
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

 

1ο Γυμνάσιο Γρεβενών - Δ.Δ.Ε. Γρεβενών

Κωδικός σχολείου: 0801010

Έδρα: 13ης Οκτωβρίου 27 Γρεβενά - 51100

τηλ.: 2462022479

email: 1gymgrev@sch.gr   Ιστοσελίδα: http://1gym-greven.gre.sch.gr 

Διευθύντρια σχολικής μονάδας: Ελευθεριάδου Σοφία

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

(Αξιολόγηση: 3)

 

Χρησιμοποιήθηκε η εξ αποστάσεως διδασκαλία με όλα τα δυνατά μέσα , διαφοροποιημένη και σε μαθητές με
εκπαιδευτικές ανάγκες. Υλοποιήθηκαν σχολικές δραστηριότητε, προγράμματα, συμμετοχή σε σχολικούς
διαγωνισμούς, σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 3)

 

Η φοίτηση των μαθητών υπήρξε κανονική, χωρίς διαρροές μαθητών.
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Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 3)

 

Ήταν καλές. Υπήρξε ομάδα ΟΠΔ και Σύμβολος σχολικής ζωής οι οποίοι αντιμετώπισαν τα ελάχιστα προβλήματα
και συνέβαλαν στην διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης με αποτέλεσμα την πρόληψη
σχολικής βίας και εκφοβισμού.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 3)

 

Ήταν καλές συνεργάστηκαν για τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 3)

 

Ενισχύθηκε η συνεργασία σχολέιου - οικογένειας. Η συμβολή της ψυχολόγου και της κοινωνικής λειτουργού
ήταν σημαντική.

Θετικά σημεία

Αποτίμηση:

Άξονας 1 Αποτιμάται θετικά  Αξονας 2 θα μπορούσε να δοθεί έμφαση στη μετάβαση άλλων βαθμίδων
εκπαίδευσης. Άξονας 3 Υπήρξε συνεργασία και αλληλοσεβασμός μεταξύ τους. Άξονας 4 Δεν υπήρχαν εντάσεις.
Άξονας 5 Άψογη συνεργασία σχολείου -οικογένειας.

Σημεία προς βελτίωση

Συνεργασία με φορείς και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση σχολικών κτιρίων.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 3)

 

Εφαρμόστηκε ο σχολικός κανονισμός. Αξιοποιήθηκε το εκπαιδευτικό προσωπικό, εκσυγχρονίστηκε μια αίθουσα
αφού εξοπλίστηκε με υπολογιστές. Πραγματοποιήθηκε ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου και ανακαινήστηκαν



κάποιες πτέρυγες εσωτερικά.

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 3)

 

Δεν πραγματοποιήθηκε διαμόρφωση δικτύων σχολείων λόγω κορονωϊού. Το σχολείο συνεργάστηκε με φορείς,
συλλόγους και πρόσωπα.

Θετικά σημεία

Αποτιμώνται θετικά.

Σημεία προς βελτίωση

Συνεργασία με φορείς και ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση σχολικών δικτύων.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 3)

 

Υπήρχε συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους καθώς και σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 4)

 

Δεν υλοποιήθηκε τίποτα ως προς τον άξονα 9.

Θετικά σημεία

Θετικά Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών.

Σημεία προς βελτίωση

Ανάπτυξη και βελτίωση επιμορφωτικών δράσεων με άλλα σχολεία.


