
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

 

Το σχολείο λειτουργεί για το έτος 2020-2021 με 13 τμήματα και 232 παιδιά. Διαθέτει ως εκπαιδευτικό
προσωπικό 30 μόνιμους εκπαιδευτικούς και μία αναπληρώτρια ειδικής αγωγής ως παράλληλη.

Στεγάζεται σε κτίριο το οποίο κτίστηκε το 1900. Το κτίριο συντηρείται αρκετά καλά όλα αυτά τα χρόνια, όμως
υπάρχουν αίθουσες που είναι διαχωρισμένες με γυψοσανίδες και εκεί στεγάζονται τμήματα άνω των 20
μαθητών. Επίσης οι τουαλέτες του σχολείου βρίσκονται έξω στον αύλειο χώρο και αρκετά μακριά από το
κεντρικό κτίριο. Το σχολείο διαθέτει σχολική βιβλιοθήκη στον πάνω διάδρομο. Δεν υπάρχει αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων , ούτε γυμναστήριο.

Η διαχείριση των οικονομικών γίνεται από τη Σχολική Επιτροπή.

Το σχολείο διευθύνεται από τη Διευθύντρια και την Υποδιευθύντρια. Μετέχει στο πρόγραμμα αυτοαξιολόγησης
σύμφωνα με τον νόμο 4823/2021 του ΥΠΑΙΘ.

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 οι οικονομικοί πόροι ήταν οι συγκεκριμένοι, παρέχονται από τη σχολική
επιτροπή με βάση την επιχορήγηση που αναλογεί σε κάθε μαθητή. Έγιναν προσπάθειες να βελτιώσουμε τα μέσα
αξιοποιώντας εθελοντική προσφορά φορέων.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Τα  θετικά σημεία στον τομέα της διδασκαλίας και της μάθησης είναι η ποιότητα στον σχεδιασμό της
δαδασκαλίας, η υιοθέτηση διδακτικών μεθόδων και στρατηγικών οργάνωσης της τάξης ανάλογα με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών και το αντικείμενο διδασκαλίας στην αποτελεσματική διαχείριση των
τάξεων με την κατάλληλη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και των εποπτικών μέσων διδασκαλίας, στη
διασφάλιση της εμπλοκής των μαθητών/τριών στη διαδικασία της μάθησης, στην ύπαρξη υψηλών προσδοκιών
για όλους τους μαθητές-μαθήτριες, στη συστηματική παρακίνησή τους για την εκπλήρωση των προσδοκιών
αυτών καθώς και διαρκή ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών τους.

Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη.



Σημεία προς βελτίωση

Δε λειτουργεί ενισχυτική διδασκαλία, λόγω έλλειψης ωρών σε εκπαιδευτικούς ΠΕ70. Επίσης καθυστέρησε η
παραλαβή των τάμπλετ για να γίνει η επάνδρωση του σχολείου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ο αριθμός
των μαθητών είναι μεγάλος σε συγκεκριμένες αίθουσες. Κάποια πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα
δεν υλοποιήθηκαν λόγω της πανδημίας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Το σχολικό κτήριο θεωρείται ασφαλές , παρ΄όλη την παλαιότητα, για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ο εξοπλισμός
και τα μέσα του σχολείου είναι σχεδόν επαρκή όσον αφορά τον αριθμό τους, αλλά παλαιάς τεχνολογίας.

Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου και εφαρμόζεται πλήρως από όλη τη σχολική
κοινότητα.

Η σχολική επιτροπή λειτουργεί ικανοποιητικά και συνεργάζεται πλήρως με τη διοίκηση του σχολείου.

Καλή και αποδοτική είναι η συνεργασία μεταξύ της διοίκησης  του σχολείου και των εκπαιδευτικών -μαθητών. 

Σημεία προς βελτίωση

Το σχολείο δε διαθέτει επαρκείς χώρους γραφείων  και εργαστηρίων.

Απουσιάζει η υποδοχή για τα άτομα με κινητικά προβλήματα. 

Δεν υπάρχει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, μουσικής και γυμναστήριο.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι μία μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές και τους δασκάλους να έλθουν σε
επαφή με ευρωπαίους συνομηλίκους, να γνωρίσουν διαφορετικούς πολιτισμούς διαφορτικό τρόπο ζωής και
διαφορετική κουλτούρα.

Σημεία προς βελτίωση

Εμπλοκή περισσότερων μαθητών και εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ελάττωση της γραφειοκρατίας
και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής χρηματοδότησης στις κινητικότητες αυτές.


