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

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΥΔΡΑΣ
Μαθητικό δυναμικό: Α΄ τάξη 91, Β΄ τάξη 98, Γ΄ τάξη 88 Σύνολο 277
Στελέχωση: 30εκπαιδευτικοί (17 με πλήρες ωράριο, 13 με μειωμένο ωράριο), 2
υποδιευθυντές, 1 διευθυντής και 2 μόνιμες καθαρίστριες.
Υποδομές: 1 κτηριακό συγκρότημα 2 ορόφων(ισόγειο και 1ος όροφος) που
περιλαμβάνει16 αίθουσες διδασκαλίας,1 εργαστήριο πληροφορικής, 1 εργαστήριο
φυσικών επιστημών, 1 αίθουσα εκδηλώσεων, 1 βιβλιοθήκη και 2 αύλειους χώρους.
Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Αγροτική περιοχή, δεν υπάρχει ΕΠΑΛ στο Δήμο με
συνέπεια μερικοί μαθητές να φοιτούν στο ΓΕΛ εξ ανάγκης.
Ιδιαίτερες συνθήκες: Μεγάλο χρονικό διάστημα σε τηλεκπαίδευση.
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής σχολικής βίας και εκφοβισμού.
2. Συμμετοχή του σχολείου και υποστήριξη σε δράσεις -διακρίσεις μαθητών-τριών.
3. Σχέσεις σχολείου-οικογένειας.
Σημεία προς βελτίωση

1. Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης
2. Απουσία τμήματος ένταξης, ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού, υποστήριξη
μαθητών-τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
3. Βελτίωση στην πρόληψη και τον περιορισμό των περιστασιακών απουσιών
μαθητών-τριών.
4. Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητώντριών.
5. Βελτίωση κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών-τριών
και εκπαιδευτικών.
Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Στοχοθεσία σε ό,τι αφορά την ηγεσία και την οργάνωση του σχολείου.
2. Συλλογικότητα κατά τη λήψη αποφάσεων.
3. Οργάνωση της ενημέρωσης εκπαιδευτικών, μαθητών-τριων και γονέων.
4. Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς.
5. Εξωστρέφεια και προβολή του έργου του σχολείου.
Σημεία προς βελτίωση

1. Υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.
2. Εκσυγχρονισμός και εμπλουτισμός υποδομών.
3. Πρωτοβουλίες για διαμόρφωση δικτύου σχολείων.
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις.

2. Συνεργασία συναδέλφων και προσωπική πρωτοβουλία για αυτοβελτίωση.
Σημεία προς βελτίωση

1. Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών.
2. Συνεργασία και δικτύωση με άλλα σχολεία.
3. Ετεροπαρατήρηση.
4. Ευρωπαϊκά προγράμματα.

