
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

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ:

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ: Το μαθητικό δυναμικό
της σχολικής μας μονάδας είναι 110 μαθητές .  Στη μονάδα απασχολούνται 10
μόνιμοι,  οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικοί  , 2 αναπληρωτές και 6 εκπαιδευτικοί
 με διάθεση από άλλα σχολεία για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. 

Η περιοχή είναι απομακρυσμένη και βρίσκεται στο Ν.Α  άκρο της Πελοποννήσου.

Μεγάλο μέρος των μαθητών μετακινούνται  με μεταφορικά μέσα από τα γύρω χωριά.

Οι κάτοικοι – γονείς ασχολούνται κυρίως με την ναυτιλία και τη γεωργία.

ΚΤΗΡΙΟ

Συστέγαση με 1ο ΕΠΑΛ Βοιών σε κτήριο ασφαλές, ηλικίας 20 περίπου χρόνων,
ευάερο, ευήλιο, ευρύχωρο, σε μικρή απόσταση από την πόλη.

Το σχολείο είναι εξοπλισμένο υλικοτεχνικά με υπολογιστές και βιντεοπροβολείς σε
όλες τις αίθουσες, διαθέτει σύνδεση με το διαδίκτυο, 2 εργαστήρια πληροφορικής, 1
εργαστήριο φυσικών επιστημών, εξοπλισμένα, βιβλιοθήκη με αξιόλογη συλλογή
βιβλίων.   

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία



Θετικά σημεία

Άριστη, αμφίδρομη επικοινωνία  όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική
διαδικασία.

Οι μαθητές και οι οικογένειές τους ενημερώνονται και εξυπηρετούνται με προθυμία,
ευγένεια, κατανόηση και υπευθυνότητα από το σχολείο  μέσα σε κλίμα αμοιβαίας
εμπιστοσύνης και σεβασμού.

Σημεία προς βελτίωση

1.Το μικρό ποσοστό των χαμηλών επιδόσεων να βελτιωθεί κατά το δυνατόν με
ενισχυτική διδασκαλία(υπάρχει βέβαια και ο περιορισμός της μεταφοράς των
μαθητών από και προς τα γύρω χωριά).

2.Συνεργασία εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα με από κοινού διδασκαλία για την
εφαρμογή καλών πρακτικών.

3. Συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων για διεπιστημονική
διερεύνηση κοινών θεμάτων .

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1Πραγματικό ενδιαφέρον για το συμφέρον της σχολικής κοινότητας.

2Ευελιξία, σεβασμός  προς  τους καθηγητές, τους μαθητές, τους γονείς, την τοπική
κοινωνία.

3Ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, αμεροληψία, διακριτικότητα, κατανόηση όλων των
εμπλεκομένων, χαμηλοί τόνοι, σεμνότητα.

Σημεία προς βελτίωση

Προσπάθεια και αγώνας για διατήρηση των προαναφερθέντων θετικών σημείων

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία



Υπάρχει ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς για διερεύνηση των δυνατοτήτων τους και
επιμόρφωσή τους  με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες της 
σχολικής μας μονάδας.

Σημεία προς βελτίωση

Λόγω covid 19, δεν κατέστη δυνατόν να πραγματοποιηθούν δια ζώσης ,δράσεις και
εκδηλώσεις που τις προηγούμενες χρονιές πραγματοποιούσε το σχολείο προς  την
τοπική κοινωνία .Ωστόσο, πραγματοποιήθηκαν αρκετές διαδικτυακές  εκπαιδευτικές
εκδηλώσεις.

Προτείνεται σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς της μονάδας:

1,  Η συμμετοχή  τους  σε περισσότερες επιμορφωτικές εκδηλώσεις.

2 Η διοργάνωση  εντός σχολείου, επιμορφωτικών  δράσεων με σκοπό την
ανατροφοδότηση.


