
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

 

5ο 12/θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Το σχολείο λειτούργησε ως 12θέσιο,  με 187 μαθητές για το σχ. έτος 2020 -21.

Στο σχολείο λειτούργησε ένα (1) Τμήμα Ένταξης, από τα δύο που υπάρχουν με οργανική θέση.

Το κτήριο βρίσκεται σε καλή κατάσταση, αποτελείται από δύο διώροφα κτήρια. Χρήζει κάποιων 
βελτιώσεων, όμως είναι   αρκετά λειτουργικό και εξυπηρετεί τους μαθησιακούς στόχους.

Όλες οι αίθουσες είναι εξοπλισμένες με υπολογιστή, προτζέκτορα και ηχεία και έχουν σύνδεση στο 
ίντερνετ. Σε γενικές γραμμές τα εποπτικά μέσα που διαθέτει το σχολείο κρίνονται επαρκή για τις 
ανάγκες διδασκαλίας.

Υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως γυμναστήριο όταν 
υπάρχει κακοκαιρία, καθώς και για την παρουσίαση γιορτών και εκδηλώσεων.

Η αυλή είναι αρκετά μεγάλη με γήπεδο 5Χ5 και γήπεδο μπάσκετ/βόλεϊ.

Στο σχολείο λειτούργησε Ολοήμερο πρόγραμμα, με συμμετοχή στα σχολικά γεύματα  και η «Ζώνη 
Πρωινής Υποδοχής».

Κατά το προηγούμενο σχ. έτος 2020-21 η δια ζώσης εκπαίδευση διακόπηκε δύο φορές και 
αντικαταστάθηκε από την εξ αποστάσεως.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Το άριστο παιδαγωγικό κλίμα και οι  άριστες σχέσεις όλων των εμπλεκόμενων σε αυτή.

Σημεία προς βελτίωση



Ενέργειες της πολιτείας για την ίση αντιμετώπιση και την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές στο
κομμάτι της εξ αποστάσεως εκπ/σης. Παροχή απαραίτητου σύγχρονου εξοπλισμού  και πρόσβαση σε όλους,

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η λειτουργία του Συλλόγου Διδασκόντων και οι σχέσεις μεταξύ των εκπ/κών του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Περιθώρια βελτίωσης  στις εξωτερικές συνεργασίες, αφού επανέλθουμε στην προ covid εποχή, χωρίς
απαγορεύσεις και περιορισμούς.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή παρ’  όλο το φόρτο εργασίας.

Σημεία προς βελτίωση

Βελτίωση συμμετοχής σε προγράμματα


