
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

 

Το σχολείο μας, 4ο Δημοτικό Σχολείο Φαρσάλων, είναι ένα 13/θέσιο Δημοτικό Σχολείο με 208 μαθητές εκ των
οποίων οι 112 είναι ρομά. Αυτή του η ιδιαιτερότητά σε σχέση με άλλα σχολεία της πόλης μας του προσδίδει
αρκετά θετικά στοιχεία, αλλά και αρκετές δυσκολίες.

Τα θετικά εδράζονται στην πολυπολιτισμικότητά του και την εστίαση των εκπαιδευτικών του στο σεβασμό της
διαφορετικότητας, αλλά και στην δημιουργία προϋποθέσεων αποδοχής και αναγνώρισης του πλουραλισμού και
της ετερότητας ως βασικών γνωρισμάτων του σχολικού και κοινωνικού εν γένει, γίγνεσθαι.

Βέβαια, η εκπλήρωση του ρόλου αυτού, δεν είναι εφικτή χωρίς την προσαρμογή όχι μόνο του εκπαιδευτικού
προσωπικού στα δεδομένα κοινωνικοποιήσης που διαμορφώνει η πολυπολιτισμικότητα, αλλά και των γονέων και
των μαθητών του. Και εκεί ακριβώς έγκειται η δυσκολία μας: Πώς και με ποιούς όρους θα εντάξουμε τον
γλωσσικό και γνωστικό πλουραλισμό στον υφιστάμενο κυρίαρχο κανόνα '' γενικής γνώσης''' που διδάσκεται στο
σχολείο; Σύμφωνα με ποιές αρχές θα οργανώσουμε την συνάντηση των ρομά και μη ρομά μαθητών μας στο
επίπεδο της καθημερινής παιδαγωγικής πράξης, έτσι ώστε να αποδυναμωθούν τα εκατέρωθεν στερεότυπα και οι
προκαταλήψεις που οδηγούν σε μια αρνητικά φορτισμένη αντίληψη και αντιμετώπιση του ''άλλου''.

Η πρόκληση που απορρέει απο το παραπάνω ερώτημα, αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το σχολείο μας,
συνοδευόμενη και από το πρόβλημα της σχολικής διαρροής που με λύπη παρατηρούμε με τοςυ μαθτηές ρομά.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία

Υψηλό αίσθημα καθήκοντος των εκπαιδευτικών του σχολείου μας και αναπτυγμένη ενσυναίσθηση απέναντι
στους μαθητές

Βάσει των ενεργειών των εκπαιδευτικών του σχολείου μας και της Κοινωνικής Λειτουργού,  σε συνεργασία με το
Κέντρο Κοινότητας Ρομά Δήμου Φαρσάλων και το Κέντρο Υγείας Δήμου Φαρσάλων, για να γίνει συμπλήρωση του
ΑΔΥΜ, εξασφαλίστηκε η συνεργασία με ιδιώτη γιατρό



Σημεία προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης με βιβλία

Μέσα από τη δράση, δημιουργήθηκε ο ιστότοπος, που συντέλεσε στην άμεση ενημέρωση των εμπλεκομένων με το
σχολείο μας.

Επίσης αναπτύχθηκε καλή συνεργασία μεταξύ της ομάδας, των εκπαιδευτικών του σχολείου καθώς και των
εκπροσώπων των γονέων κηδεμόνων.

Παρατηρήθηκε η συστηματική προσπάθεια όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για την άμεση
σύνταξη και δημοσίευση των ανακοινώσεων και των δράσεων του σχολείου.

 

 

Σημεία προς βελτίωση

Εξεύρεση κονδυλίων από δήμο-σχολική επιτροπή για την βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου μας

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων έχουν την δυνατότητα
να επιμορφωθούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αποκτώντας πολύτιμες γνώσεις
και δεξιότητες χρήσιμες για την ποιοτική αναβάθμιση του διδακτικού τους
έργου και κατ' επέκταση του σχολείου.
Η σχολική κουλτούρα που υποστηρίζει επιτυχημένα τις δράσεις διάχυσης και
τον αντίκτυπο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είναι δεκτική στην καινοτομία,
ακολουθεί ευέλικτο σχεδιασμό, διέπεται απο τις αρχές της συνεργατικότητας
και έχει σταθερά αποτελέσματα στη σχολική κοινότητα σε βάθος χρόνου.

Σημεία προς βελτίωση

Σχετικά με το ERASMUS χρειάζεται προσπάθεια για περισσότερη εξωστρέφεια έτσι ώστε να γίνεται πιο
αποτελεσματικά η ενημέρωση



Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
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

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Δημιουργία ιστοτόπου
Εμπλουτισμός βιβλιοθήκης
Διατήρηση και εξέλιξη καλού κλίματος μεταξύ μαθητών
Καλύτερη ενσωμάτωση μαθητών Ρομά
Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS
Προς το τέλος της σχολικής χρονιάς υπήρχε κάποια αύξηση στην προσέλευση
των μαθητών Ρομά

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν



 

Δύσκολη επικοινωνία με τους μαθητές Ρομά λόγω κόβιντ και συχνής αλλαγής
διεύθυνσης και τηλεφωνικών αριθμών
Επαγγελματική εξουθένωση
Μικρό χρονικό διάστημα υλοποίησης των δράσεων
Θα έπρεπε, η αναγκαιότηττα της δημιουργικής έκφρασης μέσα στο σχολείο, να
στηρίζεται απο συλλογικούς στόχους, που ενισχύουν την αίσθηση της
κοινότητας και αποδυναμώνουν τις ανταγωνιστικές λειτουργίες.

 

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα

Επιμορφώσεις από βιβλιοθηκονόμους αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία
της βιβλιοθήκης

Θέμα 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Δια ζώσης επιμορφώσεις από τη Συντονίστρια Εκπαίδευσης

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης



Παρατηρήσεις / Σχόλια


