
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 σχολείο μας λειτούργησε  με την ανέγερση του συγκροτήματος «Μαρούδα» το έτος 1976 ως Α΄Εξατάξιο
Γυμνάσιο Θηλέων Πατρών . Σήμερα το 5ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πατρών συστεγάζεται με το 4ο Γυμνάσιο
Πατρών και με το 5ο Γυμνάσιο Πατρών στο συγκρότημα αυτό. Μέχρι το έτος 2012  είχε στην ευθύνη του το
Αθλητικό Λύκειο Πατρών που λειτουργούσε μέχρι τότε πλησίον του Πανπελοποννησιακού Σταδίου.

Το σχολείο μας, όπως κάθε σχολείο, λειτουργεί σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από πολύπλοκα κοινωνικά,
πολιτιστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά. Αυτό αφορά τόσο τους/τις εκπαιδευτικούς όσο και τις οικογένειες
μαθητών και μαθητριών που αποτελούν ένα πολυσύνθετο μωσαϊκό που απαρτίζεται από πληθυσμούς
πολυποίκιλων κοινωνικών, οικονομικών, πολιτιστικών και μορφωτικών χαρακτηριστικών, καθώς και από ένα
σημαντικό ποσοστό ευπαθών και ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Καθημερινή από τους εκπαιδευτικούς ανατροφοδότηση των μαθητών και των γονέων για την πρόοδο και τις
δυσκολίες των ίδιων των μαθητών.

2. Οι  επιτυχείς προσπάθειες των εκπαιδευτικών να διατηρήσουν κάποια μορφή σχολικής εκπαίδευσης κατά τη
διάρκεια της καραντίνας, με αποκλειστικά δικά τους μέσα.

3. Το τεράστιο έργο και το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που παρήγαγαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.

Σημεία προς βελτίωση

 

1. Ανάγκη περιορισμού της έκτασης της «ύλης», δηλαδή ανάγκη χρονικής άνεσης για την εμβάθυνση στο
διδακτικά αντικείμενα.

2. Ανάγκη συστηματικού αναστοχασμού γύρω από τα διδακτικά βιβλία και τα αναλυτικά προγράμματα



3. Μείωση του εξεταστικού φόρτου και του ανταγωνιστικού κλίματος

4. Οργάνωση και διευκόλυνση πρόσβασης στο πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε στα πλαίσια της
εκπαιδευτικής πράξης και βρίσκεται ελεύθερο στο διαδίκτυο. Καταγραφή, οργάνωση, ανάδειξη του πλούσιου
διδακτικού υλικού εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που παράχθηκε στη διάρκεια της καραντίνας.

5. Εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής όλων των σχολείων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Η συνεχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους και στα
καθήκοντά τους .

2. Η θετική και σε γενικές γραμμές επιτυχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να κρατήσουν ζωντανή την
εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της καραντίνας και να συμπεριλάβουν σ’ αυτήν ακόμα και τους
μαθητές που δεν διέθεταν τα απαραίτητα μέσα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

3. Ο διαρκής αγώνας των εκπαιδευτικών να εξασφαλίσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις επιβίωσης των σχολείων
παρά την χρόνια υποχρηματοδότηση των σχολικών μονάδων.

 

Σημεία προς βελτίωση

1 Η πρόσληψη διοικητικού προσωπικού για την γραμματειακή υποστήριξη των σχολικών μονάδων.

2. Η απαλλαγή των εκπαιδευτικών από εξωδιδακτικά καθήκοντα που δυσχεραίνουν το έργο τους και
απομειώνουν τον διαθέσιμο χρόνο που αφιερώνουν στις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών τους.

3. Η αύξηση των  μισθολογικών απολαβών των εκπαιδευτικών.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1. Συνεχής διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών της πράξης για θέματα παιδαγωγικών και διδακτικών
πρακτικών.

2. Ελεύθερη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς της πράξης στο διαδίκτυο.

Σημεία προς βελτίωση

 Εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων (διοικητικών, τεχνικών, οικονομικών κλπ.) για την ανταλλαγή
επισκέψεων με άλλα σχολεία της χώρας ή στο εξωτερικό. Προτεραιότητα σε εκείνα τα σχολεία οι μαθητές των
οποίων έχουν λιγότερες δυνατότητες για πραγματοποίηση εκδρομών, ταξιδιών κλπ.



Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
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 εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Δομές Δωρεάν Ψυχικής Υποστήριξης Εφήβων (Άνοιγμα συνδέσμου με Control Shift πάτημα συνδέσμου)
Εναλλακτικός σύνδεσμος: http://5lyk-patras.ach.sch.gr/?p=4348 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
(Άνοιγμα συνδέσμου με Control Shift πάτημα συνδέσμου) Εναλλακτικός σύνδεσμος: http://5lyk-
patras.ach.sch.gr/?p=3958 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Σχετικά με την έκδοση στης σχολικής εφημερίδας ο στόχος υλοποιήθηκε πλήρως. Εκτυπώθηκαν 500 αντίτυπα
του φύλλου 31 σχολικού έτους 2021-22. Τα εντίτυπα  μοιράστηκαν στους μαθητές της σχολικής μονάδας αλλά
και σε άλλες σχολικές μονάδες και διοικητικές υπηρεσίες.

Η παρακολούθηση της κινηματογραφικής ταινίας "Σμύρνη μου, αγαπημένη", από το σύνολο των μαθητών του
σχολείου μας, με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή, εκτός από τις



προφανείς γνώσεις για την περίοδο που προσέφερε με βιωματικό τρόπο, βοήθησε στην ενδυνάμωση των σχέσεων
των μαθητών, τόσο μεταξύ τους όσο και με τους καθηγητές-συνοδούς τους.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Δυσκολίες υπήρξαν πολλές. Ο ελλιπής χρόνος μαθητών και εκπαιδευτικών καθώς και η πολυπραγμοσύνη του
αναλυτικού προγράμματος του Λυκείου κατά τη διάρκεια της πανδημίας και η οικονομική στενότητα που
αναπόδραστα οδηγεί σε πνευματική τελμάτωση αποτελούν σίγουρα τις κορυφαίες δυσκολίες της παρελθούσας
σχολικής χρονιάς.

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

Πρακτική 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς,σε
πολιτιστικές,καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις

Στόχος Βελτίωσης

Βελτίωση της παιδαγωγικής κυρίως αλλά και της μαθησιακής λειτουργίας.

Ενέργειες Υλοποίησης

Σχετικά με την έκδοση στης σχολικής εφημερίδας ο στόχος υλοποιήθηκε πλήρως. Εκτυπώθηκαν 500 αντίτυπα
του φύλλου 31 σχολικού έτους 2021-22. Τα εντίτυπα  μοιράστηκαν στους μαθητές της σχολικής μονάδας αλλά
και σε άλλες σχολικές μονάδες και διοικητικές υπηρεσίες.

 Ο βασικός στόχος ήταν η διαμόρφωση ενεργών μαθητών και εν τέλει πολιτών. Πρακρικά σημαίνει άσκηση στη
δημοκρατία την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Σημαίναι άσκηση στην ελευθερία και την ενίσχυση
υγιούς ανοικτής και ανεκτικής κοινωνίας.

Μέσα απο αυτή την διαδικασία οι μαθητές μπόρεσαν να συνεργαστούν να ερευνήσουν να δημιουργήσουν να
περιορίσουν τον εγωκεντρικό εαυτό να σκέφτονται κριτικά και να προστατεύουν το φφυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον.

Οι εκπαιδευτικοί μπορεσαν να εφαρμόσουν εναλλακτικές μορφές παιδαγωγικής και μάθησης ενώ για το σχολείο
ένας τρόπος επικοινωνία με το κοινωνικό πολιτικό και πολιτισμικό περιβάλλον.

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)



http://5lyk-patras.ach.sch.gr/wp-content/uploads/2017/03/ΜΑΘΗΤΙΚΗ-ΚΟΙΝ_NEO.pdf

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


