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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

Ημερήσιο Γυμνάσιο Πέτρας Λέσβου (3310010)

Πέτρα Λέσβου, Τ.Κ. 81109

 

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στο σχολείο μας φοίτησαν 124 Μαθητές και
εργάστηκαν 17 Εκπαιδευτικοί από τους οποίους μόνο οι 7 ήταν μόνιμοι και
κατείχαν οργανική θέση στο σχολείο. 

Το σχολείο μας βρίσκεται στα βορειοδυτικά του νησιού της Λέσβου σε απόσταση
σχεδόν 60 χλμ (70 λεπτά με αυτοκίνητο) από την πρωτεύουσα του νησιού, τη
Μυτιλήνη. Το οδικό δίκτυο της περιοχής μας είναι ορεινό και σε αρκετά σημεία
επικίνδυνο, ειδικά κατά τη χειμερινή περίοδο. Η μεγάλη απόσταση από τη Μυτιλήνη,
το δύσκολο οδικό δίκτυο και το γεγονός ότι δεν αποτελούμε "δυσπρόσιτο σχολείο"
επιφέρουν την μεγάλη καθυστέρηση στην στελέχωση του σχολείου μας. Ειδικά τα
Τμήματα Ένταξης του σχολείου μας, δεν έχουν στελεχωθεί επι σειρά ετών, αν και
στο σχολείο μας φοιτούν 20-30 μαθητές με γνωμάτευση από ΚΕΣΥ. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Πολύ καλή οργάνωση και λειτουργία της Σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης
μέσω webex.



Διευρυμένη χρήση των ΤΠΕ, της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και της 
διαθεματικής προσέγγισης στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ενίσχυση της συνεργασίας των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία 
και στα προγράμματα Erasmus , προκειμένου οι μαθητές μέσα από τη 
συνεργασία να αποδεχτούν ο ένας τον άλλο και να απορρίψουν 
διαχωρισμούς και αποκλεισμούς

Στενή παρακολούθηση των απουσιών των μαθητών του σχολείου μας και συχνή
συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες.

Δεν μαρτυρείται σχολική διαρροή. 

Μέσω της συνεργασίας των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
στα προγράμματα Erasmus , οι καθηγητές εμπνέουν ένα κλίμα 
αλληλοσεβασμού και αποδοχής. 

Ο νέος Εσωτερικός Σχολικός Κανονισμός διαμορφώθηκε με τη συμβολή των
μαθητών και των εκπαιδευτικών και ρυθμίζει τις σχέσεις μαθητών και
εκπαιδευτικών.

Το δημοκρατικό και συνεργατικό κλίμα στην τάξη βοήθησε στην επικοινωνία
εκπαιδευτικών και μαθητών.

Η Τηλεκπαίδευση δημιούργησε αποστάσεις μεταξύ μαθητών και 
καθηγητών και χρειάζεται περισσότερος χρόνος με «δια ζώσης» 
επικοινωνία, για να αναστηλωθούν οι γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ τους. 

Τακτική επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς και το Σύλλογο Γονέων μέσω
ηλεκτρονικών μηνυμάτων (email) για θέματα επίδοσης, απουσιών, συμπεριφοράς και
επίλυσης προβλημάτων.

Ο νέος Εσωτερικός Σχολικός Κανονισμός διαμορφώθηκε με τη συνεργασία των
Γονέων και Κηδεμόνων.

Υλική και ηθική υποστήριξη του σχολείου από τους γονείς. 

 

Σημεία προς βελτίωση

Συγκεντρώνουμε τα προβλήματα και τις αδυναμίες σχετικά με την ΕξΑΕ μέσω του
cisco webex meetings.

Το διαδίκτυο είναι ασταθές και προκαλούνται προβλήματα στις συνδέσεις. Τα



προβλήματα επιτείνονται, επειδή συνδεόμαστε όλοι μαζί συγχρόνως. 
Τα σχολεία πρέπει να ενισχυθούν με καλύτερες συνδέσεις internet
, για να μπορούν να ανταποκρίνονται σε τέτοιες ανάγκες και να υποστηρίζουν 
επαρκώς τους εκπαιδευτικούς τους.
Ενδεχομένως κάποια προβλήματα στις συνδέσεις να οφείλονται στα
πεπαλαιωμένα μέσα που χρησιμοποιούν οι καθηγητές ή και οι μαθητές. Στ
α σχολεία πρέπει να ανανεωθεί ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και παράλληλα να 
υποστηριχθούν με tablets οι μαθητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα 
να έχουν τέτοιες συσκευές. 
Είναι δύσκολο να λύσουμε τα προβλήματα που παρουσιάζονται στις συσκευές
των μαθητών ή και των καθηγητών, τη στιγμή μάλιστα που στα σχολεία δεν
έχουμε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, για να παρέχει τεχνική υποστήριξη
στις συσκευές αυτές. Τέτοιες δράσεις πρέπει να υποστηρίζονται από 
περισσότερους ειδικούς (π.χ. θα μπορούσαν να προσληφθούν περισσότεροι 
καθηγητές πληροφορικής ή τεχνικό προσωπικό ή θα μπορούσαν να υπάρχουν 
συμβάσεις του Δήμου με ιδιώτες-τεχνικούς σε τοπικό επίπεδο). Έχει πέσει 
υπερβολικό βάρος στις πλάτες των λίγων πληροφορικών, οι οποίοι συνήθως 
πρέπει να υποστηρίξουν πολλά σχολεία συγχρόνως. 

Αυτά αποτελούν μία σαφή εικόνα της εξΑΕ, όπως εφαρμόστηκε στο Γυμνάσιο
Πέτρας Λέσβου.

 

Όσον αφορά στη δια ζώσης εκπαίδευση, η καθυστερημένη στελέχωση των σχολείων
του τόπου μας μάς ταλανίζει και δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες. Αρκετά συχνά,
νέοι του τόπου μας μετακομίζουν με τις οικογένειές τους στη Μυτιλήνη ή στην
Αθήνα, για να φοιτήσουν σε "καλύτερα σχολεία". Έτσι, απογυμνώνεται η περιοχή
μας. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Δημοκρατική διοίκηση και πολύ καλή οργάνωση της σχολικής μονάδας.

Στενή συνεργασία με τα σχολεία-εταίρους στα προγράμματα των Erasmus 
, με τα δημοτικά σχολεία της περιοχής, με τους Συντονιστές Εκπαίδευσης, 
με το ΚΕΣΥ Λέσβου και με τις Δημοτικές Αρχές. Σχολείο ανοιχτό στην 
τοπική κοινωνία.



Σημεία προς βελτίωση

Καθυστέρηση στην στελέχωση του σχολείου μας.

Δεν λειτούργησαν τα Τμήματα Ένταξης.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών του σχολείου μας σε 
πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus . 

Οι Εκπαιδευτικοί επικαιροποιούν τις επιστημονικές και παιδαγωγικές 
τους γνώσεις και εκσυγχρονίζουν τις τεχνικές διδασκαλίας είτε με 
επιμορφώσεις είτε με ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων. 

Πρόθυμη συμμετοχή των καθηγητών σε επιμορφώσεις που αφορούν την 
ειδικότητά τους, την «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μέσω της πλατφόρμας 
webex» και τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων».

Σημεία προς βελτίωση

Υπάρχει πάντα η πρόκληση της "διάχυσης" των δραστηριοτήτων που γίνονται στο
πλαίσιο των προγραμμάτων erasmus , ώστε οι ωφέλειες και οι στόχοι των
προγραμμάτων αυτών να αναγνωριστούν και να εμπεδωθούν από την τοπική
κοινωνία και τους μαθητές. Στον τομέα αυτό μπορούν να γίνουν περισσότερες
ενέργειες, γιατί φαίνεται ότι οι δημοσιεύσεις στις τοπικές εφημερίδες δεν αρκούν
για να διαχυθούν επαρκώς τα αποτελέσματα αυτών των δραστηριοτήτων στην
τοπική κοινότητα. Τα αυστηρά υγειονομικά μέτρα περιόρισαν δραματικά τις
δραστηριότητες στο πλαίσιο των προγραμμάτων erasmus .  


