
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

 

Ονομασία Σχολείου: 9ο Γυμνάσιο πειραιά

Τύπος Σχολείου: Ημερήσιο

Κωδικός 0501922

Ταχ. Διεύθυνση: Σηραγγείου 5

Τηλέφωνο: 2104130081

Εmail: mail@9gym-peiraia.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: http://9gym-peiraia.att.sch.gr

Αριθμός μαθητών: 251

Αριθμός Τμημάτων 11 

Αριθμός Εκπαιδευτικών : 26

Α2 Κτιριακές υποδομές

Το σχολικό κτήριο αναπτύσσεται σε 4 ορόφους και αποτελείται : 

Α2.1 

11 αίθουσες διδασκαλίας 

1 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

1 Εργαστήριο Πληροφορικής

1 Εργαστήριο Τεχνολογίας

2 αίθουσες διδασκαλίας μικρότερης επιφάνειας

5 από τις αίθουσες αυτές διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες

Α2.2

Αμφιθέατρο χωρητικότητας 200 ατόμων

Αίθουσα Σχολικής Βιβλιοθήκης

mailto:mail@9gym-peiraia.att.sch.gr
http://9gym-peiraia.att.sch.gr/


Γραφείο Διεύθυνσης

Γραφείο Υποδιευθυνσης 

Γραφείο Διδασκόντων

1 Αίθουσα Αρχείου 

3 χώρους Υγιεινής μαθητών

Κυλικείο

Α2.3

1 ανελκυστήρας

Σύστημα πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας κτηρίου 

Α2.4 Αύλειος Χώρος

Υπάρχει γήπεδο καλαθοσφαίρισης και γήπεδο πετοσφαίρισης. Το δάπεδο των γηπέδων αυτών βρίσκεται σε κακή
κατάσταση και παρά τις αναφορές (έγγραφες και προφορικές) παραμένει στην ίδια κατάσταση για 6 χρόνια.

Α3 Οικογενειακό κοινωνικό-οικονομικό και μορφωτικό περιβάλλον των μαθητών

Με βάση την αποτίμηση των στοιχείων που διαθέτει η σχολική μονάδα ως προς το μορφωτικό και οικονομικό
επίπεδο των γονέων συνάγεται ότι στην πλειονότητα τους ανήκουν στα μεσαία κοινωνικά στρώματα.

Στο διδακτικό/μαθησιακό τομέα  η διδακτική διαδικασία , υπηρέτησε βασικούς γνωσιακούς στόχους και
προώθησε  ψυχοσυναισθηματικους και κοινωνικούς στόχους.   

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

   Το σχολείο μας επενδύει κάθε διδακτικό έτος στην παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία του, γνωρίζοντας 
ότι η αποτελεσματικότητά μας σε αυτό τον τομέα αναγνωρίζεται από τους μαθητές και τις μαθήτριές μας.
Συγκεκριμένα: 1) Παρακολουθούμε συστηματικά τη φοίτηση των μαθητών μας. 2) Δίνουμε έμφαση στα
εκπαιδευτικά και γνωστικά επιτεύγματά μας, εφαρμόζοντας εναλλακτικές πρακτικές διδασκαλίες και
αξιολόγησης, πραγματοποιώντας επισκέψεις μαθητών σε τόπους επιστημονικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος
και ενθαρρύνοντας την εθελοντική δραστηριότητα μαθητών και εκπαιδευτικών. 3) Η ουσιαστική επικοινωνία
στην σχολική κοινότητα μεταξύ των μελών της είναι ο πυρήνας της φιλοσοφίας μας, καθώς είμαστε πεπεισμένοι
ότι οι ουσιαστικές σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών βοηθούν στη
διεύρυνση της γνωστικής-μαθησιακής προόδου. 4) Τα μέλη του Συλλόγου καθορίζουν το κλίμα και την κουλτούρα
του σχολείου εσωτερικά. Η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη
επιδημιολογικά κατάσταση πραγματοποιήθηκε με ικανοποιητικό τρόπο. 5) Ακόμα η ανάπτυξη συναδερφικών και
συνεργατικών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών καθώς και το αίσθημα ενότητας βοήθησε στην ομαλή
ολοκλήρωση του διδακτικού έτους.

Σημεία προς βελτίωση

1)Μεγαλύτερη προβολή των εκπαιδευτικών επιτευγμάτων των μαθητών μας.



2) Μεγαλύτερη βαρύτητα στα πολιτιστικά προγράμματα.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1) Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου διακρίνονται από επαγγελματισμό, υπηρεσιακή συνέπεια, παιδαγωγική ευθύνη
και συναδελφική αλληλεγγύη. 2) Οι καλές σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους γονείς αποτελούν τη  βάση για
ουσιαστική επικοινωνία και αλληλοβοήθεια κυρίως στην επίλυσή προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

1) Περισσότερες δράσεις, ώστε να εξελιχθεί η συνεργασία σχολείου-γονέων. 2) Περισσότερες ευκαιρίες
ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών σε λειτουργικά θέματα του σχολείου, όσο και σε θέματα
ουσιαστικών σχέσεων μαθητών μεταξύ τους και εκπαιδευτικών-μαθητών.

 

 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου έχουν αντιληφθεί τη συμβολή της επιμόρφωσης στην επαγγελματική τους
ανάπτυξη, στον εμπλουτισμό και την απόκτηση γνώσεων αλλά και στη βελτίωση των παιδαγωγικών τους
ικανοτήτων. 

Σημεία προς βελτίωση

1) Ενίσχυση της ενδοσχολικής  επιμόρφωσης για εκπαιδευτικά ζητήματα που προκύπτουν από τις πραγματικές
ανάγκες του σχολείου. 2) Παρότρυνση συμμετοχής σε επιμορφωτικές δράσεις/προγράμματα.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
4
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών



Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Υλοποιήθηκαν πέντε δράσεις ως έξης : Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Άξονας 2. Σχολική διαρροή-φοίτηση Άξονας 3. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών
Άξονας 4. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών Επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών Άξονας 8. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε
επιμορφωτικές δράσεις Άξονας 9. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

α) Ύστερα από μία μακρά περίοδο εγκλεισμού λόγω της πανδημίας οι μαθητές μεριμνούν για την αδιάλειπτη
φοίτησή τους, που συνεπάγεται την προσέλευσή τους στις εξετάσεις και τη χαμηλή σχολική διαρροή φοίτησης.
Επιπλέον, το σχολείο ενδιαφέρεται να ενημερώσει τους μαθητές για τις επιλογές φοίτησής τους στο Λύκειο. β)
Οι μαθητές μαθαίνουν να δρουν κατά της βίας με βάση το σχήμα: ενσυναίσθηση → διαμεσολάβηση →  
επικοινωνία με τους εκπαιδευτικούς. γ) Το θετικό κλίμα στη σχολική αίθουσα, η βελτίωση των σχέσεων
μαθητών/τριών -εκπαιδευτικών  και μαθητών/τριών μεταξύ τους καθώς και η εν γένει σχολική ζωή βοηθούν
αποδεδειγμένα στη μαθησιακή πρόοδό τους και στον τρόπο αντιμετώπισης των δυσκολιών της ζωής. δ)
Εκπαιδευτικοί  φιλόλογοι αναπτύσσονται επαγγελματικά και συμβάλλουν στη διαμόρφωση του σχολείου ως
κοινότητας που μαθαίνει σε επιστημονικό και παιδαγωγικό επίπεδο. ε) Εκπαιδευτικοί και μαθητές εφαρμόζουν
ψηφιακές δεξιότητες, εξασκούν την αγγλική γλώσσα, μαθαίνοντας την ιστορία ενός τόπου και την εφαρμογή των
αρχών της αειφορίας στην ανάπτυξή του και αναπτύσσονται οι ίδιοι μέσω των συνεργατικών τους σχέσεων.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Α) Οι υγειονομικές ιδιαιτερότητες της φετινής σχολικής χρονιάς: α) οδήγησαν δύο αλλοδαπούς μαθητές χωρίς
ΑΜΚΑ να διακόψουν τη φοίτησή τους β) περιόρισαν τις συναντήσεις εκπαίδευσης των μαθητών -
διαμεσολαβητών γ) προκάλεσαν την αναπροσαρμογή προγραμματισμένων δειγματικών διδασκαλιών στους 



ασκούμενους φοιτητές. Β) Η ανεπάρκεια προσωπικού διαθέσιμου χρόνου για την πλήρη υλοποίηση της δράσης e-
twinning και η δυσκολία χρονικού συντονισμού ως προς τη συνεργασία με ξένα σχολεία

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση στην εφαρμοσμένη συμβουλευτική μεταξύ συμμαθητών.

Θέμα 2

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση στη συμβουλευτική και στη σχολική ψυχολογία για περαιτέρω
εμβάθυνση στην ψυχοσύνθεση των εφήβων και την τεχνική της συνέντευξης.


