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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

Το γυμνάσιο Προκοπίου είναι ένα μικρό σχολείο. Βρίσκεται στο κεντρικό μέρος της
Εύβοιας και απέχει 50 χλμ. από τη Χαλκίδα. Φοιτούν σε αυτό 40 μαθητές/τριες.
 Έχει  ένα τμήμα σε κάθε τάξη. Η Α΄ τάξη έχει 14 μαθητές, Η Β΄ τάξη έχει 13
μαθητές, Η Γ΄ τάξη έχει 13 μαθητές,  Στο ισόγειο του κτιρίου υπάρχουν 1
εργαστήριο φυσικών επιστημών, βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ, μεγάλος χώρος υποδοχής,
τουαλέτες, μια τουαλέτα ΑΜΕΑ, λεβητοστάσιο, γραφείο καθηγητών και διεύθυνσης
καθώς και βοηθητικοί χώροι. Έχει 2 οργανικές θέσεις (Φυσικού και Φιλολόγου), ενώ
οι υπόλοιποι καθηγητές είναι με διάθεση από άλλα όμορα (ή μη) σχολεία. Το
προαύλειο είναι αρκετά ευρύχωρο και διαθέτει γήπεδο καλοθοσφαίρισης,
πετοσφαίρισης και μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου. 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

α) Αποτελεσματική λειτουργία του ιστολογίου του σχολείου

β) Άριστες σχέσεις εκπαιδευτικών - μαθητών - γονέων - δημοτικής αρχής

Σημεία προς βελτίωση

α) Λεπτομερέστερος προγραμματισμός του διδακτικού έργου.

β) Συστηματικότερη εφαρμογή της περιγραφικής αξιολόγησης

γ) Στενότερη συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών προς αντιμετώπιση



αθέμιτων συμπεριφορών

δ) Βελτίωση της συνεργασίας με τα μαθητικά συμβούλια και τους γονείς και
κηδεμόνες.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Αποτελεσματική συνεργασία με τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη
Σχολική Επιτροπή. 

Σημεία προς βελτίωση

Χρειάζεται να βελτιωθεί η συνεργασία με το Κ.Ε.Σ.Υ προκειμένου να
διεκπεραιώνεται πιο άμεσα η διαδικασία αποτίμησης και αντιμετώπισης των
μαθησιακών αναγκών των μαθητών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Διάθεση από τους εκπαιδευτικούς για συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαικά
προγράμματα.

Σημεία προς βελτίωση

Αποτελεσματικότερη συνεργασία του σχολείου μας με τα όμορα και όχι μόνο
σχολεία με στόχο τη δημιουργία  συνθηκών για υλοποίηση δράσεων που θα
βοηθήσουν όχι μόνο τη κοινωνικοποίηση και τη γνωριμία των μαθητών των δύο
σχολείων αλλά και την ανάπτυξη συνεργασίας και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
των εκπαιδευτικών.


