
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 σχολείο λειτούργησε κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με τρεις Γυμνασιακές τάξεις και τρεις Λυκειακές. Στη
Β΄ Λυκείου λειτούργησε ένα (01) τμήμα της ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών και στη Γ΄ Λυκείου
λειτούργησε ένα (01) τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών και ένα (01) τμήμα Οικονομίας-Πληροφορικής.

Στο σχολείο εγγράφηκαν 63 και φοίτησαν 53 μαθητές.

Αριθμός μαθητών/τριών Γυμνασίου:34                     Αριθμός μαθητών/τριών Λυκείου:19

Συγκεκριμένα:

                                                                       ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΑΞΗ Αγόρια Κορίτσια Σύνολο

Α 5 5 10

Β 5 7 12

Γ 4 8 12

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΤΑΞΗ Αγόρια Κορίτσια Σύνολο

Α 8 3 11

Β 2 1 3

Γ 0 5 5

 



Το σχολείο διαθέτει ως διδακτικό προσωπικό:

α) πέντε (5) μόνιμους εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου στο σχολείο

β) δύο (2) μόνιμους εκπαιδευτικούς που διατίθενται και σε άλλη σχολική μονάδα

γ) μία (1) μόνιμη εκπαιδευτικό αποσπασμένη από άλλη σχολική μονάδα

δ) τρεις (3) αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου στο σχολείο

ε) δύο (2) αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που διατίθενται και σε άλλες σχολικές μονάδες.

Συνολικά, το διδακτικό του σχολείου απαρτίζεται από 13 εκπαιδευτικούς. Δε διδάχθηκε το μάθημα της
Τεχνολογίας και των Καλλιτεχνικών, λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών.

Η διαχείριση των οικονομικών γίνεται από τη σχολική επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου, υπάρχει Σύλλογος
Γονέων και Κηδεμόνων και το σχολείο απασχολεί καθαρίστρια. Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, λόγω των
ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας του σχολείου εξαιτίας του COVID-19, απασχόλησε δύο καθαρίστριες.

Λειτουργεί κυλικείο στο χώρο του σχολείου.

Διοικητικό προσωπικό δεν έχουμε, παρόλο που χρειάζεται οπωσδήποτε ένας διοικητικός υπάλληλος αφού
πρόκειται στην ουσία για τη λειτουργία δύο σχολείων, Γυμνάσιο και Λύκειο, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε
προβλήματα, για το λόγο ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν πολλά και διαφορετικά αντικείμενα διδασκαλίας.

Το σχολείο είναι σε καλή κατάσταση κτιριακά. Εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίας και τις τουαλέτες,
υπάρχουν αποθήκες υπογείου, γραφείο φυσικής αγωγής, βοηθητική αίθουσα, αίθουσα γυμναστικής, εργαστήριο
φυσικών επιστημών και πληροφορικής, βιβλιοθήκη, γραφείο φωτοτυπικού, γραφείο Διευθύντριας και καθηγητών
και λεβητοστάσιο. Το κτίριο βρίσκεται σε ένα ωραίο φυσικό περιβάλλον.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Αναμφίβολα, το σχολείο μας προσπάθησε να εκπληρώσει κατα τον καλύτερο δυνατό τρόπο την παιδαγωγική και
μαθησιακή του λειτουργία, προωθώντας την ομαδικότητα, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη, και
καλλιεργώντας μια σχέση ανατροφοδότησης εκπαιδευτικών και μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Οι αντίξοες συνθήκες που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η εκπαιδευτική κοινότητα (εξ αποστάσεως εκπαίδευση,
covid-19), λειτούργησε ανασταλτικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της αυτενέργειας των μαθητών στην
παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

H διοίκηση του σχολείου επέβαλε ένα καλό και δημοκρατικό κλίμα με τους μαθητές και αφουγκράζεται τα
προβλήματά τους. Επίσης, δεν υπάρχουν προβλήματα μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού και της διοίκησης.



Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι αρκετά κοντά στο σχολείο και υπάρχει πολύ καλή συνεργασία με τη Σχολική
Επιτροπή σε θέματα συντήρησης και λειτουργίας του σχολείου(ανάλογα με τους οικονομικούς πόρους, βέβαια,
που διαθέτει). Το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις του σχολείου με την τοπική κοινωνία.

Σημεία προς βελτίωση

Το σχολείο μας έχει δύο εκπαιδευτικές βαθμίδες, Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις. Η γραφειοκρατία είναι μεγάλη
και όλη η γραμματειακή υποστήριξη εκτελείται από τη Διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς. Κάτι, που κάνει
ακόμη πιο δύσκολο το παιδαγωγικό τους έργο.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας φαίνεται ότι ανταποκρίθηκαν θετικά στις ευκαιρίες που τους δόθηκαν για
επιμόρφωση, στα πλαίσια του διδακτικού τους έργου. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί πως, εξαιτίας των
αντικειμενικών δυσκολιών της φετινής χρονιάς, οι ευκαιρίες που είχαν οι εκπαιδευτικοί ώστε να συμμετάσχουν
σε υπηρεσιακές επιμορφώσεις, ήταν περιορισμένες. Παρ’ όλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να
αναπληρώσουν αυτή την έλλειψη επιμόρφωσης, συμμετέχοντας σε ενδοσχολικές επιμορφωτικές  δράσεις που
οργανώθηκαν από το σχολείο. Σε αυτές τις δράσεις, ο σύλλογος διδασκόντων επωφελήθηκε από τις
παρουσιάσεις εκπαιδευτικών του σχολείου μας, οι οποίοι ανέλαβαν να ερευνήσουν και να αναπτύξουν θέματα,
σχετικά με την ειδικότητα και την διδακτική τους εμπειρία.

Σημεία προς βελτίωση

Αν και  αυτές οι ενδοσχολικές δράσεις κρίθηκαν ως επιτυχημένες, μια βελτίωση που θα μπορούσε να γίνει, θα
ήταν η διεύρυνση της συμμετοχής του σχολείου σε εξωτερικές, είτε διδικτυακές είτε διά ζώσης επιμορφώσεις,
εφόσον αυτές προσφερθούν από την υπηρεσία ή από άλλους φορείς. Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί το
άνοιγμα των ενδοσχολικών επιμορφωτικών  δράσεων στην τοπική κοινωνία.


