
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

 

Το 1ο ΓΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Ανθεμίου 3 Αλεξ/πολη Ν. Έβρου  68100  Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: mail@1lyk-
alexandr.evr.sch.gr   Τηλέφωνο: 2551026455  και ιστοσελίδα:  http://1lyk-alexandr.evr.sch.gr) κατά το σχολ. έτος
2020-2021 λειτούργησε με 1 Διεθύντρια, 2 Υποδιευθυντές, 21 καθηγητές με οργανική θέση, 3 αναπληρωτές, 2
αποσπασμένους από άλλη σχολ. μονάδα, 3 που διατέθηκαν για συμπλήρωση ωραρίου και 1 υπάλληλο-
γραμματέα.  Οι  μαθητές, 283 στο σύνολό τους, ήταν κατανεμημένοι σε 13 τμήματα. Βασικό χαρακτηριστικό του
σχολείου είναι το γεγονός ότι τα 2/3 του συνόλου των καθηγητών ανήκουν οργανικά σ' αυτό αρκετά χρόνια, με
αποτέλεσμα να γνωρίζουν καλά τις ιδιαιτερότητές του και να εργάζονται με το ανάλογο ενδιαφέρον. Ανήκει,
βέβαια, σε ένα ακριτικό νομό (Ν. Έβρου), με όποιες δυσκολίες συνεπάγεται το γεγονός αυτό σχετικά με τις
μετακινήσεις και τις επαφές μας δια ζώσης με σχολεία άλλων περιοχών.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Σημαντική προσπάθεια στη διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση των μαθητών, ανάλογα με τα επιδημιολογικά
δεδομένα. Φοίτηση κανονική, καλή συνεργασία μεταξύ μαθητών/μαθητριών και μεταξύ μαθητών/μαθητριών και
καθηγητών. Καλή επικοινωνία με την οικογένεια.

Σημεία προς βελτίωση

Πάντοτε υπάρχουν δυνατότητες βελτίωσης σε κάθε τομέα.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Καλή οργάνωση του σχολείου, καλή επικοινωνία Διοίκησης και εκπαιδευτικών



Σημεία προς βελτίωση

Η στοχευμένη  οργάνωση και η αποτελεσματική λειτουργία μιας σχολικής μονάδας πάντοτε επιδέχεται
βελτιώσεις, όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση διαδραστικού πίνακα στο εργαστήριο Πληροφορικής.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ενδιαφέρον εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε επιμορφώσεις.

Ικανοποίηση και σημαντική εμπειρία για μαθητές και εκπαιδευτικούς από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα
που πραγματοποιήθηκαν.

Σημεία προς βελτίωση

Οι συχνές επιμορφώσεις έχουν να προσφέρουν πάντοτε πληροφορίες, γνώσεις, ομαλή προσαρμογή στα νέα
δεδομένα.

Η συμμετοχή στα διάφορα προγράμματα που εκπονούνται  κατά περιόδους προσφέρουν πλούσια εμπερία σε
μαθητές και καθηγητές. Καλό είναι να δημιουργούνται περισσότερα προς όφελος όλων.


