
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 12ο Γυμνάσιο Πατρών βρίσκεται στο νότιο τομέα του Δήμου Πατρέων στη διεύθυνση Γοργοποτάμου 52 και
Παπαναστασίου.  Διαθέτει 16 αίθουσες εκ των οποίων 2  μικρής χωρητικότητας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων,
εργαστήριο Φυσικών επιστημών, εργαστήριο Πληροφορικής και  εργαστήριο Τεχνολογίας (όλα πλήρως
εξοπλισμένα) καθώς και Σχολική Βιβλιοθήκη. Στο σχολείο φοιτούν 337 μαθητές  και διδάσκουν 33 εκπαιδευτικοί.

Στο σχολείο μας υλοποιούνται προγράμματα Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά, Αγωγής Υγείας  στα οποία 
συμμετέχουν οι μαθητές μας επιδιδόμενοι  σε δραστηριότητες που αφορούν στο θέατρο, τη μουσική, την
προστασία του περιβάλλοντος. Συμμετέχουν σε θεατρικές παραστάσεις  αρχαίου και σύγχρονου θεάτρου τις
οποίες παρουσιάζουμε σε ευρύ κοινό και υπηρετούν ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία.

Οι μαθητές μας συμμετέχουν σε Πανελλήνιους  και Διεθνείς διαγωνισμούς Μαθηματικών , Φυσικών Επιστημών,
Ρομποτικής, Γλώσσας καθώς και  αθλητικούς αγώνες κατακτώντας σημαντικές διακρίσεις.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

α)Πολυσυλλεκτικότητα μαθητικού δυναμικού.

β)Ικανοποιητικές σχέσεις εκπαιδευτικών – μαθητών.

γ)Υποστηρικτική ενίσχυση και παροχή εξοπλισμού στους  εκπαιδευτικούς για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης

Σημεία προς βελτίωση

 α)Τοποθέτηση μόνιμου/ης ψυχολόγου στο σχολείο.

 β) Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών.

 γ) Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης.

 δ)Αρτιότερος εξοπλισμός με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της
τηλεκπαίδευσης.



 δ) Οργάνωση δράσεων ενημέρωσης γονέων και  

κηδεμόνων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

α)Εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας λόγω της άριστης διοικητικής οργάνωσης και εποικοδομητικής
συνεργασίας του Διευθυντή , εκπαιδευτικών και μαθητικών κοινοτήτων.

β)Συνεργασία με τους φορείς (Στέγαση λαϊκού φροντιστηρίου Δ. Πατρέων, εκδηλώσεις Δήμου)

Σημεία προς βελτίωση

α) Ανάγκη γραμματειακής υποστήριξης (ένα από τα μεγαλύτερα  σχολεία της Αχαΐας δεν διαθέτει γραμματεία).

β) Αύξηση των πόρων και προσπάθεια βελτίωσης των σχολικών χώρων και υποδομών της.

β) Αύξηση των φορέων που συνεργάζονται με το σχολείο.

γ) Περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας και διάχυση  καλών πρακτικών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου σε δράσεις κοινωνικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος (ευέλικτα
καπάκια, λειτουργία τράπεζας τροφίμων, διοργάνωση φιλανθρωπικών παζαριών,  θεατρικές παραστάσεις εντός
και εκτός του σχολείου).

Σημεία προς βελτίωση

α) Οργάνωση – Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με άλλα σχολεία.

β) Προσπάθεια συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

γ) Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς.


