
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 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, το οποίο
επαναλειτούργησε στις αρχές του σχ. έτους 2021-2022. Το κλειστό γυμναστήριο επίσης παραδόθηκε προς χρήση
στις αρχές του σχ. έτους 2021-2022. Επίσης επαναλειτούργησε και η σχολική βιβλιοθήκη. 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, καθώς και οι στόχοι που επιτεύχθηκαν με τα τρία σχέδια
δράσης που υλοποιήθηκαν. Έγινε σημαντικό έργο στην αποκατάσταση του εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών,
υλοποιήθηκε η δράση για το ηλεκτρονικό περιοδικό του σχολείου όπου ενισχύθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των
μαθητών, αλλά και μεταξύ μαθητών-εκπαιδευτικών, ενώ με τη δράση ενημέρωσης για τον επαγγελματικό
προσανατολισμό και τα πανεπιστημιακά τμήματα, οι μαθητές πήραν σημαντικά εφόδια για τη μετάβαση στην
επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης

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 στις επιμορφώσεις που
πραγματοποιήθηκαν.

Σημεία προς βελτίωση

Τα σημεία προς βελτίωση είναι 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.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Δράση #1 - Αγοράστηκαν όργανα, υλικά και ένας υπολογιστής με προτζέκτορα, ώστε  το εργαστήριο Φυσικών
Επιστημών να γίνει λειτουργικό.

Δράση #2 - Επιτυχής σφαιρική ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τη διαδικασία λήψης απόφασης για την
επιλογή αντικειμένου σπουδών και επαγγέλματος, με θέματα που σχετίζονται με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις
και το Μηχανογραφικό και με τον τρόπο λειτουργίας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας.

Δράση #3 - Αναπτύχθηκε εξαιρετική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Οι μαθητές συμμετείχαν
ενεργά και με ενθουσιασμό καθ' όλη τη διάρκεια. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων ενεπλάκη ενεργά, κάνοντας
προτάσεις βελτίωσης και δήλωσαν ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα. Αναρτήθηκαν οι δραστηριότητες του
σχολείου με πλούσιο συνοδευτικό υλικό, το οποίο συνετέλεσε στην προβολή του σχολείου μας στην τοπική
κοινωνία.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Δράση #1 - Έλλειψη χρόνου των μελών της ομάδας δράσης, καθώς υποχρεώσεις του διδακτικού έργου δεν
επέτρεπαν  να αφιερωθεί  χρόνος ικανός  για καλύτερη υλοποίηση της δράσης. Επίσης την ολοκλήρωση του
έργου  δυσκόλεψαν οι  μειωμένες οικονομικές δυνατότητες.

Δράση #2 - Φόρτος εργασίας, πληθώρα αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών, έλλειψη Υπευθύνου Επαγγελματικού
Προσανατολισμού στην Πρέβεζα.

Δράση #3 - Υπήρχε στην αρχή μεγάλος φόρτος εργασίας για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου που συμμετείχαν
στην ομάδα δράσης, γεγονός που αντιμετωπίστηκε στη συνέχεια χάρη στην εμπλοκή περισσότερων ατόμων στην
υλοποίηση του σχεδίου δράσης

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

Πρακτική 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης



Ανάπτυξη διαδικτυακής σχολικής εφημερίδας

Στόχος Βελτίωσης

Ενασχόληση με σχολικές δραστηριότητες
Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/-τριών

Ενέργειες Υλοποίησης

Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, προσδιορίστηκαν οι εκπαιδευτικοί της ομάδας που θα αναλάμβαναν τη
δημιουργία/διαχείριση του ηλεκτρονικού περιοδικού και οι οποίοι είχαν καλή γνώση Τ.Π.Ε και καθορίστηκε το
πλαίσιο λειτουργίας της ιστοσελίδας (εύρος πρόσβασης και χρήσης κ.λπ.), καθώς και ο σχεδιασμός/δομή του
ιστολογίου.

Στη συνέχεια, η διαχειρίστρια σε συνεργασία με την αρχισυντάκτρια του περιοδικού (οι οποίες ήταν
εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας), ενημέρωσαν μαθητές και συνάδελφους καθηγητές σχετικά με τα ζητήματα
της δημιουργίας, δημοσίευσης, αλλά και της διαχείρισης του ιστολογίου, στο οποίο αναρτήθηκε το ηλεκτρονικό
περιοδικό του σχολείου.

Έπειτα επιλέχτηκαν και διαμορφώθηκαν οι υλικοί πόροι που θα συντελούσαν στην υλοποίηση των στόχων που
είχαν τεθεί κατά το σχεδιασμό της δράσης.

Πιο συγκεκριμένα, για την δημιουργία του 1ου τεύχους του ηλεκτρονικού περιοδικού του σχολείου, καθώς και τη
διαχείριση του υλικού προς δημοσίευση, χρησιμοποιήθηκε το ερφαστήριο πληροφορικής του σχολείου.

Επίσης, για την δημιουργία του ηλεκτρονικού περιοδικού και τη δημοσίευση του πρώτου τεύχους του,
χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα του ΠΣΔ, η οποία διέθετε το απαραίτητο λογισμικό κατασκευής της ιστοσελίδας
του ηλεκτρονικού περιοδικού.

Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα κριτήρια καθορισμού της ομάδας είναι η ύπαρξη ενός συστήματος
αλληλοεξαρτώμενων ρόλων. Σε κάθε ομάδα, ακόμη και σε ομάδες που σχηματίζονται με άγνωστα μεταξύ τους
άτομα, αργά ή γρήγορα αναφύεται ένα σύστημα ρόλων με κάποια ιεραρχία, και είναι αναγκαίο να υπάρχει μια
σαφής ιεράρχηση ρόλων σε όλες τις βαθμίδες της ομάδας δράσης. Το στοιχείο της αλληλεξάρτησης τονίζει την
αμοιβαιότητα των σχέσεων μεταξύ των ρόλων και την ύπαρξη κάποιας δομής που επιτρέπει στην ομάδα να
επιτύχει τους στόχους της.

Στα πλαίσια αυτά, τα μέλη της ομάδας ανέλαβαν συγκεκριμένες εργασίες-καθήκοντα, τα οποία έπρεπε να
υλοποιήσουν μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://schoolpress.sch.gr/efivikospalmos/

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας



Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Θα μπορούσε να γίνει μια σύντομη ενδοσχολική επιμόρφωση σχετικά με τις
δυνατότητες της ιστοσελίδας για την πλήρη και ουσιαστική αξιοποίησή της από
όλους τους μαθητές.

Θέμα 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Προτείνεται η πραγματοποίηση επιμόρφωσης πάνω σε θέματα που σχετίζονται με
την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και την εκπαίδευση μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.


