
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 Σχολείο μας Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Νικηφόρου βρίσκεται ΒΑ του Νομού Δράμας σε ημιορεινή περιοχή.
Η περιοχή χαρακτηρίζεται αγροτική-κτηνοτροφική. Τα τελευταία τρία χρόνια φοιτούν στο σχολείο εξήντα
μαθητές συνολικά. Η μετακίνηση-μεταφορά μαθητών γίνεται με λεωφορείο ΚΤΕΛ.

Το σχολείο μας συμμετέχει σε εθελοντικές δράσεις, προγράμματα και διαγωνισμούς (Bravo Schools!, Jiounior
Achivement Greece, Διαγωνισμούς Φυσικής, Μαθηματικών, Αστρονομίας και Ολυμπιάδα Μαθηματικών), ενώ οι
εκπαιδευτικοί μας συμμετέχουν σε επιμορφώσεις και συνέδρια παρουσιάζοντας τις δράσεις του σχολείου.

Στο σχολείο μας εδρεύει ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δράμας "ο Πήγασος", του οποίου πρόεδρος
είναι μέλος του Συλλόγου Καθηγητών. Σε συνεργασία με τον "Πήγασο" και το δήμο Παρανεστίου (στον οποίο
ανήκει το σχολείο μας) δημιουργήθηκαν και λειτουργούν στην αυλή του σχολείου Υπαίθριο Εργαστήριο Φυσικής
και Πάρκο Ηλιακών Ρολογιών. Χάρη σε δωρεές ιδιωτών και συλλόγων δημιουργήθηκε στον ίδιο χώρο το
Αστρονομικό Παρατηρητήριο (το πρώτο και μοναδικό σε δημόσιο σχολείο της Ελλάδας), εξοπλισμένο με
υπερσύγχρονο τηλεσκόπιο, εγκαινιάζοντας συνεργασία με πανεπιστήμια της Ελλάδας (ΑΠΘ) και του εξωτερικού
(Πανεπιστήμιο της Γρανάδα, 18/7/2018) www.pegasusdrama.gr .

Στους χώρους αυτούς το σχολείο μας δέχεται επισκέψεις για δωρεάν ξενάγηση όχι μόνο μαθητών άλλων
σχολείων και βαθμίδων, αλλά και ιδιωτών.Το σχολικό έτος 2021-2022 το σχολείο μας δέχτηκε επισκέψεις  17
σχολείων και ξεναγήθηκαν συνολικά 794 μαθητές και εκπαιδευτικοί.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Άνοιγμα του Σχολείου στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη εκπαιδευτική
κοινότητα

2. Διάχυση δράσεων του Σχολείου μέσω του τύπου, της ιστοσελίδας του σχολείου
και της τηλεόρασης ("Περίμετρος", ΕΡΤ3).

Σημεία προς βελτίωση

http://www.pegasusdrama.gr/


Μόνιμη επίλυση του καθεστώτος της λειτουργίας των ολιγομελών τμημάτων ομάδων προσανατολισμού
(τα τελευταία τέσσερα χρόνια η λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων γίνεται με κατ' εξαίρεση έγκριση), λόγω
του ότι οι λυκειακές τάξεις βάσει του νόμου λειτουργούν με ολιγομελή τμήματα και ως εκ τούτου οι ομάδες
προσανατολισμού έχουν λίγους μαθητές. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Άψογη συνεργασία μεταξύ Συλλόγου Διδασκόντων και διεύθυνσης Σχολείου
αλλά και του σχολείου με το Δήμο Παρανεστίου.
Εξωστρέφεια του σχολείου λόγω των δράσεων και των υποδομών.
Διάχυση καλών πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης (βιωματική, εκπαίδευση
στη δημοκρατία, συνδιδασκαλίες, καινοτόμες δράσεις).

Σημεία προς βελτίωση

Ανάγκη γραμματειακής υποστήριξης από επαγγελματία γραμματέα.
Εξάρτηση του χρόνου λειτουργίας του σχολείου από τα τοπικά δρομολόγια των
υπεραστικών λεωφορείων για τη μεταφορά των μαθητών από και προς το
σχολείο.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Πολλά μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων είναι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ή
διδακτορικού.
Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών συμμετέχει αυτοβούλως σε ενημερωτικές
ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια. Επιμορφώσεις επίσημων φορέων
(πανεπιστημίων και συλλόγων).
Πνεύμα συνεργασίας τόσο μεταξύ των μελών του συλλόγου όσο και με
συλλόγους διδασκόντων από άλλα σχολεία ή περιοχές της χώρας για
παιδαγωγικούς ή επιμορφωτικούς σκοπούς (επισκέψεις/ξαναγήσεις σχολείων,
διαδικτυακές αστροπαρατηρήσεις για σχολεία, επιμορφώσεις εκπαιδευτικών
της ΔΔΕ Δράμας)

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα (αναμένεται έγκριση του προγράμματος
Erasmus που συμμετέχει το σχολείο μας).



Δικαίωμα χρήσης εκπαιδευτικής άδειας μετ' αποδοχών για την μετεκπαίδευση
των εκπαιδευτικών.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Οι δράσεις είχαν ως αποτέλεσμα να βελτιωθούν οι σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών μέσα από βιωματικές
δραστηριότητες, από διδακτικές πρακτικές που αξιοποιούσαν τη συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους
(ομαδοσυνεργατική) αλλά και με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, από συζητήσεις για επίκαιρα θέματα (π.χ.
πόλεμος στην Ουκρανία, που έγινε και αντικείμενο της ενασχόλησης μας με το STEAM στην Γ΄ Γυμνασίου),
ακόμη και μέσα από από την αλλαγή στους χώρους διδασκαλίας (outdoor εκπαίδευση). Επίσης, με την
αξιοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων ασχοληθήκαμε με την επίλυση κρίσεων και διαφορών μέσα από τη
διαμεσολάβηση. 

Το σχολείο μας για δεύτερη χρονιά συμμετέχει στο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο της ΔΔΕ Δράμας, ενώ συνεχίζει τις
διαδικτυακές αστρονομικές παρατηρήσεις για σχολεία που δεν μπορούν να  μας επισκεφτούν διά ζώσης. Επίσης,
φέτος -ύστερα από δυο χρόνια και για το μικρό χρονικό διάστημα που επιτράπηκε- δεχτήκαμε εκπαιδευτικές
επισκέψεις σχολείων και ξεναγήσαμε στο Πάρκο Ηλιακών Ρολογιών, στο Υπαίθριο Εργαστήριο Φυσικής και στο
Αστρονομικό Παρατηρητήριο 800 μαθητές και εκπαιδευτικούς. 

Εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συμμετείχαν σε επιμορφώσεις με ποικίλη θεματολογία ενώ υπήρξαν
επιμορφωτές σε θέματα σχετικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων και την Αστρονομία. Επίσης το σχολείο μας



εγκαινιάζει τριετή συνεργασία με το ΔΙΠΑΕ, Σχολή Δασολογίας και Φυσικών Επιστημών, Εργαστήριo GERi lab,
με θέμα την καθαρότητα των υδάτων για τη διατήρηση καθαρών θαλασσών. Το Αστρονομικό Παρατηρητήριο από
το 2022 εγκαινιάζει συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα την απόκρυψη
αστέρων από αστεροειδείς, ενώ τον Ιούλιο του 2022 στους χώρους του σχολείου μας θα πραγματοποιηθεί σε
συνεργασία με το Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Δράμας "ο Πήγασος", το Σύλλογο Φίλων Αρχαιολογικού
Μουσείου Δράμας και το Πανεπιστήμιο της Γρανάδα, Θερινό Σχολείο Αστρονομίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές
Αστρονομίας από όλο τον κόσμο.

Το σχολείο μας δέχτηκε πρόταση από Οργανισμό της Ισπανίας που ασχολείται με τη νεολαία και τις σχέσεις των
σχολείων με την τοπική κοινότητα να συμμετέχει σε κοινοπραξία σχολείων και οργανισμών στο πλαίσιο των
Προγραμμάτων Εrasmus , σε δράση ΚΑ210. Περιμένουμε την έγκριση του Προγράμματος από τον εθνικό
οργανισμό της Ισπανίας για τα προγράμματα Erasmus .

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι όποιες δυσκολίες αντιμετωπίστηκαν από τους εκπαιδευτικούς χάρη στην καλή σχέση μεταξύ τους, με τη
διεύθυνση του σχολείου και τη συνεργασία με το Δήμο Παρανεστίου και τους φορείς της Περιφερειακής
Ενότητας Δράμας που συμμετείχαν στις δράσεις μας.

Επίσης, η λειτουργία των ολιγομελών τμημάτων του σχολείου μας είναι ένα ζήτημα που απασχολεί το σχολείο
μας και επιβαρύνει ψυχολογικά όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και τις οικογένειές τους, καθιστώντας
επισφαλή ακόμη και τη λειτουργία του σχολείου μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Θα ήταν χρήσιμο για τη λειτουργία του σχολείου και την καλύτερη προετοιμασία των δράσεων η ύπαρξη
γραμματειακής υποστήριξης, που να αποδεσμεύει τους εκπαιδευτικούς από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες των
προγραμμάτων.

Ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουμε σταθερά ως απομακρυσμένο σχολείο, είναι το κόστος των μετακινήσεων των
μαθητών για τις διδακτικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις, γεγονός που αποτρέπει την πραγματοποίησή τους. Εν
όψει ενός ακόμη πιο δύσκολου χειμώνα από άποψη κόστους καυσίμων και μετακινήσεων, θα θέλαμε με κάποιον
τρόπο να επιτραπεί στο δήμο να ενισχύει οικονομικά τις μετακινήσεις των μαθητών ή να αξιοποιεί το λεωφορείο
του δήμου για τέτοιες μετακινήσεις.

 

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Θα ήταν χρήσιμες επιμορφώσεις σε: 1. διαφοροποιημένη διδασκαλία 2. outdoor
education


