
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 2ο Δημοτικό Σχολείο Κύμης βρίσκεται εντός του οικισμού της Κύμης. Είναι 
οργανικά και λειτουργικά 6/εσιο σχολείο και φοιτούν σε αυτό 110 μαθητές. 
Λειτουργεί Τμήμα Ένταξης καθώς και Ολοήμερο Τμήμα. Το σχολείο μας 
συστεγάζεται με το 1ο Νηπιαγωγείο Κύμης και φιλοξενεί στο διδακτήριό του το 1ο 
Δημοτικό Σχολείο Κύμης και το 2ο Νηπιαγωγείο Κύμης.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση (Αξιολόγηση: 3)

 

Την χρονιά αυτή αντιμετωπίστηκαν προβλήματα στη διδασκαλία των μαθημάτων 
εξαιτίας της πανδημίας ανεστάλη η διά ζώσης εκπαίδευση. Τα προβλήματα ήταν 
κυρίως τεχνικά (κακή σύνδεση διαδικτύου, έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού από 
όλους τους μαθητές,κ.α.). Η αξιολόγηση επίσης ελαστική λόγω της τηλεκπαίδευσης. 

Σχολική διαρροή - φοίτηση (Αξιολόγηση: 4)

 

Δεν υπήρξε σχολική διαρροή και η φοίτηση των μαθητών έγινε κανονικά σε όλη τη 
διάρκεια του σχολικού έτους με ελάχιστες απουσίες. Η συμμετοχή των μαθητών 
στην εξ αποστάσεως τάξεις τους ήταν καθολική.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών (Αξιολόγηση: 3)



 

Οι σχέσεις μεταξύ μαθητών είναι σχέση συνεργασίας αγάπης και ομαδικότητας. 
Φυσικά δεν λείπουν οι μικρό εντάσεις οι τσακωμοί καθώς και τα φαινόμενα 
ανάρμοστης συμπεριφοράς τα οποία κατόπιν συζήτησης προσπαθούμε να τα 
εξαλλειψουμε εν τη γεννέση τους

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

 

Οι σχέσεις των μαθητών με τους εκπαιδευτικούς είναι άριστες. Με τα χρόνια έχει 
καλλιεργηθεί η εμπιστοσύνη, η στοργή και η αλληλοκατανόηση.Έτσι, η διδασκαλία 
πραγματοποιείται μέσα σε φιλικό περιβάλλον.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας (Αξιολόγηση: 4)

 

Οι σχέσεις του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών είναι άριστες. Η 
συνεργασία με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων είναι σχέση αλληλοβοήθειας και 
κατανοήσης με σκοπό την βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές 
μας και τη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας.

Θετικά σημεία

Άριστη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και άριστο σχολικό κλίμα.

Πολύ καλές σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους.

Μηδενική σχολική διαρροή.

Πολύ καλή οργάνωση σχολικής μονάδας.

Άριστη συνεργασία με Σύλλογο Γονέων και Τοπικούς Φορείς.

Σημεία προς βελτίωση



Σχέσεις συνεργασίας μεταξύ τάξεων

Καθαριότητα σχολικού χώρου

 

Διοικητική λειτουργία

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

 

Άριστη συνεργασία Διευθυντή και Συλλόγου Διδασκόντων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατόπιν συζήτησης και οι αρμοδιότητες 
κατανέμονται δίκαια. Το όραμα και οι στόχοι είναι κοινοί,θέτονται από την αρχή του σχολικού έτους και εργαζόμζστε ομαδικά για την 
επίτευξή τους. Η οργάνωση και η διοίκηση της σχολικής μονάδας διευκολύνει το εκπαιδευτικό εργο.

Σχολείο και κοινότητα (Αξιολόγηση: 4)

 

Άριστη συνεργασία με την τοπική κοινωνία με τη συμμετοχή του σχολείου σε όλες 
τις δράσεις της.

Θετικά σημεία

Άριστη διοικητική οργάνωση

Άριστη συνεργασία με τη Σχολική επιτροπή και τους Τοπικούς Φορείς

Σημεία προς βελτίωση

Ανάληψη πρωτοβουλιών μεγαλύτερη εξωστρέφιας.

 



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις (Αξιολόγηση: 3)

 

Οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές επιμορφωτικές δράσεις οι οποίες 
λόγω της πανδημίας έγιναν εξ αποστάσεως

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Αξιολόγηση: 2)

 

Δυστυχώς το σχολείο μας δεν συμμετείχε σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα

Θετικά σημεία

Η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου κι η συμμετοχή τους 
σε εκπαιδευτικές κι επιμορφωτικές δράσεις

Ο μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών με μεταπτυχιακό με παρακολούθηση 
θεματικών ενοτήτων σε πανεπιστημιακά τμήματα καθώς και παρακολούθηση 
πληθώρας διδακτικών σεμιναρίων

 

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα εθνικά ή ευρωπαϊκά


