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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 Γυμνάσιο Κυργίων Δράμας είναι ένα μικρό σχολείο όσον αφορά τον
αριθμό των μαθητών και μαθητριών του στην Κοινότητα Κύργια του Δήμου Δοξάτου.
Το κτίριο είναι χτισμένο το 1986 όμως παλαιότερα υπήρχε το Γυμνάσιο σε άλλο
παλιό κτίριο. Στο σχολείο μας υπάρχουν όλες οι υποδομές που το καθιστούν
λειτουργικό και αποτελεσματικό για την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι αίθουσες
είναι ευρύχωρες, φωτεινές με όλο τον ψηφιακό εξοπλισμό. Ο Δήμος Δοξάτου είναι
υποστηρικτικός σε κάθε ανάγκη από υλικοτεχνική υποδομή και σε κάθε αίτημα που
αφορά την καλύτερη λειτουργία του σχολείου για να έχουν οι μαθητές και οι
μαθήτριές μας ένα ευχάριστο και σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον. Ο μικρός
αριθμός των παιδιών που φοιτούν στο σχολείο είναι βέβαια ένα μειονέκτημα για το
σχολείο το οποίο όμως γίνεται πλεονέκτημα καθώς τα παιδιά γνωρίζονται καλά
μεταξύ τους μια που μεγαλώνουν όλα μαζί και συναναστρέφονται και έξω από το
χώρο του σχολείου και έτσι κατά κύριο λόγο έχουν καλές φιλικές σχέσεις. Επίσης οι
εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να γνωρίζουν καλά τα παιδιά και να έχουν
αρκετό χρόνο να ασχολούνται μαζί τους μέσα στην τάξη, αλλά και έξω από αυτήν.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ο μικρός αριθμός των μαθητών/τριών είναι ένα θετικό σημείο όσον αφορά τις
σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους. Υπάρχει καλή συνεργασία του συλλόγου
εκπαιδευτικών με το σύλλογο γονέων κάτι που έχει θετικό αντίκτυπο στην καλή
λειτουργία του σχολείου.



Σημεία προς βελτίωση

Υπάρχει ανάγκη για συχνότερη επαφή γονέων και εκπαιδευτικών για την καλύτερη
πρόοδο και επίδοση των μαθητών/τριών, αλλά και να γίνονται δράσεις από κοινού.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Έγιναν αρκετά έργα στο κτίριο προς βελτίωση της εικόνας και της λειτουργίας του.
Επίσης σε σχέση με τον χρόνο της δια ζώσης διδασκαλίας έγιναν αρκετά
προγράμματα καινοτόμων δράσεων.

Σημεία προς βελτίωση

Όσον αφορά το κτίριο χρειάζεται να γίνουν έργα αποκατάστασης στις τουαλέτες
των παιδιών. Επίσης να γίνουν περισσότερα προγράμματα και δράσεις.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ένεργή συμμετοχή της σχολικής κοινότητας σε κοινωνικές δράσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Χρειάζεται άνοιγμα του σχολείου σε προγράμματα τοπικά, αλλά και ευρωπαϊκά.


