
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

Τύπος σχολείου

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο Αλμυρού Μαγνησίας αποτελεί ένα Δημόσιο Σχολείο.

Μαθητικό Δυναμικό (2020-2021)

Έχει δύο τμήματα στις τάξεις: Β΄, Γ΄. Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ και ένα τμήμα στην Α΄ τάξη. Λειτουργεί ως 11/θέσιο, ενώ

οργανικά είναι 10/θέσιο (2020-2021)

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

1 Α 24

2 Β1 14

3 Β2 13

4 Γ1 14

5 Γ2 13

6 Δ1 18

7 Δ2 16

8 Ε1 16

9 Ε2 18

10 ΣΤ1 14



11 ΣΤ2 14

ΣΥΝΟΛΟ 174

Στο Σχολείο μας λειτούργησε το Τμήμα Ένταξης με έξι 6 μαθήτριες/τές.

Υποστηρίχθηκε ένας (1) μαθητής με Παράλληλη Στήριξη.

Υποστηρίχθηκε ένας (1) μαθητής με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό.

Δεν παρατηρούνται ιδιαιτερότητες σε σχέση με την περιοχή του σχολείου.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι αρμονικές σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών, αλλά και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών

τόσο στη διάρκεια των μαθημάτων όσο και στα διαλείμματα, με βάση την ενσυναίσθηση και το σεβασμό του

άλλου, διαμορφώνουν το κατάλληλο σχολικό κλίμα που ευνοεί τη μάθηση και την πρόοδο των μαθητών.

Η χρήση στη διδακτική διαδικασία καινοτόμων διδακτικών πρακτικών (Ομάδες Εργασίας), προωθώντας τη

συνεργατική μάθηση και την αλληλοκατανόηση, με αξιοποίηση ψηφιακών μέσων (Ηλεκτρονικός Υπολογιστής,

Βιντεοπροβολέας, Διαδραστικός Πίνακας, Διαδίκτυο) με παράλληλη ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των

μαθητών μας.

Σημεία προς βελτίωση

Να κινητοποιηθούν οι λίγοι γονείς που δε συμμετέχουν ενεργά στα σχολικά δρώμενα με στόχο τη στήριξη των

ίδιων των παιδιών τους. Ιδιαίτερα γονείς που τα παιδιά τους αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά οι ίδιοι δεν

αποδέχονται με αποτέλεσμα να καθυστερεί η αντιμετώπισή τους και η παροχή στήριξης στον μαθητή, αφού για

οποιαδήποτε παρέμβαση απαιτείται η συγκατάθεση του γονέα/κηδεμόνα.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η οργάνωση της σχολικής μονάδας σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Στόχος μας είναι η ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των

μαθητών μέσα σε ένα δημοκρατικό και δημιουργικό σχολείο.

Η λειτουργία του δημόσιου σχολείου με βάση αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές, προσαρμοσμένη στα

χαρακτηριστικά της τοπικής κοινότητας.



Σημεία προς βελτίωση

Η μεγαλύτερη εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των γονέων με στόχο τη βελτίωση των κτιριακών

εγκαταστάσεων του σχολικού συγκροτήματος. Επίσης, να διατεθούν περισσότερα χρήματα από τον κρατικό

προϋπολογισμό για τη συντήρηση του σχολικού κτιρίου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η άρτια επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου μας....

Σημεία προς βελτίωση

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε νέες πρακτικές και νέα αντικείμενα, όπως διαφοροποιημένη διδασκαλία,

περιγραφική αξιολόγηση μαθητών, Εργαστήρια Δεξιοτήτων.


