Έτηςια Έκθεςη Εςωτερικήσ Αξιολόγηςησ του Εκπαιδευτικού
Έργου τησ χολικήσ Μονάδασ (έτοσ αναφοράσ: 2021-2022)

Α. ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Καταγράφονται ςυνοπτικά τα χαρακτηριςτικά και οι ιδιαιτερότητεσ τησ ςχολικήσ μονάδασ, που κρίνονται
ςημαντικά για την αποτύπωςη τησ εικόνασ του ςχολείου

Χαρακτηριςτικά και ιδιαιτερότητεσ του
Προτύπου ΓΕ.Λ. Πατρών
Η αλάπηπμε δξάζεσλ θαηλνηνκίαο πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζηελ απηνβειηίσζε ησλ
καζεηώλ/ηξηώλ θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή αξηζηεία.
Η αλάδεημε θαη ελζάξξπλζε καζεηώλ/ηξηώλ κε ηαιέληα θαη ηδηαίηεξεο
καζεζηαθέο δπλαηόηεηεο.
Η πηινηηθή εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ζπνπδώλ, κεζόδσλ δηδαζθαιίαο, λένπ
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη θαηλνηόκσλ δηδαθηηθώλ πξαθηηθώλ.
Η ζπκκεηνρή ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ε πξναγσγή ηεο έξεπλαο ζηε
δηδαζθαιία επηκέξνπο γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηκήκαηα
Α.Ε.Ι. θαη ην Ι.Ε.Π.
Η δεκηνπξγία νκίισλ αξηζηείαο, δεκηνπξγίαο θαη θαηλνηνκίαο.
Η πξαθηηθή άζθεζε ησλ πξνπηπρηαθώλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ.
Η ζπλεξγαζία κε ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο ζε αληηθείκελα ζρεηηθά κε ηηο
επηζηήκεο ηεο εθπαίδεπζεο.
Η αλάπηπμε επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ ζρνιείνπ ζε
ζπλεξγαζία κε εθπαηδεπηηθνύο άιισλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ.
Η δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ ελδνζρνιηθά θαη ζε ζπλεξγαζία κε
όκνξεο ζρνιηθέο κνλάδεο.
Τα ηεθκήξηα ηεο έθζεζεο εζσηεξηθήο αμηνιόγεζεο γηα ην ζρνιηθό έηνο 2021-2022 βξίζθνληαη
ζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ (πξαθηηθό Σπιιόγνπ Δηδαζθόλησλ θαη πξαθηηθό ΕΠ.Ε.Σ., βξαβεύζεηο
θ.ά.)

Β. ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ
Παιδαγωγική και μαθηςιακή λειτουργία

Θετικά ςημεία

1) Τα εθπαηδεπηηθά ζελάξηα πνπ παξήρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πηινηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ ηνπ ΙΕΠ
θαη βξίζθνληαη θαηαρσξεκέλα ζηελ πιαηθόκα ηνπ ελ ιόγσ πξνγξάκκαηνο.
2) Ο κηθξνδνξπθόξνο πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηνλ Όκηιν Πιεξνθνξηθήο από ηε ζπκκεηνρή καο ζην δηαζηεκηθό
δηαγσληζκό CanSat in Greece.
3) Τν πιηθό ησλ παηρληδηώλ γηα άηνκα κε νπηηθή αλαπεξία.
4) Τν πιηθό όισλ ησλ δηαζεκαηηθώλ δηδαζθαιηώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην ζρ. έηνο 2021-2022 θαη
θπιάζζνληαη ζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ.
5) ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ αλαπηύρζεε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ CHOICE, ζρνιεία
Πξέζβεηο ηνπ ΕΚ (EPAS) θαη Οκίισλ (είλαη δεκνζηεπκέλα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ ή ζηηο αληίζηνηρεο
πιαηθόξκεο ησλ πξνγξακκάησλ).
6) Εθζέζεηο θαη ινηπά έξγα (εηθαζηηθά, πνιπκεζηθά) καζεηώλ.
7) Eξσηεκαηνιόγηα καζεηώλ -εθπαηδπηηθώλ.
8) Φσηνγξαθηθό πιηθό- Video από δξάζεηο/ εθδειώζεηο.
9) Μαζεηηθή εθεκεξίδα.
ημεία προσ βελτίωςη

- Λύζε ζην πξόβιεκα ηεο έιιεηςεο αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο ηνπ ζρνιείνπ καο γηα λα δνζεί ε δπλαηόηεηα γηα
πεξηζζόηεξεο δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ Σ.Ε.Ε., Εθπαηδεπηηθώλ θαη Μαζεηώλ.
- Πεξηζζόηεξεο νκαδνζπλεξγαηηθέο θαη βησκαηηθέο δξάζεηο - ζην πιαίζην όισλ ησλ δηδαθηηθώλ αληηθεηκέλσλ γηα ηελ παγίσζε ηνπ ζεηηθνύ θιίκαηνο ζηηο ζρέζεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κεηαμύ ηνπο.
- Ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο - θεδεκόλεο ε νπνία ηα ηειεπηαία ρξόληα γηλόηαλ θπξίσο κε
ειεθηξνληθά κέζα ιόγσ ηεο παλδεκίαο.
- Έκθαζε ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ άγρνπο ησλ καζεηώλ/-ηξηώλ ελόςεη ησλ εμεηάζεσλ αιιά θαη ηνπ
αληαγσληζκνύ πνπ εθδειώλεηαη ζην πιαίζην ηεο αξηζηείαο, θαζώο θαη πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ ζην
νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ. Σηελ πξνζπάζεηα απηή ζα ζπκβάιινπλ επηκνξθώζεηο από εηδηθνύο επηζηήκνλεο
(ςπρνιόγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί).
- Δηεξεύλεζε ηεο νπζηαζηηθήο εκπινθήο ησλ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ δπλαηόηεηαο γηα ηελ ππνζηήξημε επίιπζεο
ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.
- Δεκηνπξγία εξεζηζκάησλ ζηνπο καζεηέο/-ηξηεο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο απνθηεζείζαο ζρνιηθήο γλώζεο γηα
πξνώζεζε ηεο απηνκόξθσζεο.
- Σπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ε νπνία θαη ζα βνεζήζεη ηηο νηθνγέλεηεο λα έξζνπλ ζε επαθή κε πεγέο
πιεξνθόξεζεο θαη αλάινγεο ππεξεζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά ςημεία

Υπνδεηγκαηηθά δηδαθηηθά ζελάξηα, αξθεηά από απηά ζα αλαξηπζνύλ ζε εζληθά απνζεηήξηα δηδαθηηθώλ ζελαξίσλ.
ημεία προσ βελτίωςη

- Η πξνζπάζεηα επίιπζεο ηνπ θηεξηαθνύ πξνβιήκαηνο ελλνείηαη όηη ζα ζπλερηζηεί κέρξη ηελ νξηζηηθή ιύζε ηνπ.
- Κηλεηνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζε εθδειώζεηο θνηλσληθνύ θαη πνιηηηζηηθνύ
πεξηερνκέλνπ.
- Αλάπηπμε θνηλήο δξάζεο κεηαμύ ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ κε αληίζηνηρεο άιισλ ζρνιείσλ.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά ςημεία

Δεκηνπξγία θπζηθνύ θαη ςεθηαθνύ ζεκείνπ πιεξνθόξεζεο γηα ηελ Επξώπε (Info
Point) ζην ζρνιείν ζην ζύλδεζκν: http://lyk-peirpatras.ach.sch.gr/2122/eu/epas.html
ημεία προσ βελτίωςη

- Αλάπηπμε ηεο ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο κε δηαθνξεηηθή εζηίαζε θάζε έηνο,
αλάινγα κε ηηο ζπγθπξίεο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο, ηηο επηζηεκνληθέο αλαδεηήζεηο
θαη θπξίσο ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
- Σπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζε Πξνγξάκκαηα Erasmus.
- Επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο CHOICE κε εθαξκνγή βειηησκέλσλ εθπαηδεπηηθώλ ζελαξίσλ ζε ζπλζήθεο
θαζεκεξηλνύ καζήκαηνο.

Γ. ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ
Λειτουργία
Παηδαγσγηθή θαη καζεζηαθή ιεηηνπξγία
Αριθμόσ Δράςεων που υλοποιήθηκαν
4
Άξονεσ ςτουσ οποίουσ υλοποιήθηκαν Δράςεισ )
Σρέζεηο ζρνιείνπ - νηθνγέλεηαο
Δηδαζθαιία, κάζεζε θαη αμηνιόγεζε
Σρέζεηο κεηαμύ καζεηώλ / καζεηξηώλ
Σρέζεηο κεηαμύ καζεηώλ / καζεηξηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ
Λειτουργία

Δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία
Αριθμόσ Δράςεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονεσ ςτουσ οποίουσ υλοποιήθηκαν Δράςεισ )
Σρνιείν θαη θνηλόηεηα
Ηγεζία - Οξγάλσζε θαη δηνίθεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο
Λειτουργία
Επαγγεικαηηθή αλάπηπμε εθπαηδεπηηθώλ
Αριθμόσ Δράςεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονεσ ςτουσ οποίουσ υλοποιήθηκαν Δράςεισ )
Σπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε επηκνξθσηηθέο δξάζεηο
Σπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε εζληθά θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα
Παρατηρήςεισ / χόλια

ημαντικότερα αποτελέςματα των Δράςεων

Δυςκολίεσ που παρουςιάςτηκαν

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάςεισ για αξιοποίηςή τουσ από άλλα ςχολεία (προαιρετικά).

Προτάςεισ για αναγκαίεσ επιμορφώςεισ

