
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 Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας βρίσκεται στην πόλη της Λευκάδας και συστεγάζεται με το 3ο 6/θέσιο
Δημοτικό Σχολείο Λευκάδας σε κτίριο κατασκευής του 1998. Λειτουργεί ως 12/θέσιο σχολείο και το προηγούμενο
σχολικό έτος φοιτούσαν σ΄αυτό 250 μαθητές και υπηρετούσαν 26 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, μόνιμοι
και αναπληρωτές. Λειτουργεί διαχρονικά με τμήμα ένταξης και με ολοήμερο πρόγραμμα. 

Κατα το σχολικό έτος 2020-21 λειτούργησε δια ζώσης και παρείχε εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέσω webex και e-
class, κατά τα χρονικά διαστήματα αναστολής λειτουργίας της δια ζώσης διδασκαλίας όπως αυτά ορίστηκαν
από το Υ.ΠΑΙ.Θ. για την αντιμετώπιση διασποράς της πανδημίας. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Επιτεύχθησαν οι προβλεπόμενοι παιδαγωγικοί και μαθησιακοί στόχοι, τηρώντας ταυτόχρονα όλα τα πρωτόκολλα
για την αντιμετώπιση της πανδημίας κατά τη διάρκεια της δια ζώσης εκπαίδευσης και λειτουργώντας
αποτελεσματικά κατά τη διαρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Επίσης, υπήρξε πολύ καλή συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας με εφαρμογή του σχολικού
κανονισμού.

Σημεία προς βελτίωση

Θα ήταν ωφέλιμο να εμπλουτιστεί η μαθησιακή διαδικασία με καινοτόμες μορφές διδασκαλίας και αξιολόγησης
των μαθητών, γεγονός που προϋποθέτει την ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με οργανωμένες δράσεις
είτε από το οικείο ΠΕΚΕΣ είτε απευθείας από το ΙΕΠ. 

Τα τελευταία σχολικά έτη έχει παρατηρηθεί ελλιπής παιδαγωγική υποστήριξη, ενίσχυση και καθοδήγηση των
εκπαιδευτικών στο έργο τους από την οικεία υπεύθυνη δομή, η οποία εδρεύει σε άλλο νομό. Οι εκπαιδευτικοί
ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  με αποκλειστική στήριξη την
καθοδήγηση από τη διεύθυνση του σχολείου και αναπτύσσοντας ενδοσχολικές συνεργασίες ενώ δεν οργανώθηκε
καμία έγκαιρη επιμορφωτική δράση από ανώτερους φορείς.  

Είναι επιτακτική η ανάγκη λειτουργίας δεύτερου τμήματος ένταξης, το οποίο δεν λειτούργησε το διδακτικό έτος



2020-21. 

Επίσης, απαιτείται η διαρκής παρουσία ψυχολόγου στη σχολική μονάδα για τη στήριξη όλων, πέραν των
μαθητών που εντάσσονται σε προγράμματα ΕΔΥ.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η διοίκηση λειτούργησε ιδιαίτερα αποτελεσματικά την περιόδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,
εξασφαλίζοντας όλα τα απαιτούμενα υλικά μέσα και παρέχοντας ουσιαστική καθοδήγηση σε εκπαιδευτικούς,
μαθητές και γονείς.

Καθοριστική ήταν η συμβολή της δωρεάς σημαντικού αριθμού tablet του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων προς
τη σχολική μονάδα για τη συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία κατά τη διάρκεια της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης .

Σημεία προς βελτίωση

Ενέργειες για περαιτέρω ενίσχυση συνεργασιών με τοπικούς φορείς και τη σχολική κοινότητα, ανάπτυξη
δράσεων καθώς και διάχυση καλών πρακτικών του σχολείου

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Προθυμία εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις εντός του εργασιακού ωραρίου και σε
δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Σημεία προς βελτίωση

Ενίσχυση ενδοσχολικών συνεργασιών και διερεύνηση συμμετοχής σε δίκτυα σχολείων και σε ευρωπαϊκά
προγράμματα.

Θα ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτική η διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων από το οικείο ΠΕΚΕΣ αναφορικά με τη
συμμετοχή του σχολείου σε προγράμματα Erasmus, E-twinning και γενικότερα σε επιμέρους εθνικά δίκτυα. 

Επίσης, η  διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων και η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από το ΚΕΑ
Σφακιωτών θα μπορούσε να συνεισφέρει στην αποτελεσματικότητα του παιδαγωγικού έργου του σχολείου μας.


