
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 σχολείο μας, το 3ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου,  λειτουργεί σε μια
περιοχή που χαρακτηρίζεται από πολύπλοκα κοινωνικά, πολιτιστικά και
οικονομικά χαρακτηριστικά, έχοντας ιδιαιτερότητες, που το διαφοροποιούν
ενδεχομένως και από ένα σχολείο που βρίσκεται γεωγραφικά πολύ κοντά του.
Αυτό αφορά τόσο τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και τις οικογένειες μαθητών και
μαθητριών καθώς αποτελούν ένα πολυσύνθετο μωσαϊκό που απαρτίζεται από
πληθυσμούς διαφορετικών κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και
μορφωτικών χαρακτηριστικών, καθώς και από ένα σημαντικό ποσοστό
ευπαθών και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Σε κάποια σημεία οι
ιδιαιτερότητες αυτές είναι πιο έντονες.
Η περιοχή του Μακροχωρίου είναι μια αγροτική, πεδινή περιοχή. Το σχολείο
λειτουργεί με τη σημερινή του μορφή, ως εξαθέσιο από το έτος 1993. Τα
τελευταία 2 χρόνια δεν λειτουργεί το ολοήμερο τμήμα λόγω κυρίως των
προβλημάτων του Covid 19.
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020-2021, λόγω της πανδημίας του
κορωνοϊού (covid-19), αλλά και λόγω κακοκαιρίας,  για 66 ημέρες (ποσοστό
35% επί των “εργάσιμων” για τους μαθητές ημερών: 186), τα μαθήματα έγιναν
εξ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση). Ωστόσο υπήρξαν προβλήματα σχετιζόμενα
κυρίως με τον ελλιπή τεχνολογικό εξοπλισμό κάποιων μαθητών, την παντελή
έλλειψη τεχνολογικού εξοπλισμού ή/και της σύνδεσης στο διαδίκτυο από
άλλους και την απουσία των απαραίτητων ψηφιακών δεξιοτήτων από γονείς
και μαθητές. Θα πρέπει να αναφερθεί ακόμα το γεγονός ότι λόγω της έλλειψης
κουλτούρας εξ αποστάσεως διδασκαλίας στη χώρα και της απουσίας
επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν προβλήματα στο τι και το πώς
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την πρώτη περίοδο εφαρμογής της. 
 Οι κτηριακές υποδομές του σχολείου είναι αρκετά καλές, καθώς  υπάρχει
χώρος πολλαπλών χρήσεων, ικανοποιητική, σε ό,τι αφορά το μέγεθός της,



αίθουσα Πληροφορικής, σχολική βιβλιοθήκη και  αίθουσα που θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί ως τμήμα υποδοχής, ένταξης και ενισχυτικής διδασκαλίας.
Σύνολο μαθητών: 85
Σύνολο Εκπαιδευτικών: 14 (Διευθυντής ΠΕ 70, Δάσκαλοι (ΠΕ 70): 6, Αγγλικών
(ΠΕ 06): 1, Γερμανικών (ΠΕ 07): 1,  Φυσικής Αγωγής: (ΠΕ 11): 1, Πληροφορικής
(ΠΕ 86): 1, Μουσικής (ΠΕ 79.01) 1, Καλλιτεχνικών (ΠΕ 08): 1 ΕΕΠ (ΠΕ25):1
Βοηθητικό Προσωπικό: 1 καθαρίστρια.
Το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό με οργανική θέση στο σχολείο μας έχει
πάνω από 20 χρόνια προϋπηρεσία. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

 Ενιαίοι και καθολικοί μορφωτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι για όλα τα παιδιά. 2. Δωρεάν διανομή διδακτικών
βιβλίων για όλα τα παιδιά. 3. Διδακτικό υλικό που παράγεται από τους εκπαιδευτικούς της πράξης και βρίσκεται
ελεύθερο στο διαδίκτυο. 4. Καθημερινή από τους εκπαιδευτικούς ανατροφοδότηση των μαθητών και των γονέων
για την πρόοδο και τις δυσκολίες των ίδιων των μαθητών. 5. Αύξηση του συνολικού αριθμού των εκπαιδευτικών
που στελεχώνουν την παράλληλη στήριξη. 6. Οι επιτυχείς προσπάθειες των εκπαιδευτικών να διατηρήσουν
κάποια μορφή σχολικής εκπαίδευσης κατά τη διάρκεια της καραντίνας, με αποκλειστικά δικά τους μέσα. 7. Το
τεράστιο έργο και το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που παρήγαγαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της εξ’
αποστάσεως εκπαίδευσης. 8. Οι καθημερινές προσπάθειες διαμόρφωσης αντισταθμιστικών και μορφωτικά
επωφελών παιδαγωγικών πρακτικών.

Σημεία προς βελτίωση

Ανάγκη περιορισμού της έκτασης της «ύλης», δηλαδή ανάγκη χρονικής άνεσης για την εμβάθυνση στο διδακτικά
αντικείμενα. 2. Ανάγκη συστηματικού αναστοχασμού γύρω από τα διδακτικά βιβλία και στη συνέχεια κατάλληλη
αλλαγή τους. 3. Οργάνωση και διευκόλυνση πρόσβασης στο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε στα
πλαίσια της εκπαιδευτικής πράξης και βρίσκεται ελεύθερο στο διαδίκτυο. 4. Συστηματική και μακροχρόνια
παρέμβαση για τον δραστικό περιορισμό της προσφυγής σε μορφές που υπονομεύουν τον δημόσιο και δωρεάν
χαρακτήρα της εκπαίδευσης, από τον άτλαντα γεωγραφίας και το σετ γεωμετρικών οργάνων ως το φροντιστήριο
ξένων γλωσσών και το κέντρο μελέτης. 5. Σταθερή και όχι ευκαιριακή στελέχωση όλων των θέσεων
αντισταθμιστικών δομών, όπως της παράλληλης στήριξης, τμημάτων ΖΕΠ, τμημάτων ένταξης. Δημιουργία
οργανικών θέσεων. 6. Καταγραφή, οργάνωση, ανάδειξη του πλούσιου διδακτικού υλικού εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης που παράχθηκε στη διάρκεια της καραντίνας. 7. Εξέταση του περιεχομένου των διδακτικών
πρακτικών ως προς τη μορφωτική τους ωφέλεια και την αντισταθμιστική τους δυναμική και όχι, αποκλειστικά,
ως προς τον καινοτόμο χαρακτήρα τους. 8. Ριζικός περιορισμός της υπερβολικής κινητικότητας των
εκπαιδευτικών. Μονιμοποίηση των αναπληρωτών. 9. Αντιμετώπιση της ανεργίας, της φτώχειας και της
περιθωριοποίησης μεγάλων τμημάτων της ελληνικής κοινωνίας, ώστε όλοι οι γονείς να μπορέσουν να
παρακολουθήσουν και να υποστηρίξουν την πρόοδο των παιδιών τους. 10.Εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής
υποδομής όλων των σχολείων. 



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η συνεχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους. 2. Η θετική και σε
γενικές γραμμές επιτυχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να κρατήσουν ζωντανή την εκπαιδευτική διαδικασία
κατά τη διάρκεια της καραντίνας και να συμπεριλάβουν σ’ αυτήν ακόμα και τους μαθητές που δεν διέθεταν τα
απαραίτητα μέσα για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. 3. Ο διαρκής αγώνας των εκπαιδευτικών να
εξασφαλίσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιβίωσης των σχολείων παρά την χρόνια υποχρηματοδότηση των
σχολικών μονάδων.

Σημεία προς βελτίωση

 Η έλλειψη των αναγκαίων πόρων για την λειτουργικές ανάγκες των σχολείων. 2. Η έλλειψη σταθερού και
μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σε συνάρτηση με τον μεγάλο αριθμό αναπληρωτών εκπαιδευτικών που
μεταβάλλουν κάθε χρόνο τη σύνθεση του συλλόγου διδασκόντων. 3. Η καθυστερημένη κάλυψη των κενών σε
εκπαιδευτικό προσωπικό που οδηγεί που οδηγεί στην υπολειτουργία σημαντικών εκπαιδευτικών δομών. 4. Ο
περιορισμός της εμπλοκής εξωτερικών παραγόντων, στην εσωτερική ζωή των σχολείων, να περιορίζεται
αποκλειστικά στη θεσμική τους παρέμβαση και όχι σε κάθε άξονα λειτουργίας της σχολικής μονάδας. 5. Ο
διαχωρισμός των σχολείων στη βάση ποσοτικών διακρίσεων που οδηγούν στην κατηγοριοποίηση των σχολείων
και την δημιουργία επιλέξιμων/ανταγωνιστικών προφίλ για κάθε σχολική μονάδα. 6. Η άκαρπη και ατελέσφορη
διαχείριση του σχολικού χρόνου που εξουθενώνει τους εκπαιδευτικούς. 7. Η δημιουργία οργανικών θέσεων για
όλες τις υπάρχουσες ειδικότητες εκπαιδευτικών, ώστε να μειωθεί η περιπλάνησή τους από σχολείο σε σχολείο.
8. Η πρόσληψη διοικητικού προσωπικού για την γραμματειακή υποστήριξη των σχολικών μονάδων. 9. Η
επαναφορά του υπευθύνου ολοήμερου. 10. Η απαλλαγή των εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικά καθήκοντα που
δυσχεραίνουν το έργο τους και απομειώνουν τον διαθέσιμο χρόνο που αφιερώνουν στις μαθησιακές ανάγκες των
μαθητών τους. 11. Η αύξηση των μισθολογικών απολαβών των εκπαιδευτικών. 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συνεχής διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών της πράξης για θέματα παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών.
2. Ελεύθερη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς της πράξης στο διαδίκτυο. 3. Διδακτικές
παρεμβάσεις και προγράμματα για την αντιμετώπιση απειλών όπως η περιβαλλοντική κρίση, η καταπάτηση των
ανθρώπινων δικαιωμάτων και η καλλιέργεια πνεύματος αλληλεγγύης και σεβασμού όλων των ανθρώπων και
ιδιαίτερα των πιο αδύναμων.

Σημεία προς βελτίωση

Επαναφορά της απαλλαγής από τα διδακτικά καθήκοντα κατά την περίοδο της επιμόρφωσης, κατά τον τρόπο
των διδασκαλείων που δυστυχώς καταργήθηκαν. 2. Κατάργηση ή τουλάχιστον δραστικός περιορισμός της
εμπορευματοποίησης των επιμορφωτικών και μεταπτυχιακών σπουδών και κατάργηση της αγοράς μορίων για
τον διορισμό και τη συμμετοχή στην επιλογή στελεχών. 3. Εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων (διοικητικών,
τεχνικών, οικονομικών κλπ.) για την ανταλλαγή επισκέψεων με άλλα σχολεία της χώρας ή στο εξωτερικό.
Προτεραιότητα σε εκείνα τα σχολεία οι μαθητές των οποίων έχουν λιγότερες δυνατότητες για πραγματοποίηση
εκδρομών, ταξιδιών κλπ


