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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 Σχολείο μας , είναι χτισμένο σε στρατηγικό, κομβικό σημείο στο Χωριό Τρίκερι
του Δήμου Ν. Πηλίου. Το απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς περιβάλλον που συνδυάζει
το βουνό των Κενταύρων και τη θάλασσα, το πλουσιότατο ιστορικό και πολιτισμικό
υπόβαθρο της περιοχής, τα ιστορικά μνημεία, έχουν ως αποτέλεσμα την  εντονότατη
τουριστική κίνηση όλο το χρόνο. Οι κάτοικοι του Χωριού ασχολούνται κυρίως με την
αλιεία τη ναυτιλία και τη κτηνοτροφία αλλά και με τον τουρισμό.  Οι ιδιαιτέρες
συνθήκες της απόστασης, από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα έχουν κρατήσει το
Χωριό και κατά συνέπεια το Σχολείο, μακριά από δρώμενα και συμμετοχές σε
διάφορα πολιτιστικά , κοινωνικά και πολιτισμικά  προγράμματα. Οι μαθητές  έχουν
καλλιτεχνικές ευαισθησίες. Συμμετέχουν σε σχολικούς διαγωνισμούς και αθλητικά
τουρνουά, όπου και διακρίνονται. Η σχολική βία είναι λέξη και πρακτική άγνωστη
στους μαθητές του Σχολείου μας. Η βράβευση των μαθητών μας για τις επιδόσεις
τους από τοπικούς φορείς υπό την αιγίδα του Υπουργείου είναι αδιάψευστος
μάρτυρας των παραπάνω. Οι φίλεργοι και φιλομαθείς μαθητές μας δουλεύουν
ομαδικά. Συνεργάζονται αρμονικά. Διακατέχονται από άμιλλα αλλά όχι από στείρο
ανταγωνισμό. Οι άριστες διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ μαθητών αλλά και μεταξύ
διδασκόντων και διδασκομένων είναι διαχρονικές και όχι εφήμερες, χτισμένες σε
στέρεες βάσεις. Διακατέχονται από αμοιβαίο σεβασμό, κατανόηση, αλτρουισμό,
αναγνώριση της προσφοράς και έκφραση ευγνωμοσύνης. Η συνεργασία μεταξύ
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με το Σύλλογο Διδασκόντων είναι συνεχής, γόνιμη
και αρμονική.

Στο Γυμνάσιο ΛΤ Τρικερίου  υπάρχουν 7 αίθουσες διδασκαλίας οι οποίες είναι
κατάλληλες και επαρκούν για τη διδασκαλία και τις ανάγκες των μαθητών. Υπάρχει
Εργαστήριο Φυσικοχημείας εξοπλισμένο, όπως και Εργαστήριο Η/Υ. Ο χώρος
διοίκησης καλύπτει στοιχειωδώς μόνο τις ανάγκες των καθηγητών. Στους
βοηθητικούς χώρους συναριθμούνται μία μικρή αποθήκη, τουαλέτες για μαθητές –
για καθηγητές , λεβητοστάσιο. Στον αύλειο χώρο υπάρχουν γήπεδα μπάσκετ και



βόλεϊ. Ας σημειωθεί ότι δεν έχουμε ολοκληρώσει τις εργασίες (αν και υπάρχει
υποδομή) για άτομα με κινητικά προβλήματα (βεβαίως μέχρι σήμερα δε χρειάστηκε
να αντιμετωπιστεί σχετική περίπτωση). Το κτήριο είναι ασφαλές για το ανθρώπινο
δυναμικό του σχολείου. Οι αίθουσες έχουν αρκετό φωτισμό, η θερμοκρασία σ’ αυτές
είναι καλή, ενώ οι εξωτερικοί θόρυβοι είναι ελάχιστοι. Ωστόσο κάποια υλικά
χρειάζονται αντικατάσταση, όπως τα κουφώματα των παραθύρων και τα
προστατευτικά κάγκελα του εξώστη, που όντας ξύλινα έχουν υποστεί σημαντική
φθορά συν τω χρόνο.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Στο σχολείο εφαρμόζονται καλές διδακτικές πρακτικές και επιχειρήθηκε η εισαγωγή
καινοτόμων διδακτικών πρακτικών. Παρατηρήθηκε ενίσχυση των ψηφιακών
δεξιοτήτων των μαθητών, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης, αλλά και
παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Τέλος υπήρξε συμμετοχή και διάκριση σε διαγωνισμό Μαθηματικών.

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς 2020-2021 οι απουσίες  των μαθητών ήταν
ελάχιστες στη δια ζώσης εκπαίδευση. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση συμμετείχαν
κανονικά όλοι οι μαθητές με ελάχιστες περιστασιακές απουσίες. Δεν υπήρξε κανένα
φαινόμενο διακοπής φοίτησης. Η μετάβαση των μαθητών μεταξύ των βαθμίδων
εκπαίδευσης έγινε ομαλά και χωρίς προβλήματα.

Οι σχέσεις μεταξύ μαθητών είναι άριστες, βασίζονται στην φιλία και τα κοινά
βιώματα, απόρροια του απομονωμένου χαρακτήρα του Τρικερίου. Το σχολείο
ενισχύει αυτή τη σχέση, διαμορφώνοντας κλίμα αλληλοσεβασμού και συνεργασίας
τόσο μεταξύ των μαθητών, όσο και μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Ιδιαίτερη
μέριμνα λαμβάνεται όσον αφορά τις σχέσεις σχολείου οικογένειας, ώστε να υπάρχει
συνεργασία,  απρόσκοπτη επικοινωνία και εμπιστοσύνη.

Σημεία προς βελτίωση

Μεθοδεύουμε την συνέχεια και βελτίωση των  καλών διδακτικών πρακτικών και
καινοτόμων δράσεων που είχαν ξεκινήσει από το περασμένο σχολικό έτος, σε
συνδυασμό με τις νεοαποκτηθείσες ψηφιακές δεξιότητες.

Μετά από μεγάλο διάστημα αναγκαστικών και απαραίτητων περιορισμών που
επέβαλε η πανδημία, ελπίζουμε να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε δια ζώσης



συναντήσεις με τους γονείς/κηδεμόνες για ενημέρωση σε θέματα ενδιαφέροντος,
στις οποίες είμαστε βέβαιοι πως θα ανταποκριθούν θετικά, αν κρίνουμε από την
συμμετοχή τους σε παρόμοιες προσπάθειες προηγούμενων ετών.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1.Eνισχύθηκε η παρεχόμενη σχολική εκπαίδευση με βάση το σχέδιο    διάθεσης και 
τον προγραμματισμό   για πολλές δράσεις.

2.Ο Σύλλογος διδασκόντων ανταποκρίθηκε  θετικά  στον προγραμματισμό και την
υλοποίηση των δράσεων που  στηρίχθηκαν  στη συνεργασία τους.

3.Υπήρξε  διαρκής  επαφή με τους τοπικούς φορείς και τη δημοτική ηγεσία. Αυτό
επέτρεψε μια αγαστή συνεργασία   με γενικότερο αποδέκτη το σχολείο και τους
μαθητές.

4.Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονταν διαρκώς με τις σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης.
Συμμετείχαν σε επιμορφώσεις που αφορούσαν το σχολείο και την εκπαίδευση.

5.Χρησιμοποιήθηκε όσο το δυνατόν η ψηφιακή τεχνολογία για την ανατροφοδότηση
και την αξιολόγηση μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

1.Η επαρκής αξιολόγηση έπρέπε να  στηρίζεται σε ένα σταθερό σύλλογο
διδασκόντων  , απαρτιζόμενο από διδάσκοντες που συμμετέχουν σε δράσεις και όχι
προσωρινά τοποθετημένους εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές που δεν θα είναι την
επόμενη χρονιά.

2.Απαιτούνταν περισσότερη ενεργή συμμετοχή και συνεργασία του συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων και της Τοπικής Κοινότητας σε δράσεις με την σχολική
μονάδα.

3.Η ενεργοποίηση του δυναμικού των κτιριακών εγκαταστάσεων πέραν του
σχολικού προγράμματος με τη συμβολή του Δήμου θα οδηγούσε σε μια σειρά από
εξωσχολικές επιμορφωτικές δράσεις .

4.Χρειάζονταν μεθόδευση καλύτερων πρακτικών εκπαίδευσης  με κύριο στόχο την
ποιοτική αναβάθμιση των μαθητών γνωστικά και συμπεριφορικά.



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Αρκετοί από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας έχουν επιμορφωθεί στις Τ.Π.Ε.
Β’ Επιπέδου (Β1 και Β2). Κατά τη σχολική χρονιά 2020-2021 οι εκπαιδευτικοί
συμμετείχαν σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς που αφορούσαν θέματα της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης, εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων και εργαλείων και
εξοικείωση με τεχνικές και μεθόδους για τη βελτίωση της διδασκαλίας των
μαθημάτων εξ αποστάσεως.  Οι επιμορφώσεις αυτές έγιναν από αρμόδιους φορείς
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και από αρμόδιους φορείς του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Σημεία προς βελτίωση

Δεν έγιναν ενδοσχολικές επιμορφώσεις το σχολικό έτος 2020-2021.  Όσον αφορά τις
επιμορφώσεις που έγιναν από το Υπουργείο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
(Τ4Ε) παρατηρήθηκε ότι επειδή άρχισαν προς το τέλος της σχολικής χρονιάς και
λίγο πριν από τη λήξη του λοκ ντάουν, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να
εφαρμοστούν στην πράξη, οι επιπλέον γνώσεις που αποκτήθηκαν.

Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης στον τομέα της
συμμετοχής του σχολείου μας σε Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα αλλά και σε
δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος. Ελπίζουμε φέτος σε μια ομαλότερη σχολική
χρονιά, ώστε οι σχεδιαζόμενες δράσεις να ευοδωθούν.


