
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 σχολείο μας είναι Επαγγελματικό Λύκειο και  λειτουργεί μόνο Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και η
Ειδικότητα Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού. 

Το μαθητικό δυναμικό ήταν εικοσιτρείς μαθητές. Λειτούργησαν και οι τρεις Τάξεις,στην Α΄ φοίτησαν τέσσερις
μαθητές, στη Β΄ δώδεκα και στην Γ' επτά. 

Το μαγαλύτερο ποσοστό των μαθητών μας (το οποίο ανέρχεται στο 83% περίπου), διαμένουν και φιλοξενούνται
στο Μαθητικό Οικοτροφείο Οινουσσών. Οι συγκεκριμένοι μαθητές προέρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Αυτό σημαίνει οτι το μαθητικό δυναμικό της σχολικής μας μονάδας εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία του εν
λόγω Οικοτροφείου , καθώς και από τον βαθμό ενδιαφέροντος διαμονής μαθητών σε αυτό. 

Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες διεξήχθηκαν σχεδόν μόνο από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Μια αρκετά δύσκολη σχολική χρονιά για όλους, με μεγάλα διαστήματα εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά με
την προσπάθεια, την οργάνωση και τη  θετικότητα που υπέδειξε όλη η σχολικη κοινότητα, μαθητές και
εκπαιδευτικοί, μετατράπηκε κατά μεγάλο ποσοστό σε δημιουργική, γόνιμη και ως αφορμή για λήψη νέων
γνώσεων και δυνατοτήτων, όσον αφορά τις νέες μεθόδους εκπαίδευσης, διδασκαλίας και μάθησης. 

Η παρούσα έκθεση συντάσσεται από τη νέα Διεύθυνση του σχολείου (για το σχολικό έτος 2021-2022) και
Αναπληρώτρια Διευθύντρια για το σχολικό έτος 2020-2021, κατόπιν επικοινωνίας και συνεννόησης με την
προηγούμενη Διεύθυνση.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Έχουν διεξαχθεί η απαραίτητες διαδικασίες για δημιουργία Τμήματος Ένταξης.
Ο προγραμματισμός και η οργάνωση για την διεξαγωγή του ωρολογίου
προγράμματος, κατά την δια ζώσης αλλά και κατά την εξ αποστάσεως
διδασκαλία, βοήθησαν να ολοκληρωθεί η διδακτέα ύλη σε όλα σχεδόν τα



μαθήματα.

 

Σημεία προς βελτίωση

Δημιουργία Τμήματος Ένταξης.
Προσλήψεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Έγκαιρη τοποθέτηση Σχολικού Ψυχολόγου
Ενδυνάμωση και εμπλουτισμός διαύλων επικοινωνίας με τους
γονείς/κηδεμόνες.
Πρωτοβουλίες  για την περαιτέρω ενημέρωση και επιμόρφωση των
γονέων/κηδεμόνων σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Ενίσχυση και περαιτέρω ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με τις μαθητικές
κοινότητες, για τα δικαιώματα και τις  υποχρεώσεις τους.
Ενίσχυση ενεργούς συμμετοχής των μαθητικών κοινοτήτων σε θέματα που
αφορούν τη σχολική κοινότητα.
Ενίσχυση των εκπαιδευτικών ρόλων Συμβούλου Σχολικής Ζωής και Συμβούλων
Καθηγητών.
Συνεργασία με αρμόδιους φορείς και πρόσωπα για τη διεξαγωγή
επιμορφωτικών συναντήσεων για τους μαθητές  που αφορούν, τον
επαγγελματικό προσανατολισμό τους αλλά και  θέματα που τους απασχολούν
ως έφηβοι.
Διεξαγωγή Συλλόγου Διδασκόντων με αποκλειστικό θέμα τους μαθητές με
μαθησιακές δυσκολίες.
Εμπλουτισμός και ενίσχυση των δράσεων που έλαβαν χώρα στους παραπάνω
άξονες. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Συνεργατικό κλίμα συλλόγου διδασκόντων.
Ικανοποιητική στοχοθεσία και προτεραιότητα στόχων.
Ικανοποιητική ανάθεση αρμοδιοτήτων στο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Σημεία προς βελτίωση

Ενδυνάμωση και ενίσχυση  προτεραιοποίησης στόχων και στοχοθεσίας.
Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα με σκοπό τη συνεργασία-επαφή με
άλλες σχολικές μονάδες.



Δημιουργία μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή των δράσεων της
σχολικής μας μονάδας.
Εμπλουτισμός και συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου.
Δράσεις ενημέρωσης από αρμόδιους φορείς με θέμα την αντιμετώπιση
έκτακτων καιρικών φαινομένων και σεισμικής δραστηριότητας.
Περισσότερες ασκήσεις εγκατάλειψης σχολικού κτιρίου και συνεχής 
ενημέρωση των μαθητών για αντιμετώπιση  ακραίων φυσικών φαινομένων.
Επιδίωξη συνεργασίας με φορείς για θέματα που ενδιαφέρουν τη σχολική
κοινότητα, εκπαιδευτικούς και μαθητές.
Δημιουργία Εγχειριδίου που θα αφορά τη Σχολική Λειτουργία/Ζωή και
Εσωτερικού Κανονισμού του Σχολέιου με ενεργό συμμετοχή των μαθητικών
κοινοτήτων.
Εγκατάσταση καινούριου ηλεκτρονικού υπολογιστή και βιντεοποροβολέα σε
αίθουσα διδασκαλίας.
Βελτίωση εσωτερικής όψης αιθουσών διδασκαλίας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Θετική διάθεση εκπαιδευτικών για περαιτέρω προσωπική επιμόρφωση.

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις και προγράμματα.
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
Συμμετοχή  των εκπαιδευτικών σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος.


