
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

 

Εκπαιδευτικοί που υπηρετούν:  77

Μαθητές/-τριες που φοιτούν:  525

Τμήματα που λειτουργούν: 26

Αριθμητικά Δεδομένα Χώρων:

1. Γραφεία Διεύθυνσης: 4 με πλήρη εξοπλισμό.
2. Γραφεία Γραμματειών: 12 με πλήρη εξοπλισμό.
3. Γραφεία Εκπαιδευτικών: 9 με πλήρη εξοπλισμό.
4. Αριθμός Αιθουσών Διδασκαλίας: 32 Όλες οι αίθουσες διδασκαλίες είναι

εφοδιασμένες με διαδραστικούς πίνακες (Smartboards).
5. Αριθμός Αιθουσών Λοιπών Χρήσεων: 4
6. Αριθμός Εργαστηρίων: 6 με πλήρη εξοπλισμό.

Αριθμητικά Δεδομένα Υποδομών:

1. Δύο ηλεκτρονικές πλατφόρμες, το Microsoft Teams και το Managebac, οι οποίες
αξιοποιούνται σε τρεις τομείς: α) την σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία
μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, Διεύθυνσης, διδασκόντων,
μαθητών και γονέων (MS Teams) β) την ανάρτηση υποστηρικτικού διδακτικού
υλικού από τους διδάσκοντες/ουσες στους μαθητές/τριες των τμημάτων τους
(MS Teams, Managebac) και γ) την διεξαγωγή εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε
περίπτωση αναστολής της διά ζώσης λειτουργίας του σχολείου ή σε ορισμένες
περιπτώσεις απουσίας από το σχολείο μαθητών ή διδασκόντων (MS Teams).

2. Αριθμός Φωτοτυπικών: 5
3. Πλήρως εξοπλισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις με κλειστό γήπεδο

basket/volley, στίβο, γήπεδα ποδοσφαίρου, κλειστή πισίνα, αίθουσα χορού –
πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα με βάρη, γήπεδα tennis, γήπεδο squash ανοιχτά
γήπεδα basket / volley.



4. Βιβλιοθήκη. Η Βιβλιοθήκη του Κολλεγίου είναι η παλαιότερη σχολική
βιβλιοθήκη της Ελλάδας. Στεγάζεται σε δικό της κτίριο, 1000 περίπου τ.μ.
Διαθέτει μια συλλογή 90.000 περίπου τόμων βιβλίων,600 περίπου τίτλους
ενεργών και ανενεργών  περιοδικών, συνδρομές σε βάσεις δεδομένων καθώς
και πολλά CD, DVD  και άλλα τεκμήρια. Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για
τους μαθητές,  το προσωπικό και τους αποφοίτους του Σχολείου. Το
αναγνωστήριο διαθέτει 200 περίπου θέσεις μελέτης και 44 υπολογιστές. Στον
χώρο της Βιβλιοθήκης λειτουργούν τέσσερις    αίθουσες σεμιναρίων,
εξοπλισμένες συνολικά με 36 υπολογιστές καθώς και με ειδικά μηχανήματα για
προβολές οπτικοακουστικού υλικού. Παράλληλα, εκτός από τους σταθερούς
υπολογιστές,  διατίθενται και 34 φορητοί υπολογιστές για χρήση από τους
μαθητές κατά τη διάρκεια ερευνητικών εργασιών. Στη Βιβλιοθήκη
απασχολούνται 11 άτομα, 8 από τα οποία είναι εξειδικευμένοι βιβλιοθηκονόμοι.

5. Θέατρα: Δύο, το «Νέο Θέατρο» και το «Χωρέμειο».

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η λειτουργία των Ακαδημαϊκών τμημάτων, του Ψυχοπαιδαγωγικού τμήματος, της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Πρόνοιας και Διαφορετικότητας, του Counselling Office, η εξωστρέφεια του Σχολείου και οι πολλές ευκαιρίες για
συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε συνέδρια και διαγωνισμούς, η πραγματοποίηση πολλών ομιλιών, η συμμετοχή
σε πάμπολλες δράσεις φιλανθρωπικού και όχι μόνον χαρακτήρα, και οι ισχυροί δεσμοί της Κολλεγιακής
Οικογένειας.

 

Σημεία προς βελτίωση

Η ώρα της Κοινωνικής Ζωής και η ώρα των Ομίλων

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η εξαιρετική υλικοτεχνική υποδομή και οργάνωση σε όλα τα επίπεδα

Σημεία προς βελτίωση



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εξαιρετικές και πάρα πολλές ευκαιρίες που δίνει το Σχολείο για την επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών

Σημεία προς βελτίωση

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
8
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα



Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων

Ενίσχυση του κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των εκπαιδευτικών 

Ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με την οργάνωση της διδασκαλίας των
γνωστικών αντικειμένων

Εμπλουτισμός της διδακτικής προσέγγισης όλων των εννοιών της διδακτέας ύλης

Ανανέωση φυλλαδίων εργασίας και αξιοποίηση λογισμικού

Ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας για πολλά επίκαιρα θέματα της καθημερινής ζωής, όπως η
ανακύκλωση, οι φυσικές καταστροφές, η πανδημία , η κλιματική αλλαγή

Συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε δράσεις και πολλούς  πανελλήνιους, πανευρωπαϊκούς και διεθνείς
διαγωνισμούς

Εμπέδωση δημοκρατικών διαδικασιών και καλλιέργεια φρονήματος ενεργών πολιτών

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα eTwinning

Δικτύωση με σχολεία από την Φιλανδία, το Βέλγιο, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σουηδία και την Κύπρο

Μέσα από το πρόγραμμα eTwinning οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνεργάστηκαν και παρήγαγαν εκπαιδευτικό
υλικό που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα https://twinspace.etwinning.net/240344/home

Αλληλεπίδραση με εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων και φορείς ποικίλων εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε σημαντικό αριθμό επιμορφώσεων

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Η εύρεση χρόνου για συναντήσεις και συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών

Οι περιορισμοί σε επισκέψεις άλλων τμημάτων λόγω των υγειονομικών μέτρων

Οι αυξημένες ακαδημαϊκές ανάγκες των μαθητών/-τριών για την κάλυψη κενών που οφείλονται στην
τηλεκπαίδευση

Η περίοδος προσαρμογής στην εφετινή πραγματικότητα λόγω του ότι οι μαθητές/-τριες είχαν περάσει σχεδόν όλη
την περσινή σχολική χρονιά χωρίς φυσική παρουσία στο σχολείο

Ο μεγάλος αριθμός των τμημάτων και των μαθητών/-τριών που έπρεπε να συντονιστούν για την επίτευξη των
στόχων και την υλοποίηση των δράσεων

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

https://twinspace.etwinning.net/240344/home


Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Επιμορφώσεις για τα νέα προγράμματα σπουδών

Θέμα 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα

Επιμορφώσεις για την σχεδιασμό και την υλοποίηση χρηματοδοτούμενων ή μη
ευρωπαϊκών προγραμμάτων


