
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

 

39ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ        Κωδικός: 9051134       Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Γ΄ΑΘΗΝΑΣ

        Νομός: ΑΤΤΙΚΗΣ         Δήμος: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ      Διεύθυνση: ΚΑΡΥΑΤΙΔΟΣ 95, 12135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

             Επικοινωνία: τηλ. 2105738067  mail: mail@39dim-perist.att.sch.gr   ιστοσελίδα  http://39dim-
perist.att.sch.gr/

 

Οργανικότητα: 11/ΘΕΣΙΟ      Λειτουργικότητα: 9/ΘΕΣΙΟ

Εκπαιδευτικό Προσωπικό : Α. Με οργανική θέση: ΠΕ70: 11, ΠΕ05: 1, ΠΕ06: 1, ΠΕ11: 1      Β. Με συμπλήρωση 
ωραρίου: ΠΕ06: 1, ΠΕ79.01: 1, ΠΕ86: 1        Γ. Αναπληρωτές:  ΠΕ71: 1, ΠΕ07: 1, ΠΕ08: 1 

Δυναμικότητα Σχολείου (σχ. έτος 2021-22): 160 μαθητές/μαθήτριες

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η διδασκαλία και το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε, προσαρμόστηκε αρκετά ικανοποιητικά  στις ανάγκες
της τηλεκπαίδευσης, ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών/τριών  και έτσι υποστηρίχθηκε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο η εξ αποστάσεως διδασκαλία. Μηδαμινά ποσοστά σχολικής  διαρροής (η συμμετοχή των
μαθητών/τριών στην τηλεκπαίδευση ήταν περίπου 95%).  Το εκπαιδευτικό προσωπικό φροντίζει να ενημερώνει
τις αντίστοιχες βαθμίδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η ομαλή μετάβαση των
μαθητών/τριών μας στο γυμνάσιο. Επίσης ζητάμε την ενημέρωση από τις προϊσταμένες των Νηπιαγωγείων για
τους/τις  μαθητές/τριες που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Σχολείου μας, ώστε να υπάρχει η κατάλληλη
προετοιμασία για μια ανώδυνη και αποτελεσματική μετάβαση. θέματα.  Στη δια ζώσης διδασκαλία
διαμορφώνεται κλίμα αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης και αναπτύσσεται ικανοποιητική συνεργασία. Το
κλίμα μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών χαρακτηρίζεται ιδιαιτέρως θετικό με σεβασμό, εμπιστοσύνη,
καλή επικοινωνία, κατανόηση, ενθάρρυνση και επιβράβευση. Ίσως να χρειάζονται κάποια εργαλεία επίλυσης
συγκρούσεων. Οι σχέσεις σχολείου – οικογένειας είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Ένα μεγάλο ποσοστό γονέων-
κηδεμόνων διατηρεί εποικοδομητική συνεργασία με το σχολείο έχοντας ως κοινό στόχο την πρόοδο των
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μαθητών/τριών. Υπάρχει άριστη και αγαστή συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

 

 

Σημεία προς βελτίωση

Η ενασχόληση με εκπαιδευτικούς ομίλους, σχολικές δραστηριότητες και προγράμματα όπως και η προετοιμασία
για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς (Μαθηματικής Εταιρείας και Ένωσης Ελλήνων Φυσικών) που
υλοποιήσαμε στο παρελθόν, θα αναβαθμίσει τον τομέα της διδασκαλίας και μάθησης. Περαιτέρω καλλιέργεια
της ενσυναίσθησης και της αποδοχής της διαφορετικότητας, διότι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα της
προηγούμενης χρονιάς, τα παιδιά στερήθηκαν την καθημερινή φυσική αλληλεπίδραση με τους/τις
συμμαθητές/τριές τους. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε δράσεις  ενημέρωσης γονέων για θέματα που
απασχολούν τη σχολική μας κοινότητα. Μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη σύμπνοια οικογένειας-σχολείου σχετικά
με την εφαρμογή ορίων- κανόνων συμπεριφοράς για την ομαλότερη λειτουργία του σχολείου.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η αποτελεσματική διοίκηση επιτυγχάνει τη σωστή αξιοποίηση των εκπαιδευτικών πόρων, την εύρυθμη
λειτουργία της σχολικής μονάδας με τη διασφάλιση εφαρμογής του σχολικού κανονισμού και προσπαθεί για την
καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των σχολικών χώρων και υποδομών. Με τη σωστή αξιοποίηση των ιδιαίτερων
ικανοτήτων και κλίσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και τη σωστή στοχοθεσία επιτυγχάνεται η καλύτερη
δυνατή οργάνωση και λειτουργία της μονάδας.  

Σημεία προς βελτίωση

Μεγαλύτερη εξωστρεφή στάση του σχολείου με πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων, επιδίωξη
περισσότερων συνεργασιών με φορείς, οργάνωση εκδηλώσεων και διάχυση καλών πρακτικών. 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Υλοποιήθηκε πιλοτική εφαρμογή εκπαιδευτικού προγράμματος στα πλαίσια Erasmus plus  με τίτλο “ i Read”
(ερευνητικό- καινοτόμο ευρωπαϊκό έργο Horizon 2020). Αναπτύσσει υποδομές λογισμικού για τεχνολογίες
προσωποποιημένης μάθησης με μια ποικιλία εκπαιδευτικών εφαρμογών και διδακτικών εργαλείων, τα οποία
ενισχύουν τη μάθηση, τη δισασκαλία και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων αναγνωστικότητας.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών επιμορφώθηκε στις ψηφιακές δεξιότητες μέσω εξ αποστάσεως
σεμιναρίων  από αρμόδιους φορείς του ΥΠΑΙΘ. Η συντριπτική πλειοψηφία συμμετείχε στην πρώτη φάση του
προγράμματος του ΥΠΑΙΘ για την υλοποίηση των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Σημεία προς βελτίωση

Θεωρείται αναγκαία η συχνότητα των ενδοσχολικών επιμορφώσεων με θέματα που απασχολούν τους/τις
εκπαιδευτικούς στην καθημερινή τους εκπαιδευτική πράξη.



Υλοποίηση περισσότερων καινοτόμων προγραμμάτων.


