
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 2ο Δ.Σ. Νέας Ερυθραίας βρίσκεται ανάμεσα στις οδούς Ψαρών, Σπετσών,
Μεσολογγίου και Περγάμου στη Νέα Ερυθραία. Συστεγάζεται με το 3ο Δ.Σ. Νέας 
Ερυθραίας.

Στο σχολείο, κατά το σχολικό έτος 2020-21, φοιτούσαν 258 μαθητές/τριες. Είναι
12θέσιο και το 2020-21  λειτούργησαν σε αυτό 13 τμήματα Γενικής Παιδείας. Στο
Ολοήμερο ήταν  εγγεγραμμένοι 110 μαθητές/τριες και λειτούργησαν πέντε τμήματα
Ολοήμερου στην πρώτη ζώνη και τρία στη δεύτερη. Λειτούργησε επίσης ένα τμήμα
Πρόωρης Υποδοχής.

Στο σχολείο μας εργάστηκαν το σχολικό έτος 2020-21 32 εκπαιδευτικοί όλων των
ειδικοτήτων και δύο σχολικές νοσηλεύτριες. Δε λειτούργησε το Τμήμα Ένταξης
γιατί δεν τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός.

Από τους εκπαιδευτικούς αυτούς οι 11 ήταν αναπληρωτές μέσω ΕΣΠΑ, επειδή όμως
οι περισσότεροι από αυτούς ήταν για δεύτερη χρονιά στο σχολείο, ήταν ήδη
ενταγμένοι σε προγράμματα και γνώστες της λειτουργία του σχολείου.

Οι γονείς των μαθητών/τριών μας είναι, κατά πλειοψηφία, εργαζόμενοι στον
ιδιωτικό ή Δημόσιο τομέα και ελεύθεροι επαγγελματίες. Την περσινή χρονιά, λόγω
και της πανδημίας,  αρκετοί από αυτούς  αντιμετώπιζαν οξυμένα οικονομικά
προβλήματα.

Η πανδημία του covid19 επηρέασε έντονα τη λειτουργία της σχολικής μας μονάδας,
αφού αυτή  για μεγάλο διάστημα λειτούργησε εξ αποστάσεως και όχι δια ζώσης.

Το σχολείο μας είχε πραγματοποιήσει  ενδοσχολικά σεμινάρια, με εισηγήτριες τη
δασκάλα ΤΠΕ κυρία Λάσκαρη Γεωργία και τη δασκάλα κυρία Θεοδώρου Κυριακή και
με θέμα τη χρήση της πλατφόρμας Webex ήδη από τον Μάιο του 2020 ενώ μετά το
Πάσχα της ίδια χρονιάς είχαμε ξεκινήσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Στην αρχή



του σχολικού έτους 2020-21 ενημερώθηκαν και οι λίγοι συνάδελφοι που, ερχόμενοι
από άλλα σχολεία, δεν είχαν αντίστοιχη κατάρτιση.

Αναρτήθηκε  στην ιστοσελίδα του σχολείου μας βοηθητικό και ενημερωτικό υλικό
προς εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές για την βέλτιστη υποστήριξή τους στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση.

Η εμπειρία  που είχαμε αποκτήσει από την πρώτη εφαρμογή της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2019-20 μας βοήθησε να ανταποκριθούμε με
επιτυχία όταν σταμάτησε η δια ζώσης εκπαίδευση το 2020-21.  Υπήρξαν βέβαια
προβλήματα που αφορούσαν όμως την ποιότητα σύνδεσης τόσο εκπαιδευτικών όσο
και μαθητών. Αυτή τη στιγμή οι ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο για το σχολείο
μας είναι ικανοποιητικές. Ένα ακόμη πρόβλημα ήταν ότι, επειδή άργησε πολύ η
διάθεση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Δήμο των τάμπλετ, πολλά παιδιά δεν είχαν τις
απαραίτητες για τη συμμετοχή στο μάθημα συσκευές.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δεν συμμετείχαν το 2020-21 στις διαδικασίες
αυτοαξιολόγησης γιατί η πλειοψηφία του Συλλόγου Διδασκόντων πήρε μέρος στην
απεργία-αποχή  που κήρυξε για το θέμα αυτό η ΔΟΕ. Επομένως η παρούσα συνοπτική
αποτίμηση δεν είναι αποτέλεσμα επαρκούς διερεύνησης όλων των παραμέτρων.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Υπήρξε αλληλοβοήθεια και συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι
ενεπλάκησαν σε πληθώρα προγραμμάτων, συμβάλλοντας ο καθένας στην ειδικότητά
του. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τις βραβεύσεις σε πολλά από αυτά. Υπήρξε προθυμία
από τους εκπαιδευτικούς στην ανάληψη πρωτοβουλιών και συμμετείχαν στις
εσωτερικές επιμορφώσεις.

Οι μαθητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις διαθεματικές δράσεις του σχολείου
ενώ οι εργασίες τους παρουσιάστηκαν τόσο στην ιστοσελίδα όσο και σε χώρους του
σχολείου.

Οι γονείς ενίσχυσαν και αναγνώρισαν τις προσπάθειες του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Η πανδημία δημιούργησε σε μικρούς και μεγάλους μεγάλη πίεση, η οποία



εκδηλώθηκε πολλές φορές με δυσκολίες στη συνεννόηση και τη συμπεριφορά. Έτσι
υπήρξε αυξημένη επιθέτικότητα από την πλευρά κάποιων μαθητών προς συμμαθητές
τους. Πολλά από τα προγράμματα δεν μπόρεσαν να υλοποιηθούν όπως
προγραμματίστηκαν λόγω των περιορισμών και της διακοπής της δια ζώσης
εκπαίδευσης για μεγάλο διάστημα (πχ δεν υλοποιήθηκαν τα ταξίδια στο εξωτερικό).

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάζεται αρμονικά, ο Διευθυντής στηρίζει τις
προσπάθειες των εκπαιδευτικών και διατηρούμε ένα πολύ καλό κλίμα.
Συνεργαζόμαστε με άλλα σχολεία.

Σημεία προς βελτίωση

Η συντήρηση του κρηρίου μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική, αν και οι
καθυστερήσεις στις επισκευές οφείλονται περισσότερο στο Δήμο. Είναι ένας τομέας
στον οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε και να πιέσουμε περισσότερο. Η συνεργασία
μετάξύ των σχολέιων μπορεί να βελτιωθεί και να γίνει πιο έντονη.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν , στην συντριπτική τους πλειοψηφία, στις
επιμορφώσεις που οργανώνονται είτε από το σχολείο είτε από άλλους φορείς.
Συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Σημεία προς βελτίωση

Μπορούν να οργανωθούν περισσότερες επιμορφωτικές δράσεις.


