
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 Δημοτικό Σχολείο Ουρανούπολης αποτελεί ένα δημόσιο σχολείο που στεγάζεται σε μία αναπτυσσσόμενη 
περιοχή της Χαλκιδικής, την Ουρανούπολη. Ανήκει στη Διεύθυνση Π.Ε. Χαλκιδικής Κεντρικής Μακεδονίας και 
υπάγεται διοικητικά στον Δήμο Αριστοτέλη. Πρόκειται για ένα ενιαίου τύπου ολοήμερο δημοτικό σχολείο, το 
οποίο την τρέχουσα σχολική χρονιά λειτουργεί ως πενταθέσιο. Στο σχολείο φοιτούν φέτος 56 μαθητές/-τριες (29 
αγόρια και 27 κορίτσια), εκ των οποίων οι 5 είναι πρόσφυγες από την Ουκρανία. Στην Α’ τάξη φοιτούν 9 παιδιά 
(5 αγόρια και 4 κορίτσια), στη Β’ τάξη 10 παιδιά (6 αγόρια και 4 κορίτσια) , στη Γ-Δ’ τάξη 19 παιδιά (9 αγόρια 
και 10 κορίτσια) , στην Ε’ τάξη 6 παιδιά (4 αγόρια και 2 κορίτσια) και στη ΣΤ΄τάξη 12 μαθητές (5 αγόρια και 7 
κορίτσια). Για τη σχολική χρονιά 2021-2022 ο Σύλλογος Διδασκόντων αποτελείτο από 12 εκπαιδευτικούς. 
Οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί δύο (2). Παράλληλα, στο σχολείο λειτουργεί Τάξη Υποδοχής ΖΕΠ, με στόχο 
την υποστήριξη των μαθητών που δεν έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας. Αριθμεί συνολικά πέντε 
αίθουσες διδασκαλίας, οι οποίες είναι εξοπλισμένες με υπολογιστές και βιντεοπροβολείς (projectors) και 
επιπλέον, διαθέτει αίθουσα Πληροφορικής και Βιβλιοθήκη. Στον προαύλιο χώρο υπάρχει ένα (1) γήπεδο μπάσκετ. 
Σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών (σεισμού- πυρκαγιάς) υπάρχει σχέδιο εκκένωσης και εύκολη πρόσβαση 
διαφυγής εκτός του κτιρίου στον προαύλιο χώρο. Η σχολική μονάδα λαμβάνει μέρος συχνά σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα που αποσκοπούν στη δημιουργία και τη διατήρηση ενός θετικού και ασφαλούς κλίματος στη 
σχολική μονάδα, ώστε όλοι/-ες οι μαθητές/-τριες να μεγιστοποιήσουν τη μαθησιακή και κοινωνική τους επίδοση. 
Ο Σύλλογος Διδασκόντων και ο Σύλλογος Γονέων συνεργάζονται αρμονικά για την επίτευξη των στόχων της 
λειτουργίας του σχολείου, που δεν είναι άλλοι από την προαγωγή της παιδείας και την πνευματική πρόοδο της 
περιοχής. 

 

 

  

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η διάθεση των εκπαιδευτικών να ασχολούνται με τα παιδιά, μέσα από τη 
συμμετοχή τους σε ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες με καινοτόμο 



περιεχόμενο. 
Η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αποσκοπούν στη δημιουργία 
και τη διατήρηση ενός θετικού και ασφαλούς κλίματος στη σχολική μονάδα. Τ
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες που 
διεξάγονται από επίσημους φορείς.
Μικρός αριθμός μαθητών.
Μηδενική σχολική διαρροή.
Αρμονική συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς για την επίτευξη των 
στόχων της λειτουργίας του σχολείου.
Πολύ καλές σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους/τις μαθητές/-τριες.

Σημεία προς βελτίωση

Ανάγκη για μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα και δράσεις. 
Βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων ΤΠΕ, η οποία θα υποστηρίξει 
περισσότερο τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε καινοτόμες δράσεις. 
Απουσία Τμήματος Ένταξης για την υποστήριξη των μαθητών/-τριών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες.
Έλλειψη σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων (μουσικοί, εικαστικοί).

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων, κηδεμόνων και 
μαθητών.
Άμεση γνώση και παρέμβαση στα ζητήματα διοίκησης, οργάνωσης και 
λειτουργίας του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Υπερβολικός φόρτος εργασίας σε διοικητικό επίπεδο παράλληλα με το 
διδακτικό έργο.
Ανάγκη αναβάθμισης στον τομέα υποδομών και πόρων, διότι παρουσιάζονται 
σημαντικές ελλείψεις χώρων, δεδομένου πως δεν υπάρχουν αίθουσες 
εικαστικών, ξένων γλωσσών και  κεντρικής βιβλιοθήκης.
Ανάγκη για συνεργασία με ΕΔΕΑΥ, καθώς κρίνεται απαραίτητη η παρουσία 
κοινωνικού λειτουργού και ψυχολόγου στο σχολείο, ώστε να αντιμετωπίζονται 
ζητήματα τόσο προσωπικής όσο και εκπαιδευτικής φύσεως.



 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συνεχής θέληση και εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα 
επιμόρφωσης, εκπαιδευτικά σεμινάρια και ευρωπαϊκά προγράμματα, που 
αποσκοπούν στη δημιουργία και διατήρηση ενός θετικού και ασφαλούς 
κλίματος στη σχολική μονάδα, ώστε όλοι/-ες οι μαθητές/-τριες να 
μεγιστοποιήσουν τη μαθησιακή και κοινωνική τους επίδοση.
Επιστημονική επάρκεια και καλές δεξιότητες των εκπαιδευτικών στις νέες 
τεχνολογίες.
Κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.

Σημεία προς βελτίωση

Εμπλοκή σε περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα σε συνδυασμό με 
περισσότερους αρμόδιους φορείς.
 
 

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
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Όσον αφορά το Σχέδιο Δράσης για τη Σχολική Βιβλιοθήκη, οι αρχικές ενέργειες
πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τον σχεδιασμό και ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες
οργάνωσης της σχολικής βιβλιοθήκης. Αλλαγές πραγματοποιήθηκαν αφού, λόγω μη
χρηματοδότησης, δεν διαμορφώθηκε ο ξεχωριστός χώρος λειτουργίας της
βιβλιοθήκης. Άρχισε να λειτουργεί στην παλιά της θέση, αίθουσα Γ-Δ , περισσότερο
οργανωμένη. Αναφορικά με το Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική ανάπτυξη
εκπαιδευτικών, η δράση υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, με κάποιες
τροποποιήσεις αναφορικά με τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι εκπαιδευτικοί του
σχολείου συμμετείχαν ενεργά σε επιμορφώσεις/προγράμματα που διοργανώθηκαν
από επίσημους φορείς, παρά τους περιορισμούς της φετινής σχολικής χρονιάς
εξαιτίας της πανδημίας και την απαγόρευση υλοποίησης δια ζώσης επιμορφώσεων.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Αναφορικά με το Σχέδιο Δράσης για τη Σχολική Βιβλιοθήκη, τα αποτελέσματα της δράσης 
είναι:

Εμπλουτισμός της ήδη υπάρχουσας συλλογής βιβλίων με σύγχρονες εκδόσεις.
Καταγραφή των τίτλων των βιβλίων ηλεκτρονικά και ταξινόμηση σύμφωνα με τη 
δεκαδική ταξινόμηση Dewey.
Αύξηση του αριθμού των καταγεγραμμένων τίτλων οι οποίοι απευθύνονται σε όλες 
τις ηλικίες και  καλύπτουν διαφορετικά προφίλ μάθησης ,διαφορετικές περιπτώσεις 
διαφορετικότητας και ποικιλία ενδιαφερόντων.
Βελτιωση της προσβασιμότητας και λειτουργικότητας με την οργάνωση, καταγραφή 
και ταξινόμηση της συλλογής και την επέκταση του χρόνου λειτουργίας.
Χρήση της  βιβλιοθήκη για  τις  ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Αύξηση της επισκεψιμότητας της βιβλιοθήκης.
Σύνταξη του κανονισμού λειτουργίας βιβλιοθήκης.

Όσον αφορά το Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών, τα 
αποτελέσματα της δράσης είναι:



Εξαιρετική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων.
Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν ενεργά σε όλα τα προγράμματα με ενθουσιασμό καθ' 
όλη τη διάρκεια.
Οι γονείς δήλωσαν ικανοποιημένοι από την υλοποίηση δράσεων που σχεδίασαν οι 
εκπαιδευτικοί, ως απόρροια της συμμετοχής τους στα προγράμματα.
Αναρτήθηκαν οι δραστηριότητες του σχολείου μας με πλούσιο συνοδευτικό υλικό,το 
οποίο συνετέλεσε στην προβολή του σχολείου μας στην τοπική κοινωνία.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Αναφορικά με το Σχέδιο Δράσης για τη Σχολική Βιβλιοθήκη, οι δυσκολίες που 
παρουσιάστηκαν είναι:

Η έλλειψη χρόνου.
Η επαρκής χρηματοδότηση προκειμένου να διαμορφωθεί άισθητικά και παιδαγωγικά 
κατάλληλα ο περιβάλλον χώρος που θα φιλοξενεί τις δράσεις και το υλικό μιας 
οργανωμένης βιβλιοθήκης. 

Όσον αφορά το Σχέδιο Δράσης για την Επαγγελματική Ανάπτυξη των Παιδιών, οι 
δυσκολίες που παρουσιάστηκαν είναι:

Μεγάλος φόρτος εργασίας για τον εντοπισμό προγραμμάτων που θα
 νταποκρίνονταν στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του εκπαιδευτικού
προσωπικού.
Λόγω της πανδημίας COVID-19, δεν υπήρχε δυνατότητα για συμμετοχή
σε διά ζώσης σεμινάρια.

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

Πρακτική 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Τίτλος Δράσης

«Εκπαιδευτικά προγράμματα-Δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος»

Στόχος Βελτίωσης

Αύξηση των προγραμμάτων των σχολικών δραστηριοτήτων και των καινοτόμων δράσεων που υλοποιούνται στο



σχολείο.

 Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά
προγράμματα και δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος.

 Αύξηση της συμμετοχής των μαθητών/-τριών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις.

Διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων στη σχολική κοινότητα.

Ενέργειες Υλοποίησης

Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα και τις δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος από τη Διευθύντρια και τη 
Συντονίστρια του Σχεδίου Δράσης, κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τις 
δυνατότητες ανάπτυξης και τη μεθοδολογία υλοποίησης των εν λόγω προγραμμάτων. Έπειτα 
από γόνιμη συζήτηση, αποφασίστηκε η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα παρακάτω 
προγράμματα/δράσεις: 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης “Ταπερίστας", το οποίο 
εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Διαδικτυακό σεμινάριο για εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες (ΚΑΡΠΑ-χρήση απινιδωτή) 
από τον φορέα Kids Save Lives.
Χριστουγεννιάτικου Bazaar για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Κτίζοντας Ενιαία, Θετικά και Ισότιμα Μαθησιακά Περιβάλλοντα 
μέσω του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ)» «Building School-
Wide Inclusive, Positive and Equitable Learning Environments Through A Systems-Change 
Approach (SWPBS) PROJECT NUMBER – 606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY»,  
το οποίο χρηματοδοτείται υπό τη δράση ERASMUS Key Action 3 Policy Experimentation.
Διαδικτυακή επιμορφωτική ημερίδα στο πλαίσιο της λειτουργίας του Διαθεματικού 
Διαπεριφερειακού Δικτύου "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο" με επιμέρους θεματικές ενότητες: 
Δημιουργική αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών και διαδικτυακών εφαρμογών, 
Δημιουργική και ασφαλής χρήση του Διαδικτύου, Η πολιτική της Κυβερνοασφάλειας στον 
τομέα της εκπαίδευσης τον 21ο αιώνα.

Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις/συναντήσεις με τις 
ακόλουθες θεματικές:

«Σχολική βιβλιοθήκη. Ο ρόλος, ο χώρος και η λειτουργία της»
«Συμπερίληψη ατόμων με ήπιες μαθησιακές δυσκολίες».
«Συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών σε ευρωπαϊκά προγράμματα»
«Βιωματικές προσεγγίσεις Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης»
«Δημιουργία, Συντήρηση και Εκπαιδευτική αξιοποίηση του σχολικού κήπου»

Όλες οι ενέργειες παρακολουθήθηκαν με καταγραφές στο ημερολόγιο του σχολείου. ...



Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

http://dim-ouran.chal.sch.gr/site2/2022/04/06/πρόγραμμα-swpbs-προώθησης-θετικών-
συμπερ/

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα

Απαραίτητη κρίνεται η επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά
προγράμματα, όπως για παράδειγμα συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus+, E-
Twinning.


