
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

 

Η Σχολική μας Μονάδα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας είναι οργανικά 12/Θέσιο, αλλά την σχολική
χρονιά 2021-2022 λειτούργησε ως 13/Θέσιο. Έχει να λειτουργήσει σαν 12/Θέσιο πάνω από 16 χρόνια. Έφτασε
να λειτουργεί και σαν 16/Θέσιο.
Ο Συνολικός αριθμός μαθητών ήταν 275 μαθητές από τους οποίους τα 133 είναι αγόρια και τα 146 είναι
Κορίτσια.
Στην Α’ Τάξη φοίτησαν σε 3 τμήματα 52 μαθητές (25 αγόρια & 27 Κορίτσια)

Στην Β’ Τάξη φοίτησαν σε 2 τμήματα 40 μαθητές (19 αγόρια & 21 Κορίτσια)

Στην Γ’ Τάξη φοίτησαν σε 2 τμήματα 46 μαθητές (20 αγόρια & 26 Κορίτσια)

Στην Δ’ Τάξη φοίτησαν σε 2 τμήματα 38 μαθητές (17 αγόρια & 21 Κορίτσια)

Στην Ε’ Τάξη φοίτησαν σε 2 τμήματα 49 μαθητές (31 αγόρια & 18 Κορίτσια)

Στην ΣΤ’ Τάξη φοίτησαν σε 2 τμήματα 50 μαθητές (23 αγόρια & 27 Κορίτσια)

Το κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους ποικίλει. Το εκπαιδευτικό προσωπικό
αποτελείται κυρίως από μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν πολλά χρόνια στο σχολείο μας και
πλαισιώνεται από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Το κτήριο που συστεγάζεται μαζί με το 3ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας, αποτελείται από το παλιό διώροφο κτήριο
τύπου 8/Θέσιο το οποίο χτίστηκε το 1930 και το 1993 χτίστηκε το νέο κτήριο το οποίο συνδέθηκε και
επικοινωνεί με το παλιό στη δυτική πλευρά του.
Επίσης υπάρχουν 3 παλιές λυόμενες αίθουσες μεσαίου μεγέθους, στις οποίες προστέθηκαν μετά το Πάσχα του
2020, άλλες 2 μεγάλες και σύγχρονες αίθουσες.

Υπάρχουν 2 αίθουσες ΤΠΕ και διαδραστικοί πίνακες σε 2 αίθουσες διδασκαλίας, μεγάλο Γυμναστήριο, 2
αίθουσες πολλαπλών επιλογών, μία Ειδικής Αγωγής, μία αίθουσα Covid-19, γραφείο Εκπαιδευτικών και γραφείο
Διευθυντή. Οι εσωτερικοί χώροι είναι άνετοι και λειτουργικοί, με επάρκεια θερμότητας, φυσικού φωτισμού,
ύδρευσης, εξαερισμού και με πλήρη πυροσβεστική κάλυψη.

Ο αύλειος χώρος είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση από τα σχολεία της Πόλης μας, με μια μεγάλη αυλή μπροστά και
μια μικρότερη στην πίσω πλευρά οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους και διαθέτει γήπεδα Μπάσκετ και βόλεϊ.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1)  Ως προς τον άξονα: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Σωστός προγραμματισμός της ύλης.
Επίτευξη στόχων σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών.
Χρήση των Τ.Π.Ε (όπου ήταν εφικτό).
Χρήση Εποπτικών Μέσων.
Διαφοροποιημένες μέθοδοι αυτοαξιολόγησης των μαθητών.
Ενθάρρυνση των μαθητών για ανάπτυξη αξιών, στάσεων και δεξιοτήτων.

2)  Ως προς τον άξονα: Σχολική διαρροή και φοίτηση

Αναδείχθηκε μέσω του ερωτηματολογίου, η σπουδαιότητα των κοινωνικών
παραμέτρων της σχολικής διαρροής.
Η κοινή διαπίστωση ότι είναι απαραίτητη η καλή συνεργασία εκπαιδευτικών,
γονέων και κηδεμόνων, κοινωνικών υπηρεσιών και δομών.
Η άψογη συνεργασία των εκπαιδευτικών του σχολείου και η πρόθυμη
συμμετοχή τους στη συμπλήρωση ερωτηματολογίου και στην παρακολούθηση
σχετικής ημερίδας.

3)  Ως προς τον άξονα: Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών

Οι μαθητές έδειξαν ότι έχουν κατανοήσει το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού.
Έμαθαν να μιλάνε για τα συναισθήματα τους.
Έμαθαν επίσης να σέβονται τη διαφορετικότητα και να διαχειρίζονται σε
μεγάλο βαθμό τις συγκρούσεις που θα προκύψουν μεταξύ τους.

4)  Ως προς τον άξονα: Σχέσεις μεταξύ μαθητών /τριών και εκπ/κών

Θετική εικόνα ως προς τις σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους μαθητές τους
Καλλιέργεια  της σχέσης εμπιστοσύνης, αμοιβαίου σεβασμού και
αλληλοεμπιστοσύνης  κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς
Ενίσχυση των σχέσεων από την παρουσία της κοινωνικής λειτουργού του
σχολείου.
Σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας έχουν οργανική θέση στο
σχολείο με αποτέλεσμα να καλλιεργούνται  καλές και αρμονικές σχέσεις
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές.

5)  Ως προς τον άξονα: Σχέσεις σχολείου – οικογένειας



Το ενδιαφέρον και η προθυμία των γονέων
Η συνεργασία της σχολικής μονάδας με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων
Η στελέχωση του σχολείου μας με κοινωνική λειτουργό
Η επαγγελματική ευσυνειδησία των εκπαιδευτικών του σχολείου μας όπου
μέσα από συζητήσεις, ανταλλαγές εμπειριών και δημοκρατικό διάλογο
συζητούσαν με τους γονείς για οποιοδήποτε θέμα τους αφορούσε, καθώς και η
προσπάθειά τους να είναι ενημερωμένοι , ώστε να μπορούν να στηρίξουν και να
δώσουν απαντήσεις στις όποιες απορίες και προβληματισμούς των γονέων.

 

Σημεία προς βελτίωση

1)  Ως προς τον άξονα: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Εξοπλισμός όλων των αιθουσών με ηλεκτρονικά – τεχνολογικά μέσα.
Μείωση του αριθμού μαθητών ανά δάσκαλο.
Εξορθολογισμός της ύλης.

2)  Ως προς τον άξονα: Σχολική διαρροή και φοίτηση

Διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
Δημιουργία τμημάτων Ένταξης, Τμημάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και ΖΕΠ
σε βαθμό που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των μαθητών, καθώς και
στελέχωσή τους εκπαιδευτικούς με οργανική θέση.
Ενίσχυση του διαπολιτισμικού χαρακτήρα του σχολείου.

3)  Ως προς τον άξονα: Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών

Επιμόρφωση γονέων και εκπαιδευτικών
Ενίσχυση και εφαρμογή περισσοτέρων καλών πρακτικών  σε θέματα που
αφορούν τη βία και τον εκφοβισμό

4)  Ως προς τον άξονα: Σχέσεις μεταξύ μαθητών /τριών και εκπ/κών

Το σχολείο υλοποίησε προγράμματα με στόχο την σύσφιξη των σχέσεων,
εντούτοις θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερες δράσεις και προγράμματα
πρόληψης και αποτροπής σχέσεων και αρνητικών συμπεριφορών.
Η μη στελέχωση του σχολείου με την παρουσία ψυχολόγου για την παροχή
περαιτέρω ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

5.  Ως προς τον άξονα: Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

Προσπάθεια  βελτίωσης των σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας με τους
γονείς μαθητών Ρομά



Στόχος του σχολείου είναι η συνεργασία με αρμόδιους φορείς για την
διεξαγωγή επιμορφωτικών συνεδριάσεων με τη συμμετοχή γονέων/κηδεμόνων
για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Σχεδιασμός και υλοποίηση κοινών δράσεων σχετικές με περιβαλλοντικά και
κοινωνικά θέματα.
Προσπάθεια για μεγαλύτερη ενεργοποίηση του συνόλου των γονέων και
κηδεμόνων του σχολείου μας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

6)  Ως προς τον άξονα: Ηγεσία-Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Το σχολείο χάρη στον προγραμματισμό που είχε κάνει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς μπόρεσε να πετύχει
τους στόχους που είχε θέσει.. Κατά συνέπεια το σχολείο κατάφερε να διέπεται από την δυνατότητα αυτονομίας
σε επίπεδο λειτουργίας.

Το διδακτικό προσωπικό ήταν σε θέση να λειτουργήσει σε περιπτώσεις που
υπήρχαν ελλείψεις λόγω νόσησης των εκπαιδευτικών.
Υπήρχε η δυνατότητα αλληλεπίδρασης και ευέλικτου ωραρίου μεταξύ των
τμημάτων της ίδιας τάξης για την αξιοποίηση προγραμμάτων και η συνεργασία
των εκπαιδευτικών των τμημάτων της ίδιας τάξης .
Η σχολική μονάδα  έδωσε στους εκπαιδευτικούς την δυνατότητα παιδαγωγικής
και διδακτικής εναλλακτικότητας με δικαίωμα συνεργασίας ειδικοτήτων σε
διάφορες διδακτικές ώρες.
Η ισότητα σε θέματα εκπαιδευτικού ωραρίου επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό.
Υπήρξε υποστήριξη σε πειραματικές μεθόδους διδασκαλίας οι οποίες όμως δεν
ολοκληρώθηκαν λόγω χρόνου αφού η σχολική μονάδα αναγκάστηκε να
παραμείνει κλειστή για κάποιο διάστημα λόγω καιρού και σεισμού και ο χρόνος
δεν επαρκούσε για την ολοκλήρωση τους όταν ξεκίνησε η επαναλειτουργία της

7)  Ως προς τον άξονα: Σχολείο και κοινότητα

Η καλή γνώση του μαθητικού δυναμικού του σχολείου, μέσω διαπροσωπικών
επαφών των δασκάλων, των συμβούλων της σχολικής ζωής.
Η πάντοτε ανοικτή διεύθυνση και υποδιεύθυνση του σχολείου μας σε
μαθησιακά και μαθητικά θέματα.
Η συνεργασία με τη διεύθυνση του σχολείου, καθώς και με τον σύλλογο
διδασκόντων  και των γονέων.

Σημεία προς βελτίωση



6)  Ως προς τον άξονα: Ηγεσία-Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Το σχολείο πρέπει να διέπεται από την δυνατότητα αυτονομίας  σε επίπεδο
λειτουργίας
Το διδακτικό προσωπικό  να είναι σε θέση να λειτουργήσει σε περιπτώσεις που
θα υπάρχουν ελλείψεις
Δυνατότητα αλληλεπίδρασης και ευέλικτου ωραρίου μεταξύ των τμημάτων της
ίδιας τάξης για την αξιοποίηση προγραμμάτων
Δυνατότητα συνεργασίας των εκπαιδευτικών  των τμημάτων της ίδιας τάξης
(παρόμοιο ωράριο, κενά κτλ)
Δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς παιδαγωγικής και διδακτικής
εναλλακτικότητας  με δικαίωμα συνεργασίας ειδικοτήτων σε διάφορες
διδακτικές ώρες
Ισότητα σε θέματα εκπαιδευτικού ωραρίου
Δυνατότητα αξιοποίησης των εκπαιδευτικών με επιπλέον πτυχία σε
συγκεκριμένα αντικείμενα ως επικουρικοί
Ορθολογιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα εναλλακτικής διδασκαλία
Δυνατότητα απαλλαγής ωρών σε εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε 
επιμορφώσεις
Συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε έρευνες συναδέλφων ΠΜΣ
Ενημέρωση για προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης
Ενδοσχολικές επιμορφώσεις
Υποστήριξη σε πειραματικές μεθόδους διδασκαλίας και προσέγγισης

7)  Ως προς τον άξονα: Σχολείο και κοινότητα

Η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων,
η πρόσληψη διοικητικού προσωπικού για γραμματειακή υποστήριξη
η επαναφορά του υπεύθυνου ολοήμερου,
η δημιουργία οργανικών θέσεων για όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες  των
εκπαιδευτικών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

8)  Ως προς τον άξονα: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών
Το αίσθημα επάρκειας και ικανοποίησης των συμμετεχόντων
Η συνεργασία και αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών
Η κατάρτιση των εισηγητών



η χρήση του άρτια οργανωμένου εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου μας.

9)  Ως προς τον άξονα: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Αλληλεγγύη, εθελοντισμός, προσφορά, ανιδιοτέλεια είναι αξίες που
εμφυσήσαμε στα παιδιά.
Η τόνωση της αυτοεκτίμησης των μαθητών μέσα από την ανάληψη κοινωνικών
δράσεων και η δόμηση τόσο της προσωπικής όσο και της κοινωνικής τους
ταυτότητας, είναι στόχοι που επιτεύχθηκαν.

Σημεία προς βελτίωση

8)  Ως προς τον άξονα: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με άλλα
σχολεία
Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με τη μορφή της
ετεροπαρατήρησης

9)  Ως προς τον άξονα: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Συνέχιση και αύξηση των δράσεων κοινωνικού ενδιαφέροντος  κατά το επόμενο σχολικό έτος

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχολική διαρροή - φοίτηση
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
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Η σχολική μας μονάδα βρίσκεται σε μια περιοχή με ιδιαίτερα δύσκολη γεωγραφική
θέση, όπου επικρατούν αντίξοες καιρικές συνθήκες κατά τους χειμερινούς μήνες και
καθιστούν δύσκολη την προσέλευση των μαθητών στο σχολείο. Επιπλέον κατά τον
μήνα Ιανουάριο σημειώθηκαν έντονες σεισμικές δονήσεις στον νομό μας. Τόσο οι
σεισμικές δονήσεις όσο και οι εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές που επικράτησαν κατά
τους μήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο- Μάρτιο, ανέστειλαν τη δια ζώσης διδασκαλία και
ενεργοποιήθηκε η εξ αποστάσεως διδασκαλία. Οι μαθητές/τριες μετά από δύο χρόνια
υγειονομικής κρίσης (καραντίνα και εξ αποστάσεως διδασκαλία) κλήθηκαν να
προσαρμοστούν στην κανονικότητα της σχολικής ζωής, οι παραπάνω όμως
δυσκολίες δυσχέραιναν αυτή την προσπάθεια. Επιπροσθέτως το
κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων/κηδεμόνων ποικίλει και
ως εκ τούτου το έργο των εκπαιδευτικών γίνεται πιο δύσκολο. Τα παραπάνω
προβλήματα, καθώς και η έλλειψη εμπειρίας και επιμόρφωσης στην αυτοαξιολόγηση
της σχολικής μονάδας, αποτέλεσαν έντονες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι
εκπαιδευτικοί κατά την εκπόνηση της αυτοαξιολόγησης. Παρ’ όλα αυτά όμως οι
εκπαιδευτικοί του σχολείου μας ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό και υλοποίησαν
όλα τα σχέδια δράσης που είχαν υποβάλει σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό,
τα οποία όμως χρήζουν βελτίωσης κατά την επόμενη σχολική χρονιά.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Ως  προς τον άξονα: Σχολική διαρροή και φοίτηση

Ενισχύθηκε η συνεργασία και αλληλεπίδραση των εκπαιδευτικών.
Παρήχθη επιστημονικό υλικό με την καθοδήγηση και συμμετοχή της κοινωνικής
λειτουργού του σχολείου μας , κ. Ευανθίας Τσουλουκίδου, με τίτλο «Σχολική
Διαρροή», το οποίο αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου μας, έτσι ώστε
να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό οι υπόλοιποι συνάδελφοι του σχολείου, η
ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα  καθώς και οι γονείς.

Ως προς τον άξονα: Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών

Οι μαθητές έδειξαν ότι έχουν κατανοήσει το φαινόμενο του σχολικού
εκφοβισμού.
Έμαθαν να μιλάνε για τα συναισθήματα τους.
Έμαθαν επίσης, να σέβονται τη διαφορετικότητα και να διαχειρίζονται σε



μεγάλο βαθμό τις συγκρούσεις που θα προκύψουν μεταξύ τους.

Ως προς τον άξονα: Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

Κατά τη διάρκεια των διαδικτυακών επιμορφώσεων δόθηκε η δυνατότητα στους
γονείς να συζητήσουν για διάφορα θέματα που προκύπτουν από την
καθημερινότητα του παιδιού καθώς και να αποφορτιστούν συναισθηματικά από
ευθύνες που επωμίζεται ένας γονέας αλλά και να μοιραστούν τους
προβληματισμούς τους και τις σκέψεις τους
Οι διαδικτυακές επιμορφώσεις που πραγματοποιήθηκαν από την κοινωνική
λειτουργό του σχολείου μας κ. Τσουλουκίδου Ευανθία, σε συνεργασία με
άλλους επιστήμονες
Ενίσχυση των θετικών και αρμονικών σχέσεων μεταξύ σχολείου και
οικογένειας.
Το μεγαλύτερο ποσοστό των γονέων/κηδεμόνων ανταποκρίθηκε θετικά και
συμμετείχε με μεγάλη προθυμία στις δράσεις και στις επιμορφώσεις.

Ως προς τον άξονα: Ηγεσία-Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Το σχολείο χάρη στον προγραμματισμό που είχε κάνει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς μπόρεσε  να πετύχει
τους στόχους που είχε  θέσει. Κατά συνέπεια το σχολείο κατάφερε να διέπεται από την δυνατότητα αυτονομίας 
σε επίπεδο λειτουργίας. Το διδακτικό προσωπικό  ήταν σε θέση να λειτουργήσει σε περιπτώσεις που υπήρχαν
ελλείψεις λόγω νόσησης των εκπαιδευτικών. Επιπλέον υπήρχε η δυνατότητα αλληλεπίδρασης και ευέλικτου
ωραρίου μεταξύ των τμημάτων της ίδιας τάξης για την αξιοποίηση προγραμμάτων και τη συνεργασία των
εκπαιδευτικών  των τμημάτων της ίδιας τάξης . Συγχρόνως η σχολική μονάδα  έδωσε την δυνατότητα στους
εκπαιδευτικούς παιδαγωγικής και διδακτικής εναλλακτικότητας  με δικαίωμα συνεργασίας ειδικοτήτων σε
διάφορες διδακτικές ώρες. Η ισότητα σε θέματα εκπαιδευτικού ωραρίου επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Υπήρξε
υποστήριξη σε πειραματικές μεθόδους διδασκαλίας οι οποίες όμως δεν ολοκληρώθηκαν λόγω χρόνου αφού η
σχολική μονάδα αναγκάστηκε να παραμείνει κλειστή για κάποιο διάστημα λόγω καιρού και σεισμού και ο
χρόνος δεν επαρκούσε για την ολοκλήρωση τους όταν ξεκίνησε η επαναλειτουργία της.

Ως προς τον άξονα: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου
ουσιαστική ενδυνάμωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
για την ανάπτυξη καλών διδακτικών πρακτικών σε κάθε φάση της
επαγγελματικής τους ζωή
ανάδειξη των ιδιαίτερων δεξιοτήτων του κάθε εκπαιδευτικού του σχολείου και
αξιοποίηση αυτών από την εκπαιδευτική κοινότητα

Ως προς τον άξονα: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Αναπτύχθηκε εξαιρετική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γενικά όλων των εμπλεκομένων

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δράσεων οι μαθητές οικοδόμησαν σταδιακά την προσωπική και κοινωνική
τους ταυτότητα. Αλληλεγγύη, συνεισφορά, εθελοντισμός, εκπλήρωση κοινωφελών και ανιδιοτελών σκοπών είναι
τα αισθήματα που προσπαθήσαμε να καλλιεργήσουμε και να εμφυσήσουμε στις προσωπικότητές τους.



Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Ως προς τον άξονα: Σχολική διαρροή και φοίτηση

Ξεκινήσαμε και υλοποιήσαμε την αξιολόγηση, χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια
σχετική επιμόρφωση.
Η τηλεκπαίδευση τη σχολική χρονιά 2021-2022, λόγω σεισμών και δυσμενών
καιρικών συνθηκών, διήρκησε περίπου 3 μήνες, ασκώντας πίεση στην
ολοκλήρωση της ύλης και την πραγματοποίηση των δράσεων που είχαν
προγραμματιστεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης.
Φανερή ήταν η έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού, όπως ψυχολόγων και
κοινωνικών λειτουργών. Το σχολείο μας θα μπορούσε να στελεχωθεί με
κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο με οργανική θέση.

Ως προς τον άξονα: Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών

Δυστυχώς , μαθαίνουμε κάποιες φορές από εξωτερικές πηγές ότι οι πρακτικές που έμαθαν εφαρμόζονται μόνο
στο σχολείο και όταν φεύγουν από το περιβάλλον του σχολείου π.χ. έξω στα πάρκα, φέρονται διαφορετικά,
μιμούμενα άλλες λάθος συμπεριφορές, μάλλον αισθανόμενα ότι έτσι θα επιβιώσουν , καθοδηγούμενα συνήθως 
μερικά παιδιά και από τους ίδιους τους γονείς τους με διαφορετική αντίληψη από την επιθυμητή.  Έτσι η όλη
προσπάθεια δεν πιάνει τόπο όσο θα θέλαμε.  Δεν είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις, αλλά ο στόχος μας είναι να
ενισχυθεί η δράση για να εξαλειφθούν και αυτές.

Ως προς τον άξονα: Σχέσεις σχολείου – οικογένειας

Η έλλειψη εμπειρίας στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, καθώς κληθήκαμε για πρώτη φορά, χωρίς
επιμόρφωση να ασχοληθούμε με ένα καινούριο αντικείμενο εν μέσω πανδημίας, έχοντας παράλληλα να
αντιμετωπίσουμε την υγειονομική κρίση και τα προβλήματα που δημιούργησε στις οικογένειες των μαθητών μας.

Οι ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στον νομό μας, αλλά και η μεγάλη σεισμική δόνηση που έγινε
στην πόλη μας στις 9-1-2022, είχε ως συνέπεια να πραγματοποιηθούν τα μαθήματα εξ αποστάσεως για μεγάλο
χρονικά διάστημα.

Η εξ αποστάσεως επικοινωνία με τους γονείς αποτέλεσε εμπόδιο για πιο άμεση επικοινωνία μεταξύ μας.

Η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής μέρους των γονέων/κηδεμόνων.

Η φοίτηση παιδιών Ρομά με τους γονείς των οποίων δεν υπάρχει, συνήθως, επαρκής επικοινωνία και συνεργασία.

Ο μεγάλος αριθμός μαθητών που φοιτούν στο σχολείο μας συνεπάγεται και μεγάλο αριθμό γονέων/κηδεμόνων με
αποτέλεσμα να παρουσιάζονται περισσότερα προβλήματα στην επικοινωνία και την αρμονική συνεργασία
μεταξύ μας.

Ως προς τον άξονα: Ηγεσία-Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας



Οι απουσίες εκπαιδευτικών που νοσούσαν, δυσχέραιναν τον χρόνο προετοιμασίας της διδασκαλίας κάποιων
άλλων που έπρεπε στο κενό  που είχαν για να προετοιμαστούν, να αναπληρώσουν τον συνάδελφο που έλειπε.
Επιπλέον τα τμήματα του ολοημέρου έπρεπε να ενωθούν για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να αποδεσμευτεί απότο
ολοήμερο για να αναπληρώσει τον συνάδελφο που νοσούσε . Πολλές από τις προγραμματισμένεςεκπαιδευτικές
επισκέψεις και επιμορφώσεις δεν πραγματοποιήθηκαν  λόγω πανδημίας και σεισμού.Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα που είχαν αναλάβει εκπαιδευτικοί δεν μπόρεσαν να ολοκληρωθούν λόγω τηςπαύσης μαθημάτων
της  δια ζώσης διδασκαλίας.

Ως προς τον άξονα: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ασχοληθήκαμε πρώτη φορά με την Αξιολόγηση της σχολικής Μονάδας χωρίς να
προηγηθεί κάποια σχετική επιμόρφωση.
Οι δύσκολες υγειονομικές συνθήκες που επικράτησαν και αυτή τη χρονιά.
-Ο ισχυρός σεισμός που έγινε στην περιοχή μας στις 9-1-2022 και οι συνεχείς
μετασεισμοί που ακλούθησαν τους επόμενους τρεις μήνες περίπου.
Οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή μας, πολύ
χαμηλές θερμοκρασίες και συνεχείς χιονοπτώσεις με συνέπεια το κλείσιμο των
σχολείων και την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Σωματική και ψυχολογική επιβάρυνση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών από
τις επιπλέον του κανονικού ωραρίου ώρες παραμονής στο σχολείο. Η
επιβάρυνση αυτή ενισχύθηκε και από τις επιπλέον επιμορφώσεις που είχαν
επιλέξει να παρακολουθήσουν με ατομική πρωτοβουλία (εκτός σχολείου).

Ως προς τον άξονα: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Τόσο η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε στο νομό μας στις αρχές Ιανουαρίου, όσο και οι εξαιρετικά δυσμενείς
καιρικές συνθήκες που επικράτησαν καθ'όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ανέστειλαν τη δια ζώσης λειτουργία των
σχολείων και ενεργοποιήθηκε η τηλεκπαίδευση. Η άρση της σχολικής και εργασιακής κανονικότητας για περίπου
2 μήνες δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση περισσότερων δράσεων κοινωνικού ενδιαφέροντος.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Ειδικότερο Θέμα

Ομαλή μετάβαση από την Πρωτοβάθμια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση



Θέμα 2

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Καλλιέργεια σχέσεων καλής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ μαθητών /τριών

Θέμα 3

Άξονας

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Ειδικότερο Θέμα

Απώλεια, πένθος και παιδί Βοηθώντας το παιδί μου να διαχειριστεί τον θυμό του

Θέμα 4

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα

Σχολικό κλίμα Ορθολογιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα εναλλακτικής
διδασκαλίας Συνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
οργάνωση σχολικής τάξης

Θέμα 5

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα



Επιμόρφωση στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS


