
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 Εσπερινό Γενικό Λύκειο Αιγάλεω ιδρύθηκε το 1994 και από το 2019
συστεγάζεται με το 4ο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω επί της Ιεράς Οδού 306 (κοντά στην
διασταύρωση Ιεράς Οδού και Θηβών).

Εξυπηρετεί μαθητές από τους δήμους Αιγάλεω, Περιστέρι, Χαϊδάρι και Αγία
Βαρβάρα (είναι το μοναδικό Εσπερινό Γενικό Λύκειο της περιοχής).Η πρόσβαση σ’
αυτό είναι εύκολη και γίνεται μέσω του Μετρό και λεωφορείων. Διαθέτει άνετες
αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής με αναβαθμισμένους σύγχρονους
Η/Υ και γρήγορη πρόσβαση στο internet , εργαστήριο φυσικής και χημείας, κλειστό
γυμναστήριο, αμφιθέατρο, γραφείο καθηγητών και γραμματείας ,άνετο αύλειο χώρο
και ενημερωμένη ιστοσελίδα.

Το σχολείο λειτουργεί καθημερινά από τις 7:30 το απόγευμα έως τις 10:40 το βράδυ
και στο δυναμικό του εντάσσονται τα τελευταία χρόνια 130 – 150 μαθητές
(ανήλικοι που εργάζονται ή ενήλικες) και περίπου 15 εκπαιδευτικοί.

Το σχολείο μας δραστηριοποιείται έντονα  σε αρκετές κοινωνικές δράσεις αλλά και
σε εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα.  Εκπονούνται προγράμματα
Περιβαλλοντικά, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικά με μεγάλη συμμετοχή μαθητών.
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οι μαθητές μας παρακολουθούν θέατρο,
κινηματογράφο και δίδονται διαλέξεις από ανθρώπους του πνεύματος, ενώ στο
τέλος του σχολικού έτους παρουσιάζονται θεατρικές και μουσικοχορευτικές
παραστάσεις. Εδώ και μια περίπου δεκαετία  υλοποιεί με μεγάλη επιτυχία διάφορα
Ευρωπαϊκά προγράμματα (Comenius, eTwinning, Erasmus , European School
Ambassador Program).  Η σχολική χρονιά 2020-21 ήταν το ξεκίνημα  ενός ακόμα
Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS /ΚΑ229  για το σχολείο μας, το οποίο θα
ολοκληρωθεί μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Βασικοί στόχοι, που τέθηκαν από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Εσπερινού ΓΕΛ
Αιγάλεω και εξακολουθούν να είναι σε ισχύ μέχρι σήμερα είναι το σχολείο να



συμβάλει στην ένταξη (αλλά και επανένταξη) των φοιτούντων στην κοινωνική,
πολιτιστική και οικονομική ζωή του τόπου αλλά και να τους παρέχει την ευκαιρία
να ενισχύσουν τις δεξιότητες τους, να καλλιεργήσουν την αυτοεκτίμηση τους και να
αποκτήσουν προσόντα που θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους.

Οι ιδιομορφίες τέτοιων εκπαιδευτικών δομών και κατά συνέπεια του σχολείου μας,
πηγάζουν κυρίως από:

-την μεγάλη ηλικιακή γκάμα των φοιτούντων (ο εκπαιδευτικός είναι πολύ πιθανόν
να συναντήσει μαθητές από 16 έως 80 ετών μέσα στην ίδια τάξη)

-τα σημαντικά οικονομικά, επαγγελματικά αλλά και κοινωνικά προβλήματα με τα
οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι οι μαθητές μας

-την έλλειψη ειδικής μέριμνας από την πολιτεία (π.χ έλλειψη ψυχολογικής στήριξης
και καθοδήγησης από ειδικούς, έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα
εκπαίδευσης ενηλίκων)

Παρόλα αυτά ως εκπαιδευτικοί εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι τα οφέλη από την
λειτουργία των Εσπερινών Λυκείων είναι ιδιαίτερα σημαντικά τόσο για τους ίδιους
τους φοιτούντες όσο και για την πολιτεία καθώς η εκπαίδευση αποτελεί το κύριο
μέσο άρσης των κοινωνικών ανισοτήτων, προάγει τη δια βίου μάθηση  και
διαμορφώνει ικανοποιημένους εργαζομένους  που εκτελούν αποτελεσματικότερα τις
επαγγελματικές τους δραστηριότητες.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Από την ανάλυση των δεικτών αναδεικνύεται το κλίμα συνεργασίας και
εμπιστοσύνης το οποίο απολαμβάνουν όλα τα εμπλεκόμενα μέλη στην σχολική μας
μονάδα. Η καλή επικοινωνία τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και
τις οικογένειες αυτών, όσο και η αρμονική συνύπαρξη μαθητών διαφόρων ηλικιών,
εθνικοτήτων, θρησκευμάτων, διαφορετικής κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης
δημιουργούν ευνοϊκό περιβάλλον μάθησης.

Σημεία προς βελτίωση

Κατά την σχολική χρονιά της πανδημίας, όπου η διδασκαλία γινόταν από απόσταση
μέσω της  ψηφιακής πλατφόρμας Webex, παρατηρήθηκε πτώση στην σχολική



επίδοση των μαθητών. Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την ενίσχυση των ψηφιακών
δεξιοτήτων των μαθητών μέσω διαφοροποιημένης διδασκαλίας, την συγγραφή και
παρουσίαση ατομικών ή ομαδικών εργασιών με την χρήση Η/Υ. Επίσης κρίνουμε
ωφέλιμη την συνεργασία με φορείς που μπορούν να προσφέρουν επαγγελματική
καθοδήγηση και ψυχολογική υποστήριξη στους μαθητές για την ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης τους. Στο πλαίσιο αυτό θα διοργανώσουμε εσπερίδες.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Α. Ομαλή λειτουργία του σχολείου σε όλα τα επίπεδα συνεργασίας (Διεύθυνσης-
σχολείου, σχολείου-Δήμου, καθηγητών-καθηγητών, καθηγητών-μαθητών).

Β. Άμεση ενημέρωση όλων, σχετικά με την νομοθεσία και έγκαιρη διεκπεραίωση
όλων των υποχρεώσεων για τη λειτουργία του σχολείου.

Γ. Σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται.

Δ. Συμμετοχή του σχολείου σε δράσεις κοινωνικής ευθύνης.

Ε. Λειτουργική και πάντα ενημερωμένη ιστοσελίδα.

Σημεία προς βελτίωση

Α.  Αξιοποίηση του νέου εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου μας ανάλογα με
τις δεξιότητες τους και τις εμπειρίες τους.

Β. Αξιοποίηση των υφιστάμενων φορέων υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Α. Η επιτυχημένη και αδιάλειπτη δραστηριοποίηση του σχολείου μας σε ποικίλα
ευρωπαϊκά προγράμματα με κύριο στόχο  την επαφή και τη διερεύνηση νέων
εκπαιδευτικών  προσεγγίσεων και πρακτικών και κατά συνέπεια την επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μας

Β. Η συνεχής ευαισθητοποίηση και συμμετοχή του σχολείου μας σε διάφορες
κοινωνικές δράσεις, σε συνεργασία κυρίως με τις δημοτικές αρχές αλλά και με
πανεπιστημιακά ιδρύματα, συλλόγους κλπ, με κύριο στόχο την τόνωση της
εξωστρέφειας και την ενίσχυση της άτυπης μάθησης τόσο για τους μαθητές όσο και



για τους εκπαιδευτικούς μας.  

Παρά το γεγονός ότι όλες  οι προαναφερθείσες δραστηριότητες περιορίστηκαν
σημαντικά κατά τη διάρκεια του περασμένου σχολικού έτους λόγω της υγειονομικής
κρίσης και της αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων, δεν
παύουν  να αποτελούν προτεραιότητα για το σχολείο μας  και είναι βέβαιο ότι τη
νέα σχολική χρονιά θα υλοποιηθούν με άρτια οργάνωση και πολύ ενθουσιασμό από
όλους μας.

Σημεία προς βελτίωση

Α. Επιδίωξη του σχολείου μας είναι να επιτύχει την αύξηση του αριθμού των
εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε όλων των ειδών τις επιμορφώσεις
(ενδοσχολικές, επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται από επίσημους φορείς με
πρωτοβουλία της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων) με κύριο στόχο τη
διαρκή επικαιροποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους για την
αποτελεσματική εκτέλεση του έργου τος.

Β. Απαραίτητη θεωρούμε την επιμόρφωσή μας σε ζητήματα εκπαίδευσης ενηλίκων
(από φορείς όπως το ΙΕΠ, το Υπουργείο Παιδείας και ο ΕΟΠΠΕΠ) μια και στο
σχολείο μας φοιτούν μαθητές που στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ενήλικες.  


