
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

 

    To 16o Δημοτικό Σχολείο Λαμίας είναι ένα σχολείο με μεγάλη ιστορία το οποίο βρίσκεται κοντά στο κέντρο
της πόλης. Στο κτίριο του στεγάζονταν παλιότερα το Πειραματικό Σχολείο της περιοχής.  Τον Ιούνιο του 2021 το
σχολείο έγινε πάλι το μοναδικό Πειραματικό σχολείο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Είναι μία σχολική
μονάδα η οποία στεγάζεται σε δύο παλιά κτίρια με αρκετά προβλήματα. Τα παράθυρα είναι πολλών ετών και
πολλές φορές κατά τη διάρκεια των δυνατών βροχοπτώσεων κάποιες τάξεις πλημμυρίζουν. Παρά το μεγάλο
προαύλιο δεν υπάρχει κάποιο υπόστεγο για την προστασία των παιδιών από τον ήλιο ή τη βροχή. Επίσης δεν
υπάρχει κάποιος προστατευμένος χώρος για να κάνουν τα παιδιά γυμναστική στην περίπτωση που οι καιρικές
συνθήκες δεν είναι καλές.  Το σχολείο διαθέτει αίθουσα πληροφορικής όμως ο εξοπλισμός σε υπολογιστές δεν
επαρκεί για όλους τους μαθητές με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις οι μαθητές να χρειάζεται να μοιράζονται
τον υπολογιστή. Επίσης υπολογιστή και προτζέκτορα διαθέτουν μόνο οι μισές τάξεις του σχολείου.

    Στο σχολείο φοιτούν μαθητές όλων των κοινωνικών τάξεων και διάφορων εθνικοτήτων και μειονοτήτων.

Το σχολείο μας  λειτουργεί με βάση συγκεκριμένους στόχους σε σχέση με την αποστολή του,
προσανατολισμένους στην δημοκρατικότητα, τη συλλογικότητα και την συνεργασία μεταξύ των μελών της
εκπαιδευτικής κοινότητας,δασκάλους,μαθητές, γονείς-κηδεμόνες. 

Προάγει  την αειφορία στην εκπαίδευση και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Καλλιεργεί την
δημιουργικότητα και προωθεί την καινοτομία.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Το σχολείο παρουσιάζει θετική εικόνα ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών, καινοτόμων διδακτικών
πρακτικών και τον προγραμματισμό και υλοποίηση πολιτιστικών, περιβαλλοντικών κλπ προγραμμάτων. Επίσης,
αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις περιπτώσεις μαθητών που χρήζουν την εφαρμογή διαφοροποιημένων
προγραμμάτων μάθησης ή ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η σχολική διαρροή είναι ελάχιστη έως μηδενική καθώς όλοι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου φροντίζουν για τη
διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού ανάμεσα σε όλα τα μέλη της Σχολικής Κοινότητας
(δάσκαλοι, γονείς, μαθητές, τοπική κοινωνία).



 

Σημεία προς βελτίωση

 Είναι απαραίτητη η ανανέωση του απαρχαιωμένου τεχνολογικού εξοπλισμού του Σχολείου, προκειμένου να
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες διδακτικές ανάγκες. 

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και μεταξύ Σχολείου και γονέων είναι απαραίτητο
να γίνουν περισσότερες δράσεις και προγράμματα πρόληψης κι αντιμετώπισης συγκρούσεων. Επίσης θα
μπορούσαν να γίνουν συνεργασίες με φορείς που υλοποιούν προγράμματα καλλιέργειας συναισθηματικών και
κοινωνικών δεξιοτήτων και προγράμματα ψυχικής υγείας.

        Το σχολείο γενικότερα μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της συνεργασίας με τους γονείς, υλοποιώντας
προγράμματα για γονείς σε τακτική βάση, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς με τη μορφή σεμιναρίων και
εργαστηρίων, οργανωμένων από ειδικούς πάνω σε θέματα που αφορούν τη συναισθηματική και κοινωνική
ανάπτυξη των παιδιών. Αυτά τα προγράμματα μπορούν να υλοποιηθούν και με την εθελοντική συμμετοχή γονέων
που ειδικεύονται σε κάποιον τομέα. Οι γονείς όμως θα ήταν καλό να εμπλέκονται γενικότερα σε εθελοντικές
εργασίες στον χώρο του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζουν από κοντά τις δυσκολίες που υπάρχουν,
κατανοούν καλύτερα τους εκπαιδευτικούς και αισθάνονται ότι αποτελούν μέρος μιας κοινής συμμαχίας μαζί
τους. Σημαντικό επίσης είναι το σχολείο να πραγματοποιεί εκδηλώσεις και εκθέσεις, όπου οι γονείς θα έχουν την
ευκαιρία να γνωρίσουν τη δουλειά των παιδιών τους, τα θέματα που έχουν ασχοληθεί και τις ιδιαίτερες κλίσεις
που έχουν αναπτύξει. Επιπρόσθετα προς την κατεύθυνση αυτή, το πρόγραμμα «Σχολές γονέων», μέσω των
οποίων παρέχεται η υποστήριξη των γονέων των μαθητών, έχει να επιδείξει θετικά αποτελέσματα και θα πρέπει
να υποστηριχθεί από όλους τους φορείς.  Προτείνεται επίσης έγκαιρη τοποθέτηση σχολικού ψυχολόγου.
Παράλληλα θα μπορούσαν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν κοινές δράσεις (σχολείου και γονέων/κηδεμόνων)
αναφορικά με περιβαλλοντικά, πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα. Τέλος, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε
θέματα συνεργασίας με τους γονείς θα συμβάλλει στην επίτευξη μιας συνεργασίας κατά την οποία γονείς και
εκπαιδευτικοί θα συνεισφέρουν συμπληρωματικά στη μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών.

 

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ενέργειες που έγιναν με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης

1. Απολογισμός δαπανών με κωδικοποίηση
2. Ενημέρωση της σχολικής επιτροπής ως προς την κατανομή δαπανών
3. Ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για τη λήψη επιχορηγήσεων

και ενημέρωση κατανομής δαπανών
4. Αιτήσεις για την συντήρηση του διδακτηρίου
5. Αίτημα για προμήθεια νέου τεχνολογικού εξοπλισμού ώστε όλες οι αίθουσες να

εξοπλιστούν με Η/Υ και βιντεοπροβολείς.
6. Ενέργειες  για να χαρακτηριστεί το σχολείο Πειραματικό Δημοτικό και να

συμμετέχει στο δίκτυο των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων.



 

 

Σημεία προς βελτίωση

Προτεινόμενες ενέργειες

1. Σαφέστερη καταγραφή αρμοδιοτήτων του προσωπικού
2. Πιο συστηματική ενημέρωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και των

αρμόδιων αρχών σχετικά με την ανάγκη βελτίωσης της κτηριακής ,
υλικοτεχνικής και τεχνολογικής υποδομής

3. Ενέργειες για φύλαξη του σχολείου τις βραδινές ώρες.

4. Συμμετοχή σε περισσότερες ευρωπαϊκές δράσεις και προγράμματα συνεργασίας
σχολείων.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Έγινε προγραμματισμός για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ποικίλες επιμορφωτικές δράσεις και
προγράμματα,  τα οποία όμως σε μεγάλο μέρος τους  δεν πραγματοποιήθηκαν, εξαιτίας της πανδημίας του
COVID-19. Όσα από αυτά εκπονήθηκαν βοήθησαν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής
διάστασης στη σχολική ζωή, προήγαγαν τη δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την
προαγωγή της ενεργού πολιτειότητας, των δημοκρατικών αρχών, την κοινωνικής συνοχής και του
διαπολιτισμικού διαλόγου.

Σημεία προς βελτίωση

Η επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη των εκπαιδευτικών, ως μέρος μιας νέας εκπαιδευτικής πολιτικής,
αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη και αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του.
Χωρίς την ολόπλευρη επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, οποιαδήποτε αλλαγή ή «μεταρρύθμιση» του
εκπαιδευτικού συστήματος είναι καταδικασμένη να
αποτύχει.

Ως εκ τούτου λοιπόν, προκύπτει ότι πρέπει να επιδιωχθεί η ενεργός συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών σε
περισσότερες επιμορφωτικές δράσεις καθώς και σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα με αποτέλεσμα την
ανάδειξη της ακαδημαϊκής, επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών αλλά και την ανάπτυξη
και τον εκσυγχρονισμό όλου του εκπαιδευτικού συστήματος.


