
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 1ο 12/θ Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας βρίσκεται στο κέντρο της Ηράκλειας του
Νομού Σερρών και στην οδό Γυμνασιάρχου Αθανασίου Φυλακτού 1. Το κτίριο είναι
πολύ παλιό, το πρώτο διδακτήριο άρχισε να λειτουργεί το 1927. Το Σχολείο μας
κατά το διδακτικό έτος 2020-2021 λειτούργησε ως δεκαθέσιο και ολοήμερο και ήταν
πλήρως στελεχωμένο από δασκάλους και εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Στον ίδιο
χώρο συστεγάζεται το 2ο  Δημοτικό Σχολείο Ηράκλειας.

Οι περισσότερες αίθουσες είναι μικρές και υπάρχει κοινό γραφείο διευθύντριας και
εκπαιδευτικών. Δεν υπάρχει ξεχωριστός χώρος για τη σίτιση των μαθητών/τριών 
που παρακολουθούν το ολοήμερο τμήμα του σχολείου, δεν διαθέτει  χώρο
βιβλιοθήκης, εργαστηρίων, γυμναστήριο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Για
εκδηλώσεις παραχωρείται αίθουσα του δήμου. Όλες οι αίθουσες διαθέτουν
υπολογιστές συνδεμένοι με το internet, στην περιοχή μας όμως η σύνδεση δεν
υποστηρίζεται από οπτικές ίνες και γι’ αυτό και οι ταχύτητες είναι αρκετά χαμηλές.
Ως προς εξοπλισμό του σχολείου, αυτός  δεν καλύπτει εξ ολοκλήρου τις ανάγκες
των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών για την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού
αρκετοί υπολογιστές είναι παλαιότερης τεχνολογίας. Κατά το διδακτικό έτος 2020-
2021 δημιουργήσαμε νέα λειτουργική ιστοσελίδα.

Στο Σχολείο κατά το διδακτικό έτος 2020-2021 φοίτησαν 140 μαθητές/μαθήτριες.
Στο μαθητικό δυναμικό της σχολικής μας μονάδας είναι και μαθητές/τριες Ρομά,
αλλά και μαθητές/τριες με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που υποστηρίχτηκαν και
από το τμήμα ένταξης, που λειτουργεί στο σχολείο μας. Οι μαθητές/τριες
προέρχονται κυρίως από οικογένειες με μέσο μορφωτικό, κοινωνικό και οικονομικό
επίπεδο.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Θεμελίωση περιβάλλοντος συνεργασίας. Ευελιξία και ανταπόκριση στις ανάγκες-
απορίες- ανησυχίες που ταλανίζουν  τους/τις μαθητές/τριες.

Σημεία προς βελτίωση

Βελτίωση κατάλληλης χρήσης διδακτικών και εποπτικών μέσων και στην ποικιλία
διδακτικών πρακτικών

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Καλή οργάνωση και  διοίκηση της σχολικής μονάδας

Σημεία προς βελτίωση

Βελτίωση της  υλικοτεχνικής  υποδομής του σχολείου.

Εφόσον οι συνθήκες επιτρέψουν, μεγαλύτερο άνοιγμα προς την τοπική κοινωνία.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Ενίσχυση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις,
εθνικά και  ευρωπαϊκά προγράμματα.


