
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

 

Στο 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας φοιτούν μαθητές από αστικές/μικροαστικές οικογένειες. Το κλίμα ανάμεσα στους
γονείς και στο σχολείο αποτιμάται ως άριστο. Οι γονείς ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της
προσωπικότητας των παιδιών τους. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα των μαθητών να συμμετέχουν στις ποικίλες
σχολικές δραστηριότητες που προάγουν τη μάθηση και την κοινωνικοποίησή τους.

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 το μαθητικό δυναμικό του σχολείου ήταν 376 μαθητές και το εκπαιδευτικό
δυναμικό 41 εκπαιδευτικοί. Κατά τη διάρκεια του προαναφερόμενου σχολικού έτους ανεστάλη η διά ζώσης
λειτουργία του σχολείου για μικρό χρονικό διάστημα λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών με απόφαση Δημάρχου
και τα μαθήματα έγιναν με τηλεκπαίδευση.

Η στελέχωσή του ήταν πλήρης και με παρουσία ψυχολόγου.

Υποδομές:

εργαστήριο Φυσικών επιστημών όχι πλήρως εξοπλισμένο,
έλλειψη ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε αίθουσες διδασκαλίας και  γραφεία,
έλλειψη κλειστού γυμναστηρίου,
εργαστήριο πληροφορικής με παλαιάς τεχνολογίας Η/Υ και χρήζει απαραιτήτως
και δεύτερο εργαστήριο πληροφορικής,
 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων χωρίς σύστημα ψύξης – θέρμανσης,
αίθουσες διδασκαλίας χωρίς κλιματισμό, λίαν απαραίτητος,

 

Στο σχολείο μας λειτουργούν:

τμήμα ένταξης,
σχολική βιβλιοθήκη,
ιστοσελίδα.

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς λειτούργησε

θεατρικός όμιλος,
περιβαλλοντικός όμιλος,



δημοσιογραφικός όμιλος.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Συνεργάστηκαν όλες οι ομάδες δράσης προκειμένου να επιτευχθεί όσο το
δυνατόν αντικειμενική και ουσιαστική αξιολόγηση για την παιδαγωγική και
μαθησιακή λειτουργια.
Συνειδητοποίησε ο σύλλογος των εκπαιδευτικών του σχολείου κάποια αρνητικά
σημεία στην παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία.
Έγιναν παρεμβάσεις όπου ήταν δυνατό στα "κακώς κείμενα" της μαθησιακής -
παιδαγωγικής λειτουργίας.
Ενεργή συμπαράσταση του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων όπως
προαναφέρθηκε.

 

Σημεία προς βελτίωση

Την επόμενη σχολική χρονιά και αφού οι συνθήκες το επιτρέψουν (όπως λ. χ να μην υπάρχει πανδημία) οι ομάδες
δράσης θα προσπαθήσουν:

να εφαρμόσουν περισσότερες καινοντόμες διδακτικές πρακτικές, 
να ενασχοληθούν ουσιαστικά με περισσότερα σχολικά προγράμματα, 
να ενισχύσουν τη μετάβαση των μαθητών σε άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης και
με την αγορά εργασίας,
να αντιμετωπίζουν εξ ίσου δυναμικά περιστατικά σχολικής βίας και
εκφοβισμού, 
να εμπνεύσουν περισσότερο την εμπιστοσύνη τόσο μεταξύ τους όσο  και με
τους μαθητές/μαθήτριες,
να αλλάξουν τη  νοοτροπία των γονέων /κηδεμόνων για τις σχέσεις τους με το
σχολείο ότι δεν περιορίζεται μόνο στην ενημέρωσή τους για τις σχολικές
επιδόσεις.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία



Αναφέρθηκαν παραπάνω.

Σημεία προς βελτίωση

Θέματα προς βελτίωση

Και τούτο το σχολικό έτος, λόγω της συνεχιζόμενης πανδημίας Covid 19, υπήρξε δυσχέρεια για δημιουργία
δικτύου σχολείων, όπως και  για συνεργασία με πολιτιστικούς και τοπικούς φορείς.

Αδιαπραγμάτευτη είναι η παροχή πόρων στη σχολική μονάδα από υπουργείο και φορείς για τον εξοπλισμό του
σχολείου τόσο σε έμψυχο όσο και σε άψυχο υλικό όπου κρίνεται απαραίτητο.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων συνειδητοποίησε όπως και στα προηγούμενα σχολικά έτη ότι το δυναμικό του
σχολείου μας προσφέρεται για δράσεις με ουσιαστικά αποτελέσματα αρκεί οι συνθήκες και οι περιστάσεις να το
επιτρέπουν.

Σημεία προς βελτίωση

Θα ήταν θετικό να αλλάξει η νοοτροπία κάποιων εκπαιδευτικών ότι δεν είναι απλά δημόσιοι υπάλληλοι που
ολοκληρώνουν διεκπεραιωτικά κάποιες εργασίες, αλλά είναι δημόσιοι λειτουργοί. 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
4
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν



1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Η αξιολόγηση της σχολικής μονάδας είναι μια ευκαιρία να επισημανθούν τα
αρνητικά και θετικά της σημεία. Συνεπώς τα πρώτα να βελτιωθούν και τα δεύτερα
να ενισχυθούν και να προβληθούν. Για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα απαιτείται η
αρωγή του Υπουργείου Παιδείας και η συμμετοχή όλων που σχετίζονται με τη
σχολική μονάδα όπως εκπαιδευτικών, γονέων/κηδεμόνων, μαθητών και φορέων.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Συνεργασία.
Συμμετοχικότητα.
Ενεργοποίηση.
Βελτίωση αδύναμων σημείων της σχολικής μονάδας και αναστοχασμός.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

η πανδημία covid- 19 περιόρισε κατά πολύ τις δράσεις και τις διά ζώσης
συναντήσεις με γονείς, σεμινάρια, σψχολικά προγράμματα, 
η ελλιπής κατάρτιση για τη φιλοσοφία και τα στάδια της αξιολόγησης,
το πιεστικό σχολικό πρόγραμμα, 
η έλλειψη υποδομών που βοηθούν σε κάποιες δράσεις.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Απαιτείται η ουσιαστική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών στα θέματα
αξιολόγησης, ώστε να αλλάξει η αρνητική αντιμετώπισή της. Στη συνέχεια ανά



τακτά χρονικά διαστήματα να γίνονται ουσιαστικές επιμορφώσεις για όλες τις
λειτουργίες που αξιολογήθηκαν και ΤΠΕ αλλά σε πρακτικό επίπεδο και όχι μόνο σε
θεωρητικό.


