
Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

 

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 Δημοτικό Σχολείο Σκοτούσσας χτίστηκε το 1928 και το ΦΕΚ ίδρυσης της
σχολικής μονάδας είναι του 1925. Το ΦΕΚ οργανικότητας είναι το 1573/Β/27-6-
2011. Έχει λειτουργικότητα έξι (6) εκπαιδευτικούς και οργανικότητα έξι (6).

Το κτίριο του σχολείου είναι καλοσυντηρημένο παρ' όλα τα 93 του χρόνια, εκτός
από τα κουφώματα της νότιας πλευράς που χρήζουν αλλαγής. Έχει τεράστια αυλή,
γύρω στα 10 στρέμματα, μέσα στην οποία υπάρχει σε ξεχωριστό κτίριο η αίθουσα
εκδηλώσεων του σχολείου,μια αίθουσα με 200 καθίσματα και θέατρο καθώς επίσης
και προτζέκτορα και υπολογιστή. Στην αυλή υπάρχει γήπεδο ποδοσφαίρου, γήπεδο
μπάσκετ, γήπεδο βόλεϋ αλλά και ζωγραφισμένα παιχνίδια στο τσιμεντένιο δάπεδο
μπροστά στην είσοδο του σχολείου (σκάκι, φιδάκι και άλλα).

Διαθέτει ιστοσελίδα αλλά και Ιστολόγιο, στα οποία ανεβαίνουν οι δράσεις και οι
δραστηριότητες των παιδιών, ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου, η εφημερίδα
του σχολείου αλλά και οι διακρίσεις του σχολείου από διάφορες συμμετοχές. Επίσης
το σχολείο έχει μετεωρολογικό σταθμό, τις ενδείξεις των οργάνων του οποίου
μπορούν να δουν οι γονείς, τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι κάτοικοι της
περιοχής στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του σχολείου.

Το μαθητικό δυναμικό δυστυχώς βαίνει μειούμενο. Συγκεκριμένα τη φετινή σχολική
χρονιά 2021-2022, φοιτούν 52 μαθητές από τέσσερα γειτονικά χωριά (Σκοτούσσα,
Παλαιόκαστρο, Μελενικίτσι και Νέα Τυρολόη), αριθμός μικρός σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια. Στο σχολείο εδώ και πέντε χρόνια λειτουργεί τμήμα ένταξης
στο οποίο φοιτούν 8 μαθητές από τις τάξεις Γ', Δ', Ε' και ΣΤ'.

Το σχολείο διαθέτει αξιόλογες υποδομές, συγκεκριμένα όλες οι τάξεις διαθέτουν
υπολογιστή, εκτυπωτή, προτζέκτορα και ίντερνετ.



Στην Ε' τάξη υπάρχει και χώρος με δέκα υπολογιστές συνδεδεμένους στο ίντερνετ
και λειτουργεί ως εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Υπάρχει οργανωμένη βιβλιοθήκη με 1.267 αριθμημένους τίτλους βιβλίων που
λειτουργεί σε όλη την διάρκεια της σχολικής χρονιάς σαν δανειστική βιβλιοθήκη για
τους μαθητές και με υπεύθυνους λειτουργίας δύο εκπαιδευτικούς.

Στο ισόγειο υπάρχει βεστιάριο στο οποίο τοποθετήθηκαν όλα τα κοστούμια από
θεατρικές παραστάσεις όλων των προηγούμενων χρόνων.

Οι διάδρομοι του ισογείου είναι ζωγραφισμένοι με ευχάριστες πολύχρωμες
παραστάσεις οι οποίες είναι δημιουργία μαθητών του σχολείου μας με την επίβλεψη
εκπαιδευτικών του σχολείου μας για να ομορφαίνουν τον διάκοσμο του κτιρίου.

Στα διαλείμματα τα παιδιά ακούνε μουσική από τα μεγάφωνα του σχολείου.

Η περιοχή του σχολείου είναι αμειγώς αγροτική και οι περισσότεροι γονείς των
παιδιών ασχολούνται με τη γεωργία. Αρκετοί είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι
,απασχολούμενοι σε διάφορες εργασίες και λίγοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι.

Το γνωστικό επίπεδο τω παιδιών είναι σε καλό επίπεδο.

Τέλος το σχολείο με πρωτοβουλία της γυμνάστριας είναι πρωτοπόρο στο Νομό στο
orienteering, συμμετέχει σε εκδηλώσεις κάθε χρόνο και έχει φιλοξενήσει στο
παρελθόν στη μεγάλη αυλή του γειτονικά σχολεία για αγώνες orienteering.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση (Αξιολόγηση: 3)

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί των τάξεων του σχολείου μας, πριν από την
πανδημία εφάρμοζαν την ομαδοσυνεργατική μάθηση.

Το σχολείο διαθέτει υπολογιστές, εκτυπωτές και προτζέκτορα σε κάθε τάξη, έχει
δηλαδή υποδομή που χρησιμοποιείται από όλους τους εκπαιδευτικούς κάνοντας το
μάθημα ελκυστικό για τους μαθητές και πιο ενδιαφέρον μέσα από βίντεο και
εικόνες. Ειδικά για τις τάξεις Ε΄και ΣΤ' υπάρχει στην ιστοσελίδα του σχολείου
αναρτημένο υλικό για τα μαθήματα Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικά, Ιστορία και
Γεωγραφία μαζί με διαδραστικές ασκήσεις για να αξιοποιείται από τους μαθητές



στο σπίτι ή στην τηλεκπαίδευση εάν χρειαστεί.

Επίσης οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν για ένα θέμα τη διαθεματικότητα
συνδέοντας ύλη και άλλων μαθημάτων. Όπου χρειάζεται κάνουν διαφοροποιημένη
διδασκαλία για να βοηθήσουν τους μαθητές τους στο γνωστικό κομμάτι όπου αυτοί
έχουν κάποιο κενό.

Στο σχολείο λειτουργεί εδώ και πέντε χρόνια τμήμα Ένταξης όπου φοιτούν οκτώ
παιδιά.

Ο εκπαιδευτικός του Τμήματος Ένταξης συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς των
τάξεων όπου αυτά φοιτούν καθώς και με τους γονείς των παιδιών.

Οι εκπαιδευτικοί των μεγάλων τάξεων επινοούν πειράματα για τη διδασκαλία των
Φυσικών Επιστημών βοηθώντας τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα την ύλη.

Το σχολείο είναι πρωτοπόρο στο Orienteering σε επίπεδο Νομού συμμετέχοντας σε
αγώνες αλλά και φιλοξενώντας άλλα σχολεία για αγώνες στην αυλή του σχολείου.

Σχολική διαρροή - φοίτηση (Αξιολόγηση: 4)

 

Υπάρχει καθημερινή ενημέρωση του Myschool από τον Διευθυντή για τους απόντες
μαθητές και επικοινωνία με τους γονείς. Δεν υπάρχει σχολική διαρροή – φοίτηση στη
σχολική μας μονάδα, οι μαθητές παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματά τους και
οι γονείς ενημερώνουν τον Διευθυντή για τον λόγο απουσίας του παιδιού όταν
αυτός υπάρχει.

Υπήρξε κατά την περυσινή χρονιά μια περίπτωση παρατεταμένης απουσίας λόγω
χειρουργικής επέμβασης σε μαθητή. Στην περίπτωση αυτή η μητέρα προσκόμισε τη
βεβαίωση του Νοσοκομείου.

Υπάρχει αναφορά στον Εσωτερικό Κανονισμό του Σχολείου μας που ορίζει την
υποχρέωση των γονέων να ενημερώνουν το σχολείο για την απουσία του μαθητή.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Σχολείου κι
έχουν λάβει γνώση οι γονείς για αυτό.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών (Αξιολόγηση: 4)

 

Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν για τη συνεργατική μάθηση καθώς και την κοινωνική
και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. Μέσα στις προτεραιότητες της



διδασκαλίας των εκπαιδευτικών είναι η καλλιέργεια των ικανοτήτων επικοινωνίας
και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.

Κάθε χρόνο αφιερώνουμε μία ημέρα σαν σχολική μονάδα στην οποία κάνουμε
ομιλίες και δράσεις για τις συνέπειες της σχολικής βίας, δείχνουμε βίντεο στα
παιδιά στα οποία αναδεικνύεται πόσο κακό είναι η προσβολή και η ταπείνωση των
συμμαθητών τους.

Γίνεται η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης από τους εκπαιδευτικούς μέσα από
παιχνίδια ρόλων των μαθητών. Ακόμα οι εκπαιδευτικοί με συνεχή θετική ενίσχυση
προσπαθούν να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση των μαθητών. Δεν
υπήρχαν περιστατικά σχολικού εκφοβισμού στο σχολείο μας κατά τη διάρκεια της
περσινής χρονιάς και σε όποιες μικροδιαφορές δημιουργήθηκαν μεταξύ των παιδιών
γίνονταν απόσβεση εν τη γεννέση τους από τους εκπαιδευτικούς.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών (Αξιολόγηση: 4)

 

Οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν από τις μικρές τάξεις τους κανόνες λειτουργίας της
τάξης και του σχολείου στους μαθητές. Σε όλες τις μικρές τάξεις υπάρχουν στους
τοίχους γραμμένοι σε χαρτόνια οι κανόνες λειτουργίας της τάξης, έτσι ώστε να
γίνεται συχνή αναφορά και ανατροφοδότηση από τους εκπαιδευτικούς.

Οι μαθητές αποκτούν από νωρίς βασικές δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
μεταξύ τους, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς.

Υπήρξαν ελάχιστες περιπτώσεις κατά την διάρκεια της περσινής σχολικής χρονιάς
2020-2021 όπου ήρθαν μαθητές στο γραφείο του Διευθυντή μαζί με τον εκπαιδευτικό
της τάξης για νουθεσία και για να ηρεμήσουν, αυτό έγινε κυρίως σε μαθήματα
ειδικότητας (Αγγλικά, Γερμανικά, Μουσική).

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας (Αξιολόγηση: 4)

 

Οι σχέσεις Σχολείου – Οικογένειας είναι σε πολύ καλό βαθμό. Οι γονείς
ενημερώνονται άμεσα για οτιδήποτε αφορά το παιδί τους, είτε σε θέματα
συμπεριφοράς είτε σε θέματα προόδου , από τον Διευθυντή ή από τον δάσκαλο της
τάξης ανάλογα, επίσης λαμβάνουν τακτικά ενημερωτικά emails από τον Διευθυντή
του Σχολείου που αφορούν τρέχοντα ζητήματα. Υπάρχει κλίμα συνεργασίας και
αλληλοεκτίμησης, οι γονείς παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια τους ζητηθεί από το
σχολείο άμεσα και συνεργάζεται άψογα το τρίπτυχο Διευθυντής – Εκπαιδευτικοί –



Σύλλογος Γονέων.

Ακόμη από πέρυσι τον Μάιο είναι στη διάθεση των Γονέων και ο Εσωτερικός
Κανονισμός του Σχολείου που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

Τέλος ο Διευθυντής χρησιμοποιεί εκτός από τα μαζικά emails του Myschool και τη
σελίδα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(facebook) για να κάνει ανακοινώσεις στους γονείς.

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Χρειάζεται βελτίωση ο άξονας Μάθηση, Διδασκαλία και Διδακτικές προσεγγίσεις.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας (Αξιολόγηση: 3)

 

Κατά τη διάρκεια της περυσινής χρονιάς έγινε ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.

Στον Εσωτερικό Κανονισμό αποτυπώνονται οι ανάγκες της Σχολικής μας Μονάδας
αλλά και οι ιδιαιτερότητες που την χαρακτηρίζουν. Στο σχεδιασμό συμμετείχαν όλα
τα μέλη του Συλλόγου των Διδασκόντων, ακόμη υπάρχει συνεργασία με το Σύλλογο
Γονέων και Κηδεμόνων στη βάση της αποτελεσματικής εφαρμογής του Εσωτερικού
Κανονισμού.

Ο Διευθυντής υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων με
τους δασκάλους των τάξεων, κατανέμει ανάλογα με τις δεξιότητες των
εκπαιδευτικών αρμοδιότητες, έτσι ώστε να είναι λειτουργικό το σχολείο και να
παρουσιάσει ένα άρτιο αποτέλεσμα προς όφελος των παιδιών.

Στο σχολείο υπάρχουν ελλείψεις όπως η ανάγκη αλλαγής κουφωμάτων στη νότια
πλευρά του σχολείου, ένα πάγιο αίτημα προς τη σχολική επιτροπή του Δήμου
Ηράκλειας.

Δημιουργήθηκε δεύτερη πόρτα ασφαλείας για την έξοδο των παιδιών από το κτίριο,
υπάρχει ράμπα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες , αλλά υπάρχει έλλειψη ενός
γυμναστηρίου. Τα παιδιά τις βροχερές μέρες κάνουν μάθημα στους διαδρόμους.



Σχολείο και κοινότητα (Αξιολόγηση: 3)

 

Το σχολείο δεν συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Σε αυτό τον τομέα
υστερούμε. Σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus, E-Twinning, National Twinning,
όπως και στις αδελφοποιήσεις σχολικών μονάδων με όμορα χωριά ή Δήμους.

Απαιτείται η ενίσχυση σχέσεων με Κοινωνικούς και Πολιτιστικούς φορείς αλλά και
με άλλες μαθητικές κοινότητες.

Με φορείς όπως η Όασις, συνεργασία με φορείς προαγωγής σωματικής και ψυχικής
υγείας, για οργάνωση ομιλιών που ενημερώνουν γονείς και παιδιά άλλους φορείς
τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και σώματα ασφαλείας όπως η Πυροσβεστική για
οργάνωση σεμιναρίων και επίδειξη τρόπων πυρόσβεσης.

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις (Αξιολόγηση: 3)

 

Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με άλλα
όμορα σχολεία υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης γιατί τέτοιου είδους δράσεις
έχουν να γίνουν αρκετά χρόνια.

Ακόμη η υλοποίηση περισσότερων ενδοσχολικών επιμορφώσεων με συμμετοχή
επώνυμων ιστορικών ή φιλολόγων ή άλλων ειδικών προς τη κατεύθυνση της τοπικής
ιστορίας ή φιλαναγνωσίας ή άλλων θεμάτων.

Ακόμη η συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus θα ήταν εποικοδομητική γιατί όπως
λέει η εμπειρία των σχολείων που συμμετείχαν σε τέτοια προγράμματα μόνο κέρδος
ήταν για τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Αξιολόγηση: 3)

 

Στο θέμα της συμμετοχής του προσωπικού σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα,



υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης γιατί το προσωπικό δεν έχει συμμετάσχει σε
αντίστοιχα προγράμματα.

Ακόμη η συμμετοχή σε παρόμοια προγράμματα θα ήταν εποικοδομητική γιατί όπως
λέει η εμπειρία των σχολείων που συμμετείχαν σε τέτοια προγράμματα μόνο κέρδος
ήταν για τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά. Όσον αφορά τη δικτύωση με άλλα
σχολεία έγινε η αρχή με το σχολείο του Ποντισμένου το οποίο φιλοξενήσαμε στην
αυλή του σχολείου μας για αγώνες Οrienteering πριν από την πανδημία.

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Χρήζει βελτίωσης ο άξονας Οργάνωση και Συμμετοχή των δασκάλων σε
εκπαιδευτικές δράσεις.


