
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

 

Α. Ταυτότητα Σχολικής Μονάδας

6ο Ολοήμερο 12/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας «Ίων Δραγούμης»

Κωδικός  Σχολείου: 9470180

Διεύθυνση του Σχολείου: Αριστοτέλους  1, Φλώρινα,  53100

Τηλέφωνο: 2385022480, e-mail:    mail@1dim-peir-florin.flo.sch.gr

Ιστοσελίδα:    http://1dim-peir-florin.flo.sch.gr/

Διευθύντρια Σχολικής Μονάδας: Ευγενία Γάκη

Υποδιευθυντής: Κωνσταντίνος Φωτιάδης

Εκπαιδευτικοί: 25 (είκοσι πέντε δάσκαλοι και καθηγητές ειδικοτήτων)

Μαθητές/Μαθήτριες: 257

Το 6ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας «Ίων Δραγούμης» είναι η κατάληξη του παλιού ιστορικού
4ου Δημοτικού Σχολείου μετά από διάφορα στάδια. Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας λειτούργησε από το
σχολικό έτος 1928-1929 έως το 1948-1949, ως Πρότυπο  της Παιδαγωγικής Ακαδημίας από το 1949-1950 έως το
1976-1977. Στη συνέχεια, λειτούργησε ως 1ο 6/θέσιο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο από το σχολικό έτος 1986-
1987 έως 1999-2000 και ως 1ο 12/θέσιο Πειραματικό Σχολείο από το σχολικό έτος 2000 έως το 2012
(Δ4/340/14/4/2002 Υπουργική Απόφαση 1067 ΦΕΚ τεύχος Β’/30-8-2000) μετά τη συγχώνευση των 1ο 6/θ, 1ο 3/θ
και 1ο 1/θ σε ένα 12/θ Πειραματικό Σχολείο. Στις 20/12/2012 με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας το Σχολείο
μετονομάζεται σε 6ο Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Στην ίδια απόφαση (Φ.30/422/161575/Γ1) του Δεκεμβρίου του
2012 καταργήθηκε από Πειραματικό και έγινε Ολοήμερο.

Το κυρίως διδακτήριο κτίστηκε το 1931 και περιλαμβάνει 12 αίθουσες διδασκαλίας, μία αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων, μία αίθουσα εργαστηρίου πληροφορικής και δύο γραφεία. Η νέα πτέρυγα περιλαμβάνει 4 αίθουσες
διδασκαλίας, 1 γραφείο εκπαιδευτικών και κλειστό γυμναστήριο. Η αυλή του είναι οργανωμένη (μπασκέτες,
σκάμμα, γήπεδο χάντμπολ, γήπεδο βόλεϊ) και διαθέτει μεγάλο σχολικό κήπο με πράσινο, λουλούδια, κιόσκι και
δίκτυο ύδρευσης και άρδευσης. Στο Σχολείο λειτούργησε  για 30 περίπου χρόνια σχολικός Μαθητικός
Συνεταιρισμός με πλουσιότατη και ποικίλη δράση, για την οποία έχει επανειλημμένα βραβευτεί με επαίνους και
βραβεία από ΠΑΣΕΓΕΣ, Αγροτική Τράπεζα, Υπουργείο, κ.λπ., κυρίως, για την έκδοση της Μαθητικής Εφημερίδας
«Φτερουγίσματα».

Η ανάληψη της Διεύθυνσης από τη Διευθύντρια, Ευγενία Γάκη, έγινε το σχολικό έτος 2020-2021. Όραμα της
Διεύθυνσης και των διδασκόντων του Σχολείου μας ήταν εξαρχής η ολόπλευρη κι αρμονική πνευματική,
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γνωστική, σωματική και ψυχική ανάπτυξη όλων των μαθητών/μαθητριών, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, η
δημιουργία, δηλαδή, ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων. Για τον λόγο αυτόν, καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε όλοι
οι εκπαιδευτικοί να αντιλαμβανόμαστε το Σχολείο ως έναν χώρο μάθησης, κριτικής σκέψης, κοινωνικοποίησης
και δημιουργίας, όπου τα παιδιά διδάσκονται, μαθαίνουν, παίζουν, δημιουργούν φιλίες, διαμορφώνουν
χαρακτήρα, αποκτούν ποικίλες δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις και αξίες ζωής.

Να σημειωθεί, ότι, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες υγειονομικές συνθήκες εξαιτίας της πανδημίας της νόσου 
covid-19 και το δεδομένο της αναγκαιότητας καταρχήν για την προστασία της υγείας και της σωματικής
ασφάλειας των παιδιών, το Σχολείο μας τήρησε με απόλυτη συνέπεια και επιμέλεια  τα εκάστοτε ισχύοντα
πλαίσια αντιμετώπισης της πανδημίας που εκδίδει ο ΕΟΔΥ, το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων, σε απόλυτη προτεραιότητα σχετικά με όλους τους στόχους και τον προγραμματισμό του
Σχολείου.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία

1. Η άριστη αξιοποίηση της τηλεκπαίδευσης με τον καλύτερο δυνατό παιδαγωγικό
τρόπο, με διαδικτυακά μαθήματα και γιορτές.

2. Η υποστήριξη της ένταξης ευάλωτων ομάδων μαθητών/τριών και
μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

3. Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας.
4. Η προετοιμασία μαθητών για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε

πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις.
5. Η υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης με 100% συμμετοχή όλων των μαθητών.
6. Η πλούσια ενασχόληση με σχολικές δραστηριότητες, προγράμματα.

 

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση

1. Ανάγκη για εφαρμογή περισσότερων καινοτόμων διδακτικών πρακτικών από
όλους τους εκπαιδευτικούς και ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων των
μαθητών/τριών

2. Ανάγκη περιορισμού της έκτασης της διδακτέας ύλης, ώστε να υπάρχει άνεση
για εμβάθυνση στα διδακτικά αντικείμενα.

3. Βελτίωση τεχνολογικής υποδομής του Σχολείου (ανανέωση Η/Υ, διαδραστικοί
πίνακες σε όλες τις αίθουσες).



4. Η ανάπτυξη δράσεων συνδιδασκαλίας ή ετεροπαρατήρησης.
5. Η λειτουργία του Τμήματος Ένταξης στο Σχολείο μας.
6. Η ανάγκη συστηματικού αναστοχασμού γύρω από τα διδακτικά βιβλία και την

αξιοποίηση Φακέλων Διδακτικού υλικού και Εργασίας.
7. Ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής του Σχολείου μας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

 

Θετικά σημεία

1. Καταβάλλεται συνεπής και επιτυχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους και στα καθήκοντά τους και να
αξιοποιήσουν ποικίλες μορφές εναλλακτικών προσεγγίσεων

2. Δίδεται η απαιτούμενη σημασία στον ρόλο της μη τυπικής μάθησης και στην
εφαρμογή Σχεδίων Εργασίας και Προγραμμάτων από την ισχυρή πλειονότητα
των εκπαιδευτικών.

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση

1. Η αύξηση των αναγκαίων πόρων για την λειτουργικές ανάγκες του Σχολείου,
εξαιτίας του υψηλού κόστους θέρμανσης και των δυσμενών καιρικών
συνθηκών της περιοχής της Φλώρινας, και γενικά η βελτίωση των οικονομικών
της εκπαίδευσης.

2. Η βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας του Σχολείου.
3. Η κατάρτιση νέου Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου και η επικαιροποίηση

των Μνημονίων αντιμετώπισης σεισμού και φυσικών καταστροφών.
4. Η πιο εντατική λειτουργία και ενεργοποίηση του Συλλόγου διδασκόντων.
5. Η μεγαλύτερη εξωστρέφεια των δράσεων του Σχολείου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία

1. Εφαρμογή Προγραμμάτων και παρεμβάσεων για την περιβαλλοντική κρίση, για
τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τον ρόλο των ψηφιακών μέσων, για την κριτική



στάση απέναντι στην υπερπληφορόρηση, για την καλλιέργεια πνεύματος
αλληλεγγύης και σεβασμού όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιο
αδύναμων, κλπ.

2. Αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς της πράξης στο
διαδίκτυο.

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς Βελτίωση

1. Πιο συστηματικές ενδοσχολικές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών.
2. Συνεχής διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών της πράξης για θέματα

παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών.
3. Συστηματικά προγράμματα επιμόρφωσης, χωρίς οικονομικές υποχρεώσεις και

με κίνητρα συμμετοχής. Η «αγορά» πτυχίων είναι μια αληθινή πληγή για τη
σύγχρονη κοινωνία, που μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ των κοινωνικών
ανισοτήτων και η κατάργηση ή ο δραστικός περιορισμός της
εμπορευματοποίησης των επιμορφωτικών και μεταπτυχιακών σπουδών
φαίνεται να είναι επιτακτικές επιλογές για τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ των
εκπαιδευτικών.


