
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

 

Το Γυμνάσιο Μεγαλόπολης είναι ημερήσιο σχολείο και το μαθητικό δυναμικό κατά το σχολικό έτος 2020-2021
ανερχόταν στους 227 μαθητές (Α΄τάξη: 82 μαθητές, Β΄τάξη 64 μαθητές, Γ΄τάξη 81 μαθητές).

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Το γνωστικό επίπεδο των μαθητών ήταν αρκέτά υψηλό. Είχαμε 68 άριστους μαθητές παρ' ότι το μάθημα το
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έγινε με τηλεκπαίδευση. Οι καθηγητές με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους
κατάφεραν να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Η παράλληλη στήριξη, τα τμήματα ένταξης και η
ενισχυτική διδασκαλία συντέλεσαν στο παραπάνω αποτέλεσμα.

Σημεία προς βελτίωση

Το κυριότερο πρόβλημα αποτελούν οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαιτερότητες στους οποίους θα
πρέπει να εφαρμοστεί σε μεγαλύτερο βαθμό η διαφοροποιημένη μάθηση. Επίσης η εφαρμογή της τηλεκπαίδευσης
δημιούργησε προβλήματα σε μαθητές που ζούσαν σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές λόγω έλλειψης
εξοπλισμού / σύνδεσης στο διαδίκτυο. Τέλος αναγκαία είναι η επιπλέον στήριξη των μαθητών με μαθησιακές
δυσκολίες, ή με ψυχολογικά και οικογενειακά προβλήματα, από εξειδικευμένο προσωπικό,  αφού αυτά
επηρεάζουν και την μαθησιακή διαδικασία και την συμπεριφορά τους στο χώρο του σχολείου.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία



Η σχέση και η επικοινωνία Διευθύντριας - Συλλόγου καθηγητών και μαθητών ήταν άριστη.  Κάθε πρόβλημα που
προέκυπτε με διάλογο και πνεύμα συνεργασίας έβρισκε την λύση του. Στο χώρο του σχολείου επικρατούσε
δημοκρατικό πνεύμα και βάση όλων αποτελούσε ο αλληλοσεβασμός και η δικαιοσύνη.

Σημεία προς βελτίωση

Καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς / κηδεμόνες.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους αναποκρίνονται σε κάθε πρόκληση για επιμόρφωση. Ανταποκρίθηκαν
όλοι οι εκπαιδευτικοί στις  ανάγκες της webex με ιδιαίτερη προθυμία. Μεγάλος αριθμός επιμορφώνεται με τα
σεμινάρια του υπουργείου Παιδείας ενώ κάποιοι άλλοι  παρακαλουθούν ετήσιες Πανεπιστημιακές επιμορφώσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Η δια βίου μάθηση απαιτεί συνεχή επιμόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο του κάθε κλάδου και σε παιδαγωγικά
θέματα, όσον αφορά στη διαχείριση τάξης ( μαθησιακών δυσκολιών, κρίσεων).


