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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 σχολείο μας συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια λειτουργίας και στο μακρό αυτό
διάστημα έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα στη μορφωση και αγωγή των
μαθητών που φοίτησαν σ' αυτό συμβάλλοντας αποφασιστικά στη στελέχωση
υπηρεσιών και της τοπικής και ευρύτερης οικονομικής ζωής, ενώ διαθέτει εν
πολλοίς σταθερό διδακτικό προσωπικό που επιτρέπει το μακροπρόθεσμο
σχεδιασμών προγραμμάτων και δράσεων.

Η συστέγασή του ωστόσο με άλλο λύκειο της πόλης και η χρήση κοινού αύλειου
χώρου από τέσσερις συνολικά σχολικές μονάδες αποτελούν αιτίες σοβαρών
δυσλειτουργιών, ενώ η έξοδος σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας αποτελεί πηγή
προβλημάτων για την ασφάλεια των μαθητών, καθώς στο παρελθόν θρηνήσαμε και
ανθρώπινη ζωή μαθητή από θανάσιμο τροχαίο ατύχημα.

Λόγω της παλαιάς κατασκευής του κτιρίου, υπάρχουν προβλήματα στην επαρκή
θέρμανσή του κατά το μακρό διάστημα του χειμώνα και απαιτούνται παρεμβάσεις
ενεργειακής αναβάθμισης.

Το σχολείο μας διαθέτει επαρκείς εγκαταστάσεις εργαστηριακού εξοπλισμού (2
εργαστήρια πληροφορικής και 2 εργαστήρια φυσικών επιστημών), καθώς και
εξοπλισμό δύο νέων εργαστηριακών χώρων μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος
Interreg.

Ανεπαρκείς κρίνονται οι αθλητικές εγκαταστάσεις στον αύλειο χώρο, οι οποίες
είναι σε κακή κατάσταση, ενώ χρησιμοποιούνται από κοινού με τις άλλες όμορες
σχολικές μονάδες, γεγονός που δυσχεραίνει αφάνταστα την απρόσκοπτη λειτουργία
του μαθήματος της φυσικής αγωγής.



Επίσης το σχολικό κτίριο αποτελείται από δύο ορόφους χωρίς να διαθέτει ασανσέρ
που σε αρκετές περιπτώσεις καθιστά δυσχερή τη μετακίνηση στις αίθουσες
διδασκαλίας μαθητών ή εκπαιδευτικών.

Ανεπαρκές κρίνεται το προσωπικό καθαριότητας με μία καθαρίστρια πλήρους
απασχόλησης, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί πλήρως στις αυξημένες
υγειονομικές υποχρεώσεις αυτής της περιόδου.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η μαθησιακή διαδικασία στο σχολείο μας είχε πολύ θετική πορεία κατά το διάστημα
της διά ζώσης λειτουργίας, ενώ εκτιμούμε ως θετική την ταχεία εξοικείωση μαθητών
και εκπαιδευτικών με την τεχνική και την τεχνολογία των εξ αποστάσεως
μαθημάτων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Σημεία προς βελτίωση

Το σοβαρότερο πρόβλημα εντοπίζεται στη δυσλειτουργία του προγράμματος Webex
για τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης λόγω συχνών διακοπών του δικτύου ή μεγάλης
επιβάρυνσης που δεν επέτρεπε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να έχουν συνεχή
επαφή με το μάθημα, ενώ όλα τα μαθήματα διεξάγονταν χωρίς χρήση κάμερας για
την αποφυγή της επιβάρυνσης, με αποτέλεσμα το μάθημα να διεξάγεται μόνο μέσω
ηχητικής επαφής και να μην είναι ευχερής ο έλεγχος των μαθητών, ώστε να
παρίστανται μόνον οι ίδιοι στο μάθημα και όχι τυχόν άσχετα πρόσωπα. Δυστυχώς οι
κωδικοί εισόδου των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε πολλά διαφορετικά σχολεία
βρέθηκαν και σε χέρια άγνωστων προσώπων (συνήθως μαθητών άλλων σχολείων)
που έμπαιναν στο μάθημα προκαλώντας ολιγόλεπτη αναστάτωση.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Το σχολείο διαθέτει επαρκή διοικητική δομή με διευθυντή και υποδιευθύντρια
μακράς εμπειρίας που μπορούν να διεκπεραιώνουν πλήρως το έργο τους.



Σημεία προς βελτίωση

Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η απουσία προσωπικού γραμματειακού έργου, με
αποτέλεσμα ο διευθυντής και η υποδιευθύντια να επιφορτίζονται με δυσβάστακτο
έργο για τη διεκπεραίωση της αυξημένης γραφειοκρατίας κατά την περίοδο της
πανδημίας. 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Η αναγκαία συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ποικίλα προγράμματα μπορεί να
αποκατασταθεί μόνο εφόσον αρθούν οι υγειονομικοί περιορισμοί.


