  σε θέματα που αφορούν τα παιδαγωγικά.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία



Μεγάλη συμμετοχή και αμέριστο ενδιαφέρον από μαθητές και εκπαιδευτικούς σε δράσεις- κινήσεις που αφορούν
θέματα υγείας και προσωπικής υγιεινής.

Σημεία προς βελτίωση

Περισσότερες δράσεις από το σχολείο χωρίς τον περιορισμό και τον φόβο λόγω κορωνοϊού.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Επαφή μαθητών και εκπαιδευτικών με την κουλτούρα, τον πολιτισμό και τις νεώτερες εξελίξεις σε
εξειδεικευμένα θέματα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Σημεία προς βελτίωση

Περισσότερες επιμορφώσεις από ειδικούς για την σύνταξη της αίτησης για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά
προγράμματα, ελαχιστοποίηση των απαιτούμενων για την προετοιμασία της κινητοποίησης καθώς και
περισσότερος χρόνος προετοιμασίας.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
16
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας



Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
10
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Σχολείο και κοινότητα
Σχολείο και κοινότητα
Σχολείο και κοινότητα
Σχολείο και κοινότητα
Σχολείο και κοινότητα
Σχολείο και κοινότητα
Σχολείο και κοινότητα
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

(ΑΞΟΝΑΣ 1) Κύριο αποτέλεσμα της εν λόγω δράσης είναι η Ενίσχυση της 
αυτοπεποίθησης των μαθητών και η συμμετοχή τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό άρχισε να παρατηρείται πριν 
τις διακοπές των Χριστουγέννων και κορυφώθηκε λίγο πριν 
τις διακοπές του Πάσχα. Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς να φοβούνται να εκφράσουν 
τις απόψεις τους και τις γνώσεις τους σε διάφορα 
αντικείμενα. Αυτό επιτεύχθηκε με την διεξαγωγή μικρών 
εύκολων τεστ στα μαθήματα θετικής κατεύθυνσης και στη 
συγγραφή μικρών παραγράφων στα Νέα Ελληνικά. Η εν 
λόγω διαδικασία συνοδευόμενη και από έναν καλό βαθμό, 



φάνηκε σα να "ξεκλείδωσε" τους μαθητές οι οποίοι πλεόν 
δεν φοβούνται να γράψουν διαγώνισμα ή να επεξεργαστούν 
ένα άγνωστο κείμενο. Παρατηρήθηκε ότι τους απασχολεί 
κυρίως να γράψουν καλά παρά να"ξεφύγουν" από την εν 
λόγω διαδικασία.

http://epal-n-
moudan.chal.sch.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%b1-
%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%cf%89%ce%bd-
%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%89%ce%bd/

(ΑΞΟΝΑΣ 2) Υπήρξε διατήρηση του δυναμικού των μαθητών χωρίς να εμφανίζονται διαρροές και καθολική
συμμετοχή σε ενημερωτικές διαλέξεις με σκοπό την συνέχιση των σπουδών τους και την επαγγελματική τους
αποκατάσταση.

http://epal-n-moudan.chal.sch.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-
%cf%84%cf%89%ce%bd-%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%84%ce%bf%cf%85-
2%ce%bf%cf%85-%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%b9%ce%bf/

http://epal-n-
moudan.chal.sch.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%b3%ce%b9%ce%b1-
%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%cf%89%ce%bd-
%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%89%ce%bd/

 

http://epal-n-moudan.chal.sch.gr/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7-
%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%cf%81%ce%b9%cf%89%ce%bd-
%ce%bc%ce%b1%ce%b8%ce%b7%cf%84%cf%89%ce%bd/

(ΑΞΟΝΑΣ 3-ΔΡΑΣΗ 1) Μεγάλο ποσοστό παιδιών ανταποκρίθηκαν κι έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον τόσο στην παρακολούθηση των οπτικών ερεθισμάτων (βίντεο,
ντοκιμαντέρ, ταινία) όσο και στην εκπόνηση εργασιών. Αναλύοντας τις
απαντήσεις των παιδιών στις ερωτήσεις που τους δόθηκαν εξήχθησαν τα
εξής συμπεράσματα: 1. Ενώ σε κάθε παιδί προκάλεσε εντύπωση
διαφορετικό περιστατικό βίας , όλα τα παιδιά εκφράζουν τον αποτροπιασμό
τους για τις πράξεις αυτές και τους θύτες και ταυτόχρονα επαινούν το
θάρρος και τη δύναμη των θυμάτων να συνεχίσουν τη ζωή τους. 2. Το
μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών θεωρούν το σπίτι - την οικογένεια ,ως τη
βασικότερη αιτία που οδηγεί τους θύτες σε τέτοιες πράξεις - συμπεριφορές.
3. Ως αποτελεσματικότερους τρόπους αντιμετώπισης καταδεικνύουν την
οικογένεια , το σχολείο, τους εκπαιδευτικούς , τις παρέες αλλά και την
αρωγή των ψυχολόγων. Αναφορικά με τη στάση των παιδιών απέναντι στο
διαφορετικό και την ανοχή τους προς αυτό, παρατηρήθηκε
ευαισθητοποίηση και "φροντίδα" των παιδιών σε μαθητές που το έχουν ανάγκη.

http://epal-n-moudan.chal.sch.gr/%cf%80%ce%b1%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%83%ce%bc%ce%b9%ce%b1-
%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b1-
%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%b1-%ce%bc%ce%b5-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%b5/

http://epal-n-moudan.chal.sch.gr/%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-
%ce%b5%cf%85%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%af%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82-
%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%bf%cf%85-%cf%81%ce%b1/

(ΑΞΟΝΑΣ 3-ΔΡΑΣΗ 2) Αίσθηση ειρηνικού και φιλικού σχολικού περιβάλλοντος για όλους
τους μαθητές / μαθήτριες.

http://epal-n-moudan.chal.sch.gr/%ce%b4%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%b7-
%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%83-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-



%ce%b5%cf%85%ce%b1%ce%b9%cf%83%ce%b8%ce%b7%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%cf%83/

http://epal-n-moudan.chal.sch.gr/%ce%b1%ce%b3%ce%b1%cf%80%ce%b7-%ce%b7-
%cf%83%ce%b7%ce%bc%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-
%ce%b1%cf%81%ce%b5%cf%84%ce%ae/

(ΑΞΟΝΑΣ 7) Η δράση είχε μεγάλη επιτυχία και αυτό αποτυπώνεται στο γεγονός ότι οι εμπλεκόμενοι στην
εθελοντική αιμοδοσία αλλά και στις υπόλοιπες δράσεις είχαν θετική ανταπόκριση και συμμετείχαν ενεργά. Η
συλλογή μεγάλου αριθμού μονάδων αίματος στην Εθελοντική Αιμοδοσία δείχνει την ενεργοποίηση και
ευαισθητοποίηση των μαθητών μας για την
δράση. Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος Ν. Μουδανιών είχε διοργανώσει αιμοδοσία πριν μία εβδομάδα, η αυξημένη
συμμετοχή των μαθητών, δείχνει ότι παρακινήθηκαν, υπερνικώντας τις όποιες φοβίες είχαν και ανταποκρίθηκαν
με προθυμία στο κάλεσμα του σχολείου. Η
ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε μετά τη δράση για τα
Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, δείχνει πόσο σημαντική για
τους μαθητές ήταν η ενημέρωση και με τις ερωτήσεις που έθεταν
φάνηκε το έντονο ενδιαφέρον τους για το συγκεκριμένο θέμα.

http://epal-n-
moudan.chal.sch.gr/%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1-
%ce%b1%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b9%ce%b1%cf%83/

http://epal-n-
moudan.chal.sch.gr/%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b7%cf%83%ce%b7-
%ce%b1%ce%b9%ce%bc%ce%bf%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b9%ce%b1%cf%83/

http://epal-n-moudan.chal.sch.gr/kids-save-lives-
%ce%b5%ce%ba%cf%80%ce%b1%ce%b9%ce%b4%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7-
%ce%b1%cf%80%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%83-
%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9/

 

(ΑΞΟΝΑΣ 9) 1. Διευρύνθηκε το γνωστικό αντικείμενο των μαθητών.
2. Βελτιώθηκαν οι ικανότητες των εκπαιδευτικών με την 
ενεργό συμμετοχή τους στη δράση.

http://epal-n-moudan.chal.sch.gr/erasmus/

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

(ΑΞΟΝΑΣ 1) Δυσκολίες παρατηρήθηκαν στην αρχή της χρονιάς όπου οι μαθητές φάνηκε να είναι "μουδιασμένοι",
να μην ξέρουν τί ακριβώς πρέπει να κάνουν. Αγχώνονταν για το αν έφερναν τα σωστά βιβλία και τί ακριβώς
τετράδια θα χρειάζονταν για το κάθε μάθημα. Εξ αρχής φάνηκε ότι οι μαθητές ήθελαν να ξαναρχίσει η διά ζώσης
εκπαιδευτική διαδικασία αλλά έπρεπε να υπάρχει μία καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς προς αυτό το σκοπό.
Κοινή παρατήρηση ήταν ότι οι μαθητές αρχικά δε συμμετείχαν κυρίως επειδή «φοβόντουσαν» τη γνώμη των
συμμαθητών τους. Αυτό, με τις τεχνικές που αναφέρθηκαν στα προηγούμενα πεδία, "ξεκλείδωσε" τους μαθητές
και το Δεκέμβριο φάνηκαν τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία και κορυφώθηκαν στα μέσα Απριλίου.

(ΑΞΟΝΑΣ 2) Η γενικότερη κατάσταση λόγω Covid ήτανε η βασικότερη δυσκολία που παρουσιάστηκε στην
υλοποίηση των δράσεων γενικότερα.  



(ΑΞΟΝΑΣ 3-ΔΡΑΣΗ 1) Οι κύριες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν αφορούσαν κυρίως στις πρώτες
συναντήσεις, όπου οι μαθητές δεν ήταν «έτοιμοι» να αντικρύσουν, έτσι ωμά, την πραγματικότητα. Αυτό
αποτέλεσε ένα αρχικό σοκ για τα παιδιά. Ωστόσο, η συζήτηση πάνω στα συγκεκριμένα θέματα τους οδήγησε
σταδιακά στο να ξεπεράσουν τις όποιες δυσκολίες.

(ΑΞΟΝΑΣ 3-ΔΡΑΣΗ 2) Οι περιορισμοί της πανδημίας covid - 19

(ΑΞΟΝΑΣ 7) Να επισημανθεί, ότι κατά την υλοποίηση της δράσης δεν
παρουσιάστηκαν σοβαρές δυσκολίες. Όποιες δυσκολίες
παρουσιάστηκαν οφειλόταν στις υγειονομικές συνθήκες εξαιτίας του COVID-19.

(ΑΞΟΝΑΣ 9) Οι περισσότερες δυσκολίες ήταν στην έγκαιρη προετοιμασία 
της δράσης, η οποία απαιτούσε εγρήγορση και συντονισμό 
μεταξύ των μαθητών, καθώς επίσης και το ότι 
μεταβάλλονταν τα πρωτόκολλα για την μετακίνηση ( λόγω 
covid ) στις ευρωπαϊκές χώρες.

 

 

 

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


