
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

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 την ιδιαιτερότητα να βρίσκεται σε απομακρυσμένο σημείο (ημιορεινό, βορειότερο χωριό του
νησιού) μακριά από την Πόλη σε ένα δύσκολο οδικό δίκτυο. Η απόσταση αυτή επηρεάζει τη λειτουργία του σε
μεγάλο βαθμό, γιατί είναι πολλές οι ανάγκες ενός σχολείου και δεν έχει άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες,
τράπεζες, καταστήματα κλπ. Επίσης, το κτίριο του Σχολείου είναι κατασκευής του 1956 και σε συνδυασμό με τις
δύσκολες καιρικές συνθήκες του Χειμώνα (υγρασία, βροχές, άνεμοι κλπ) υπάρχει έντονη φθορά και παλαίωση. Το
πολύ θετικό σημείο, είναι ότι το Σχολείο μας είναι αυτόνομο σε δικό του οικόπεδο και κτίριο και δεν
συστεγάζεται με κάποιο άλλο σχολείο κάτι το οποίο θα δημιουργούσε περαιτέρω προβλήματα στη λειτουργία
του. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Τα θετικά σημεία είναι ότι αξιοποιήθηκε στη διδασκαλία ένα μεγάλο μέρος του διαθέσιμου υλικού του σχολείου
και αναπτύχθηκε και καινούριο υλικό για την υποστήριξη της διδασκαλίας (πχ. υλικό για Οδική Ασφάλεια).
Υπήρξαν πολύ καλές οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών του σχολείου και μεταξύ της εκπαιδευτικού και των
γονέων. 

Σημεία προς βελτίωση

Επειδή ήταν πολύ πιεστικό το όλο χρονικό πλαίσιο με τα εργαστήρια δεξιοτήτων, την όλη ηλεκτρονική
γραφειοκρατία - διοικητικό έργο που απαιτείται στο Σχολείο, το πρωτόκολλο της Πανδημίας Κόβιντ -19, έλεγχοι
καθημερινοί με σελφ τεστ κλπ. κλπ. δεν υπήρξε χρόνος για να συμμετάσχει το Σχολείο σε καλλιτεχνικές δράσεις
και διάφορους διαγωνισμούς. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία



Τα θετικά σημεία είναι η συνεργασία με τοπικούς φορείς ( δήμος κλπ.) για επίλυση θεμάτων πχ. είχαμε πρόβλημα
σοβαρό με την αποχέτευση και έγινε μεγάλη προσπάθεια για να λυθεί άμεσα για λόγους υγεινής. Άρα, εδώ
λύθηκε ένα σοβαρό ζήτημα του Σχολείου που προέκυψε το Χειμώνα και εμπόδιζε τη καλή λειτουργία του
σχολείου. 

Σημεία προς βελτίωση

Είναι πολύ πιεστικός ο χρόνος για τη Νηπιαγωγό που είναι και Προισταμένη ταυτόχρονα με διδακτικό έργο να
προβεί σε περαιτέρω ενέργειες διοικητικές που βοηθούν στον εκσυγχρονισμό του Σχολείου και των υποδομών.
Είναι πολύ ασφικτικό το χρονικό πλαίσιο. Πρέπει οι Διευθυντές Νηπιαγωγείων να έχουν απαλλαγή διδακτικού
ωραρίου όπως γίνεται και στους Διευθυντές του Δημοτικού Σχολείου. 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Τα θετικά σημεία είναι ότι η εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε πολλές ιδέες  και υλικό για τις  δραστηριότητες που
υλοποιήθηκαν από το διαδίκτυο και από άλλα Σχολεία και εκπαιδευτικούς. 

Σημεία προς βελτίωση

Λόγω του φόρτου εργασίας και των πολλών υποχρεώσεων της εκπαιδευτικού, δεν υπήρξε χρόνος για συμμετοχή
σε προγράμματα και διαγωνισμούς και εργασίες εκτός σχολικού πλαισίου.  

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Το σχέδιο δράσης Οδικής Ασφάλειας είχε ως θετικά αποτελέσματα : 1) την ανάπτυξη εκπαιδευτκού υλικού, 2)
την κινητοποίηση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των παιδιών στις δραστηριότητες 3) την υποστήριξη
της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και μεταξύ της εκπαιδευτικού και των μαθητών  4) τη συνεργασία μεταξύ
εκπαιδευτικού και γονέων 5) την αξιοποίηση των υποδομών του Σχολείου και του υλικού του Σχολείου και την 5)
εξωστρέφεια με την Κοινότητα μέσω του Ιστολογίου του Σχολείου. 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες ήταν στη διαχείριση του χρόνου για την σωστή προετοιμασία, την οργάνωση και την υλοποίηση
των δράσεων. 

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


