
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Β. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Άξονες 
1-4 Τεκμηρίωση 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση 4  Ερωτηματολόγιο και ανάλυση 

γραπτών τεκμηρίων από : 

Εκπαιδευτικό Υλικό, Υλικό 

αξιολόγησης μαθητών , Νέες 

Τεχνολογίες, Ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο εκπαιδευτικών, 

σχολείου και Διευθυντή. 

Στατιστικά επιτυχόντων 

Πανελλαδικών εξετάσεων 2021, 

Δικτυακός Τόπος του Σχολείου. 

Σχολική διαρροή - Φοίτηση 4 Ερωτηματολόγιο και ανάλυση 

γραπτών τεκμηρίων από : 

Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων, 

Myschool 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών 4 Ερωτηματολόγιο και ανάλυση 

γραπτών τεκμηρίων από: 

Βιβλίο Πράξεων Συμβούλων 

Σχολικής Ζωής, Πρακτικό 

Συλλόγου ,Βιβλίο Πράξεων 

Διευθυντή. 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών 3 Ερωτηματολόγιο και ανάλυση 

γραπτών τεκμηρίων από: 

Βιβλίο Πράξεων Συμβούλων 

Σχολικής Ζωής, Πρακτικό 

Συλλόγου, Βιβλίο Πράξεων 

Διευθυντή. 

Συνοπτική Έκθεση 
Εσωτερικής 

Αξιολόγησης για 
την πρώτη 

εφαρμογή της 
Σχολικό Έτος 2020 

2021 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Μαθητικό δυναμικό. 290 
Στελέχωση: Επαρκής 
Υποδομές: Οι κτιριακές Υποδομές αφορούν τις Τεχνικές Υπηρεσίες του ΔΗΜΟΥ 
ΛΕΒΑΔΕΩΝ. Υπάρχει ανάγκη συνεχούς συντήρησης, βελτίωσης και επισκευών. Οι 
υποδομές νέων τεχνολογιών καλύπτονται από την Σχολική Επιτροπή και δωρεές.  Η 
χρηματοδότηση του Σχολείου  για τις λειτουργικές του δαπάνες δεν επαρκεί  για την 
ανανέωση του τεχνολογικού του εξοπλισμού. 
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το  
κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον :Η λειτουργία του Σχολείου το Σχολικό Έτος 2020-
2021 λόγω της πανδημίας βασίστηκε στην τηλεκπαίδευση. Η συμμετοχή 
εκπαιδευτικών και μαθητών σε αυτή ήταν καθολική και διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία. 
Οι εκπαιδευτικοί κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια, συχνά με προσωπικό κόστος και 
υπερεργασία, για να ξεπεραστεί ο τεχνολογικός αναλφαβητισμός που αφορούσε σε 
διδακτικές πρακτικές και την εφαρμογή τους σε ψηφιακή τάξη. Στηριζόμενοι και στα 
σεμινάρια των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου βοήθησαν και τους μαθητές να 
αφομοιώσουν αυτές τις πρακτικές στο πρωτόγνωρο γι΄αυτούς περιβάλλον των νέων 
τεχνολογιών. Σημαντικότατη και η συμβολή των δωρητών εξοπλισμού σε αυτή την 
προσπάθεια.. 



Σχέσεις σχολείου - οικογένειας 4 Ερωτηματολόγιο και ανάλυση 

γραπτών τεκμηρίων από : 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, 

Myschool, Δικτυακός Τόπος 

Σχολείου, Μέσα τηλεπικοινωνίας. 

Θετικά σημεία  Οι Εκπαιδευτικοί του σχολείου: 

Σχεδιάζουν τη διδασκαλία σε ετήσια 
βάση, σε σχέση με τους στόχους του 
μαθήματος και το συγκεκριμένο 
μαθητικό δυναμικό της τάξης τους. 
Συνεργάζονται με τους/τις 
συναδέλφους τους με σκοπό τον 
αναστοχασμό και την 
ανατροφοδότηση των διδακτικών 
πρακτικών. 
Ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή 
των μαθητών/-τριών στη διαδικασία 
της μάθησης. 
Διαμορφώνουν κατάλληλο 
εκπαιδευτικό υλικό για την 
υποστήριξη της διδασκαλίας των 
γνωστικών αντικειμένων αλλά και τη 
διαθεματική προσέγγισή τους. 
Ενθαρρύνουν συστηματικά τους/τις 
μαθητές/-ήτριες να συγκρίνoυν 
πληροφορίες από διαφορετικές πηγές. 
Μεριμνούν ώστε να γίνονται όλοι/-ες 
οι μαθητές/-ήτριες αποδεκτοί από 
τους συμμαθητές τους και τις 
συμμαθήτριές τους ανεξάρτητα από 
την εθνική τους καταγωγή, το φύλο 
τους ή τις μαθησιακές δυσκολίες που 
έχουν. 
Οργάνωσαν  και υλοποίησαν 
αποτελεσματικά την εξ αποστάσεως 
διδασκαλία(όταν απαιτήθηκε) με 
βάση τα διαθέσιμα μέσα και τις 
δεδομένες συνθήκες. 
Στατιστικά αποτελέσματα επιτυχόντων 

Πανελλαδικών εξετάσεων: 

Ανθρωπιστικών Σπουδών 87,5% 

Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής 

83,33% 

Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες 

96,3% 

Επιστήμες Υγείας και Ζωής 87,5% 

Σημεία προς βελτίωση Να υπάρχει ενιαία αντίληψη για τον 

χαρακτήρα των σχέσεων μαθητών –
καθηγητών. Να γίνεται γραπτή 

καταγραφή προβλημάτων-προτάσεων 

από τα πενταμελή συμβούλια και 
παράδοση στους υπευθύνους τάξεων. Η 

συνεργασία μαθητών-εκπαιδευτικών 

απαιτεί και εκλογές πενταμελών και 
δεκαπενταμελών συμβουλίων οι οποίες 

θα πρέπει  να διεξαχθούν κατά το Σχολ. 

Έτος 2021-2022 σύμφωνα πάντα με τα 

υγειονομικά πρωτόκολλα. 



Διοικητική λειτουργία 

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας 4  Ερωτηματολόγιο και ανάλυση 

γραπτών τεκμηρίων από : 

Bιβλίο Πράξεων Συλλόγου, Βιβλίο 

Πράξεων Διευθυντή ,myschool, 

webmailsch.gr, προσωπικά mail 

εκπαιδευτικών-Διευθυντή, 

Επίσημος δικτυακός Τόπος του 

Σχολείου 

Σχολείο και κοινότητα 3 Ερωτηματολόγιο και ανάλυση 

γραπτών τεκμηρίων από: 

myschool,webmailsch.gr, 

προσωπικά mail εκπαιδευτικών-

Διευθυντή, Επίσημος δικτυακός 

Τόπος του Σχολείου 

Θετικά σημεία Το 2
ο
 ΓΕΛ Λιβαδειάς λειτουργεί με 

σαφείς καθορισμένους και διακριτούς 

ρόλους Διοίκησης  , Εκπαιδευτικών , 

Μαθητών και Γονέων ώστε όλοι μαζί να 

υλοποιήσουμε τους στόχους της 

Δημόσιας εκπαίδευσης. Συμμετέχει σε 

όλους τους εγκεκριμένους από το 

Υπουργείο Παιδείας Διαγωνισμούς 

Euroscola,  Μαθηματικών, Φυσικών 

Επιστημών, Βιολογίας, Φυσικής, 

Χημείας, Λογοτεχνικούς, 

Επιχειρηματικότητας. Το 2
ο
 ΓΕΛ 

Λιβαδειάς ορίζεται ως εξεταστικό 

κέντρο για πολλούς από αυτούς τους 

διαγωνισμούς ανεξάρτητα ημέρας 

διεξαγωγής. 

Σημεία προς βελτίωση  

Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές 

δράσεις 

3 Ερωτηματολόγιο και ανάλυση 

γραπτών τεκμηρίων από: 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο 

webmail.sch.gr, προσωπικό mail 

Διευθυνή 

Συμμετοχή του προσωπικού σε εθνικά και ευρωπαϊκά 

προγράμματα 

3 Ερωτηματολόγιο και ανάλυση 

γραπτών τεκμηρίων από: 

Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων 

επίσημο site του σχολείου 

Θετικά σημεία Ως προς την: 

 Συμμετοχή των  εκπαιδευτικών σε 
επιμορφωτικές δράσεις. Η συμμετοχή 

των εκπαιδευτικών του Σχολείου είναι 
καλή. Οι εκπαιδευτικοί, κατά το 

Σχολ.Έτος 2020-2021 ανταποκρίθηκαν 

σε ικανοποιητικό βαθμό στις 

επιμορφώσεις που αφορούσαν την 

διδασκαλία εξ΄αποστάσεως αλλά και 
σε αυτές παιδαγωγικού 

ενδιαφέροντος. 

Ως προς την:  

Συμμετοχή του προσωπικού σε εθνικά 
και ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Tο σχολείο δίνει έμφαση στη συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών του σε Εθνικά και 



Ευρωπαϊκά προγράμματα και 
παρατηρήθηκε ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
των εκπαιδευτικών για συμμετοχή τους 
σε ερευνητικά προγράμματα και 
συνέδρια. 
Αρκετά ικανοποιητική είναι και η εικόνα 
του σχολείου που αφορά στην 
παρουσίαση κοινωνικού ενδιαφέροντος 
για την αλλαγή στάσεων και 
αντιλήψεων που βοηθούν στο σχολικό 
περιβάλλον . 
 

Σημεία προς βελτίωση  

Ως προς την: 

 Συμμετοχή των  εκπαιδευτικών σε 
επιμορφωτικές δράσεις. Οι δράσεις 
επιμόρφωσης χρειάζονται αρτιότερη 
οργάνωση α) Ως προς το χρόνο 
υλοποίησής τους και το χρόνο 
πραγμάτωσής τους και β)Ως προς την 
θεματολογία, αφού είναι ανάγκη να 
έχουν πρακτικό χαρακτήρα και να είναι 
ουσιαστικότερες και 
αποτελεσματικότερες  
Ως προς την: 
 Συμμετοχή του προσωπικού σε εθνικά 
και ευρωπαϊκά προγράμματα. 
Παρατηρείται ότι στον τομέα της 
επιδίωξης συνεργασίας με άλλα σχολεία 
υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. 
Ανάλογα στοιχεία εντοπίζονται και στον 
τομέα της συνεργασίας των 
εκπαιδευτικών του σχολείου νε 
εκπαιδευτικούς από άλλες σχολικές 
μονάδες 

 
H Έκθεση αυτή θα αποτελέσει τη βάση για τον Συλλογικό Προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου 

για το Σχολικό έτος 2021-2022. 

9 


