
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 σημερινό 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ιωαννίνων στεγάζεται στο εμβληματικό διατηρητέο διδακτήριο της
Ζωσιμαίας Σχολής που ανεγέρθηκε αναλώμασι της Αδελφότητας των Αδελφών Ζωσιμάδων το 1905, του οποίου η
πρόσοψη αποτελεί αντίγραφο του κτηρίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Λειτουργεί έκτοτε ως διδακτήριο, με
διαφορετικές ονομασίες και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την εκπαίδευση τόσο για την πόλη των Ιωαννίνων και
την χώρα όσο και τις όμορες χώρες.

Αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα, διαθέτοντας 11 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια πληροφορικής, φυσικών
επιστημών, καλλιτεχνικών, τεχνολογίας, αμφιθέατρο, αίθουσα τελετών. Όλα τα παραπάνω είναι πλήρως
εξοπλισμένα με προβολικά μηχανήματα, φορητούς υπολογιστές, διαδραστικούς πίνακες και ενσύρματη ή και
ασύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο. Επίσης διαθέτει κλειστό γυμναστήριο ολυμπιακών διαστάσεων.

Την σχολική χρονιά 2020-2021 φοίτησαν στο σχολείο 218 μαθητές και μαθήτριες που αποτελεί και τον μέγιστο
αριθμό της τελευταίας δεκαετίας – στην αρχή της οποίας είχε 156 μαθητές- καθώς και της χωρητικότητάς του
(11 τμήματα γενικής παιδείας με μέσο όρο 19 μαθητών ανά τμήμα στις σχετικά μικρές αίθουσές του). Οι μαθητές
προέρχονται από οικογένειες που με κοινωνιολογικούς όρους κατατάσσονται στην κατηγορία των μικροαστικών
στρωμάτων και κατοικούν στο κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων. Διαθέτουν σχετικά αυξημένες δυνατότητες και
το γονεϊκό περιβάλλον είναι αρκετά υποστηρικτικό στην κατεύθυνση της μάθησης.

Στο σχολείο υπηρέτησαν πέρυσι 29 εκπαιδευτικοί (21 γυναίκες και 8 άντρες) η πλειονότητα των οποίων
συμπληρώνει το ωράριό τους στο σχολείο μας. Στο σχολείο λειτουργεί από το 2014-2015 Τμήμα Ένταξης για την
υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή ελλείμματα και διδάσκονται ως δεύτερη ξένη γλώσσα και
τα Ιταλικά.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Όσον αφορά την παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία μετά από ενδελεχή έρευνα στους δείκτες 
σχολική διαρροή - φοίτηση
σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
σχέσεις σχολείου - οικογένειας



διαπιστώθηκε εξαιρετική λειτουργία η οποία βέβαια θα πρέπει να διατηρηθεί και να βελτιωθεί έτι περαιτέρω.

Σημεία προς βελτίωση

Οι δείκτες που επιδέχονται βελτίωσης είναι:

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

για τα οποία θα πρέπει να αναληφθούν δράσεις την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Όσον αφορά τη Διοικητική λειτουργία του σχολείου διαπιστώθηκε άριστη λειτουργία που αφορά τόσο την ηγεσία
- οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας όσο και τις σχέσεις του σχολείου με την κοινότητα.

Σημεία προς βελτίωση

Δεν διαπιστώθηκαν σημεία προς βελτίωση, πλην όμως πάντα υπάρχει περιθώριο για ανάληψη επιπλέον δράσεων
που αφορούν την οργάνωση της σχολικής μονάδας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις (τόσο ενδοσχολικές όσο και εξωσχολικές) κρίνεται
εξαιρτετική και θα πρέπει να συνεχιστεί αδιάλειπτα.

Σημεία προς βελτίωση

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα κρίνεται ανεπαρκής και θα πρέπει να
αναληφθούν δράσεις προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.


