
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 Αιγινίου βρίσκεται στην κωμόπολη του Αιγινίου σε μια πεδινή ως επί
το πλείστον περιοχή. Είναι κτισμένο το 1975. Οι μαθητές του προέρχονται από την
κωμόπολη του Αιγινίου και από άλλα έξι χωριά της γύρω περιοχής, μεσόγεια και
παραθαλάσσια. 

Οι κάτοικοι της περιοχής ασχολούνται κυρίως με τη γεωργία, λίγοι με την
κτηνοτροφία και ακόμη λιγότεροι με την αλιεία. Υπάρχει όμως και ένας μικρός
αστικός πληθυσμός με δημόσιους υπαλλήλους, εκπαιδευτικούς, ελεύθερους
επαγγελματίες και βιοτέχνες με αρκετά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Στην περιοχή
κατοικούν και αρκετοί αλλοδαποί που απασχολούνται στη γεωργία και στην
οικοδομή.

Υπάρχει λοιπόν μια κοινωνική διαστρωμάτωση αρκετά μεγάλη που επηρεάζει και τα
χαρακτηριστικά του  μαθητικού πληθυσμού και ως ένα βαθμό τις επιδόσεις τους. 

Το Γυμνάσιο Αιγινίου έχει οκτώ (8) τμήματα. Τρία στην Πρώτη τάξη, τρία στη
Δευτέρα και δύο στην Τρίτη.

Το μαθητικό δυναμικό του σχολείου είναι 158 μαθητές

Στην Α΄τάξη υπαρχουν 55 μαθητές, στη Β΄τάξη 55 και στη Γ΄τάξη 48.

Ο αριθμός των αλλοδαπών μαθητών είναι 21, το 13% του συνολικού μαθητικού
δυναμικού.

Στο σχολείο μας δεν λειτούργησαν Τάξεις Υποδοχής ή Φροντιστηριακά τμήματα,
επειδή δεν υπήρξαν ενδιαφερόμενοι μαθητές.

Λειτούργησαν  Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας: με 11 μαθητές της Α’ τάξης από
τρεις εκπαιδευτικούς, μια φιλολόγο, μια μαθηματικό , μια φυσικό οι οποίες
διατέθηκαν για   4 (2 Ν.Γλ. και 2 Αρχ. Γλ.), 3 και 1 ώρες  την εβδομάδα αντίστοιχα·



με 09 μαθητές της Β΄ τάξης με τους ίδιους εκπαιδευτικούς  και 4 (2 και 2), 3 και 2
αντίστοιχα· τέλος με 5 μαθητές της Γ΄ τάξης με τους ίδιους εκπαιδευτικούς με 4 ( 2
και 2), 3 και 1. Οι εκπαιδευτικοί της ενισχυτικής εργάστηκαν από τον Φεβρουάριο
μέχρι τις 11 Ιουνίου διαδικτυακά εξ αποστάσεως καθ’ όλη τη διάρκεια των μηνών
αυτών. Οι μαθητές παρόλες τις  αντίξοες συνθήκες έμειναν ικανοποιημένοι από τη
βοήθεια που τους παρείχαν οι συνάδελφοι και βελτίωσαν αισθητά τις επιδόσεις τους.

Επίσης λειτούργησε για τρίτη φορά τη σχολική χρονιά 2020-2021 τμήμα ένταξης με
μια  καθηγήτρια φιλόλογο για 20 ώρες και έναν φυσικό  για 23 ώρες, ο οποίος
δίδαξε φυσική, χημεία ,βιολογία και μαθηματικά και για τις τρεις τάξεις του
Γυμνασίου. Λόγω της καραντίνας που επιβλήθηκε εξαιτίας του κορωνοϊού το τμήμα
ένταξης λειτούργησε όσο ίσχυε η καραντίνα εξ αποστάσεως, με συνέπεια η προσοχή
και η συμμετοχή των παιδιών ήταν περιορισμένη. Όταν άνοιξαν τα σχολεία οι
μαθητές του τμήματος ένταξης μπήκαν σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς.

Το Γυμνάσιο Αιγινίου διαθέτει κλειστό γυμναστήριο, αίθουσα πληροφορικής,
αίθουσα τεχνολογίας, εργαστήριο Φυσικών επιστημών που το χρησιμοποιεί από
κοινού με το Γενικό Λύκειο Αιγινίου. Επίσης σε τέσσερις αίθουσες έχει
διαδραστικούς πίνακες και τέσσερις βιντεοπροβολείς.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η πείρα και η βούληση των εκπαιδευτικών να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους
στα παιδιά,

Ο διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών,

Η καλή επικοινωνία με τους περισσότερους γονείς,

Η συνεχής ανατροφοδότηση αποτελούν ισχυρά όπλα στη μαθησιακή και  παιδαγωική
λειτουργία.

Σημεία προς βελτίωση

Το Χαμηλό γνωστικό επίπεδο πολλών μαθητών, η κακή γνώση της ελληνικής
γλώσσας από λίγους αλλοδαπούς μαθητές και η έλλειψη ενδιαφέροντος από
ορισμένους γονείς



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Συνεργασία, εμπιστοσύνη,συναδελφικότητα, αμοιβαιότητα, οργανωτικότητα.

Σημεία προς βελτίωση

Η συχνότερη επαφή και η καλύτερη επικοινωνία με την κοινότητα

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι σε υψηλό επίπεδο.

Οι καλές επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ των καθηγητών βοηθούν στη
διάχυση των καλών πρακτικών (ετεροπαρατήρηση).

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σημεία προς βελτίωση

Δεν πραγματοποιήθηκαν Ευρωπαϊκά προγράμματα.  Η κυριότερη αιτία ήταν η μη
ύπαρξη εκπαιδευτικού Πληροφορικής και Αγγλικής με οργανική και μόνιμη θέση στο
σχολείο

Η ανάγκη για πιο συστηματική ετεροπαρατήρηση.

Η επιμόρφωση στις ΤΠΕ δεν ήταν ικανοποιητική λόγω έλλειψης καθηγητή με
οργανική μόνιμη θέση στο σχολείο.


