
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

 

Στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου, κατά το Σχολικό Έτος 2021-2022, φοίτησαν συνολικά 16 μαθητές-
μαθήτριες στο πρωινό τμήμα, ενώ από αυτούς οι 15 παρέμεναν και στο ολοήμερο τμήμα.  Αναφορικά με τη
στελέχωσή του σε διδακτικό προσωπικό, στο πρωινό τμήμα  εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται 2
εκπαιδευτικοί  ΠΕ70  με οργανική θέση. Το Ολοήμερο τμήμα λειτούργησε 4 ημέρες την εβδομάδα με 1
εκπαιδευτικό ΠΕ70 και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων ΠΕ06 Αγγλικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι
συμπλήρωναν το διδακτικό τους ωράριο στο πρωινό τμήμα, καθώς και σε άλλα σχολεία. Επίσης στο σχολείο μας
και στο Νηπιαγωγείο Αγίου Γεωργίου απασχολείται καθαρίστρια με σύμβαση πλήρους ωραρίου.

  Το Δημοτικό Σχολείο Αγίου Γεωργίου στεγάζεται σε κτίριο, το οποίο οικοδομήθηκε το 1950. Έχει 3 αίθουσες
διδασκαλίας, καθώς επίσης και αίθουσα Υπολογιστών, Αγγλικών και Βιβλιοθήκης. Επιπλέον, διαθέτει Αίθουσα
Εκδηλώσεων.

  Αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί πηγή ζωής για την τοπική κοινωνία του  χωριού. Μάλιστα, έγινε παραχώρηση
χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων  και του αύλειου  χώρου,  στον Πολιτιστικό Σύλλογο του Αγίου Γεωργίου,
ώστε να αξιοποιούνται για δράσεις και εκδηλώσεις συναφείς με το πνεύμα, το ρόλο και την αποστολή του
Σχολείου.

  Ακόμη είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων είναι ικανοποιητικό, όπως επίσης
έντονο είναι και το ενδιαφέρον των γονέων για τη μόρφωση των παιδιών τους. Αυτό βέβαια διαπιστώθηκε στο
μέγιστο βαθμό, όταν  με πολύ χαρά ανταποκρίθηκαν στις επιμορφώσεις γονέων/κηδεμόνων που οργανώθηκαν
από το Σχολείο στα πλαίσια ενός σχεδίου δράσης για τη βελτίωση των σχέσεων Σχολείου- Οικογένειας  και 
πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης στο χώρο του Σχολείου  με εισηγητές επιστήμονες και στελέχη αρμόδιων φορέων.

  Επίσης το διδακτικό προσωπικό του σχολείου επιμορφώθηκε με Σεμινάρια από το 2Ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. της
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κι έγιναν για πρώτη φορά επιμορφωτικές συναντήσεις ενδοσχολικά με βάση τα
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της σχολικής μας μονάδας.

 Τέλος κατά τη διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης ακολουθήθηκαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα και οι οδηγίες
του ΕΟΔΥ με στόχο την ασφαλή παραμονή των παιδιών στο Σχολείο καθώς και η προβλεπόμενη ιχνηλάτηση σε
περίπτωση επαφής με κρούσμα.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία



Θετικά σημεία

Εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με επιτυχία.

Εφαρμογή των οδηγιών του ΕΟΔΥ για ασφαλή παραμονή στο σχολείο.

Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών.

Ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/τριών.

Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης . 

Ενασχόληση με σχολικές δραστηριότητες, προγράμματα, συμμετοχή σε σχολικούς αγώνες.

Δεν υπάρχει  Σχολική διαρροή.

 Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης  και συνεργασίας μεταξύ μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών
και  οικογένειας.

Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού.

Επιμόρφωση γονέων -κηδεμόνων

Σημεία προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Στοχοθεσία και προτεραιοποίηση στόχων

 Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού

 Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού

 Κατανομή και διαχείριση πόρων

 Προστασία, αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων – υποδομών

 Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς

 Εξωστρέφεια -διάχυση καλών πρακτικών

Σημεία προς βελτίωση

Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς.



Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος

Σημεία προς βελτίωση

 Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
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Λειτουργία
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Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Οι γονείς/ κηδεμόνες ενημερώθηκαν και  επιμορφώθηκαν σε θέματα που σχετίζονται με τη σχολική
πραγματικότητα και την ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών /μαθητριών, με εισηγητές επιστήμονες και
στελέχη αρμόδιων φορέων.  Τα αποτελέσματα της δράσης ήταν ικανοποιητικά, σύμφωνα με την αποτίμηση της
Ομάδας Δράσης, όπως αυτή προέκυψε από την ερμηνεία και αξιολόγηση της κλείδας παρατήρησης, τη μεγάλη
διάρκεια της κάθε συνάντησης, τα θετικά σχόλια των συμμετεχόντων γονέων / κηδεμόνων και εκπαιδευτικών
του Σχολείου, αλλά και επιθυμία των εισηγητών να συνεχίσουν με νέες επιμορφώσεις διαφορετικής
θεματολογίας την επόμενη σχολική χρονιά αντιλαμβανόμενοι την θετική ενέργεια των συμμετεχόντων. Οι
επιμορφώσεις που πραγματοποιήθηκαν κι αυτές που θα ακολουθήσουν την επόμενη σχολική χρονιά θα
ενισχύσουν τον γονεϊκό ρόλο, ο οποίος λειτουργεί καταλυτικά στην προσωπικότητα των παιδιών και ενισχυτικά
για το σχολείο και το εκπαιδευτικό έργο.



Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Είναι γεγονός ότι η εμφάνιση κρουσμάτων covid-19 στο Σχολείο και η διαδικασία ιχνηλάτησης στάθηκε εμπόδιο
στον προγραμματισμό των συναντήσεων στο διάστημα 18 Οκτωβρίου 2021-28 Φεβρουαρίου 2022, δεδομένου ότι
η πλειοψηφία δεν επιθυμούσε εξ αποστάσεως επιμόρφωση. Η οργάνωση των συναντήσεων έγινε στο δεύτερο
μέρος του χρονοδιαγράμματος 1 Μαρτίου 2022-31 Μαΐου 2022, λίγο πριν την υλοποίηση των επιμορφωτικών
συναντήσεων. Οι δράσεις υλοποιήθηκαν μέσα στον Μάιο (σε περιορισμένο χρονικό διάστημα). Στο διαθέσιμο
διάστημα έγιναν κι άλλες εκδηλώσεις στο χωριό, από άλλους φορείς με αποτέλεσμα να αναβάλουμε την
ημερομηνία διεξαγωγής μιας συνάντησης, αλλά και να διεξαχθούν τα επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχετικά
σύντομο χρονικό διάστημα. Πραγματοποιήθηκαν τελικά λιγότερα επιμορφωτικά σεμινάρια από αυτά που
προσδοκούσαμε, γι' αυτό και συμφωνήσαμε απόλυτα με την πρόταση των γονέων -κηδεμόνων και των εισηγητών
να συνεχίσουμε τις επιμορφώσεις την επόμενη σχολική χρονιά.

 

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

Πρακτική 1

Άξονας

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Τίτλος Δράσης

«Επιμόρφωση γονέων/κηδεμόνων»

Στόχος Βελτίωσης

Σκοπός της δράσης «Επιμόρφωση γονέων/κηδεμόνων» είναι να ενημερωθούν και να επιμορφωθούν οι
γονείς/κηδεμόνες σε θέματα που σχετίζονται με τη σχολική πραγματικότητα και την ανάπτυξη της
προσωπικότητας των μαθητών /μαθητριών (επίλυση συγκρούσεων, μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα
συμπεριφοράς, σχολική επίδοση, ασφάλεια στο διαδίκτυο, πρώτες βοήθειες…), με εισηγητές επιστήμονες και
στελέχη αρμόδιων φορέων. Αφού πρώτα διερευνηθούν με ερωτηματολόγιο οι πραγματικές ανάγκες και τα
ενδιαφέροντα των γονέων/ κηδεμόνων, επιλέγονται τα θέματα που επιθυμεί η πλειοψηφία, ώστε:

να υπάρχει επαρκής συμμετοχή σε επιμορφώσεις που θα οργανωθούν από το
Σχολείο, εκτός εργασιακού ωραρίου,
να έχουν νόημα (οι επιμορφώσεις) για τους γονείς/κηδεμόνες και ταυτόχρονα
να ενισχύσουν τον γονεϊκό ρόλο, ο οποίος λειτουργεί καταλυτικά στην
προσωπικότητα των παιδιών και ενισχυτικά για το Σχολείο, το Εκπαιδευτικό
έργο και τις σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας.

Ενέργειες Υλοποίησης

Στα πλαίσια της δράσης «Επιμόρφωση γονέων και κηδεμόνων», ύστερα από διαλογική συζήτηση στην Ομάδα



Δράσης σχεδιάστηκε α)ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών κι ενδιαφερόντων β)κλείδα
παρατήρησης με στόχο την καταγραφή παρατηρήσεων, σημειώσεων από την Ομάδα Δράσης με τους γονείς /
κηδεμόνες ως παρατηρούμενους. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε στους γονείς / κηδεμόνες, αφού δόθηκαν
σαφείς οδηγίες για το σκοπό και τη χρησιμότητά του και επιστράφηκε συμπληρωμένο εντός μίας εβδομάδας.
Κατά την αποτίμηση των απαντήσεων παρατηρήθηκε ότι επικράτησαν θέματα όπως η σχολική επίδοση,  η
επίλυση συγκρούσεων και η διαχείριση άγχους. Σχεδόν όλοι επιθυμούσαν συναντήσεις δια ζώσης, στο χώρο του
Σχολείου, το απόγευμα της Τετάρτης. Με βάση τα παραπάνω θέματα που επιθυμούσε η πλειοψηφία οργανώθηκαν
επιμορφώσεις με τίτλους: «Οι καλοί μαθητές γεννιούνται ή γίνονται;»  «Οριοθέτηση παιδιών και εφήβων και
επίλυση συγκρούσεων», αντίστοιχα. Κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων αξιοποιήθηκε από την ομάδα δράσης η
κλείδα παρατήρησης και ακολούθησε η ερμηνεία και η αξιολόγηση των ευρημάτων με στόχο την αποτίμηση της
επιτυχίας της δράσης.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://docs.google.com/document/d/1LpF8Ua0ICgj8-ANFaiK8Iyo7JwKw_2j3/edit
https://docs.google.com/document/d/1zI1Stz-GZwdq2yCK285rGpurXM3fObTR/edit

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ολιγοθέσιων σχολείων (δεδομένου ότι δεν υπάρχει
εκπαιδευτικός αγγλικών τοποθετημένος στο σχολείο) για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά
προγράμματα.


