
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 5ο Γυμνάσιο  Ιωαννίνων  είναι ένα δημόσιο σχολείο με 12 τμήματα, 250 μαθητές,
τα τελευταία 4 χρόνια στο σχολείο λειτουργεί ΔΥΕΠ.

Το σχολείο βρίσκεται στην οδό ΚΟΣΜΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 20

Η αποστολή της εκπαιδευτικής μονάδας: ένα σχολείο ενταξιακό, συμπεριληπτικό,
ψηφιακό, δημιουργίας, με έμφαση στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η τηλεκπαίδευση οργανώθηκε και λειτούργησε πολύ καλά

Οι Καινοτόμες μέθοδοι που  εφαρμόστηκαν με την e-class, δόθηκε η δυνατότητα
δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού από τους διδάσκοντες.

Ο τρόπος αξιολόγησης των μαθητών επίσης προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα με
αξιοποίηση των εργαλείων της webex και της eclass

Οι μαθητές που είχαν διαγνωστεί με μαθησιακές δυσκολίες και διέθεταν παράλληλη
στήριξη κατάφεραν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα . Συνεργάστηκαν προς αυτό
το σκοπό οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών γενικής παιδείας και ειδικής αγωγής

Η συνεργασία των μαθητών/τριών ενισχύθηκε μέσα από τις κοινές δράσεις που
ανέλαβαν στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την ελληνική
Επανάσταση (έκθεση ζωγραφικής ).



Το μαθητικό δυναμικό παρουσιάζει αυξητική τάση.

Οι ιδιότυπες συνθήκες της τηλεκπαίδευσης ενίσχυσαν τις σχέσεις των
εκπαιδευτικών και των μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Η εικόνα των προσφύγων μαθητών (ΔΥΕΠ) όμως δεν παρουσιάζει ομοιότητα με την
αντίστοιχη των γηγενών μαθητών

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η Διεύθυνση φρόντισε για τη στήριξη των εκπαιδευτικών και μαθητών, όπως
διαφάνηκε σε θέματα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης

Την  ασφάλεια των μαθητών

Στο πλαίσιο της ασφάλειας των παιδιών έγιναν απολυμάνσεις, όταν
παρουσιάστηκαν κρούσματα του Covid19

Διασφαλίστηκε η δημιουργία και εφαρμογή του σχολικού κανονισμού

Διασχολικές συνεργασίες, μέσω του προγράμματος  eTwinning

Στενή συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και κηδεμόνων

Σημεία προς βελτίωση

Λόγω της πανδημίας δεν υπήρξε ιδιαίτερη δραστηριοποίηση στον τομέα των δικτύων

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους 
ανάπτυξης επιλέχτηκαν και παρακολούθησαν την «Ταχύρρυθμη 
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση», κάποιοι 
παρακολούθησαν το Πρόγραμμα του ΙΕΠ: «Επιμόρφωση των 
Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων». 



 Εν μέσω πανδημίας το σχολείο συμμετείχε σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Erasmus , με τίτλο “Integration of Museums into School Education”,

eTwinning ( 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση ) Griechisches Gymnasium
Lyzeum Dortmund,  Ecole Hellénique de Bruxelles,         Griechisches Gymnasium
Lyzeum, Köln)

Σημεία προς βελτίωση

Λόγω της πανδημίας δεν  οργανωθήκαν  ενδοσχολικές επιμορφώσεις


