
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 5ο Γυμνάσιο είναι ένα κεντρικό σχολείο στην πόλη του Βόλου με  220   μαθητές και  22 μόνιμους   
καθηγητές. Διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό σχεδόν σε κάθε αίθουσα, διαθέτει ξεχωριστές αίθουσες για
Πληροφορική, Τεχνολογία και Εικαστικά.

Συμμετέχει σε πολλά προγράμματα Erasmus και έχει λάβει τη σχετική διαπίστευση για τα επόμενα 5 χρόνια.

Οι περισσότεροι κπαιδευτικοί έχουν μόνιμη θέση στο σχολείο για περισσότερο από 10 χρόνια, συνεπώς η
συνεργασία εταξύ τους είναι μόνιμη και αγαστή

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι καλές σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους καθώς και οι σχέσεις τους με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου
(Στο σχολείο δεν παρατηρούνται συχνά φαινόμενα παραβατικής συμπεριφοράς κι ενδοσχολικής βίας και αν
εμφανιστούν, αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά εν τη γενέσει τους)

Η συχνή επικοινωνία με τους γονείς και η συνεννόηση μαζί τους, ώστε να υπάρχει συμπόρευση σε θέματα
μάθησης και ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών.

Φαινόμενα σχολικής διαρροής δεν παρατηρούνται

Σημεία προς βελτίωση

Σε θέματα μάθησης - διδασκαλίας μπορούν να εφαρμοστούν -σε μεγαλύτερη έκταση και με ακόμη μεγαλύτερη
συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών- προγράμματα και μέθοδοι που θα κάνουν πιο ελκυστική , παιγνιώδη κι
ενδιαφέρουσα τη διαδικασία της μάθησης, άρα και πιο αποτελεσματική κυρίως για τους μαθητές που οι
επιδόσεις τους δεν είναι υψηλές



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ο άριστες σχέσεις εκπαιδευτικών -Διοίκησης του σχολείου, με αποτέλεσμα τη δέσμευση των πρώτων στο κοινό
όραμα και στην καταβολή προσπάθειας για την προβολή του σχολείου

Σημεία προς βελτίωση

Το μεγαλύτερο "άνοιγμα" του σχολείου στην κοινωνία, η συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς, η μεγαλύτερη
διάχυση καλών πρακτικών που αξιοποιεί το σχολείο

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την επαγγελματική τους ανάπτυξη

Σημεία προς βελτίωση

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις



Παρατηρήσεις / Σχόλια

Λόγω της πανδημίας και του φόβου εξάπλωσής της, δεν στάθηκαν δυνατές οι
συχνές, προγραμματισμένες συναντήσεις των μαθητών μας με τους μαθητές των
άλλων σχολείων στην προσπάθεια δημιουργίας δικτύου σχολείων.
Πραγματοποιήθηκαν , βέβαια, διαδικτυακές συναντήσεις, αλλά δεν κρίθηκαν
ιδιαίτερα αποτελεσματικές στην οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων μεταξύ των μαθητών
διαφορετικών σχολείων

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν συνέβαλαν  στη συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους και με τους εμπλεκόμενους
εκπαιδευτικούς. Έδωσαν τη δυνατότητα να αντιμετωπιστούν τα προς διερεύνηση θέματα ολιστικά και να γίνει
βιωματική προσέγγιση της γνώσης, η οποία , κατά γενική ομολογία, αφομοιώθηκε αποτελεσματικότερα.

Οι εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων συνεργάστηκαν με τρόπο ουσιαστικό, εφόσον οργάνωσαν από
κοινού τις δράσεις, παρακολουθούσαν την πορεία των εργασιών με βάση το υποβληθέν χρονοδιάγραμμα και
αξιολογούσαν τα αποτελέσματά της δουλειάς τους με βάση το βαθμό ικανοποίησης που απολάμβαναν οι μαθητές
και οι εκπαιδευτικοί από τη συμμετοχή τους.

Το σχολείο αρχίζει να αποβάλει σταδιακά αφενός την εσωστρέφειά του, καθώς συνεργάστηκε με άλλα σχολεία,
καθώς και τους αρχικούς του ενδοιασμούς σχετικά με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης .

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες που προέκυψαν κατά την εφαρμογή των σχεδίων δράσης ήταν ότι οι συμμετέχοντες καθηγητές
έπρεπε να συντονίσουν πολύ καλά τη δράση τους και να μεταβάλλουν , σε αρκετές περιπτώσεις, το ωρολόγιο
πρόγραμμα, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ανάγκες που προέκυψαν για την επιτυχή
ολοκλήρωση του έργου τους

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

ΟΙ διδάσκοντες θα επιδιώξουν την επόμενη σχολική χρονιά να επιμορφωθούν πιο
συστηματικά σε θέματα που θεωρούν ότι ενδιαφέρουν το σύνολο των εκπαιδευτικών
(παροχή Α΄ βοηθειών, διαχείριση της σχολικής τάξης, διαχείριση του άγχους των



εξετάσεων, ασφαλής χρήση του διαδικτύου)

Θέμα 2

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Προτείνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας
(πχ ανεστραμμένη τάξη) και σε διαδικτυακές εφαρμογές, που κάνουν πιο εύληπτη
την παρεχόμενη γνώση. Έτσι το εκπαιδευτικό προσωπικό θα γνωρίσει σύγχρονους
τρόπους μάθησης και θα αποβάλει σταδιακά το δισταγμό του για την αξιοποίησή
τους


