
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 6/θεσιο 12ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας είναι μία σχολική μονάδα μακριά από το κέντρο της πόλης μας σε
μια οικονομικά υποβαθμισμένη περιοχή στην οποία οι κάτοικοι έχουν δημιουργήσει το δικό τους
«μύθο»(συνοικία «Άγιος Σίδερης»). Το σχολικό έτος 2020-2021 λειτούργησε ως 8/θεσιο με δύο τμήματα στην
Β΄τάξη και δύο τμήματα στην Στ΄ με συνολικό αριθμό μαθητών 97.

Το κτήριο εκτός από τους βοηθητικούς χώρους (τουαλέτες, αποθήκες) διαθέτει 10 αίθουσες διδασκαλίας, μία
μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων , αίθουσα για κυλικείο, γραφείο δασκάλων και γραφείο Δ/νσης. Η παλαιότητα του
κτηρίου απαιτεί παρεμβάσεις για συντήρηση με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο σκελετό (
μόνωση, επιχρίσματα, δάπεδο, κουφώματα, στέγαστρα). Διαθέτει 5 μεγάλα προαύλια με λίγο ίσκιο και 3
διαφορετικές εισόδους τόσο στο κτήριο όσο και στον προαύλιο χώρο. Οι τελευταίες έγιναν 5 στην προσπάθεια μη
συγχρωτισμού των γονέων κατά την παραλαβή των μαθητών.

 Τα διαφορετικά προαύλια έδωσαν τη δυνατότητα- αφού δοκιμάστηκε και απέτυχε η λύση των διαφορετικών
διαλειμμάτων λόγω της φασαρίας που προκαλείτο από τους μαθητές  – όλοι οι μαθητές να ακολουθούν το
κλασικό πρόγραμμα  αλλά να κάνουν διάλειμμα σε ξεχωριστό για την τάξη τους χώρο, να χρησιμοποιούν
συγκεκριμένες βρύσες για πλύσιμο χεριών και με ορισμένη σειρά και βέβαια ο χώρος συγκέντρωσης για να τους
παραλάβει μετά το διάλειμμα ο εκπαιδευτικός  σηματοδοτήθηκε με αποστάσεις. Επίσης ορίστηκε για κάθε τάξη
συγκεκριμένη πόρτα εισόδου στο κτήριο.

Οι εφημερεύοντες ήταν καθημερινά τρεις και στο σχόλασμα για κάθε μία από τις 5 πόρτες ορίστηκε δάσκαλος
ευθύνης ανά μία ημέρα της εβδομάδας.



Από την αρχή του σχολικού έτους παρουσιάστηκαν προβλήματα καθώς δεν είχε τοποθετηθεί το απαραίτητο
εκπαιδευτικό προσωπικό για να λειτουργήσει το σχολείο. Μέχρι τέλους Οκτωβρίου η Δ/ντρια είχε αναλάβει εξ
ολοκλήρου την Γ΄τάξη  και ώρες από την Δ΄τάξη με τους εκπαιδευτικούς να συμπληρώνουν το ωράριό τους
διδάσκοντας και αυτοί στην Δ΄. Το ολοήμερο βρισκόταν σε αναστολή λειτουργίας. Αποφεύχθηκε επιμελώς λόγω
αυστηρής τήρησης του υγειονομικού πρωτοκόλλου  συνδιδασκαλία των διπλών τμημάτων ή χωρισμός των
μαθητών σε άλλα τμήματα. Με την τοποθέτηση τριών εκπαιδευτικών ΠΕ70 το σχολείο λειτούργησε κανονικά.
Συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν συνολικά 8 Ωρολόγια Προγράμματα συμπεριλαμβανομένου και αυτό της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς η δια ζώσης λειτουργία των σχολικών μονάδων ανεστάλη δύο φορές. Τοσχολείο
στελεχώθηκε με ειδικότητες εκπαιδευτικών Μουσικής, Πληροφορικής, Αγγλικών, Φυσικής Αγωγής,Θεατρικής
Αγωγής για όλες τις τάξεις, ενώ Εικαστικών μόνο για 4. Οι τάξεις Ε΄και η Στ΄ ως δεύτερη ξένηγλώσσα
διδάχτηκαν τα Γαλλικά. Προσφέρθηκε ενισχυτική διδασκαλία σε μαθητές που την είχαν ανάγκη βάσει
γνωμάτευσης του ΚΕΣΥ από τον Νοέμβριο, αλλά οι ώρες ήταν ελάχιστες μπροστά στις ανάγκες που υπήρχαν.Στο
σχολείο υπηρετούσε εκπαιδευτικός ιδιωτικής παράλληλης στήριξης και σχολική νοσηλεύτρια ως υποστήριξησε
μαθητή με πρόβλημα υγείας.

Σπουδαίο ρόλο στη λειτουργία της σχολικής μονάδας έπαιξε το γεγονός ότι τα σχολεία παρέμειναν κλειστά για
δύο μεγάλα χρονικά διαστήματα:  16/11/2020 έως 11/1/2021 και  16/3/2021 έως 10/5/2021. Οι εκπαιδευτικοί
κατέβαλλαν φιλότιμες προσπάθειες να ελαχιστοποιήσουν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι μαθητές στην εξ
αποστάσεως διδασκαλία και βρίσκονταν σε αδιάλειπτη επικοινωνία με όλα τα πρόσφορα μέσα με τους μαθητές
και τις οικογένειές τους. Δυστυχώς πολλές οικογένειες αντιμετώπιζαν πρόβλημα τόσο με την έλλειψη
ηλεκτρονικών μέσων όσο και με την ποιότητα του δικτύου.

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις που είχαν προγραμματιστεί από τους εκπαιδευτικούς των τάξεων στην αρχή του
σχολικού έτους δεν υλοποιήθηκαν στην πλειονότητά τους. Ωστόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δια ζώσης
διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί έκαναν προσπάθειες να αναπροσαρμόσουν το σχεδιασμό τους και να προσφέρουν
στους μαθητές τους τα παιδαγωγικά οφέλη των διδακτικών επισκέψεων ή δράσεων.

Στην πρώτη απογευματινή συνάντηση εκπαιδευτικών και γονέων /κηδεμόνων που πραγματοποιήθηκε στην αρχή
της σχολικής χρονιάς μοιράστηκε ο σχολικός κανονισμός που ενημέρωνε γονείς και μαθητές για τον τρόπο
λειτουργίας της σχολικής μας μονάδας.

Η ιστοσελίδα του σχολείου ήταν πάντα ενημερωμένη για ό,τι αφορούσε στη σχολική καθημερινότητα.

Το κυλικείο δεν λειτούργησε.

Μέχρι την έναρξη της δεύτερης αναστολής λειτουργίας των σχολείων η καθαρίστρια βρισκόταν στο σχολείο
κατά το ωράριο λειτουργίας του κι αυτό ήταν πολύ σημαντική βοήθεια. Με την επαναλειτουργία των σχολείων
τον Μάιο ερχόταν στο σχολείο μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου .

Να σημειωθεί ότι κατά τις απογευματινές ώρες τα προαύλια του σχολείου αποτελούν τόπο συνάντησης
εξωσχολικών που επιδίδονται σε καταστροφές, γράφουν άσεμνα μηνύματα, αφήνουν σκουπίδια και
δυσχεραίνουν την λειτουργία του σχολείου την επόμενη μέρα.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Τα θετικά σημεία της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας είναι αρκετά και πολύ ενθαρρυντικά για την
παρεχόμενη εκπαίδευση στη σχολική μας μονάδα.

Οι εκπαιδευτικοί που στελέχωσαν το σχολείο χωρίς να κατέχουν οργανική θέση είχαν μέσο όρο 15 χρόνια
υπηρεσίας. Διέθεταν δηλαδή την εμπειρία αλλά παράλληλα δεν τους χώριζαν πολλά χρόνια από τις βασικές τους



σπουδές  και η πλειονότητά τους  είχε προχωρήσει και σε μεταπτυχιακές σπουδές ή μετεκπαιδεύσεις. Αυτό τους
καθιστούσε ψηφιακά εγγράμματους και όταν καλέστηκαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σύγχρονης και
ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας δεν πανικοβλήθηκαν αλλά με ζέση ασχολήθηκαν ώστε να
επιμορφωθούν και να βοηθήσουν και συναδέλφους που πιθανόν δυσκολεύονταν. Παράλληλα ο εξοπλισμός όλων
των αιθουσών διδασκαλίας με βιντεοπροβολείς και Η/Υ  και η τοποθέτηση διαδραστικού πίνακα έδωσε άλλη
ώθηση στον τρόπο διδασκαλίας. Η ανάληψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων από μέρους των εκπαιδευτικών και η
εμπλοκή ειδικοτήτων σε αυτά τα προγράμματα, η χρήση των εκπαιδευτικών πλατφορμών, οι συμμετοχές σε
διαγωνισμούς και οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν εμπλούτισαν την εκπαιδευτική διαδικασία και
λειτούργησαν για τους μαθητές ως κίνητρα μάθησης.

Η ομόνοια και η συνεργασία μεταξύ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων αλλά και με τη Διεύθυνση του
σχολείου, οι παιδαγωγικές συναντήσεις, η ανταλλαγή καλών πρακτικών, ο διαμοιρασμός της γνώσης από αυτούς
που έχουν εξειδίκευση  σε κάποιον τομέα και οι φιλικές σχέσεις που αναπτύχθηκαν, η διάθεση για επίλυση
όποιου προβλήματος παρουσιαζόταν, η υπευθυνότητα που επιδείκνυαν όλα τα μέλη διευκόλυνε την παιδαγωγική
διαδικασία και την καθημερινότητα όλων στο σχολείο. Άριστες ήταν και οι σχέσεις των εκπαιδευτικών με τους
μαθητές αλλά και με τους γονείς τους με επιμελή, τακτική και οργανωμένη επικοινωνία για ενημέρωση και
συνεργασία με γνώμονα την πρόοδο των μαθητών και την επίλυση όποιων προβλημάτων παρουσιάζονταν.

Σημεία προς βελτίωση

Ορισμένοι μαθητές δυσκολεύονταν να διαχειριστούν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά τους και είχαν
εκρήξεις θυμού κάποιες φορές δύσκολα  διαχειρίσιμες. Παρά τα ληφθέντα μέτρα υπήρχαν φορές που η
κατάσταση γινόταν δύσκολη και ο καβγάς άναβε. Οι εκπαιδευτικοί ήταν πάντα παρόντες για να διευθετήσουν
αυτές τις καταστάσεις με συζήτηση αλλά και μέσω προγραμμάτων να προλάβουν αυτές τις εκρήξεις.

Υπήρχαν μαθητές που παρουσίαζαν και μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς,  είχαν σταλεί
παιδαγωγικές εκθέσεις στο ΚΕΣΥ αλλά η έκδοση της γνωμάτευσης καθυστερούσε.

Ωστόσο με εξατομικευμένη διδασκαλία και διαφοροποιημένο υλικό αξιοποιώντας τις γνώσεις εκπαιδευτικού του
σχολείου με σπουδές στην Ειδική Αγωγή, με κατ' ιδίαν συνεδρίες και ενισχυτική διδασκαλία που πρόσφεραν
πέραν του ωραρίου τους, με κλιμακούμενο σύστημα συνεπειών και ορισμό δασκάλου διαμεσολαβητή
αντιμετωπίζονταν τα περιστατικά.

Η αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων κατά το σχολικό έτος 2019-2020 είχε ως αποτέλεσμα να
παρουσιάζουν οι μαθητές μαθησιακές αδυναμίες που δυσχεραίνουν την πρόοδό τους. Η καραντίνα επίσης
επέδρασε στον ψυχισμό τους, επηρέασε τη συμπεριφορά τους και οι μαθητές παρατηρήσαμε ότι ήταν πιο
ευερέθιστοι και έτοιμοι για τσακωμό σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Γι' αυτό το λόγο κρίνουμε ότι η παρουσία ψυχολόγου- κοινωνικού λειτουργού στη σχολική μας μονάδα και η
ικανοποίηση του αιτήματός μας για δημιουργία τμήματος ένταξης, όπως επίσης και η ανάθεση περισσότερων
ωρών ενισχυτικής διδασκαλίας  στους εκπαιδευτικούς του σχολείου ( γεγονός που σημαίνει ότι χρειάζεται να
τοποθετηθεί πρόσθετος δάσκαλος) θα βοηθούσε αποτελεσματικά το εκαπιδευτικό μας έργο.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ο οργανωμένος και μεθοδικός τρόπος  διεύθυνσης και λειτουργίας του σχολείου για τη διασφάλιση μαθητών και
εκπαιδευτικών είναι σίγουρα στα θετικά σημεία της διοικητικής λειτουργίας. Η ασφάλεια των μαθητών αποτελεί
το πρώτιστο μέλημά μας και έχει ληφθεί μέριμνα ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί από την έναρξη της σχολικής
χρονιάς να έχουν πλήρη γνώση του πώς λειτουργεί η σχολική μονάδα. Με ενημέρωση στα mail τους αλλά και
βιβλιοδετημένες βρίσκονται οι οδηγίες για τα καθήκοντα των εφημερευόντων, τον τρόπο λειτουργίας του
ολοήμερου σχολείου ώστε να τηρείται κοινή στάση από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς, τον τρόπο εκκένωσης
του  κτηρίου σε περίπτωση σεισμού. Με την εγγραφή των μαθητών στο σχολείο δηλώνεται και η προτίμηση



πόρτας αποχώρησης για να γνωρίζει ο εφημερεύοντας από ποια πόρτα αποχωρεί ο κάθε μαθητής και ποιος τον
συνοδεύει, δίνεται το έγγραφο συγκατάθεσης δημοσίευσης φωτογραφίας σε έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο,
υπογράφεται η έγκριση μετακίνησης για εκκλησιασμό και δίνεται Βεβαίωση απουσίας που πρέπει να
προσκομηθεί συμπληρωμένη από το γονέα κάθε φορά που ο μαθητής απουσιάζει. Μοιράζεται ο σχολικός
κανονισμός που αφορά στους γονείς ώστε  η συνεργασία μαζί τους να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και
διαφάνεια και βέβαια ο σχολικός κανονισμός που αφορά στους μαθητές και γίνεται αντικείμενο συζήτησης και
επεξεργασίας. 

Η άψογη συνεργασία των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων συμβάλει στη δημιουργία θετικού κλίματος στη
σχολική μονάδα και έτσι μπορεί να βρεθεί μια λύση για κάθε πρόβλημα. Με παιδαγωγικές συναντήσεις στα
μεγάλα διαλείμματα και ανταλλαγή απόψεων πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα, με ανταλλαγή καλών πρακτικών, οι
εκπαιδευτικοί στοχεύουν προς την ίδια κατεύθυνση. 

Το κοινό όραμα και η προσπάθεια για την αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς όφελος των μαθητών
του σχολείου μόνο θετικά μπορεί να αξιολογηθεί.

Η επικοινωνία με Φορείς και Υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει το
σχολείο κατά καιρούς ως ζωντανός οργανισμός είναι συχνότατη, έγγραφη και αναλυτική. Η Διεύθυνση του
σχολείου φροντίζει έγκαιρα να απευθύνεται στην αρμόδια αρχή και προσπαθεί να δίνει λύσεις στα ζητήματα που
προκύπτουν ακόμα κι αν ο αρμόδιος φορέας δεν ανταποκριθεί.

Η εξωστρέφεια της σχολικής μονάδας ως θέση, με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου προς ενημέρωση
όλων , με συνεργασίες και συμμετοχές σε διαγωνισμούς με διακρίσεις ενδυναμώνει τους μαθητές , προσδίδει
γόητρο και  συμβάλλει στην εδραίωση μιας καλής φήμης.

 

Σημεία προς βελτίωση

 

Η χαμηλή χρηματοδότηση από τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου δεν επιτρέπει να γίνουν αγορές που θα βοηθούσαν
στην αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και το χειρότερο όλων είναι η καθυστέρηση από πλευράς
Τεχνικών Υπηρεσιών να διευθετήσει αιτήματα που υποβάλλονται και είναι χρόνια: ολοκλήρωση μόνωσης στέγης,
ολοκλήρωση σοβατίσματος, ελαιοχρωματισμός σημείων εσωτερικά του σχολείου με υγρασία, αλλαγή
κουφωμάτων, επέκταση στεγάστρου, ολοκλήρωση αλλαγής λαμπτήρων, αλλαγή πλαστικού πατώματος ισογείου,
τοποθέτηση παγκακίων, ασφαλτόστρωση νότιου προαυλίου.

Μόνιμο αίτημα η παρουσία καθαρίστριας σε όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Μεγάλο πρόβλημα όμως είναι και οι φθορές που γίνονται σχεδόν  σε καθημερινή βάση από τους εξωσχολικούς
που μαζεύονται στο προαύλιο τα απογεύματα. Η μεγαλύτερη πληγή είναι τα υβριστικά συνθήματα και τα σκίτσα
με τα οποία "κοσμούν " τους εξωτερικούς τοίχους των προαυλίων . Προκαλούν δε με τις φωνές και τη
συμπεριφορά τους το μένος των γειτόνων που θεωρούν ότι κάτι πρέπει να κάνει η Δ/νση του σχολείου. Παρά την
επικοινωνία με τη Δημοτική Αστυνομία και την Αστυνομία, τα έγγραφα στο Δήμο για τις ζημιές που προκαλούν
δεν έχει βρεθεί τρόπος να τους αναχαιτίσει. Παύουν για λίγο και επιστρέφουν δριμύτεροι. Αυτός ήταν και ο
λόγος που μας ώθησε να καταθέσουμε αίτημα λειτουργίας ΚΔΑΠ στο χώρο του σχολείου τα απογεύματα ώστε να
σταματήσει να είναι το προαύλιο στέκι εξωσχολικών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η προθυμία των  εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις ποικίλλων περιεχομένων, η πρόθεσή
τους να είναι ενημερωμένοι με το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι, να παρακολουθούν τις εξελίξεις στην επιστήμη τους



είναι σίγουρα πολύ ενθαρρυντικό.

Παρακολούθησαν  σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τη Συντονίστρια εκπαιδευτικού έργου, από το ΙΕΠ και
διάφορα Πανεπιστήμια , αναζήτησαν και παρακολούθησαν επιμορφώσεις που θα πρόσθεταν στις γνώσεις τους
και θα βελτίωναν το εκπαιδευτικό τους έργο.

Σημεία προς βελτίωση

Αυτό που πρέπει να τεθεί ως στόχος είναι  η συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες στην Ελλάδα και το
εξωτερικό , ώστε να  δοθεί η ευκαιρία ανταλλαγής καλών πρακτικών. Η συμμετοχή του σχολείου σε ένα
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus ή e-twinning θα ανοίξει τους ορίζοντες όλων των εκπαιδευτικών , θα
ενθουσιάσει τους μαθητές  και θα προχωρήσει το σύνολο των εμπλεκομένων λίγα βήματα πιο μέσα στη νέα
χιλιετία που όλα γύρω μας αλλάζουν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.


