
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

 

Δεν υπάρχει ουσιαστική μεταβολή σε σχέση με ό,τι έχει καταγραφεί στην αρχή του σχολικού έτους.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Το σχολείο διακρίνεται για το άριστο κλίμα σχέσεων, εμπιστοσύνης και αμοιβαίας εκτίμησης.

Σημεία προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Το σχολείο λειτουργεί πολύ ικανοποιητικά και είναι ανοιχτό στην ευρύτερη κοινωνία.

Σημεία προς βελτίωση

Υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης, ώστε να επιτευχθεί καλύτερος σχεδιασμός και ευστοχότερη
υλοποίηση των πολυδιάστατων αναγκών του σχολείου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία



Yπάρχει ενδιαφέρον και βούληση από τους εκπαιδευτικούς για επιμόρφωση.

Σημεία προς βελτίωση

Χρειάζεται να αποδεσμευτούν οι εκπαιδευτικοί από το ασφυκτικό πλαίσιο λειτουργίας και απαιτήσεων της
εκπαιδευτικής καθημερινότητας.

Επίσης, χρειάζεται επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα προγραμμάτων εθνικών και ευρωπαϊκών.

 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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
5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Όλα τα παραπάνω αποτυπώνονται με ενάργεια στις πλούσιες και πολλαπλές
δράσεις που υλοποίησε η σχολική μονάδα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-
2022: - Ημερίδα επαγγελματικού προσανατολισμού για τους μαθητές και τις
μαθήτριες λυκείου σε συνεργασία με την εταιρεία LABORA (Σεπτέμβριος) -



Διδακτική επίσκεψη τάξεων του σχολείου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία της
Πτολεμαΐδας και ενημέρωση για θέματα ασφάλειας (Σεπτέμβριος) - Συμμετοχή στην
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας του Δήμου Εορδαίας με το γύρισμα του
τραγουδιού" Άρνηση" σε μουσικό βίντεο κλιπ (Σεπτέμβριος) - Μουσική πλαισίωση
στην εκδήλωση του Δήμου Εορδαίας στο Πνευματικό Κέντρο της Πτολεμαΐδας για
θέματα προστασίας σε ζητήματα υγείας (Οκτώβριος) - Μουσική πλαισίωση στην
εκδήλωση του Δήμου Εορδαίας στο Πάρκο Εκτάκτων Αναγκών για την Ελευθερία
(Οκτώβριος) - 3 συναυλίες (σε Πτολεμαΐδα, Κοζάνη, Σέρβια) του πρωτότυπου
μουσικού έργου "Τρούλλος" αφιερωμένου στην επέτειο διακοσίων χρόνων από την
έναρξη της εθνικής επανάστασης (Οκτώβριος - Νοέμβριος). - Συναυλία με τον τίτλο
"Τρούλλος" προς τιμήν της συμπλήρωσης διακοσίων χρόνων από την έναρξη της
εθνικής επανάστασης του 1821 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Νοέμβριος) -
Σύμπραξη με το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας και μουσική υποστήριξη (σύνθεση
μουσικής, εκτέλεσης και ηχογράφησης) του παραμυθιού που το σχολείο συνεργασίας
δημιούργησε (Οκτώβριος - Μάιος) - Δημιουργία, καταγραφή και ανάρτηση ποικίλων
μουσικών δράσεων (ευρωπαϊκής μουσικής, ροκ, βυζαντινής μουσικής,
εκκλησιαστικών ύμνων) στο youtube του σχολείου (Οκτώβριος - Ιούνιος) -
Υλοποίηση εθνικού προγράμματος etwinning σε συνεργασία με δημοτικά σχολεία
του Ν. Κοζάνης (Οκτώβριος - Ιούνιος) - Παρακολούθηση διαδικτυακής συναυλίας
και ενημέρωσης της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Δεκέμβριος) -
Πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικης συναυλίας εκ μέρους των μαθητών και
μαθητριών του γυμνασίου (Δεκέμβριος) - Συμμετοχή τμήματος α' γυμνασίου στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Adopt a ship" (Φεβρουάριος - Μάιος) - Διοργάνωση
φιλανθρωπικής συναυλίας με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων και ειδών πρώτης
ανάγκης για την "Κιβωτό του Κόσμου" (Δεκέμβριος) - Διδακτική επίσκεψη των
τμημάτων της α' γυμνασίου στον πόλο εκπαιδευτικής καινοτομίας της Πτολεμαΐδας
(Μάρτιος) - Πραγματοποίηση πειραμάτων στο πλαίσιο της διδασκαλίας του
μαθήματος της Φυσικής β' γυμνασίου (Μάρτιος) - Συνδιοργάνωση με τον Δήμο
Εορδαίας και τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν. Κοζάνης εκδήλωσης (μουσικής και
απαγγελίας ποιημάτων) για την παγκόσμια ημέρα ποίησης (Μάρτιος) -
Πραγματοποίηση δενδροφύτευσης στον αύλειο χώρο του σχολείου με την υποστήριξη
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτ. Μακεδονίας (Μάρτιος) -
Συμμετοχή στο φεστιβάλ μουσικών σχολείων της Δυτικής Μακεδονίας στην
Καστοριά "Μουσική Άνοιξη" (Μάρτιος) - Μουσική πλαισίωση σε εκδήλωση του
Δήμου Εορδαίας "για τη γυναίκα" στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας (Μάρτιος) -
Προβολή του έργου "Τρούλλος" για την επανάσταση του 1821 από την ΕΡΤ3
(Μάρτιος) - Μουσική πλαισίωση σε διαδικτυακή εκδήλωση της Ελληνικής
Αστυνομίας για θέματα σεβασμού προς τα άτομα με αναπηρία (Μάρτιος) - Πρακτική
άσκηση φοιτητών μουσικών σπουδών (Μάρτιος - Απρίλιος) - Τετραήμερες
εκπαιδευτικές εκδρομές της γ' γυμνασίου σε Ναύπλιο, της α' λυκείου σε Πάτρα και



της β' και γ' λυκείου σε Κέρκυρα (Απρίλιος). - Aφιέρωμα (μουσικής και εισήγησης)
στον Μίκη Θεοδωράκη (Απρίλιος) - Ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών λυκείου
για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού από τα πανεπιστήμια Δ. Μακεδονίας
στο πλαίσιο διαδικτυακής εκδήλωσης της ΔΔΕ Κοζάνης (Απρίλιος) - Παρουσίαση
στο σχολείο του παραδοσιακού εθίμου "Λαζαρίνες" από τον λαογραφικό όμιλο του
Κρόκου Κοζάνης (Απρίλιος) - Συμμετοχή στον εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης
Πτολεμαΐδας από κοινού με το Μουσικό Σχολείο Κατερίνης (Απρίλιος) - Διακρίσεις
μαθητών στους πανελλήνιους σχολικούς αγώνες (Απρίλιος - Μάιος) -
Πραγματοποίηση συναυλιών των διάφορων μουσικών συνόλων γυμνασίου (Μάιος) -
Συμμετοχή στο "Φεστιβάλ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής" της ΔΔΕ Πέλλας (Μάιος) -
Συμμετοχή στην ημέρα εθελοντικών δράσεων "Ανδρόνικος" τόσο με συναυλία στην
κεντρική πλατεία της Πτολεμαΐδας όσο και με τη συγκέντρωση ειδών πρώτης
ανάγκης (Μάιος) - Μουσική πλαισίωση στο "Φεστιβάλ τεχνητής νοημοσύνης" της
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (Μάιος) - Συμμετοχή στο πανελλαδικό φεστιβάλ
μουσικής στην Ξάνθη "Ονείρων πόλις" (Μάιος) - Συμμετοχή στο πανελλαδικό
φεστιβάλ χορωδιών στη Θεσσαλονίκη "Συνάντηση χορωδιών" (Μάιος) - 2 Συναυλίες
σε Πτολεμαΐδα και Κοζάνη με την ευρωπαϊκή ορχήστρα και χορωδία του λυκείου με
θέμα μελοποιημένη ποίηση και τίτλο "Είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας"
(Μάιος) - Έκδοση βιβλίου "Τρούλλος" με αριθμό ISBN και αποστολή αντιτύπων προς
την Εθνική Βιβλιοθήκη προς τιμήν των διακοσίων χρόνων από την έναρξη της
εθνικής επανάστασης του 1821 (Μάιος) - Σύμπραξη με το Καλλιτεχνικό Σχολείο
Κοζάνης και παρουσίαση στο σχολείο της θεατρικής παράστασης "Μνησιπήμων
Πόνος", αφιερωμένης στη Μικρασιατική Καταστροφή (Ιούνιος)

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Το σχολείο συνειδητοποίησε έμπρακτα τη δυναμική του και τον ποιοτικό χαρακτήρα του μέσω του σχεδιασμού
των επιμέρους δράσεων, την υλοποίησή τους και την αξιολόγησή του και επιβεβαίωσε τον εξωστρεφή χαρακτήρα
του στις ποικίλες δράσεις του.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Α. Οι υγειονομικές συνθήκες λειτουργίας.

Β. Υποστελέχωση σε διδακτικό προσωπικό μουσικής παιδείας, που επιδεινώνεται από τον τρόπο κάλυψής τους,
δηλαδή από την πρόσληψη αναπλητωτών καθηγητών μουσικής παιδείας περιοδικά σε 4 διαφορετικές χρονικές
φάσεις με τελευταία φάση στις αρχές Φεβρουαρίου.

Γ. Ελλιπής χρηματοδότηση, που επιδεινώθηκε λόγω της δραματικής αύξησης των πάγιων αναγκών του σχολείου
(θέρμανση, ρεύμα).

Δ. Πιεστικό πρόγραμμα απαιτήσεων διδασκαλίας ιδίως στις λυκειακές τάξεις λόγω του μεγέθους της ύλης στα
εξεταζόμενα μέσω τράπεζας θεμάτων μαθήματα.



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

Πρακτική 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

Μουσικό Πρότζεκτ "Τρούλλος"

Στόχος Βελτίωσης

1. Εισαγωγή, χρήση και αξιοποίηση εναλλακτικών τρόπων διδασκαλίας και μάθησης μέσω της μουσικής.

2. Σύγκριση των νέων τρόπων διδασκαλίας και μάθησης με συναφείς τρόπους που παρατηρούνται στη λειτουργία
άλλων σχολικών μονάδων.

Ενέργειες Υλοποίησης

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μερικές επιπρόσθετες δοκιμές (4), λόγω απόντων και απουσών μαθητών και
μαθητριών σε προηγούμενα μαθήματα. 

Έγιναν πέντε παρουσιάσεις, οι τέσσερις στα όρια του Νομού Κοζάνης και μία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας. 

Κατά την επίσκεψη στην πρωτεύουσα οι μαθητές επισκέφτηκαν την τελευταία οικία ενός από τα υπό
διαπραγμάτευση ιστορικά πρόσωπα (Γ. Λασσάνης) όπου και έγινε σχετική παρουσίαση. 

Το πρόγραμμα μαγνητοσκοπήθηκε και σχετικός τόμος-λεύκωμα με την συνδρομή μαθητών βρίσκεται στο στάδιο
της εκτύπωσης. Ο τόμος περιγράφει την εκπαιδευτική διαδικασία διεξοδικά, προσφέρει το έντυπο μουσικό
κείμενο και την εκτέλεση από το μαθητικό σύνολο αλλά και μικρές εκθέσεις όλων των μαθητών και μαθητριών
υπό μορφή κάψουλας μνήμης και προσωπικού χώρου έκφρασης, στο πλαίσιο πάντα της συλλογικής διαδικασίας. 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

troullos.blog

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης



Παρατηρήσεις / Σχόλια


