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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. 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 του Διευθυντή. Το Προαύλειο
είναι μεγάλο με  Κλειστό Γυμναστήριο και γήπεδο μπασκετ 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. Η κτιριακή υποδομή είναι επαρκής γαι τις ανάγκες του σχολείου και
των μαθητών μας.

Ο Σύλλογος διδασκόντων αποτελειται απο 12 καθηγητές/τριες. Το διαδακτικό δυναμικό κατανεμεται ως εξής: 3
οργανικά ανήκοντες ,2 νεοδιόριστοι στη  διαθεση ΠΥΣΔΕ, 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 σστο γυμνάσιο , ενώ όλοι οι άλλοι διατίθενται και σε άλλα σχολεία .

Ο τοπος 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
αυτό λαμβανεται υπόψη κατά την οργάνωση ενός σχεδιου εκπαιδευτικής παρέμβασης ή επαφής με την
οικογένεια. 

Το περασμένο σχολικό έτος 2020-21 το σχολείο μας είχε υποστεί φθορές στην τοιχοποία  μετά από το σεισμό που
έγινε τον Οκτώβριο 2020. Εκτοτε δεν έχουν αποκατασταθεί οι  φθορές στα επιχρίσματα του εξωτερικού κτιρίου , 
γεγονός που  οδήγησε τη διεύθυνση του σχολείου - εκπροσωπώντας  το σύλλογο διδασκόντων- να αναλάβει
πρωτοβουλία δράσεων και έγγραφων διεκδικήσεων προς το Δήμο Χίου, με στόχο την άμεση  αποκατάσταση των
φθορών στις κτιριακές υποδομές του σχολείου. 

 Επίσης ο Διεθυντής του σχολείου βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια από τον Οκτώβριο του 2020. Τη Διεύθυνση του
σχολείου έχει αναλάβει η αναπληρώτρια διεθύντρια   , η οποία συνεχίζει να εκτελεί  χρέη διεθύντριας και το νέο
σχολικό έτος 2021-22. 

Την περασμένη σχολική χρονιά λόγω της πανδημίας covid εφαρμόσαμε πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης με επιτυχία.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων πήρε μέρος μαζικά στην απεργία - αποχή που είχε κηρύξει η ΟΛΜΕ και ετσι απείχε απο
τις διαδιακσίες αξιολόγησης. Πρεπει επίσης να επισημανθεί ότι  η σύσταση του Συλλόγου Διδασκόντων τη
φετινή σχολική χρονιά ( 2021-22)  έχει αλλάξει σχεδόν ολοκληρωτικά, αφού δύο οργανικά ανήκοντες πήραν



μετάθεση και έγιναν νέοι διορισμοί φέτος.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Μέσα σε συνθήκες πανδημίας και αναστολής της δια ζώσης διδασκαλίας  το σχολείο μας θεωρώ πως
ανταποκρίθηκε άψογα στις απαιτήσεις των δύσκολων καιρών. Εφάρμοσε τηλεκπαίδευση με επιτυχία. 

 Πιστεύω πως είναι θετικό ότι το σχολείο μας είναι μικρό με μαθητικό δυναμικό που μπορεί να ελεγχθεί εύκολα .
Τα προβλήματα αντιμετωπίζονται άμεσα και η μαθησιακή -παιδαγωγική λειτουργία ασκείται  με επιτυχία σε
μικρές αριθμητικά τάξεις. Ο διευθυντής έχει άμεση αντίληψη της λειτουργία ςόλου του σχολέιου και οι
καινοτόμες πρακτικές εφαρμόζονται καίρια.

Σημεία προς βελτίωση

Χρειάζεται να καλλιεργήσουμε περισσότερο τις σχέσεις σεβασμού και αλληλοεκτίμησης μεταξύ των μαθητών
/τριών μας. Επίσης πρέπει να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμηση των ευάλωτων μαθητών μας και να επέμβουμε
διορθωτικά στις επιθετικές στάσεις και συμπεριφορές.  Υπάρχει πρόβλημα με την τήρηση κανόνων απο
ορισμένους μαθητές και τη διαχείρηση των συναισθημάτων τους.

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να συνεργαστούμε με το σύλλογο γονέων για να επέμβουμε αποτελεσματικά και
ολιστικά.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Το Σχολείο λειτουργεί  ομαλά και ο διευθυντής ασκεί άμεση εποπετεία λογω του μικρού μεγέθους του. Γνωρίζει
άριστα το προσωπικό ακι τους μαθητές /τριες του. Τις ανάγκες επίσης του τόπου και τα προβλήματα. Αξιοποιεί
τις δυνατότητες όλου του προσωπικού προς όφελος της  σχολικής κοινότητας.

Σημεία προς βελτίωση

Μικρός σύλλογος  διδασκόντων , οι εκπαιδευτικοί υπηρετούν και σε άλλα σχολεία . Αυτό δημιουργεί μεγάλο
πρόβλημα αξιοποίησης του διδακτικού προσωπικού και δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ των μελών του
συλλόγου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ο Σύλλογος συμμετείχε σε όσες επιμορφωτικές δράσεις ήταν δυνατόν να πάρει μέρος. Βέβαια σε εξ αποστάσεως
προγράμματα λόγω πανδημίας.Κυρίως σε αυτές που αφορούσαν την τηλεκπαίδευση και τη ψηφιακή τεχνολογία.



Σημεία προς βελτίωση

Σίγουρα έχουμε ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα που αφορούν και τον ψηφιακό γραμματισμό και την
παιδαγωγική μας λειτουργία.Καλή επίσης θα ήταν μια επιμόρφωση για τη διαχείρηση των κρίσεων στη σχολική
λειτουργία. 


