
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 εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και οι ειδικότητες που  στελεχώνουν το σχολείο μας, στόχο έχουν 
την άρτια εκπαίδευση η οποία είναι εξατομικευμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε μαθητή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, για την αξιοπρεπή και ισότιμη ένταξή του στην κοινωνία. Επίσης, παρέχουμε 
συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη στις οικογένειες. Υλοποιούμε προγράμματα που στοχεύουν στην 
αυτονομία και αυτοεξυπηρέτηση, στην  ενσωμάτωση στην κοινωνία, στην κατανόηση του περιβάλλοντος και της 
καθημερινότητας και στην ενίσχυση του αυτοσυναισθήματος. Γίνονται μαθήματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, 
κοινωνικής ένταξης και ψυχολογικής παρέμβασης, στήριξης και ενδυνάμωσης.

Στο σχολείο μας εγγράφονται μαθητές από 6-7 ετών ύστερα από διάγνωση του ΚΕΔΔΥ. Η φοίτηση στο Ειδικό 
Δημοτικό σχολείο διαρκεί μέχρι και τα 14 τους χρόνια και στη συνέχεια εγγράφονται στο ΤΕΕ  Ειδικής Αγωγής 
ή  στο ΕΕΕΕΚ Πάτρας.
  Συνεργαζόμαστε με το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και με τα Τμήματα Λογοθεραπείας και 
Κοινωνικής Εργασίας του Α.Τ.Ε.Ι. Πάτρας.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Εξατομικεύμενα προγράμματα εκπαίδευσης

2.  Τακτικές παιδαγωγικές συναντήσεις

3. Συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου και ανταλλαγή καλών πρακτικών εκπαίδευσης

4. Παραγωγή διδακτικού υλικού και μαθησιακού έργου

5. Ικανοποιητική ανατροφοδότηση μαθητών και γονέων για την εξέλιξη και τις έμμενουσες δυσκολίες των
παιδιών

6. Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων και πρακτικών διδασκαλίας

 

http://1dimeidp.weebly.com/#37637196
http://1dimeidp.weebly.com/#96260896


Σημεία προς βελτίωση

1. Στελέχωση του σχολείου με μόνιμο και σταθερό εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων

2. Εμπλουτισμός του διδακτικού υλικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου

3. Συμμετοχή των εκαπιδευτικών του σχολείου σε περισσότερα επιμορφωτικά προγράμματα και ημερίδες

4. Συχνότερη οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων 

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Η φιλότιμη προσπάθεια των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους και στα 
καθήκοντά τους, παρά τα σοβαρά εμπόδια που ανέκυπταν καθημερινά.

2. Ο διαρκής αγώνας των εκπαιδευτικών να εξασφαλίσουν την πρόσβαση κάθε μαθητή στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, παρά τις αντίξοες συνθήκες.

Σημεία προς βελτίωση

1. Η οικονομική ενίσχυση των σχολικών μονάδων ώστε να εμπλουτιστεί το υλικό του σχολείου, τόσο σε 
τεχνολογικό εξοπλισμό όσο και σε αναλώσιμο υλικό.

2. Η σταθερότητα της της σύνθεσης  του συλλόγου διδασκόντων.

3. Η μη κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων με ποσοτικά κριτήρια.

4. Η στελέχωση του σχολείου με  όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιδευτικών.

5. Η παροχή διευκολύνσεων στους εκπαιδευτικούς για απαλλαγή από εξωδιδακτικές υποχρεώσεις και εστίαση 
στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους.

6. Η δυνατότητα οικονομικής ανέλιξης των εκπαιδευτικών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1. Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε προγράμματα.

2. Ελεύθερη διακίνηση του έργου που προκύπτει από τα προγράμματα (ιδέες, υλικό κλπ) στους υπόλοιπους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου.

 

 



Σημεία προς βελτίωση

1. Εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων (διοικητικών, τεχνικών, οικονομικών κλπ.) για την ανταλλαγή 
επισκέψεων με άλλα σχολεία της χώρας ή στο εξωτερικό.

2. Απαλλαγή από διδακτικά και άλλα καθήκοντα κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων.

3. Προτεραιότητα σε μαθητές που προέρχονται από περιβάλλοντα που δεν τους παρέχουν ευκαιρίες για ανάλογες 
εμπειρίες.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
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

Όλες οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν χαρακτηρίζονται από επιστημονική πληρότητα, ποιοτική διάθεση των
συναδέλφων εκπαιδευτικών για διάχυση προβληματισμού και αναζήτηση πρακτικών λύσεων. Είναι σημαντικό να
προσδιοριστούν τα σπουδαιότερα αποτελέσματα των δράσεων. Αναλυτικότερα, δόθηκε η δυνατότητα ανάδειξης
κοινωνικών παραμέτρων που υπεισέρχονται στις ποικίλες εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες συχνά δε



λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά τις φάσεις του σχεδιασμού και της δημιουργίας εκπαιδευτικών πολιτικών.
Επιπρόσθετα, αυξήθηκε σημαντικά το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για διάφορα θέματα που άπτονται της
παιδαγωγικής λειτουργίας. Με μια περισσότερο ενδελεχή ματιά, θετική χροιά είχε η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση ερωτηματολογίων, οργάνωσης διαδικτυακών δράσεων και εκδηλώσεων και
συζήτησης στρογγυλής τραπέζης επί διάφορων θεμάτων που ανακύπτουν. Συνάμα, θετικό πρόσημο είχε ως
αποτέλεσμα η αποτύπωση και η καταγραφή των διάφορων εντοπιζόμενων ελλείψεων και αδυναμιών σε επίπεδο
βασικών δομών για επίτευξη αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, ενώ συμπληρωματικά με αυτό τονίστηκε και η
ανάδειξη των απαιτούμενων υλικών προαπαιτούμενων για τη βελτίωση της σχολικής μονάδας. Ακόμη,
διαμορφώθηκε γόνιμο έδαφος για περαιτέρω προβληματισμό και διερεύνηση μέσα από τη συνεργασία όλων των
μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, εμπλέκοντας και εκπροσώπους φορέων της ευρύτερης κοινότητας. Τέλος,
οι εκπαιδευτικοί ασχολήθηκαν επιτυχώς και οδηγήθηκαν σε σχετικά συμπεράσματα και προτάσεις για τη
βελτίωση των σχολικών εγχειριδίων και των εφαρμοζόμενων αναλυτικών προγραμμάτων, συνυπολογίζοντας τις
σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές που παρέχονται.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Αξίζει να προσδιοριστούν και οι σπουδαιότερες δυσκολίες που εντοπίστηκαν. Ειδικότερα, άξια αναφοράς είναι η
δυσκολία ανάπτυξης εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ της σχολικής μονάδας και του Υπουργείου Παιδείας, το
οποίο έχει επωμιστεί σημαντικές αρμοδιότητες εκπαιδευτικής πολιτικής. Συνάμα, σημαντικός περιορισμός ήταν
η διαρκής μετατόπιση των προθεσμιών, με αποτέλεσμα να επιμηκυνθεί, χωρίς ουσιώδη σκοπό, η συνολική
διάρκεια της ακολουθούμενης διαδικασίας. 

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

https://youtu.be/kd55INRztKI

Θέμα 2

Άξονας

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Ειδικότερο Θέμα

https://youtu.be/-_8ZO2Iqy08



Θέμα 3

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Ειδικότερο Θέμα

https://youtu.be/1LJSwgS_ZEk


