
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 Κάτω Αχαΐας βρίσκεται στηνΚάτω Αχαΐα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας.

Το σχολείο διαθέτει 12 αίθουσες διδασκαλίας χωρητικότητας 28 περίπου μαθητών.

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 το μαθητικό δυναμικό του σχολείου ήταν 210 μαθητές και είχαν κατανεμηθεί 
σε εννέα τμήματα γενικής παιδείας.

Ως δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκονται τα Γαλλικά και τα Γερμανικά, ενώ λειτουργούν όλες οι ομάδες 
προσανατολισμού.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό ανερχόταν σε 23 εκπαιδευτικούς συμπεριλαμβανομένων του διευθυντή, της 
υποδιευθύντριας και των εκπαιδευτικών που συμπλήρωναν το ωράριο τους στο σχολείο.

Το σχολείο διαθέτει εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, εργαστήριο Υπολογιστών και Βιβλιοθήκη. Στο  σχολείο 
φοιτούν μαθητές από την Κάτω Αχαΐα και από τα χωριά:

Κάτω Αλισσός,
Παραλία Αλισσού,
Αλυκές,
Νιφορέϊκα,
Καλαμάκι,
Λακκόπετρα,
Άραξος,
Πετροχώρι,
Καρυά,
Κρίνος,
Βεσκουκέϊκα.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία



Θετικά σημεία

1. Πολύ καλή σχέση εκπαιδευτικών και μαθητών.

2. Πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας μεταξύ Διεύθυνσης- Διδασκόντων- Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων.

Σημεία προς βελτίωση

1. Βελτίωση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου λαμβάνοντας 
υπ’ όψη τους έξι θεματικούς άξονες που έχουν οριστεί στο ΦΕΚ 491 Β΄/09-02-
2021.

2. Σχεδίαση δράσεων για ενημέρωση των μαθητών, ειδικά της Γ τάξης, σε θέματα 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού, διοργανώνοντας διαλέξεις - παρουσιάσεις 
από ειδικούς στα θέματα αυτά.

3. Αναγκαία κρίνεται από το σύνολο της σχολικής κοινότητας, η τοποθέτηση στο 
σχολείο Ψυχολόγου ή Κοινωνικού Λειτουργού για υποστήριξη ή παρεμβάσεις 
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

4. Υλοποίηση κοινών δράσεων σχολείου-οικογένειας σε θέματα ψυχικής υγείας 
(π.χ. διαχείριση άγχους εξετάσεων), ασφάλειας (π.χ. σχολικού εκφοβισμού), 
διατροφής κλπ.

5. Βελτίωση την τεχνολογικής υποδομής του σχολείου με τοποθέτηση 
βιντεοπροβολέων σε περισσότερες αίθουσες, και σύγχρονων υπολογιστών στα 
γραφεία των καθηγητών.

6. Πρόσκληση γονέων σε εθνικές εορτές, αθλητικές εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές 
δράσεις.

7. Συμμετοχή των γονέων-κηδεμόνων σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες 
(π.χ.εκδρομές, αιμοδοσίες κλπ).

8. Από κοινού αναζήτηση πόρων για την κάλυψη σημαντικών ή έκτακτων  
αναγκών του σχολείου (πολυήμερες εκδρομές, καθαριότητα, θέρμανση κλπ).

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Θετικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ Διεύθυνσης – Συλλόγου Διδασκόντων – 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Σημεία προς βελτίωση

1. Μεγαλύτερη ενεργοποίηση και συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων σε στοχευμένες δράσεις.



2. Συνεργασία με την Φορείς του Δήμου για την επίλυση κτιριακών προβλημάτων (Πυρασφάλεια, εξωτερικό 
βάψιμο, τοποθέτηση αλουμινίων κλπ).

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1.  Επιθυμία των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης και εφαρμογής καινοτόμων 
πρακτικών στην τάξη.

Σημεία προς βελτίωση

1. Μεγαλύτερη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά-Εθνικά προγράμματα και μαθητικούς διαγωνισμούς.

2. Επιμόρφωση σε θέματα παιδαγωγικής και καλών πρακτικών στην τάξη.


