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 Γυμνάσιο και Λ.Τ. Μεγανησίου είναι ένα απομακρυσμένο σχολείο σε ένα νησί με
αρκετά περιορισμένο πληθυσμό και με ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας λόγω της
αραιής σύνδεσης με την Λευκάδα. Λειτουργούν όλες οι τάξεις του Γυμνασίου και οι
δύο πρώτες του Λυκείου. Υπάρχει 1 ολιγομελές τμήμα σε κάθε τάξη. Το κτήριο είναι
ανακαινισμένο, αλλά χρειάζεται συνεχή συντήρηση και επισκευές. Ο δε Δήμος
ανταποκρίνεται ελάχιστα έως καθόλου στις υποχρεώσεις του στον τομέα αυτό.
Υποδομές:
Διαθέτει 5 βασικές αίθουσες διδασκαλίας, 1 Γραφείο Συλλόγου, 1 Γραφείο
Διευθυντή, 1 αίθουσα καλλιτεχνικών-μουσικής, 1 αίθουσα βιβλιοθήκης, 1 μικρή
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με Η/Υ και projector, 1 μεγάλη αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων πλήρως εξοπλισμένη με A/C και projector, 1 Εργαστήριο Φυσικών
Επιστημών, το οποίο έχει εξοπλιστεί με βασικά όργανα φυσικών επιστημών, και 1
σύγχρονο Εργαστήριο Πληροφορικής. Σε δύο αίθουσες υπάρχει A/C, ενώ στο Γραφείο
Συλλόγου και στο γραφείο διευθυντή έχει τοποθετηθεί καινούργιο A/C. Όλοι οι
χώροι του σχολείου καλύπτονται με δίκτυο WiFi. Στο Γραφείο Συλλόγου υπάρχουν
Η/Υ για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και να
ενημερώνονται. Έχουν αντικατασταθεί όλοι οι λαμπτήρες με Led και έχουν
τοποθετηθεί καινούργια φωτιστικά. Ο αύλειος χώρος του σχολείου έχει καλλωπισθεί
με δενδροφύτευση και άλλα φυτά. Στην οροφή του κτηρίου, που είχε ρωγμές και
έμπαιναν μέσα όμβρια ύδατα, τοποθετήθηκε στέγη από την Περιφέρεια και τον Δήμο
και τοποθετήθηκαν από το σχολείο καινούργια panel σε αίθουσες, που ήταν
αναγκαία η αντικατάστασή τους. Για λόγους ασφαλείας και επειδή ο χώρος
χρησιμοποιείται κατά τις ώρες μη λειτουργίας του σχολείου, για την ασφάλεια των
εγκαταστάσεων αλλά και της περιουσίας του σχολείου, τοποθετήθηκαν κάμερες
ασφαλείας, που λειτουργούν και καταγράφουν, όταν δεν λειτουργεί το σχολείο,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στελέχωση:
12 μόνιμοι εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων κάποιοι υπηρετούσαν και σε άλλα σχολεία,
και 3 αποσπασμένοι, οι οποίοι δίδασκαν 1 ημέρα ανά εβδομάδα.
Περισσότερες πληροφορίες για το σχολείο υπάρχουν στην ιστοσελίδα:
http://gym-megan.lef.sch.gr/
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Εξαιρετική συνεργασία μεταξύ της μαθητικής κοινότητας και των
εκπαιδευτικών.
Κλίμα σεβασμού, αλληλοκατανόησης, συνεργασίας και ομαδικότητας.
Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών και στην διά ζώσης και στην
εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Επιτυχής διαχείριση των ηλεκτρονικών εργαλείων από τους εκπαιδευτικούς
Σημεία προς βελτίωση

Ανανέωση υλικοτεχνικού εξοπλισμού των εργαστηρίων
Μέτρα ανάσχεσης της μαθητικής διαρροής
Συμμετοχή σε περισσότερα ελληνικά και ευρωπαϊκά (Erasmus) ή διεθνή
προγράμματα
Επισκέψεις σε μουσεία και ιδρύματα πολιτισμού εκτός Μεγανησίου
Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Εξαιρετική στοχοθεσία και παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων από τον
σύλλογο
Επισκευές του κτηρίου με εθελοντική συμμετοχή
Εξαιρετική συνεργασία με το ΚΕΣΥ
Σύνταξη κανονισμού του σχολείου
Οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης

Σημεία προς βελτίωση

Πρωτοβουλίες για συνεργασία με άλλα σχολεία ή δίκτυα
Οργάνωση εκδηλώσεων και συμμετοχή των μαθητών σε δρώμενα εκτός
Μεγανησίου
Ενίσχυση της εξωστρέφειας με τακτική συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο
Συμμετοχή σε δράσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος και επιμόρφωσης
Σημεία προς βελτίωση

Επιμόρφωση ΤΠΕ
Σεμινάριο ΙΕΠ σε Εργαστήρια Δεξιοτήτων
Επίσημη ενδοσχολική επιμόρφωση
Επιδίωξη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις φορέων

