
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 Ράλλειο Γυμνάσιο εδρεύει στον Πειραιά (Επονιτών 21).  Είναι Γυμνάσιο θηλέων και η εισαγωγή των
μαθητριών στην Α΄ τάξη γίνεται κατόπιν κλήρωσης, στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτες Δημοτικού
από όλη την Αττική, η πλειονότητα όμως των μαθητριών είναι από τον Πειραιά ή από τους όμορους δήμους
(Κερατσίνι-Δραπετσώνα, Νίκαια-Ρέντη, Κορυδαλλό, Πέραμα).

Πλήθος μαθητριών: 347 (Α΄ τάξη 132, Β΄ 109, Γ΄ 106), εκ των οποίων 6 αλλοδαπές και μία κατ’ ιδίαν διδαχθείσα.

Αριθμός τμημάτων: 13 (Α΄ τάξη 5, Β΄ 4, Γ΄ 4). Δεν λειτούργησαν φροντιστηριακά τμήματα ή τάξεις υποδοχής.

Αριθμός εκπαιδευτικών: 34 (μόνιμοι και αναπληρωτές), 2 παράλληλης στήριξης, 1 ΕΒΠ, 1 Ψυχολόγος. Εκτός του
Διευθυντή υπάρχουν 2 Υποδιευθυντές. Αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές ή
διδακτορικό.

Καθαριστές: 3.

Σχολικό κτήριο: καινούργιο, σύγχρονο, με αμφιθέατρο, αίθουσες ξένων γλωσσών, πληροφορικής, καινοτόμων
δράσεων, καλλιτεχνικών, μουσικής, γραφεία καθηγητών, διεύθυνσης, υποδιεύθυνσης κλπ. Συστεγάζεται με το
Ράλλειο Λύκειο, έχει κοινό προαύλιο χώρο με το Λύκειο αλλά και δικό του γήπεδο μπάσκετ/βόλλεϊ.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητριών, αξιοποίηση άλλων τρόπων διδασκαλίας εκτός του παραδοσιακού
(π.χ. e-class), καθόλου σχολική διαρροή, πολύ καλές σχέσεις μεταξύ όλων των παραγόντων του σχολείου
(εκπαιδευτικών, μαθητριών, γονέων).

Σημεία προς βελτίωση

Κάποιες μαθήτριες με μαθησιακά προβλήματα δεν είχαν τη δυνατότητα της παράλληλης στήριξης και οι
πρακτικές της διαφοροποιημένης μάθησης ήταν περιορισμένες λόγω του μεγάλου αριθμού μαθητριών ανά τμήμα. 



Μειονέκτημα επίσης ήταν η καθυστερημένη (τέλη Ιανουαρίου) και μόνο για μία ημέρα εβδομαδιαίως τοποθέτηση
Ψυχολόγου στο σχολείο. Επίσης δεν προσελήφθη Σχολική Νοσηλεύτρια.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ύπαρξη στοχοθεσίας, συλλογικός τρόπος λήψης αποφάσεων, ορθολογική κατανομή αρμοδιοτήτων στους
εκπαιδευτικούς, κάλυψη βασικών αναγκών του σχολείου, σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις, άριστες σχέσεις
με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Σημεία προς βελτίωση

Η πανδημία έστρεψε όλα τα σχολεία προς την εσωστρέφεια. Εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέψουν,
πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο η εξωστρέφεια του σχολείου, με πρωτοβουλίες για περαιτέρω συνεργασία με
άλλα σχολεία και ακόμη περισσότερες επαφές με την τοπική κοινωνία, κοινωνικούς, πολιτιστικούς,
πνευματικούς και άλλους φορείς.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε πολλά επιμορφωτικά προγράμματα.

Σημεία προς βελτίωση

Οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις, οι επιμορφωτικές δράσεις με τη μορφή της ετεροπαρατήρησης και οι
επιμορφώσεις σε συνεργασία με άλλα σχολεία ήταν περιορισμένες λόγω πανδημίας και πρέπει να επιδιωχθεί να
αυξηθούν εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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 εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Παρά τα προβλήματα λόγω της πανδημίας το σχολείο σε μεγάλο βαθμό πέτυχε τους
στόχους που έθεσε με τα σχέδια δράσης.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Οι σχεδιασμένες δράσεις αποτέλεσαν κίνητρο ενεργοποίησης και εμπλοκής τόσο των εκπαιδευτικών όσο κυρίως
των μαθητριών του σχολείου μας. Ενισχύθηκε το κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητριών και
γονέων, έγιναν καινοτόμες δράσεις, οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν ενδοσχολικά αλλά κυρίως εξωσχολικά σε
θέματα επιστημονικά, παιδαγωγικά και διδακτικά, συμφωνήθηκε από κοινού ο σχολικός κανονισμός, που
αποτελεί ένα modus vivendi για όλους, το σχολείο έκανε άνοιγμα στην κοινωνία και συμμετείχε σε εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Oι συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία αποτέλεσαν σε κάποιες περιπτώσεις ανασταλτικό παράγοντα στην
πραγματοποίηση κάποιων δια ζώσης δράσεων, ιδιαίτερα σε περιόδους κορύφωσης των κρουσμάτων. Το γεγονός
αυτό εκ των πραγμάτων περιόρισε σε κάποιο βαθμό την άμεση και πιο συχνή επαφή εκπαιδευτικών, μαθητών και
γονέων αλλά και τη διασύνδεση του σχολείου με διάφορους φορείς (επιστημονικούς, επιμορφωτικούς,
κοινωνικούς, τοπικούς κλπ.) με αποτέλεσμα τη μη ενίσχυση περαιτέρω της εξωστρέφειας του σχολείου.

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

Πρακτική 1

Άξονας

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Τίτλος Δράσης

Βελτίωση επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας



Στόχος Βελτίωσης

Διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου άτυπων και τυπικών μορφών
συνεργασίας μεταξύ σχολείου και γονέων
Ενεργοποίηση του Συλλόγου Γονέων στις δραστηριότητες του σχολείου
Ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών
και γονέων
Πραγματοποίηση συναντήσεων των γονέων με τη Διεύθυνση και τους
καθηγητές προκειμένου να ενημερωθούν για κάποια σημαντικά θέματα ή για να
συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις που εστιάζουν σε συγκεκριμένες ανάγκες των
μαθητών του σχολείου
Διοργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων (διαλέξεις από ειδικούς) σε θέματα
που άπτονται των ενδιαφερόντων γονέων – κηδεμόνων και σχολείου

Ενέργειες Υλοποίησης

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021: Ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους επικοινωνίας  με τους διδάσκοντες  εκπαιδευτικούς
.

Επικοινωνία με γονείς  της Α΄ Γυμνασίου για την ομαλή ενσωμάτωση των μαθητριών και την καλλιέργεια
κλίματος εμπιστοσύνης.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2021: Συνάντηση του νέου Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με την εκπαιδευτική κοινότητα με
στόχο την ενημέρωσή τους και την από κοινού αντιμετώπιση  τρεχόντων θεμάτων .

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021: Συνάντηση με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων στα πλαίσια καθιέρωσης  Εσωτερικού
Κανονισμού του σχολείου αφού πρώτα τους είχε δοθεί ερωτηματολόγιο με στόχο τη συμμετοχή τους στη σύνταξη
του Σχολικού Κανονισμού.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022: Στο πλαίσιο  εκδήλωσης για το νέο έτος συνάντηση με  τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων
και συζήτηση για θέματα της σχολικής ζωής παρουσία της Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου και του 
Προέδρου Σχολικής  Επιτροπής .

Επικοινωνία με γονείς  τμήματος της Α Γυμνασίου για την  επίλυση φαινομένου σχολικού εκφοβισμού.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2022:.Ενημέρωση γονέων τμήματος της Β Γυμνασίου για θέμα που ανέκυψε λόγω προβλήματος
υγείας μαθήτριας .

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022:Ενημέρωση  γονέων  τμήματος της Γ΄ Γυμνασίου για την  αντιμετώπιση αντιπαραθέσεων
ανάμεσα σε μαθήτριες με την εμπλοκή γονέων δίνοντας έμφαση στην τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού του
σχολείου.

Συναντήσεις γονέων με τη ψυχολόγο του σχολείου όποτε υπήρχε ανάγκη.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ- ΜΑΙΟΣ 2022 : Αποστολή ερωτηματολογίου στους γονείς σχετικό με την αξιολόγηση της επικοινωνίας
τους με το σχολείο και επεξεργασία  του  με σκοπό τη βελτίωση της.

Συναντήσεις  διεπιστημονικής ομάδας του ΚΕΔΑΣΥ με τους γονείς και τους καθηγητές.

Στο διάστημα αυτό υπήρχε συνεχή ενημέρωση και επαφή με τους γονείς  είτε με προγραμματισμένες



 συναντήσεις μέσω  webex, είτε μέσω  μηνυμάτων  ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,   είτε τηλεφωνικά δίνοντας
έμφαση στην αμφίδρομη επικοινωνία και την ανατροφοδότηση από τους γονείς.

 

 

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης ενός σοβαρού προβλήματος που αντιμετώπισε μαθήτρια
του σχολείου έγινε άμεση κινητοποίση προς όλες τις κατευθύνσεις (ΔΔΕ, ΚΕΔΑΣΥ,
Εισαγγελία, Κοινωνικές Δομές, Τζάνειο Νοσοκομείο) και με τη συνεργασία όλων
αυτών των δομών και την δια ζώσης επικοινωνία τους αντιμετωπίστηκε το
πρόβλημα.

Πρακτική 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Τίτλος Δράσης

Συμμετοχή του σχολείου σε σχολικούς διαγωνισμούς, καλλιτεχνικές και αθλητικές
δραστηριότητες, ομίλους και προγράμματα

Στόχος Βελτίωσης

Εργασία σε ομάδες, ενημέρωση και ενεργοποίηση γύρω από τις έννοιες της
ατομικής και της συλλογικής υπευθυνότητας
Ανάδειξη των καλών πρακτικών
Σύνδεση με ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο

Ενέργειες Υλοποίησης

Οι βασικές υλοποιημένες δράσεις του σχολείου μας αφορούσαν συμμετοχή σε τρεις κατηγορίες διαγωνισμών:
εκπαιδευτικής ρομποτικής, ρητορικής και μαθηματικών. Πιιο συγκεκριμένα, στην ρομποτική:



Τον Νοέμβριο 2021, συμμετοχή (εξ΄ αποστάσεως) στην Ολυμπιάδα εκπαιδευτικής ρομποτικής, με διοργανώτρια
χώρα την Γερμανία. Για περισσότερες πληροφορίες https://wro-association.org/competition/2021-season/  και
στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, http://gym-ralleion.att.sch.gr/wordpress/. Η ομάδα μας αποτελούμενη από
μαθήτριες Γ  Γυμνασίου, κατέλαβε την 13η θέση ανάμεσα σε 48 ομάδες από όλο τον κόσμο. Στο φάκελλο της
ομάδας υπάρχουν οι αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, το ημερολόγιο των συναντήσεων για
προπονήσεις και  αντίγραφα από τις βεβαιώσεις συμμετοχής και διάκρισης των μαθητριών.

Τον Μάιο 2022, συμμετοχή στον περιφερειακό και στον τελικο΄διαγωνισμό, του Πανελλήνιου διαγωνισμού
εκπαιδευτικής ρομποτικής, με διοργανωτή τον WRO Hellas (https://wrohellas.gr/). Η ομάδα μας κατέλαβε την
πρώτη θέση ανάμεσα σε 28 ομάδες από όλη την Ελλάδα. Στο φάκελλο της ομάδας υπάρχουν οι αναλυτικές
οδηγίες για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, το ημερολόγιο των συναντήσεων για προπονήσεις και  αντίγραφα από
τις βεβαιώσεις συμμετοχής και διάκρισης των μαθητριών. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του
σχολείου μας, http://gym-ralleion.att.sch.gr/wordpress/.

Στη ρητορική: Τον Οκτώβριο 2021, Συμμετοχή στον Δημόσιο αγώνα επιχειρηματολογίας με θέμα: "Είναι θεμιτή
η εκμετάλλευση των ζώων απότον άνθρωπο;" και συμμετοχή στο διαγωνισμό αφίσας για την παγκόσμια ημέρα
των ζώων. Στο φάκελλο της ομάδας υπάρχουν οι αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή στους παραπάνω 
διαγωνισμούς, το ημερολόγιο των συναντήσεων των ομάδων και  αντίγραφα από τις βεβαιώσεις συμμετοχής και
διάκρισης των μαθητριών. 

Το φεβρουάριο 2022, συμμετοχή στους Η΄ Μαθητικούς αγώνες Ρητορικής με ομάδα μαθητριών της Γ΄ Γυμνασίου.
Επίσης, Συμμετοχή στην "Ημερίδα Δράσεων, Σκέψης και Λόγου", με την ομάδα ρητορικής αποτελούμενη από
μαθήτριες Α΄, Β΄και Γ΄Γυμνασίου. Στο φάκελλο της ομάδας υπάρχουν οι αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή
τους, το ημερολόγιο των συναντήσεων των ομάδων και  αντίγραφα από τις βεβαιώσεις συμμετοχής και
διάκρισης των μαθητριών. 

Τον Μάιο 2022, συμμετοχή στους Ρητορικούς αγώνες με θέμα: "Αυθόρμητος λόγος, Εκφραστική ανάγνωση,
Διττοί λόγοι", που διοργανώθηκε στο 5ο Γυμνάσιο Παλαιού Φαλήρου, με συμμετοχή 14 σχολείων. .Στο φάκελλο
της ομάδας υπάρχουν οι αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή στους αγώνες, το ημερολόγιο των συναντήσεων
της ομάδας και  αντίγραφα από τις βεβαιώσεις συμμετοχής και διάκρισης των μαθητριών.

Στα Μαθηματικά: Τον Νοέμβριο 2021, συμμετοχή στο διαγωνισμό Μαθηματικών "Υπατία", με μαθήτριες Α΄
Γυμνασίου, με διάκριση έξι μαθητριών και στο διαγωνισμό "Θαλής" με μαθήτριες Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, που
διοργάνωσε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (http://www.hms.gr/). Τον Μάρτιο 2022, συμμετοχή στο "Πείραμα
του Ερατοσθένη", με μαθήτριες Β΄Γυμνασίου. Σε φάκελλο που τηρείται από τους Μαθηματικούς του σχολείου,
υπάρχουν οι αναλυτικές οδηγίες για τη συμμετοχή στους παραπάνω  διαγωνισμούς, το ημερολόγιο των
συναντήσεων/προπονήσεων των μαθητριών και  αντίγραφα από τις βεβαιώσεις συμμετοχής και διάκρισης των
μαθητριών.

Επίσηης, συμμετοχή στο διαγωνισμό σκίτσου-ζωγραφικής με θέμα: "Το κάπνισμα φεύγει, η νέα γενιά ερχεται"
που διοργανώθηκε απότον φορέα Smokefree Greece (https://smokefreegreece.gr/en/) το διάστημα Ιανουάριος-
Μάρτιος 2022, με συμμετοχή μαθητριών Γ΄ Γυμνασίου και διοργάνωση εσωτερικού πρωταθλήματος βόλεϊ και
μπάσκετ, την Ημέρα Αθλητισμού, 1η Οκτωβρίου 2021.

Όλες οι παραπάνω δράσεις έχουν λάβει την έγκριση του συλλόγου των διδασκόντων του σχολείου μας με
αντιστοιχες αποφάσεις του για κάθε δράση και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, 
http://gym-ralleion.att.sch.gr/wordpress/.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

Στο πλαίσιο των διαγωνισμών της Ρομποτικής το σχολείο μας κάθε χρόνο όχι μόνο
πρωτεύει πανελληνίως αλλά παίρνει πολύ καλή θέση στην Ολυμπιάδα.

https://wro-association.org/competition/2021-season/
http://gym-ralleion.att.sch.gr/wordpress/
http://gym-ralleion.att.sch.gr/wordpress/
http://gym-ralleion.att.sch.gr/wordpress/


Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Χρειάζονται επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών στις καινοτόμες δράσεις, σε
σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας και αξιολόγησης.

Θέμα 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Χρειάζονται περαιτέρω επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν
την εφηβεία, τη διαχείριση άγχους, τον εκφοβισμό, τις μαθησιακές δυσκολίες, τον
εθισμό στο διαδίκτυο

Θέμα 3

Άξονας

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Ειδικότερο Θέμα

Χρειάζονται επιμορφώσεις σε θέματα Ψυχολογίας (κυρίως σε θέματα εφηβείας,
διαχείρισης άγχους, ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας κλπ.)

Θέμα 4

Άξονας



Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα

Χρειάζονται επιμορφώσεις σε θέματα διαχείρισης κρίσεων.

Θέμα 5

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Ειδικότερο Θέμα

Θα ήταν χρήσιμη επιμόρφωση για τρόπους συνεργασίας του σχολείου με την
ευρύτερη κοινωνία.

Θέμα 6

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα

Χρειάζονται επιμορφώσεις ώστε να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικοί τα εθνικά και
ευρωπαικά προγράμματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση και να μπορέσουν να
συμμετάσχουν σε κάποια από αυτά.


