
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

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 Γυμνάσιο Αλιβερίου λειτουργεί σε νεοσύστατο κτήριο από το έτος 1980. Έχει, με κάποιες εξαιρέσεις, τον
απαιτούμενο αριθμό εκπαιδευτικών, αλλά μέτρια υποδομή για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Το μαθητικό δυναμικό έχει τα χαρακτηριστικά της ηλικιακής ομάδας στην οποία ανήκει. Η επίδοσή
του ικανοποιεί την κανονικότητα (κανονική καμπύλη) και προέρχεται από οικογένειες με μέτριο προς καλό
μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου βρίσκεται σε διαρκή
επικοινωνία με τον Σύλλογο Διδασκόντων βοηθώντας στην επίλυση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονται
στη σχολική ζωή, ενώ ουσιαστική βοήθεια σε μαθητές-μαθήτριες, αλλά και γονείς-κηδεμόνες, προσφέρει η ομάδα
ΕΔΕΑΥ του σχολείου. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Αγαστή συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων και προσώπων, καθώς και καλοπροαίρετη συμμετοχή όλων των
μαθητών και μαθητριών στις δράσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Βελτίωση συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, καθώς πρόκειται για ένα σχολείο Γενικής Αγωγής, το οποίο όμως είναι
ανοικτό και δεκτικό και σε μαθητές/μαθήτριες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Αρμονική συνεργασία του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τη
Σχολική Επιτροπή του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου και τον τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο.



Σημεία προς βελτίωση

Ενίσχυση της δικτύωσης του σχολείου με σχολεία της περιοχής και της περιφέρειας, κατόπιν υλοποίησης
αντίστοιχων δράσεων και επιμορφώσεων.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί επέδειξαν μεγάλη προθυμία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή και παρακολούθηση
σεμιναρίων και επιμορφωτικών ημερίδων με σκοπό τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.

Σημεία προς βελτίωση

Εξοικείωση εκπαιδευτικών με νέες μεθόδους διδασκαλίας.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα



Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Βελτιστοποιήθηκαν οι σχέσεις των μαθητών/μαθητριών μεταξύ τους, αλλά και με τους εκπαιδευτικούς. Επίσης
παρατηρήθηκε αγαστή συνεργασία μεταξύ των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων και με δράσεις που
διενεργήθηκαν τονώθηκε η επικοινωνία και η συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών.

Μερική βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής των χώρων της σχολικής μονάδας.

Ενισχύθηκε η ενδοσχολική επιμόρφωση, τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και για τα παιδιά.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Μη επαρκής και έγκαιρη χρηματοδότηση από το Δήμο Κύμης - Αλιβερίου, λόγω οικονομικών δυσκολιών.
Περιορισμένος χρόνος προετοιμασίας για την υλοποίηση κάποιων δράσεων. Αντιμετώπιση γραφειοκρατίας. 

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Ανάγκη επιμόρφωσης του Συλλόγου Διδασκόντων στη διαφοροποιημένη διδασκαλία
και μάθηση (εφαρμογή πλατφόρμας LAMS). Συμμετοχή όλων των ειδικοτήτων των
εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση ΤΠΕ Β' Επιπέδου.


