
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

Ονομασία Σχολείου: Γυμνάσιο Ανδραβίδας

Τύπος Σχολείου: Ημερήσιο

Κωδικός: 1507020

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 1 Τ.Κ. 27051

Τηλέφωνο: 2623054380

Fax: 2623054380

Email: mail@gym-andrav.ilei.sch.gr

Ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/gymandra/

Αριθμός Μαθητών: 95

Αριθμός Τμημάτων: 6

Αριθμός Εκπαιδευτικών: 18 (13 μόνιμους, 1 αναπληρώτρια και 4 για 
συμπλήρωση ωραρίου)

Το σχολείο βρίσκεται σε αρκετά καλή θέση και με αρκετά καλό προσανατολισμό
μ΄ένα αρκετά άνετο προαύλιο  χώρο, με χώρους πρασίνου και καλές αθλητικές
εγκαταστάσεις με γήπεδα Μπάσκετ, Ποδοσφαίρου, Βόλεϊ, Τένις. Υπάρχουν στο
σχολείο μας κατάλληλα εργαστήρια για τα μαθήματα της Φυσικής – Χημείας, Η/Υ,
τεχνολογίας. Επίσης υπάρχει βιβλιοθήκη για τις ανάγκες καθηγητών – μαθητών και
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που εξυπηρετεί  όλες τις εκδηλώσεις του σχολείου.
Επίσης αίθουσα για τα τμήματα ένταξης. Το κυλικείο βρίσκεται στην είσοδο του
σχολείου και η λειτουργία του είναι πολύ καλή. Τέλος στο σχολείο μας υπάρχουν
ικανοί αποθηκευτικοί χώροι. Στο τομέα της καθαριότητας το σχολείο διατηρείται



καθαρό και με αντισηπτικά σε όλους τους χώρους.

Το σχολείο μας ξεχωρίζει γιατί αναλαμβάνει καινοτόμα προγράμματα, όπως
περιγραφική αξιολόγηση, Εργαστήρια Δεξιοτήτων,  έχει τμήματα ένταξης και
ενισχυτική διδασκαλία.

Ακόμη συνεργάζεται με τα Ελληνικά πανεπιστήμια και της Κύπρου για την πρακτική
άσκηση μεταπτυχιακών φοιτητών.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι καλές σχέσεις και το άριστο κλίμα μεταξύ των Εκπαιδευτικών-μαθητών-
Διευθυντή-γονέων. Εποικοδομητική συνεργασία με την Ε.Δ.Ε.Α.Υ.

Σημεία προς βελτίωση

Επιμόρφωση και σεμινάρια του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με μαθήματα μέσω
της σχολής γονέων.

Ελαχιστοποίηση της διαρροής των Ρομά.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η ανάληψη από το σχολείο καινοτόμων προγραμμάτων, όπως η περιγραφική
αξιολόγηση και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων,  εμπλέκει όλο το προσωπικό στην
υπέρβαση των προκλήσεων και αποφεύγει την υπερβολική εξάρτηση από συμβατικές
ιεραρχίες, ώστε να διατηρεί τον έλεγχο κατά την υλοποίησή τους.

Σημεία προς βελτίωση

Επισκέψεις από και προς τους επιστημονικούς φορείς. Συμβολή στη διαμόρφωση
δικτύων σχολείων.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών



Θετικά σημεία

Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για επικοινωνία και συνεργασία με
συναδέλφους Ελληνικών και ευρωπαϊκών σχολείων.

Σημεία προς βελτίωση

Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με άλλα σχολεία.

 Η μονιμότητα των ξενόγλωσσων καθηγητών, για να μπορεί το σχολείο να
ασχοληθεί και με Ευρωπαϊκά προγράμματα.


