Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

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. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που
κρίνονταισημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου
Επωνυμία: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΕΝΙΣΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Κωδικός: 3707010
Διεύθυνση: ΓΕΝΙΣΕΑ ΞΑΝΘΗΣ
Τηλέφωνο: 2541081477
Email: gymgenis@sch.gr
Σχολικό Έτος: 2021-2022
Αριθμός μαθητών : 151 (8 ΤΜΗΜΑΤΑ)
Αριθμός Εκπαιδευτικών :18

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία:Θετικά όλα τα σημεία του σχολείου ως προς τους άξονες Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση,
Σχολική διαρροή-φοίτηση, Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών, Σχέσεις μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών,
Σχέσεις σχολείου – οικογένειας
Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση: Βελτίωση ως προς τους άξονες: α. Σχολική διαρροή – Φοίτηση: νέο σχέδιο δράσης,
προκειμένου να παρακολουθείται το θέμα και να συνεχιστεί προληπτικά η προσπάθεια ελέγχου ενδεχόμενης
διαρροής ή διακοπής φοίτησης και β. Σχέσεις σχολείου –οικογένειας: νέο σχέδιο δράσης, ώστε να

επανέλθουμε στην επιθυμητή δια ζώσης επαφή με τους γονείς- κηδεμόνες που είχε περιοριστεί λόγω ειδικών
συνθηκών covid 19

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία του σχολείου ως προς τους άξονες Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής
μονάδας_Σχολείο και κοινότητα.
Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση: στον άξονα Σχολείο και κοινότητα. Επιδίωξη του σχολείου είναι η επιπλέον
συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς όπως το Δημοκτρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με το οποίο υπήρξε
συνεργασία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmusπου υλοποιήθηκε στο σχολείο μας κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022, και η αξιοποίηση σχετικής πρότασης καθηγητών του Πανεπιστημίου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία: Θετικά όλα τα σημεία του σχολείου ως προς τον άξονα Συμμετοχή του προσωπικού σε εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα
Σημεία προς βελτίωση

Ελάχιστα σημεία προς βελτίωση ως προς τον άξονα Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε
επιμορφωτικές Δράσεις.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
Λειτουργία

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις )
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

