
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 σχολείο λειτούργησε κατά το σχολικό έτος 2021-2022 με τρεις Γυμνασιακές τάξεις και τρεις Λυκειακές. Στη
Β΄ Λυκείου λειτούργησαν δύο (02) τμήματα ομάδων προσανατολισμού, ένα (01) τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών
και ένα (01) τμήμα θετικών σπουδών. Στη Γ΄ Λυκείου λειτούργησε ένα (01) τμήμα Οικονομίας-Πληροφορικής.

Στο σχολείο εγγράφηκαν 59 και φοίτησαν 57 μαθητές/τριες.

Αριθμός μαθητών/τριών Γυμνασίου: 36               Αριθμός μαθητών/τριών Λυκείου: 21

Συγκεκριμένα:

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΤΑΞΗ Αγόρια Κορίτσια Σύνολο

Α 8 6 14

Β 5 5 10

Γ 5 7 12

ΣΥΝΟΛΟ 18 18 36

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ

ΤΑΞΗ Αγόρια Κορίτσια Σύνολο

Α 2 6 8

Β 7 3 10

Γ 2 1 3



ΣΥΝΟΛΟ 11 10 21

 

Το σχολείο διαθέτει ως διδακτικό προσωπικό:

α) επτά (7) μόνιμους εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου στο σχολείο

β) τρεις (3) μόνιμους εκπαιδευτικούς που διατίθενται και σε άλλη σχολική μονάδα

γ) μία (1) αναπληρώτρια εκπαιδευτικό πλήρους ωραρίου στο σχολείο

δ) μία (1) αναπληρώτρια εκπαιδευτικό που διατίθεται και σε άλλες σχολικές    μονάδες.

Συνολικά, το διδακτικό του σχολείου απαρτίζεται από 12 εκπαιδευτικούς. Δε διδάχθηκε το μάθημα των
Γαλλικών 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 μία (01) καθαρίστρια τετράωρης απασχόλησης. Λειτουργεί
κυλικείο στο χώρο του σχολείου.

Διοικητικό προσωπικό δεν έχουμε. Το σχολείο είναι σε καλή κατάσταση κτιριακά. Κάποια προβλήματα,
αποκαθίστανται σταδιακά. Εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίας και τις τουαλέτες, υπάρχουν αποθήκες
υπογείου, γραφείο φυσικής αγωγής, βοηθητική αίθουσα, αίθουσα γυμναστικής, εργαστήριο φυσικών επιστημών
και πληροφορικής, βιβλιοθήκη,  γραμματεία, 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

1. Οι ήδη διαμορφωμένες σχέσεις της σχολικής μονάδας με τους/τις μαθητές/τριες.
2. Οι δράσεις που υλοποιούνται με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών του

σχολείου.
3. Δεν υπάρχει σχολική διαρροή.
4. Εφαρμόζονται καινοτόμες διδακτικές πρακτικές από τους/τις περισσότερους/ες

εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Κρίνεται προς βελτίωση η σχέση του σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες και τοπικούς φορείς, πιθανώς μέσω
δράσεων εξωστρέφειας του σχολείου.

Διοικητική λειτουργία



Θετικά σημεία

1. Η δραστηριοποίηση της σχολικής μονάδας για συνεργασία με επιστημονικούς
και διοικητικούς φορείς για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας του σχολείου.

2. Πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας για την ανάπτυξη
ποικίλων δράσεων σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς με σκοπό την
αναβάθμιση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας.

Σημεία προς βελτίωση

Κρίνεται προς βελτίωση το ζήτημα της έλλειψης οικονομικών πόρων προς ενίσχυση της λειτουργίας της
σχολικής μονάδας καθώς επίσης η εντονότερη συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και των τοπικών φορέων στην
ανάπτυξη της σχολικής ζωής.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1. Το πλήθος των επιμορφωτικών προγραμμάτων στα οποία συμμετείχαν οι
εκπαιδευτικοί του σχολείου.

2. Η ευρύτητα των αντικειμένων της κάθε επιμόρφωσης.

Σημεία προς βελτίωση

Κρίνεται προς βελτίωση η ανάπτυξη ενδοσχολικής επιμόρφωσης στις νέες τεχνολογίες και στη διδακτική για τη
βελτίωση τόσο των μαθημάτων όσο και της διοικητικής λειτουργίας.

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
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 



Σχολείο και κοινότητα
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

1.Η δημιουργία νέου ιστότοπου του σχολείου μας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί στους στόχους
της δράσης.

2. Δημιουργία παρτεριού στoν αύλειο χώρο, στην είσοδο του σχολείου. Οργάνωση αίθουσας ισογείου σε αίθουσα
Γυμναστικής για την καλή διεκπεραίωση της Γυμναστικής σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών. Δημιουργία
Θεματικού τοίχου με "Αποφθέγματα" που αναδεικνύει "αόρατη γωνιά" στον ημιόροφο στις σκάλες σε
παιδαγωγικό εργαλείο διάδρασης.  Δημιουργία χώρου αναψυχής και κοινωνικής αλληλεπίδρασης με ατμόσφαιρα
κουλτούρας αξιοποιώντας ανεπιτήδευτο χώρο του α' ορόφου.  Αναβάθμιση της Βιβλιοθήκης λειτουργικά: ως
αναγνωστήριο, χώρο φιλαναγνωσίας, χώρο διδασκαλίας, χώρο κοινωνικών και επιμορφωτικών εκδηλώσεων.
Γενικά, υπήρξε μία συνολική ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας  στη σημασία του χώρου μέσω
ενημέρωσης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των τοπικών φορέων για τα προβλήματα των σχολικών
υποδομών....

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

1. Στην αναβάθμιση του ιστότοπου του σχολείου υπήρξαν κάποιες τεχνικές δυσκολίες οι οποίες όμως
ξεπεράστηκαν.

2. Το σχέδιο δράσης περί αναβάθμισης χώρων του σχολείου προϋποθέτει την ύπαρξη διαθέσιμων οικονομικών
πόρων στον Δήμο και στην Σχολική Επιτροπή ώστε να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων με τα αντίστοιχα
επιθυμητά αποτελέσματα. Όταν οι οικονομικοί πόροι δεν υπάρχουν τότε το αποτέλεσμα είναι η
χρονοκαθυστέρηση της διεκπεραίωσης των στόχων, ο περιορισμός και η μείωση των στόχων. Ως αποτέλεσμα
απαιτήθηκε μεγαλύτερη ευελιξία (κατά συμβιβασμό) αναφορικά με το τι υλικά από τα ήδη υπάρχοντα θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν για το σχέδιο δράσης και τί υλικά θα μπορούσαν να αγοραστούν μέσω του
περιορισμένου χρηματικού ποσού του σχολικού ταμείου που προορίζεται για λειτουργικές ανάγκες

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1



Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα

Επιμορφώσεις σχετικά με τα Ευρωπαϊκά κυρίως Προγράμματα.


