
Image not found or type unknown

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 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Καρδίτσας είναι ένα Λύκειο με σημαντική ιστορία και προσφορά στο χώρο της 
εκπαίδευσης, καθώς είναι το παλαιότερο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης. Από το 2013
στεγάζεται σε ένα νεότευκτο και μοντέρνο κτίριο στα νοτιοανατολικά της πόλης με πολλές αίθουσες, καλά
εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικής, χημείας και πληροφορικής, χώρο πολλαπλών χρήσεων για εκδηλώσεις,
βιβλιοθήκη, γραμματεία, γραφεία διευθυντή, υποδιευθυντή και καθηγητών, χώρους λοιπού προσωπικού και
γενικά είναι ένα σύγχρονο σχολείο που καλύπτει τις ανάγκες μαθητικού και εκπαιδευτικού δυναμικού.

Στα πάνω από 100 χρόνια ιστορίας του, εκτός του διδακτικού έργου του, ασχολήθηκε με πολλές και ποικίλες
δραστηριότητες με κύριο στόχο το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, ώστε να επιδεικνύει διαχρονικά την
εξωστρέφειά του.  Είναι χαρακτηριστικό ότι από το 1994 το σχολείο υλοποιεί ευρωπαϊκά προγράμματα έχοντας
δώσει σε πολλούς μαθητές/τριες τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε όλη την Ευρώπη
επισκεπτόμενοι σχολεία της ίδιας βαθμίδας. Αντίστοιχα, αλλοδαποί μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί
επισκέφτηκαν το σχολείο, έγιναν πολλές εργασίες σε διάφορα θέματα που η Ευρωπαϊκή  Ένωση κατά καιρούς
προωθούσε και αναπτύχθηκαν φιλίες και σχέσεις. Επιπρόσθετα, υλοποιεί προγράμματα σχολικών
δραστηριοτήτων που καλύπτουν μεγάλο εύρος θεμάτων και συμμετέχει σε εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς
αποσπώντας σημαντικά βραβεία. Κατά το τρέχον σχολικό έτος απέσπασε το 1ο βραβείο σε διαγωνισμό του
Ωνάσειου Ιδρύματος με χρηματικό έπαθλο, βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κυκλικής Οικονομίας, βραβείο
σε Πανελλήνιο Διαγωνισμό Θεάτρου, έπαινο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πειραμάτων Φυσικών Επιστημών,
συμμετείχε στο 11ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας με 5 ομάδες και παρουσίασε βιβλίο με τίτλο "
Το κορίτσι της Σμύρνης" που δημιούργησαν μαθητές/τριες στο πλαίσιο δραστηριότητας Ομίλου.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο σκέλος της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, όπου η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών του σχολείου σε αυτά είναι διαρκής. Κατά το τρέχον σχολικό έτος πραγματοποιήθηκαν 15 ώρες
ενδοσχολικής επιμόρφωσης με εισηγητές μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, ενώ οι εκπαιδευτικοί
συμμετείχαν στην επιμόρφωση του ΙΕΠ για τα νέα προγράμματα σπουδών, όπως και σε άλλα σεμινάρια-συνέδρια
που διοργανώθηκαν από εκπαιδευτικούς φορείς.

Παράλληλα, στις αρχές του σχολείου περιλαμβάνονται η στενή συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες, με
εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς, με τις τοπικές αρχές και την ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 το μαθητικό δυναμικό αποτελούνταν από 240 μαθητές/τριες, ενώ το
εκπαιδευτικό προσωπικό από 37 εκπαιδευτικούς, 22 μόνιμους και 15 αναπληρωτές, με  24 από αυτούς να
απασχολούνται αποκλειστικά στο σχολείο και 14 να υπηρετούν και σε άλλες σχολικές μονάδες, ενώ διαθέτει και
μόνιμη Γραμματέα. Στο σχολείο επίσης ήταν τοποθετημένη Ψυχολόγος για μία ημέρα την εβδομάδα, ενώ
λειτουργούσε και ως Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα του Σχεδίου.  Ως
Πειραματικό Λύκειο είχε διευρυμένο ωράριο για τη λειτουργία των Ομίλων από 2-4 μ.μ. για 4 ημέρες την
εβδομάδα, καθώς υλοποιήθηκαν 6 τμήματα Ομίλων και 2 τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.       



Οι μαθητές/τριες της Α΄Λυκείου εγγράφονται μετά από αίτησή τους και κλήρωση και προέρχονται από περιοχές
της πόλης της Καρδίτσας αλλά και από κοντινά χωριά του νομού, ενώ περίπου οι μισοί από αυτούς είναι
απόφοιτοι του συνδεδεμένου 1ου Πειραματικού Γυμνασίου Καρδίτσας. Οι μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου το
τρέχον σχολικό έτος προέρχονται κυρίως από τα 1ο και 7ο Γυμνάσιο Καρδίτσας. Ανάμεσα στους μαθητές ένα
ποσοστό 3% παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες καθώς και άλλα προβλήματα σύμφωνα με διάγνωση του
ΚΕΔΑΣΥ.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Το σχολείο καλύπτεται πλήρως ως προς το ωράριο λειτουργίας

Σχολική διαρροή δεν παρατηρείται

Δράσεις συλλόγου γονέων και κηδεμόνων

Συμμετοχή του σχολείου σε δράσεις και διαγωνισμούς

Καινοτόμοι μέθοδοι διδασκαλίας

Σημεία προς βελτίωση

Αρμονικές σχέσεις μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών

Πρωϊνή προσέλευση μαθητών/τριών

Δια ζώσης ενημέρωση γονέων

Αποτελεσματικότερη εφαρμογή πεδίων του Σχολικού Κανονισμού που αφορούν την παραβατική συμπεριφορά 
κάποιων μαθητών.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Συνεργασίες με φορείς και υλοποίηση δράσεων

Σημεία προς βελτίωση

Συνεργασίαεκπαιδευτικών και μαθητών/τριών για το γενικό πλαίσιο αρχών και κανονισμών της σχολικής 
μονάδας.

Μεγαλύτερη διάχυση των δράσεων του σχολείου στην ιστοσελίδα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πραγματοποίηση κοινών δράσεων με το διασυνδεδεμένο 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Καρδίτσας



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ενδιαφέρον συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα

Συμμετοχή και βραβεύσεις σε διαγωνισμούς

Σημεία προς βελτίωση

Μεγαλύτερη διάχυση αποτελεσμάτων των πολλαπλών δράσεων του σχολείου

Συστηματική ενίσχυση της κουλτούρας του σχολείου ως πειραματικό

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
7
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας και αξιολόγησης μαθητών
Υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων με παραγωγή αξιόλογου
υλικού που αφορά σε περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς τομείς
Υλοποίηση σημαντικών δράσεων -αλλά και βραβεύσεων- μέσα στο πλαίσιο
λειτουργίας των Ομίλων Αριστείας και Δημιουργικότητας
Συμμετοχή του σχολείου σε επιστημονικούς διαγωνισμούς
Υλοποίηση 3 προγραμμάτων Erasmus
Στενή συνεργασία του σχολείου με το Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων για την
αντιμετώπιση θεμάτων σχολικής λειτουργίας, αλλά και για την υλοποίηση
δράσεων
Συνεργασία του σχολείου με επιστημονικούς και τοπικούς φορείς
Αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού των Συμβούλων Σχολικής Ζωής
Συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν αφορούσαν κυρίως στη λειτουργία του
σχολείου ως πειραματικό λύκειο για 1η σχολική χρονιά και στην προσπάθεια
δημιουργίας νέας κουλτούρας, αλλά και στην αλλαγή στο εκπαιδευτικό
δυναμικό του σχολείου.
Περισσότερο βάρος πρέπει να δοθεί στην εφαρμογή του σχολικού κανονισμού,
ενώ οι δυσλειτουργίες που παρουσιάστηκαν ως ένα βαθμό οφείλονται στoν
αυξημένο αριθμό απουσιών μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών λόγω covid,
καθώς και στην παρατεταμένη αποχή των μαθητών/τριών από τη μαθησιακή
διαδικασία για τον ίδιο λόγο.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


