
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

Η Ταυτότητα του Σχολείου

 

 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ : 9090007

Διεύθυνση Εκπαίδευσης:  ΠΕ Ν. Δράμας

Διεύθυνση Σχολείου: Νικομήδειας 2  Δράμα   Τ.Κ. 66100

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ : 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : 26

ΑΝΑ ΦΥΛΟ : Άνδρες : 7   Γυναίκες : 19

 

 ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ : 

ΔΑΣΚΑΛΟΙ Π.Ε.70 : 13

ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε. 70.50 :1

 ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε .71 : 3

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε. 11 : 2



ΜΟΥΣΙΚΩΝ Π.Ε. 16.01 : 1

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Π.Ε.06 : 2

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Π.Ε.07 : 1

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ Π.Ε. 08 : 1

ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Π.Ε. 32 : 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Π.Ε. 86 : 1

 

[ΕΕ] Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ   ΠΕ30  :1

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ    ΠΕ23 :1

 

Εκπαιδευτικό ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ:5

ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ :    7

ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:  9

  ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ: 10

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : 

ΜΟΝΙΜΟΙ : 20.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ : 6

 



 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ :

 

0 έως 2 έτη : 0

3 έως 5 έτη : 4

6 έως 10 έτη : 5

11 έως 15 έτη : 2

16 και πάνω : 15

 

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ : 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 173 Αγόρια : 86 Κορίτσια : 87

 

ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

Α 10 9 19

Β1 6 8 14

Β2 5 7 12

Γ1 5 10 15

Γ2 6 10 16

Δ1 11 4 15

Δ2 8 5 13

Ε1 6 9 15



Ε2 8 7 15

Στ1 9 8 17

Στ2 12 10 22

ΣΥΝΟΛΟ 86 87 173

       

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑ-
ΜΙΚΟΥ : 

Το μαθητικό δυναμικό της σχολικής μας μονάδας προέρχεται από οικογένειες με
μέσο μορφωτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Οι γονείς ενδιαφέρονται για
την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των παιδιών τους. Έτσι υπάρχει
η δυνατότητα των μαθητών να συμμετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες που
προάγουν τη μάθηση και την κοινωνικοποίησή τους.

 Υπάρχει ένα ποσοστό της τάξης του 3% αλλοδαπών μαθητών. Η πλειοψηφία των
μαθητών μας κατοικεί στις περιοχές Σκρά , Φιλίππου, Ουρανίας, Γράμμου,
Ζακύνθου, Νικομήδειας, Προύσης , Σμύρνης και Διάκου Αθανασίου.

Τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού του
σχολείου μας λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη  στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού
έργου.

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας κατέκτησε:

Το 1ο βραβείο Γκίνες για το ομαδικό παιχνίδι «Γκρινιάρης και τιμήθηκε
παρουσία της υφυπουργού Παιδείας, κας Σοφίας Ζαχαράκη στις 10/11/2019.
Το 1ο βραβείο στη Συγγραφή Παραμυθιού που οργάνωσε ο Δήμος Δράμας στην
Ονειρούπολη του
Το 1ο βραβείο Καλύτερης εφημερίδας σε Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό το
2020

Την πρώτη περίοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  δημιούργησε πλούσια σχολική
βιβλιοθήκη με τα μαθήματα που δημοσίευσε στην πλατφόρμα της eclass, ενώ καθ΄



όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εκτός από μαθήματα γίνονταν και
επιμορφωτικές δράσεις, ενημερωτικές συναντήσεις σε γονείς και εκπαιδευτικούς
καθώς και επετειακές εκδηλώσεις μέσω της webex.

Το σχολείο συμμετέχει κάθε χρόνο στο τριήμερο πανελλήνιο φεστιβάλ κατά της
σχολικής βίας του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δράμας με το οποίο συστεγάζεται , με τη
συμμετοχή της πολιτικής και επιστημονικής κοινότητας, ενώ αποτελεί πολλές φορές
σημείο αναφοράς καλών πρακτικών στον τύπο και στην τηλεόραση, τόσο τοπικά όσο
και περιφερειακά.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση (Αξιολόγηση: 3)

 

 Άξονας 1: Διδασκαλία, μάθηση     

  (3)       

Καλή λειτουργία με  ελάχιστα σημεία προς βελτίωση

και αξιολόγηση

 

Ορισμός: Διδασκαλία είναι η μετάδοση γνώσης από έναν εκπαιδευτικό προς
κάποιον μαθητή με σκοπό την αφομοίωση της γνώσης αυτής από τον μαθητή, δηλαδή
με σκοπό την κατάκτηση της μάθησης.

Ορισμός: Η Αξιολόγηση του μαθητή είναι η συνεχής παιδαγωγική διαδικασία, με
βάση την οποία παρακολουθείται η πορεία της μάθησής του, προσδιορίζονται τα
τελικά αποτελέσματά της και εκτιμώνται, παράλληλα, άλλα χαρακτηριστικά του, τα
οποία σχετίζονται με το έργο του σχολείου. Η αξιολόγηση αποτελεί οργανικό
στοιχείο της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας, η οποία αρχίζει με τον καθορισμό
των στόχων και ολοκληρώνεται με τον έλεγχο της επίτευξης τους (Π.Δ. 8/1995).

       Ειδικότερα στο σχολείο μας κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της
διδασκαλίας πολύ συχνά, συναντάται το φαινόμενο οι μαθητές να μη μπορούν να
αφομοιώσουν τη νέα γνώση με αποτέλεσμα οι σχολικές τους εργασίες να μένουν
ανολοκλήρωτες και οι μαθητές να έρχονται «άγραφοι» και αδιάβαστοι στο σχολείο.



       Η έμφαση στη διαδικασία της μάθησης, που δίνεται από τους εκπαιδευτικούς
του σχολείου μας, κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας και της αξιολόγησης
αποτελεί πολλές φορές αντικείμενο συζήτησης και μελέτης στις συνεδριάσεις του
Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου μας. Το διαφορετικό πολιτισμικό, κοινωνικό,
οικονομικό και ακαδημαϊκό προφίλ των μαθητών/τριών του σχολείου μας, καθώς
πιθανότατα και άλλων επιμέρους παραγόντων εγείρουν ζητήματα  ίσων ευκαιριών
και ισότητας των εκπαιδευτικών ευκαιριών.

       Όπως αναφέρει ο David Ausubel, η «καλή» και αποτελεσματική διδασκαλία
ξεκινά από το πού βρίσκονται οι μαθητές και όχι από εκεί όπου θα θέλαμε να
βρίσκονται, πρέπει να διαπιστώσουμε τι έμαθαν οι μαθητές μας πριν αποφασίσουμε
πώς θα προχωρήσουμε στο εξής.

       Η διαπίστωση αυτή, κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης που διεξάγεται από
τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας, επιτυγχάνεται στο πλαίσιο εφαρμογής
εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών και χρήση της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας, με στόχο την παρακίνηση, την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριων
και την καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Η διαφοροποίηση της
διδασκαλίας είναι η ακαδημαϊκή διαδικασία κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί
εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους, διδακτικά μέσα και ρυθμό διδασκαλίας για
διαφορετικούς μαθητές.

       Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο χώρο του σχολείου μας δεν είναι μόνο
μια οργανωτική και διδακτική στρατηγική, αλλά κυρίως μια κοινωνική διαδικασία.
Οι εκπαιδευτικοί με τον τρόπο αυτό έχουν περισσότερες ευκαιρίες να γνωρίσουν το
προφίλ των μαθητών τους και να επιτύχουν συνθήκες αποτελεσματικής μάθησης και
κοινωνικής προσαρμογής, οι οποίες θα  ισορροπήσουν τις όποιες κοινωνικές
ανισότητες των μαθητών τους.

Επιπλέον, οι μαθητές μας συμμετέχουν, ατομικά και ομαδικά, σε διαγωνισμούς και
προγράμματα καινοτομίας ενώ στο τέλος της σχολικής χρονιάς προχωρούν στην
παρουσίαση των εργασιών τους σε επίπεδο σχολικής μονάδας (άτυπη μορφή
αξιολόγησης).

Τα παραπάνω υποδηλώνουν ποικιλία μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης αλλά
και συστηματική παρακολούθηση των μαθητών/-τριών για μια πιο αποτελεσματική
και ουσιαστική ανατροφοδότηση των τελευταίων από τους εκπαιδευτικούς του
σχολείου μας.

 
   



Πρόταση: Στα πλαίσια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας θα μπορούσαν να
εκπονηθούν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας σχέδια για την υποστήριξη
ένταξης «ευάλωτων» ομάδων μαθητών/-τριών και μαθητών/-τριών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και σχέδια εργασίας που θα αφορούσαν στην
προετοιμασία των μαθητών για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές εκπαιδευτικές δράσεις. Οι δείκτες αυτοί
θα αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης και μελέτης από δύο πενταμελείς ομάδες
εκπαιδευτικών του σχολείου.

 

Διαθέσιμα τεκμήρια

Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων 
Αρχείο του σχολείου ( συμμετοχή σε διαγωνισμούς και προγράμματα
καινοτομίας)
Τοπικά ΜΜΕ

Σχολική διαρροή - φοίτηση (Αξιολόγηση: 4)

 

Άξονας 2:

Σχολική διαρροή- Φοίτηση                   (4) Εξαιρετική λειτουργία

 

 

Με βάση το αρχείο του σχολείου, ο μέσος όρος των μαθητών που έφυγε τα τελευταία
5 χρόνια με μετεγγραφή ανέρχεται σε 5 μαθητές ανά έτος.

Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2020-21, έφυγαν με μετεγγραφή 5 μαθητές επί του
συνόλου 198 μαθητών λόγω μετεγκατάστασης της οικογένειάς τους σε άλλη
γεωγραφική περιοχή. Επίσης, κατά το σχολικό 2020-21 μπορούμε να αναφέρουμε τα
εξής!

 

κανένας μαθητής δεν κινδύνεψε να επαναλάβει την τάξη λόγω ελλιπούς
φοίτησης ή                 μ α θ η  τ  ι κ ή    ς                        διαρροής
κανένας μαθητής δεν εγκατέλειψε το σχολείο πριν την ολοκλήρωση της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσής του



 

Η φοίτηση των μαθητών στο σχολείο μας χαρακτηρίζεται συνεπής και συστηματική.

Στην περίπτωση απουσίας των μαθητών/τριων από το σχολείο διερευνώνται οι λόγοι
απουσίας από το σχολείο επικοινωνώντας με τους γονείς. Όταν οι μαθητές
επιστρέψουν στο σχολείο είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά.

Γενικά, οι μαθητές προσέρχονται εγκαίρως στο σχολείο, οι πόρτες κλειδώνουν μετά
το χτύπημα του κουδουνιού και μέχρι την ολοκλήρωση του ωρολογίου
προγράμματος, εκτός αν ασθενήσουν κατά τη διάρκεια αυτού. Στην περίπτωση αυτή,
ειδοποιούνται οι γονείς- κηδεμόνες, οι οποίοι παραλαμβάνουν τα παιδιά έχοντας
υπογράψει σχετική Υπεύθυνη         Δήλωση.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020 – 2021 διεξήχθησαν κανονικά τα εξ αποστάσεως
μαθήματα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα webex και δεν υπήρχε μαθητική διαρροή,
καθώς μόνο 2 μαθητές αντιμετώπισαν δυσκολίες στην παρακολούθηση των
μαθημάτων. Σε μαθητές που δεν διέθεταν κατάλληλη ηλεκτρονική συσκευή, το
σχολείο ανέλαβε πρωτοβουλία με σκοπό την παροχή  tablet για την παρακολούθηση
των μαθημάτων.

Στα θετικά σημεία του δείκτη αυτού θα μπορούσαν να συγκαταλέγουν, η
ευαισθητοποίηση, η γνώση και το παιδαγωγικό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών,
καθώς και η γενικότερη φιλοσοφία του σχολείου για ένα δημόσιο ενταξιακό σχολείο
απευθυνόμενο ισότιμα σε όλα τα παιδιά.

 

 

Διαθέσιμα τεκμήρια

Αλληλογραφία του σχολείου (εισερχόμενη και εξερχόμενη)
Απουσιολόγια τάξεων
Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή & του Συλλόγου Διδασκόντων
Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα myschool
Αρχείο του σχολείου (μετεγγραφές, και μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες που
ενσωματώθηκαν επιτυχώς στην τάξη τους).

 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών (Αξιολόγηση: 4)



 

Άξονας 3:

Σχέσεις μεταξύ μαθητών/- τριών.

 

                (3) Καλή λειτουργία, με ελάχιστα σημεία προς βελτίωση

 

 

Οι σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών σε γενικό επίπεδο είναι αρκετά καλές. Τα
τελευταία τέσσερα (4) χρόνια το σχολείο συμμετέχει στο τριήμερο φεστιβάλ,  κατά
της σχολικής βίας που διοργανώνει το 1ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας με το οποίο
συστεγαζόμαστε . Επιδιώκονται σχέσεις σεβασμού και συνεργασίας μεταξύ των
μαθητών, αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης, αναγνώρισης και αποδοχής της
διαφορετικότητας με σκοπό την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και των
δεξιοτήτων των μαθητών/τριων.

Η πρόληψη «παραβατικών» συμπεριφορών και η ενίσχυση θετικών πρακτικών
συμπεριφοράς προωθούνται με την ενημέρωση κα το διάλογο προς τους μαθητές και
τους γονείς του σχολείου. Επίσης, η ανάρτηση κανόνων/προσδοκιών τόσο στον χώρο
της σχολικής τάξης όσο και στον χώρο της σχολικής μονάδας (π.χ. κανόνες για
σωστή συμπεριφορά στους διαδρόμους, στις τουαλέτες κ.λπ.), βοηθούν στην
κατανόηση αυτού του περίπλοκου ζητήματος.

Επιπλέον, το σχολείο προτρέπει τους μαθητές του να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες,
προκειμένου να είναι σε θέση να αναπτύξουν την  αυτονομία τους και την
προσωπικότητα τους. Προς την ίδια κατεύθυνση οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
αποφεύγουν να κρίνουν τους μαθητές ή να τους εγκλωβίζουν σε ετικέτες με βάση
την εμφάνιση, την καταγωγή, τη θρησκεία ή το χρώμα τους. Δηλαδή γίνεται σαφές
πως αποδεχόμαστε τους μαθητές όπως είναι, με την όποια «ταυτότητα» αυτοί
φέρουν και διαθέτουν από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Υπάρχουν ωστόσο περιστατικά λεκτικής και εν μέρει σωματικής σύγκρουσης και
διαπληκτισμών μεταξύ μαθητών/-τριών, όπως αποδεικνύεται από τον αριθμό των
σχετικών καταγραφών στο ημερολόγιο της σχολικής ζωής του σχολείου.

Στις περιπτώσεις αυτές ακολουθείται το παρακάτω πρωτόκολλο ενεργειών:



 

1. Επικοινωνία των Υπευθύνων εκπαιδευτικών/ Διεύθυνσης με τους γονείς των
μαθητών/-τριών που εμφανίζουν επιθετική συμπεριφορά: Τις περισσότερες
φορές οι γονείς ανταποκρίνονται στο κάλεσμα και διαπιστώνεται
εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, σε κάποιες άλλες βέβαια οι γονείς δεν
δείχνουν το ανάλογο ενδιαφέρον ή προσπαθούν να αποδώσουν την επιθετική
συμπεριφορά των παιδιών τους στο γεγονός ότι έχουν προκληθεί από άλλους.

2. Συζήτηση με τους μαθητές που εμπλέκονται σε περιστατικά βίας από τους
Υπεύθυνους εκπαιδευτικούς. Σε κάποιες περιπτώσεις αυτό ήταν αρκετό, σε
κάποιες άλλες η συμπεριφορά των μαθητών/-τριών βελτιώθηκε πρόσκαιρα μόνο
και χρειάστηκε και δεύτερη σχετική παρέμβαση.

3. Διακριτική στοχευόμενη παρατήρηση και σχολική διαμεσολάβηση στη
συμπεριφορά των μαθητών που εμφάνιζαν «επιθετική» δραστηριότητα

4. Δράσεις ενημέρωσης για την έννοια της ενδοσχολικής βίας και τους τρόπους
αποφυγής των ενδοσχολικών συγκρούσεων μεταξύ μαθητών/-τριών.

5. Σχεδίαση και ανάπτυξη ομαδικών παιχνιδιών από τους υπεύθυνους
εκπαιδευτικούς με την εμπλοκή όλων των μαθητών της τάξης.

 

 
   

Πρόταση: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί η δυνατότητα για εκπόνηση από τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου μας πιο αποτελεσματικών σχεδίων δράσης στο
πλαίσιο της πρόληψης παρόμοιων «παραβατικών» συμπεριφορών των μαθητών μας
με απώτερο σκοπό τη βελτίωση των μεταξύ σχέσεών τους. Ο δείκτης αυτός θα
αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης και μελέτης από μία πενταμελής ομάδα
εκπαιδευτικών του σχολείου μας, στην κατεύθυνση επίτευξης ευνοϊκότερων όρων
στην ομαλή λειτουργία του παρόντος άξονα.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών (Αξιολόγηση: 4)

 

Άξονας 4:

Σχέσεις μεταξύ μαθητών/- τριών και εκπαιδευτικών

 



                   (4) Εξαιρετική λειτουργία

 

Στο σχολείο, οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών/-τριών και των εκπαιδευτικών
διέπονται από τους παιδαγωγικούς κανόνες του σχολικού πλαισίου, τις
υπαλληλικές υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών και από τον εσωτερικό κανονισμό
λειτουργίας του σχολείου. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου,
συντάχθηκε από το Διευθυντή του σχολείου σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς
και το Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, σύμφωνα με τις ανάγκες της
σχολικής μονάδας και τροποποιείται-εγκρίνεται από το ΣΔ, όταν αυτό κρίνεται
αναγκαίο.

Σκοπός του σχολείου είναι η διαμόρφωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης, συνεργασίας
και    υποστήριξης, όπου κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας θα επικοινωνεί
ελεύθερα τις σκέψεις και τους           προβληματισμούς του/της.

Σ’ αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αφιερώνουν χρόνο ακούγοντας τα
προβλήματα των μαθητών/-τριών και προβαίνουν σε ενέργειες για την καλύτερη
αντιμετώπισή τους. Κάθε εκπαιδευτικός στην αρχή της σχολικής χρονιάς συντάσσει
μαζί με τους μαθητές/τριες συμβόλαιο της τάξης, στο οποίο συμφωνούν από κοινού
για τους κανόνες λειτουργίας, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του κάθε μέλους.
Παράλληλα, υπάρχει και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, όπου δηλώνονται
ρητά οι προσδοκώμενες συμπεριφορές από μαθητές/-τριες και εκπαιδευτικούς. Έτσι,
οι εκπαιδευτικοί επιβραβεύουν και ενισχύουν τις θετικές συμπεριφορές των
μαθητών τους και δείχνουν την απαραίτητη παιδαγωγική ευαισθησία, εχεμύθεια και
το σεβασμό προς την προσωπικότητά τους.

Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα από πλευράς των μαθητών για έκφραση των
συναισθημάτων τους και αποδοχή των αδυναμιών τους. Οι μεμονωμένες αρνητικές
συμπεριφορές εξετάζονται κατά περίσταση και αντιμετωπίζονται ανάλογα.

Οι εκπαιδευτικοί, στο σύνολό τους, έχουν ενδελεχή γνώση των χαρακτηριστικών και
του ιστορικού των μαθητών τους, δείχνουν ενδιαφέρον για τα ενδιαφέροντα και τις
εξωσχολικές δραστηριότητές τους, είναι υποστηρικτικοί, και προωθούν δράσεις που
προάγουν τη συνεργασία. Τέλος, αναδεικνύουν κάθε εξωσχολική διάκριση των
μαθητών π.χ. σε κάποιο άθλημα ή διαγωνισμό.

Οι εκπαιδευτικοί προσφέρουν ευκαιρίες στους μαθητές/-τριες για διάκριση μέσω της
συμμετοχής του τμήματός τους σε μαθητικούς διαγωνισμούς. Οι σχέσεις
εκπαιδευτικών / μαθητών και μαθητριών χαρακτηρίζονται από αμοιβαίο σεβασμό
και εμπιστοσύνη.



Συμπερασματικά, το σχολείο παρουσιάζει θετική εικόνα ως προς τις σχέσεις των
εκπαιδευτικών με τους μαθητές/-τριες. Οι καλές σχέσεις εκπαιδευτικών και
μαθητών/- τριών διαμορφώνουν συνθήκες εμπιστοσύνης και σεβασμού, περιορίζουν
τις συγκρούσεις και εξασφαλίζουν τη βελτίωση του σχολικού κλίματος και την
αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας.  

 

Τεκμήρια

Παρουσιάσεις προγραμμάτων/δράσεων στην ιστοσελίδα του σχολείου 
(φωτογραφίες, έργα των μαθητών/-τριών κ.λπ.), Βιβλίο Σχολικής Ζωής
Σχολικός Κανονισμός, Εκθέσεις και λοιπά έργα (εικαστικά, πολυμεσικά) 
μαθητών, ερωτηματολόγια, φωτογραφικό υλικό από δράσεις/ εκδηλώσεις, 
βεβαιώσεις συμμετοχής/εκπόνησης προγραμμάτων, αναρτήσεις σε πίνακα 
τάξης, σε ιστολόγιο ή ιστοσελίδα του σχολείου ), 
Ανακοινώσεις  Προσκλήσεις σε εκδηλώσεις και δράσεις του σχολείου, 
ανατροφοδότηση με τις γραπτές εντυπώσεις γονέων (μέσω ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας), Ημερολόγιο τάξης, συμβόλαιο τάξης, portfolio μαθητών, 
check lists, rubrics, υποβληθέντα σχέδια δράσης και σχετικές Πράξεις 
επικύρωσής τους.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας (Αξιολόγηση: 4)

 

Άξονας 5:

Σχέσεις σχολείου- οικογένειας

 

Καλή λειτουργία, με ελάχιστα σημεία προς βελτίωση

 

Το σχολείο βρίσκεται κοντά στις οικογένειες των μαθητών του, επιδιώκει την καλή
συνεργασία μαζί τους και προβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε διάφορες
επιμορφωτικές και κοινωνικές-πολιτιστικές δράσεις μαζί τους.

Ενημερώνει συστηματικά και υπεύθυνα όλους τους γονείς/κηδεμόνες για την
επίδοση και πρόοδο των παιδιών τους. Οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν μηνιαίες
ενημερωτικές παιδαγωγικές συναντήσεις με τους γονείς/κηδεμόνες, οι οποίες
αφορούν στη μαθησιακή πρόοδο των μαθητών/-τριών. Στο τέλος κάθε τριμήνου, το



σχολείο συλλογικά προγραμματίζει γενική ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων.

Η επικοινωνία του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών και μαθητριών του
σχολείου μας πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους:

 

1. Δια ζώσης (όταν είναι απαραίτητο) και τηλεφωνικά
2. Μέσω πληροφοριακού συστήματος myschool (αλλαγές στο πρόγραμμα,

εκδηλώσεις, δραστηριότητες, ασφαλής λειτουργία του σχολείου στην πανδημία
κ.ά.

3. Μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου (Χρήσιμο υλικό από το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών-Συμβουλές για γονείς σχετικά με τον
covid-19,  Ψυχολογική στήριξη των παιδιών σε καταστάσεις κρίσεων κ.ά)

4. Μέσω κλειστών εμπιστευτικών επιστολών.

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάζεται συχνά με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων
για τη διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια του σχολικού
προγράμματος, που αφορούν στον σχεδιασμό και την προσφορά υλικών πόρων
(εγκαταστάσεις, εποπτικά υλικά, καλλιτεχνικές υπηρεσίες).

Συμπερασματικά το σχολείο παρουσιάζει θετική διάθεση για επικοινωνία με τους
γονείς/κηδεμόνες. Εντούτοις,    θα μπορούσε να είναι πιο ενεργό σε θέματα
επικοινωνίας και συνεργασίας μαζί τους με την ανάληψη συγκεκριμένων και
στοχευμένων δράσεων.

 

Πρόταση: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να μπορούσαν να σχεδιαστούν και να
υλοποιηθούν κοινές δράσεις (σχολείου και γονέων/κηδεμόνων) αναφορικά με
περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα της επικαιρότητας. Ο δείκτης αυτός θα
αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης και μελέτης από μία πενταμελής ομάδα
εκπαιδευτικών του σχολείου μας.

 

 

Διαθέσιμα τεκμήρια στο αρχείο του σχολείου μας:

Πρακτικά Συλλόγου                  Διδασκόντων, προγραμματισμός ενημερωτικών 
συναντήσεων γονέων/κηδεμόνων, προγραμματισμός ετήσιων εκδηλώσεων



 

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας (Αξιολόγηση: 4)

 

Άξονας 6:

Ηγεσία - Οργάνωση & διοίκηση

 

 4    Εξαιρετική λειτουργία

 

 

Το σχολείο μας λειτουργεί με βάση συγκεκριμένους στόχους (σεβασμός στην
προσωπικότητα του μαθητή και της οικογένειας του, ασφάλεια και σωματική
ακεραιότητα των μαθητών, ανάδειξη παιδαγωγικών αρχών και καλών πρακτικών)
σε σχέση με την αποστολή του.

Ο Διευθυντής του σχολείου εργάζεται αρκετά, είναι πολύ οργανωτικός,
προοδευτικός, δημοκρατικός, ανοιχτός στο διάλογο και στην καινοτομία,
δείχνοντας εξωστρέφεια και καθοδηγώντας τη σχολική μονάδα.   

Πραγματοποιείται κάθε χρόνο με την έναρξη του διδακτικού έτους συνεδρίαση του
Συλλόγου Διδασκόντων, στην οποία εκτός από την κατανομή των αρμοδιοτήτων και
εξωδιδακτικών καθηκόντων, αποφασίζονται συλλογικά και η κατανομή των πόρων
και των αναγκών. Επίσης, γίνεται προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση
του διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού, καθορίζονται με σαφήνεια τα
συγκεκριμένα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες όλων, χωρίς να δημιουργούνται
προβλήματα. Τέλος ως προς την αξιοποίηση των χώρων του σχολείου γίνονται
προσπάθειες για την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου, καθώς
το διδακτήριο/αίθουσες διδασκαλίας είναι αρκετά παλιές.

Ο Διευθυντής ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών



της σχολικής μονάδας, ενημερώνεται συνεχώς και δημιουργεί ευκαιρίες για την
ενθάρρυνση καινοτομιών και κουλτούρας κατανόησης και συνεργασίας, όπως για
παράδειγμα διδακτικών επισκέψεων, προγραμμάτων «αειφορίας», αγωγής υγείας
και σταδιοδρομίας. Επίσης ο διευθυντής του σχολείου συνεργάζεται με φορείς της
τοπικής κοινωνίας, θέτοντας το όραμα του σχολείου, που είναι προς την κατεύθυνση
επίτευξης των κεντρικών σκοπών που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Παιδείας,
καθώς και προτάσεις βελτίωσης και αναβάθμισης της υλικοτεχνικής υποδομής του
σχολείου.

 

 

 

 

Ενέργειες που έγιναν με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης σε θέματα διαχείρισης των
οικονομικών πόρων του σχολείου

 

Αναφορικά με το θέμα της ορθής διαχείρισης των οικονομικών πόρων της σχολικής
μονάδας, είμαστε σε θέση να αναφέρουμε τις ακόλουθες ενέργειες/πρωτοβουλίες της
Διεύθυνσης ως εξής:

 

1. Απολογισμός δαπανών σε ετήσια βάση
2. Ενημέρωση της σχολικής επιτροπής ως προς την κατανομή δαπανών
3. Ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για τη λήψη επιχορηγήσεων

και ενημέρωση κατανομής δαπανών
4. Αίτηση για τη συντήρηση του διδακτηρίου/αιθουσών διδασκαλίας προς τη

Σχολική Επιτροπή Παιδείας του αρμόδιου Δήμου
5. Αίτημα για την ανέγερση χώρων αίθουσας εκδηλώσεων και  γυμναστηρίου.

Σχολείο και κοινότητα (Αξιολόγηση: 3)

 

 

Άξονας 7. Σχολείο & κοινότητα



 

(3) Καλή λειτουργία, με   ελάχιστα σημεία προς βελτίωση

 

 

Tο σχολείο μας πέραν από την τυπική εκπαιδευτική λειτουργία του παροτρύνει τους
μαθητές του να αντιμετωπίσουν με ομαδικό και φιλικό πνεύμα την τοπική κοινότητα
στην οποία κατοικούν, αναπτύσσοντας κριτικές ικανότητες αλλά και διάθεση για
συνεισφορά στη διεύρυνση και επέκταση αυτής της κοινότητας.

Για τη διαμόρφωση του κριτικού αυτού πνεύματος στους μαθητές, όπως διαπιστώνει
ο Wigginton  θα πρέπει να τονιστούν τέσσερα σημεία: α) οι μαθητές χρειάζεται να
έχουν επαφή με τους ανθρώπους και το περιβάλλον, β) να μάθουν ότι ο τόπος τους
δεν είναι το κέντρο του κόσμου, γ) να κατανοήσουν τι νοείται με την ιδέα του
καλύτερου κόσμου και δ) να συνειδητοποιήσουν ότι πρέπει να δράσουν προκειμένου
να φέρουν αυτόν τον καλύτερο κόσμο πρώτα μέσα στον ίδιο τους τον εαυτό και
έπειτα στη κοινότητά τους (Wigginton, 1985).

Σ’  αυτή την κατεύθυνση οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας σε πολλές ενημερωτικές
συναντήσεις με τους γονείς των μαθητών μας τονίζουν, ότι το σπίτι, το Σχολείο και
η τοπική κοινότητα αποτελούν ένα ενιαίο περιβάλλον μάθησης και το παιδί κινείται
παραγωγικά από το έναν στο άλλον χώρο.

Αναγνωρίζοντας και ενισχύοντας τη σημασία της σχολικής κοινότητας ως ενιαίο
περιβάλλον μάθησης:

 

Δίνουμε προτεραιότητα στους ανθρώπους και τις σχέσεις μεταξύ τους
Κατανοούμε την από κοινού ευθύνη για μάθηση και υγιή ανάπτυξη των
μελλοντικών πολιτών της κοινότητας

 



Οι γονείς του σχολείου μας, μέσα από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων αλλά και
μεμονωμένα, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές,ψυχαγωγικές
δράσεις και δράσεις αλληλεγγύης, διευρύνοντας τη σχολική μαςκοινότητα. Τα
παιδιά νιώθουν καλύτερα, όταν οι γονείς αντιμετωπίζουν όσασυμβαίνουν στο
σχολείο με ενδιαφέρον και εμπιστοσύνη. Οι γονείς ενημερώνονταισυστηματικά για
τη δουλειά μέσα και έξω απ’ την τάξη, ώστε να μπορούν νααπαντούν από τη δική
τους θέση στις αναζητήσεις των παιδιών.

Επιπλέον, το Σχολείο, με τη βοήθεια των ειδικών συνεργατών της ΕΔΥ (ψυχολόγου,
κοινωνικού λειτουργού), είναι δίπλα στην οικογένεια, για οποιοδήποτε ζήτημα
προκύπτει στο σπίτι και μπορεί να αντιμετωπιστεί από κοινού.

 

Πρόταση: Εξετάζεται το ενδεχόμενο να οργανωθούν κάποιες δράσεις
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας  Σχολείου- οικογένειας όπως  είναι οι εξής:

 

Groups γονέων για διάφορα θέματα
Γονείς εθελοντές
Πρόσκληση-εμπλοκή γονέων σε διαθεματικές ενότητες

Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με τοπικούς φορείς
Δημιουργία τμήματος Σχολής Γονέων για την κατάλληλη ενημέρωσή τους γύρω
από τον καίριο ρόλο τους

 

Ο δείκτης αυτός θα αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης και μελέτης από μία
πενταμελής ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
θεωρούν πως η τοπική και η ευρύτερη κοινότητα παίζουν σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση της σχολικής πραγματικότητας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του
σχολείου , πέρα από την συμπερίληψη της καθημερινής ζωής ή μέρους της
επικαιρότητας στην εκπαιδευτική σκέψη και πρακτική, βρίσκονται σε συνεχή
αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο δείχνει να τους επηρεάζει σε
σημαντικό βαθμό.

 

 

 



Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις (Αξιολόγηση: 4)

 

Άξονας 8. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

 

(4) Εξαιρετική λειτουργία

 

 

 

Ορισμός: Η επιμόρφωση αποτελεί συνεχή διαδικασία, η οποία συνδέει τη βασική
κατάρτιση με την επαγγελματική δραστηριότητα, με στόχο την απόκτηση γνώσεων,
την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την υιοθέτηση στάσεων που θα επιτρέψουν στους
εκπαιδευτικούς και στα στελέχη της εκπαίδευσης να αξιοποιούν ποιοτικά τις
επιστημονικές και παιδαγωγικές εξελίξεις. Κατά την επιμορφωτική διαδικασία οι
εκπαιδευτικοί αναπτύσσουν την ικανότητα του αναστοχασμού της εκπαιδευτικής
τους δράσης και είναι σε θέση να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις της
κοινωνίας της γνώσης.

Το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου μας θεωρεί πως η αναβάθμιση της
παρεχόμενης εκπαίδευσης και της παιδευτικής διαδικασίας γενικότερα είναι
άρρηκτα συνδεδεμένη με τη συνεχή επιμόρφωση  των εκπαιδευτικών. Αυτή με τη
σειρά της συμβάλει αφενός στη συνδιαμόρφωση της σχολικής πραγματικότητας και
αφετέρου στην προώθηση των εκπαιδευτικών αλλαγών και στην
αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής πράξης. Ως εκ τούτου, το σχολείο μας σε
συνεργασία με την πανεπιστημιακή κοινότητα, τους τοπικούς φορείς αλλά και
διακεκριμένους επιστήμονες έχει διοργανώσει πολλές επιμορφωτικές δράσεις τόσο
στο χώρο του σχολείου όσο και σε άλλους δημόσιους χώρους (αμφιθέατρο
Δημαρχείου, Δημοτικό ωδείο) με σκοπό την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

       Ειδικότερα, κατά το σχολικό έτος 2020-2021 σε επίπεδο σχολικής μονάδας



πραγματοποιήθηκαν, κυρίως διαδικτυακά, επιμορφωτικές δράσεις με θέματα που
αφορούσαν στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, στις θεωρίες μάθησης, στις
στρατηγικές διδασκαλίας, στη διαφοροποιημένη διδασκαλία, στην ενταξιακή
πολιτική, στο σχολικό εκφοβισμό και στο σχεδιασμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευση
κ.ά.

Τέλος, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είχαν την ευκαιρία σε ώρες εκτός εργασιακού
τους ωραρίου να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις πάνω σε καίρια ζητήματα της
εκπαιδευτικής πραγματικότητας και να είναι ικανοί να προάγουν σε κάποιο βαθμό
την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Αξιολόγηση: 3)

 

Άξονας 9. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά - ευρωπαϊκά προγράμματα

 

(3) Καλή λειτουργία, με  ελάχιστα σημεία προς βελτίωση

 

Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά
προγράμματα θα μπορούσε να καλύψει τις αυξημένες προσωπικές και
επαγγελματικές ανάγκες, καθώς επίσης και τις αιτίες που ευθύνονται για την
εκδήλωση ή μη ενδιαφέροντος για συμμετοχή. Τα αποτελέσματα αυτών των ερυνών
έδειξαν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επιθυμεί να συμμετέχει σε
ευρωπαϊκά προγράμματα, ιδιαίτερα όταν έχει προηγούμενη εμπειρία. Διαπιστώθηκε
μάλιστα ότι η πρωτοβάθμια σε σχέση με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι πιο
πρόσφορη για την εισαγωγή αλλαγών που οφείλονται στα ευρωπαϊκά προγράμματα.

       Σ’ αυτό το πλαίσιο διενέργειας και συμμετοχής των εκπαιδευτικών του
σχολείου μας σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, η Διεύθυνση της σχολικής
μονάδας αποφάσισε την προώθησή τους με σκοπό την επαγγελματική ανάπτυξη του
εκπαιδευτικού της προσωπικού.

Σε εθνικό επίπεδο η συμμετοχή των εκπαιδευτικών αφορούσε σε προγράμματα στα
κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Παρανεστίου, , σε χώρους Μουσείων και
αρχαιολογικούς χώρους (Φίλιπποι, λόφος Καστά). Οι προγραμματισμένες δράσεις
καθώς και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα παραπάνω εθνικά - ευρωπαϊκά
προγράμματα σε κάποιες περιπτώσεις δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των ιδιαίτερων
συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την πανδημία του covid 19.



 

Πρόταση: Εξετάζεται το ενδεχόμενο συστηματικής διερεύνησης και αποτύπωσης
των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών του σχολείου μας με σκοπό τη
χάραξη επιμορφωτικής στρατηγικής με παράλληλο εντοπισμό των κατάλληλων 
εθνικών - ευρωπαϊκών προγραμμάτων, για τα οποία θα εκδηλωνόταν ανάλογη
επιθυμία για συμμετοχή των τελευταίων, κάτω από κανονικές κοινωνικές συνθήκες,
στο εγγύτερο μέλλον.

Ο δείκτης αυτός θα αποτελέσει αντικείμενο διερεύνησης και μελέτης από μία
πενταμελής ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου μας με σκοπό τη βελτίωση των όρων
λειτουργίας του.

 

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση


