
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 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 7:20 το απόγευμα έως τις 10:45 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 2021-22 ήταν η συνέχεια  ενός ακόμα Ευρωπαϊκού προγράμματος
ERASMUS /ΚΑ229  για το σχολείο μας, το οποίο θα ολοκληρωθεί μέσα στον επόμενο χρόνο.

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 2021-22 άλλη μία χρονιά της πανδημίας, όπου η διδασκαλία γινόταν με μεγάλη
δισκολία, παρατηρήθηκε πτώση στην σχολική επίδοση των μαθητών.

Για τον λόγο αυτό προτείνουμε την ενίσχυση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, την συγγραφή και παρουσίαση
ατομικών ή ομαδικών εργασιών.

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 και αυτή τη σχολική χρονιά, λόγω της συνέχειας της υγειονομικής κρίσης, μας περιόρισε
τις δραστηριότητες υλοποιήθηκαν ικανοποιητικά αρκετές από αυτές και δεν παύουν  να αποτελούν
προτεραιότητα για το σχολείο μας  και είναι βέβαιο ότι τη νέα σχολική χρονιά θα υλοποιηθούν ακόμα
περισσότερες 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.  

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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0
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Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
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0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
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Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Τα αποτελέσματα των Δράσεων ήταν τα προσδοκώμενα, πάντα με κριτήριο τη στοχοθεσία των δράσεων.
Συγκεκριμένα θεωρούμε ότι οι μαθητές αποκόμισαν γνώσεις σε ποικίλους τομείς  και ανέπτυξαν δεξιότητες , όχι
μέσω του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας, αλλά  βιωματικά  και  επιλέγοντας συχνά οι ίδιοι,
συνεπικουρούμενοι βέβαια σε κάθε περίπτωση από τον διδάσκοντα. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι οι ενέργειες
είχαν επιδραστικότητα τόσο στο καθημερινό μάθημα, επανατροφοδοτώντας το ενδιαφέρον των μαθητών, όσο και
στην εξωσχολική τους ζωή .Ακόμη, οι κοινές εμπειρίες και η συνεργασία των μαθητών μεταξύ τους αλλά και με
τους διδάσκοντες βελτίωσε σαφέστατα  τη γενικότερη ψυχοδυναμική της τάξης τόσο κατά τη διάρκεια όσο και
μετά το πέρας των δράσεων. Πάνω από όλα θεωρούμε ότι οι μαθητές συνειδητοποίησαν βαθύτερα και ευρύτερα
το ρόλο του σχολείου και της παιδείας ως απόλυτης αναίρεσης της άμεσης χρησιμότητας και ως του πιο
απαραίτητου όρου εξανθρωπισμού....

Αναπτύχθηκε εξαιρετική συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά και με
ενθουσιασμό καθ όλη τη διάρκεια Συμμετείχαν μαθητές από όλες τις τάξεις σε διαφορετικές δραστηριότητες των
δράσεων και είχαν την δυνατότητα να αναπτύξουν συνεργασίες και φιλίες εκτός του περιοριστικού πλαισίου του
τμήματος. Καλλιεργήθηκε η συνεργασία, η υπευθυνότητα,  Ανέπτυξαν ψηφιακές δεξιότητες, ικανότητα
επιχειρηματολογίας Ενισχύθηκε η φιλαναγνωσία στην σχολική κοινότητα. Συμμετείχαν σε εθελοντικές δράσεις
τα μέλη της σχολικής κοινότητας Ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα κοινωνικής ευθύνης. Αναρτήθηκαν οι
δραστηριότητες του σχολείου μας με πλούσιο συνοδευτικό υλικό, το οποίο συνετέλεσε στην προβολή του
σχολείου μας στην τοπική κοινωνία...

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν οφείλονται κυρίως στα πρωτόκολλα που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας.
Συγκεκριμένα   Η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά την είσοδο σε έκθεση, μουσείο ή
θέατρο επηρέασε την συμμετοχή μερίδας του μαθητικού πληθυσμού στις επισκέψεις μας στους χώρους αυτούς. Η
απαγόρευση συγκέντρωσης όλων των μαθητών στο αμφιθέατρο του σχολείου μας δημιούργησε προβλήματα στην
ενημέρωση για την πανδημία και τα εμβόλια  που είχαμε προγραμματίσει τον Δεκέμβριο. Η ενημέρωση τελικά
έγινε ανά τμήμα με την εμπλοκή περισσοτέρων καθηγητών που είχαν το ρόλο των εισηγητών των παρουσιάσεων
και των συντονιστών της συζήτησης.  Η απαγόρευση μετακίνησης με ΜΜΜ ή πούλμαν των μαθητών ανέβαλε την
ξενάγηση στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος  Νιάρχος από το τέλος Ιανουαρίου στα μέσα Απριλίου. Λόγω της
πανδημίας όσοι είχαν νοσήσει κατά την διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς δεν μπορούσαν να
συμμετέχουν στην εθελοντική αιμοδοσία. ...

Πέρα από την ανατροπή του προγραμματισμού ορισμένων από τις αρχικές  ενέργειες, όπως προαναφέραμε, λόγω
της πανδημίας, ανασταλτικός παράγοντας υπήρξε η νόσηση κάποιων μαθητών με αποτέλεσμα την καθυστέρηση ή



την αναβολή στη διεκπεραίωση των ενεργειών. Ακόμη ιδιαίτερα επιβαρυντικό στοιχείο ήταν το μέγεθος της
διδακτέας  ύλης και μάλιστα ενόψει της τράπεζας θεμάτων που εφαρμόζεται  φέτος στις προαγωγικές εξετάσεις,
με συνέπεια η υλοποίηση των ενεργειών, κάτω από τις δεδομένες συνθήκες, να αποτελέσει κυριολεκτικά άθλο,
που πιστώνεται βασικά στην ακατάβλητη επιμονή των μαθητών αλλά και στην οργανωτικότητα των
διδασκόντων....

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Λόγω της πολυετούς διδακτικής και παιδαγωγικής εμπειρίας των διδασκόντων στον
χειρισμό της σχολικής τάξης, δεν προέκυψε ιδιαίτερη ανάγκη, για κάποιου είδους
επιμόρφωση. Ωστόσο και επειδή το σχολείο μας είναι εσπερινό και , ως εκ τούτου,
το μαθητικό δυναμικό είναι αρκετά ανομοιογενές σε πολλές συνιστώσες, θα ήταν
ίσως επιθυμητή μια ενημέρωση σχετικά με τις προτεινόμενες μεθόδους διδασκαλίας
σε μαθήματα ( π.χ. ιστορία, λογοτεχνία, θρησκευτικά), τα οποία απαιτούν ειδική
διδακτική προσέγγιση, όταν το κοινό είναι ηλικιακά, εθνολογικά, θρησκευτικά ή και
κοινωνικά ανομοιογενές....


