
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 Γυμνάσιο-Λ.Τ. Τσαριτσάνης "Κωνσταντίνος Οικονόμος" υπάγεται διοικητικά στον καλλικρατικό Δήμο
Ελασσόνας του Νομού Λάρισας, ο οποίος αποτελεί περιφερειακή ενότητα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το σχολείο ανήκει σε αγροτική περιοχή και παρέχει δωρεάν δημόσια Εκπαίδευση σε μαθητές που κατοικούν στην
Τσαριτσάνη του Δήμου Ελασσόνας σε επίπεδο υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευση.

Το κτίριο στο οποίο στεγάζεται η σχολική μονάδα είναι τριώροφο, πέτρινο, χτίστηκε το 1910 επί Οθωμανικής
κυριαρχίας στην περιοχή και ονομάστηκε Οικονόμειος σχολή προς τιμή του ευεργέτη του Κωνσταντίνου
Οικονόμου εξ Οικονόμων. Λειτούργησε ως δημοτικό, ημι-Γυμνάσιο (Ελληνικό σχολείο), Αστική σχολή θηλέων.
Μετά την απελευθέρωση του 1912 η  Οικονόμειος Σχολή εξελίχθηκε σε ένα από τα πρότυπα  γυμνάσια του
κράτους, το  μοναδικό στην επαρχία  Ελασσόνας. Λειτούργησε συνεχόμενα σύμφωνα με το αρχείο του σχολείου
(μαθητολόγια, βιβλίο πράξεων) έως το 1944. Πυρπολήθηκε από τους Γερμανούς στις 20 Αυγούστου του 1944 και
αποκαταστάθηκαν οι ζημιές το 1956 με δωρεά του Τσαριτσανιώτη  Θεμιστοκλή Βούλγαρη, και εράνους των
αποδήμων Τσαριτσανιωτών της Αμερικής και κατοίκων της Τσαριτσάνης. Το 1956 – 1957  έγινε παράρτημα του
μοναδικού τότε Γυμνασίου της επαρχίας Ελασσόνας. Το αρχείο φυλάσσεται στο 1ο Λύκειο Ελασσόνας. Το 1964-
1965 έγινε ανεξάρτητο Γυμνάσιο Τσαριτσάνης.  Το 1976 – 1977  δημιουργήθηκε το Λύκειο Τσαριτσάνης,  το
οποίο  καταργήθηκε με τις συγχωνεύσεις του 2010-2011. Από το 2015-2016  λειτουργεί ως Γυμνάσιο με
Λυκειακές Τάξεις.

- Ως προς τις υποδομές:

 Το σχολείο λειτουργεί σε πρωινή βάρδια, χρησιμοποιεί δε όλες τις εγκαταστάσεις του τριώροφου κτιρίου.
Συγκεκριμένα, έξι (6) αίθουσες διδασκαλίας, ένα (1) εργαστήριο Πληροφορικής, ένα (1) εργαστήριο Φυσικών
επιστημών, αίθουσα βιβλιοθήκης,  και ένα χώρο για γυμναστήριο ειδικά διαμορφωμένο για κάποιες αθλητικές
δραστηριότητες. Με βιντεοπροβολείς είναι εξοπλισμένες δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας, καθώς και τα
εργαστήρια Πληροφορικής και Φυσικών επιστημών.

Υπάρχει μία αίθουσα που χρησιμοποιείται ως γραφείο  Διευθυντή/ντριας  και μία δεύτερη ως γραφείο των
καθηγητών/τριών. Δίπλα στο γραφείο Διευθυντή/τριας υπάρχει ένας βοηθητικός χώρος που χρησιμοποιείται και
ως κουζίνα. Επίσης υπάρχουν σε δεύτερο εξωτερικό κτίριο ανεξάρτητες τουαλέτες αγοριών και καθηγητών
καθώς και κοριτσιών και καθηγητριών και μία (1) τουαλέτα για ΑΜΕΑ.

Τη σχολική χρονιά 2020 – 2021 στο κτίριο έγιναν εργασίες αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από
τον σεισμό των 6 ρίχτερ του Μαρτίου 2021. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στον 2ο όροφο πριν την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς. Θα ακολουθήσουν νέες εργασίες αποκατάστασης κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στο Α
ισόγειο του κτιρίου.



Ο αύλειος χώρος του σχολείου αποτελείται από δύο επίπεδα που επικοινωνούν με σκάλες. Στον χώρο υπάρχειένα
(1) γήπεδο βόλεϊ και ένα (1) γήπεδο μπάσκετ που διαμορφώνεται και σε μικρό γήπεδο ποδοσφαίρου.

Τη σχολική χρονιά 2020-2021 ο σύλλογος διδασκόντων απαρτίστηκε από 19 εκπαιδευτικούς. Οι οργανικά
ανήκοντες εκπαιδευτικοί ήταν εννέα (9) τρεις (3) από τους οποίους συμπλήρωναν ωράριο σε άλλες σχολικές
μονάδες. Επιπλέον, υπηρέτησε ένας (1) εκπαιδευτικός με διάθεση του ΠΥΣΔΕ που συμπλήρωνε το ωράριό του και
σε άλλο σχολείο, μία (1) εκπαιδευτικόςυπηρέτησε με ολική διάθεση, έξι (6) εκπαιδευτικοί συμπλήρωναν ωράριο
στο σχολείο και μία αναπληρώτρια εκπαιδευτικός που επίσης συμπλήρωνε το ωράριό της σε άλλη σχολική
μονάδα.

Το σχολείο δικαιολογεί μια θέση Διευθυντή/-ντριας.

Τη σχολική χρονιά 2020-2021 εγγράφηκαν 67 μαθητές και μαθήτριες. Στο γυμνάσιο φοίτησαν σαράντα επτά (47)
μαθητές/τριες και συγκεκριμένα δώδεκα (12) στην Α Γυμνασίου, δεκαεννέα (19) στην Β Γυμνασίου και δεκαέξι
(16) στην Γ Γυμνασίου. Στις Λυκειακές τάξεις φοίτησαν είκοσι (20) μαθητές/τριες, εννέα (9) στην Α Λυκείου, έξι
(6) στην Β Λυκείου και πέντε (5) στην Γ Λυκείου.

Η πανδημία COVID-19, με τα επάλληλα διαστήματα καραντίνας, ανέτρεψε, με την εισαγωγή της σύγχρονης ΕξΑΕ
– τηλεκπαίδευσης, πέρα από την εργασιακή, κυρίως τη μαθητική κανονικότητα και, επιτείνοντας τις
αντικειμενικές δυσκολίες, επέφερε νέα, ποικίλα προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, για την
αντιμετώπιση των οποίων το σχολείο κατέβαλε συνεχείς και συστηματικές προσπάθειες. Επιπλέον ωστόσο
προβλήματα προέκυψαν και από τον σεισμό των 6 ρίχτερ στις 3 Μαρτίου του 2021 καθώς και των
συνεχιζόμενων σεισμικών δονήσεων που ακολούθησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το σχολείο παρέμεινε
κλειστό και για κάποιο διάστημα δεν ήταν εφικτή ούτε η εξ αποστάσεως εκπαίδευση-τηλεκπαίδευση.
Εκπαιδευτικοί γονείς και μαθητές/τριες  αντιμετώπισαν την κατάσταση με ψυχραιμία. Η εκπαιδευτική
διαδικασία συνεχίστηκε μετά την πάροδο δύο εβδομάδων από τον μεγάλο σεισμό, άλλοτε δια ζώσης και άλλοτε
με ΕξΑΕ-τηλεκπαίδευση.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Συνεργασία μαθητών/τριών - Καθηγητών/τριών

Συμμετοχές των μαθητών/τριών σε δράσεις και επιμορφώσεις

Συχνή επικοινωνία και ενημέρωση των γονέων - κηδεμόνων

Ο ρόλος του Συμβούλου σχολικής ζωής

Σχολικός Κανονισμός

Ο μικρός αριθμός των μαθητών/τριών ανά τμήμα

Καλή υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης.

Χρήση νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία

 

Σημεία προς βελτίωση



Περισσότερες δράσεις με συμμετοχή των μαθητών και γονέων.

Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Ενημερωτικές συναντήσεις μαθητών/τριών με ειδικούς για θέματα υγείας, ασφάλειας στο διαδίκτυο, οδικής
συμπεριφοράς.

Συνεργασία με ψυχολόγους για διαχείριση καταστάσεων κρίσης και σχολικού εκφοβισμού.

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Δημοκρατική συμμετοχική διοίκηση.

Καλές σχέσεις τοπικής κοινωνίας - σχολικής μονάδας.

Οικονομική υποστήριξη από την σχολική επιτροπή.

Ουσιαστική συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων στη λειτουργία της σχολικής μονάδας

Κλίμα συνεργασίας και ομοφωνία στη λήψη απόφάσεων στις συνεδριάσεις του Σ.Δ.

Συνεργασία Διεύθυνσης με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

Μόνιμη καθαρίστρια με πλήρες ωράριο.

Καλή υλικοτεχνική υποδομή.

Σημεία προς βελτίωση

Γραμματειακή υποστήριξη (Δεν υπάρχει γραμματειακή υποστήριξη)

Γραφειοκρατία ( Μεγάλος όγκος γραφικής δουλειάς)

Το μέγεθος του σχολείου δεν δικαιολογεί θέση υποδιευθυντή.

Μη σαφής νομοθετική ρύθμιση για τον χρόνο υλοποίησης των συνεδριάσεων του Σ.Δ.

Πολυνομία και ασάφεια σε θέματα που αφορούν στην διοίκηση και λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Τα παραπάνω αρνητικά σημεία δεν μπορούν να βελτιωθούν από την σχολική μονάδα παρά μόνο από την διοίκηση
του Υπουργείου Παιδείας.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ενδιαφέρον για επιμόρφωση



Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

Χρήση νέων τεχνολογιών και μεθόδων στην διδασκαλία

Σημεία προς βελτίωση

Εμπλοκή περισσότερων εκπαιδευτικών σε δράσεις και προγράμματα


