
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

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, όπως είναι ήδη γνωστό, βρίσκεται σε μια περιοχή που
χαρακτηρίζεται από πολλά και ιδιαίτερα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά και δέχεται μαθητές κυρίως
από την «παραλιακή ζώνη» του Δήμου Μυλοποτάμου.

 Κατά το σχολικό έτος 2021-2022, στο σχολείο λειτούργησαν τρεις τάξεις με πενήντα πέντε (55) μαθητές. Από
τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς οι δύο (2) μόνο παρέμειναν και δίδαξαν, δύο (2) εκπαιδευτικοί μόνιμοι
διατέθηκαν για συμπλήρωση ωραρίου, δέκα (10) ήταν οι αναπληρωτές πλήρους ωραρίου με πρόγραμμα ΠΔΕ και
δύο (2) ήταν οι αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού.

Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν φέτος είναι:

δημιουργία ιστολογίου του Σχολείου και διαρκής ενημέρωση και ανανέωσή του
συμμετοχή σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων
συμμετοχή μαθητών σε διάφορους διαγωνισμούς
εμπλουτισμός της «μικρής» βιβλιοθήκης που διαθέτει το σχολείο.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Υλοποιήσιμοι μορφωτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι για τους μαθητές.

2. Καθημερινή ανατροφοδότηση τόσο των μαθητών, όσο και των γονέων για την πρόοδο και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι μαθητές.

3. Οι καθημερινές προσπάθειες των εκπαιδευτικών για διαμόρφωση καλού κλίματος συνεργασίας μαθητών –
εκπαιδευτικών - γονέων.

Σημεία προς βελτίωση



1. Χρονική «απελευθέρωση» των εκπαιδευτικών για εμβάθυνση στα διδακτικά τους αντικείμενα, ώστε να
μπορέσει να «ανέβει» η επίδοση των μαθητών.

2. Επανακαθορισμός του παιδαγωγικού – μορφωτικού ρόλου του δημόσιου σχολείου, ώστε να μη θεωρείται
«καταναγκαστικό έργο».

3. Εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής του σχολείου, ώστε να προδιαθέτει «θετικά» κάθε
μαθητή/μαθήτρια.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Η θετική και σε γενικές γραμμές επιτυχής προσπάθεια της ηγεσίας και των εκπαιδευτικών να θέσουν σωστούς
στόχους και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την υλοποίησή τους.

2. Ο διαρκής αγώνας της Διεύθυνσης να εξασφαλίζει τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιβίωσης / αναβάθμισης της
σχολικής μονάδας.

3. Ο κατάλληλος προγραμματισμός/καταμερισμός εργασιών.

Σημεία προς βελτίωση

1. Η έγκαιρη εξεύρεση των αναγκαίων πόρων για την λειτουργικές ανάγκες του σχολείου.

2. Περιορισμός της υπερβολικής κινητικότητας των εκπαιδευτικών, μέσω μόνιμων διορισμών.

3. Η πρόσληψη διοικητικού προσωπικού για την γραμματειακή υποστήριξη των σχολικών μονάδων.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1. Ο συνεχής διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών για θέματα παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών.

2. Ελεύθερη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς στο διαδίκτυο.

Σημεία προς βελτίωση

1. Τακτική επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών χωρίς «δυσβάστακτο» κόστος για τους ίδιους.

2. Περιορισμός της «αγοράς» των μορίων κατά τον διορισμό και την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης.

3. Δημιουργία προϋποθέσεων για συμμετοχή του σχολείου σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν



2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Βοήθησαν τους μαθητές να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις τους και ενδυνάμωσαν τη σχέση του σχολείου με τις
οικογένειες των μαθητών.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Επιφυλακτικότητα και απροθυμία αρχικά από τους μαθητές στην συμπλήρωση
των ερωτηματολογίων. Μερικοί μάλιστα διακωμώδησαν τη διαδικασία.
Η συνεννόηση με τις οικογένειες για την εύρεση κατάλληλης ημερομηνίας
συνάντησης.

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


