
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 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Λιβαδοχωρίου Λήμνου λειτουργεί από το 1989 και βρίσκεται στο κέντρο του νησιού
εξυπηρετώντας 13 τοπικές κοινότητες  ως επί το πλείστον αγροτικές. Το 10% του μαθητικού πληθυσμού  είναι
αλλοδαποί και Ρομά. Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του σχολείου  μαζί με την διευθύντρια είναι 5 και κατά την
σχολική χρονιά 2021-2022 εργάστηκαν συνολικά 19 εκπαιδευτικοί ανάμεσά τους 9 αναπληρωτές και φοίτησαν
120 μαθητές. Στο σχολείο λειτουργεί τμήμα ένταξης από το 2016 και κάθε χρόνο γίνονται τμήματα ενισχυτικής
διδασκαλίας και Σ.Δ.Ε.Υ. Το σχολείο μας από το 2011 ανήκει στο αειφόρα σχολεία και κάθε χρόνο υλοποιούνται
σχολικές δράσεις και προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων στα οποία συμμετέχει ένας μεγάλος αριθμός
μαθητών και εκπαιδευτικών.  Επίσης λειτουργούν μαθητικές ομάδες για το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη
λογοτεχνία, τη ρομποτική και τον εθελοντισμό. Συμμετέχουμε σε μαθητικά συνέδρια, φεστιβάλ, διαγωνισμούς
και τα έργα των μαθητών μας έχουν αποσπάσει πανελλήνια και διεθνή βραβεία. Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
επιμορφώνονται κάθε χρόνο και πιστοποιούνται σε σύγχρονες μορφές διδασκαλίας. Η σχέση του σχολείου με τον
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων είναι εποικοδομητική και εξυπηρετεί τους στόχους της εκπαιδευτικής
κοινότητας, επιπλέον, η εξωστρέφεια του σχολείου σε συνδυασμό με την έντονη δραστηριοποίηση του έχει
ενισχύσει το αποτύπωμα της εκπαιδευτικής μονάδας στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία.     

   Βιβλίο πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων και ιστοσελίδα του σχολείου: https://gym-livad.les.sch.gr/   

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας
Χρήση εποπτικών μέσων
Συχνή και καλή επικοινωνία με τους γονείς
Καλές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών αλλά και των μαθητών
μεταξύ τους
Καλλιέργεια θετικού σχολικού κλίματος, ενταξιακής κουλτούρας,
δημιουργικότητας και αυτοβελτίωσης
Συμβουλευτική υποστήριξη από κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο στο πλαίσιο

https://gym-livad.les.sch.gr/


Σ.Δ.Ε.Υ

Σημεία προς βελτίωση

Θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα εάν το τμήμα ένταξης και η ενισχυτική διδασκαλία   λειτουργούσαν από την
αρχή της σχολικής χρονιάς. Η ενίσχυση του εκπαιδευτικού δυναμικού με μόνιμο προσωπικό θα λειτουργούσε
ενισχυτικά ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα.   

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Δημοκρατικό μοντέλο διοίκησης σε συνδυασμό με τη Διοίκηση Ολικής
Ποιότητας με αποτέλεσμα τη συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής
κοινότητας στην εξυπηρέτηση των επιμέρους στόχων και του συνολικού
οράματος του σχολείου
Εξωστρέφεια του σχολείου με πραγματικά οφέλη προς και από την τοπική
κοινωνία
Ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα της σχολικής μονάδας
Άψογη συνεργασία με τον ΣΕΕ του σχολείου
Ενθάρρυνση συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Σημεία προς βελτίωση

Σταθερός αριθμός μόνιμων εκπαιδευτικών, όλων των ειδικοτήτων που θα εξυπηρετεί τις μαθησιακές ανάγκες
του σχολείου από την αρχή της σχολικής χρονιάς και θα εντάσσεται στη κουλτούρα του σχολείου και στο όραμα
του. 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ειδικότερα οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενθαρρύνονται για τη συμμετοχή τους σε δράσεις
αυτοβελτίωσης  και επαγγελματικής ανάπτυξης και συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια με εισηγήσεις.
Επίσης δημοσιεύουν άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά επικοινωνώντας τις παιδαγωγικές δράσεις του σχολείου
στην επιστημονική κοινότητα  

Σημεία προς βελτίωση

Απαιτείται χρόνος προκειμένου και οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πέραν των τυπικών προσόντων για τον
διορισμό τους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την αυτομόρφωσή 
τους στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης.             



Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
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

Τα σεμινάρια που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί βοήθησαν στην επαγγελματική τους αναβάθμιση αλλά
κυρίως αποτέλεσαν αφετηρία καλών πρακτικών για εφαρμογή στο σχολικό περιβάλλον και μέσα στην τάξη αλλά
και έξω από αυτή, στις σχολικές δραστηριότητες. Η διάδραση μεταξύ εκπαιδευτικών και επιστημονικού
προσωπικού συνέβαλε στη δημιουργία κλίματος συνεργασίας και συνευθύνης για το σχολείο και αποτέλεσε πηγή
αυτοκριτικής και αυτοβελτίωσης και ουσιαστικής ικανοποίησης για τους εκπαιδευτικούς.
Η σχολική κοινότητα, τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί, υποδέχτηκε στο σύνολό της με θέρμη τις
δράσεις που οργανώθηκαν. Μέσα από τις δράσεις ενισχύθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών και
εκπαιδευτικών - μαθητών. Παράλληλα, καλλιεργήθηκαν οι κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, αναπτύχθηκε το
δημοκρατικό τους πνεύμα και ενισχύθηκε η αυτοπεποίθησή τους, ο αυτοσεβασμός τους και η ενσυναίσθηση.
Ακόμη, ενδυναμώθηκε ο δεσμός των μαθητών και των γονέων τους με το σχολείο. Μάλιστα, οι μαθητές με τη
συμμετοχή τους σε όλα τα παραπάνω κατάφεραν να αποσπάσουν μεγάλο αριθμό διακρίσεων και βραβείων σε
Διεθνείς και Πανελλήνιους Διαγωνισμούς.
Τεκμηρίωση: Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Ιστοσελίδα του σχολείου, Αρχείο Βραβείων του σχολείου

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Στις ατομικές επιμορφώσεις ήταν εύκολη η επιλογή του θέματος σύμφωνα με τα προσωπικά ενδιαφέροντα του



κάθε εκπαιδευτικού. Στις ενδοσχολικές επιμορφώσεις η επιλογή από μια μεγάλη προσφορά διαδικτυακών
σεμιναρίων καθοριζόταν πάντα μετά από σύντομη συζήτηση, παρουσίαση του θέματος  και προτάσεις απο τους
συντονιστές της δράσης. ΄Ολες οι επιμορφώσεις έγιναν κατά τις απογευματικές ώρες και αυτό είχε μια σχετική
δυσκολία στον συντονισμό. 

Οι συναντήσεις με φορείς και με γονείς, λόγω της πανδημίας πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως, παράμετρος
που δυσχεραίνει την επικοινωνία. Η χωροταξία του σχολείου δεν ευνοεί τις μετακινήσεις των μαθητών και την
παραμονή τους στο σχολείο εκτός ωρολογίου προγράμματος παρόλα αυτά η συνδρομή των γονέων και των
εκπαιδευτικών στη διευκόλυνση της πρόσβασης των μαθητών υπήρξε καθοριστική για την πραγματοποίηση  και
επιτυχία των δράσεων

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Σεμινάρια για τη διαχείριση της σχολικής τάξης, σεμινάρια ειδικής αγωγής και για
καινοτόμες εκπαιδευτικές μεθόδους και εργαλεία.


