
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

Α΄ Ταυτότητα σχολείου                    

Το 1ο Γυμνάσιο Καλλίπολης το σχολικό έτος 2020-2021, είχε 254 μαθητές σε 12
τμήματα με 20 μόνιμους καθηγητές, μία Διευθύντρια και μία Υποδιευθύντρια. Το
κτίριο, που βρίσκεται σε μία πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή του Πειραιά, είναι
 κτίσμα του 2000, σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά με έλλειψη χώρου για την
δημιουργία εργαστηρίου Φυσικής. Συστεγάζεται με το Λύκειο και έχουν κοινή χρήση
της αίθουσας εκδηλώσεων και του προαύλιου χώρου.

Η βιβλιοθήκη του ΓΕΛ Καλλίπολης είναι σε κοινή χρήση με το σχολείο μας, όμως
επειδή χρησιμοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας του Λυκείου(λόγω έλλειψης χώρων)
δεν είναι προσβάσιμη για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς μας. Από το 2019-2020
λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη στο σχολείο μας, που βρίσκεται στο γραφείο των
καθηγητών απαραίτητη για τα εκπαιδευτικά προγράμματα βιβλιοανάγνωσης που
γίνονται κάθε χρόνο.

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 οι συνθήκες λειτουργίας  που διαμορφώθηκαν με
την πανδημία, ήταν πρωτόγνωρες, με μάθημα έως 10/11 διά ζώσης και μετά
τηλεκπαίδευση. Η άριστη προετοιμασία του σχολείου και των καθηγητών, είχε ως
αποτέλεσμα τη σωστή λειτουργία της τηλεκπαίδευσης. Όταν στο τέλος του πρώτου
τετράμηνου το σχολείο άνοιξε, οι καθηγητές έθεσαν διαγωνίσματα και δώσαμε
βαθμούς A΄ τετραμήνου σε όλα τα μαθήματα. Το δεύτερο τετράμηνο το σχολείο
λειτούργησε όπως προηγουμένως και δια ζώσης στο τέλος του τετραμήνου.

Φυσικά , λόγω της πανδημίας ,δεν έγιναν εκδρομές, περίπατοι, παρελάσεις και οι
επετειακές εκδηλώσεις έγιναν διαδικτυακά. Λάβαμε μέρος μόνο σε διαγωνισμό
ρομποτικής και καταλάβαμε τη 2η θέση.



Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Μάθαμε, παρόλες τις πρωτόγνωρες δυσκολίες, να εργαζόμαστε με διαφορετικούς
τρόπους (τηλεκπαίδευση, διαγνωστικά test στις πλατφόρμες e-class, e-me και
Webex)  χωρίς να υποβιβαστεί η ποιότητα της διδασκαλίας μας και τα μαθησιακά
αποτελέσματα.

Σημεία προς βελτίωση

Εφαρμογή της διαθεματικής και ομαδοκεντρικής διδασκαλίας σε μεγαλύτερο εύρος
μαθημάτων, στοχεύοντας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών (αυτενέργεια,
πρωτοβουλία, συνεργατικότητα, κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση).

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η  άριστη οργάνωση όσον αφορά στην έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων
για την λειτουργία της σχολικής μονάδας , την εφαρμογή των νόμων και των
διατάξεων του .

Σημεία προς βελτίωση

Ομαδικές εργασίες, επισκέψεις , συνεργασίες με άλλα σχολεία για ανταλλαγή
γνώσεων και εμπειριών, διαδικτυακή επαφή με ομόγλωσσα σχολεία του εξωτερικού.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η συνεχής προσπάθεια των καθηγητών μας για επιμόρφωση, αυτοβελτίωση και
εξέλιξη.

Σημεία προς βελτίωση



Η συμμετοχή μας σε προγράμματα ERASMUS και σε εθνικά και διεθνή δίκτυα.


