
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

 

To Δημοτικό Σχολείο Ρίου ιδρύθηκε το 1945 και εδρεύει στο Ρίον, μια ημιαστική περιοχή, προάστιο της Πάτρας.
Το σχολικό έτος 2021-2022 φοιτούσαν σε αυτό 266 μαθητές κατανεμημένοι σε 13 τμήματα όλων των τάξεων του
Δημοτικού Σχολείου. Παράλληλα, λειτουργούσαν 7 ολοήμερα τμήματα με 157 εγγεγραμμένους μαθητές.  Στο
σχολείο υπηρετούσαν συνολικά 30 εκπαιδευτικοί όλων των

Ειδικοτήτων.

 Το σχολείο μας διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο Η/Υ και αίθουσα μουσικής. Πρόσφατα ενταχθήκαμε
στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών και διαθέτουμε χωριστή αίθουσα βιβλιοθήκης, ενώ σε έναν μικρό χώρο
λειτουργεί εργαστήριο Φυσικών Επιστημών.

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Αυξημένη συμμετοχή σε σχολικές δραστηριότητες, διαγωνισμούς και
προγράμματα
Χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού στη διδασκαλία 
Εφαρμογή καινοτόμων τεχνικών διδασκαλίας
Σχέσεις εκπαιδευτικών - μαθητών
Ελάχιστη έως μηδενική σχολική διαρροή
Κανονική και συνεπής φοίτηση μαθητών

Σημεία προς βελτίωση

Ενίσχυση των σχέσεων, της συνεργασίας και της επικοινωνίας σχολείου -



οικογένειας

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ξεκάθαροι στόχοι με ιεραρχική προτεραιότητα
Ορθή αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού
Ορθή κατανομή και διαχείριση των διαθέσιμων πόρων
Αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός όλων των χώρων και των υποδομών
Διασφάλιση εφαρμογής του Εσωτερικού Κανονισμού
Δημιουργία δικτύου σχολείου

Σημεία προς βελτίωση

Ενίσχυση της εξωστρέφειας του σχολείου

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών σε κάθε μορφή επιμόρφωσης
Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών για υλοποίηση
προγραμμάτων και συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος

Σημεία προς βελτίωση

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δράσεις ετεροπαρατήρησης
Η μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα
Erasmus

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
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία



Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Το σχολείο μας το τρέχων σχολικό έτος επικεντρώθηκε και πραγματοποίησε σχέδια δράσης στους άξονες  «
Σχολείο και κοινότητα», «Σχέσεις σχολείου και οικογένειας», «Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση», 
«Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές δράσεις», «Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά 
προγράμματα».

Ειδικότερα, αξιολογώντας τις ανάγκες της σχολικής μονάδας κρίθηκαν ως σημαντικά τα παρακάτω σημεία για
την εξέλιξη της σχολικής μονάδας στο σύνολό της.

Η διασύνδεση τριών όμορων σχολικών μονάδων για την επίτευξη δημιουργικής
αλληλεπίδρασης και βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Η διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου άτυπων και τυπικών μορφών
συνεργασίας μεταξύ σχολείου και γονέων με σκοπό την αμφίδρομη
επικοινωνία, την ενημέρωση και την ανάπτυξη της περαιτέρω συνεργασίας
μεταξύ τους.
Η ενθάρρυνση και η προτροπή των εκπαιδευτικών για την ανάληψη
πρωτοβουλιών και για τη συμμετοχή τους σε σχολικές δραστηριότητες και
προγράμματα.
Η διαμόρφωση συνθηκών ώστε οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων να
λάβουν μέρος σε επιμορφωτικές δράσεις οι οποίες θα σχεδιάζονται  και θα
αξιολογούνται  σε συνεργασία και με τις άλλες ομάδες δράσης.
Η ενθάρρυνση συμμετοχής των εκπαιδευτικών του σχολείου μας σε ευρωπαϊκά
προγράμματα.
Η ενσωμάτωση εναλλακτικών προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης με
σκοπό τη δραστηριοποίησή τους, την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της



ομαδοσυνεργατικής μάθησης και της κριτικής σκέψης των μαθητών.

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη συλλογή των αρχικών και τελικών ερωτηματολογίων των
σχεδίων δράσης, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στις δράσεις καθώς και το παραγόμενο υλικό
που προέκυψε αποδεικνύουν την επιτυχημένη υλοποίηση των δράσεων.

Αναλυτικότερα ως προς τον άξονα Σχολείο και κοινότητα, μέσω του δικτύου σχολείων που δημιουργήθηκε τα
οφέλη που προέκυψαν αφορούν στην επίλυση κοινών προβλημάτων, την επαγγελματική ανάπτυξη, στο κοινό
όφελος και την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Ενισχύθηκε η άποψη των εκπαιδευτικών σχετικά με τη 
συνεισφορά του δικτύου τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο ενώ διαπιστώθηκε ότι το δίκτυο βοήθησε
στην ανάπτυξη της συνεργασίας των εκπαιδευτικών αλλά και στην υιοθέτηση και ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Ως προς τον άξονα Σχέσεις σχολείου και οικογένειας, διαπιστώθηκαν ζητήματα που αφορούν την επικοινωνία
και τη συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια ενώ έγιναν περισσότερο κατανοητοί οι λόγοι που εμποδίζουν
τον δίαυλο επικοινωνίας, αφού η κάθε πλευρά είχε ήδη διαμορφωμένη άποψη για τον τρόπο που βλέπει την
επικοινωνία και την συνεργασία. Μέσω των δράσεων αμβλύθηκαν οι απόψεις και έγινε ένα πρώτο βήμα
σύγκλισης.

Ως προς τον άξονα Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση, η πραγματοποίηση της διδακτικής προσέγγισης που
αφορά την ανεστραμμένη τάξη καλλιέργησε το πνεύμα συνεργασίας των μαθητών και βελτιώθηκε το σχολικό
κλίμα. Αξιοποιήθηκαν εναλλακτικοί τρόποι προσέγγισης του διδακτικού αντικειμένου γεγονός που ενθάρρυνε
τους εκπαιδευτικούς να υλοποιήσουν και να επεκτείνουν τη δράση σε περισσότερα διδακτικά αντικείμενα τη
προσεχή σχολική χρονιά.  Σημαντική υπήρξε η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σχολικές δραστηριότητες  και
προγράμματα Η έγκαιρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα προγράμματα και τις δράσεις που έχουν τη
δυνατότητα να συμμετέχουν καθώς και η σωστή καθοδήγηση  από την αντίστοιχη ομάδα δράσης υπήρξαν
κίνητρο για τη συμμετοχή των συναδέλφων.  

Ως προς τον άξονα Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές δράσεις, ο αριθμός των συμμετεχόντων στις
επιμορφωτικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν υψηλός. Οι επιμορφωτικές δράσεις αφορούν την
ενδοσχολική επιμόρφωση STEAM,  το επιμορφωτικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών, την παιδαγωγική  επιμόρφωση
του δικτύου σχολείων και την ενδοεπιμόρφωση για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι συμμετέχοντες
ανταποκρίθηκαν θετικά στις επιμορφωτικές δράσεις αφού αφορούσαν άμεσα τις προτιμήσεις τους και
ανταποκρίνονταν με ρεαλιστικό τρόπο  στις επαγγελματικές τους ανάγκες. Διαπιστώθηκε ότι ενδοεπιμορφώσεις
ανάλογες με αυτές που πραγματοποιήθηκαν δίνουν αφορμή για συζήτηση και προβληματισμό ενώ ανοίγουν πεδίο
εποικοδομητικής συζήτησης και οδηγούν σε αλλαγές που έχουν θετικό πρόσημο.

Ως προς τον άξονα Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, η συμμετοχή του σχολείου
σε τρία ευρωπαϊκά προγράμματα ικανοποίησε τον αρχικό στόχο του σχολείου. Οι εμπλεκόμενοι ανέπτυξαν
δεξιότητες στις Νέες Τεχνολογίες, ευαισθητοποιήθηκαν στην πολιτισμική διαφορετικότητα , αναπτύχθηκε
κουλτούρα συνεργασίας και το σχολικό κλίμα βελτιώθηκε.  Τέλος η διάχυση των αποτελεσμάτων στη σχολική
κοινότητα και έπειτα στην τοπική κοινωνία συντέλεσε στην προβολή του σχολείου και στη σύνδεση του με την
κοινωνία.

Αξιολογώντας συνολικά όλες τις δράσεις ως προς τους αντίστοιχους άξονες διαπιστώνουμε ότι  η εξέλιξη και
προώθηση της σχολικής μονάδας βελτιώθηκε και τοποθετήθηκαν οι βάσεις για ένα μακροχρόνιο σχέδιο δράσης
το οποίο να ανταποκρίνεται στο όραμα του σχολείου. 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι κύριες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν σε όλες τις ομάδες σχετίζονται με τα προβλήματα συνεργασίας μεταξύ
των εκπαιδευτικών. Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται γύρω από δύο, κυρίως, άξονες.

Ο ένας άξονας περιλαμβάνει τις δυσκολίες εύρεσης κοινού χρόνου για συνεργασία. Οι εκπαιδευτικοί  δεν έχουν
πάντα κοινές ώρες συνεργασίας . Εάν δε, ληφθεί υπόψη ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων συμπληρώνουν το



ωράριό τους σε δύο ή περισσότερα σχολεία και συνεπώς έρχονται στο σχολείο μας για μία ή περισσότερες
ημέρες τότε είναι προφανές το μεγάλο πρόβλημα εύρεσης κοινού χρόνου.

Ωστόσο, για τις αυξημένες ανάγκες του σχεδίου δράσης οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έπρεπε να αφιερώσουν
χρόνο εκτός του τυπικού εργασιακού τους ωραρίου. Όμως, λόγω των αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεών
τους ήταν δύσκολο να εντάξουν στο βαρύ καθημερινό προσωπικό τους πρόγραμμα συναντήσεις με τους/ις
συναδέλφους/ισσες τους.

Πέραν αυτού, ένα ιδιαίτερο ζήτημα ήταν η εύρεση κοινού χρόνου γιατί οι υποχρεώσεις όλων είναι πολύ
διαφορετικές από τις υποχρεώσεις των συναδέλφων τους.

Το γεγονός ότι τα μέλη της ομάδας σχεδίου δράσης έπρεπε να πραγματοποιούν συναντήσεις σε τακτά χρονικά
διαστήματα ενίσχυε ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει δυσκολίες εύρεσης
αποτελεσματικών τρόπων συνεργασίας.

Καθώς οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να εφαρμόσουν για πρώτη φορά το σχέδιο δράσης ήρθαν αντιμέτωποι με τις
ακόλουθες αναγκαιότητες για:

(α) Οργανωμένη δράση σε επίπεδο ομάδας εκπαιδευτικών. Στην παραδοσιακή μορφή λειτουργίας του στο
ελληνικό σχολείο δεν έχει αναπτυχθεί επαρκώς η κουλτούρα αλλά και η πρακτική της συνεργασίας μεταξύ των
εκπαιδευτικών.

(β) Αυστηρά δομημένη εργασία. Αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και αξιολόγηση δράσεων. Η
πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν γνωρίζει αυτές τις μορφές εργασίας στο σχολικό περιβάλλον αφενός γιατί
δεν έχει εκπαιδευτεί αφετέρου γιατί έως τώρα εφαρμόζονται μόνο επικουρικά και προαιρετικά.

(γ) Εξοικείωση με έννοιες (π.χ. ενδοσχολική επιμόρφωση) τις οποίες πρέπει να κατανοήσουν και στη συνέχεια να
εφαρμόσουν. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται χρόνος για εύρεση και μελέτη κατάλληλων πληροφοριών, μία
προκαταρκτική φάση προετοιμασίας δηλαδή, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσει ο σχεδιασμός και τα άλλα
στάδια των δράσεων.

Στις δυσκολίες που εντοπίστηκαν εντάσσονται και προβλήματα που προέκυψαν, κυρίως στη φάση της εφαρμογής
των δράσεων λόγω των περιορισμών που προέκυψαν από τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία από
την πανδημία. Έτσι, για παράδειγμα επηρεάστηκε ο προγραμματισμός των δράσεων που απαιτούσε συνεργασία
με εξωτερικούς φορείς.

Τέλος, επισημαίνεται ότι η συνδυαστική και αθροιστική επίδραση των δυσκολιών που προέρχονται από τους δύο
άξονες, όπως αναλύθηκε στις προηγούμενες παραγράφους, είχαν σημαντική επίδραση στην καθημερινή σχολική
πράξη των εκπαιδευτικών. Η επίγνωση των δυσκολιών και το υψηλό αίσθημα ευθύνης για την υπέρβασή τους
λειτουργούσαν ως πηγές άγχους των εκπαιδευτικών.

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

Προτείνουμε επιμορφωτικές δράσεις με την παρακάτω θεματολογία: 1. Αρχές



εκπαίδευσης ενηλίκων 2. Διαχείριση και ενδυνάμωση ομάδας εκπαιδευτικών 3.
Συνεργασία και επικοινωνία


