
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 25ο Δημοτικό Σχολείο βρίσκεται στην οδό Ζηλευτής 4 στην περιοχή Αλώνια Μπάρας, της πόλης των
Τρικάλων. Ο μαθητικός πληθυσμός του αποτελείται από μαθητές/τριες που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή της
τοποθεσίας του σχολείου και σε δύο χωριά που ανήκουν στον Δήμο Τρικκαίων (Λογγάκι, Κρηνίτσα) τα οποία
βρίσκονται σε κοντινή απόσταση. Το μορφωτικό επίπεδο των γονέων των μαθητών/τριών, σε ένα μεγάλο
ποσοστό, περιορίζεται σε αυτό της μέσης εκπαίδευσης και σε ένα μικρότερο ποσοστό της ανώτερης και ανώτατης
εκπαίδευσης. Η πλειοψηφία των μαθητών είναι Έλληνες με ένα πολύ μικρό ποσοστό μαθητών αλβανικής
καταγωγής (3%). Το κλίμα ανάμεσα στους γονείς και στο σχολείο αποτιμάται ως άριστο, παρόλα αυτά η ενεργός
συμμετοχή των γονέων σε δραστηριότητες του σχολείου απαιτεί βελτίωση, όπως και η παρουσία του σχολείου
στην τοπική κοινωνία. Στο σχολείο λειτουργούν έξι τμήματα, ένα για κάθε τάξη και ολοήμερο πρόγραμμα με δύο
τμήματα. Υπάρχουν έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, ένα (1) εργαστήριο πληροφορικής, ένα (1) γραφείο το οποίο
χρησιμοποιείται ως γραφείο διευθύντριας και ένας βοηθητικός χώρος. Ο σχολικός χώρος δεν ανταποκρίνεται
στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Δεν υπάρχει
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εργαστήριο φυσικών επιστημών, βιβλιοθήκη, γραφείο εκπαιδευτικών ενώ η ύπαρξη
τουαλετών μέσα στον χώρο του διδακτηρίου δημιουργεί προβλήματα. Η υλικοτεχνική υποδομή μολονότι
βελτιώθηκε με την πάροδο πολλών ετών παρουσιάζει αρκετές ελλείψεις. Η διαχείριση των οικονομικών πόρων
γίνεται μέσα από τη σχολική επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων με ορθολογικό τρόπο. Κατά το σχολ. έτος 2021-22
το σχολείο στελεχώνουν δεκαεπτά (17) εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων.  Όσον αφορά την επιστημονική και
παιδαγωγική κατάρτιση και εμπειρία τους κρίνεται ότι ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες ανάγκες του
σχολείου και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών. Υπάρχουν δύο (2) εκπαιδευτικοί με  μεταπτυχιακό
τίτλο σπουδών, δύο (2) εκπαιδευτικοί με δεύτερο πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δεκαπέντε (15)
εκπαιδευτικοί κάτοχοι βεβαιώσεων Τ.Π.Ε., δεκατέσσερις (14) εκπαιδευτικοί με πτυχίο τουλάχιστον μίας (1)
ξένης γλώσσας. Το σχολείο παρουσιάζει ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό (γραμματεία, επιστάτη) και
προσωπικό καθαριότητας  (υπάρχει μία συμβασιούχος καθαρίστρια που έχει την ευθύνη και δεύτερου σχολείου
που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση).

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Αύξηση του συνολικού αριθμού των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που



στελεχώνουν το σχολείο.
Τοποθέτηση ψυχολόγου (ΠΕ23).
Οι συνεχείς προσπάθειες των εκπαιδευτικών να υπάρχει γόνιμη επικοινωνία με
τους γονείς, παρά τις καθημερινές δυσκολίες.
Οι ενιαίοι και καθολικοί μορφωτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι για όλα τα
παιδιά.
Παρά τα καθημερινά προβλήματα και τις αντιξοότητες σε εποχή πανδημίας οι
προσπάθειες διαμόρφωσης αντισταθμιστικών και μορφωτικά επωφελών
παιδαγωγικών πρακτικών από τους/τις εκπαιδευτικούς οι οποίοι/ες υλοποιούν
σε μεγάλο βαθμό συνεργατικές μορφές μάθησης και διδασκαλίας.

 

 

 

Σημεία προς βελτίωση

Ανάγκη περιορισμού της έκτασης της ύλης, δηλαδή ανάγκη χρονικής άνεσης για
την εμβάθυνση στα διδακτικά αντικείμενα.
Συνέχιση της υποστήριξης των ευάλωτων μαθητών/τριών με επιστημονικό
προσωπικό.
Μείωση της διδακτέας ύλης με ποιοτικά κριτήρια και άποψη του διδάσκοντα.
Αναπροσαρμογή των διδακτικών πρακτικών σε νέες.
Εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου.

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η συνεχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
του ρόλου τους και στα καθήκοντά τους παρά τα εμπόδια.
Το βαθύ αίσθημα παιδαγωγικής ευθύνης των εκπαιδευτικών που τους παρωθεί,
παρά τις εμφανείς ανεπάρκειες των σχολικών δομών, να μην εγκαταλείπουν
την προσπάθεια να διαχειριστούν τις κρίσεις που αναφύονται στο εσωτερικό
του σχολείου.
Ο διαρκής αγώνας των εκπαιδευτικών να εξασφαλίσουν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις επιβίωσης των σχολείων παρά τη χρόνια υποχρηματοδότηση των
σχολικών μονάδων.



 

 

 

Σημεία προς βελτίωση

Η συνέχιση της στελέχωσης με εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και
άλλου επιστημονικού και βοηθητικού προσωπικού.
Η διασφάλιση της εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της
σχολικής μονάδας.
Η ενίσχυση της κατανομής των οικονομικών πόρων με σκοπό τον
εκσυγχρονισμό του σχολικού χώρου.
Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τις λειτουργικές ανάγκες των
σχολείων.
Η δημιουργία σταθερών δομών υποστήριξης που γεφυρώνουν την απόσταση
ανάμεσα στο σχολείο και τις οικογένειες των μαθητών/τριών και διευκολύνουν
τη διαχείριση των κρίσεων που εκδηλώνονται στο εσωτερικό της σχολικής
μονάδας.
Ο μη διαχωρισμός των σχολείων στη βάση ποσοτικών διακρίσεων που οδηγούν
στην κατηγοριοποίησή τους και τη δημιουργία επιλέξιμων/ανταγωνιστικών
προφίλ για κάθε σχολική μονάδα.
Ο περιορισμός της άκαρπης και ατελέσφορης διαχείρισης του σχολικού χρόνου
που εξουθενώνει τους εκπαιδευτικούς.
Η πρόσληψη διοικητικού προσωπικού για τη γραμματειακή υποστήριξη των
σχολικών μονάδων.
Η επαναφορά του υπευθύνου ολοήμερου.

 

 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ο συνεχής διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών της πράξης για θέματα
παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών.
Η θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη νέα γνώση και στην
προσωπική και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.



 

 

Σημεία προς βελτίωση

Κατάργηση ή τουλάχιστον δραστικός περιορισμός της εμπορευματοποίησης των επιμορφωτικών και
μεταπτυχιακών σπουδών και κατάργηση της αγοράς μορίων για τον διορισμό και τη συμμετοχή στην
επιλογή στελεχών.

Η ανάγκη επιμόρφωσης του συνόλου των εκπαιδευτικών και η παροχή κινήτρων γι΄αυτό. Η συμμετοχή σε
δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος και η συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η συνεχής προσπάθεια για προσωπική και ακαδημαϊκή εξέλιξη και για συμμετοχή σε αντίστοιχα
επιμορφωτικά προγράμματα.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-



Παρατηρήσεις / Σχόλια

Υλοποιήθηκαν οι πέντε από τις έξι προγραμματισμένες δράσεις. Δεν κατέστη
δυνατόν να υλοποιηθεί μία δράση.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Δεν επήλθε κάποια αλλαγή στην ταυτότητα της σχολικής μονάδας το σχολ. έτος 2021-22.

Από το σύνολο των δράσεων που υλοποιήθηκαν ως σημαντικότερα αποτελέσματα σημειώνουμε:

 Την  επισήμανση και ανάδειξη των κοινωνικών παραμέτρων που καθορίζουν
τις επιμέρους εκπαιδευτικές λειτουργίες.
Την αποτύπωση του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών για όλα τα ζητήματα
που αφορούν στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική λειτουργία δημιουργώντας
νέες υποχρεώσεις εκτός εκπαιδευτικών αρμοδιοτήτων, ενώ το ΥΠΑΙΘ ανοίγει
διαρκώς νέα μέτωπα.
Την ανάδειξη των αναγκαίων υλικών προϋποθέσεων για τη βελτίωση του
σχολείου. Την υποχρηματοδότηση, τις ελλείψεις και την απουσία μόνιμου και
σταθερού εκπαιδευτικού προσωπικού ώστε τα σχολεία να μπορούν να
σχεδιάζουν σε βάθος χρόνου.

Όλες οι δράσεις της σχολικής μας μονάδας, πλην μιας, πέτυχαν παρόλες τις δυσκολίες σε μεγάλο βαθμό τους
στόχους τους και έδωσαν τα απαραίτητα εφόδια στους μαθητές και τις μαθήτριες. Συνθέτοντας τα
σημαντικότερα αποτελέσματα θα πρέπει να γίνει αναφορά στη συνεργασία της σχολικής κοινότητας
(μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς/κηδεμόνες), στην οργάνωση με συλλογική αποτίμηση των δράσεων, των
δραστηριοτήτων και των από κοινού εμπειριών, στην ανατροφοδότηση των αποτελεσμάτων και των εμπειριών
για να λειτουργήσουν εποικοδομητικά στο μέλλον. Επιπρόσθετα στην ανάπτυξη θετικού κλίματος και
αναβάθμιση του σχολείου μας σε όλους τους τομείς, αναφορικά με το εκπαιδευτικό και μαθησιακό κομμάτι
καθώς και με την εξωστρέφεια αυτού σε όλους τους τομείς εκπαιδευτικών ενδιαφερόντων, σύμφωνα πάντα με
την εκπαιδευτική πολιτική που ασκείται. Διευρύνουμε το όραμά μας για ένα δημοκρατικό σχολείο με ανοιχτούς
ορίζοντες προς το αύριο, προς τους μελλοντικούς πολίτες και τις μελλοντικές γενιές ενώ παραμένει και
ενισχύεται ο βασικός σκοπός μας, αυτός της προσφοράς όσων περισσότερων μαθησιακών και γνωστικών
εμπειριών στους μαθητές/τριές ταυτόχρονα με την προσωπική εξέλιξη και την οργάνωση της ίδιας της
κουλτούρας του σχολείου αλλά και της συνολικής σχολικής και μαθησιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν επικεντρώνονται στην πραγματοποίηση δράσεων σε εποχή πανδημίας και
λειτουργίας της σχολικής μονάδας υπό το πρίσμα καθημερινών προβλημάτων για τα οποία δεν είχε την ευθύνη
το ίδιο το σχολείο.

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



Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Διαμόρφωση δεξιοτήτων για ειρηνική διευθέτηση συγκρουσιακών καταστάσεων.


