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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΨΩΦΙΔΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Το Ημερήσιο Γυμνάσιο Ψωφίδας, που βρίσκεται στην κοινότητα της Ψωφίδας (Τριπόταμα) της Δημοτικής
Ενότητας Αροανίας , του Δήμου Καλαβρύτων (ν.Αχαϊας) είναι ένα δυσπρόσιτο ορεινό σχολείο . Ιδρύθηκε το 1987
και συστεγάζεται με το Δημοτικό σχολείο Ψωφίδας. Στο σχολείο φοιτούν 21 μαθητές/τριες (7 Α΄ τάξη, 5 Β' τάξη
,9 Γ' τάξη) και υπηρετούν 13 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων .Από αυτούς 4 έχουν οργανική θέση (σταθερό
προσωπικό)και οι υπόλοιποι διατίθενται από ή σε άλλες σχολικές μονάδες για συμπλήρωση ωραρίου.

Η κτιριακή υποδομή είναι μικρής έκτασης, αλλά οριακά επαρκεί για τις διδακτικές ανάγκες. Συγκεκριμένα,
διαθέτει 3 αίθουσες διδασκαλίας ,1 Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών ,1 Εργαστήριο Πληροφορικής και 1 γραφείο
για τους εκπαιδευτικούς και τη Διευθύντρια.

Είναι ένα σχολείο αριθμητικά μικρό , μα πλούσιο σε δράσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Πραγματοποιεί
διδακτικές επισκέψεις στα πλαίσια των μαθημάτων σε χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς,
εκδηλώσεις για τις εθνικές επετείους καθώς και ημερίδες για ποικίλα θέματα. Υλοποιεί επίσης προγράμματα
σχολικών δραστηριοτήτων, (Α/Υ, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά). Για πρώτη φορά προ διετίας υλοποίησε και
ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus στην Στοκχόλμη της Σουηδίας ,ανοίγοντας έτσι τα φτερά του σε ευρωπαϊκό
επίπεδο και αποκομίζοντας πολλαπλά οφέλη για τη μαθησιακή διαδικασία.

Συνεργάζεται άριστα με το Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων και πραγματοποιεί  αρκετές ενημερωτικές
συναντήσεις και δράσεις.

Το σχολείο είναι ανοικτό στην τοπική κοινωνία , συνεργάζεται με 3 πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής , με
κοινωνικούς φορείς και συμμετέχει ενεργά στα κοινωνικά , ιστορικά και πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής.

Οι σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας είναι αγαστές και τηρείται από όλους ο Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου με αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία του.

 

 

 



Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών μέσα από την
ενδυνάμωση του ρόλου των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία.
Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών και
εκπαιδευτικών μέσα από τη συμμετοχή σε ενδοσχολικές και εξωσχολικές
δράσεις.
Η ενίσχυση του συνεργατικού κλίματος, η καλλιέργεια περιβαλλοντικής και
πολιτιστικής-ιστορικής συνείδησης μέσα από δράσεις και συνθετικές εργασίες
στο πλαίσιο των μαθημάτων.
Η αρμονική συνύπαρξη στο περιβάλλον του σχολείου μεταξύ μαθητών και
εκπαιδευτικών στη δια ζώσης διδασκαλία ,δίχως περιστατικά σχολικής βίας ή
μαθητικής παραβατικότητας.

Σημεία προς βελτίωση

Ενίσχυση ηλεκτρονικού εξοπλισμού των Εργαστηρίων Πληροφορικής και
Φυσικών Επιστημών,των αιθουσών διδασκαλίας και του γραφείου καθηγητών.
Ενίσχυση του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών με τον κατάλληλο εξοπλισμό
(όργανα πραγματοποίησης πειραμάτων ).
Στελέχωση του σχολείου με διδακτικό προσωπικό από την έναρξη της σχολικής
χρονιάς.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας webex για εξ αποστάσεως
επιμορφώσεις με τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου καθώς και για
συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων.
Η διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος και η αγαστή συνεργασία μεταξύ
διευθύντριας, εκπαιδευτικών και μαθητών σε θέματα που άπτονται της
εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου.
Η άριστη συνεργασία με τη Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου
μας, τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου κάθε ειδικότητας και τους



τοπικούς φορείς (Σχολική Επιτροπή και Τοπική Αυτοδιοίκηση).
Η εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου από όλα τα
μέλη της σχολικής κοινότητας.

Σημεία προς βελτίωση

 

Ενδιαφέρον για συνεχή επιμόρφωση σχετικά με τη διοίκηση της σχολικής
μονάδας , τη διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων,την υλοποίηση
επιμορφωτικών σεμιναρίων  για το διδακτικό προσωπικό καθώς και την
υλοποίηση συμβουλευτικών δράσεων για τους μαθητές και τους γονείς.
Αντικατάσταση του πεπαλαιωμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού του γραφείου
των διδασκόντων και της διευθύντριας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Αρκετοί εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση (πλατφόρμα e-me, eclass, webex), για θέματα σχετικά
με την ειδικότητά τους καθώς και σεμινάρια σχολικής ψυχολογίας.

Σημεία προς βελτίωση

Διά βίου μάθηση,επιμόρφωση και ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της επαγγελματικής ανέλιξης των 
εκπαιδευτικών.


