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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 Γυμνάσιο Αφάντου ιδρύθηκε το 1978-’79 και αρχικά στεγαζόταν στο κτίριο του
3ου Δημοτικού Σχολείου Αφάντου. Το 1985 μεταφέρθηκε σε νέο κτίριο, όπου σήμερα
στεγάζεται το ΓΕ.Λ. Αφάντου. Από το 2004 όμως, στεγάζεται σε σύγχρονο
βιοκλιματικό κτίριο, η ανέγερσή του οποίου συνετελέσθη το 2003. Τα μαθήματα
ξεκίνησαν στο νέο κτίριο το σχολικό έτος 2004–΄05. Η Σχολική Μονάδα διαθέτει
συνολικά 13 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο Πληροφορικής, εργαστήριο Φυσικής-
Χημείας, δανειστική βιβλιοθήκη, κλειστό γυμναστήριο, καθώς και αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων με θεατρική σκηνή. H πλειοψηφία των μαθητών/τριών
προέρχονται από το ομώνυμο χωριό-κωμόπολη Αφάντου. Οι υπόλοιποι μαθητές/τριες
από το χωριό της Αρχίπολης 12 km περίπου από το σχολείο και το χωριό των
Κολυμπίων. Οι γονείς των μαθητών/τριών ασχολούνται με όλα τα επαγγέλματα
(δημόσιος και ιδιωτικός τομέας, τουριστικά επαγγέλματα, αγροτικά επαγγέλματα).
Λόγω του τουρισμού και των ξενοδοχειακών μονάδων στην περιοχή υπάρχουν μικρές
μετακινούμενες ομάδες μαθητών/τριών που μετεγγράφονται σε κάθε σχολικό έτος
τόσο το φθινόπωρο όσο και κατά την άνοιξη. Η φοιτητική διαρροή στο σχολείο μας
είναι σχετικά μικρή τρεις-τέσσερις μαθητές σε σύνολο 264 μαθητών. Ως προς τις
επιδόσεις των μαθητών/τριών υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις, ανάλογα φυσικά και
την ιδιοσυστασία του/της μαθητή/τριας μα κατά βάσει, όμως, θεωρούμε πως
οφείλονται σε κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους. Οι αλλοδαποί στο σχολείο μας
(Αλβανία-Βουλγαρία κλπ) κατέχουν ένα ποσοστό της τάξης του 26,5%. Οι
εκπαιδευτικοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μόνιμοι και ενδιαφέρονται
για την πρόοδο των παιδιών, ενημερώνουν συχνά τους γονείς, βοηθώντας και
συμβάλλοντας-όπου είναι δυνατόν- στη λύση των όποιων αναφυόμενων
προβληματων. Η Σχολική Μονάδα έχει σε απόλυτη προτεραιότητα την σύσφιξη των
σχέσεων σχολείου-οικογένειας με αντίστοιχες εκδηλώσεις-δράσεις, Σχολές Γονέων,
ομιλίες, ενημερώσεις, εκδηλώσεις κλπ (και μέσω webex στις μέρες της πανδημίας).
Εκ μέρους της διεύθυνσης του σχολείου ο σεβασμός, η κατανόηση, η συναδελφική
αλληλεγγύη και η βοήθεια προς τους/τις εκπαιδευτικούς είναι αμέριστη και γίνεται



αξιόλογη προσπάθεια βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου.
Γίνονται απόπειρες  συμμετοχής σε ευρωπαικά και εθνικά προγράμματα μα και
συμμετοχής σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος. Το σχολείο μας βρίσκεται σε
διαδικασίες αδελφοποίησης με το αντίστοιχο ελληνικό σχολείο της Αγίας Τριάδος
στην Αμερική. Αυτο σηματοδοτεί εξέλιξη, δημιουργία δεσμών με την ομογένεια της
Αμερικής και προβολή του εκπαιδευτικού μας έργου  στην ευρύτερη κοινότητα.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Λόγω της παγκόσμιας πανδημίας ασφαλώς δεν έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν λόγω
των περιοριστικών μέτρων. Η τηλεκπαίδευση λειτούργησε με τον καλύτερο δυνατόν
τρόπο (εκ μέρους των εκπαιδευτικών) σε όλα τα μαθήματα. Χρησιμοποιήθηκαν
σχεδόν όλα τα ψηφιακά εργαλεία που ήταν διαθέσιμα. Πολλοί μαθητές συμμετείχαν
ικανοποιητικά, κάποιοι απείχαν ή παρακολουθούσαν περιστασιακά. Κάθε
Παρασκευή, μετά το πέρας του ωρολογίου προγράμματος, πραγματοποιούνταν
Σύλλογος Διδασκόντων, μέσω webex, ως αποτίμηση-αξιολόγηση της παρελθούσης
εβδομάδας. Υπήρχε η ενθάρρυνση εκ μέρους των εκπαιδευτικών προς τους μαθητές
και η στήριξη της οικογένειας (τηλεφωνικά & διαδυκτιακά). Το κύριο θετικό
χαρακτηριστικό ήταν η άψογη συνεργασία σύμπασας της εκπαιδευτικής κοινότητας
και των Γονέων/Κηδεμόνων συμπεριλαμβανομένων στη δύσκολη αυτή συγκυρία.

Σημεία προς βελτίωση

Η ποιότητα διδακτικών πρακτικών (καλύτερου σχεδιασμού της διδασκαλίας,
οργάνωσης της τάξης, εμπλοκής των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία, ευρύτερη
χρήση ΤΠΕ, ομαδικές και συνθετικές εργασίες) πρέπει να είναι τα σημεία προς
βελτίωση της Σχολικής Μονάδας.  Προφανώς αρκετοί μαθητές/τριες αντιμετώπισαν
προβλήματα στην ηλεκτρονική μάθηση εν μέσω της πανδημίας και κάποιοι
ενδεχομένως δεν συμμετείχαν και καθόλου, παρά την παρότρυνση και ενθάρρυνση
του σχολείου μα και της οικογένειάς τους. Πάντως, η διαφοροποιημένη διδασκαλία
(ανεστραμμένη τάξη-βιωματικές μέθοδοι, διαφοροποιημένες δραστηριότητες-
ομαδοσυνεργατικές πρακτικές κλπ) πρέπει να ενισχυθούν κατά τη νέα σχολικη
χρονιά 2021-΄22 και να τεθούν σε προτεραιότητα. Οι δειγματικές διδασκαλίες-
ετεροπαρατήρηση- και η παρουσίαση των μοντέλων αυτών διδασκαλίας στο σύνολο
της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι απαραίτητη για διάχυση καλών πρακτικών.
Επίσης, πρέπει να γίνουν περισσότερα βήματα στην προσέλκυση των
Γονέων/Κηδεμόνων στο σχολείο με αντίστοιχες δράσεις, ώστε να κινητοποιηθούν να



βοηθήσουν τα παιδιά τους  να βελτιωθούν στον τομέα της μελέτης στο σπίτι, όπως
οι σύγχρονες συνθήκες ορίζουν (internet, μελέτη ηλεκτρονικού βιβλίου, e-class κλπ).

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Συνεχής μεταμόρφωση του σχολείου από πλευράς υλικοτεχνικής υποδομής με την
συνεργασία των αρμοδίων φορέων και τινών δωρητών. Αγαστές και ειλικρινείς
σχέσεις όλων των εμπλεκομένων στην μαθησιακή και εκπαιδευτική διαδιακασία.
Απρόσκοπτη λειτουργία σε όλα τα επίπεδα της σχολικής Μονάδος
(προγραμματισμός, οργάνωση, εκτέλεση)

Σημεία προς βελτίωση

Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης προς κάθε τομέα και κατεύθυνση.
Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για εξεύρεση πόρων (δωρεές, χορηγήσεις
κλπ) με σκοπό τη βελτίωση της Σχολικής Μονάδας. Καλύτερη αξιοποίηση του
εκπαιδευτικού προσωπικού ανάλογα με τα προσόντα τους και επιδίωξη ανάπτυξης
κουλτούρας επαγγελματισμού. Συνίσταται να επιδιωχθεί μια καλύτερη ενημέρωση
των εκπαιδευτικών γύρω από τη νομοθεσία και τις εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης άπαντες οι εκπαιδευτικοί τη στήριξαν, ακόμη
και με ίδια μέσα (πολύ σημαντικό!!). Πριν το κλείσιμο των σχολείων -στην περίοδο
της πανδημίας -ο καθηγητής της πληροφορικής σε σειρά συναντήσεων, αυτοβούλως,
έδειξε τις ψηφιακές πλατφόρμες και επιμόρφωσε τους/τις εκπαιδευτικούς που
εκδήλωσαν συμμετοχή. Επίσης, παρακολούθησαν οι περισσότεροι τα επιμορφωτικα
σεμινάρια του Ι.Ε.Π. (Τ4Ε, &Εργαστήρια Δεξιοτήτων).

Σημεία προς βελτίωση

Η ανάγκη, της επιμόρφωσης, είναι πολύ σημαντική. Πρέπει και επιβάλλεται, ώστε
να αποτελέσει κουλτούρα και επαγγελματική συνείδηση. Προς την κατεύθυνση αυτή
οφείλει να συνδράμει ουσιαστικα και δωρεάν το Υ.ΠΑΙ.Θ., με τους αντίστοίχους
φορίς του, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουν οι εκπαιδευτικοί από την τσέπη τους
χρήματα που είναι αποτρεπτικό για τέτοιου είδους ιδιωτικές επιμορφώσεις....Δεν
αρκεί μόνο το μεράκι και η εθελοντική διάθεση των εκπαιδευτικών χρειάζεται και η



στήριξη του κράτους!


