
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 Γουρνών κατά το περασμένο σχολικό έτος 2020-21 λειτούργησε ως 11/θέσιο έχοντας σε
όλες τις τάξεις από δύο τμήματα εκτός από την πρώτη τάξη στην οποία δημιουργήθηκε ένα τμήμα (πολυπληθές
λόγω του νέου αυξημένου ορίου μαθητών ανά τμήμα). Τα 3 Ολοήμερα τμήματα που είχαν δημιουργηθεί
εξυπηρέτησαν περίπου 60 μαθητές εργαζόμενων οικογενειών έως τις 16:00. Στο σχολείο υπηρέτησαν κατά τον
χρόνο αυτό 30 εκπ/κοί διάφορων ειδικοτήτων εκ των οποίων οι 18 ήταν αναπληρωτές που επάνδρωσαν το
σχολείο σταδιακά έως το τέλος Σεπτεμβρίου οι περισσότεροι . Για την αντιμετώπιση ειδικών μαθησιακών
αναγκών των μαθητών μας, εκτός από τις Παράλληλες Στηρίξεις λειτούργησε και Τμήμα Ένταξης προσφέροντας
εξατομικευμένες παρεμβάσεις όπου χρειαζόταν. Για την ψυχολογική υποστήριξη όλης της εκπαιδευτικής
κοινότητας του Σχολείου μας, κατά τη δύσκολη χρονιά που διανύσαμε, στο σχολείο τοποθετήθηκε και
εξειδικευμένο εκπ/κό προσωπικό (Κοινωνική Λειτουργός & Ψυχολόγος) αλλά από τη μέση περίπου της χρονιάς
(Ιανουάριος) με ιδιαίτερα περιορισμένο χρονικό ορίζοντα (6 μηνών) και μόνο για μία ημέρα εβδομαδιαίως. Το
Σχολείο έμεινε κλειστό λόγω καραντίνας κατά διαστήματα και περίπου για το μισό σχολικό έτος. Κατά το
διάστημα αυτό οι εκπ/κοί του Σχολείου κατέβαλαν αξιοσημείωτη προσπάθεια ώστε να συνεχιστεί κατά το
δυνατόν η εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της τηλεκπαίδευσης, παρά τις σοβαρότατες αντιξοότητες (έλλειψη
κατάλληλου εξοπλισμού, ανύπαρκτο ή δυσλειτουργικό δίκτυο, απουσία επιμόρφωσης εκπ/κών, κ. ά.). Το σχολείο
διαθέτει 13 αίθουσες διδασκαλίας εξοπλισμένες όλες με Η/Υ και προτζέκτορα, καθώς και 2 Εργαστήρια
Πληροφορικής εξοπλισμένα με 10 και 13 Η/Υ και 2 προτζέκτορες αντίστοιχα. Εκτός από τους 10 νέους
υπολογιστές του Εργαστηρίου Πληροφορικής που απεστάλησαν από το ΥΠΑΙΘ όλη η υπόλοιπη ηλεκτρονική
υποδομή αποτελείται από παλαιά μηχανήματα τα οποία κατά το πλείστον προέρχονται από δωρεές (ιδιωτών,
φορέων, Συλλόγου Γονέων). Στο σχολείο δεν υπάρχει αίθουσα γυμναστικής (ούτε πολλαπλών χρήσεων) με
αποτέλεσμα την αντικειμενική δυσκολία διεξαγωγής του μαθήματος όταν οι καιρικές συνθήκες δεν το
επιτρέπουν. Η σχολική μας μονάδα είναι ενταγμένη στο Εθνικό Σχολικό Δίκτυο Βιβλιοθηκών διαθέτοντας (με τη
βοήθεια του Συλλόγου Γονέων) αρκετούς τίτλους βιβλίων στη Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη προς τους/τις
μαθητές/τριες μας. Σημαντική ιδιαιτερότητα για το σχολείο μας αποτελεί η στέγασή του σε δύο διαφορετικούς
χώρους (με αρκετή απόσταση μεταξύ τους) αφού ο μεγάλος αριθμός των μαθητών (201 κατά τον περασμένο
Ιούνιο) δεν επιτρέπει τη λειτουργία του Σχολείου στις αρχικές του κτιριακές εγκαταστάσεις μέσα το χωριό των
Γουρνών, που σημειωτέον, είναι αρκετά παλιές... Στο οξύ αυτό στεγαστικό πρόβλημα έχει δοθεί προσωρινή λύση
(με τη στέγαση του "μισού" περίπου σχολείου στον χώρο και σε κτίριο της Πρώην Αμερικάνικης Βάσης
Γουρνών.Για τους/τις μαθητές/τριες καθημερινά δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς τους με το σχολικό λεωφορείο
από και προς τα δύο σχολικά κτίρια. Η διαίρεση όμως αυτή του Σχολείου παρά το ότι δίνει την εντύπωση της
λύσης του στεγαστικού θέματος, δημιουργεί και σημαντικά προβλήματα (επικοινωνίας όλων μεταξύ τους,
ενημέρωσης, έλλειψης κοινών δράσεων, αποξένωσης, εύρυθμης διοίκησης, διπλών λειτουργικών εξόδων,
καθημερινής μεταφοράς του προσωπικού από το ένα κτίριο στο άλλο, μη λειτουργίας κυλικείου, δυσκολίας
διάρθρωσης και εκτέλεσης του προγράμματος, εξαντλητικούς χρόνους εφημεριών του προσωπικού και στα δυο
κτίρια κλπ. ) Όραμα και συνάμα πάγιο αίτημα της διοίκησης του Σχολείου αλλά και του Συλλόγου Γονέων, προς
την αρμόδια Δημοτική Αρχή, αποτελεί η δημιουργία ενός σύγχρονου διδακτηρίου που θα στεγάσει τις διαρκώς



αυξανόμενες εκπαιδευτικές ανάγκες της περιοχής. Λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας (covid19) έχουν
ορισθεί ξεχωριστοί χώροι διαλειμμάτων ανά τμήμα στην αυλή και των δύο σχολικών κτιρίων και δίνεται εμφαση
στην ατομική υγιεινή, τη χρήση αντισηπτικού, τον αερισμό των αιθουσών και στην συνεχή καθαριότητα των
εγκαταστάσεων από το προσωπικό καθαριότητας που βρίσκεται στον χώρο κατά το διάστημα λειτουργίας του
σχολείου (και σε κάθε κτίριο).

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η παραγωγή ψηφιακού υλικού από το εκπαιδευτικό προσωπικό και η καθημερινή χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού
κάνουν τη διδασκαλία ελκυστικότερη προς τους μαθητές μας. Γίνεται συνεχής προσπάθεια για την διατήρηση
της κοινωνικής συνοχής µέσα από την παροχή ίσων ευκαιριών και την καλλιέργεια κοινών στάσεων και αξιών.
Στο σχολείο λειτουργούν προγράµµατα, υποστηρικτικού και αντισταθµιστικού χαρακτήρα για ειδικές κατηγορίες
µαθητών: τµήµα ένταξης και παράλληλες στηρίξεις. Το Εξειδικευμένο Επιστημονικό Προσωπικό (Ψυχολόγος και
Κοινωνική λειτουργός) συνέβαλε στην ορθή επιστημονική αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών παρέχοντας
κατάλληλη συμβουλευτική προς όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Σημεία προς βελτίωση

Η βελτίωση των σχέσεων των μαθητών, τόσο μέσα στην τάξη όσο και στα διαλείμματα και η διερεύνηση και η
εφαρμογή τρόπων επίλυσης των συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών αποτελούν σημεία προτεραιότητας επίλυσης,
ώστε οι μαθητές να γνωρίσουν μορφές ειρηνικής επίλυσης διαφορών που θα στηρίζονται στον διάλογο, την
ενσυναίσθηση, την εμπιστοσύνη και τον αλληλοσεβασμό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εξάσκηση τους σε
τεχνικές διαπραγμάτευσης, συνεργασίας, διαχείρισης θυμού και αποδοχής της διαφορετικότητας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η καλή συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και οι από κοινού προσπάθειες για δρομολόγηση σημαντικών
θεμάτων ενίσχυσαν το έργο του σχολείου. Εκπονήθηκε συλλογικά (Σχολικό Συμβούλιο) και εγκρίθηκε (Σ.Ε.Ε. &
Δ/ΝΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ) Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας της σχολικής μονάδας με σκοπό την όσο το δυνατό
εύρυθμη λειτουργία της. Για την κοινοποίησή του σε όλα τα μέλη της εκπ/κής κοινότητας έγινε ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Ως αρνητικά σηµεία και αδυναµίες του σχολείου επισηµαίνονται η απουσία διοικητικού και µόνιµου βοηθητικού
προσωπικού, η αυξηµένη γραφειοκρατία, που «ανταγωνίζεται» το ποιοτικό εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο καθώς
και η μη έγκαιρη στελέχωση από την αρχή του σχολικού έτους. Η έλλειψη επίσης ενός ενιαίου σύγχρονου
διδακτηρίου με τους κατάλληλους χώρους εργασίας αποτελεί βασικό απαιτούμενο άμεσης αντιμετώπισης από τις
αρμόδιες αρχές.



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Στο σύνολό τους, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν σε επιμορφωτικές εξ αποστάσεως δράσεις.
Ιδιαίτερα αποτελεσματικές αποδείχθηκαν οι "άτυπες" ενδοσχολικές εξ αποστάσεως συναντήσεις, μια και υπήρξε
σημαντική αλληλοβοήθεια και συνεργασία για την επίλυση υφιστάμενων τεχνικών δυσκολιών αναφορικά με τη
χρήση της Webex, αλλά και της πλατφόρμας e-me και e-class.

Σημεία προς βελτίωση

Κατά γενική ομολογία του εκπαιδευτικού προσωπικού, η θεματολογία των επιμορφωτικών δράσεων προβάλλει
ως αρκετά περιορισμένη μια και απουσιάζουν οι θεματικές που αναφέρονται σε στοιχειώδη γνωστικά
αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος (διδακτική Γλώσσας, Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών).
Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις (π.χ. σεμιναριακός κύκλος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση) η παρουσία και
αποτελεσματικότητα των επιμορφωτών κρίνονταν ελλιπής, με συνέπεια τα οφέλη από τη συγκεκριμένη δράση να
απέχουν αρκετά από το αναμενόμενο...


