
Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

 

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 Ε.Ε.Ε.ΕΚ Καρπενησίου συστεγάζεται σε ένα συγκρότημα σχολείων που
απαρτίζεται από το 3ο Δημοτικό Σχολείο, το 3ο Νηπιαγωγείο, το Ειδικό Δημοτικό
Σχολείο, το Ειδικό Νηπιαγωγείο και το 2ο Γυμνάσιο Καρπενησίου. Το περιβάλλον
που συνθέτουν τα παραπάνω σχολεία είναι ιδανικό για όλους τους μαθητές που
φοιτούν σε αυτά, καθώς ενισχύεται η κοινωνικοποίηση, η συνεργασία, η αποδοχή
στη διαφορετικότητα και η εκτίμηση των δυνατοτήτων κάθε μαθητή.

Για το σχολικό έτος 2020/21 φοίτησαν στο σχολείο μας πέντε μαθητές. Το
εκπαιδευτικό προσωπικό που εργάζεται  στο σχολείο καθόλη την εβδομάδα
 αποτελείται από κοινωνικό λειτουργό ΠΕ30, φιλόλογο ΠΕ2ΕΑΕ, υπεύθυνο
εργαστηρίου κηπουρικής ΠΕ88.02, υπεύθυνο εργαστηρίου μαγειρικής ΠΕ88.04,
γυμναστή ΠΕ11, καθώς και ενα εργαζόμενο ως ΕΒΠ. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του
σχολείου ολοκληρώνεται από εκπαιδευτικούς: πληροφορικής ΠΕ86, Καλλιτεχνικών
ΠΕ08, μαθηματικών ΠΕ03 και μουσικής ΠΕ79 που συμπληρώνουν το εκπαιδευτικό
τους ωράριο στο Ε.Ε.Ε.ΕΚ Καρπενησίου, ενώ ανήκουν σε άλλα σχολεία. Η
αποτίμηση και η διαδικασία αξιολόγησης της σχολικής μονάδας με βάση την αριθ.
108906/ΓΔ4 ΦΕΚ 4189/10 Σεπτεμβρίου 2021 έγινε από δύο ομάδες εργασίας, όπως
αυτές αναφέρονται στην αριθ. 116η/24-9-2021 πράξη του συλλόγου εκπαιδευτικών.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ο σύλλογος διδασκόντων του Ε.Ε.Ε.ΕΚ κάνοντας τον απολογισμό της παιδαγωγικής
και μαθησιακής λειτουργίας του σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021, έκρινε
αρκετά ικανοποιητική την προσπάθεια της κοινότητας του σχολείου για την



επίτευξη των επιμέρους στόχων στους  παραπάνω θεματικούς άξονες όπως αυτοί
καταγράφονται.

Σημεία προς βελτίωση

Η  πρόταση που κατατίθεται είναι η μελλοντική συνέχιση της ήδη 
υπάρχουσας διαδικασίας και δράσης, εμπλουτίζοντας τη με 
συνεκπαίδευση, συνεργασία με άλλα σχολεία και φορείς, όσο αυτό είναι εφικτό,
λόγω covid19 ή άλλης ανασταλτικής αιτίας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Ε.Ε.Ε.ΕΚ κάνοντας τον απολογισμό της διοικητικής
λειτουργίας του σχολείου για το σχολικό έτος 2020-2021, έκρινε αρκετά
ικανοποιητική την προσπάθεια της κοινότητας του σχολείου και των αποφάσεων του
συλλόγου για την επίτευξη των επιμέρους στόχων στους  παραπάνω θεματικούς
άξονες όπως αυτοί καταγράφονται.

Σημεία προς βελτίωση

Η  πρόταση που κατατίθεται είναι περισσότερες πρωτοβουλίες για την 
διαμόρφωση δικτύων σχολείων,  η περαιτέρω προβολή του έργου του 
σχολείου και η όσο το δυνατόν περισσότερο διάχυση καλών πρακτικών 
από την αλληλεπίδραση με άλλα σχολεία, εφόσον αυτό είναι εφικτό, λόγω
covid19 ή άλλης ανασταλτικής αιτίας. Τέλος, η συνεχής επέκταση 
συνεργασιών με την ευρύτερη κοινότητα της πόλης και όχι μόνο, 
δημιουργώντας ένα μνημόνιο φιλίας που θα επικυρώνει τη σχέση του 
σχολείου με την κοινότητα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καρπενησίου κάνοντας τον απολογισμό
της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών του σχολείου για το σχολικό
έτος 2020-2021, έκρινε αρκετά ικανοποιητική την συμμετοχή αυτών σε
επιμορφωτικές δράσεις. 



Σημεία προς βελτίωση

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε άλλες δράσεις (προγράμματα Erasmus,
συνεργασία με άλλα σχολεία κλπ) δεν κρίνεται επαρκής είτε λόγω συνθηκών covid
19 είτε λόγω  για αρκετό χρονικό διάστημα τα σχολεία γενικής παιδείας έκαναν
μάθημα εξ αποστάσεως. Η  πρόταση που κατατίθεται είναι η συνέχιση του έργου 
της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών του σχολείου και η προσπάθεια για 
μέγιστη συνεργασία  με άλλα σχολεία και συμμετοχή σε εθνικά και 
ευρωπαϊκά προγράμματα, εφόσον αυτό είναι εφικτό, λόγω covid 19 ή άλλης
ανασταλτικής αιτίας.


