
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 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 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, καθώς και στο Γραφείο Συλλόγου και στο γραφείο διευθυντή. 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. Σε όλο το χώρο του σχολείου έχουν τοποθετηθεί πυροσβεστήρες. Ο αύλειος
χώρος του σχολείου έχει καλλωπισθεί με δενδροφύτευση και άλλα φυτά, και σ' αυτόν έχουν τοποθετηθεί
καινούργια παγκάκια. 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,
υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, που λειτουργούν και καταγράφουν, όταν δεν λειτουργεί το σχολείο, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία. Λόγω των συχνών διακοπών νερού έχει τοποθετηθεί φορητή δεξαμενή νερού.

Πληροφορίες για το σχολείο υπάρχουν στην ιστοσελίδα:

https://gym-megan.lef.sch.gr/

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Εξαιρετική στοχοθεσία και παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων από τον

http://gym-megan.lef.sch.gr/


σύλλογο διδασκόντων. Τους στόχους που θέσαμε τους υπερκαλύψαμε.
Εικαστική παρέμβαση αιθουσών και περιβάλλοντος χώρου με εθελοντική συμμετοχή μαθητών και καθηγητών
στα πλαίσια του μαθήματος Καλλιτεχνικών. Χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές κατασκευές. 
Εξαιρετική συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ.
Σύνταξη κανονισμού του σχολείου.
Εκπαιδευτική επίσκεψη του σχολείου στα Ιωάννινα (Μουσεία- Αρχαιολογικοί χώροι).
Δημιουργία ορχήστρας και χορωδίας. 

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά (Erasmus) ή διεθνή προγράμματα.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Επίτευξη σε μεγάλο βαθμό των στόχων των σχεδίων δράσης.
Επισκευές- διακόσμηση του κτηρίου.
Εξαιρετική συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ.
Σύνταξη κανονισμού του σχολείου.
Διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς και τους
μαθητές (διαδικτυακών και διαζώσης- National Geografic, Αμερικανική
Γεωργική Σχολή, κ.α)
Συνεργασία με την δημόσια βιβλιοθήκη Λευκάδας.
Συνεργασία με άλλα σχολεία της Λευκάδας
Συνεργασία με το "Κάνε μια ευχή" Ελλάδας

Σημεία προς βελτίωση

Επιπλέον 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

Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν μεγάλη διάθεση για επιμόρφωση κάτι που αποτυπώνεται και από τη συμμετοχή τους σε
σεμινάρια, επιμορφώσεις, πιστοποιήσεις και μεταπτυχιακές σπουδές. 

Σημεία προς βελτίωση



Θα ήταν προς όφελος των εκπαιδευτικών του σχολείου και της μαθησιακής διαδικασίας η επιμόρφωση -
ενημέρωση των εκπαιδευτικών στον τομέα τους, καθώς και για ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Τα αποτελέσματα των εκδηλώσεων που περιγράφηκαν στα πλαίσια των Δράσεων αποτιμούνται ως θετικά. Τα
οφέλη στους μαθητές και το σχολείο ήταν πολλαπλά. Οι μαθητές αλληλεπίδρασαν με επιστήμονες, φορείς και
άλλα σχολεία ενισχύοντας την συνεργατικότητα, την δημιουργικότητα και την ευαισθητοποίηση τους σε πολύ
σημαντικά θέματα.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Το σχολείο μας βρίσκεται σε ένα μικρό νησί με περιερισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Σε συνδυασμό και με την
πανδημία πολλές δράσεις υλοποιήθηκαν διαδικτυακά.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


