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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 Καναλακίου είναι ένα σχολείο που συστεγάζεται με  το Γυμνάσιο
Καναλακίου σε ένα παλαιό κτήριο με πολλά προβλήματα. Τον Μάρτιο του 2020, το
κτήριο υπέστη σοβαρές ζημιές από ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή, με
αποτέλεσμα να κριθεί προσωρινά ακατάλληλο και να δοθεί πάλι για χρήση την 1η

Φεβρουαρίου 2021. Από τον σεισμό καταστράφηκε ολοσχερώς το εργαστήριο
Φυσικών Επιστημών, ενώ επίσης το κλειστό γυμναστήριο παραμένει ακατάλληλο
και δεν έχει δοθεί μέχρι και σήμερα προς χρήση. Στο μεσοδιάστημα το σχολείο
φιλοξενήθηκε στο κτήριο του ΕΠΑΛ Καναλακίου σε απογευματινή βάρδια, γεγονός
που δυσχέραινε σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία του. Σημειώνεται ότι, λόγω
εργασιών και στο ΕΠΑΛ Καναλακίου, το σχολείο ξεκίνησε τα μαθήματα για το σχ.
έτος 2020-2021 την 1η Οκτωβρίου 2020. Το σχολείο μας είναι μια εκπαιδευτική
μονάδα με μικρό αριθμό μαθητών συνήθως, όπου υπάρχει καλό κλίμα και αγαστή
συνεργασία μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, ενώ παράλληλα το έχει
αγκαλιάσει και η τοπική κοινωνία.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Τα θετικά σημεία του σχολείου είναι οι άξονες 3 και 4, δηλαδή οι σχέσεις μεταξύ
μαθητών/μαθητριών και οι σχέσεις μεταξύ μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών.

Σημεία προς βελτίωση

Τα σημεία προς βελτίωση είναι στους θεματικούς άξονες 1, 2, 5 και ειδικότερα
στους εξής δείκτες: εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, εφαρμογή



πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την
υποστήριξη της διδασκαλίας των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, ενασχόληση
με ομίλους, σχολικές δραστηριότητες, προγράμματα, προετοιμασία για συμμετοχή
σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις,
ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας
σχολείου – οικογένειας και υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Τα θετικά σημεία είναι η διασφάλιση εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού, η
αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και η κατανομή πόρων και συνεργασία
με τη δημοτική αρχή.

Σημεία προς βελτίωση

Τα σημεία προς βελτίωση είναι ο εκσυγχρονισμός των σχολικών χώρων, οι
πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων, η ενίσχυση σχέσεων και
επιδίωξη συνεργασιών με φορείς και η εξωστρέφεια και διάχυση καλών πρακτικών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Τα θετικά σημεία του σχολείου είναι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην
επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Σημεία προς βελτίωση

Τα σημεία προς βελτίωση είναι η συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς,
η συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις, ο σχεδιασμός και υλοποίηση
επιμορφωτικών δράσεων με τη μορφή της ετεροπαρατήρησης, η συμμετοχή σε εθνικά
και ευρωπαϊκά προγράμματα και η συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος.


