
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 Παραλίας Τυρού βρίσκεται στο Ν. Αρκαδίας, στην Ν. Κυνουρία. Το κτίριο αποτελείται από το
ισόγειο και τον πρώτο όροφο. Στο ισόγειο στεγάζονται  η βιβλιοθήκη, το γραφείο της Διευθύντριας, το γραφείο
των καθηγητών, βοηθητικοί χώροι – αποθήκες. Στον πρώτο όροφο στεγάζονται τρείς αίθουσες, το εργαστήριο
Πληροφορικής, το εργαστήριο φυσικής-χημείας.

Οι αίθουσες και τα εργαστήρια είναι κατάλληλα εφοδιασμένα με τεχνολογικό εξοπλισμό. Σε όλες τις αίθουσες
υπάρχει διαδίκτυο, Η/Υ,βιντεοπροβολέας. Η βιβλιοθήκη και η μία αίθουσα διαθέτουν διαδραστικό πίνακα. Τα
γραφεία των καθηγητών και της της Διευθύντριας διαθέτουν φωτοτυπικά μηχανήματα, σαρωτή, εκτυπωτές. 

Λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη τόσο για τους μαθητές όσο και για το σύλλογο γονέων και την ευρύτερη
τοπική κοινωνία.

Εντός του αυλείου χώρου υπάρχει κιόσκι και παγκάκια καθώς και  γήπεδο ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης,
αντισφαίρισης.

Το κτίριο έχει ανεγερθεί περίπου το 1995 είναι αρκετά λειτουργικό και καλαίσθητο. Το περιβάλλον είναι όμορφο,
ήσυχο και δημιουργικό.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

(Αξιολόγηση: 4)

 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από έμπειρους διδάσκοντες. Αρκετοί από αυτούς είναι κάτοχοι
μεταπτυχιακού τίτλου, υποψήφιοι διδάκτορες ή κάτοχοι δεύτερου πτυχίου. Κατά το σχολικό έτος 2020-21 παρά
τις αντίξοες συνθήκες εργάστηκαν  με ζήλο και εφάρμοσαν καινοτόμα προγράμματα και διδακτικές πρακτικές,
με στόχο  την εξέλιξη της προσωπικότητας των μαθητών/τριων και στη παροχή γνώσης. Υποστήριξαν τους
ευάλωτους μαθητές/τριες, ανέπτυξαν το εκπαιδευτικό υλικό και έκαναν χρήση των εκπαιδευτικών ψηφιακών
εργαλείων, ασχολήθηκαν με προγράμματα δράσεις στα πλαίσια του δυνατού. 



Ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς υπήρξε συνεργατικό κλίμα και ενσυναίσθηση. Ορισμένοι από αυτούς τη σχολική
χρονιά 2021-22, παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια μέσω τηλεδιάσκεψης. Δεν παρακολούθησαν στο
σύνολο επικαλούμενοι την έλλειψη χρόνου.   

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 4)

 

Σε σύνολο 34 εγγεγραμμένων μαθητών/τριων , όλοι/ες παρακολούθησαν τα μαθήματα

Α΄ ΤΑΞΗ:  Άριστα:8,   Πολύ καλά :5,   Καλά:2,   Μέτρια:0

Β΄ ΤΑΞΗ:  Άριστα:3,   Πολύ καλά :4,   Καλά:0,  Μέτρια

Γ΄ ΤΑΞΗ:  Άριστα:4,   Πολύ καλά :5,   Καλά:3,  Μέτρια:0

Η διαγωγή όλων των μαθητών χαρακτηρίστηκε : Κοσμιότατη

 

       

         

         

ΤΑΞΗ ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ

 
ΠΡΟΑΓΟΝΤΑΙ

ΑΠΟΛΥΟΝΤΑΙ
ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΝΤΑΙ    

Α΄ 15 0 0 0

Β΄ 07 0 0 0

Γ΄ 12 0 0 0

Δεν διαπιστώνεται σχολική διαρροή.

 

 

 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 4)

 

Στο Γυμνάσιο Π. Τυρού οι σχέσεις των μαθητών/τριων μεταξύ τους στηρίζονται στο αλληλοσεβασμό και τη



συνεργατικότητα. Κατά το σχολικό έτος 2020-21 δεν παρατηρήθηκαν εντάσεις, συγκρούσεις και  παραβατική 
συμπεριφορά.  

Οι μαθητικές κοινότητες ανέδειξαν τα συμβούλια τους μέσω εκλογών σε επίπεδο τμήματος και
15μελούς. Συνεργάστηκαν μεταξύ τους, με τον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης, με το Σύλλογο των εκπαιδευτικών,
τη Συμβούλο Σχολικής Ζωής  και τη Διευθύντρια για διάφορα θέματα που προέκυψαν, έλαβαν πρωτοβουλίες και
τα έθεσαν υπόψη των εκπαιδευτικών. Παρά την εξ αποστάσεως διδασκαλία δεν παρατηρήθηκε δυσλειτουργία,
διότι είχαμε συχνά την επικοινωνία μέσω τηλεδιασκέψεων. Στο σημείο αυτό φυσικά θα πρέπει να αναφερθεί η
αρνητική ψυχολογία των μαθητών και εκπαιδευτικών από την έλλειψη της φυσικής επαφής και επικοινωνίας στο
χώρο του σχολείου.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 4)

 

Μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας υπήρξε κλίμα  σεβασμού και
εμπιστοσύνης. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζαν και ενίσχυαν τους μαθητές/τριες και ανταποκρίνονταν στα
αιτήματά τους. Παρείχαν ίσες ευκαιρίες στους μαθητές/τριες και τους παρακινούσαν να  να αναπτύξουν τις
ιδιαίτερες ικανότητές τους και τους επιβράβευαν για τις επιτυχίες και διακρίσεις τους, καλλιεργώντας την
ευγενή άμιλλα,  Ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην
ανάπτυξη  δεξιοτήτων μέσα από ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 4)

 

Το σχολείο είναι ανοικτό προς τους γονείς και κηδεμόνες με μια γόνιμη δημιουργική
αμφίδρομη σχέση. Θεωρείται σημαντικός και βοηθητικός ο ρόλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και το
σχολείο επιδιώκει τη συνεργασία μαζί του. Το σχολικό  έτος 2020-21 οργανώθηκαν  ενημερωτικές συνάντησεις.
Κατά την έναρξη συνάντηση δια ζώσης με στόχο τη γνωριμία και την  ενημέρωση και στη συνέχεια με
τηλεδιασκέψεις μέσω πλατφόρμας webex  για την ενημέρωσή τους αναφορικά με την επίδοση, τις απουσίες ,τις
διακρίσεις , τη συμμετοχή
σε προγράμματα κ.α Οι γονείς ενημερώνονταν συστηματικά για τη δουλειά μέσα και έξω απ’ την τάξη, ώστε
να μπορούν να απαντούν από τη δική τους θέση στις αναζητήσεις των παιδιών. Συχνή ήταν και η επικοινωνία
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρμείου μέσω του my school. Αν κρινόταν απαραίτητο για κάποιο μαθητή/τρια υπήρχε
και προσωπική επικοινωνία με τους κηδεμόνες του/της.

 

Θετικά σημεία

Αξιοσημείωτες αναφορές για τη Σχολική Μονάδα αποτελούν:

Καλή λειτουργία του σχολείου σε όλα τα επίπεδα
Συνέπεια των εκπαιδευτικών σε όλους τους τομείς 
Συνεργατικό κλίμα μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας
Απουσία σοβαρών πειθαρχικών παραπτωμάτων



Υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων και
συμμετοχή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών
Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
Ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας με τους γονείς και την τοπική κοινότητα

Σημεία προς βελτίωση

Προτείνεται  να μεθοδευτεί καλύτερα   η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων από φορείς
όπως το ΠΕΚΕΣ, ΚΕΔΑΣΣΥ, Πανεπιστήμια, πιστοποιημένους φορείς κ.α. σε θέματα που προβληματίζουν την 
κοινότητα των εκπαιδευτικών, καθώς και η ενδοσχολική επιμόρφωση τόσο στο πλαίσιο του σχολείου όσο και στο
πλαίσιο της συνεργασίας με άλλα σχολεία.

Σημαντική θεωρείται και η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων επιστημονικού
εγγραμματισμού ανά ειδικότητα των εκπαιδευτικών.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 4)

 

Στο Γυμνάσιο της Παραλίας Τυρού η Διευθύντρια λειτουργεί στο πλαίσιο του εκδημοκρατισμού του σχολείου.
Επεδίωξε το σχολείο να αποκτήσει ευέλικτη δομή λόγω της αστάθειας και αβεβαιότητας, που προκάλεσαν οι
αντίξοες συνθήκες κατά το σχολικό έτος 2020-21, με στόχο να αναβαθμίσει το επίπεδο της παρεχόμενης
εκπαίδευσης και γι αυτό επικοινωνούσε και συνεργαζόταν με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.  Έθετε
ενεργό ρόλο σε όλα τα μέλη της σχολικής ομάδας. Αφουγκραζόταν τους προβληματισμούς των εκπαιδευτικών,
προσδιόριζε στόχους, παρακινούσε για συμμετοχή σε δράσεις, υποστήριζε όποιον/α είχε ανάγκη με
ενσυναίσθηση, οργάνωσε ενημερωτικές συναντήσεις και επιμορφωτικές δράσεις μέσω τηλεδιάσκεψης
(επιμόρφωση στην πλατφόρμα e-me, επιμόρφωση στην αξιολόγηση), έκανε προτάσεις για τη συνεργατική επίλυση
των προβλημάτων, που προέκυπταν. 

Μέσω τηλεδιασκέψεων επικοινωνούσε με τους γονείς για την ενημέρωσή τους για την επίδοση και ανάπτυξη των
μαθητών/τριών και για τις διαδικασίες, που λάμβαναν  χώρα κατά το σχολικό έτος 2020-21.

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 4)

 

Η τοπική και η ευρύτερη κοινότητα έχουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της σχολικής πραγματικότητας.
Πέρα από την συμπερίληψη της καθημερινής ζωής ή μέρους της επικαιρότητας στην εκπαιδευτική σκέψη και
πρακτική, τα παιδιά βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το κοινωνικό περιβάλλον, με 
εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης.

Στο Γυμνάσιο Π.Τυρού υπήρξε και υπάρχει συνεργασία με την τοπική κοινότητα και την τοπική Αυτοδιοίκηση σε
προγράμματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, αθλητικές εκδηλώσεις. Το σχολείο επιδιώκει τη
συμμετοχή τοπικών φορέων στα σχολικά δρώμενα. Οργανώνει ημερίδες και δράσεις από κοινού με μέλη της



κοινότητας, οι οποίες μπορεί να έχουν πολιτιστικό, ενημερωτικό, επετειακό, αθλητικό, κοινωνικό ή οικολογικό
χαρακτήρα, καθώς και δράσεις εθελοντισμού, όπως ο καθαρισμός της παραλίας, η δενδροφύτευση και
απευθύνονται είτε στο εσωτερικό της σχολικής μονάδας, είτε στο ευρύτερο περιβάλλον της (σχολεία της
ευρύτερης περιοχής, τοπική κοινωνία).

Το σύνολο των σχετικών δραστηριοτήτων που προτείνονται στους μαθητές,
προεπιλέγεται και οργανώνεται με τη συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων τοπικών κοινωνικών φορέων. Η κοινωνική εργασία
προάγει το αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και επιβεβαιώνει την αξία
του εθελοντισμού ο οποίος αποτελεί τη βάση μιας κοινωνίας αλληλεγγύης και
προσφοράς, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί βασικό «μάθημα ζωής» για τους μαθητές που
συμμετέχουν.

 

Θετικά σημεία

Η Διευθύντρια  µε την καθημερινή δράση και πρακτική της επεδίωκε την δημιουργία και την διατήρηση ενός
δυναµικού περιβάλλοντος εργασίας, στο οποίο οι εργαζόμενοι να συνεργάζονται αποτελεσματικά, για την
επίτευξη των στόχων της οµάδας και κατ΄ επέκταση του σχολικού οργανισμού.  Σε όλη αυτή την διαδικασία
καθημερινής αλληλεπίδρασης µε το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον, βρέθηκε  αντιμέτωπη µε καταστάσεις ή
προβλήματα, που απαιτούσαν  την άµεση επίλυση και την λήψη, συχνά σοβαρών αποφάσεων και ανταποκρίθηκε
αποτελεσματικά. Ενθάρρυνε, αναπτύσσοντας θετικό κλίμα,  τους εκπαιδευτικούς  να αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες στον προσδιορισµό και την επίλυση προβλημάτων, να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους και να
παίρνουν αποφάσεις, να ενεργούν.  Επέδειξε αίσθηση κατανόησης και αποδοχής με την ενεργητική ακρόαση, την
ενσυναίσθηση, τη διαχείριση των συγκρούσεων. Δημιουργούσε εκείνα τα κανάλια επικοινωνίας ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.

Ανέπτυξε κάθε είδους συνεργασία με τα μέλη τις ομάδας, εκπαιδευτικούς, μαθητές, σύλλογο γονέων. Τους
ενημέρωνε και τους συντόνιζε με στόχο πάντα την αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Σημεία προς βελτίωση

Διαμοιρασμός καθηκόντων στους εκπαιδευτικούς , ώστε να μειωθεί ο φόρτος
εργασίας σε κάποιες περιπτώσεις
Η συνεργασία  με άλλα σχολεία για τη δημιουργία κοινών εκδηλώσεων
η δημιουργία προυποθέσεων για την παροχή γνώσεων στους εκπαιδευτικούς και
την επιμόρφωσή τους

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 3)

 

 Οι εκπαιδευτικοί για να είναι αποτελεσματικοί πρέπει να ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους
σχετικά με τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής τόσο μέσω των διάφορων μορφών
επιμόρφωσης και επιστημονικής – παιδαγωγικής καθοδήγησης, που παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της
οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με την αυτό - επιμόρφωση. Τα ανωτέρω κρίνονται απαραίτητα, διότι οι



ανάγκες της κοινωνίας μεταβάλλονται με γρήγορους ρυθμούς. Για να μπορεί η εκπαίδευση να ανταποκριθεί σ’
αυτούς τους ρυθμούς, πρέπει ο εκπαιδευτικός να παρακολουθεί τις εξελίξεις με διαρκή και έγκυρη επιμόρφωση.

Το σχολικό έτος 2020-21 το σχολείο συμμετείχε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ορισμένοι εκπαιδευτικοί, όχι η
πλειοψηφία, με την αιτιολόγηση της έλλειψης χρόνου, παρακολούθησαν επιμορφωτικά σεμινάρια εξ αποστάσεως.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

 

Κατά το σχολικό έτος 2020-21, σε αντίθεση με προηγούμενα σχολικά έτη το σχολείο και οι εκπαιδευτικοί , λόγω
των ιδιαίτερων συνθηκών του κορωνοιού δε συμμετείχαν σε ευρωπαικά προγράμματα. Παρόλο που υπέβαλαν
αίτηση, το πρόγραμμα δεν πραγματοποιήθηκε.

Θετικά σημεία

Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού προστάζει προσαρμογή και ετοιμότητα. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου  αν
και έχουν συμμετάσχει σε  προγράμματα απόκτησης τυπικών προσόντων δεν συμμετείχαν ιδιαίτερα  σε
δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης ή σε ζητήματα ειδικής αγωγής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης,
λόγω των πολυπληθών μεταναστευτικών ρευμάτων.  Μικρότερη φάνηκε να είναι γενικά και η διάρκεια της
εμπλοκής σε επιμορφωτικές δραστηριότητες. Τα σημαντικότερα εμπόδια για συμμετοχή σε επιμορφωτικές
δραστηριότητες φάνηκε να είναι  η σύγκρουση μεταξύ του ωραρίου των δραστηριοτήτων αυτών και του ωραρίου
εργασίας  και τα οικονομικά προβλήματα. Ωστόσο υλοποίησαν καινοτόμα εκπαιδευτικά προγραμμάτα, επεδίωξαν
τη διαθεματικότητα και λειτούργησαν με ομαδοσυνεργατικότητα.

  

 

Σημεία προς βελτίωση

Διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς, όπως  στη χρήση διαδραστικού πίνακα, στην
αξιολόγηση, στη διαπολιτισμικότητα προκειμένου να διδάξουν επιτυχώς σε πολιτισμικά ανομοιογενείς τάξεις,
στη χρήση όλων των δυνατοτήτων της webex,
eclass, της e-me.


