
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

 

Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Πτολεμαΐδας 

ΦΕΚ Ίδρυσης της μονάδας 2155/Β/23-06-2017.

Το σχολικό έτος 2021-22 είναι η πέμπτη(5η) χρονιά λειτουργίας του σχολείου μας.

Στεγάζεται στο 1ο χλμ Πτολεμαΐδας – Γαλάτειας (ΚΤΙΡΙΟ ΒΟΥΛΓΑΡΗ).

Διαθέτει 

6 Αίθουσες διδασκαλίας,

1 Εργαστήριο Πληροφορικής,

1 Εργαστήριο Γεωπονίας,

1 Αίθουσα γυμναστικής ,

1 Γραφείο διεύθυνσης ,

1 Γραφείο καθηγητών ,

1 Νοσηλευτήριο

1 Γραφείο ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού

1 κουζίνα

1 Χώρος τραπεζαρίας

Στο σχολείο μας υπάρχουν 6 οργανικά τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί. Από αυτούς οι δύο κατα το πλείστον
αποσπώνται. Οι υπόλοιπες ανάγκες του σχολείου καλύπτονται με αναπληρωτές.



Στο τρέχον σχολικό έτος στο σχολείο μας είναι εγγεγραμμένοι 23 μαθητές.Από αυτούς οχτώ(9) είναι
εγγεγραμμένοι στο γυμνάσιο και δεκατέσσερις(14) στο Λύκειο.

Στη σχολική μονάδα είναι εγκεκριμένοι οι παρακάτω ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ : 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                 ------>            ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ---> ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ

 

 

Την χρονιά αυτήν το σχολείο μας λειτούργησε με 6 τμήματα.

2 τμήματα γυμνασίου και 4 τμήματα Λυκείου.

Σύνολο ωρών για τη σωστή λειτουργία του σχολείου: 182 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς με την έναρξη των μαθημάτων στο σχολείο μας υπήρχαν οι εξής καθηγητές :

1. 1 ΠΕ86 Πληροφορικής(Διευθύντρια) ώρες διδασκαλίας: 10

2. 1 ΠΕ03 Μαθηματικών ώρες διδασκαλίας: 21

3. 1 ΠΕ04 Φυσικών ώρες διδασκαλίας: 21

4. 1 ΠΕ88 Γεωπόνων ώρες διδασκαλίας: 21

5. 1 ΠΕ11 Γυμναστών ώρες διδασκαλίας: 9

6. 1 ΤΕ16.00.50 Μουσικών ώρες διδασκαλίας: 5

Επίσης 1 Βοηθητικό προσωπικό και 1 Κοινωνικό Λειτουργό

Σύνολο ωρών : 87ώρες 

Το σχολείο λοιπόν λειτούργησε με 87 ώρες αντί για 182 του αναλυτικού προγράμματος όλον τον Σεπτέμβριο.

Στις 1/10/2021 τοποθετήθηκαν στο σχολείο μας οι κάτωθι εκπαιδευτικοί

1. 1 ΠΕ86 Πληροφορικής ώρες διδασκαλίας: 21

2. 1 ΠΕ02 Φιλολόγων ώρες διδασκαλίας: 23

3. 1 ΠΕ02 Φιλολόγων ώρες διδασκαλίας: 9

Σύνολο ωρών 140 από τις 182 του αναλυτικού προγράμματος.

Με 140 ώρες λειτούργησε το σχολείο έως και τις 21/1/2022 όταν τοποθετήθηκαν στο σχολείο μας οι κάτωθι 
εκπαιδευτικοί.

1.



1ΠΕ86 Πληροφορικής ώρες διδασκαλίας : 16

2. 1ΠΕ06 Αγγλικών ώρες διδασκαλίας : 14

Σύνολο ωρών διδασκαλιας: 170.

Στις 15/2/2022 η Μαθηματικός του σχολείου μας πήρε άδεια ανατροφής .

Άρα το σχολείο λειτούργησε με 149 ώρες από τις 182 του αναλυτικού προγράμματος.

Πέραν τούτου ποτέ καθ’όλη την διάρκεια της χρονιάς δεν τοποθετήθηκε Ψυχολόγος και Λογοθεραπευτής. 
Τοποθετήθηκε Νοσηλεύτρια στις 1/10/2021 αλλά ήταν έγκυος και πήρε άδεια ανατροφής και ποτέ δεν 
αναπληρώθηκε. 

Είναι οφθαλμοφανές ότι η τρέχουσα σχολική χρονιά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως επιτυχής με τα 
συγκεκριμένα δεδομένα. Χάθηκαν πάρα πολλές ώρες διδασκαλίας και η λειτουργία του σχολείου δεν κρίνεται 
εύρυθμη.

 

 

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ανάπτυξη ήπιων ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών μέσω της δημιουργίας
εφημερίδας
Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών
Δημιουργία Θεατρικού ομίλου σε συνεργασία με το 3ο γυμνασιο Πτολεμαϊδας
Συμμετοχή στον σχολικό διαγωνισμό EuropeanSchoolRadio
Η καθολική ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία από όλους
τους εκπαιδευτικούς.
Σημαντικός αριθμός δράσεων εντός του σχολείου
Σημαντικός αριθμός δράσεων σε συνεργασία με άλλα σχολεία

Σημεία προς βελτίωση

Περισσότερη ενασχόληση με προγράμματα
Εκσυγχρονισμός του εργαστηρίου Φυσικών επιστημών, ώστε να προσεγγίζεται
η μάθηση πιο βιωματικά
Ενίσχυση του εργαστηριακού εξοπλισμού του Τομέα Γεωπονίας



Στοχευμένες ενδοσχολικές επιμορφώσεις
Δημιουργία αποθετηρίου δραστηριοτήτων(π.χ padlet)
 Διάχυση των αποτελεσμάτων στην σχολική κοινότητα και τους γονείς με
οργάνωση ανοιχτών εκδηλώσεων και ενημέρωση της ιστοσελίδας
Ερωτηματολόγια αναστοχασμού στην ενασχόληση με σχολικές δραστηριότητες
προγράμματα

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η προθυμία των εκπαιδευτικών στην προσπάθεια βελτίωσης της σχολικής 
λειτουργίας

Αισθητική αναμόρφωση και αναβάθμιση του σχολικού χώρου (μερικώς) τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά.

Ενεργός εμπλοκή εκπαιδευτικών, παιδιών και οικογενειών.

Ενδυνάμωση του συνεργατικού πνεύματος και της εθελοντικής προσφοράς

Βελτίωση υγιών διαπροσωπικών σχέσεων

Προσθετική αξία στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών 

Ανάδυση αισθήματος υπερηφάνειας :Το σχολείο μας

Προβολή του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου προς τα έξω με την τακτική επικαιροποίηση της 
ιστοσελίδας του σχολείου, καθώς και της σελίδας του στο Facebook

Αναγνώριση και επιβράβευση των καλών πρακτικών και της συλλογικής προσπάθειας.

Σημεία προς βελτίωση

Η υποστελέχωση της σχολικής μονάδας
 Ενημέρωση επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών μας

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Πραγματοποίηση στοχευμένης ενδοσχολικής επιμόρφωσης λαμβάνοντας υπόψη
τις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών



Σημεία προς βελτίωση

Πραγματοποίηση ενδοσχολικών επιμορφώσεων από φορείς
Πρόγραμμα Erasmus

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α-STEM-ΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

1.Ενεργοποιήθηκε το ενδιαφέρον των  μαθητών για έννοιες των φυσικών επιστημών,των μαθηματικών και της
Πληροφορικής.

2. Ενισχύθηκαν τα κίνητρα μάθησης και απόδοσης στα παραπάνω μαθήματα

3. Παροχή στους μαθητές μας  γνώσεων μέσα από την δημιουργία κατασκευών

4. Ικανοποίηση και συνεργασία των μαθητών μέσω των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 



5.  Εποικοδομητική συνεργασία των εκπαιδευτικών, που συμμετείχαν στην δράση

6.Επιστημονικά ορθώς αποτίμηση της δράσης μεσω ηλ.ερωτηματολογίων

7. Δημιουργία e-portfolio για κάθε μαθητή ...

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας μαθητών , μαθαίνοντας να ταξινομούν τις
δράσεις του σχολείου ανάλογα με το περιεχόμενο τους, την επιλογή των
κατάλληλων φωτογραφιών, αλλά και των ανάλογων ψηφιακών εφέ.
Βελτίωση συνεργασίας μαθητών, αφού τους ανατέθηκε η εκτέλεση ενός κοινού
έργου.
Ανάπτυξη υπευθυνότητας μαθητών, διότι έπρεπε να φέρουν εις πέρας
συγκεκριμένες εργασίες και ο καθένας είχε συγκεριμένη αρμοδιότητα.
Βελτίωση λεκτικών και συντακτικών γνώσεων, μέσω αναζήτησης στο
διαδίκτυο και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών.
Εξοικείωση με την χρήση μορφοποίησης κειμένου-εικόνας.
Ψυχική ικανοποίηση, μέσω της δημιουργίας της εφημερίδας, καθώς ήταν
σημαντικό γι΄ αυτούς να ολοκληρώσουν αυτή την δράση.
Ανάπτυξη οργανωτικής δεξιότητας, καθώς τους ζητήθηκε να συγκεντρώσουν
υλικό και να το αξιοποιήσουν αναλόγως....

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

Η κυριότερη δυσκολία, που επηρέασε σημαντικά την υλοποίηση της δράσης ήταν οι ιδιαίτερες συνθήκες, που
βιώνουμε όλοι τα τελευταία χρόνια λόγω της πανδημίας. Συγκεκριμένα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα που
επικρατούσαν και συνεχίζουν μέχρι σήμερα, τα οποία απαιτούν τον περιορισμό των εκδρομών-επισκέψεων,
καθώς και των στενών επαφών, δυσχαίρεναν την δράση. Ως πρωταρχικό πλάνο της δράσης υπήρχε η πρόθεση
επίσκεψης των μαθητών και των εκπαιδευτικών σε γραφείο τοπικής εφημερίδας με σκοπό την ενημέρωση και την
καθοδήγηση τους για την διεκπεραίωση της σχολικής εφημερίδας. Λόγω του πρωτοκόλλου δεν κατέστη εφικτό
και αναβλήθηκε.  Εξαιτίας της πανδημίας πολλές φορές η φυσική παρουσία μαθητών και εκπαιδευτικών δεν ήταν
δυνατή με αποτέλεσμα η πραγμάτωση της σχολικής εφημερίδας να καθυστερεί. Τέλος, υπήρχαν ελλείψεις
υλικοτεχνικού εξοπλισμού (Η/Υ, γρήγορη σύνδεση internet , εκτυπωτές) εξοπλισμός, ο οποίος ήταν αναγκαίος
για την καλύτερη εφαρμογή της δράσης....

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α-STEM-ΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην Υλοποίηση των δράσεων. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά και με
ενδιαφέρον και οι καθηγητες συνεργάστηκαν εποικοδομητικά...

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις



Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Προτείνετε ενδοσχολική επιμόρφωση στην δημιουργία ερωτηματολογίων και στην
αποτίμηση αυτών

Θέμα 2

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Προτείνετε ενδοσχολική επιμόρφωση στην δημιουργία και επεξεργασία βίντεο

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια


