
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

Τοποθεσία: Νεάπολη , Δήμος Αγιος Νικόλαος Κρήτη (περιφεριακό σχολείο)

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί: 15

Αναπληρωτές: 5

Με διάθεση: 8

Αριθμός παιδιών: 160

Τομείς: 4 Ειδικότητες: 7

Κτιριακές εγκαταστάσεις: 6000τμ σε τρείς ορόφους: 10 αίθουσες, 10 εργαστήρια, εργαστήριο πληροφορικής,
βιβλιοθήκη, εργαστήριο χημείας.  Περιβάλλοντας χώρος 15000τμ. : γύπεδο μπάσκετ

Προσωρινή συστέγαση με Γυμνάσιο και ΓΕΛ Νεάπολης

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Εντοπίστηκαν τα εξής θετικά σημεία:

Βελτίωση σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών - μαθητών

Βελτίωση σχέσεων μεταξύ μαθητών - ελαχιστοποίηση συγκρούσεων μεταξύ μαθητών

 

Σημεία προς βελτίωση

Βελτίωση της σχέσεων σχολείου - οικογένειας και μεγαλύτερη ενεργοποίηση - εμπλοκή του Συλλόγου Γονέων



 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Συνεργασία σχολείων

Συνεργασία σχολείου με το Δήμο

Σημεία προς βελτίωση

Ανάπτυξη συνεργασίας με περισσότερα σχολεία και φορείς

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή μαθητών σε ποικίλες δράσεις 

Ενίσχυση της δημιουργηκότητας των μαθητών 

Δυνατότητα για επισκέψεις σε εσωτερικό - εξωτερικό σε παιδιά με λιγγότερες ευκαιρίες

Καλή επικοινωνία με τη σχολική σύμβουλο

Σημεία προς βελτίωση

Ενδοσχολικές επιμορφώσεις με επίκεντρο τη διαχείρηση προγραμμάτων

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
4
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν



1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν αποτιμήθηκαν σε γενικές γραμμές θετικά παρά τις
δυσκολίες λόγω πανδημίας και έλλειψης χρόνου.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Βελτίωση σχέσεων μεθητών και μαθητών - εκπαιδευτικών

Έλεγχος μαθητικής διαρροής

Εξωστρέφεια - ανόιγμα σχολείου στην τοπική κοινωνία

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Πανδημία

Υπερβολικός φόρτος εργασίας και συνακόλουθα έλλειψη χρόνου

Στενότητα χώρου λόγω προσωρινής συγκατοίκησης με άλλα σχολεία

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


