
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 ΓΕ.Λ  Γυθείου στεγάζεται σε ένα διώροφο κτήριο του τέλους του 19ου αιώνα, στο κέντρο της πόλης στην
πλατεία του Δημαρχιακού μεγάρου. Αρχικά  λειτούργησε ως Γυμνάσιο Γυθείου, το οποίο «νομοθετικώς
συνεστήθη» κατά το 1885, οπότε «εψηφίσθη υπό της Βουλής το Νομοσχέδιον περί Συστάσεως Γυμνασίου εν
Γυθείω» (ΦΕΚ ίδρυσης του σχολείου: 98/Α΄/12-4-1886).

Το σχολείο διαθέτει συνολικά στους δυο ορόφους 8  αίθουσες,  δύο εργαστήρια- ένα Φυσικών Επιστημών και ένα
Πληροφορικής & υπό διαμόρφωση μια Βιβλιοθήκη, καθώς επίσης αίθουσα προβολών που θα στεγάσει έκθεση με
θέμα την εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών. Όλες οι αίθουσες διδασκαλίας διαθέτουν υποδομή για σύνδεση στο
διαδίκτυο και εγκατάσταση βιντεοπροβολέα.

 Αίθουσα τελετών δεν υπάρχει, όπως και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, οι οποίες καθίστανται απαραίτητες
σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών του Νέου Σχολείου.

Ο αύλειος χώρος είναι πολύ μικρός αναλογικά με το πλήθος των μαθητών. Γυμναστήριο δεν υπάρχει και καθώς
το προαύλιο δεν είναι επαρκές, το μάθημα της Φυσικής Αγωγής πραγματοποιείται στο παλαιό Δημοτικό στάδιο
Γυθείου, το οποίο απέχει 200 περίπου μέτρα από το σχολείο.

 Παρά τις συνεχείς & γενναίες παρεμβάσεις, σε γενικές γραμμές το κτήριο δεν ανταποκρίνεται στις
αρχιτεκτονικές και τεχνικές προδιαγραφές ενός σύγχρονου διδακτηρίου. Οι δομικές αδυναμίες του διδακτηρίου
δημιουργούν δυσλειτουργίες πρακτικές, που καταλήγουν όμως  και παιδαγωγικές-μαθησιακές.

Το σχολικό έτος 2021-2022 το Λύκειο λειτούργησε με 8 τμήματα γενικής παιδείας και όλες τις ομάδες
προσανατολισμού της Β΄& Γ΄τάξης. Φοίτησαν συνολικά 175 μαθητές & μαθήτριες.

Στο σχολείο ανήκουν 15 εκπαιδευτικοί με οργανική θέση. Το τρέχον σχολικό έτος υπηρέτησαν 11 οργανικά
ανήκοντες εκπαιδευτικοί και 5 αναπληρωτές. Το σχολείο διαθέτει υποδιευθυντή ενώ εργάζεται ως βοηθητικό
προσωπικό μια καθαρίστρια με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Η επίδοση των μαθητών μπορεί να χαρακτηρισθεί γενικά ικανοποιητική, δεδομένων των συνθηκών που
δημιούργησε η πανδημία. Ειδικότερα, αρίστευσαν 31 μαθητές/τριες  συνολικά από όλες τις τάξεις.

Όμως η συνεχής & πολλαπλή νόσηση των μαθητών/τριών & των εκπαιδευτικών, η εφαρμογή των υγειονομικών
μέτρων επηρέασαν  σημαντικά την ομαλή φοίτηση των μαθητών, την επαφή τους τόσο με τα γνωστικά
αντικείμενα, όσο και το επίπεδο συναισθηματικής προσέγγισης των σχολικών λειτουργιών. Οι συνθήκες αυτές
δυσχέραναν σε μεγάλο βαθμό το έργο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι επιπροσθέτως είχαν να αντιμετωπίσουν τις
συνέπειες της διετούς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ένα μάλλον δυσμενές περιβάλλον λόγω της αδυναμίας
αλλαγής της χρονοκατανομής της ύλης καθώς και της ανάγκης ολοκλήρωσή της.



Παρά ταύτα τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές αξιολογούν θετικά την μεταξύ τους αλληλεπίδραση και
επικοινωνία στα πλαίσια της μαθησιακής διαδικασίας.

 Για το σχολικό έτος 2021-2022 δημιουργήθηκαν, σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς του
σχολείου τρία  σχέδια δράσης, τα οποία αποτιμώνται θετικά ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Μεγάλες
δυσκολίες σημειώθηκαν στη συνεργασία των ομάδων λόγω της αδυναμίας εξεύρεσης κοινού θεσμικά χρόνου για
τους εκπαιδευτικούς της κάθε ομάδας, αλλά και λόγω των απουσιών των  μαθητών/τριών. Δεν εκπονήθηκαν
πολιτιστικά προγράμματα λόγω της πανδημίας  &  ματαιώθηκαν όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του
σχολείου, εκτός του τρίτου επιστημονικού συνεδρίου ποίησης, το οποίο έλαβε χώρα νωρίς το φθινόπωρο.

Το σχολικό κλίμα χαρακτηρίζεται θετικό λόγω της ποιότητας και της συχνότητας της αλληλεπίδρασης ανάμεσα
στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές, ανάμεσα στους μαθητές, ανάμεσα στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς,
ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και στην κοινωνία.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Παρά τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου κατά το σχολικό έτος 2021-2022 το σύνολο των
μαθητών ενεργοποιήθηκε και δραστηριοποιήθηκε σε διάφορες από τις δράσεις που ανέπτυξε η σχολική μονάδα
και αναπτύχθηκαν οι δεξιότητες, οι γνώσεις και οι ικανότητές τους.

Σημεία προς βελτίωση

Για την ενίσχυση του παιδαγωγικού έργου της σχολικής μας μονάδας προτείνεται ως αναγκαία η ύπαρξη
σχολικού ψυχολόγου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων ανακύπτουν.

Ο χρόνος και ο τρόπος λειτουργίας του σχολείου είναι πιεστικός  για την απρόσκοπτη ανάπτυξη δραστηριοτήτων
και απαιτείται προσωπικός χρόνος μαθητών και εκπαιδευτικών εκτός σχολικού ωραρίου, κάτι που λειτουργεί
αποτρεπτικά στην ανάληψη τέτοιων πρωτοβουλιών. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς η επιμόρφωσή τους
προτείνεται να διεξάγεται δια ζώσης πριν την έναρξη των μαθημάτων κάθε νέου σχολικού έτους ή κατά τη λήξη
αυτού.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

σαφής προσδιορισμός αρμοδιοτήτων, συντονισμός εκπαιδευτικού
έργου, καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας/ισότιμη συμμετοχή των
εκπαιδευτικών στη λειτουργία της σχολικής μονάδας
καλλιέργεια της υπευθυνότητας των μαθητών και των μαθητριών, ενίσχυση της
συναισθηματικής νοημοσύνης/καλλιέργεια της συμμετοχής στα
κοινά, διαμόρφωση συμπληρωματικής σχέσης μεταξύ γονέων –μαθητών
–εκπαιδευτικών
 ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου, ενδυνάμωση –εμψύχωση των



εκπαιδευτικών
διαμόρφωση ενός άρτια οργανωμένου και ασφαλούς και ελκυστικού
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική
διαδικασία

καλλιέργεια κλίσεων ,ταλέντων των μαθητών και των μαθητριών

ενίσχυση της ευγενούς άμιλλας
καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας
επικοινωνία της εκπαιδευτικής κοινότητας με την τοπική κοινωνία
ενεργοποίηση των μαθητών και των μαθητριών και των εκπαιδευτικών
ενίσχυση του κοινωνικοποιητικού ρόλου του σχολείου

Σημεία προς βελτίωση

Η επιστροφή στην κανονικότητα ,η φυσική παρουσία στο σχολείο θα επιτρέψει την επανάληψη δραστηριοτήτων
(εκπαιδευτικές εκδρομές με περιβαλλοντικό περιεχόμενο, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις ,εκθέσεις
φωτογραφίας).

Η εμπέδωση από το Συλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του νέου θεσμικού πλαισίου, που επιβάλλει την ενεργή και
δημιουργική και όχι απώς τη διεκπεραιωτική συμμετοχή τους στη λειτουργία του σχολείου.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Το συνεχές ενδιαφέρον όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας για βελτίωση σε κάθε πτυχή που απαιτεί ο ρόλος
τους, καθώς επίσης το γεγονός ότι λειτουργησαν όλοι ως πολλαπλασιαστές της γνώσης καθιστώντας την κοινό
κτήμα της εκπαιδευτικής κοινότητας.

 

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή σε δίκτυα, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν οι συνθήκες.

 

 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 



Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Κρίνεται απαραίτητο να συνεχιστούν τα σχέδια δράσης και το επόμενο σχολικό έτος

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Ανακαλύψαμε εκ νέου τη χαρά και τον ενθουσιασμό να δουλεύουμε μαζί - μαθητές & εκπαιδευτικοί_ σε
προγράμματα, την εξωστρέφεια, τη δημιουργικότητα.

 Τονώθηκε σε μεγάλο βαθμό η δια ζώσης συνεργασία, τόσο των μαθητών μεταξύ τους όσο και μεταξύ μαθητών
και καθηγητών.Δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να αναδείξουν το καλλιτεχνικό ή το συγγραφικό τους ταλέντο.
Ενισχύθηκε η εξωστρέφεια του σχολείου.Τα παιδιά που συμμετείχαν εξοικειώθηκαν περισσότερο με την ψηφιακή
τεχνολογία. Έγινε δυνατή η ανάληψη από πλευράς των μαθητών συγκεκριμένων ευθυνών και πρωτοβουλιών και
ενισχύθηκε το ομαδικοσυνεργατικό πνεύμα. Προβλήθηκε  η κοινωνική και πολιτισμική διάσταση του
εκπαιδευτικού έργου που γίνεται στο σχολείο. Αναδείχτηκαν οι καλές πρακτικές και  επιτεύχθηκε ένα  ακόμη
σημαντικό άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Έγινε μια γόνιμη συζήτηση στο σύνολο της μαθητικής
κοινότητας για το περιεχόμενο του ρόλου τους στη συνδιαμόρφωση του σχολικού κλίματος.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

1. Η πανδημία και τα υγειονομικά μέτρα που εφαρμόστηκαν επέβαλλαν φυσική απόσταση, συνεχείς απουσίες
μαθητών/τριών  & εκπαιδευτικών.

2. Η πίεση για ολοκλήρωση της ύλης με δεδομένο και το γνωστικό έλλειμμα των μαθητών λόγω της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης των προηγούμενων ετών 

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις



Θέμα 1

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Διαμεσολάβηση

Θέμα 2

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Διαφοροποιημένη διδασκαλία.


