
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

Γενικό Λύκειο με 8 τμήματα.  Στεγάζεται σε μοντέρνο διώροφο κτίριο με εξαιρετικό
περιβάλλοντα χώρου πράσινου.  Μεγάλο προαύλιο και σύνδεση με τις
ανακαινισμένες αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου ΒΒΒ.  Βιβλιοθήκη και θέατρο,
ιατρείο και εγκαταστάσεις ΑΜΕΑ.  Κυλικείο.  Αριθμός μαθητών 160 και
εκπαιδευτικών 20 (10 μόνιμοι, 4 αναπληρωτές, 6 μόνιμοι που συμπληρώνουν το
ωράριο τους ή υπηρετούν με απόσπαση). 

Σχολική Επιτροπή Βθμιας Εκπαίδευσης του δήμου ΒΒΒ και Σύλλογος γονέων και
κηδεμόνων.

Απασχολεί 2 καθαριστές/στριες πολύ καλές με πολύ καλή συνεργασία.

Ο αριθμός των εκπαιδευτικών είναι ο απαραίτητος, με εξαίρεση τη β ξένη γλώσσα
καθώς δεν τοποθετήθηκε κατά το σχολικό έτος 2020-21 εκπαιδευτικός Γερμανικής
γλώσσας, η σύνθεση (μόνιμοι, αναπληρωτές, αποσπασμένοι) είναι ικανοποιητική και
παιδαγωγικά γόνιμη.  Η εμπειρία των εκπαιδευτικών είναι μεγάλη.  Οι λιγότερο
έμπειροι ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται από τη διοίκηση του σχολείου και το ΣΔ.

Διοικητικό προσωπικό δεν υπάρχει. 

Ειδικό επιστημονικό προσωπικό υπάρχει, καθώς διορίστηκε σχολική ψυχολόγος που
έρχεται στο σχολείο μας κάθε Πέμπτη. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Έγιναν όλες οι προβλεπόμενες παιδαγωγικές συνεδριάσεις (3) και οι εκπαιδευτικοί
επέλεξαν τους άξονες πάνω στους οποίους εργάστηκαν.  Αντάλλαξαν μεταξύ τους
ερωτηματολόγια, πληροφορίες, επισκέφτηκαν το αρχείο, το blog του σχολείου,
ανέτρεξαν στο βιβλίο πράξεων και στο Μητρώο και οδηγήθηκαν σε αποτίμηση μετά



από συζήτηση στην ολομέλεια των παιδαγωγικών συνεδριάσεων.  Οι εκπαιδευτικοί
ενημερώθηκαν από τη Διευθύντρια για την ενημέρωση που έλαβε η ίδια από το ΙΕΠ. 
Σε κάθε παιδαγωγική συνεδρίαση γινόταν γόνιμος και εποικοδομητικός διάλογος
για την πορεία των δεικτών που είχε αναλάβει η κάθε ομάδα.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Η κοινώς αποδεκτή θέση για την εικόνα του σχολείου είναι ότι ανήκει στην
αριθμητική κλίμακα 4, είναι δηλαδή πολύ καλή.  Δεν υπάρχουν προβλήματα καθώς
όσα προέκυψαν αντιμετωπίστηκαν ικανοποιητικά και όλα επιλύθηκαν σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες διαδικασίες.  Το μοναδικό πρόβλημα, που όμως δεν επηρέασε την
κλίμακα, είναι φυσικά η λειτουργία του σχολείου κυρίως εξ αποστάσεως λόγω της
πανδημίας.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ Το σχολείο μας έχει ως σημεία υπεροχής τον εξαιρετικό
περιβάλλοντα χώρο και τις κτιριακές υποδομές.  Επίσης, πλεονέκτημα αποτελεί το
συνεχώς επιμορφούμενο προσωπικό, οι ευαισθητοποιημένοι εκπαιδευτικοί-
 παιδαγωγικά και επιστημονικά -  η ευελιξία τους, καθώς και η άμεση κινητοποίησή
τους για την αφομοίωση της ύλης από τους μαθητές. Οι χρήση νέων τεχνολογιών και
ο εμπλουτισμός του μαθήματος από αυτές.  Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των
μαθητών και μαθητριών του σχολείου μας.

Σημεία προς βελτίωση

Επειδή τα τεχνολογικά δεδομένα αλλάζουν συνεχώς θα προκύψουν ανάγκες
τεχνολογικής αναβάθμισης για βελτίωση του παιδαγωγικού έργου οι οποίες θα
χρειαστεί να καλυφθούν. Η εκπόνηση προγράμματος Erasmus που μέχρι τώρα δεν
έχει γίνει πράξη είναι ένας από τους στόχους του σχολείου μας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Υπάρχει στενή σχέση της σχολικής κοινότητας και της οικογένειας των παιδιών,
μέσω και του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.  Κάθε πρόβλημα που προκύπτει



γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπίζεται άμεσα πριν διογκωθεί.  Σε αυτό συμβάλλει ο
διάλογος εκπαιδευτικών, ο σύμβουλος σχολικής ζωής και η παρουσία της σχολικής
ψυχολόγου του σχολείου για την επίλυση συγκρούσεων.

Σημεία προς βελτίωση

Αναγκαία θεωρείται η δια ζώσης ενημέρωση γονέων της Α τάξης και η καλή
επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες. Τα σχέδια δράσης θα εκπονηθούν την
επόμενη σχολική χρονιά.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Τα εκπαιδευτικά προαιρετικά προγράμματα λειτούργησαν όσο πιο καλά μπορούσαν
σε καιρό πανδημίας και αποτέλεσαν δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και
μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.  Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
επιμορφώνονται συνεχώς και κάνουν πράξη τις νέες γνώσεις και εμπειρίες  τους στη
σχολική διαδικασία.

Σημεία προς βελτίωση

Αδυναμίες συγκεκριμένες δεν υπάρχουν.  Συνεχίζει να υπάρχει η ανάγκη για
διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων. Θα γίνει προσπάθεια για κανονική λειτουργία
των εκπαιδευτικών ομίλων/ομάδων του σχολείου μας.


