
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 Ημερήσιο Γυμνάσιο Πέτρας Λέσβου είναι ένα δημόσιο σχολείο στα βορειοδυτικά της Λέσβου. Η περιοχή μας
είναι αγροτική, αλλά παρουσιάζει και τουριστική κίνηση το καλοκαίρι. 

Στο σχολείο μας υπηρετούν 20 καθηγητές και φοιτούν 124 μαθητές σε 6 τμήματα.

Το κτίριο του Γυμνασίου Πέτρας είναι σχετικά νεότευκτο και βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση. 

Το σχολείο μας δέχεται μαθητές από 4 Δημοτικά Σχολεία, που το καθένα βρίσκεται σε διαφορετικό χωριό. Για
αυτό το λόγο μία βασική αποστολή του σχολείου μας είναι να καλλιεργήσει τη συμβίωση και συνεργασία
μαθητών από διαφορετικά μέρη και με διαφορετικές κουλτούρες.

Στην προσπάθειά μας να υποστηρίξουμε τους μαθητές μας και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, έχουμε ένα
Τμήμα Ένταξης και λειτουργούμε ως Κέντρο Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (Ενισχυτικής Διδασκαλίας). 

Επιπλέον, στο σχολείο μας υπάρχει Βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ , ένα Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και ένα
Εργαστήριο Υπολογιστών. 

Παράλληλα το σχολείο μας συμμετέχει σε 4 διαφορετικά προγράμματα Erasmus για το σχολικό έτος 2021-2022. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Στη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022 συντελέστηκε ευρεία ανανέωση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού που
χρησιμοποιείται στους χώρους διδασκαλίας του σχολείου μας. Με αυτά τα μέσα οι εκπαιδευτικοί μπορούν να
υποστηρίξουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να κάνουν το μάθημά τους πιο θελκτικό στους μαθητές. 

Σημεία προς βελτίωση



Το σχολείο μας συνεχίζει να υστερεί πολύ στις δυνατότητες της γραμμής internet. Η γραμμή του internet παρέχει
πολύ μικρές ταχύτητες και δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες των μαθητών του σχολείου. Είναι
χαρακτηριστικό ότι όταν λειτουργεί το εργαστήριο των υπολογιστών, ο Διευθυντής στο γραφείο του δεν μπορεί
να ανοίξει τα email. Οι επιστολές μας και τα έγγραφά μας προς τη σχολική επιτροπή, δεν απέδωσαν ταεπιθυμητά
αποτελέσματα. 

Ευελπιστούμε ότι η συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα "ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ" του ΥΠΑΙΘ θα ενισχύσει τις
διαδικτυακές μας δυνατότητες στο εγγύς μέλλον. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η συζήτηση και η συνεργασία των καθηγητών του σχολείου με τους μαθητές και τους γονείς και κηδεμόνες για
τον Εσωτερικό Σχολικό Κανονισμό, έδωσε σε όλους μας έναν δίαυλο επικοινωνίας και καλλιέργησε ένα κλίμα
εμπιστοσύνης. Έδωσε σε όλους μας την ευκαιρία να συζητήσουμε κοινά προβλήματα και να διαπιστώσουμε ότι
βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά και γι' αυτό πρέπει να συνεργαζόμαστε στην επίλυση από κοινού των
προβλημάτων που μας απασχολούν. Οι αλλεπάλληλες συζητήσεις δημιούργησαν ένα κλίμα αλληλοκατανόησης
και επικοινωνίας, το οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε στην επόμενη σχολική χρονιά και να το εμβαθύνουμε. 

Σημεία προς βελτίωση

Λόγω των περιορισμών που επέβαλλαν τα υγειονομικά μέτρα, δεν έγιναν ευρείες συγκεντρώσεις γονέων-
κηδεμόνων και μαθητών στο σχολείο, ώστε να ενισχυθούν οι δεσμοί μας και η συνεργασία μας. 

Επίσης, μέσα από τις συζητήσεις διακρίναμε ένα μεγάλο πρόβλημα που ενσκήπτει, δηλαδή τον "διαδικτυακό
σχολικό εκφοβισμό¨ και τον "σχολικό εκφοβισμό μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης" όπως το
messenger, το instagram  κτλ.

Πρέπει στη νέα σχολική χρονιά να ξεκινήσουμε από νωρίς:

-- δράσεις για τη σωστή συμπεριφορά στο διαδίκτυο

-- συνεργασίες με φορείς όπως η ΠΝΟΗ και άλλους, για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών μας. 

Ο διαδικτυακός σχολικός εκφοβισμός εκδηλώνεται σε ώρες εκτός σχολείου, όμως γίνεται ανάμεσα σε μαθητές
μας και τα αποτελέσματα επηρεάζουν αναπόφευκτα τη λειτουργία του σχολείου μας και τις σχέσεις των
μαθητών μεταξύ τους.  

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

α) Οι καθηγητές γνώρισαν τον τρόπο λειτουργίας των σχολείων του εξωτερικού και τις μεθόδους 
διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται εκεί.   

β) Οι καθηγητές εξάσκησαν τις ξένες γλώσσες που γνώριζαν και έμαθαν πως να συνεργάζονται με 
άλλους, για να επιτύχουν έναν κοινό σκοπό. 



γ) Οι καθηγητές μέσα από τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων erasmus απέκτησαν νέα εργαλεία 
και εξοπλισμό προκειμένου να υποστηρίξουν τους εκπαιδευτικούς τους στόχους και να 
υιοθετήσουν σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και πρακτικές, που γνώρισαν και σε σχολεία του 
εξωτερικού. 

δ) Μέσα από την διάχυση των αποτελεσμάτων από την διεξαγωγή των τεσσάρων προγραμμάτων 
Erasmus που έχει αναλάβει το σχολείο μας, οι καθηγητές κατάφεραν να γνωστοποιήσουν σε ευρύ 
κοινό την πολυποίκιλη δράση τους και με αυτόν τον τρόπο "άνοιξαν το σχολείο" προς την τοπική 
κοινωνία.

 

Σημεία προς βελτίωση

Το καλοκαίρι του 2022 θα ολοκληρωθούν τα τρία από τα τέσσερα προγράμματα erasmus στα οποία συμμετέχει
το σχολείο μας. Συνεπώς, το σχολείο μας θα πρέπει να αναζητήσει νέα προγράμματα και νέους εταίρους, για να
συνεχίσει τη Συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών του σε εθνικά και εκπαιδευτικά 
προγράμματα.  Ωστόσο, ο Σύλλογος Διδασκόντων κρίνει ότι για το μέγεθος του σχολείου μας, θα πρέπει να
περιορίσουμε τον αριθμό των προγραμμάτων erasmus σε δύο, γιατί το διδακτικό προσωπικό του σχολείου είναι
αριθμητικά περιορισμένο και δυσκολεύτηκε να υποστηρίξει τις πολλές υποχρεώσεις που προέκυψαν από τα
τέσσερα προγράμματα erasmus . 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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

Το σχολείο μας προσπαθεί να ξεπεράσει τα όρια, τις δυσκολίες και τις ελλείψεις



που δεσμεύουν ένα σχολείο της επαρχίας: 1ον- αυξάνοντας και αναβαθμίζοντας
συνεχώς τον εξοπλισμό του και 2ον- συμμετέχοντας σε προγράμματα, συνεργασίες
και δράσεις, όπως τα προγράμματα Erasmus . Ο σκοπός αυτών των ενεργειών είναι
η βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών
αναγκών των μαθητών. Ειδικά στον τόπο μας οι νέοι έχουν λίγες επιλογές και
ευκαιρίες και γι' αυτό το σχολείο καλείται να διαδραματίσει πολλαπλό ρόλο και να
παράσχει πολλαπλά ερεθίσματα. Δυστυχώς, το σχολείο μας δεν έχει αρκετό μόνιμο
προσωπικό, που θα υποστηρίξει αυτές τις δράσεις και θα διευρύνει τις προσπάθειες.
Η καθυστερημένη στελέχωση του σχολείου με αναπληρωτές καθηγητές, συχνά
αναιρεί τις προσπάθειές μας, γιατί όλος ο παραπάνω εξοπλισμός αποσκοπεί στο
ενισχύσει τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές στην διαδικασία του μαθήματος. Άρα,
για να είναι χρήσιμος ο παραπάνω εξοπλισμός και οι παραπάνω μέθοδοι
διδασκαλίας, πρέπει να υπάρχει στην τάξη εκπαιδευτικός και μαθητές.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων ήταν:

1- Αναβαθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός του σχολείου.

2- Η εκπαιδευτική διαδικασία γίνεται πιο προσιτή και πιο αποτελεσματική μέσα από τη χρήση των ΤΠΕ και των
νέων παιδαγωγικών μεθόδων, όπως οι διαθεματικές και οι ομαδοσυνεργατικές διδασκαλίες.

2- Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς και κηδεμόνες συζήτησαν με ειλικρίνεια τα προβλήματα των
μαθητών στο χώρο του σχολείου και συμφώνησαν από κοινού σε κανόνες συμπεριφοράς που βελτίωσαν τη
σχολική ζωή και τις σχέσεις των μαθητών τόσο μεταξύ τους όσο και με τους καθηγητές. Είναι σημαντικό κέρδος
να καλλιεργείται σε μαθητές, γονείς και καθηγητές η αντίληψη ότι με το διάλογο προσεγγίζουμε ο ένας τον
άλλον, κατανοούμε καλύτερα τον διπλανό μας και τον αποδεχόμαστε.  Και έτσι μπορούμε να βελτιώσουμε τη ζωή
μας μέσα στο σχολείο. 

3- Οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου μέσα από τα ταξίδια των προγραμμάτων Erasmus     -- εξάσκησαν
τις ξένες γλώσσες που μιλούσαν

  -- ταξίδεψαν στο εξωτερικό σπάζοντας την απομόνωση και τα πεπερασμένα όρια του τόπου μας

  -- γνώρισαν ανθρώπους, εκπαιδευτικά συστήματα και πολιτισμούς από άλλα μέρη της Ευρώπης

  -- απέκτησαν γνώσεις και δεξιότητες μέσα από βιωματικές εκπαιδευτικές μεθόδους.        

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι βασικές δυσκολίες στην υλοποίηση των στόχων του σχολείου υπήρξαν δύο:

α) Τα Υγειονομικά Μέτρα κατά του covid δυσχέραιναν κάθε βήμα στην προσπάθειά μας. 

Δεν μπορούσαμε να κάνουμε ευρείες συγκεντρώσεις γονέων-κηδεμόνων και μαθητών και αυτό επιβράδυνε τις
διαδικασίες σχετικά με τον Εσωτερικό Σχολικό Κανονισμό και σχετικά με την οργάνωση των προγραμμάτων
erasmus . 



--------------------------------

β) Ο περιορισμένος αριθμός του μόνιμου και σταθερού εκπαιδευτικού προσωπικού:

Στα σύγχρονα σχολεία υπάρχουν πολλοί καθηγητές που διδάσκουν σε πολλά σχολεία, τα οποία κάποιες φορές
έχουν και μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Οι καθηγητές αυτοί βρίσκονται στο σχολείο μας μόνο συγκεκριμένες
ημέρες και ώρες και για αυτό δεν μπορούν να βοηθήσουν το σχολείο στις δράσεις που αναλαμβάνει. Συνεπώς,
πρέπει οι πέντε μόνιμοι καθηγητές να εμπλακούν συγχρόνως σε κάθε δράση του σχολείου και αυτό επιβαρύνει
(κάποιες φορές δυσβάσταχτα) τους καθηγητές αυτούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν ταξίδια στο πλαίσιο
κάποιου προγράμματος Erasmus στα οποία δεν καταφέραμε να βρούμε κάποιον καθηγητή για να τα υλοποιήσει
και τελικά τα ταξίδια αυτά δεν έγιναν. 

Γενικά, για να μπορέσουν τα σχολεία να αντεπεξέλθουν στις ολοένα και αυξανόμενες προκλήσεις, υποχρεώσεις
και αποστολές, πρέπει να στελεχώνονται εγκαίρως και με σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό και όχι να έχουμε
καθηγητές που πρέπει να περιφέρονται από σχολείο σε σχολείο.  

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


