Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη αποτελούν ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο σχολικό συγκρότημα που
επιδιώκει να βρίσκεται στην πρωτοπορία των εκπαιδευτικών εξελίξεων. Το Δημοτικό Σχολείο διαθέτει
αρτιότατες κτηριακές εγκαταστάσεις και τον πλέον σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, καλύπτοντας πλήρως τις
ανάγκες της σχολικής ζωής. Το μαθητικό δυναμικό της σχολικής μονάδας διατηρείται σταθερό με αυξητικές
τάσεις. Εφαρμόζονται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Η
εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού εξασφαλίζεται χάρη στην αγαστή συνεργασία της Διεύθυνσης, του Συλλόγου
Διδασκόντων, του λοιπού προσωπικού του σχολείου και φυσικά των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Αξίζει
να αναφερθεί ότι η δοκιμασία της πανδημίας ανέδειξε τις επιτυχημένες εκπαιδευτικές μεθόδους που
υιοθετήθηκαν, καθώς το σχολείο μας ανταποκρίθηκε άμεσα στη δημιουργία διαδικτυακής τάξης, φροντίζοντας
να μη χαθούν διδακτικές ώρες.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Οι εκπαιδευτικοί προετοιμάζουν τη μηνιαία στοχοθεσία τους και καθημερινά διατυπώνονται οι στόχοι της
επόμενης μέρας. Δίνεται μεγάλη έμφαση στη βιωματική, ομαδοσυνεργατική και διαδραστική μάθηση. Κάθε
θεματική ενότητα συνδέεται με τα άλλα μαθήματα μέσω ενός ενιαίου project, όπου αυτό είναι εφικτό.
Παράλληλα, εφαρμόζεται διαφοροποίηση διδασκαλίας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή με διαφορετική
εθνική προέλευση.

Η

χρήση οπτικοακουστικών μέσων συμπληρώνει

κάθε μέρος της διδασκαλίας.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Στο σχολείο μας δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία καλών σχέσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.
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εκπαιδευτικές δραστηριότητες και projects. Καλλιεργείται κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης και οι ίδιοι οι
μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία θέσπισης και τήρησης των κανόνων της σχολικής ζωής.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία και διατήρηση μιας εποικοδομητικής σχέσης και επικοινωνίας με τους
γονείς των μαθητών/τριών μας από την πρώτη κιόλας στιγμή. Κάθε μήνα πραγματοποιούνται ενημερώσεις
γονέων, με σκοπό την άμεση και συνεχή επικοινωνία εκπαιδευτικών - γονέων για θέματα σχετικά με την πρόοδο
αλλά και τη συμπεριφορά των παιδιών.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ύπαρξη συγκεκριμένης στοχοθεσίας από τη Διεύθυνση, βέλτιστη αξιοποίηση διδακτικού προσωπικού, συνεχής
βελτίωση εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικής υποδομής, δυναμική αλληλεπίδραση με την κοινωνία, συμμετοχή σε
εθελοντικές δράσεις με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, έμπρακτη αλληλεγγύη προς φιλανθρωπικές οργανώσεις
και ιδρύματα,

παρακολούθηση επιμορφώσεων,

αξιοποίηση ΤΠΕ

πλατφορμών σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας.

στην εκπαιδευτική διαδικασία,

χρήση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα με έμφαση στη διά βίου εκπαίδευση. Προάγεται η
υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης. Διοργάνωση ημερίδων για σύγχρονα κοινωνικά
και επιστημονικά θέματα.

