
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 Εσπερινό Γενικό Λύκειο Νάξου λειτούργησε για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2020-2021. Συστεγάζεται με το
ΓΕΛ ΝΑΞΟΥ ''ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣ'' και το κτίριο βρίσκεται στη Χώρα της Νάξου. Η συνεργασία των δύο
σχολείων είναι άριστη.   Κατά το σχολικό έτος  2021-2022 γράφτηκαν 27 μαθητές στην Α λυκείου και 20 στην Β
λυκείου και 5 στην Γ λυκείου. Παρακολουθούσαν 40 μαθητές μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους με μέσο όρο
ηλικίας 41,4 έτη.  Το τρέχον σχολικό έτος απασχολήθηκαν  12 εκπαιδευτικοί από τους οποίους οι 6 προέρχονται
από άλλα σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου. Η  Γ λυκείου λειτούργησε με ολιγομελή τμήματα σε τρείς
κατευθύνσεις. Οι εγγραφές στη σχολική μονάδα προέρχονται κυρίως από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας τμήμα
Νάξου. Είναι όλοι ενήλικες εκτός από 1 μαθητή. Μεγάλο ποσοστό των μαθητών είναι αλλοδαποί. Οι 25 βραδινές
εβδομαδιαίες ώρες του προγράμματος αδυνατούν να καλύψουν τουλάχιστον ένα βασικό κομμάτι , των
γνωστικών αντικειμένων που πραγματεύεται η ύλη του γενικού λυκείου, ιδιαίτερα στο μάθημα της Νεοελληνικής
Γλώσσας, στα Αρχαία Ελληνικά, στα Αγγλικά και στις Θετικές επιστήμες. Οι μαθητές δυσκολεύονται να
αναπτύξουν  γραπτά ένα θέμα , κάτι το οποίο αποτυπώθηκε στην βαθμολογία των ενδοσχολικών γραπτών
εξετάσεων.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

       1.Οι μαθητές κοινωνικοποιούνται στα πλαίσια της σχολικής ομάδας.

2. Μεγαλώνει η αυτοεκτίμηση μέσα από την προσπάθεια που κάνουν .
3. Δημιουργούν προσδοκίες στους εαυτούς τους και στο οικογενειακό περιβάλλον

τους.
4. Αναδεικνύεται ο κοινωνικός ρόλος του σχολείου μέσα από την εκπαιδευτική

προσπάθεια

Σημεία προς βελτίωση

 



1. Να διατεθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής και προετοιμασίας των νέων μαθητών στα κύρια  γνωστικά
αντικείμενα του λυκείου, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις  βασικές ανάγκες του προγράμματος σπουδών.

2. Συμμετοχή του σχολείου σε εκπαιδευτικά προγράμματα. (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικά κ.α.)

3. Εκπαίδευση των μαθητών που παρουσιάζουν δυσκολία στην χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Δημιουργία ιστοσελίδας του Εσπερινού Γενικού Λυκείου Νάξου.  

2. Προσαρμογή στις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών διαδικασιών των μαθητών/τριών  παρά την εργασιακή
κόπωση, και την δυσκολία των προγραμμάτων σπουδών. 

3. Άριστη συνεργασία μεταξύ των επαιδευτικών, και εκπαιδευτικών-εκπαιδευόμενων.

4. Διάθεση για προσφορά σε κοινωνικές δράσεις από τους μαθητές/τριες. Συγκέντρωση και αποστολή τροφίμων
και άλλων αναγκών στο Χαμόγελο του Παιδιού.

5. Δημιουργία πολύ καλών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευόμενων.

6. Αποδοχή και υποστήριξη  του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σχολείου

Σημεία προς βελτίωση

1. Ανάληψη δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα.

2.  Η ανάδειξη της χρησιμότητας της φοίτησης στο  Εσπερινό  Γενικό  Λυκείου Νάξου τόσο σε ατομικό όσο και σε 
κοινωνικό -τοπικό επίπεδο.

3. Μείωση της μαθητικής διαρροής ιδιαίτερα κατά τους πρώτους μήνες λειτουργίας κάθε διδακτικού έτους.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Να γίνει επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού  στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις



-
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Από τη δράση της ομάδας μας τη φετινή χρονιά προέκυψε ως αποτέλεσμα η ιστοσελίδα (blog) του σχολείου μας.
Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του Εσπερινού Γενικού Λύκείου Νάξου είναι: blogs.sch.gr/lykespnaxou

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες κατα την υλοποίηση της δράσης.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε πρόγραμμα επιμόρφωσης με θέμα την Εκπαίδευση
Ενηλίκων


