
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 κατά το σχολικό έτος 2020-2021 είχε 101 μαθητές και 21 άτομα
προσωπικό (εκπαιδευτικούς και ΕΒΠ). Το βασικό προσωπικό είναι σταθερό με
αρκετά χρόνια στο σχολείο με αποτέλεσμα και να γνωρίζει σε βάθος χρόνου τους
μαθητές αλλά και να μπορεί να χαράξει κοινή πολιτική και όραμα.

Στο σχολείο λειτούργησαν οι υποστηρικτικές δομές ΕΒΠ και Παράλληλης Στήριξης.

Το κτήριο που στεγάζει το σχολείο είναι σε καλή κατάσταση και διαθέτει ικανό
αριθμό αιθουσών για τις ανάγκες λειτουργίας του, διαθέτοντας ξεχωριστές
αίθουσες Η/Υ, Βιβλιοθήκης, Αίθουσας Εκδηλώσεων και Εικαστικών. Όλες οι
αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν σταθερό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο.

Το σχολείο μεταστεγάζεται σε άλλο κτίριο πάνω από 10 χρόνια. Αυτό έχει ως
συνέπεια να έχει μεταφερόμενους μαθητές.  Το 2020-2021 το σχολείο λειτούργησε εξ
αποστάσεως το μεγαλύτερο μέρος του σχολικού έτους. Οι συνθήκες αυτές
επηρέασαν την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Ωστόσο έγιναν αρκετές δράσεις και υλοποιήθηκαν αρκετά προγράμματα ακόμα και
σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες. Το σχολείο ήταν πιλοτικό στα εργαστήρια
δεξιοτήτων.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Έλλειψη μαθητικής διαρροής στη δια ζώσης διδασκαλία.



Καλές σχέσεις μεταξύ μαθητών, μαθητών – εκπαιδευτικών

 και σχολείου – οικογένειας.

Σημεία προς βελτίωση

Το σχολείο θα μπορούσε να είναι πιο ενεργό σε θέματα επικοινωνίας και
συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών, με την ανάληψη συγκεκριμένων και
στοχευμένων δράσεων.

Το σχολείο θα μπορούσε να υποστηρίζει πιο αποτελεσματικά τους μαθητές με
μαθησιακές ανάγκες

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Άμεση επαφή η Διευθύντρια με την πραγματικότητα  του σχολείου.

Ιδιαίτερα καλή σχέση διοίκησης – γονέων και διοίκησης – εκπαιδευτικών.

Μηχανογραφημένη διοίκηση, λειτουργική ιστοσελίδα.

Υποστήριξη εκπαιδευτικών  και συνεχής ανατροφοδότηση.

Σημεία προς βελτίωση

Ενίσχυση και εμπλοκή όλων περισσότερο  στο όραμα του σχολείου και δέσμευση σε
αυτό.

Μεγαλύτερη κινητοποίηση μέρους του προσωπικού για συμμετοχή σε δράσεις που
σχετίζονται με την τοπική κοινωνία, αύξηση της διάχυσης των δράσεων του
σχολείου στην τοπική κοινότητα και ανάπτυξη περισσότερων συνεργασιών με την
τοπική κοινωνία

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ενδοσχολική επιμόρφωση.

Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπαιδευτικών για ζητήματα επιμόρφωσης.



Κατάθεση εμπειριών και αλληλοβοήθεια από ένα μέρους των εκπαιδευτικών

Σημεία προς βελτίωση

Μεγαλύτερη συμμετοχή σε επιμορφώσεις.

Αξιοποίηση ενδοσχολικών επιμορφώσεων με στοχευμένα θέματα. Πιο
αποτελεσματική η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, αύξηση στην
ανάληψη/συμμετοχή σε προγράμματα


