
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 Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πανόρμου αποτελεί μέρος ενός σχολικού συγκροτήματος των Γυμνασίου και
Λυκείου Πανόρμου αντίστοιχα, και στεγάζεται σε ένα παλαιό κτήριο του πρώην Δημοτικού σχολείου Πανόρμου,
που βρίσκεται στην τοπική ενότητα του Δήμου Μυλοποτάμου. Διαθέτει τέσσερις (4) αίθουσες διδασκαλίας
εξοπλισμένες με βιντεοπροβολέα και καλώδιο δικτύου, ένα (1) γραφείο Διευθυντή, το διάδρομο, ο οποίος έχει
μετατραπεί σε "στοιχειώδες" γραφείο καθηγητών και βιβλιοθήκη, καθώς και τουαλέτες  και, από κοινού με το
Γυμνάσιο Πανόρμου, ένα (1) εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, ένα (1) εργαστήριο Πληροφορικής και ένα κλειστό
γυμναστήριο.  Η καθαριότητα των αιθουσών και του αύλειου χώρου όλου του σχολικού συγκροτήματος
πραγματοποιείται από συμβασιούχο καθαρίστρια, υπό την εποπτεία του Δήμου. Κατά το σχολικό έτος 2020-2021
λειτούργησαν οι τρεις τάξεις με  πενήντα εννέα (59) μαθητές, από τους οποίους οι οκτώ (8) ήταν αλλοδαποί.
Οι μαθητές κατοικούσαν σε χωριά που βρίσκονται σε ακτίνα έως και είκοσι δύο (22) χιλιομέτρων από το
Πάνορμο και μεταφέρονταν με ειδικά μισθωμένα λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ρεθύμνου-Χανίων. Οι οργανικά ανήκοντες
εκπαιδευτικοί ήταν έξι (6), από τους οποίους οι τέσσερις (4) μόνο παρέμειναν και δίδαξαν κατά το σχολικό αυτό
έτος, δύο (2) εκπαιδευτικοί μόνιμοι διατέθηκαν για συμπλήρωση ωραρίου, ενώ έξι (6) ήταν οι αναπληρωτές
πλήρους ωραρίου με πρόγραμμα ΠΔΕ. Διευθύντρια του σχολείου τοποθετήθηκε η κ. Δαφνομήλη Σταυρούλα,
μόνιμη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03, με οργανική θέση στο ΓΕΛ Ατσιποπούλου. Ο έλεγχος και η διαχείριση των
οικονομικών της σχολικής μονάδας πραγματοποιήθηκε από τη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Μυλοποτάμου. Ο
Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων της σχολικής μονάδας ήταν υπό ίδρυση.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η προθυμία από πλευράς τόσο των εκπαιδευτικών, όσο και των μαθητών/μαθητριών παροχής - λήψης γνωσιακής
πληροφορίας και κάθε είδους βοήθειας - συμβουλής σε οποιοδήποτε θέμα προέκυπτε.

Σημεία προς βελτίωση

Η περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας μαθητών/μαθητριών
με τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριές τους.
Η ανάπτυξη περισσοτέρων διαύλων επικοινωνίας με τις οικογένειες των



μαθητών/μαθητριών, ώστε να θεωρούν συνεργάτη και συνοδοιπόρο στα θέματα
των παιδιών τους το σχολείο.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Σε θέματα ηγεσίας - οργάνωσης και διοίκησης της σχολικής μονάδας η διαχείριση εκ μέρους της Διεύθυνσης
ήταν εξαιρετική, όπως και η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Ο περιορισμός της στοχοθεσίας, η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας του σχολείου και η διάχυση καλών πρακτικών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η προσπάθεια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, έστω και κάτω από τις συνθήκες αυτές (λόγω covid-19) ήταν
αξιέπαινη.

Σημεία προς βελτίωση

Διαμόρφωση κατάλληλων επιμορφωτικών προγραμμάτων με τρόπο που να μπορεί ο κάθε εκπαιδευτικός να
συμμετάσχει χωρίς να επιβαρύνεται το διδακτικό του έργο.


