
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

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Ε.Ε.Ε.ΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΒΑΘΜΙΔΑ: ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

KENTΡΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ:ΥΠΑΙΘ

Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Πέλλας

Το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Γιαννιτσών βρίσκεται  στην οδό Μεγ. Αλέξανδρου 112  στα Γιαννιτσά, Τ.Κ 58100

Τηλ:2382081452 fax: 2382081452

Email: ΕΕΕΕΚ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ [mail@eeeek-gianits.pel.sch.gr]

Έτος λειτουργίας του σχολείου/ ΦΕΚ ίδρυσης: 1640/10-12-2001

Συστεγαζόμενη/ες σχ. μονάδα/ες: 

1) Ειδικό Νηπιαγωγείο Γιαννιτσών

2) Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών

Αριθμός μαθητών σχολείου κατά την έναρξη και λήξη του σχ. Έτους 2020-21:  

32(τριάντα δύο)

1. Μαθητικό Δυναμικό

Αγόρια: 19( Α Τάξη: 4, B Τάξη:1, Γ Τάξη: 3, Δ Τάξη:4, Ε Τάξη:2, ΣΤ Τάξη: 5)

Κορίτσια: 13( Α Τάξη : 3, B Τάξη:1, Δ Τάξη :1, Ε Τάξη:1, Τάξη: 7)

Σύνολο: 32(τριάντα δύο)

2. Αριθμός Αλλοδαπών

Αγόρια:01



Κορίτσια: 0

Σύνολο:01

Από τους παραπάνω μαθητές αποφοίτησαν 6(έξι) μαθητές. Θα παραμείνουν για να επαναλάβουν την τάξη 6(έξι)
μαθητές στην ΣΤ’ τάξη, 1( ένας) μαθητής στην Α’ τάξη και 2(δύο) μαθητές στην Β’ τάξη.

Δύο από τους μαθητές μας δέχονται κατ’ οίκον διδασκαλία λόγω της ιδιαιτερότητας της κατάστασης της υγείας
τους.

Αριθμός αιθουσών, τμημάτων και εργαστηρίων (αναφέρετε τα εργαστήρια στις ΣΜΕΑΕ

Β/θμιας) σχολικής μονάδας

Αριθμός αιθουσών: 7(εφτά)

Αριθμός τμημάτων: 8(οχτώ)

  Αριθμός Εργαστηρίων: 5(πέντε)

Στον αύλειο χώρο υπάρχουν δύο θερμοκήπια, ένα μεγάλο και ένα μικρό για τις ανάγκες του Εργαστηρίου
Γεωπονίας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

1) Μαγειρικής- Ζαχαροπλαστικής

2) Αυτόνομης Διαβίωσης

 3) Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

4) Πληροφορικής  και

5) Κοπτικής – Ραπτικής

Αριθμός Εκπαιδευτικών-ΕΕΠ, ΣΔΕΥ ΚΑΙ ΕΒΠ: 25 (είκοσι πέντε)

Πιο συγκεκριμένα είχαμε τις εξής ειδικότητες:

 4 ΠΕ 11 Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ

2 ΠΕ 02 Φιλολόγων ΕΑΕ

1 ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ

1 ΠΕ03 Μαθηματικών ΕΑΕ

1 ΠΕ 08 Εικαστικών ΕΑΕ

1 ΠΕ80 Οικονομίας ΕΑΕ

1 ΠΕ 79.01 Μουσικής ΕΑΕ

1 ΠΕ 88.01 Γεωπονίας ΕΑΕ

1 ΠΕ 88.02 Φυτικής Παραγωγής ΕΑΕ

1 ΠΕ 88.04 Διατροφολογων ΕΑΕ

1 ΠΕ 86 Πληροφορικής ΕΑΕ

1 ΤΕ 01.13 Προγραμματστών Υπολογσιτών ΕΑΕ



1 ΠΕ 29 Εργοθεραπείας

1 ΠΕ 26 Λογοθεραπείας

1 ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών

1 ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών

1 ΠΕ 23 Ψυχολόγων

2 ΔΕ 01 Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό

και Εκπαιδευτικοί ΣΔΕΥ :

1 ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών

1 ΠΕ 23 Ψυχολόγων

Οι μαθητές που φοιτούν είναι άτομα με αναπηρίες και έρχονται από όλο τον Δήμο Πέλλας και από το Νομό
Θες/νίκης ( δήμος Κουφαλίων).

Το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Γιαννιτσών συστεγάζεται στο κτήριο που ανήκει στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Γιαννιτσών. Αυτό
δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα διότι έχουμε έλλειψη αιθουσών για το Ε.Ε.Π ( Ψυχολόγο, Κοινωνική Λειτουργό,
Λογοθεραπευτή, Φυσικοθεραπευτή και σχολικό Νοσηλευτή).

Έχουμε ζητήσει από τον Δήμο Πέλλας να προβεί σε κάποιες ενέργειες που θα ανακουφίσουν το σχολείο μας όπως
δημιουργία μικρών αιθουσών στο διάδρομο του σχολείου.

Η παρούσα αξιολόγηση συντάχθηκε την Δευτέρα 27/9/2021 σε συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων με αριθμό
πράξης 1η /27-09-2021 (βιβλίο πράξεων του Διευθυντή) και θέμα: την Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του
Εκπαιδευτικού έργου και αποτίμηση έργου του Σχολικού Έτους 2021- 22.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1.Η γενική εικόνα του σχολείου 
2. Η επιστημονική –παιδαγωγική κατάρτιση και εμπειρία των εκπαιδευτικών ανταποκρίνονται πολύ καλά στις
ανάγκες της σχολικής μονάδας και στο Π.Σ.
3. Η οργάνωση και ο συντονισμός της σχολικής ζωής αποτιμάται ως πολύ καλός δείκτης εξασφαλίζοντας την
καλή λειτουργία του σχολείου.
4. Αξιοποίηση εκπαιδευτικών- παιδαγωγικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που προάγουν την
ομαδοσυνεργατικότητα και την επιμόρφωσή τους.

5. Πολύ καλές διδακτικές πρακτικές για την ψυχική, κοινωνική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των μαθητών.
6. Πολύ καλές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα την ομαδοσυνεργατικότητα και την ανύψωση της
συναδελφικότητας
7. Παρέμβαση των υπευθύνων εκπαιδευτικών για λύσεις συγκρούσεων μεταξύ μαθητών.
8. Ικανοποιητική συνεργασία του σχολείου με γονείς των μαθητών.
9.Ικανοποιητική συνεργασία του σχολείου με φορείς.

12. Ενθάρρυνση της δημιουργικότητας των μαθητών με εκπαιδευτικά προγράμματα.
13. Προσφορά ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους, αποδοχή ετερότητας και αλληλεγγύη.
13. Η φοίτηση κρίνεται καλή και η διαρροή περιορισμένη μετά από πολλές προσπάθειες των εκπαιδευτικών και



των μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Δημιουργία νέου κτηριακού συγκροτήματος που θα στεγάζει μόνο το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Γιαννιτσών με εργαστήρια
σύγχρονα, αίθουσες άνετες, γυμναστήρια και  γραφείων για το προσωπικό του Σχολείου.
· Ύπαρξη υπολογιστών και video προβολέων τόσο στις αίθουσες του Σχολείου, όσο και στο γραφείο του
προσωπικού.
· Ύπαρξη διαδραστικών πινάκων, καινούργιων φωτοτυπικών μηχανημάτων
· Αντικατάσταση του απαρχαιωμένου εργαστηρίου Πληροφορικής
· Εκσυγχρονισμός της ήδη υπάρχουσας βιβλιοθήκης.
· Κάλυψη ωραρίου του σχολείου από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.
· Συνέχιση της προσπάθειας δημιουργίας Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων, μέχρι τελικής ευόδωσης
· Τακτικότερες και πιο οργανωμένες επιμορφώσεις σε κάποιους κλάδους ειδικοτήτων
· Επαφές μαθητών με άλλα Σχολεία (εντός και εκτός Ελλάδος) με την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων.
· Ενεργοποίηση των μαθητών και συμμετοχή τους στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες ως υπεύθυνοι και ενεργοί
πολίτες
στην κοινωνία.
· Βελτίωση και εμπλουτισμός της σχολικής ιστοσελίδας.
· Αύξηση του αριθμού των επισκέψεων σε φορείς, εκθέσεις, μουσεία, εργοστάσια και γενικότερα χώρους που θα
διευρύνουν τους ορίζοντες των μαθητών και θα ενισχύσουν το ενδιαφέρον τους.
· Επαφή του σχολείου με φορείς που θα ενημερώσουν τα παιδιά πάνω σε θέματα που τα απασχολούν, χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών, σεξουαλικά μεταδιδομένων νοσημάτων, κινδύνων από το Διαδίκτυο.

Σχετικά προτείνονται: κατά το πρώτο στάδιο της εφαρμογής του θεσμού να δοθεί έμφαση σε ζητήματα που
συνδέονται άμεσα με τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου όπως:

δημιουργία, βελτίωση & επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του σχολείου,
σύνταξη εσωτερικού κανονισμού του σχολείου και
σύνδεση σχολείου-κοινωνίας(φορείς-γονείς-ιδρύματα κλπ).

Ανοιχτή παρουσίαση των σχολικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων στο τέλος του διδακτικού έτους

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η συνεργασία του σχολείου με τους φορείς εκπαίδευσης είναι πολύ καλή, καθώς επίσης και με τον Δήμο
Πέλλας  (οικονομικός αρωγός), ενώ με τους γονείς η συνεργασία είναι προβληματική μόνο στο κομμάτι του ότι 
δεν υφίσταται Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Παρατηρείται δε αποστασιοποίηση κάποιων  γονέων από την
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου μας, μεταθέτοντας την ευθύνη στους εκπαιδευτικούς. Η συνεργασία με την
περιφερειακή διεύθυνση α/βάθμιας και β/βάθμιας  εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, είναι άψογη καθώς
υπάρχει συνεχής επικοινωνία για την επίλυση τυχών προβλημάτων που παρουσιάζονται.  Υπάρχει συνεργασία με
τον Σ.Ε.Ε.  και επίσης όταν κριθεί απαρα΄τητο και και με τους φορείς του ΥΠΑΙΘ.

Άψογη συνεργασία με όλους τους φορείς της πόλης.
Το σχολείο ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των μαθητών:
1)με προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και διαγωνισμούς,
2)προάγει τον αθλητισμό (διάκριση-κατάκτηση πρωταθλήματος στους σχολικούς αγώνες ποδοσφαίρου σε
επίπεδο Νομού),
3)με πολιτιστικές εκδηλώσεις, που έχουν ως στόχο τους την εμφύσηση παραδοσιακών αξιών



4)με δραστηριότητες κοινωνικής προσφοράς.

5) Οι μαθητές φτιάχνουν υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών, κηραλοιφές, λαμπάδες, λικέρ, ημερολόγια, τα
οποία διαθέτουν προςπώληση και τα έσοδα διατίθενται γιατί την αγορά πάγιων και αναλώσιμων υλικών και για
εκδρομές και εξόδους στην πόλη.

Γίνεται ένα BAZAAR κάθε τέλος της χρονιάς και οι μαθητές μαθαίνουν να εκθέτουν στην αγορά, ότι
κατασκευάζουν.
Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη, μιας και συμβάλλουν στην
πνευματική ανάπτυξη των μαθητών μας.

Λόγω του covid-19 όμως και επειδή έλειπαν αρκετοί εκπαιδευτικοί με άδεια ειδικού σκοπού, οι εκπαιδευτικοί που
έμειναν στο σχολείο επωμίσθηκαν βαρύ φορτίο, μιας και το σχολείο μας ως Ειδικό έχει να αντιμετωπίσει
δύσκολες περιπτώσεις.
Το σχολείο προσφέρει ίσες ευκαιρίες μάθησης) σε όλους.

Είναι πεποίθηση όλων μας ότι το σχολείο μας υποστηρίζει την δημιουργία

υπεύθυνων, ενεργών και δημοκρατικών πολιτών του αύριο.

Σημεία προς βελτίωση

Το σχολείο βρίσκεται αντιμέτωπο με όλο και περισσότερεςπροβληματικές καταστάσεις, που απορρέουν από
ευρύτερα προβλήματα της κοινωνίας  (δυσλειτουργία στο οικογενειακό περιβάλλον, παραμέληση, φτώχεια,
κοινωνική  ανισότητα, ρατσισμός, βία, κρίση αξιών, πολιτισμική υποβάθμιση, κ.λπ.), καθώς και με  νέες μορφές 
συμπεριφορών και σχολικής βίας.

Τα μέτρα και οι μέθοδοι για τη  διασφάλιση της σχολικής πειθαρχίας και την προστασία της μαθησιακής
διαδικασίας  πολλές φορές δεν αξιοποιούνται στο σύνολό τους ,  γιατί  ο ρόλος των μαθητών στη  λήψη
αποφάσεων και στη διαμόρφωση και τήρηση σχολικών κανόνων είναι σε  σημαντικό βαθμό υποβαθμισμένος.
Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη η εφαρμογή σχολικού  κανονισμού σε μεγαλύτερο βαθμό.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1)Η μεγάλη πλειοψηφία του σχολείου είναι εγεγραμμένοι σε προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών
σπουδών. 

2)Υποστηρίχθηκαν  και ενθαρρύνθηκαν  οι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν την ευθύνη για τη
δική τους μάθηση και ανάπτυξη, μέσω επιμορφώσεων που εκπόνησε η ΔΔΕ Πέλλας και ο Συντονιστής
Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής Αγωγής
3) πραγματοποιήθηκαν ενδοσχολικές επιμορφώσεις για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και την
επαγγελματική τους ανάπτυξη γενικότερα.
4) Δημιουργήθηκαν  ομάδες ενημέρωσης για εκπαιδευτικά ζητήματα (π.χ. ενημέρωση/επιμόρφωση για την
τηλεκπαίδευση, για την αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στιςανάγκες των μαθητών  και για την
αποτελεσματικότερη διαχείριση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν
 μέσα στις τάξεις.
5) Δόθηκε η δυνατότητα στους  εκπαιδευτικούς για την επαγγελματική τους ανάπτυξη , να παρατηρούν τις
τεχνικές διδασκαλίας (μέσω ετεροπαρατήρησης) συναδέλφων εκπαιδευτικών.



Σημεία προς βελτίωση

Έγιναν  κρούσεις για συνεργασία  με εκπαιδευτικούς από άλλες σχολικές μονάδες   του
εξωτερικού στο πλαίσιο υλοποίησης ευρωπαϊκών ή άλλων εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων οι οποίες
δυστυχώς λόγω της κατάστασης δεν ευωδόθηκαν. 

Ξεκίνησε η διαδικασία για συμμετοχή σε προγράμματα erasmus , e-twining που δυστυχώς έμειναν στα σχέδια
και ευελπιστούμε να ολοκληρωθούν την νέα σχολική χρονιά.


