
 

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 

  

Κατά το σχολικό έτος 2020-21 η σχολική μονάδα "2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο 

Ωραιοκάστρου" είχε μαθητικό δυναμικό 346 μαθητές, 168 αγόρια και 178 κορίτσια, με 32 

διδάσκοντες, 24 γυναίκες και 8 άντρες με μέσο όρο ηλικίας τα 50 έτη, καθώς και δύο μέλη 

προσωπικό καθαριότητας. Τα κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής, αν και 

όχι αμιγή και με αρκετές διαφοροποιήσεις, δεν επηρέασαν τις σχέσεις ή τις επιδόσεις των 

μαθητών. Στο σχολείο μας δεν φοίτησαν αλλοδαποί-παλιννοστούντες μαθητές, δεν 

λειτούργησαν τάξεις υποδοχής (ΖΕΠ), ούτε φροντιστηριακά τμήματα. Η φοίτηση των 

μαθητών ήταν κανονική, με ποσοστό 0,003% που απορρίφθηκε λόγω ανεπαρκούς φοίτησης. 

Η επίδοση των μαθητών του σχολείου μας ήταν ικανοποιητική, με αριστεύσαντες το 55% και 

πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 80% .  

Η καθημερινή λειτουργία του σχολείου ήταν ομαλή, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην 

περιοχή πέριξ ή εντός της σχολικής μονάδας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, που αποτελείται 

κυρίως από μόνιμους - οργανικά τοποθετημένους εκπαιδευτικούς, συμπληρώθηκε τον 

Οκτώβριο και έκτοτε δεν παρουσιάστηκαν κενά. Οι μαθητικές κοινότητες λειτούργησαν 

σύμφωνα με τον κανονισμό του υπουργείου, ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 

εφαρμόστηκε και, παρά τις συνθήκες καραντίνας, οι μαθητές δραστηριοποιήθηκαν σε 

αρκετούς τομείς, μέσα στα πλαίσια των υγειονομικών μέτρων. 

Οι σχέσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα ήταν καλές, χωρίς συγκρούσεις ή ακραίες 

συμπεριφορές, με καλό κλίμα και διάθεση συνεργασίας. Το ίδιο καλή ήταν και η επικοινωνία 



με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, με άμεση επέμβαση των υπηρεσιών του για την κάλυψη 

των αναγκών μας. Η Σχολική Επιτροπή συμπαραστάθηκε και ικανοποίησε όλα τα αιτήματά 

μας. Μικρή αδυναμία παρουσιάστηκε στην συγκέντρωση των ετήσιων συνδρομών προς τον 

Συλλόγο Γονέων και Κηδεμόνων, λόγω της απαγόρευσης της δια ζώσης προσέλευσης των 

γονέων. Για τον λόγο αυτό πέρυσι οι οικονομικοί πόροι μας ήταν πολύ περιορισμένοι. 

Κατά την διάρκεια του ιδιαίτερου περυσινού σχολικού έτους παρουσιάστηκαν κάποια πολύ 

ειδικά προβλήματα, καθώς για πολλούς μήνες η διδασκαλία στηριζόταν εξ ολοκλήρου στην 

διαδικτυακή επικοινωνία. Υπήρξαν μαθητές που δεν είχαν τον απαραίτητο ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό, ενώ η επικοινωνία δεν ήταν πάντα εφικτή κυρίως λόγω των οικογενειακών 

ιδιαιτεροτήτων (2-3 μαθητές ανά οικογένεια) και των έκτακτων συμβάντων (διακοπές στην 

σύνδεση). Οι διδάσκοντες αναγκαστικά αναβάθμισαν ιδία δαπάνη τον προσωπικό 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους και προσάρμοσαν πολλάκις και  ποικιλοτρόπως τον συμβατικό  

τρόπο διδασκαλίας και αξιολόγησης. Η διαδικτυακή επικοινωνία ήταν και αφορμή να 

αναδειχθούν οι αδυναμίες του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της σχολικής μας μονάδας, ο οποίος 

είναι επιεικώς δυσλειτουργικός, λόγω παλαιότητας.   

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 

Θετικά σημεία 

Στην σχολική μας μονάδα αναδείχτηκαν αρκετά θετικά στοιχεία μέσα από τις ιδιαιτερότητες 

του σχολικού έτους 2020-21. Παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν, οι διδάσκοντες επέδειξαν 

αξιοσημείωτη ευελιξία. Η κατανομή του διδακτικού έργου και των εργασιών έγινε 

απρόσκοπτα, οι διαδικτυακές συναντήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων έγιναν σε πνεύμα 

ομόνοιας, ο συντονισμός της ύλης έγινε ομαλά, όλες οι νέες ιδέες, οι προτάσεις και οι 

πρωτοβουλίες βρήκαν ανταπόκριση από την διοίκηση και τους μαθητές. Πολύ γρήγορα 

αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν νέες, ποικίλες διδακτικές πρακτικές, αναπροσαρμόστηκε ο 

σχεδιασμός της διδασκαλίας, έγινε η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 

διαδικτύου, οι μέθοδοι αξιολόγησης προσαρμόστηκαν στα νέα δεδομένα, αξιοποιήθηκε όλος 

ο διαθέσιμος χρόνος διδασκαλίας, εφαρμόστηκε πλήρως το αναλυτικό πρόγραμμα, 

βελτιώθηκε η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης εκπαιδευτικών-μαθητών και αυξήθηκε η 

επικοινωνία εκπαιδευτικών-γονέων. 



Σημεία προς βελτίωση 

Η πλήρης ανατροπή της δια ζώσης παρουσίας/συμμετοχής των μαθητών και της δια ζώσης 

διδασκαλίας και αξιολόγησης ήταν φυσικό να δημιουργήσει διάφορα προβλήματα. Πολλές 

από τις δυσκολίες ήταν πρωτοφανείς και απαιτούσαν τελείως διαφορετική από την συνήθη 

διαχείριση. Ο προσωπικός ηλεκτρονικός εξοπλισμός εκπαιδευτικών και μαθητών έπρεπε να 

αναβαθμιστεί ή να αποκτηθεί για πρώτη φορά. Συχνά υπήρχε αδυναμία σύνδεσης και όσοι 

μαθητές χρησιμοποιούσαν το κινητό τους τηλέφωνο δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν 

επαρκώς. Για τον λόγο αυτό οι ασκήσεις δίνονταν και ασύγχρονα, μέσω e-class, και οι 

απαντήσεις στέλνονταν με δεκάδες e-mails. Ο φόρτος των εκπαιδευτικών αυξήθηκε 

δραματικά, με ηλεκτρονικές συνεδριάσεις, ηλεκτρονικά προγράμματα,  ηλεκτρονική 

αποστολή ακήσεων/ενισχυτικού υλικού/διορθωμένων γραπτών στους μαθητές, ηλεκτρονική 

διεκπεραίωση των σχολικών εργασιών, ηλεκτρονική σύνταξη και διεκπεραίωση εγγράφων μια 

κατ΄ οίκον χρονοβόρα καθημερινή πρακτική, πέραν του εργασιακού ωραρίου. Επειδή κάποιες 

από αυτές τις ηλεκτρονικές εργασίες είναι πλέον πάγιες, είναι φανερή η απόλυτη ανάγκη 

εξοπλισμού του σχολείου με ικανό αριθμό σύγχρονων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να τις διεκπεραιώνουν στον φυσικό εργασιακό τους χώρο. 

Διοικητική λειτουργία 

Θετικά σημεία 

Με την συμπαράσταση της Σχολικής Επιτροπής και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 

κατά το περυσινό σχολικό έτος μας δόθηκε η ευκαιρία να βελτιώσουμε το κτιριακό και αύλειο 

περιβάλλον με πολλά έργα μικρής κλίμακας, αλλά ουσιώδη (βάψιμο των κτιρίων, τοποθέτηση 

ειδικών κουρτινών συσκότισης σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας, αντικατάσταση των 

φθαρμένων υλικών, περιμετρική περίφραξη του αύλειου χώρου, αισθητικές παρεμβάσεις) που 

βελτίωσαν την όψη και την λειτουργικότητα της σχολικής μας μονάδας. Μας δόθηκε επίσης 

ευκαιρία να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με γονείς και άλλους φορείς της κοινότητας 

χωρίς συγκρούσεις, σε πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης. Διοικητικά ήταν μία 

διαφορετική χρονιά με αρκετές δυσκολίες, αλλά χωρίς σοβαρές υστερήσεις. 



Σημεία προς βελτίωση 

Παρά τα μεγάλα οράματα, την υψηλή στοχοθεσία, την σωστή κατανομή και διαχείριση των 

πόρων, υπάρχουν ακόμη στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν και σημεία που πρέπει να 

βελτιωθούν. Η έλλειψη Γυμναστηρίου προκαλεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του 

σχολείου. Όταν συμπίπτουν δύο τμήματα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής υπάρχει μεγάλη 

όχληση και κίνδυνος τραυματισμού λόγω της μεγάλης κινητικότητας 50 μαθητών σε έναν 

κοινό χώρο. Κατά τους χειμερινούς μήνες το μάθημα διεξάγεται με μεγάλη δυσκολία, 

συχνότερα εντός της αίθουσας διδασκαλίας και σπανιότερα στην αυλή. Υπάρχει χώρος που 

προσφέρεται για την κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου, όμως το έργο είναι μεγάλης 

κλίμακας και απαιτείται η δραστηριοποίηση όλων των φορέων για την κατασκευή του.  

Οπωσδήποτε, πρέπει να στοχοθετηθεί. 

Η αναγκαστική γειτνίαση με το 1ο ΓΕΛ δημιουργεί προβλήματα με την κινητικότητα των 

μαθητών των 2 σχολείων. Τοποθετήθηκε καγκελοσειρά για την αποτροπή των μετακινήσεων 

αλλά είναι ελαφριάς κατασκευής, τα κάγκελα λυγίζουν εύκολα κι έχουν ήδη υποστεί πολλές 

φθορές. Στόχος είναι να τοποθετηθεί μια πιο ισχυρή κατασκευή και η παρουσία πρωινού 

φύλακα. 

Πολλές δυσκολίες δημιουργεί και ο πεπαλαιωμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός του σχολείου. 

Αν και οι εκπαιδευτικοί έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για την ανάπτυξη/χρήση 

εκπαιδευτικού υλικού διαφοροποιημένης διδασκαλίας, προς όφελος των μαθητών, το σχολείο 

δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτήν την δυνατότητα. Επίμονος και κατά προτεραιότητα στόχος 

όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας πρέπει να είναι η εξεύρεση πόρων και χορηγιών για να 

δοθεί η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές να αναπτύξουν όλες τις ικανότητές τους. 

  

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

Θετικά σημεία 

Παρά τις δυσκολίες, εφαρμόστηκαν με κάθε ευκαιρία διαδικασίες και δραστηριότητες για την 

στήριξη των εκπαιδευτικών. Υπήρξε παροχή διευκολύνσεων για εξωσχολική επιμόρφωση και 

υποστήριξη στην υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, την επιμόρφωσή τους και την 

βελτίωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής τους ανάπτυξης, κυρίως μέσω διαδικτυακών 

σεμιναρίων και επιμορφώσεων. 



Αξιοποιώντας τις ικανότητες και την εμπειρία τους, οι καθηγητές καθοδήγησαν και πέρυσι 

τους μαθητές να συμμετάσχουν με επιτυχία σε πολιτιστικά προγράμματα και σε διαγωνισμούς 

(ήρθαν και βραβεύσεις και έπαινοι) καθώς και σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος (τοπικές 

και ευρύτερες φιλανθρωπικές δραστηριότητες). Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στις 

προσπάθειες που κατέβαλαν οι εκπαιδευτικοί με τηλεσυσκέψεις προκειμένου να διατηρηθεί η 

επαφή και να παραμείνει ενεργό το πρόγραμμα ERASMUS , με τα μαθήματα υποκριτικής που 

προέβλεπε το συγκεκριμένο πρόγραμμα να διεξάγονται διαδικτυακά. Επίσης τον Δεκέμβριο 

2020 και τον Ιούνιο 2021, στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος, έγιναν 2 virtual meetings με 

τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών.  

Σημεία προς βελτίωση 

Λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών, το σχολείο δεν μπόρεσε πέρυσι να καλέσει 

ειδικούς επιμορφωτές/συμβούλους για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε εξειδικευμένα 

εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα για την απόκτηση νέων επιστημονικών και 

παιδαγωγικών δεξιοτήτων. Ομοίως, δεν ήταν δυνατός ο σχεδιασμός και η υλοποίηση 

επιμορφωτικών δράσεων με την μορφή της ετεροπαρατήρησης ούτε υλοποιήθηκαν 

επιμορφωτικές δράσεις σε συνεργασία με άλλα σχολεία. 


