
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 είναι 9/θέσιο και έχει 180 μαθητές. Κατασκευασμένο  το 1956 υπάρχουν πολλά  κτηριακά
προβλήματα, λόγω παλαιότητας. Στον ίδιο χώρο συστεγάζονται το 11ο Δημοτικό σχολείο Αμαρουσίου και το 3ο
και 12ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου. Οι αύλιοι χώροι είναι πολύ μικροί για να καλύψουν τον αριθμό των μαθητών
μας. Βασικό μειονέκτημα είναι η έλλειψη ασανσέρ  έτσι  ώστε να έχουν πρόσβαση στους ορόφους τα άτομα που
αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Στα θετικά σημεία συγκαταλέγονται οι δείκτες Α (διδασκαλία μάθηση και αξιολόγηση), Β (σχολική διαρροή
φοίτηση) Δ ( σχέση μεταξύ μαθητών εκπαιδευτικών) Ε (Σχέση σχολείου οικογένειας)

Σημεία προς βελτίωση

Γ)σχέση μεταξύ μαθητών – μαθητριών και Ε) σχέσεις σχολείου οικογένειας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Κρίνουμε θετικά τα αποτελέσματα

Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών



Θετικά σημεία

Η αξιολόγηση που κάνουμε αποτιμάται θετικά.

Σημεία προς βελτίωση

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Η εκπόνηση ομαδικών δράσεων που αφορούσαν διάφορα πεδία (μουσεία,
βιβλία, περιβάλλον) έφερε τους μαθητές και τις μαθήτριες πιο κοντά και
ενίσχυσε τη μεταξύ τους σχέση.
Οι συλλογικές δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού, είχαν σαν αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση τέτοιων φαινομένων
στο σχολείο μας.
Ιδιαίτερα σημαντική αποδείχτηκε η παρατήρηση και καταγραφή των εντάσεων
και συγκρούσεων των μαθητών στο διάλειμμα και στη σχολική τάξη από τους



εκπαιδευτικούς.

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Η μεγαλύτερη δυσκολία αφορούσε στην υιοθέτηση κοινών πρακτικών από το σύνολο των εκπαιδευτικών, ως
προς την καλύτερη αντιμετώπιση των συγκρούσεων μαθητών και μαθητριών.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα που αφορούν την ψυχολογία και
συναισθηματική κατάσταση των μαθητών.


