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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 Ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) Ναυστάθμου Κρήτης ιδρύθηκε
το 1959.Υπάγεται στο Μετοχικό Ταμείο Ναυτικού (ΜΤΝ) με πρόεδρο τον εκάστοτε πρόεδρο του Ταμείου και
διοικείται από τριμελή εφορευτική επιτροπή που αποτελείται από αξιωματικούς του Ναυστάθμου Κρήτης.Είναι
δωδεκαθέσιο με δύο τμήματα Ολοήμερο και φοιτούν κάθε χρόνο περίπου 200 μαθητές. Το προσωπικό της
σχολικής μονάδας αποτελείται από 22 εκπαιδευτικούς(14 δασκάλους και 7 ειδικότητες).Λειτουργεί σε
εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού και εξυπηρετεί οικογένειες αξιωματικών και υπαξιωματικών του
Πολεμικού Ναυτικού και λοιπών σωμάτων , πολλές εκ των οποίων διαμένουν στον οικισμό του Ναυστάθμου
όπου βρίσκεται το σχολείο ή σε άλλες περιοχές πλησίον αυτού.Εξασφαλίζει ένα ασφαλές περιβάλλον για τους
μαθητές των οποίων οι οικογένειες έρχονται για σύντομο χρονικό διάστημα στο Ναύσταθμο και φροντίζει για
την άμεση ενσωμάτωσή τους, τόσο σε μαθησιακό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Κρήτης  εφαρμόζει προγράμματα και νέες διδακτικές προσεγγίσεις.Επίσης υπάρχει συμμετοχή σε
διεθνείς και εθνικούς διαγωνισμούς και γίνονται εσωτερικές επιμορφώσεις εκπαιδευτικών. Σημαντικό ρόλο στην
εκπαιδευτική διαδικασία έχει η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε και των Τεχνών ως μέσων για την ανάπτυξη της κριτικής
και δημιουργικής σκέψης των παιδιών, της γνώσης, της επικοινωνίας, της έκφρασης και της συνεργασίας.
Επίσης, η έννοια της συμπερίληψης και του σεβασμού στη διαφορετικότητα, της διαφοροποιημένης διδασκαλίας
αποτελεί κεντρική έννοια στην ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ολιστική προσέγγιση της γνώσης.Η συνεχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
του ρόλου τους και στα καθήκοντά τους παρά τα εμπόδια που τους παρουσιάζονται. Η θετική  προσπάθεια των
εκπαιδευτικών να κρατήσουν ζωντανή την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της καραντίνας και να
συμπεριλάβουν σ’ αυτήν ακόμα και τους μαθητές που δεν διέθεταν τα απαραίτητα μέσα για την εξ’ αποστάσεως
εκπαίδευση.Εκπαιδευτικό προσωπικό με  προσόντα και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. Αξιοποίηση ποικίλων
μεθόδων διδασκαλίας, υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και  Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων,
συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε δράσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής αναφοράς.Καθημερινή από τους
εκπαιδευτικούς ανατροφοδότηση των  μαθητών και των γονέων για την πρόοδο και τις δυσκολίες των μαθητών.
Οι επιτυχείς προσπάθειες των εκπαιδευτικών  κατά τη διάρκεια της καραντίνας, με αποκλειστικά δικά τους
μέσα.Το τεράστιο έργο και το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που παρήγαγαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της



εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Σημεία προς βελτίωση

Καταγραφή, οργάνωση, ανάδειξη του πλούσιου διδακτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που παράχθηκε
στη διάρκεια της καραντίνας. Αντικατάσταση παλιού τεχνολογικού εξοπλισμού στις αίθουσες διδασκαλίας και
χρηματοδότηση για αγορά τεχνολογικού  εξοπλισμού ρομποτικής. Ανάγκη χρηματοδότησης για πλήρη εξοπλισμό
σε όλες τις εκπαιδευτικούς, για ταυτόχρονη τηλεκπαίδευση στον χώρο του σχολείου, όταν είναι
αναγκαίο.Δημιουργία εργαστηρίου πληροφορικής και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ενδιαφέρον και υποστήριξη από τη διοίκηση της σχολικής μονάδας των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε
δράσεις διαφόρων φορέων μέσα από την ολιστική προσέγγιση. Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού
ανάλογα με τα δυνατά σημεία του καθενός.Δημιουργία πολύ καλού κλίματος συνεργασίας και
αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, μέσα από δράσεις όπως η δημιουργία
ψηφιακής κοινότητας μάθησης μεταξύ των εκπαιδευτικών.Η σχολική μονάδα αλληλεπίδρασε με κάθε πρόσφορο
μέσο με την κοινότητα με στόχο την κοινωνική παρέμβαση σε θέματα πολιτισμικής και περιβαλλοντικής
αναφοράς.

Σημεία προς βελτίωση

Ο χρόνος που χρειάζεται για το διοικητικό έργο της σχολική μονάδας δεν επαρκεί εντός του προβλεπόμενου
ωραρίου,καθώς εκτός από θέματα γραμματειακής υποστήριξης προκύπτουν συνεχώς θέματα που σχετίζονται με
την καθημερινή λειτουργία του σχολείου και συντονισμού του παιδαγωγικού έργου.Η μη συμμετοχή όλων των
εκπαιδευτικών στις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων αφαιρεί τη δυνατότητα έκφρασης της γνώμης τους
και τον εμπλουτισμό του εκπαιδευτικού έργου.Επίσης, ο χρόνος που διατίθεται για τις συνεδριάσεις δεν είναι
επαρκής με αποτέλεσμα να συνεχίζεται και εκτός ωραρίου.Επίσης, δεν υποστηρίζεται επαρκώς η ψηφιακή
αναπαράσταση των δράσεων, γιατί οι εκπαιδευτικοί αναλώνουν πολύ χρόνο, εκτός ωραρίου, για το σχεδιασμό
και την διάχυση των δράσεων και την αλληλεπίδραση με την κοινότητα. Χρειάζεται αρκετός χρόνος να αναλωθεί
για την εύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που να είναι ανοιχτές προς την κοινωνία,
όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο.Τη συμμετοχή  του σχολείου σε Πρόγραμμα του ΠΤΔΕ ΚΡΗΤΗΣ , Σχολικής Εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης « ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2021»: ΤΠΕ και Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο | elearning -
eCreativity».

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ο συνεχής διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών των τάξεων για θέματα παιδαγωγικών και διδακτικών
πρακτικών και η ελεύθερη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς στο διαδίκτυο.Η συνεχής
επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών της σχολικής μας μονάδας αναβαθμίζει συνεχώς το εκπαιδευτικό
έργο και εμπλουτίζει την «κοινότητα μάθησης» των εκπαιδευτικών.Οι διδακτικές παρεμβάσεις και τα



προγράμματα για την ευαισθητοποίηση απέναντι σε ζητήματα όπως η περιβαλλοντική κρίση, η καλλιέργεια
πνεύματος αλληλεγγύης και σεβασμού όλων των ανθρώπων .

Σημεία προς βελτίωση

Σε καίρια εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα είναι αναγκαίο να υπάρχει σε τακτά χρονικά διαστήματα
υποχρεωτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών εντός του εργασιακού τους ωραρίου και με απαλλαγή από τα 
διδακτικά τους καθηκόντα.Επίσης να μπορούν να παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα των
Πανεπιστημίων χωρίς να καταθέτουν αμοιβή.


