
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 3ο Δημοτικό Σχολείο Κω στεγάζεται σε ένα παραδοσιακό κτίριο που βρίσκεται σε περίοπτη θέση στο λιμάνι
της Κω επί της οδού Κανάρη 2. Το σχολικό έτος 2021-22 λειτούργησε με 6 τμήματα στο πρωινό ωράριο και 1
τμήμα στο Ολοήμερο, με 127 μαθητές και 18 εκπαιδευτικούς, μόνιμους(9) και αναπληρωτές(9), ΠΕ 70 και
ειδικοτήτων, πλην θεατρικής αγωγής που δεν είχαμε καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Διευθύνεται από
τον Διευθυντή και 1 Υποδιευθύντρια. Στο σχολείο φοιτούν αλλοδαποί μαθητές σε υψηλό ποσοστό, αρκετοί εκ των
οποίων, μάλιστα, έρχονται με το άνοιγμα της τουριστικής σεζόν στο νησί. Να σημειωθεί ότι το σχολείο
λειτούργησε, για το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς, πάλι, με περιορισμούς λόγω των μέτρων για τον covid-19.Το
κτίριο χρήζει άμεσων επισκευών και παρεμβάσεων, κάτι που αιτούμεθα συνεχώς, γραπτώς και προφορικώς, από
τον δήμο της Κω.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Το πολύ καλό σχολικό κλίμα.

Σημεία προς βελτίωση

Παρόλο που όλες οι τάξεις έχουν πλέον ασύρματη σύνδεση στο Διαδίκτυο (WI-FI), αρκετές φορές υπήρχε
αδυναμία σύνδεσης , και για αυτό επιβάλλεται να γίνουν ενέργειες για την αναβάθμιση του δικτύου με
ενσύρματες συνδέσεις.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η αγαστή συνεργασία μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.



Σημεία προς βελτίωση

Η άμεση ανταπόκριση για την αποκατάσταση, επισκευή και συντήρηση των κτιριακών υποδομών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η ένθερμη συμμετοχή, ο ζήλος και το αμείωτο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε  επιμορφωτικές
δράσεις για ανανέωση των γνώσεων και αυτοβελτίωση.

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων



Επετεύχθη μεγαλύτερη κινητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών και ευαισθητοποίηση σε θέματα κοινωνικού
ενδιαφέροντος.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Παρουσιάστηκαν δυσκολίες που οφείλονταν στους περιορισμούς για την αντιμετώπιση του COVID-19 και στην
υποβαθμισμένη τεχνολογική υποστήριξη που διαθέτει το σχολείο.

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

Πρακτική 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Τίτλος Δράσης

Οργάνωση και υλοποίηση επιμορφώσεων για την επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών

Στόχος Βελτίωσης

Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου
μας σε επιμορφωτικές δράσεις για την ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, ώστε να διαχειρίζονται με
αποτελεσματικότερα μια προβληματική κατάσταση που μπορεί να προκύψει κατά τη διάρκεια της διαδασκαλίας
ή γενικότερο στο σχολείο. Ακόμα, μέσα από τα προγράμματα αυτά θα μπορέσουν να αποκτήσουν πληροφορίες για
διάφορες στρατηγικές που θα μπορούν να αξιοποιούν κατά την επιτέλεση των καθηκόντων τους.

Αφετηρία για τον σχεδιασμό της δράσης αποτέλεσε η συστηματική διερεύνηση η οποία ανέδειξε ¨ελλείψεις" στις
διαδικασίες ενδοσχολικής επιμόρφωσης, ενώ, παράλληλα,  κατέγραψε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την επιθυμία
του εκπαιδευτικού προσωπικού για την καθιέρωση συνεργατικών πρακτικών επιμόρφωσης.

Ενέργειες Υλοποίησης

Οι εκπ/κοί ήρθαν σε επαφή με τις δυνατότητες αξιοποίησης καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας μέσα από τη
δημιουργική χρήση πολυμέσων. Έγινε παρουσίαση της λειτουργίας του Σχολικού Ραδιοφώνου (ESR) και δόθηκαν
παραδείγματα εφαρμογής μέσα από σχετικές διαθεματικές δραστηριότητες σε πραγματικό σχολικό χώρο και
χρόνο, με απώτερο σκοπό τόσο την οικειοποίηση με νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση όσο και με τη διαθεματική
προσέγγιση αυτής. Επιπρόσθετα, η παρούσα δράση συμπεριέλαβε επιμόρφωση με σκοπό τη γνωστοποίηση της μη
κερδοσκοπικής οργάνωσης Νεολαία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (YHRI), την αξιοποίηση της ιστοσελίδας και
του υλικού της καθώς και τη δυνατότητα χρήσης του ψηφιακού εργαλείου Google Earth για πραγματοποίηση
διαθεματικών δραστηριοτήτων στη σχολική τάξη. Οι στόχοι που επιτεύχθηκαν ήταν οι εξής:

Ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών ενδοσχολικής επιμόρφωσης και
αυτομόρφωσης των εκπ/κών
Oικειοποίηση με εισαγωγικές πληροφορίες για το ESR και την τεχνολογία



Διαδικτυακού Ραδιοφώνου
Οικειοποίηση με την παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών και λοιπών
δυνατοτήτων σχολικής δραστηριοποίησης( Μαθητικός Διαγωνισμός Καν' το ν'
ακουστεί)
Εισαγωγικές πληροφορίες για το YHRI (Νεολαία των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων)
Χρήση και αξιοποίηση του Google Earth στη σχολική τάξη και η διαθεματική
του προσέγγιση
Τα ανθρώπινα δικαιώματα στο διαδίκτυο ως αντικείμενο δυνατότητας
παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 
Εξοικείωση με τη χρήση Διαδικτύου, τον καταμερισμό και την καταγραφή
πληροφοριών
Εξοικείωση με ανοιχτά ψηφιακά περιβάλλοντα

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://sch-eval.iep.edu.gr/objective/357/actionform/2/4

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


