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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 έχει 12 τμήματα, 4 σε κάθε τάξη και 234 μαθητές. Οι αίθουσες διδασκαλίας επαρκούν και
υπάρχουν και κάποιες αίθουσες διαθέσιμες για εναλλακτικές χρήσεις πχ. χρήση διαδραστικού πίνακα, αίθουσες
ξένων γλωσσών, αίθουσα μουσικής. Οι αύλιοι χώροι είναι αρκετά μεγάλοι.

Το σχολείο μας λειτουργεί σε μία περιοχή που χαρακτηρίζεται από πολύπλοκα κοινωνικά, οικονομικά και
πολιτισμικά χαρακτηριστικά με μαθητές με ιδιαιτέροτητες προερχόμενοι αρκετοί από υποβαθμισμένα κοινωνικο-
οικονομικά περιβάλλοντα με αποτέλεσμα να αποτελεί ένα σύνθετο μωσαικό με έντονες ιδιαιτερότητες. Οι
συνθήκες αυτές διαμορφώνουν ένα άκρως ευαίσθητο σχολικό περιβάλλον που καλείται να συγκεράσει αυτές τις
ιδιαιτερότητες. 

Από άποψη του εκπαιδευτικού προσωπικού, φέτος πέρα από το βασικό κορμό των μονίμων εκπαιδευτικών
παρουσιάστηκαν στο σχολείο αρκετοί αναπληρωτές ή και μόνιμοι που υπηρετούσαν σε περισσότερα του ενός
σχολεία με αποτέλεσμα να μην ήταν παρόντες όλες τις ημέρες της εβδομάδας, γεγονός που δυσκόλεψε το
ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας. Ταυτόχρονα, κάποιες ειδικότητες (πχ. γερμανικής γλώσσας) άργησαν να
παρουσιαστούν στο σχολείο με συνέπεια οι μαθητές να κάνουν κενά και αυτό να δυσχεραίνει την ομαλή
μετάβασή τους σε μία κανονικότητα.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ο εμπλουτισμός της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών του σχολείου μας μέσω
της αλληλεπίδρασης με άλλους συναδέλφους και η ανταλλαγή καλών
διδακτικών πρακτικών.
Η ενθάρρυνση των μαθητών για συμμετοχή σε δράσεις πολιτισμικού
ενδιαφέροντος.
Η καλλιέργεια ιστορικής ενσυναίσθησης των μαθητών και η σύνδεσή της με το
σήμερα.
Η δημιουργία κλίματος φιλικού και προσιτού μεταξύ των μελών της μαθητικής



κοινότητας.
Η μείωση της σχολικής διαρροής μέσω της συνεργασίας μεταξύ διοίκησης,
εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων/κηδεμόνων.
Η ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα σχολικής βίας και εκφοβισμού.
Η εμπλοκή των γονέων/κηδεμόνων για θέματα που αφορούν σε προβλήματα της
μαθητικής κοινότητας.
Οι παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού σε περιπτώσεις μαθητών με
χαμηλή αυτοεκτίμηση προς τη τόνωση της αυτοπεποίθησής τους και την αύξηση
των κινήτρων απόδοσης. 

Σημεία προς βελτίωση

Συνεχής αλληλεπίδραση και εμπλουτισμός των διδακτικών πρακτικών των
εκπαιδευτικών.
Οι σχέσεις μεταξύ μαθητών έχουν δυναμικά χαρακτηριστικά και χρειάζεται
κάθε σχολικό έτος να επαναπροσδιορίζονται.
Η επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας πρέπει να είναι συνεχής και
πιο αποτελεσματική.
Περιμένουμε τα επόμενα σχολικά έτη οι συνθήκες για μάθηση να είναι πιο
ιδανικές και οι μαθητές να προσαρμοστούν σε μία σχολική κανονικότητα.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η επικαιροποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σχολείου με
συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
Η καλή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, διοίκησης και συλλόγου γονέων και
κηδεμόνων
Δημιουργία φιλικού κλίματος και συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής
κοινότητας.

Σημεία προς βελτίωση

Συνεχής προσπάθεια ανανέωσης του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του σχολείου
Επικαιροποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σχολείου
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολικής χρονιάς
Περισσότερες δράσεις οικολογικού περιεχομένου με στόχο της
ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα ανακύκλωσης και οικολογίας ώστε
να σέβονται το σχολικό χώρο αλλά και το περιβάλλον.



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Η καλλιέργεια κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής
κοινότητας.
Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και η αναζήτηση νέων
τρόπων εμπλουτισμού της διδασκαλίας τους.



Η δημιουργία φιλικού και προσιτού κλίματος στα μέλη της μαθητικής
κοινότητας
Η υποστήριξη και η ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και η
ενθάρρυνσή τους για συμμετοχή σε δράσεις οικολογικού και πολιτιστικού
χαρακτήρα.
Η οργάνωση δράσεων με σκοπό την πρόληψη προβλημάτων συμπεριφοράς και
την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, της ενσυναίσθησης και την αποδοχή της
διαφορετικότητας.
Ο επαναπροσδιορισμός των σχέσεων μεταξύ σχολείου και οικογένειας
ενθάρρυνε τη συμμετοχή περισσότερων γονέων ώστε να αντιμετωπιστούν
προβλήματα που συνδέονται με τη μάθηση, τη φοίτηση, τη συμπεριφορά και τη
συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι ιδιαίτερες συνθήκες της φετινής σχολικής χρονιάς (συνθήκες πανδημίας, η
επαναλειτουργία της δια ζώσης εκπαίδευσης).
Οι περιορισμοί όσον αφορά τη φυσική παρουσία των γονέων για την
επικοινωνία τους και την αλληλεπίδρασή τους με το σχολείο.
Ο αυξημένος φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών στο να υλοποιήσουν τους
διδακτικούς τους στόχους.
Η μη έγκαιρη τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών με αποτελέσματα οι
μαθητές να αργήσουν να μπουν σε μία σχολική κανονικότητα.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


