
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 Πολυκαρπίου είναι δημόσιο σχολείο με έδρα το χωριό Πολυκάρπιο του δήμου Αλμωπίας. Στο
σχολείο φοιτούν μαθητές από τα χωριά: Άψαλος, Πολυκάρπιο, Μεγαπλάτανο, Μοναστηράκι, Σαρακηνοί και
Όρμα. Κατά την περσινή σχολική χρονιά φοιτούσαν στο σχολείο 83 μαθητές. Οι 6 είχαν γνωμάτευση από το
ΚΕΣΥ για μαθησιακές δυσκολίες, ενώ ορισμένοι από τους  αλλοδαπούς μαθητές (Αλβανία) αντιμετώπισαν επίσης
δυσκολίες κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Το διδακτικό προσωπικό αποτελούνταν από 15 καθηγητές όλων των
ειδικοτήτων (2 - 23 ώρες). Τον μήνα Νοέμβριο προστέθηκε στο προσωπικό του σχολείου και μία ψυχολόγος.
Επίσης, στο σχολείο εργάζεται μία μόνιμη καθαρίστρια. 

Οι αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου είναι 6 και όλες εξοπλισμένες με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα.
Υπάρχει εργαστήριο πληροφορικής με 11 Η/Υ, όπως και εργαστήριο φυσικών επιστημών, εσωτερικό κυλικείο, μία
μικρή αποθήκη και εσωτερικές τουαλέτες για μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες. Μία από τις αίθουσες
διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκε ως αίθουσα απομόνωσης περιστατικών Covid -19. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

(Αξιολόγηση: 3)

 

Ως προς τις εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές σημειώνεται ότι γίνεται συστηματική και στοχευμένη χρήση των
νέων τεχνολογιών από τους καθηγητές του σχολείου. Οι νέες αυτές τεχνολογίες αποτελούν σημαντικό εργαλείο
στην εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης διδασκαλίας, όπως είναι τα ψηφιακά φύλλα εργασίας
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εκάστοτε μαθητών. Ειδικότερα κατά την περσινή χρονιά εφαρμόστηκαν νέες
πρακτικές αξιολόγησης των μαθητών κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης, όπως polling Webex, e-class, e-me.
Όσον αφορά τους αλλοδαπούς μαθητές του σχολείου δεν υπήρχε δυνατότητα φοίτησή τους σε τμήμα υποδοχής ή
ένταξης, με αποτέλεσμα οι φιλόλογοι του σχολείου ν' αφιερώνουν επιπλέον ώρες διδασκαλίας στους μαθητές
αυτούς με στόχο την ένταξή τους στη μαθησιακή διαδικασία.



4 μαθητές του σχολείου έλαβαν μέρος στο μαθηματικό διαγωνσμό "Θαλής", ενώ υλοποιήθηκαν ένα
περιβαλλοντικό και δύο πολιτιστικά προγράμματα. Επίσης, 4 μαθητές έλαβαν μέρος στους περιφερειακούς και
πανελλήνιους αγώνες άρσης βαρών.

 

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 3)

 

Κατά την περσινή σχολική χρονιά δεν παρατηρήθηκαν περιπτώσεις σοβαρής σχολικής διαρροής, εκτός από
μεμονωμένες περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι σημείωσαν αρκετά μεγάλο αριθμό απουσιών.

Όσον αφορά την ενημέρωση των μαθητών και την προετοιμασία τους για την αλλαγή σχολικής βαθμίδας, το
σχολείο επισκέφθηκαν μαθητές της 6ης τάξης των δημοτικών σχολείων της περιοχής και ξεναγήθηκαν στις
κτιριακές εγκαταστάσεις του γυμνασίου, ενώ οι μαθητές της 3ης γυμνασίου ενημερώθηκαν από τον υπεύθυνο
ΣΕΠ της ΔΔΕ Πέλλας για τη φοίτησή τους σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 4)

 

Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών κρίνονται πολύ καλές και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. 

Ωστόσο, οι μαθητές ενημερώθηκαν αρκετές φορές για ζητήματα σχολικού εκφοβισμού με βραχείας διάρκειας
παρεμβάσεις και για καθαρά προληπτικούς λόγους, καθώς στο σχολείο δεν σημειώθηκαν τέτοιου είδους
περιστατικά. Στη λογική αυτής της πρόληψης υπήρξε στενή συνεργασία του συλλόγου των καθηγητών με τον
σύλλογο γονέων & κηδεμόνων η οποία αποδείχτηκε γόνιμη και αποτελεσματική. 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 4)

 

Οι σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού κρίνονται πολύ καλές. Οι εκπαιδευτικοί αφιέρωναν χρόνο
για συζήτηση έχοντας ως στόχο όχι μόνο την εξομάλυνση των γνωστικών δυσκολιών που είχαν οι μαθητές, αλλά
και τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 4)

 

Το σχολείο ενημέρωνε συστηματικά και υπεύθυνα όλους τους κηδεμόνες των μαθητών για την επίδοση και
πρόοδο των παιδιών τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως και για τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τον
εσωτερικό σχολικό κανονισμό, το σχέδιο ΟΑΣΠ και ΔΑΙ μέσω e-mail. 



Επίσης, ο σύλλογος διδασκόντων συνεργάστηκε με τον σύλλογο κηδεμόνων για τη διενέργεια πολιτιστικών
εκδηλώσεων στο πλαίσιο των σχολικών προγραμμάτων που αφορούν στον σχεδιασμό και την προσφορά υλικών
πόρων.

Θετικά σημεία

Αρμονικές σχέσεις των μελών της σχολικής κοινότητας.

Συστηματική ενημέρωση των κηδεμόνων για όλα τα ζητήματα.

Υλικοτεχνική υποδομή.

Συνεχής προσπάθεια των διδασκόντων για εφαρμογή εναλλακτικών και αποτελεσματικών διδακτικών
πρακτικών.

 

Σημεία προς βελτίωση

Σχεδιασμός ιστοσελίδας σχολείου.

Περιορισμός της σποραδικής σχολικής διαρροής μεμονωμένων μαθητών.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 4)

 

Στις εναρκτήριες συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ιεραρχούνται οι ανάγκες του σχολείου και στη
συνέχεια πραγματοποιείται ο καταμερισμός των εργασιών σύμφωνα με τις δυνατότητες του εκάστοτε
διδάσκοντα. 

Με βάση την ιεράρχηση των αναγκών που έχει προηγηθεί ενημερώνεται η σχολική επιτροπή, ο σύλλογος
διδασκόντων, η μαθητική σχολική κοινότητα, καθώς και ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων για την κατάλληλη
αξιοποίηση των πόρων.

Κατά την περσινή σχολική χρονιά έγιναν συστηματικές προσπάθειες για την αναβάθμιση του προαύλειου και
περιβάλλοντος χώρου της σχολικής μονάδας με πολύ καλά αποτελέσματα. Επίσης, ανά τακτά διαστήματα
πραγματοποιούνται αιτήσεις προς τη σχολική επιτροπή για την απαραίτητη συντήρηση του κτιρίου. 

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 3)

 

Λόγω των δυσμενών συνθηκών της τηλεκπαίδευσης κατέστη δύσκολη η ένταξη του σχολείου σε δίκτυο με στόχο
τη συνεργασία.

Η συνεργασία με τοπικούς φορείς αποδείχτηκε εξαιρετική, καθώς υπήρξε άριστη συνεργασία με τον δήμο



Αλμωπίας, τον πρόεδρο της σχολικής επιτροπής, τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, τον εφημέριο της ενορίας,
τους πολιτιστικούς συλλόγους και ελεύθερους επαγγελματίες της περιοχής.

Τέλος, η διάχυση των καλών πρακτικών του σχολείου δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί εξαιτίας των δυσμενών
συνθηκών της πανδημίας.

Θετικά σημεία

Σωστή αξιοποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού του σχολείου.

Επικοινωνία και συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Σημεία προς βελτίωση

Ένταξη σε σχολικά δίκτυα.

Διάχυση καλών πρακτικών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 3)

 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έλαβε μέρος στο επιμορφωτικό σεμινάριο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
ενώ 2 εκπαιδευτικοί ολοκλήρωσαν την επιμόρφωσή τους στις νέες τεχνολογίες με το Β΄ επίπεδο.

Επίσης, όλοι οι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν όλες τις επιμορφωτικές συναντήσεις με τους ΣΕΕ της
ειδικότητάς τους.

Τέλος, πραγματοποιήθηκαν ενδοσχολικές επιμορφώσεις για τη σωστή αξιοποίηση του προγράμματος της  Webex. 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 2)

 

Δεν υπήρξε συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς οι οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί δεν επαρκούν
και δεν υπάρχει σχετική επιμόρφωση.

Με πρωτοβουλία της μαθητικής κοινότητας και του συλλόγου διδασκόντων μαζεύτηκαν είδη πρώτης ανάγκης για
οικογένειες της περιοχής με σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Ομάδες μαθητών προέβησαν εθελοντικά στον καθαρισμό του προαύλειου χώρου της εκκλησίας.

Θετικά σημεία

Θετική διάθεση και συνεχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση.



Πρωτοβουλίες των μαθητών για εθελοντική προσφορά.

Σημεία προς βελτίωση

Επιμόρφωση των καθηγητών για τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα.


