
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

 

Ημερήσιο Γυμνάσιο: Τμήματα 15

Τμήματα Ένταξης 6 - Διαμορφωμένες αίθουσες

Τμήματα Υποδοχής Προσφύγων ΖΕΠ1,ΖΕΠ2 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ψυχολόγος και Κοινωνικός Λειτουργός)

Σχολικός Νοσηλευτής

Ιατρείο

Γραφείο Συμβούλου Συντονιστή

Γραφείο Ενημέρωσης Γονέων

Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων -Γυμναστήριο

Αίθουσα Εκδηλώσεων

Τουαλέτα ατόμων ΑΜΕΑ

Σχολική αυλή 12 στρέματα -αυλή συμπερίληψης

Θερμοκήπιο

Εξωτερικός ανελκυστήρας που συνδέει Γυμναστήριο με σχολικό κτίριο

Σχολιοκή Βιβλιοθήκη-Αίθουσα Σεμιναρίων

2 Εργαστήρια Πληροφορικής

Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών.Τεχνολογίας,Μουσικής Καλλιτεχνικών

 

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Εξοπλισμός,σχολείου με υπολογιστές,βιβλιοθήκη,ηχητικό συγκρότημα,δημιουργία τμημάτων ένταξης ,τμημάτων
ΖΕΠ,ενισχυτικής διδασκαλίας και συμβολή της παιδαγωγικής μας ομάδας με συμμετοχή του Κοινωνικού
Λειτουργού κ Ψυχολόγου.Επικοινωνία Γονέων με κάθε μέσον(sms.email)

Σημεία προς βελτίωση

Πρόθεση δημιουργίας λειτουργίας γραφείου Συλλόγου Γονέων κ Κηδεμόνων του Σχολείου

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Σχολείο ανοιχτό στην Κοινωνία,Διάθεση του σχολείου και του Γυμναστηρίου σε αθλητικούς και πολιτιστικούς
συλλόγους,διενέργεια εξετάσεων Αγγλικών Europalso,Συνεργασία με γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες και
ειδικά σχολεία για τη συλλογή ανακυκλώσιμου υλικού όπως καπάκια -πλαστικά,συμμετοχή σε αιμοδοσίες
.Επίσης σε συνεργασία με τη μουσικό του σχολείου μας πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε δημόσια κτίρια και
γειτονιές του σχολείου μας.

Το σχολείο μας διαθέτει θερμοκήπιο και διαθέτει τις παρεαγωγές λαχανικών για την κάλυψη αναγκων
συμπολιτών μας μέσω της εκκλησίας ή μέσω του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας.

Το σχολείο μας διαθέτει αυλή συμπερίληψης που είναι ανοιχτή στους δημότες μας. 

Σημεία προς βελτίωση

Στελέχωση Γραμματείας με εξειδικευμένο προσωπικό.

Πιστοποίηση διοικητικών εργασιών μέσω ISO

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συνργασία με εκπαιδευτικούς άλλων χωρών,η συνεργασία αυτή προσφέρει νέες ιδέες  και πρακτικές μεταξύ των
συμμετεχόντων ,κοινές δράσεις,ανταλλαγή πολιτισμών,κουλτούρας και νέες συνεργασίες προς όφελος της
εκπαιδευτικής κοινότητας.

Σημεία προς βελτίωση

Μεγαλύτερη συμμετοχή καθηγητών στην παιδαγωγική Ομάδα και δημιουργία Ομάδας Υποστήριξης Erasmus 
στην Δ.Δ.Ε καθώς και συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων σε αντίστοιχα Προγράμματα.


