
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 Δημοτικό Σχολείο Γουρνών κατά το περασμένο έτος 2021 – 2022 λειτούργησε ως 11-θέσιο (217 μαθητές), σε
όλες τις τάξεις από δύο τμήματα εκτός από τη Β΄ Τάξη στην οποία δημιουργήθηκε ένα τμήμα. Τα τρία ολοήμερα
που είχαν δημιουργηθεί εξυπηρέτησαν 56 μαθητές εργαζόμενων οικογενειών έως τις 16:00. Στο σχολείο
υπηρέτησαν κατά τον χρόνο αυτό συνολικά (και για διαφορετικό διάστημα ο/η καθένας/μία 35 εκπαιδευτικοί
διάφορων ειδικοτήτων εκ των οποίων οι 18 ήταν αναπληρωτές (μέσω ΕΣΠΑ και ΠΔΕ), που επάνδρωσαν το
σχολείο σταδιακά έως τα μέσα Οκτωβρίου οι περισσότεροι και έως τον Ιανουάριο (η τελευταία τοποθέτηση). Για
την αντιμετώπιση ειδικών μαθησιακών αναγκών των μαθητών/τριών μας, εκτός από τις Παράλληλες Στηρίξεις
λειτούργησε και Τμήμα Ένταξης προσφέροντας εξατομικευμένες παρεμβάσεις όπου χρειαζόταν. Για την
ψυχολογική υποστήριξη όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας του σχολείου μας κατά τη δύσκολη χρονιά που
διανύσαμε, στο σχολείο τοποθετήθηκε και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό (Κοινωνική Λειτουργός – από
την αρχή της χρονιάς και Ψυχολόγος- από τον Φεβρουάριο) μόνο για μία ημέρα την εβδομάδα.  Το σχολείο
διαθέτει 13 αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες όλες με Η/Υ και προτζέκτορα, καθώς και 2 Εργαστήρια
Πληροφορικής εξοπλισμένα με 10 και 13 Η/Υ και 2 προτζέκτορες αντίστοιχα. Στο σχολείο δεν υπάρχει αίθουσα
γυμναστικής (ούτε πολλαπλών χρήσεων) με αποτέλεσμα την αντικειμενική δυσκολία διεξαγωγής του μαθήματος
όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν. Η σχολική μας μονάδα είναι ενταγμένη στο Εθνικό Σχολικό
Δίκτυο Βιβλιοθηκών διαθέτοντας (με τη βοήθεια του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων) αρκετούς τίτλους βιβλίων
στη Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη προς δανεισμό στους/στις μαθητές/τριες μας. Σημαντική ιδιαιτερότητα για
το σχολείο μας αποτελεί η στέγασή του σε δύο διαφορετικούς χώρους (με αρκετή απόσταση μεταξύ τους) αφού ο
μεγάλος αριθμός των μαθητών (217 κατά τον περασμένο Ιούνιο) δεν επιτρέπει τη λειτουργία του Σχολείου στις
αρχικές του κτιριακές εγκαταστάσεις μέσα στο χωριό των Γουρνών, που σημειωτέον, είναι αρκετά παλιές... Στο
οξύ αυτό στεγαστικό πρόβλημα έχει δοθεί προσωρινή λύση (με τη στέγαση του "μισού" περίπου σχολείου) στον
χώρο και σε κτίριο της Πρώην Αμερικάνικης Βάσης Γουρνών. Για τους/τις μαθητές/τριες καθημερινά δίνεται η
δυνατότητα μεταφοράς τους με το σχολικό λεωφορείο από και προς τα δύο σχολικά κτίρια. Η διαίρεση όμως
αυτή του σχολείου παρά το ότι δίνει την εντύπωση της λύσης του στεγαστικού θέματος, δημιουργεί και
σημαντικά προβλήματα (επικοινωνίας όλων μεταξύ τους, έλλειψης κοινών δράσεων, αποξένωσης, διπλών
λειτουργικών εξόδων, καθημερινής μεταφοράς του προσωπικού από το ένα κτίριο στο άλλο, μη λειτουργίας
κυλικείου, δυσκολίας διάρθρωσης και εκτέλεσης του προγράμματος, εξαντλητικούς χρόνους εφημεριών του
προσωπικού και στα δυο κτίρια κλπ. ) Όραμα και συνάμα πάγιο αίτημα της διοίκησης του σχολείου αλλά και του
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων προς την αρμόδια Δημοτική Αρχή αποτελεί η δημιουργία ενός σύγχρονου
διδακτηρίου που θα στεγάσει τις διαρκώς αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες της περιοχής. Λόγω των ειδικών
συνθηκών της πανδημίας (covid19) είχαν ορισθεί ξεχωριστοί χώροι διαλειμμάτων ανά τμήμα στην αυλή και των
δύο σχολικών κτιρίων και δόθηκε έμφαση στην ατομική υγιεινή, τη χρήση αντισηπτικού, τον συνεχή αερισμό των
αιθουσών και την τακτική καθαριότητα των εγκαταστάσεων από το προσωπικό καθαριότητας που βρισκόταν
στον χώρο κατά το διάστημα λειτουργίας του σχολείου (και σε κάθε κτίριο).Το σχολείο έμεινε κλειστό λόγω
ακραίων φυσικών φαινομένων (σεισμού) για μια εβδομάδα τον μήνα Σεπτέμβριο.



Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η σχολική μονάδα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά λειτούργησε ως σύστημα με τα επιμέρους μέρη του να
συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους, τόσο σε επίπεδο καθημερινής διδακτικής πρακτικής όσο και για την
επίλυση τυχόν προβλημάτων και απρόβλεπτων συμβάντων.

Η παραγωγή ψηφιακού υλικού από το εκπαιδευτικό προσωπικό δημιούργησε μια ψηφιακή βάση, προκειμένου να
καταστεί η διδασκαλία ελκυστικότερη και αποτελεσματικότερη για τους μαθητές και τις μαθήτριές μας.

Γίνεται συνεχής προσπάθεια για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής µέσα από την παροχή ίσων ευκαιριών και
την καλλιέργεια κοινών στάσεων και αξιών. Στο σχολείο λειτουργούν προγράµµατα, υποστηρικτικού και
αντισταθµιστικού χαρακτήρα για ειδικές κατηγορίες µαθητών: Τµήµα Ένταξης και Παράλληλες Στηρίξεις. Το
Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (Ψυχολόγος και Κοινωνική λειτουργός) συνέβαλε στην ορθή
επιστημονική αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών παρέχοντας κατάλληλη συμβουλευτική προς όλη την
εκπαιδευτική κοινότητα.

Σημεία προς βελτίωση

Η βελτίωση των σχέσεων των μαθητών και των μαθητριών μεταξύ τους, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς, τόσο
μέσα στην τάξη όσο και στα διαλείμματα και η διερεύνηση και η εφαρμογή τρόπων επίλυσης των συγκρούσεων,
αποτελούν σημεία προτεραιότητας επίλυσης, ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν μορφές ειρηνικής επίλυσης
διαφορών που θα στηρίζονται στον διάλογο, την ενσυναίσθηση, την εμπιστοσύνη και τον αλληλοσεβασμό. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί με την εξάσκησή τους σε τεχνικές διαπραγμάτευσης, συνεργασίας, διαχείρισης θυμού και
αποδοχής της διαφορετικότητας. Δεδομένων των συνθηκών λόγω Covid που οδήγησαν στον αποκλεισμό της
φυσικής παρουσίας των γονέων στον χώρο του σχολείου, κρίνουμε ως ζήτημα άμεσης προτεραιότητας την
αποκατάσταση μιας τέτοιας φυσικής επαφής για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η καλή συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων και οι από κοινού προσπάθειες για δρομολόγηση
σημαντικών θεμάτων ενίσχυσαν το έργο του σχολείου. Εκπονήθηκε συλλογικά (Σχολικό Συμβούλιο) και
εγκρίθηκε (Σ.Ε.Ε. & Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της σχολικής μονάδας με σκοπό
την όσο το δυνατό εύρυθμη λειτουργία της. Για την κοινοποίησή του σε όλα τα μέλη της εκπ/κής κοινότητας
έγινε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Επιδιώχθηκαν και υλοποιήθηκαν επιτυχείς παρεμβάσεις όσον αφορά στην ιστοσελίδα του σχολείου (αλλαγή
χώρου φιλοξενίας της, επεμβάσεις αναδιάρθρωσης της μορφής και του ύφους της, ταξινόμηση των αναρτήσεων
με κατάργηση των περιττών ετικετών).

Σημεία προς βελτίωση

Ως αρνητικά σηµεία και αδυναµίες του σχολείου επισηµαίνονται:



Η μη έγκαιρη κάλυψη εκπ/κού προσωπικού που χρειάστηκε μακροχρόνια άδεια λόγω θεμάτων υγείας, η μη
επαρκής στελέχωση όλων των Παράλληλων Στηρίξεων (12ωρη στήριξη αντί της 24ωρης εγκεκριμένης) και οι
μετακινήσεις των εκπ/κών Παράλληλης Στήριξης λόγω αναβάθμισης των ωρών υποστήριξης μετά από αρκετό
διάστημα, η μη έγκαιρη στελέχωση με δεύτερο διδάσκοντα Αγγλικής Γλώσσας για Α και Β τάξη (ήρθε τον
Φεβρουάριο) και η έλλειψη καθ' όλο το σχολικό έτος εκπ/κού ειδικότητας  Μουσικής (ανατέθηκε σε εκπ/κούς
ΠΕ70).

Παράλληλα στον τομέα αυτόν συμβάλλουν η απουσία γραμματειακής υποστήριξης της διοίκησης με µόνιµο
προσωπικό και η συνεχώς αυξανόμενη γραφειοκρατία που «ανταγωνίζεται» το ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο στο
σχολείο καθώς και η μη έγκαιρη στελέχωση με το απαραίτητο εκπ/κό προσωπικό από την αρχή του σχολικού
έτους.

Η έλλειψη επίσης ενός ενιαίου σύγχρονου διδακτηρίου με τους κατάλληλους χώρους εργασίας αποτελεί βασικό
απαιτούμενο άμεσης αντιμετώπισης από τις αρμόδιες αρχές.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις ενδοσχολικές επιμορφώσεις κυμαινόταν περίπου στο 85% του συνόλου
των διδασκόντων, ποσοστό ικανοποιητικό, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι επιμορφώσεις έλαβαν μέρος
μετά το πέρας του εργασιακού ωραρίου. Το ποσοστό επίσης συμμετοχών σε άλλες εξωσχολικές επιμορφώσεις
αγγίζει το 93% των διδασκόντων. Σχεδόν κάθε εκπαιδευτικός δηλαδή επιμορφώθηκε με κάποιο τρόπο κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε θέματα που τον/την ενδιαφέρουν. Ιδιαίτερη σημασία για τη θετική έκβαση του
προγράμματος επιμόρφωσης είχε η ανατροφοδότηση από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Η ικανοποίησή τους
από τις δραστηριότητες ήταν μεγάλη όπως επίσης και η εκτίμηση ότι αισθάνονται πιο ενημερωμένοι και έτοιμοι
να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

Άμεσο όφελος από τη διαδικασία της επιμόρφωσης είχαν οι εκπαιδευτικοί και έμμεσα επηρεάστηκαν θετικά και
οι μαθητές-μαθήτριες του σχολείου μέσω του παρεχόμενού τους έργου. Η ίδια η συνεργασία και ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην επιμόρφωση, ήταν ικανή από μόνη της να αποτελέσει
κριτήριο επιτυχίας της δράσης.

 

Σημεία προς βελτίωση

Η δυσκολία εύρεσης κοινού ελεύθερου χρόνου διοργάνωσης και παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης
μεταξύ των εκπ/κών της σχολικής μονάδας καθώς και η μη εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευμένα και κατάλληλα
καταρτισμένα άτομα με πρόθεση να προσφέρουν τον χρόνο, τις γνώσεις και τη δουλειά τους αμισθί ως
επιμορφωτές, αποτελούν βασικούς παράγοντες τροχοπέδης στο θέμα της "Επιμόρφωσης" και της επαγγελματικής
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 



Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Σχέσεις μαθητών – μαθητριών και μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δυσκολίες παρουσιάστηκαν λόγω:

Των υγειονομικών πρωτοκόλλων που εμπόδιζαν την άμεση συναναστροφή και επομένως δυσχέραιναν την
παρουσία όλων αλλά και την αποτελεσματική υλοποίηση των δράσεων.

Της έλλειψης αίθουσας πολλαπλών χρήσεων ή κλειστού γυμναστηρίου για δράσεις που απαιτούσαν επαρκή χώρο
ή προστασία από καιρικές συνθήκες.

Της έλλειψης χρόνου, λόγω του μεγάλου όγκου της διδακτέας ύλης και των μαθησιακών κενών που είχαν
κάποιοι/ες μαθητές/τριες.

Του μεγάλου αριθμού μαθητών/τριών ανά τμήμα που εμπόδιζε πολλές φορές την εξατομικευμένη διδασκαλία.

Της απουσίας ενδιαφέροντος και προθυμίας από μερίδα γονέων για συνεργασία με το σχολείο.

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Έκτακτα γεγονότα (σεισμοί, πυρκαγιά από βραχυκύκλωμα σε κουδούνι, διαρροή νερού σε αγωγό που περνάει από
τον προαύλιο χώρο του "Παραρτήματος) δημιούργησαν κάποιες καθυστερήσεις και αλλαγές στον αρχικό
σχεδιασμό των δράσεων μας.

Η αναγκαστική διαίρεση στα δυο του σχολείου και η λειτουργία του σε δυο χώρους είχε ως αποτέλεσμα την
συνεχή ανάγκη για τις απαραίτητες συνεννοήσεις και ανάλωση πολύτιμου χρόνου σε αυτές.  



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δεν πραγματοποιήθηκαν επιμορφώσεις κεντρικά από φορείς που να ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες των
εκπαιδευτικών του σχολείου. Λόγω του ότι διανύουμε ακόμη μια περίοδο πανδημίας, πολλοί εκπαιδευτικοί
νόσησαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, γεγονός που δυσκόλεψε επιπλέον τη ροή σχεδιασμού και λειτουργίας του
σχολείου, την οργάνωση  επιμορφώσεων σε επίπεδο σχολείου, καθώς και την υλοποίηση αυτών. Η δυσκολία
εύρεσης κοινού ελεύθερου χρόνου διοργάνωσης και παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης μεταξύ των
εκπ/κών της σχολικής μονάδας καθώς και η μη εύκολη πρόσβαση σε εξειδικευμένα και κατάλληλα καταρτισμένα
άτομα με πρόθεση να προσφέρουν τον χρόνο, τις γνώσεις και τη δουλειά τους αμισθί ως επιμορφωτές, αποτελούν
βασικούς παράγοντες τροχοπέδης στο θέμα της "Επιμόρφωσης" και της επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών (σε στενό τοπικό επίπεδο). 

Παρ' όλα αυτά, σχεδόν κάθε εκπαιδευτικός του σχολείου επιμορφώθηκε με κάποιο τρόπο και σε
ατομικό/προσωπικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς σε θέματα που τον/την ενδιέφεραν.

 

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Η αποδελτίωση των απαντήσεων του ερωτημαλογίου, έχει αναδείξει την ανάγκη των
ίδιων των εκπαιδευτικών ως προς τη κατασκευή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
Τέτοιες επιμορφωτικές δράσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής: - Σεμινάρια δια
ζώσης, όχι εξ αποστάσεως, σε Εργαστήριο Πληροφορικής, από εκπαιδευτές
καταρτισμένους τόσο ψηφιακά όσο και παιδαγωγικά στη διδακτική συγκεκριμένων
γνωστικών αντικειμένων. - Σεμινάρια με πολύ στοχευμένο περιεχόμενο, όχι
ατελείωτες θεωρίες, που να οδηγούν στην εκμάθηση των ψηφιακών εργαλείων για
τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού. -
Παρουσίαση ενδεικτικού ψηφιακού υλικού για τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα
του αναλυτικού προγράμματος και τρόπους διδακτικής αξιοποίησής του στην τάξη. -
Εξειδικευμένα σεμινάρια εντός του εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών, λόγω
στενότητας χρόνου. - Ελεύθερη πρόσβαση σε κατάλληλο λογισμικό για το οποίο
απαιτείται οικονομική συνδρομή.

Θέμα 2



Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Θεματικές όπως η διδακτική STEM, διδακτικές τεχνικές για διαδραστική
διδασκαλία και σύγχρονες μεθόδους εμπλοκής των μαθητών-μαθητριών στην
εκπαιδευτική διαδικασία, πρακτικές ενσωμάτωσης μαθητών-μαθητριών με
μαθησιακές ή προσαρμοστικές δυσκολίες, επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών για
τις νέες τάσεις στην συμπερίληψη, αλλά και τρόπους να διδάξουμε στους μαθητές-
μαθήτριες την αποδοχή.

Θέμα 3

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Για την επόμενη σχολική χρονιά κρίνεται ότι είναι απαραίτητες επιμορφώσεις που
θα καλύπτουν ανάγκες των εκπαιδευτικών που δεν κατάφεραν να
πραγματοποιηθούν στη φετινή χρονιά. Προγράμματα επιμόρφωσης εντός του
σχολικού ωραρίου για όλους τους εκπαιδευτικούς με θεματολογίες εστιασμένες σε
πραγματικές ανάγκες που διατυπώνονται και επιλέγονται από τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς.

Θέμα 4

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Ειδικότερο Θέμα

Προτείνονται επιμορφώσεις με θέματα όπως διαχείριση της σχολικής τάξης,
σχολικής ψυχολογίας, αντιμετώπιση σχολικής βίας, διαμεσολάβηση και διαχείριση
συγκρούσεων μέσα στην τάξη.



Θέμα 5

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα

Προτείνεται η παρακολούθηση σεμιναρίων στη διαχείριση προσωπικού και
διαχείρισης κρίσεων.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια


