
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

 

To  Μαράσλειο 19o  Γυμνάσιο  Θεσσαλονίκης  αποτελεί  συνέχεια του Ζ Θηλέων Θεσσαλονίκης.Στεγάζεται σε
δύο κτήρια,από τα οποία το ένα είναι νεοκλασσικό ,κόσμημα αρχιτεκτονικής κτισμένο στα 1900 με δωρεά του
Μαρασλή.Με ιστορία  121 ετών το κτηριακό συγκρότημα επί της οδού Αλεξανδρείας 93 ,αν και έχει αλλάξει
ονομασίες σχολείων,από την αρχή η χρήση του είχε εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Το σχολικό έτος  2020-2021 λειτούργησαν  11 τμήματα:4 στην Α΄Τάξη ,3 στην Β΄Τάξη,4 στην Γ΄Τάξη.Επίσης
λειτούργησε και Τάξη  Υποδοχής .Στο σχολείο μας υπάρχουν πρόσφυγες  μαθητές και παιδιά οικονομικών
μεταναστών που συνυπάρχουν αρμονικά με όλα τα παιδιά του σχολείου μας.

Λόγω της παλαιότητας  των κτηρίων συχνά προκύπτουν προβλήματα συντήρησης και επισκευών.Δυστυχώς ως
προς την ευθύνη για τη  συντήρηση και επισκευή  των κτηρίων αρκετές φορές υπάρχει διαφωνία  ανάμεσα στο
Δήμο Θεσσαλονίκης και την εταιρεία που ενοικιάζει τα κτήρια.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Στα θετικά σημεία του σχολείου θεωρούμε το έμπρακτο ενδιαφέρον όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας
για την ποιοτική παροχή γνώσης προς  τους μαθητές / μαθήτριες, σύμφωνα με τις αρχές του συμπεριληπτικού
σχολείου το οποίο δίνει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην εκπαίδευση. Η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
σε θέματα του γνωστικού τους αντικειμένου, αλλά και σε γενικότερα παιδαγωγικής-ψυχοκοινωνικής φύσεως
συνέβαλε προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο η χρήση των νέων τεχνολογιών βοήθησε παρα πολύ στη
διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. Το φιλότιμο, ο ζήλος και η ανιδιοτελής προσφορά των εκπαιδευτικών αποτέλεσαν
τη βάση για να ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια που προέκυψαν απο την πανδημία. 

Σημεία προς βελτίωση



Το σχολείο μας θα ήθελε να βελτιώσει την υλικοτεχνική του υποδομή ώστε σε κάθε αίθουσα να υπάρχει
διαδραστικός πίνακας, για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να μεταδίδουν τη γνώση με όλα τα σύγχρονα εποπτικά
μέσα διδασκαλίας. Επίσης ελπίζουμε οι συνθήκες της πανδημίας σύντομα να εξαληφθούν και να υπάρχουν
περισσότερες συναντήσεις δια ζώσης με τους γονείς-κηδεμόνες. Επιτακτική ανάγκη προκύπτει η εκ νέου
ανανέωση-οργάνωση της σχολικής βιβλιοθήκης. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Στα θετικά σημεία σημειώνουμε την ελάχιστη σχολική διαρροή, την εφαρμογή των αρχών της ποιοτικής
συμπερίληψης και το άριστο σχολικό κλίμα μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Σημεία προς βελτίωση

Ως σημεία προς βελτίωση καταγράφουμε την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διδασκαλίας με διαδραστικούς
πίνακες σε όλες τις τάξεις, τη διεύρυνση της συνεργασίας με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και εντατικοποίηση
της προσπάθειας για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς. Επίσης κρίνεται απαραίτητη η στελέχωση με ειδικό
επιστημονικό προσωπικό (Κοινωνικοί λειτουργοί-Ψυχολόγοι) σε καθημερινή βάση και όχι περιστασιακά
τονίζοντας την ύπαρξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στο σχολείο μας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Στά θετικά σημεία καταγράφουμε τη φιλότιμη προσπάθεια των εκπαιδευτικών του σχολείου στην υλοποίηση
προγραμμάτων, συμμετοχή σε δράσεις,  συνεργασία με διάφορους φορείς, επιμορφώσεις, παρά την αναστολή
λειτουργίας των σχολείων για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Σημεία προς βελτίωση

Σημείο βελτίωσης θα αποτελέσει η προσπάθεια για την πραγματοποίηση προγραμμάτων Erasmus & Etwinning
εφόσον υπάρξουν οι προυποθέσεις και το επιτρέψουν οι συνθήκες.  


