
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

 

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 φοίτησαν  στο   Γυμνάσιο Καμπάνη 130 μαθήτριες/τές προερχόμενοι από τον 
Καμπάνη και τα γύρω χωριά ( Μάνδρες,  Ν. Σάντα , Γαλλικός ,Άγιος Παντελεήμων, Πεδινό, Λαοδικηνό, 
Περιστέρι, Πέρινθος, Μύλοι). Οι γονείς στην πλειονότητά τους ασχολούνται με αγροτικά επαγγέλματα καθώς 
και σε γειτονικές βιοτεχνικές μονάδες . Τη Διοίκηση του σχολείου αποτελούσαν ο Δ/ντης  η Υπ/ντρια και 25 
εκπαιδευτικοί  . Από αυτούς οι 14 ήταν μόνιμοι με οργανική τοποθέτηση, οι 6 με διάθεση απο άλλα σχολεία και 5 
αναπληρωτές . Το βοηθητικό προσωπικό αποτελούσε  η καθαρίστρια .Η σχολική μονάδα λειτούργησε με 7 
τμήματα γενικής παιδείας και υποστηρίχθηκε από 2 καθηγητές παράλληλης στήριξης. Το σχολείο συστεγάζεται 
με το Λύκειο Καμπάνη με κοινή χρήση του αύλειου χώρου. Το σχολείο διαθέτει χώρο συγκέντρωσης 150 ατόμων , 
εργαστήριο Φυσικών επιστημών και Πληροφορικής ,αίθουσα πολλαπλών χρήσεων  η οποία χρησιμοποιείται για 
τις ανάγκες του μαθήματος της Τεχνολογίας και των Ξένων Γλωσσών. Για το μάθημα της φυσικής αγωγής 
χρησιμοποιείται το κλειστό γυμναστήριο του Δήμου το οποίο γειτνιάζει με το σχολείο. Η υγειονομική κρίση 
επηρέασε και διαμόρφωσε σε μεγάλο βαθμό τις λειτουργίες του  σχολείου και τον χαρακτήρα του παρεχόμενου 
εκπαιδευτικού έργου.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί, παρά τις νέες συνθήκες που δημιούργησε η υγειονομική κρίση, ανταποκρίθηκαν με κάθε
δυνατό τρόπο στα διδακτικά και παιδαγωγικά τους  καθήκοντα και προσάρμοσαν τη διδασκαλία και το
εκπαιδευτικό υλικό τους  στα νέα δεδομένα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  Οι σχέσεις μεταξύ των μελών της
σχολικής κοινότητας αναπτύχθηκαν σε κλίμα αλληλοσεβασμού και συνεργασίας και  δεν  διαπιστώθηκαν
προβλήματα  συμπεριφοράς μεταξύ των μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Εκτιμούμε ότι χρειάζονται δράσεις που ενδυναμώνουν το πολιτισμικό και κοινωνικό κεφάλαιο των μαθητών και
ενισχύουν τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους, όπως συμμετοχή σε διαγωνισμούς, σε πολιτιστικές,
καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις καθώς και εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις σε χώρους πολιτισμού.



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιδράσεων της πανδημίας  σε όλες τις εκφάνσεις της  σχολικής ζωής.
Εφαρμόστηκε ο σχολικός Κανονισμός, έγινε σωστή διαχείριση των πόρων, έγκαιρη ενημέρωση των γονέων για
θέματα που αφορούσαν τη λειτουργία του σχολείου κυρίως κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης.

Σημεία προς βελτίωση

Περισσότερες πρωτοβουλίες για εξωστρέφεια και συνεργασίες με φορείς.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις για να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να
ανταποκριθούν στις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης.

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις ποικίλης θεματολογίας, δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος και σε εθνικά
προγράμματα.


