
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

 

Το Λιβάνειο Γυμνάσιο Καρδαμύλων βρίσκεται στη Β.Α Χίο και είναι το μοναδικό στην περιοχή. Σε αυτό φοιτούν
παιδιά από όλα τα γύρω χωριά της Β.Α Χίου ( Αμάδες, Βίκι, Καμπιά Σπαρτούντα) και η έδρα του βρίσκεται στα
Καρδάμυλα.  Απέχει 30 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της Χίου. Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται είναι του 1927
και αποτελεί δωρεά της εφοπλιστικής οικογένειας του αείμνηστου Λιβανού Γεωργίου προς το γενέθλιο τόπο του.
Αποτελείται απο τρεις τάξεις ( Α΄ , Β΄ και Γ΄ ) και εχει 41 μαθητές/τριες. Διαθέτει τρεις αίθουσες διδασκαλίας,
αίθουσα Πληροφορικής , αίθουσα Εκδηλώσεων, αίθουσα διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, Γραφείο του Συλλόγου
Διδασκόντων και  Γραφείο του Διευθυντή. Το Προαύλειο είναι μεγάλο με Κλειστό Γυμναστήριο και γήπεδο
μπάσκετ και βολεϋ. Επίσης στο Γυμνάσιο ανήκει και πέτρινο δυώροφο κτίριο δωρεά συντοπίτη μας στο σχολείο.
Εκεί στεγάζονται αίθουσα συνεδρίου-προβολών, αίθουσα Καλλιτεχνικών και αίθουσα Τεχνολογίας και δυο
τουαλέτες. Η κτιριακή υποδομή είναι επαρκής για τις ανάγκες του σχολείου και των μαθητών μας.
Ο Σύλλογος διδασκόντων αποτελείται απο 11 καθηγητές/τριες. Το διαδακτικό δυναμικό κατανέμεται ως εξής : 5
οργανικά ανήκοντες ,  2 αναπληρωτές με διάθεση και σε άλλα σχολεία , 4 επίσης εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν
ωράριο στο Γυμνάσιο και μας διατίθενται από άλλα σχολεία. Το διδακτικό προσωπικό στην πλειοψηφία του
αλλάζει συνήθως κάθε σχολική χρονιά και δεν υπάρχει σταθερότητα προσωπικού ανά έτος. Πρέπει να σημειωθεί
εξάλλου ότι μόνο μια εκπαιδευτικός - η φιλόλογος- συμπληρώνει ωράριο στο Γυμνάσιο , ενώ όλοι οι άλλοι
διατίθενται και σε άλλα σχολεία .
Ο τόπος φημιζεται για τη ναυτική του παράδοση γεγονός που επηρεάζει και την ταυτότητα του σχολείου και τη
στοχοθεσία ως προς τη δράση του. Η ναυτική οικογένεια είναι ιδιόμορφη , η απουσία του πατέρα είναι συχνή και
η μητέρα μόνη της στηρίζει τα παιδιά και επιβλέπει την πρόοοδό τους στο σχολέιο. Αυτό λαμβανεται υπόψη κατά
την οργάνωση ενός σχεδιου εκπαιδευτικής παρέμβασης ή επαφής με τηνοικογένεια.
Επίσης  χρόνο με το χρόνο ο τόπος πληθυσμιακά συρρικνώνεται και η φυγή προς τα αστικά κέντρα εντείνεται .
Τα  τελευταία χρόναι της κρίσης υφίσταται και κύμα φυγής προς το εξωτερικό. Έτσι το σχολείο  ολοένα  χάνει
μαθητικό δυναμικό.

Το  σχολικό έτος 2021-22 ο διεθυντής του σχολείου απεβίωσε μετά από  ασθένεια και η αναπληρώτρια
διευθύντρια ανέλαβε καθήκοντα διευθύντριας. Η ίδια την προηγούμενη σχολική χρονιά είχε τη διεύθυνση του
σχολείου ,αφού ο διευθυντής ήδη έλειπε με αναρρωτική άδεια. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το σχολικό κτήριο έχει υποστεί φθορές στην εξωτερική του τειχοποιία από την
προηγούμενη σχολική χρονιά. Η Διευθύντρια με έγγραφα της αιτήθηκε επισκευή ακι αποκατάσταση  των ζημιών
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. Τελικά μετά από καιρό εγκρίθηκε η μελέτη  του έργου , και ενδέχεται οι
εργασίες να αρχίσουν μέσα στο καλοκαίρι.Το κτηριακό πρόβλημα μας δημιουργούσε προβλήματα στην
καθημερινή μας λειτουργία και ήταν επίφοβο το κτήριο σε περίπτωση σεισμού.

 



Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία θεωρούνται στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας   η εφαρμογή πλούσιων και καινοτόμων
πρακτικών με τη χρήση ψηφιακών μέσων με αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας. Η οργάνωση και
παρουσίαση στην τοπική κοινότητα  πολιτιστικού προγράμματος που έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να
δράσουν συλλογικά και να μάθουν βιωματικά. Οι δράσεις που έγιναν  και η συμμετοχή του σχολείου μας στην
αντιπολεμική εκδήλωση στη Χίο έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να ενεργοποιηθούν και να
ευαισθητοποιηθούν σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων αλλά και να έλθουν σε επαφή με συμμαθητές τους από
άλλα σχολεία της Χίου , γεγονός πολύ σημαντικό για εμάς που είμαστε σε απομακρυσμένο περιβαλλον.

Επίσης οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ καθηγητών και μαθητών αλλά και των μαθητών μεταξύ τους αυτή
τη χρονιά ήταν πολύ θετικές και τα παιδιά  επανήλθαν σιγά σιγά στο σχολικό κλίμα που απαιτεί μελέτη ,
πειθαρχία, τήρηση κανόνων , συλλογικότητα.Επιλέον με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων ενισχύθηκε το ομαδικό
πνεύμα και η βίωση διαφορετικών μορφών μάθησης και απόκτησης δεξιοτήτων. 

Σημεία προς βελτίωση

Πρέπει να  ενισχύσουμε τις σχέσεις των μαθητών μας ακόμη πιο πολύ καθώς να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των
γονιών στη σχολική ζωή. Πρέπει να γίνει προσπάθεια  σχεδιασμού δράσεων από κοινού με τους γονείς και
ενίσχυσης της παρουσίας τους στο σχολείο. Προς την κατεύθυνση αυτή θα βοηθούσε η απο κοινού- με γονείς
αλλά και μαθητές- σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου και διοργάνωση εκδηλώσεων
περιβαλλοντικών όπως "Δεντροφύτευση "ή και ψυχαγωγικών όπως "γιορτή την Τσικνοπέμπτη" , προβολή
κινηματογραφικής ταινίας, αθλητικών συναντήσεων. Αυτές οι δράσεις είναι σημαντικές σε έναν τόπο όπως το
δικό μας που στερείται μέσων ψυχαγωγίας και ερεθισμάτων , το σχολείο λοιπόν έχει καθοριστικό ρόλο να παιξει
προς την κατευθυνση αυτή.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Επειδή το σχολείο έχει μικρό μαθητικό δυναμικό η Διευθύντρια έχει άμεση εποπτεία της σχολικλης ζωής .
Γνωρίζει την οικογενειακή κατάσταση των μαθητών όντας  και κάτοικος του τόπου  και επικοινωνεί άμεσα με
τους κηδεμόνες τους. Ο Σύλλογος είναι ολιγομελής και   εύκολα επιτυγχάνεται η επικοινωνία και η συνεργασία.
Βέβαια υπάρχει φόρτος εργασίας και οι συνάδελφοι μετακινούνται σε άλλα σχολεία γαι τη συμπλήρωση του
υποχρεωτικού τους ωραρίου γεγονός που επιδρά και   αρνητικά στο σχεδιασμό του έργου  της διεύθυνσης.

Σημεία προς βελτίωση

Είναι σημαντικό οι καθηγητές να συμπληρώνουν ωράριο στη σχολική μας μονάδα ή στα όμορα σχολεία των
Κρδαμύλων και όχι σε χολέια απομακρυσμένα. Και αυτό γιατί λογω απόστασης οι μέρες που προσφέρουν
εκπαιδευτικό- διδακτικό έργο στο σχολείο μας είναι αναγκαστικά μειώμένες με αποτέλεσμα η διεύθυνση του
σχολείου να μην μπορεί αν αξιοποιήσει κατάλληλα το διδακτικό προσωπικό  και να οργανώσει όπως επιθυμεί
την σχολική ζωή και τις αναγκαίες συνεδρια΄σεςι των καθηγητών ή των επισκέψεων με τους γονείς.



Επίσης οι αναγκαίοι υλικοί  πόροι και τα μέσα που διαθέτει η διεύθυνση θέτουν περιορισμούς στην αναγκαία
έκταση των δράσεων και των λειτουργιών του σχολείου. Ο σχεδιασμός των εκδρομών προς την Χίο, για
παράδειγμα ,  με στόχους επιμορφωτικούς περιορίζεται μια και η μετακίνηση των μαθητών  με λεωφορείο είανι
ιδιαίτερα υψηλή. 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Επειδή το σχολείο μας έχει μικρό σύλλογο καθηγητών μπορεί να εφαρμόσει τη μέθοδο της ετεροπαρατήρησης και
τη μορφή  συλλογικής συζήτησης - συνέντευξης με κάθε ευκαιρία. Έτσι εξάγονται συμπεράσματα και υπάρχει
χώρος για αυτοβελτίωση και τροφοδότηση.  Λόγω της πανδημίας ενισχύθηκε η επιμόρφωση εξ αποστάσεως .

Σημεία προς βελτίωση

Χρειαζεται να ενισχύσουμε την εξωστέφεια και τη συνεργασία μας με άλλα όμορα σχολεία με στόχο την
πραγματοποίηση επιμορφωτικών δράσεων γαι το σύνολο των εκαπιδευτικών των σχολείων του τόπου. Είμαστε
μακριά απο την πρωτεύουσα και αυτό είναι πρόβλημα , πρέπει να συνεργαστούμε τα περιφερειακά σχολεία προς
αυτήν την κατεύθυνση.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-



Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

 Σχέσεις μεταξύ μαθητών / τριων : Παρατηρήθηκε σταδιακά φθίνουσα πορεία
των συγκρούσεων μεταξύ της Α΄ και Β΄ τάξης, βελτιώθηκαν οι σχέσεις μεταξύ
των μαθητών διαφορετικών τάξεων και ηλικιών. Ακόμα και παιδιά με
διαφορετικότητες έγιναν αποδεκτά και παρατηρήθηκε ότι συχνά τυγχάνουν της
προστασίας των συμμαθητών τους. Παρατηρήθηκε θετική επανεκτίμηση της
αρχικής συμπεριφοράς κάποιων μαθητών. Αναπτύχθηκε η ενσυναίσθηση και ο
σεβασμός μεταξύ τους. Επίσης, τα παιδιά της Α΄ τάξης ενσωματώθηκαν πλήρως
στη σχολική ζωή. Αξιοσημείωτη ήταν η θετική πρόθεση των μαθητών όλων των
τάξεων για συμμετοχή σε δραστηριότητες του σχολείου, σε σχολικές γιορτές.
Βελτιώθηκε η στάση τους προς το σχολείο και προς τους καθηγητές. Ακόμα και
η επιβολή ποινών γινόταν αποδεκτή από το σύνολο των μαθητών καθώς έγινε
προσπάθεια αποσύνδεσης των σχολικών επιδόσεων από τη σχολική
συμπεριφορά, οπότε και οι μαθητές αντιλήφθηκαν τη δικαιοσύνη στην επιβολή
των ποινών....
Σχέσεις σχολείου οικογένειας: Δυστυχώς η συμμετοχή των γονέων στη δράση
αυτή δεν ήταν η αναμενόμενη καθώς μια μικρή μερίδα γονέων κατάφερε να
έρθει στις ομιλίες. Παρ’ ολ’ αυτά οι γονείς που συμμετείχαν και το σύνολο των
μαθητών ενημερώθηκαν από ειδικούς για θέματα που τους απασχολούν έντονα
όπως είναι η διαχείριση του άγχους και η αναγνώριση  συμπεριφορών που
προβληματίζουν εκπαιδευτικούς και γονείς και ίσως ξεφεύγουν από τα
φυσιολογικά πλαίσια της εφηβείας. Τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων
έδειξαν πως οι ενημερώσεις αυτές ήταν πολύ ενδιαφέρουσες τόσο για τους
γονείς όσο και για τους μαθητές και ότι και οι δύο πλευρές επιθυμούν τη
συνέχιση αντίστοιχων ενημερώσεων-δράσεων....

 

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Ο φόρτος εργασίας και η ενασχόληση με τα διδακτικά μας καθήκοντα έχει δυσκολέψει την άμεση ενημέρωση της
ιστοσελίδας του σχολείου. Επίσης, Τα μέτρα πρόληψης της διασποράς της COVID-19 καθυστέρησαν την έναρξη
των ομιλιών με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η πραγμάτωση μεγαλύτερου αριθμού ομιλιών. Τέλος, οι
αυξημένες υποχρεώσεις των γονέων και των μαθητών είχαν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη συμμετοχή στις ομιλίες-



ενημερώσεις αλλά και τη μη πραγμάτωση εκδρομών όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί....

Τα μέτρα για τον covid-19 τα οποία συντέλεσαν στο να καθυστερήσει η υλοποίηση της δράσης. Η απροθυμία
κάποιων ψυχολόγων αρχικά να έρθουν στον χώρο του σχολείου για περαιτέρω επιμορφώσεις. Το προβλεπόμενο
χρονοδιάγραμμα δεν τηρήθηκε λόγω ασυνέπειας των καλεσμένων ειδικών επισκεπτών....

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


