
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 Εσπερινό Γενικό Λύκειο Νίκαιας εδρεύει σε μια περιοχή με σημαντικά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.
οι μαθητές του είναι εργαζόμενοι ανήλικοι και ενήλικες. Έχουν περιορισμένα μέσα και χρόνο αλλά μεγάλη
θέληση για μάθηση.

Η διεύθυνση και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου προσπαθούν με ιδιαίτερο ζήλο να ανταποκριθούν στο συνολικό
εκπαιδευτικό τους έργο περέχοντας, στο μέτρο του δυνατού, όχι μόνο γνώσεις αλλά και ηθική υποστήριξη.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Οι άοκνες προσπάθειες των εκπαιδευτικών να προσπελάσουν οι μαθητές όλες
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την μαθησιακή διαδικασία, ιδιαίτερα
οι ενήλικες που είχαν εγκαταλείψει τοσχολείο για πολλά χρόνια.

2. το πολύ καλό  κλίμα που επικρατεί στην σχολική μονάδα.
3. Οι άριστες σχέσεις Διευθυντή - εκπαιδευτικών, μαθητών - εκπαιδευτικών,

σχολείου - οικογένειας και σχολείου με την ευρύτερη κοινότητα.

Σημεία προς βελτίωση

1. Μείωση μαθητικής διαρροής και αύξηση του αριθμού των μαθητών του
σχολείου.

2.  Τόνωση της εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας.
3. Η υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας.



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1.  Οι πολύ καλές σχέσεις του Διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς και η κουλτούρα
συνεργασίας και αλληλοκατανόησης που έχει εμπεδωθεί.

2. Η θετική ανταπόκριση της ευρύτερης κοινότητας προς το σχολείο και η
αναγνώριση του έργου που επιτελεί.

Σημεία προς βελτίωση

1.  Τόνωση της εξωστρέφειας του σχολείου

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η επιτυχής υλοπίηση της δράσης στα πλαίσια του προγράμματος e-twinning

Σημεία προς βελτίωση

Πρέπει να γίνει προσπάθεια να εμπεδωθεί μία κουλτούρα επιμόρφωσης.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Η Δράση που αφορούσε στην σχολική διαρροή είχε μέτρια αποτελέσματα καθώς
αυτή δεν απετράπη για αρκετούς μαθητές παρ' όλες τις φιλότιμες προσπάθειες της
διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών του σχολείου. Η δράση που αφορούσε στην
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών δεν υλοποιήθηκε και ως εκ τούτου δεν μπορεί να
αποτιμηθεί. Η δράση που εντάχθηκε στο πρόγραμμα e-twinning υλοποιήθηκε με
μεγάλη επιτυχία και ωφέλησε πολλαπλώς τους μαθητές. Η δράση που αφορούσε την
παρουσίαση καινοτόμων πρακτικών διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς
υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Όπως προαναφέρθηκε η δράση πουαφορούσε στην μαθητική διαρροή είχε πενιχρά αποτελέσματα. Αντιθέτως η
δράση που εντάχθηκε στο πρόγραμμα e- twinning είχε πολύ θετικά. Οι μαθητές απέκτησαν κουλτούρα
συνεργασίας και γνώρισαν μία άλλη πτυχή του γνωστικού αντικειμένου με το οποίο ασχολήθηκαν. Ταυτόχρονα η
επικοινωνία με σχολεία του εξωτερικού άνοιξε τους ορίζοντες τους και την οπτική τους για τον κόσμο.

Η δράση που αφορούσε στην παρουσίαση καινοτόμων πρακτικών είχε θετική ανταπόκριση στους εκπαιδευτικούς,
οι οποίοι έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον και προκλήθηκε μία γόνιμη ανταλλαγή απόψεων.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Μία σημαντική δυσκολία που προέκυψε ήταν η αδυναμία επικοινωνίας με τους μαθητές που διέκοψαν την
φοίτηση τους. δυστυχώς όλες οι προσπάθειες που έγιναν, σε ορισμένες περιπτώσεις, ήταν άκαρπες.

Ο φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών τους αποθάρρυνε από την υλοποίηση της δράσης που αφορούσε στην
επιμόρφωση.

Τέλος, μικρές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην δράση σπλαίσια του προγράμματοε e-twinning 
ξεπεράστηκαν εύκολα

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1



Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Θεωρούμε αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε εσπερινά σχολεία να
επιμορφωθούν στην Εκπαίδευση Ενηλίκων καθώς έχουν πολλούς ενήλικες μαθητές


