
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

Μαθητικό δυναμικό:181

Στελέχωση:Όχι επαρκής, λόγω του ότι οι καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας και
Τεχνολογίας ήρθαν στις 10 Νοεμβρίου 2020 και οι δύο καθηγήτριες παράλληλης
στήριξης παρουσιάστηκαν 8-1-2021 και της ψυχολόγος που ήρθε 11-01-2021.

Υποδομές:Οι κτιριακές υποδομές συντηρούνται και βελτιώνονται μέσω της Τεχνικής
Υπηρεσίας του  Δήμου Θηβαίων. Η χρηματοδότηση του Σχολείου για τις λειτουργικές
δαπάνες δεν επαρκούν για ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού του. Δεν υπάρχει
σχολικός φύλακας και το σχολείο βρίσκεται κοντά στον Καταυλισμό των Ρομά.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σχολείου με βάση το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον: Η
λειτουργία του σχολείου έγινε κυρίως με τηλεκπαίδευση το σχ. Έτος 2020-2021
λόγω της πανδημίας COVID-19. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν καθολική όχι
όμως και των μαθητών λόγω της ανομοιογένειας στο μαθητικό πληθυσμό και των
Ρομά. Οι κοινωνικές ανισότητες διευρύνθηκαν. Αρκετοί μαθητές δεν είχαν τρόπο να
παρακολουθήσουν τα μαθήματα λόγω έλλειψης συσκευών και σύνδεσης στο internet.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν τη διδασκαλία και δίνουν κατάλληλα φύλλα εργασίας
για κάθε μαθητή/τρια. Αφορμές από την επικαιρότητα και σε συνδυασμό με διάφορα
μαθήματα διεξάγεται συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων. Όλοι οι μαθητές είναι
αποδεκτοί ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή. Διαφοροποιημένη
Διδασκαλία. Οργάνωσαν και υλοποίησαν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση με σχετική



επιτυχία. 

Σημεία προς βελτίωση

Η μαθητική κοινότητα να συνεργαστεί με τους εκπαιδευτικούς περισσότερο. Οι
υπεύθυνοι των τμημάτων να συνεργαστούν καλύτερα με τους μαθητές/τριες κάθε
τμήματος. Ομαδοσυνεργατικές πρακτικές.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι στόχοι της δημόσιας εκπαίδευσης και το όραμα του σχολείου για καλό σχολικό
κλίμα και απόλαυση της μάθησης με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Ευαισθητοποίηση για τοπικά θέματα και προβλήματα, ενεργοί μαθητές. Συμμετοχή
των μαθητών σε περισσότερους διαγωνισμούς μαθητικούς. Συνεργασία με γονείς.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Αποδοτικότερη διδασκαλία στην τηλεκπαίδευση μετά από σύντομη επιμόρφωση στην
εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το υλικό της ιστοσελίδας μας.

Σημεία προς βελτίωση

Το σχολείο θα αλλάζει συνεχώς και από τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών που
χρειάζεται να διευρύνονται. Ο χρόνος υλοποίησης των σεμιναρίων των
εκπαιδευτικών και η μεγαλύτερη συνεργασία και συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά δίκτυα.


