
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 Γενικό Λύκειο Σοφάδων βρίσκεται στην ομώνυμη κωμόπολη, 17 χλμ. από την πρωτεύουσα του νομού
Καρδίτσας.

Πρόκειται για ένα σχολείο χωρίς σημαντικές ιδιαιτερότητες και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το γεγονός ότι
βρίσκεται σε κωμόπολη και όχι σε μια μεγάλη πόλη του παρέχει τη δυνατότητα άμεσης επαφής και
αλληλεπίδρασης με την τοπική κοινωνία. Οι μαθητές /τριες προέρχονται από την κωμόπολη των Σοφάδων και τα
γύρω χωριά. Μεταξύ τους αναπτύσσεται εύκολα συνεργατικό κλίμα, καθώς στην πλειοψηφία τους έχουν ήδη
γνωριστεί ή έχουν αναπτύξει φιλικές σχέσεις πριν την είσοδό τους στο σχολικό περιβάλλον του Λυκείου.

Η δυναμικότητα του σχολείου είναι  109 μαθητές και 21 εκπαιδευτικοί.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Πολύ καλό σχολικό - εκπαιδευτικό κλίμα.

Συνεργατικό πνεύμα όλων των εμπλεκομένων στην εκαπιδευτική διαδικασία

Απουσία σοβαρών προβλημάτων.

Σημεία προς βελτίωση

Διατήρηση του ομαδικού και συνεργατικού κλίματος που έχει ήδη δημιουργηθεί.

Εμπλοκή περισσότερων (ή και όλων των) μαθητών σε κάποιες δράσεις, ώστε να επωφελούνται όλοι από τα
αποτελέσματά τους.



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Άψογη διοικητική οργάνωση

Άριστη συνεργασία με τοπικούς (και όχι μόνο) φορείς

Σημεία προς βελτίωση

Συνέχιση δράσεων για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με τοπικούς φορείς 

Διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων στην κοινότητα (αν φυσικά το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες)

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Γνωριμία με τον ευρωπαϊκό χώρο

Ανάπτυξη συνεργατικότητας και με μαθητές και εκπαιδευτικούς εκτός Ελλάδας

Σημεία προς βελτίωση

Διάχυση αποτελεσμάτων σε όλους τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του σχολείου

Εμπλοκή περισσότερων προσώπων στη διαδικασία υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα



Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Η φετινή χρονιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί άκρως δημιουργική για το σχολείο μας. Οι εκπαιδευτικοί ήταν
πρόθυμοι στην ανάληψη δράσεων, γι' αυτό και υλοποιηθήκαν 8 συνολικά δράσεις. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον και συμμετείχαν με χαρά και ενθουσιασμό σε δράσεις που "άγγιζαν" τις δεξιότητες και την
περιέργειά τους. Το "κλειδί" για την επιτυχία των δράσεων ήταν η συνεργασία και η προθυμία όλων των
εμπλεκομένων.

Οι μαθητές απέκτησαν δεξιότητες σε διάφορους τομείς: στην καλή και σωστή επικοινωνία, στην έρευνα,
αρχειοθέτηση, οργάνωση και επεξεργασία υλικού, στην διατύπωση επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων, στην
τεκμηρίωση των απόψεών τους και στην παροχή πρώτων βοηθειών. Επίσης, είχαν τη δυνατότητα να ασχοληθούν
με ποικίλα θέματα κοινωνικού κυρίως περιεχομένου, που τους αφορούν ως μαθητές αλλά και ως μελλοντικούς
πολίτες. Σημαντική εξάλλου ήταν και η εξοικείωσή τους με τη χρήση υπολογιστών για παραγωγή και
επεξεργασία κειμένων, καθώς και με τη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών για συμμετοχή σε σεμινάρια,
συζητήσεις, αγώνες λόγου.

Αλλά και οι εκπαιδευτικοί επωφελήθηκαν από την υλοποίηση των δράσεων, καθώς είχαν την ευκαιρία να
επιμορφωθούν σε διάφορα θέματα, να συνεργαστούν και να εμπλουτίσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Σημαντικό αποτέλεσμα θεωρούμε και την ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων, αλλά και τη δημιουργία οικείου
και ευχάριστου κλίματος κατά την υλοποίηση των δράσεων.

Πρωταρχικός στόχος και επιθυμία μας είναι να δώσουμε τα απαραίτητα εφόδια στους μαθητές μας, ώστε να
επιτύχουν προσωπική πρόοδο και ως αυριανοί πολίτες να είναι ενεργοί συμβάλλοντας στην κοινωνική πρόοδο.

Θεωρούμε ότι έχουν τεθεί οι βάσεις για να το επιτύχουμε. Η προσπάθεια, ωστόσο, συνεχίζεται...

 

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά την υλοποίηση των δράσεων είχαν να κάνουν κυρίως με την έξαρση της
πανδημίας μέσα στη σχολική χρονιά. Κατά περιόδους σημειώνονταν αρκετά κρούσματα στους μαθητές και στο



εκπαιδευτικό προσωπικό με αποτέλεσμα να διακόπτεται προσωρινά κάποια δράση.

Ανασταλτικός παράγοντας ήταν και οι αυξημένες υποχρεώσεις των μαθητών (προετοιμασία για πανελλήνιες και
εξετάσεις με τράπεζα θεμάτων). Επίσης, το γεγονός ότι η πραγματοποίηση των δράσεων έπρεπε να γίνεται εκτός
διδακτικού ωραρίου και δεδομένου ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου προβλέπει καθημερινό εφτάωρο, δεν
μας έδινε μεγάλη ευελιξία. Αναγκαστικά, οι συναντήσεις των ομάδων γίνονταν σε ημέρες περιπάτων και εορτών
ή κατά τις απογευματινές ώρες με προβλήματα όμως στη μετακίνηση των παιδιών.

Τέλος, υπήρξε και κάποιο τεχνικό πρόβλημα στην καταγραφή της αποτίμησης της δράσης "Η τέχνη της
επιχειρηματολογίας". Δεν ήταν δυνατή η σύνδεση της συντονίστριας της δράσης στην πλατφόρμα του ΙΕΠ. Τα
παράθυρα για την καταγραφή των απαιτούμενων στοιχείων ήταν πάντα ανενεργά. Μετά από επικοινωνία με το
ΙΕΠ προτάθηκε η λύση της καταγραφής του προβλήματος στην  συνολική αποτίμηση του σχολείου.

Επιβεβαιώνεται από τον Διευθυντή και το σύλλογο των εκπαιδευτικών ότι η δράση (δημιουργία ρητορικού
ομίλου) ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα παιδιά του ομίλου μάλιστα συμμετείχαν στους Πανελλήνιους αγώνες
Λόγου στη Θεσσαλονίκη στις 1-3 Απριλίου 2022 επιτυγχάνοντας αξιοπρεπή παρουσία και καλές επιδόσεις.  

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

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και για το
νομοθετικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων


