
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 9ο ΓΕΛ Ιωαννίνων είναι Ημερήσιο Δημόσιο Γενικό Λύκειο και έχει έδρα στον οικισμό των Καρδαμιτσίων, με
πληθυσμό περί τους 3500 κατοίκους, του Τ.Δ. Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών. Λειτουργεί από το 2010 έως και
σήμερα και συστεγάζεται με το 11ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων στο Σχολικό Συγκρότημα των Καρδαμιτσίων.

            Τη σχολική χρονιά 2021-2022, στο σχολείο υπηρέτησαν (37) εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων εκ των
οποίων οι (18) με οργανική τοποθέτηση, (2) με προσωρινή, (11) για συμπλήρωση ωραρίου και (6) αναπληρωτές εκ
των οποίων (1) για τμήμα ΖΕΠ. Επίσης στο βοηθητικό προσωπικό ανήκει μία (1) καθαρίστρια με σύμβαση
ιδιωτικού δικαίου.

    Το τρέχoν σχολικό έτος (2021-2022), φοιτούν 217 μαθητές/μαθήτριες και λειτουργούν 12 μαθητικά τμήματα (4
μαθητικά τμήματα ανά τάξη), όλες οι Ομάδες Προσανατολισμού και 1 τμήμα ένταξης προσφύγων ΖΕΠ ΤΥ1.

    Ο μαθητικός πληθυσμός του σχολείου αποτελείται από μαθητές που προέρχονται από τους παρακάτω
οικισμούς: Καρδαμιτσίων, Άμμου Μαρμάρων, Σταυρακίου και Ολυμπιάδας. Οι οικογένειες των μαθητών/τριών
ανήκουν κοινωνικά στη μεσαία τάξη και το μορφωτικό τους επίπεδο μπορεί να χαρακτηριστεί από ανώτερο ως
και υψηλό.

      Η συνεργασία του σχολείου με τους γονείς των μαθητών κρίνεται καλή, με πολλά περιθώρια βελτίωσης,
κυρίως όσον αφορά στην ενεργό συμμετοχή των γονέων σε δράσεις του σχολείου. Έγιναν οι διαδικασίες
ανάδειξης νέου προεδρείου του Συλ.Γον. & Κηδ.του σχολείου με τον πρόεδρο του οποίου υπάρχει τακτική επαφή.

     Οι ελλείψεις εστιάζονται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό (γραμματεία, φύλακας, επιστάτης), όσο και σε θέματα
υλικοτεχνικής υποδομής (εποπτικά μέσα διδασκαλίας, σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστημών κ.ά.) αλλά και
στη  δυσκολία συντήρησης ή επισκευής του κτηρίου. Επιπλέον, κατά τις απογευματινές και βραδινές ώρες
γίνονται σημαντικές φθορές στο σχολικό συγκρότημα από άγνωστα άτομα, με σημαντικά μεγάλο κόστος
αποκατάστασης και επισκευής.

      Συνολικά η  οργάνωση και ο συντονισμός της σχολικής ζωής αποτιμώνται θετικά, καθώς και η διαχείριση
των υπαρχόντων οικονομικών πόρων, η οποία γίνεται με ορθολογικό τρόπο.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία



Θετικά σημεία στη λειτουργία της σχολικής μονάδας κατά το έτος 2021-2022 αποτέλεσαν, η διδασκαλία των
γνωστικών αντικειμένων και οι πρακτικές βελτίωσης της σχέσης μεταξύ  των μαθητών/τριών καθώς και
μαθητών/τριών με τους εκπαιδευτικούς .

Σημεία προς βελτίωση

Η σχολική μας μονάδα πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ σχολείου και οικογένειας καθώς και
να περιορίσει τον αριθμό των απουσιών που σημειώνουν οι μαθητές.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία αποτελούν οι ενέργειες της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας σχετικά με την στοχοθεσία, τη
διοίκηση της σχολικής μονάδας, τη διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού, την αξιοποίηση του
εκπαιδευτικού προσωπικού, την κατανομή και διαχείριση πόρων, καθώς και την ενεργό παρουσία του σχολείου
μας στην κοινωνία.

Σημεία προς βελτίωση

Κανένα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Θετικό σημείο αποτελεί η συμμετοχή εκπαιδευτικών του σχολείου σε ποικίλες επιμορφωτικές δράσεις που
κυρίως υλοποιήθηκαν εντός  σχολείου, αλλά και σε προγράμματα Erasmus .

Σημεία προς βελτίωση

Επιπλέον επιμορφώσεις από άλλους φορείς και μεγαλύτερη συμμετοχή σε ευρωπαικά προγράμματα.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
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

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 και στα πλαίσια της Αξιολόγησης του
Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μας μονάδας, υλοποιήθηκαν τέσσερα σχέδια
δράσης σε αξιολογικούς άξονες, με τίτλο : • Βελτιώνοντας τις σχέσεις στη Σχολική
Κοινότητα ( σχέσεις μεταξύ μαθητών) Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία • Από
την άκρη της πόλης στο κέντρο των πραγμάτων (σχολείο και κοινότητα) Διοικητική
Λειτουργία • Προγραμματίζοντας Εθνικά και Ευρωπαϊκά (συμμετοχή των
εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα) Επαγγελματική ανάπτυξη
των εκπαιδευτικών • Χ μόρφωση (συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές
δράσεις) Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Ο συντονισμός των ομάδων
δράσεων και η εμπλοκή τους στην όλη διαδικασία δεν ήταν εύκολο εγχείρημα. Τόσο
γιατί χρειάστηκε να αρθούν συγκεκριμένες νοοτροπίες, όσο και γιατί έπρεπε να
δημιουργηθεί μια κουλτούρα συνεργασίας στη βάση ότι όλα τα μέλη της σχολικής
κοινότητας έχουν μερίδιο ευθύνης στην αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής
μονάδας. Τελικά, οι ομάδες δράσεις εργάστηκαν και λειτούργησαν μεθοδικά και με
συνέπεια. Πρόβλημα μόνο αποτέλεσε ο χρόνος υποβολής των δράσεων και της
αποτίμησης στην πλατφόρμα. Κι αυτό λόγω των πολλών υποχρεώσεων των
εκπαιδευτικών την περίοδο των εξετάσεων (ενδοσχολικές-Πανελλαδικές-
επιτηρήσεις-Βαθμολογικό κλπ). Η αξιολογική διαδικασία, παρά τα σημαντικά
προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, παρήγαγε σημαντικά αποτελέσματα,
τα οποία θα λειτουργήσουν ως νέα δεδομένα για την λειτουργία της σχολικής
μονάδας το επόμενο σχολικό έτος.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Μέσα από την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, οι εκπαιδευτικοί βελτίωσαν την ικανότητά τους για
συνεργασία και πιο σύγχρονη προσέγγιση στις ανάγκες της τάξης και του σχολείου. Επίσης αναδείχθηκε η
αναγκαιότητα συνεχούς και σε διάφορους τομείς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Επισημάνθηκαν τα
πλεονεκτήματα της παρακολούθησης εθνικών και ευρωπαϊκών επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων,



εφόσον αποδείχτηκε ότι βελτιώνουν την ποιότητα του διδακτικού έργου, εκσυγχρονίζουν τις διδακτικές
πρακτικές, οδηγούν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους,
ενώ καλλιεργούν στον εκπαιδευτικό ένα αίσθημα αυτοεκτίμησης και εργασιακής ασφάλειας.

   Πιό συγκεκριμμένα και με δεδομένο ότι δεν συμπληρώθηκε το συγκεκριμένο πεδίο στη Φόρμα σχεδίου δράσης
(υλοποίηση ή αποτίμηση) ,

Α. Όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών, παρατηρήθηκε :

 1) Θετική αποδοχή από τους μαθητές. 2) Δημιουργική συμμετοχή των μαθητών στα βιωματικά εργαστήρια που
οργάνωσε η συνεργαζόμενη ψυχολόγος στα τμήματα που επελέγησαν. Οι μαθητές ακολούθησαν τον
προβλεπόμενο σχεδιασμό. 3) Οι μαθητές διαμόρφωσαν το « Συμβόλαιο Συνεργασίας», με τη διακριτική
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, μετά από ανταλλαγή απόψεων, των οποίων το πνεύμα εξέφραζε την ανάγκη
ουσιαστικής επικοινωνίας και σεβασμού του συμμαθητή τους. Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε και η προβολή
κινηματογραφικών ταινιών. 4) αποδείχθηκε ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι δυναμικές και η ποιότητά τους
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, τόσο ενδογενείς όσο και εξωγενείς. Η  προσπάθεια δημιουργίας ασφαλούς,
ευχάριστου και δημιουργικού σχολικού περιβάλλοντος από τους εκπαιδευτικούς πρέπει να  είναι συνεχής και
απαιτεί την εμπλοκή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητών-εκπαιδευτικών-γονέων) αλλά και
ειδικών (ψυχολόγων-κοινωνικών λειτουργών κλπ).

Β.  Σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ σχολείου και κοινωνίας (τοπικής και ευρύτερης), παρατηρήθηκε:

Θετική αποδοχή και δημιουργική συμμετοχή των μαθητών στις πολιτιστικές δράσεις και στις συνεδρίες. Η
ενασχόληση με αυτό τον άξονα ανέδειξε την ανάγκη των μαθητών - σε ένα δύσκολο περιβάλλον με τις
δεσμεύσεις που επέβαλε η πανδημία και τον αναγκαστικό εγκλεισμό των μαθητών τις προηγούμενες σχολικές
χρονιές-  να αναπτύξουν τις δημιουργικές τους δυνατότητες και να ασχοληθούν με πεδία όπως η τέχνη, η
οικολογία και οι ανθρώπινες σχέσεις καθώς και να έρθουν σε επαφή με το κοινωνικό σώμα της πόλεως εκτός του
σχολείου. Επίσης αποδείχθηκε ότι το μεράκι και η δουλειά εκπαιδευτικών και μαθητών μπορούν να καταστήσουν
ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία και να προετοιμάσει τους μαθητές καλύτερα και αρτιότερα για τις σπουδές
τους και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Γ.  Στον τομέα της επιμόρφωσης, 

αρκετοί εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συμμετείχαν σε επιμορφωτικές ημερίδες (διαδικτυακά) αλλά και δια
ζώσης εντός της σχολικής μονάδας που οργανώθηκαν απ΄τη Δνση με τη συνεργασία και υποστήριξη των
συναδέλφων Πληροφορικής και με σκοπό την ενημέρωση των συναδέλφων και την ανάπτυξη ψηφιακών
δεξιοτήτων που βοηθούν τόσο στη διδασκαλία όσο και στη λειτουργία του σχολείου γενικότερα. Ενδεικτικά, τα
θέματα που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες

   ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ-ΚΑΤΕΒΑΖΟΝΤΑΣ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ-
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΡΧΕΙΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΜΕΣΩΣ ΕΚΦΩΝΗΣΗΣ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ-
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΩΝ- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΟΡΟΥ ΣΤΟ G-DRIVE-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  ΣΤΟ  myschool. Επίσης εκπαιδευτικοί συμμετείχαν μαζί με
μαθητές σε επιμορφώσεις-ενημερώσεις που αφορούσαν στη ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΓΧΟΥΣ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ-100 MENTORS-καθώς και στο SNF CONFERENCE 2022 που αφοροόυσε σε θέματα υγείας.

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

   Η  σημαντικότερη δυσκολία που παρουσιάστηκε στην υλοποίηση των δράσεων, ήταν η πίεση και ο περιορισμός
λόγω των μέτρων που έπρεπε να εφαρμόζονται για την πανδημία, γιατί κάθε προγραμματισμός ανατρεπόταν
λόγω απουσιών και όχι μόνο και συνεπώς υπήρχε δυσκολία να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί σωστά η
οποιαδήποτε δράση. Επιπλέον, οι επιδημιολογικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή μας απέτρεψαν την
συνεργασία με ειδικούς (ψυχολόγους-κοινωνικούς λειτουργούς-συγγραφείς κλπ) και δημιούργησαν μεγάλη



δυσκολία στη συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Σημαντική βοήθεια στο έργο των εκπαιδευτικών του Λυκείου θα αποτελούσαν
πολλές επιμορφώσεις μικρής διάρκειας σε συγκεκριμένα θέματα του γνωστικού
αντικειμένου και στη χρήση ΤΠΕ στο μάθημα. Επίσης απαραίτητη κρίνεται η
συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που άπτονται της ψυχολογίας
του εφήβου και της κοινωνικοποίησης των παιδιών στο σχολικό περιβάλλον.

Θέμα 2

Άξονας

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Ειδικότερο Θέμα

Δεν απαιτείται κάποια επιμόρφωση, αλλά πιο αυστηρό πλαίσιο, χωρίς πολλές
αλλαγές και αστερίσκους στο θέμα των απουσιών, με δεδομένο ότι το Λύκειο δεν
αποτελεί βαθμίδα υποχρεωτικής εκπαίδευσης αλλά επιλογή των μαθητών.

Θέμα 3

Άξονας

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Ειδικότερο Θέμα

Καλό θα ήταν να υπάρχουν μορφές ενημέρωσης-επιμόρφωσης στο δίπολο γονείς-
εκπαιδευτικοί , με ιδιαίτερη έμφαση στους ξεχωριστούς ρόλους που πρέπει να έχουν



για την καλύτερη δυνατή επίδοση και εξέλιξη των μαθητών.


