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 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου βρίσκεται στo κέντρο της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης και δέχεται παιδιά που
διαμένουν στην ομώνυμη περιοχή. Υπηρετούν στο σχολείο 51 καθηγητές εκ των οποίων οι 47 είναι μόνιμοι. Οι
αναπληρωτές στην επιλογή τοποθέτησης τους επιλέγουν το σχολείο μας, καθώς έχουν υπηρετήσει προηγούμενα
σχολικά έτη. Το μαθητικό δυναμικό είναι 514 μαθητές. Λειτουργούν 21 τμήματα γενικής παιδείας,
5 τμήματα ένταξης, με μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.
Το οικονομικό και βιοτικό επίπεδο των οικογενειών των μαθητών μας είναι αρκετά υψηλό. Οι περισσότεροι
γονείς είναι ιατροί, δικηγόροι, υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες. Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι οι
Γονείς/Κηδεμόνες μπορούν να προσφέρουν αρκετή υποστήριξη στα παιδιά τους. Επίσης το μορφωτικό επίπεδο
της πλειοψηφίας των γονέων είναι υψηλό.
Το γυμνάσιο διαθέτει τις παρακάτω υποδομές: 1 εργαστήριο φυσικών επιστημών, 2 εργαστήρια πληροφορικής, 1
εργαστήριο τεχνολογίας, . Οι μαθητές των τμημάτων ένταξης παρακολουθούν μαθήματα σε 5 μικρές αίθουσες οι
οποίες είναι κατασκευασμένες για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες τους.
Διαθέτουμε 12 διαδραστικούς πίνακες με βιντεοπροβολείς για χρήση από τους καθηγητές. Στις 8 αίθουσες που
δεν διαθέτουν διάδραση υπάρχουν φορητοί υπολογιστές και βιντεοπροβολείς . Υπάρχει δομημένη καλωδίωση και
όλοι οι χώροι έχουν ενσύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω οπτικής ίνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, επίσης
τα εργαστήρια και το αμφιθέατρο έχουν σταθερά τοποθετημένους υπολογιστές και βιντεοπροβολείς οροφής.
Επιπλέον λειτουργεί στο σχολείο μας ΕΔΕΑΥ με ψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό για δύο ημέρες την
εβδομάδα. Έχουμε σχολική νοσηλεύτρια, η οποία έχει συμβάλει εξαιρετικά στη δύσκολη κατάσταση που
βιώνουμε με την πανδημία.

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

Θετικά σημεία

1. Το πολύ καλό κλίμα συνεργασίας και κατανόησης στον Σύλλογο των καθηγητών.
2. Η άριστη συνεργασία σχολείου Γονέων/Κηδεμόνων

Σημεία προς βελτίωση

Ευελπιστούμε ότι τη νέα σχολική χρονιά θα υπάρχει περισσότερος χρόνος χωρίς το πρόβλημα της πανδημίας
ώστε να υλοποιηθούν περισσότερες δράσεις και χρόνος για συναντήσεις με φορείς Πανεπιστήμια, Μουσεία.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η ομαλή συνεργασία της Διεύθυνσης με όλο το ανθρώπινο δυναμικό, η θετική διάθεση από τους εκπαιδευτικούς
συνεργασίας με φορείς και επιστήμονες.
Σημεία προς βελτίωση

Είναι προς όφελος της σχολικής κοινότητας η συνέχιση της άψογης συνεργασίας του σχολείου με τους γονείς
/κηδεμόνες και τους φορείς.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1. Η θετική πρόθεση των εκπαιδευτικών να ενημερώνονται και να παρακολουθούν τα σύγχρονα δεδομένα και τις
αλλαγές στην παιδαγωγική πρακτική.
2. Οι προτάσεις των καθηγητών προς τη διεύθυνση για ενδοσχολική επιμόρφωση.
Σημεία προς βελτίωση

Υλοποίηση ενδοσχολικής επιμόρφωσης από ειδικούς επιστήμονες και φορείς που να στηρίζεται στα δεδομένα του
δυναμικού του σχολείου μας.

