
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 μας είναι ενα διθέσιο οργανικά σχολείο, το οποίο βρίσκεται στην οδό
Περγάμου και Σκουφά στην Νέα Ερυθραία και υπάγεται στον Δήμο Κηφισιάς.

Στην σχολική αυτη μονάδα συγκροτούνται εδω και δυο έτη τρία τμήματα.Πιο
συγκεκριμένα δημιουργούνται τρια πρωινά τμήματα και δυο τμήματα ολοημέρου. Το
σύνολο των μαθητών ανέρχεται περίπου σε 70 μαθητές/τριες.Είναι ενα κτήριο πολύ
καλό με τρείς αίθουσες διδασκαλίας,αίθουσα υποδοχής, τουαλέτες, και κουζίνα. Το
σχολείο θερμαίνεται τους χειμερινούς μήνες με καλοριφέρ.

Ο χώρος  που προαυλίζονται τα παιδιά είναι μεγάλος και είναι εξοπλισμένος με
πολυόργανο παιδικής χαράς, μονόζυγο, λάστιχα ισορροπίας.Στον περίγυρό του έχει 
φυτά.

Η ιδιαίτερη συνθήκη του σχολείου για την σχολική χρονιά 2020-2021 ήταν οτι
υπήρξε αναστολή της δια ζώσης εκπαίδευσης στα πλαίσια προφύλαξης απο τον Covit
και εφαρμόστηκε η τηλεκπαίδευση.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση (Αξιολόγηση: 1)

 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί εκτός απο εναν δημιούργησαν τις ψηφιακές τους τάξεις και
παρείχαν την τηλεκπαίδευση σύμφωνα με το ΦΕΚ 3382/12-9-20. Στην τηλεκπαίδευση
συμμετείχε το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών με εξαίρεση 6-7 μαθητές στο
σύνολο.Για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριων η προϊσταμένη ενημέρωσε



διαδικτυακά όλους τους γονείς για το πλαίσιο  εφαρμογής.Παράλληλα επικοινώνησε
με τους γονείς των ανήλικών μαθητών/τριών που παρουσίαζαν αποχή απο τα
μαθήματα προκειμένου να παράσχει βοήθεια και ενισχύσει του γονείς στην
διαδικασία αυτη..Για την συμμετοχή ενός μαθητή που δέν είχει τον κατάλληλο
εξοπλισμό για να συμμετέχει στην εξ'αποστάσεως εκπαίδευση δόθηκε ένα tablet.

Οι εκπαιδευτικοί οργάνωσαν το δικό τους ψηφιακό υλικό και αναταποκρίθηκαν στις
ανάγκες της τηλεκπαίδευσης.

Οι μαθητές συμμετείχαν στην τηλεκπαίδευση και σύγχρονα και ασύγχρονα καθώς η
προϊσταμένη είχε δημιουργήσει ψηφιακή τάξη στην e-me. Στα πλαίσια όμως της
ασύγχρονης εκπαίδευσης παρατηρήθηκε μικρότερη συμμετοχή μαθητών.Για την
εξοικείωση των γονέων εκπροσώπων των ανήλικων μαθητών η προίσταμένη έστειλε
κατάλληλες οδηγίες μέσω email στους κηδεμόνες για τον τρόπο χρήσης της
πλατφόρμας.

Οι δυσκολίες που παρατηρήθηκαν στα πλαίσια εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης ήταν
η έλλειψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εκ μέρους των μαθητών/τριών και εκ'
μέρους των εκπαιδευτικών ,η ανάγκη συμμετοχής στην τηλεκπαίδευση και σε άλλα
μέλη της οικογένειας με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο εξοπλισμός που κάθε
οικογένεια είχε.Εκ μέρους του Υπουργείου δεν υπήρξε καμία επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών στην τηλεκπαίδευση πρίν την ανάγκη συμμετοχής αυτών και οι
εκπαιδευτικοί με προσωπική τους πρωτοβουλία αφιέρωσαν πολύ χρόνο και κάποιο
παρακολούθησαν επιμορφώσεις που οργάνωναν άλλοι εκπαιδευτικοί προκειμένου να
βοηθηθει ο εκπαιδευτικός κλάδος.

Πολύ μεγάλη υποστήριξη υπήρχε εκ' μέρους της συντονίστριας εκπαιδευτικού έργου
με την παροχή πλούσιου ψηφιακού υλικού

Για να υποστηριχθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες ώστε να ανταποκριθούν κατά τον
καλύτερο δυνατό τρόπο η προϊσταμένη ήρθε σε επικοινωνία με τους κηδεμόνες που
απουσίαζαν από την σύγχρονη εξ’αποστάσεως εκπαίδευση , ενθάρρυνε τους γονείς
στην συμμετοχή της τηλεκπαίδευσης και προσπαθούσε να εκμαιεύσει τους λόγους
που εκείνοι δεν έδειχναν να ανταποκρίνονται.

Οι μαθητές και οι κηδεμόνες αυτών ενημερωνόντουσαν συχνά σχετικά με θέματα
προστασίας και ασφάλειας στο πλαίσιο της σχολικής ζωής με τον Covit με συχνές
έντυπες ενημερώσεις κατά τον χρόνο που το σχολείο παρέμενε ανοιχτό σύμφωνα μα
τις ισχύουσες πάντα διατάξεις και τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης
δόθηκε έμφαση στην τήρηση των κανόνων προφύλαξης και υγιεινής με στόχο οι
μαθητές και κηδεμόνες  αφενός να ευαισθητοποιηθούν και αφετέρου να νοιώσουν



ασφαλείς.

Οι μαθητές επέστρεψαν στη δια ζώσης εκπαίδευση με πάρα πολύ χαρά και
συγκεκριμένα όταν για δεύτερη φορά τα σχολεία έκλεισαν ξανά , οι εκπαιδευτικοί
στα πλαίσια της ψυχολογικής ετοιμασίας των νηπίων/προνηπίων να ενταχθούν πάλι
στην εξ’αποστάσεως εκπαίδευση προετοίμασαν τα παιδιά κατάλληλα μέσω
συζήτησης και τα ενθάρρυναν στην διαδικασία. Παρατηρήθηκε κάποιοι μαθητές να
αντιδράσουν αρνητικά και να εκφράσουν σημάδια απογοήτευσης όταν αυτό
αναφέρθηκε στους μαθητές. Σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή των παιδιών στο
σχολείο και στην επίτευξη της συναισθηματική τους ισορροπίας έπαιξε η παρέμβαση
της ψυχολόγου μέσα στην τάξη που ενίσχυε, ενθάρρυνε και φρόντιζε η μετάβαση από
την μια μορφή εκπαίδευσης στην άλλη να μην επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην
ψυχολογία των παιδιών.

Η Προϊσταμένη προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες των εκπαιδευτικών για
ενημέρωση και υποστήριξη του έργου τους ενημέρωνε μέσω ηλεκτρονικής
αλληλογραφίας για τις ισχύουσες διατάξεις και υποστήριξε τους εκπαιδευτικούς με
δοκιμαστικές πρόβες στην εκμάθηση της webex πλατφόρμας και της πλατφόρμας της
Ε-ΜΕ κατά την ανάγκη της κάθε μίας.

Από κάθε Σύλλογο Διδασκόντων καθώς και από την διαδικασία της εξ’αποστάσεως
εκπαίδευσης απουσίαζε αδικαιολόγητα μια εκπαιδευτικός για την οποία ήταν
ενήμερη και η Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου και η Διεύθυνση Β’ Αθήνας

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων ανταποκρίθηκε στις νέες απαιτήσεις  του και στην
πρόσκληση της προϊσταμένης να συμμετέχουν στα πλαίσια της εξ’άποστάσεως
εκπαίδευσης σε πρόγραμμα ευαισθητοποίησης των μαθητών γύρω από το bulling σε
συνεργασία με το Χαμόγελο.

Το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης είχε διάρκεια μιας εβδομάδας, υλοποιήθηκαν
πολλές δραστηριότητες με τελική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου την
συμμετοχή σε διαγωνισμό που είχε προκηρύξει Το Χαμόγελο του Παιδιού. Κάθε τάξη
ψηφιοποίησε συλλογικά τα έργα των μαθητών και αναρτήθηκαν σε ειδική
πλατφόρμα του Χαμόγελου.

 

 

Σχολική διαρροή - φοίτηση (Αξιολόγηση: 1)



 

Κατά τη σχολική χρονική χρονιά 2020-2021 η συμμετοχή των εγγεγραμμένων
μαθητών στη σχολική ζωή  ήταν συστηματική και συνεπής χωρίς να σημειωθεί
κάποια αδικαιολόγητη απουσία .

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς πρίν την έναρξη των μαθημάτων έφυγαν με
μετεγγραφή

2 μαθητές και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς λόγω μεταστέγασης και 
αλλαγής χώρου εργασίας αλλοι δύο.Στο τέλος της σχολικής χρονιάς έφυγε ενας
μαθητής για λογους μεταστέγασης.

Η παρακολούθηση της συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και
στην ζωή του σχολείου γίνεται με καθημερινό παρουσιολόγιο το οποίο οι
εκπαιδευτικοί μετά το τέλος του μήνα παραδίδουν στην προϊσταμένη καθώς αυτή
φέρει την ευθύνη στη συνέχεια να ενημερώσει το myschool.

Παρατηρήθηκαν από ελάχιστους γονείς καθυστερήσεις κατά την πρωϊνη προσέλευση
καθώς εκείνοι προσέρχονταν μετά τις 8.30 αιτιολογώντας κάθε φορά την
καθυστέρηση αυτή. Το πρόβλημα  αυτό όμως διευθετήθηκε σύντομα ύστερα από
υπόδειξη της εκπαιδευτικού. Δεν χρειάστηκε να μεσολαβήσει η προϊσταμένη.

Για την αντιμετώπιση του συνωστισμού έξω από την κεντρική είσοδο του σχολείου
και για λόγους προφύλαξης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας από τον Covit
αποφασίστηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων η προσέλευση και η αποχώρηση  των
μαθητών από διαφορετικές εισόδους καθώς το σχολείο διαθέτει δυο και
εφαρμόστηκε  η διαδοχική αποχώρηση με διαφορά ενός δεκαλέπτου γιια τα δυο
τμήματα που χρησιμοποιούσαν την μία πόρτα σύμφωνα με τα όσα προβλεπόταν  από
ισχύουσα νομοθετική διάταξη.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών (Αξιολόγηση: 3)

 

Οι σχέσεις μεταξύ μαθητών και μαθητριών διέπονται από κανόνες συμπεριφοράς.

Σχετικές πληροφορίες  είναι καταγεγραμμένες στον Εσωτερικό κανονισμό που
συντάχθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων και εγκρίθηκε από τον Υπεύθυνο
Παιδαγωγικής ευθύνης ΣΕΕ.

Για την ανάπτυξη ενός κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας οι εκπαιδευτικοί
από την αρχή της σχολικής χρονιάς οργανώνουν παιχνίδια γνωριμίας και
συντάσσουν κανόνες συμπεριφοράς σε συνεργασία με τους μαθητές /τριες



προκειμένου τα παιδιά να κατανοήσουν ότι η συνύπαρξη με άλλα μέλη απαιτεί μια
προσωπική δέσμευση και ευθύνη τήρησης κάποιων κανόνων. Για την ανάπτυξη
αυτης της ενσυναίσθησης  λειτουργεί σύστημα επιβράβευσης για τους μικρούς
μαθητές με αυτοκόλλητα και βραβεία ανάλογα με την πρωτοβουλία της κάθε
εκπαιδευτικού.

Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν να γνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των
μαθητών/τριων, είναι υποστηρικτικοί και προωθούν δράσεις που προάγουν την
συνεργασία.

Στα πλαίσια της συνύπαρξης προνηπίων και νηπίων αναπτύχθηκαν υποστηρικτικές
και βοηθητικές  συμπεριφορές από κάποια νήπια ιδιαίτερα στις διαδικασίες που
προβλέπονται για την αλλαγή της μάσκας στα πλαίσια της σχολικής ημέρας.

Τα μικρότερα παιδιά φάνηκαν να νοιώθουν πολύ ασφαλή  και πολύ ευχάριστα με την
υποστήριξη αυτή και έδειχναν να το απολαμβάνουν.

Ιδιαίτερα ενισχυτικό ρόλο στην ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών
φάνηκε να συντελεί η παρουσία της ψυχολόγου που  οργανώνοντας κατάλληλες
δραστηριότητες εξομάλυνε κάποιες μικροσυγκρούσεις και ενίσχυσε την
αυτοεκτίμηση των παιδιών.

Η ψυχολόγος ενημερώθηκε για το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης ενάντια στο bulling
και συνέχισε δράσεις σχετικές μετά το τέλος του προγράμματος κατά την διάρκεια
της δια ζώσης εκπαίδευσης.Τα παιδιά φάνηκαν να απολαμβάνουν τις
δραστηριότητες πολύ περισσότερο με την δια ζώσης παρουσία της ψυχολόγου παρα
με τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στην εξ’αποστάσεως εκπαίδευση.

Η χαρά ήταν εμφανής στα πρόσωπα των παιδιών και οι μεταξύ τους σχέσεις
ενισχύθηκαν.

Πρόβλημα στις μεταξύ τους σχέσεις οι μαθητές παρουσιασαν με την
επαναλαμβανόμενα   επιθετική συμπεριφορά ενός μαθητή σε ένα από τα τρία
τμήματα.

Συγκαλέστηκαν οι γονείς με πρωτοβουλία της προϊσταμένης πολλές φορές για την
ενημέρωση των γονέων και το παιδί αξιολογήθηκε από το Κεσυ.Παράλληλα
ενημερώθηκε ο Υπεύθυνος Παιδαγωγικής ευθύνης ΣΕΕ και προτάθηκε να εφαρμοστεί
κάποιο πρόγραμμα παρέμβασης από την Ψυχολόγο.Κατι τέτοιο δεν έγινε γιατί 
επήλθε η αναστολή της  δια ζώσης εκπαίδευσης.

 



                            

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών (Αξιολόγηση: 3)

 

Οι σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών επηρεάζουν την προσαρμογή των
μαθητών στο σχολείο και τη θετική κοινωνική τους συμπεριφορά.

Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν από την αρχή της χρονιάς να έχουν ένα ζεστό πρόσωπο
βοηθώντας τους μαθητές  στην δύσκολη μετάβαση από το σπίτι στο σχολείο.

Η συναισθηματική νοημοσύνη των εκπαιδευτικών έχει άμεση σχέση και επίδραση με
τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

Οι κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες  ή αδυναμίες των εκπαιδευτικών
διαφοροποιούνται από άτομο με άτομο με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη
διαφοροποίηση στις σχέσεις που αναπτύσσονται  μεταξύ μαθητών –εκπαιδευτικών
από τάξη σε τάξη.

Άλλος παράγοντας που επηρεάζει τις σχέσεις μαθητών-εκπαιδευτικών είναι η
αντίληψη που έχει ο εκπαιδευτικός για την διδακτική αυτοαποτελεσματικότητά του.
Όσο μεγαλύτερη είναι η αντίληψη της ενσυναίσθησης του εαυτού του στην
ικανότητα αυτή, τόσο ο εκπαιδευτικός έχει μια καλύτερη επίγνωση του εαυτού του
με συνέπεια να είναι ικανός να αξιολογεί την ικανότητα αυτή και να προβαίνει
αφενός σε ενέργειες προς την περαιτέρω εξέλιξή του και αφετέρου σε ενέργειες
αξιολόγησης των συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσκολιών των μαθητών.

Οι οποιεσδήποτε δυσκολίες ανάμεσα σε σχέσεις εκπαιδευτικών- μαθητών
ενημερώνονται στην προϊσταμένη και αν το πρόβλημα χαρακτηρίζεται αρκετά
έντονο συγκαλείται ο Σύλλογος Διδασκόντων .

Για τη σχολική χρονιά 2020-2021 παρατηρήθηκε δυσκολία στην σχέση ενός
εκπαιδευτικού με ένα μαθητή που παρουσίαζε πολύ επιθετική συμπεριφορά και προς
τη δασκάλα και προς του υπόλοιπους συμμαθητές.

Καταγράφησαν τα περιστατικά στο βιβλίο σχολικής ζωής, συγκαλέστηκαν οι γονείς
προς ενημέρωση και το παιδί παραπέμθηκε προς αξιολόγηση στο Κεσυ την οποία
ποτε δεν κατέθεσαν οι γονείς στην προϊσταμένη παρ’ όλες τις εκκλήσεις της .

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας (Αξιολόγηση: 4)

 



Η συνεργασία  των γονέων με το σχολείο του παιδιού τους θεωρείται βασικός
παράγων για τη βελτίωση όχι μόνον της σχολικής επίδοσης του παιδιού αλλά και
των σχέσεων με το σχολείο και τους δασκάλους, της κοινωνικής του συμπεριφοράς
και γενικότερα της κοινωνικο-συναισθηματικής του ανάπτυξης.  Επίσης έχει
συνδεθεί  με την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την αναβάθμιση της
ποιότητας της εκπαίδευσης καθώς και  με τη βελτίωση της γονικής συμπεριφοράς
στο σπίτι. Όμως η συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας είναι μια σύνθετη
διαδικασία στην οποία εμπλέκονται τόσο παράγοντες που αφορούν στους γονείς
(πχ. μορφωτικό επίπεδο των γονέων, οικογενειακό και κοινωνικό πλαίσιο,
προσωπικές σχολικές εμπειρίες, προσδοκίες από το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς
κλπ. ) όσο και παράγοντες που αφορούν τους εκπαιδευτικούς (πχ.  πολιτική του
σχολείου και στάσεις των δασκάλων απέναντι  στη γονεϊκή εμπλοκή, γνώσεις και
αντιλήψεις για στρατηγικές γονεϊκής εμπλοκής κλπ.) . 

Οι σχέσεις του σχολείου και τις οικογένειας φροντίζεται  να είναι αρμονικές με
στόχο  να υπάρχει μια αμφίδρομη εμπιστοσύνη.

Το σχολείο ενημερώνει συστηματικά και υπεύθυνα όλους τους γονείς για την
επίδοση και πρόοδο των παιδιών τους σε τακτά χρονικά διαστήματα , όπως ορίζει η
νομοθεσία.

Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν να προγραμματίζουν μηνιαίες ενημερωτικές
συναντήσεις με τους γονείς οι οποίες αφορούν στην μαθησιακή πρόοδο.

Σε περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς οι γονείς ενημερώνονται άμεσα από την
εκπαιδευτικό της τάξης και την προϊσταμένη του σχολείου και ορίζεται ημερομηνία
για την επίλυση του προβλήματος.

Η προϊσταμένη φροντίζει να διοργανώνει επιμορφωτικές συναντήσεις σε θέματα
που αφορούν την ανάπτυξη και την ζωή των παιδιών προσχολικής ηλικίας .

Κατά την σχολική χρονιά 2020-2021 διοργανώθηκε επιμορφωτική συνάντηση με
εκπρόσωπο του  Ελληνκού κέντρου Ασφαλούς διαδικτύου στην οποία η συμμετοχή
ήταν 8 γονείς από τους 70. Παρατηρείται γενικά μια αδιαφορία εκ’ μέρους των
γονέων όσον αφορά τέτοιες δράσεις κάτι που απογοητεύει την σχολική κοινότητα.

Στο σχολείο συγκροτείται κάθε χρονιά Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων με τους
οποίους βρίσκεται σε άμεση συνεργασία η προϊσταμένη και οι εκπαιδευτικοί 
προκειμένου να ενημερώσουν τα προβλήματα και τις ανάγκες του σχολείου.



Η συμβολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στη ζωή του σχολείου είναι πολύ
σημαντική, οργανώνοντας συμπληρωματικά δράσεις και παρέχοντας βοήθεια στα
ζητήματα του σχολείου.

Κατά την σχολική χρονιά 2021-2022 η συνεργασία ήταν πάρα πολύ καλή κατά την
οποία οι γονείς και έφτιαξαν πράγματα που είχε ανάγκη το σχολείο και προχώρησαν
σε προσωπικές τους δράσεις όπως η τελική videoσκόπηση της καλοκαιρινής εορτής
και η ομαδική φωτογράφηση.

 

Θετικά σημεία

Ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στα καλέσματα της προϊσταμένης
Πολύ αρμονικές σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών
Πολύ καλές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και Συλλόγου Κηδεμόνων και
γονέων
Πολύ καλή κτηριακή εγκατάσταση
Πολύ καλη ανταπόκριση και θετική διάθεση μιας εκπαιδευτικού που δεν είχε
ψηφιακές δεξιότητες να ανταποκριθεί στο νεο ρόλο της με την υποστήριξη και
της προϊσταμένης και αλλων δικών της προσώπων.

 

Σημεία προς βελτίωση

 Αγορά ηλεκρονικού εξοπλισμού γι ατις ανάγκες τμήματος
Μεγαλύτερη ανάληψη δράσεων
Μεγαλύτερη συμμετοχή σε διαγωνισμούς
Περισσότερα κίνητρα για την συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή

Διοικητική λειτουργία

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

 

Η προϊσταμένη του σχολείου έχει το ρόλο της  διοίκησης του σχολείου και προβαίνει
στις παρακάτω ενέργειες

Προγραμματισμό ενεργειών και δράσεων
Οργάνωση



Συντονισμό και έλεγχο δράσεων

Με συνέπεια και υπευθυνότητα καθορίζει τους στόχους του σχολείου σε συνεργασία
με τους εκπαιδευτικούς, εφαρμόζει το σχολικό πρόγραμμα και συνεργάζεται
αρμονικά με το προσωπικό της. Οφείλει μάλιστα να προβαίνει σε πολλές ενέργειες
που σχετίζονται με πολύπλοκες μαθησιακές και διδακτικές δραστηριότητες, οι
οποίες πρέπει να οργανωθούν κατάλληλα, να σχεδιαστούν και να συντονιστούν
υπεύθυνα, έτσι ώστε να πραγματοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί σκοποί του σχολείου

Παράλληλα είναι υποχρεωμένη 1)να εφαρμόσει κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν τον
τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του εκπαιδευτικού οργανισμού, 2)να δημιουργεί
και να διατηρεί κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον ώστε να προάγεται η ομαδική
προσπάθεια μέσω του συντονισμού και της συνεργασίας όλων των μελών του
σχολείου με τρόπο συστηματικό και αποτελεσματικό.3) Να αξιοποιεί τους
διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για την βελτίωση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας

4)Να συνεργάζεται με το προσωπικό καθαριότητας, να καθοδηγεί και να συντονίζει
τις απαραίτητες ενέργειες με στόχο την σωστή λειτουργία του σχολείου.

5)Να έρχεται σε επικοινωνία με υπηρεσίες του Δήμου προκειμένου να συντονίζονται
οι ενέργειες  και της καθαριότητας του σχολείου και της επιδιορθώσεων βλαβών

6)Να στέλνει τα απαραίτητα αιτήματα στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας της
σχολικής επιτροπής του Δήμου Κηφισιάς με στόχο το σχολείο να είναι ασφαλές και
λειτουργικό.

 

 

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της σχολικής διοίκησης  είναι να
αναβαθμίσει τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης γι’αυτό φροντίζει να είναι
κοντά και να γνωρίζει τις διαδικασίες μέσα σε κάθε τάξη ενθαρρύνει τους
εκπαιδευτικούς  και παρεμβαίνει όπου χρειαστεί. Φροντίζει πάντα να αποτελεί ένα
καλό πρότυπο εκπαιδευτικού παρασύροντας προς ανέλιξη και τα υπόλοιπα μέλη.

Μέρος των δραστηριοτήτων της προϊσταμένης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων και
η διαχείριση των πόρων που διαθέτει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, για να
επιτυγχάνονται έτσι οι βασικοί σκοποί του σχολείου.

                           Ενέργειες που έγιναν με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης:

Οργάνωση επιμορφωτικής συνάντησης γονέων σε συνεργασία με το Ελληνικό
Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου



Προσθήκη δαπέδου ασφαλείας σε μεγάλο τμήμα της αυλής με έγκριση σχολικής
επιτροπής
Δημιουργία στην αυλή ψυχοκινητικής γωνιάς με λάστιχα ισορροπίας τα οποία
προμήθευσαν και έβαψαν οι γονείς του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Προμήθεια 2  θερμομέτρων μετώπου με χρήματα σχολικής επιτροπής  και δωρεά
1 θερμομέτρου από γονείς ικανοποιώντας τον αρχικό στόχο κάθε τμήμα να έχει
το δικό του θερμόμετρο για την μέτρηση θερμοκρασίας όπως προβλέπεται των
μαθητών/τριών κατά την  πρωϊνή προσέλευση.

Για την τήρηση αρχείου εργασιών στο σχολείο πέρα από το ημερολόγιο σχολικής
ζωής κρατείται από το 2020 ειδικό τετράδιο εργασιών.

 

 

                                    

Σχολείο και κοινότητα (Αξιολόγηση: 3)

 

Το σχολείο οφείλει να συνεργάζεται με την κοινότητα ενισχύοντας την μαθησιακή
και εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα είναι προς όφελος των παιδιών να διαχέει
τις δράσεις του στην ευρύτερη κοινότητα με στόχο την ενίσχυση της
αυτοπεποιήθησης των παιδιών και την ανάπτυξη της δεξιότητας του ενεργού πολίτη .

Για την σχολική χρονιά 2020-2021 πραγματοποιήθηκε η  ακόλουθη  δράση στα
πλαίσια συνεργασίας με την κοινότητα.

Συνεργασία με το Χαμόγελο του Παιδιού με αφορμή την εβδομάδα πανευρωπαϊκής
Ευαισθητοποίησης & Κινητοποίησης σε μαθητές, γονείς & εκπαιδευτικούς που
οργάνωσε την καμπάνια ‘’ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ’’. Το σχολείο συμμετείχε με δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης στα πλαίσια της εξ’αποστάσεως εκπαίδευσης με τελική κατάθεση
σε ειδική πλατφόρμα σε ψηφιακή μορφή έργα των μαθητών και του αποδόθηκε
τιμητικός έπαινος.

 

Παράλληλα στα πλαίσια συνεργασίας με την κοινότητα των γονέων του
πραγματοποιήθηκαν αγορές για το σχολείο και δημιουργήθηκε στην αυλή
ψυχοκινητική γωνιά.



Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις (Αξιολόγηση: 3)

 

Οι εκπαιδευτικοί στο μεγαλύτερο σύνολο ανταποκρίθηκαν στις επιμορφωτικές
δράσεις 1) που οργάνωσε η Υπεύθυνος Παιδαγωγικής ευθύνης ΣΕΕ για την
εξοικείωση μας με την εξ’ άποστάσεως εκπαίδευση

 2)που οργάνωσε το Υπουργείο α)Ταχύρρυθμη Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Στην εξ’ άποστάσεως Εκπαίδευση διάρκειας 20 ώρων  β) Μαθαίνουμε Ψηφιακά,
διδασκουμε ψηφιακά-Α’βάθμια διάρκειας 30 ωρών

Συμμετοχή της προϊσταμένης σε σεμινάριο’’Η παιδαγωγική του λάθους’’ που
υλοποιήθηκε από ιδιωτικό φορέα.

Δεν γνωστοποιήθηκαν στην προϊσταμένη τυχόν άλλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών
σε επιμορφωτικές δράσεις

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Αξιολόγηση: 1)

 

Κανένας εκπαιδευτικός δεν συμμετείχε σε κάποιο Εθνικό ή Ευρωπαϊκο Πρόγραμμα

 

Θετικά σημεία

Ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στις επιμορφώσεις του Υπουργείου Παιδείας
παρ’όλο την πίεση του χρόνου καθώς για να επιτευχθεί η εξάποστάσεως εκπαίδευση
χρειάστηκε οι εκπαιδευτικοί να διαθέσουν πολύ χρόνο για να δημιουργήσουν το δικό
τους ψηφιακό υλικό.

 



Σημεία προς βελτίωση

Περισσότερα κίνητρα στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να αναπτύξουν την
κουλτούρα θετικής διάθεσης προς την κατεύθυνση της επαγγελματικής ανάπτυξής
τους.

 


