
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 4ο Γυμνάσιο Αγ. Δημητρίου στεγάζεται σε ένα παλαιό, αλλά πολύ γερό διώροφο κτήριο, το οποίο βρίσκεται σε
απόκεντρη γειτονιά κοντά στον ΑΣΥΡΜΑΤΟ.

Το σχολείο μας διαθέτει:

μία (01) αίθουσα πολλαπλών χρήσεων / εκδηλώσεων με προβολέα, σκηνή και βιβλιοθήκη,

δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων εννέα (09) με ξύλινο ερμάριο και δύο (02) με προβολέα: πέντε
(05) κανονικού μεγέθους και τέσσερις (04) αρκετά μικρότερες και μία (01) πολύ μικρή/στενόμακρη,

ένα (01) ΣΕΠΕΗΥ με ένα προβολέα και δέκα (10) Η/Υ, 

ένα (01) ΣΕΦΕ διαμορφωμένο εκ των ενόντων αρκούντως εξοπλισμένο,

ένα (01) γραφείο διεύθυνσης και ένα στενόμακρο (01) γραφείο εκπαιδευτικών με βιβλιοθήκη,

τέσσερις (04) αποθηκευτικούς χώρους και 

ένα (01) προαύλιο με γήπεδο καλαθοσφαίρισης και γήπεδο πετοσφαίρισης,

ένα (01) κυλικείο εσωτερικά στο κτήριο με δική του τουαλέτα,  καλά οργανωμένο και εξοπλισμένο,

μία (01) τουαλέτα για όλο το προσωπικό, το οποίο ανέρχεται σε περίπου τριάντα (30) άτομα, πέντε (05)
τουαλέτες για τις μαθήτριες και δύο (02) τουαλέτες για τους μαθητές σε σύνολο μαθητικού δυναμικού άνω των
διακοσίων (200).

Σε όλες τις αίθουσες είναι εφικτή η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, το σχολείο διαθέτει τέσσερις (04)
Η/Υ για το προσωπικό, μία (01) παλαιά και δύο νέες φορητές συσκευές (laptops), καθώς και δώδεκα (12) φορητές
συσκευές (tablets).

Η σχολική επιτροπή μεριμνά αρμοδίως για την θέρμανση και την πυρασφάλεια, καθώς επίσης και την παροχή
των απαραίτητων αναλώσιμων υλικών και την συντήρηση των φ/α μηχανημάτων. Παράλληλα,  προβαίνει σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου στην κάλυψη των αναγκών, την επιδιόρθωση οποιασδήποτε
βλάβης και την αποκατάσταση ζημιών.

Ωστόσο, το κτήριο χρειάζεται ΑΜΕΣΑ και ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να ενταχθεί σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης,
αλλαγή θυρών και παραθύρων, καθώς επίσης προστασία του περιβόλου της σχολικής μονάδας.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Όπως επισημανθηκε κατά την Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου για το σχολικό
έτος 2020-2021, στο σχολείο διδάσκονται τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά ως Β΄ Ξένη Γλώσσα.

Επιπλέον, κατά την διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους 2021-2022,

στο σχολείο καλύφθηκαν -έστω και μερικώς- οι ανάγκες για Παράλληλη Στήριξη,

στο σχολείο τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός ΠΕ 23 - Ψυχολόγων,

το σχολείο λειτούργησε ως ΣΚΑΕ.

Σημεία προς βελτίωση

Όπως επισημανθηκε κατά την Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου για το σχολικό
έτος 2020-2021, το σχολείο χρειάζεται Η/Υ και προβολέα σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας προκειμένου να καταστεί
εφικτή η υλοποίηση προγραμμάτων μικτής μάθησης και η εφαρμογή της διδακτικής μεθοδολογίας ανεστραμμένης
τάξης, καθώς και η υλοποίηση των εργαστηρίων δεξιοτήτων.

Επιπροσθέτως, το σχολείο χρειάζεται τα ακόλουθα:

ίδρυση Τμήματος Ένταξης,

τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ-23 και ΠΕ-30, καθώς και εκπαιδευτικών για Παράλληλη Στήριξη για όλες τις
εργάσιμες ημέρες,

τοποθέτηση επιστάτη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων,

αξιοποίηση περισσότερων χώρων εντός και εκτός του κτηρίου, καθώς και στέγαστρα για την προστασία των
μαθητών/-τριών από τη βροχή ή/και τον ήλιο,

καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια επανεκκίνησης της καθημερινότητας και
επαναφοράς στη σχολική πραγματικότητα.

Όπως επισημανθηκε κατά την Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου για το σχολικό
έτος 2020-2021, το σχολείο εξασφάλισε κατά την διάρκεια ολόκληρου του διδακτικού έτους 2021-2022 την
διάθεση ενός (01) σχολικού φύλακα από 14:00 έως 22:00, καθώς επίσης και δύο (02) καθαριστριών από 08:00
έως 15:00 και από 10:00 έως 17:00. Με αυτό τον τρόπο, τηρήθηκε το υγειονομικό πρωτόκολλο στο έπακρον. 

Σημεία προς βελτίωση



Όπως επισημανθηκε κατά την Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου για το σχολικόέτος
2020-2021, κρίνονται απαραίτητα τα ακόλουθα:

συνέχιση της συνεργασίας με άλλους φορείς και έναρξη συνεργασίας με νέους φορείς διαφορετικών
ενδιαφερόντων,

σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων, όπως στην εποχή προ κορωνοϊού,

ένταξη σε δίκτυα διαφόρων θεματικών είτε στην επικράτεια είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο,

συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή/και μαθητικά συνέδρια, καθώς και πολιτιστικές ή/και αθλητικές διοργανώσεις,

ίδρυση σχολής γονέων,

επιστροφή στις συγκεντρώσεις κυρίως των γονέων της Α΄ τάξης, όπως στην εποχή προ κορωνοϊού, με σκοπό την
ενημέρωσή τους από την διεύθυνση και τον ΣΔ του σχολείου ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία στο γυμνάσιο,

αξιοποίηση των χώρων του σχολείου για περισσότερες δράσεις εντός και εκτός ωραρίου λειτουργίας του, μετά
την λήξη των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας,

φύλαξη/προστασία του κτηρίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Όπως επισημανθηκε κατά την Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου για το σχολικό
έτος 2020-2021, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ανταποκρίθηκαν και κατά την διάρκεια του τρέχοντος σχολικού
έτους 2021-2022 στις προκλήσεις των καιρών ως ακολούθως: 

αξιοποίησαν επιμορφωτικές ευκαιρίες για αυτοβελτίωση,

συγκρότησαν ομάδες επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης, 

αφιέρωσαν τον απαιτούμενο χρόνο πέραν του εργασιακού τους ωραρίου, προκειμένου να προετοιμαστούν
κατάλληλα για να φέρουν εις πέρας το διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργο με γνώμονα την επανένταξη των
μαθητών/-τριών στο σχολικό πλαίσιο.

 

Σημεία προς βελτίωση

Όπως επισημανθηκε κατά την Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου για το σχολικό
έτος 2020-2021, κρίνονται απαραίτητα τα ακόλουθα: 

επιμόρφωση στην διαφοροποιημένη διδασκαλία και τη μικτή μάθηση,

πειραματισμός στην συνεργατική διδασκαλία αξιοποιώντας διεπιστημονική ή/και διαθεματική προσέγγιση,

δημιουργία δικτύου για την διαχείριση της απώλειας,

ένταξη σε δίκτυα με προσανατολισμό στην αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων,

σχεδιασμός ή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 



Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους 2021-2022, είχαν πολύ
σημαντικά αποτελέσματα, ως ακολούθως: 

την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και την καλλιέργεια υγιών σχέσεων και επίλυσης συγκρούσεων μεταξύ των
μαθητών/-τριών, των εκπαιδευτικών και των γονέων μέσα από επανειλημμένες προσπάθειες αποδοχής του
διαφορετικού, αλληλοκατανόησης, αλληλοσεβασμού και  αλληλοϋποστήριξης, συνεργασίας και
συμμετοχικότητας, τήρησης των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων,

την εξοικείωση των μαθητών/-τριών με επιστημονικές πρακτικές κοινωνικής προσφοράς και την
ευαισθητοποίησή τους σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οικολογικής συνείδησης,

την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από τις διάφορες μορφές Τέχνης και τις ΤΠΕ με σκοπό την προετοιμασία και



διεξαγωγή διαλόγου με πανεπιστημιακούς, επαγγελματίες, συμμαθητές/-τριες, την έρευνα σε συγκεκριμένη
ιστορική περίοδο ή σε επίκαιρα θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, καθώς και μέσα από τα διάφορα εργαστήρια,

την κάλυψη έκτακτων αναγκών και την ικανοποίηση χρόνιων αιτημάτων του σχολείου κατόπιν σύγκλησης
Σχολικού Συμβουλίου, αλλά και άτυπων συναντήσεων του Συλλόγου Διδασκόντων με τον Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων και το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο,

την διαχείριση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σχολείου με σκοπό την αισθητική αναβάθμισή τους
και την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων,

την συνεχή επικοινωνία των εμπλεκόμενων μερών της σχολικής κοινότητας και την επαρκή ενημέρωση
εκατέρωθεν με γνώμονα το όφελος των παιδιών,

την εξισορρόπηση των παιδαγωγικών μέτρων και των παιδαγωγικών παρεμβάσεων.

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν αφορούν είτε σε έκτακτες συνθήκες, οι οποίες συνήθως οφείλονται σε
εξωτερικούς παράγοντες, είτε σε αποκρυσταλλωμένες αντιλήψεις και πάγιες πρακτικές, όπως:

η απώλεια δια ζώσης διδακτικών ωρών, λόγω κατάληψης ή κακοκαιρίας,

οι περιορισμοί και η τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων, λόγω πανδημίας,

οι απουσίες εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών, λόγω νόσησης, 

η προτεραιότητα στην κάλυψη της διδακτέας ύλης για τα περισσότερα γνωστικά αντικείμενα, 

η πίεση που προκαλεί το ασφυκτικό πλαίσιο των υποχρεωτικών ωριαίων δοκιμασιών κάθε τετραμήνου, 

οι επαγγελματικές υποχρεώσεις των γονέων, 

τα διαφορετικά χρονοδιαγράμματα των σχολικών μονάδων Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης.

 

 

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

Πρακτική 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

Σχολική εφημερίδα

Στόχος Βελτίωσης



Βασικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι η προώθηση της δημιουργικής και κριτικής σκέψης των μαθητών/-
τριών μέσα από την έρευνα, τη μάθηση και την απόκτηση εμπειριών (ελεύθερη αναζήτηση και ανακάλυψη),
καθώς και η ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος μεταξύ των μαθητών/-τριών για την εκπλήρωση του στόχου της
σύνταξης και έκδοσης της σχολικής εφημερίδας.

Ενέργειες Υλοποίησης

Η ιδέα της δημιουργίας σχολικής εφημερίδας αγκαλιάστηκε εξαρχής από πολλούς μαθητές όλων των τάξεων του
σχολείου μας και έγιναν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποτελεσματική υλοποίηση της δράσης. Όλοι  οι
συμμετέχοντες (συνολικά 17 μαθητές) διακρίνονταν από ενέργεια, φαντασία, δημιουργικότητα αλλά και συνοχή.
Τα ενδιαφέροντά τους ήταν ποικίλα και έδειχναν να ενδιαφέρονται για το καινούργιο και το διαφορετικό. Οι
εκπαιδευτικοί πάντα σε ρόλο εμψυχωτή προσπαθούσαμε να τους ενθαρρύνουμε, να τους συμβουλέψουμε, καθώς
και να δώσουμε ένα ζωντανό παράδειγμα συνεργασίας και όρεξης για δημιουργική εργασία. Προσπαθήσαμε να
ακολουθήσουμε με συνέπεια όλα τα στάδια που είχαν σχεδιαστεί για την υλοποίηση της δράσης. Κατά το στάδιο
της ευαισθητοποίησης και συνεργασίας για τη δημιουργία του τεύχους της εφημερίδας μας φροντίσαμε να τους
κινήσουμε το ενδιαφέρον και να εξερευνήσουμε ένα πλούσιο υλικό από σχολικά έντυπα που είχαμε στα χέρια
μας. Διακρίναμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον τους και την επιθυμία τους να εκδώσουν τη δική τους σχολική
εφημερίδα, της έδωσαν όνομα (εφηβική φωνή) συζητήσαμε ποιές στήλες θα ήθελαν να περιλαμβάνει και τι
θέματα θα ήθελαν αρχικά να δημοσιεύσουν. Τους εξηγήσαμε ότι θα είμαστε στο πλάι τους κάθε φορά που θα μας
χρειαστούν σε κάθε στάδιο υλοποίησης του έργου τους διώχνοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε φόβο τους ή
δισταγμό. Σε επόμενη συνάντηση ακολούθησε η λήψη των πρώτων αποφάσεων και συζήτηση για τους ρόλους και
τα καθήκοντα. Διευκρινίσαμε ότι όλοι μπορούν να είναι αρθρογράφοι, συντάκτες, ρεπόρτερ, φωτορεπόρτερ,
σκιτσογράφοι και ότι μπορούν να συνεργάζονται δύο ή και περισσότεροι στη σύνταξη των άρθρων. Ορίστηκαν
και υπεύθυνοι σύνταξης με συγκεκριμένες αρμοδιότητες όπως τη συλλογή των άρθρων, την επιλογή τους κ.τ.λ.
Κατά των καταμερισμό των αποφάσεων έγιναν συγκεκριμένες προτάσεις για τη σύνταξη άρθρων από τους ίδιους
τους μαθητές. Δόθηκαν σημαντικές πληροφορίες που αφορούσαν τη διερεύνηση των θεμάτων στο Ίντερνετ, τη
συλλογή πληροφοριών, την κριτική στάση απέναντι στην πληροφορία. Ακολούθησε από τη συντακτική ομάδα
συγκέντρωση όλων των άρθρων στο φάκελο "σχολική εφημερίδα" και ομαδοποίηση σε στήλες. Για να βοηθήσουμε
τους μαθητές αναλάβαμε την τελική μορφοποίηση του τεύχους. Για πρακτικούς λόγους και λόγους οικονομίας
αποφασίστηκε να ανεβάσουμε την εφημερίδα μόνο στον ιστότοπο του σχολείου ώστε να μπορούν όλοι να τη
διαβάσουν και να την τυπώσουν ελεύθερα.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

http://4gym-ag-dimitr.att.sch.gr/4gym/scholiki-efimerida/

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


