
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

 

Η σχολική μονάδα του 1ου Ημερήσιου Γενικού Λυκείου Κορωπίου ιδρύθηκε το έτος 1976 και είναι ένα από τα
τρία Γενικά Λύκεια του δήμου Κρωπίας.

Λειτουργεί σε πρωινό ωράριο.

Λειτουργεί σε αυτόνομο διώροφο κτίριο στο κέντρο του Κορωπίου. Συνορεύει με το 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου.
Διαθέτει 16 αίθουσες διδασκαλίας, 2 εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Χημείο, Αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων, Βιβλιοθήκη, Γραφείο Διεύθυνσης και Γραφείο καθηγητών, Κουζίνα, 2 τουαλέτες καθηγητών, 2
τουαλέτες μαθητών, τουαλέτα και μπάρες ΑΜΕΑ. Χρησιμοποιεί κλειστό Γυμναστήριο και ανοιχτούς χώρους
άθλησης από κοινού με το 1ο Γυμνάσιο Κορωπίου. Διαθέτει προαύλιο χώρο 400 τ.μ.

Το σχολικό έτος 2020-21 λειτούργησε με 11 τμήματα Γενικής Παιδείας, 7 τμήματα Ξένων Γλωσσών (Γαλλικά,
Γερμανικά) και 9 τμήματα Κατευθύνσεων.

Υπηρέτησαν συνολικά 33 καθηγητές εκ των οποίων 16 μόνιμοι με οργανική θέση, 3 μόνιμοι με διάθεση για
συμπλήρωση ωραρίου, 3 αναπληρωτές ΠΔΕ, 8 αναπληρωτές για συμπλήρωση ωραρίου και 3 αναπληρωτές
Παράλληλης Στήριξης.

Στο σχολείο φοίτησαν 240 μαθητές, 118 αγόρια και 122 κορίτσια. Οι μαθητές κατοικούν εντός της πόλης του
Κορωπίου και στην πλειοψηφία τους προέρχονται από το μικρομεσαίο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Κατά το σχολικό έτος 2020-21 η διεξαγωγή των μαθημάτων έγινε εξ αποστάσεως κατά το μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα, λόγω της πανδημίας του COVID19. Η διά ζώσης διδασκαλία με φυσική παρουσία τωνμαθητών στο
σχολείο, για λιγότερο από 4 μήνες δεν επέτρεψε την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για την επίδοση και
πρόοδο των μαθητών. Οι συχνές αρρυθμίες του ηλεκτρονικού συστήματος Webex, οι ιδιαιτερότητες της εξ
αποστάσεως διδασκαλίας, η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής σε ορισμένους μαθητές του σχολείου, συνιστούν
τις βασικές αιτίες της υποτυπώδους και μόνο εφαρμογής της διδακτικής διαδικασίας.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Δεν παρατηρήθηκε σχολική διαρροή κατά το σχολικό έτος 2020-2021

Δεν υπήρξαν σοβαρά περιστατικά που να έπληξαν τις σχέσεις τόσο των μαθητών/τριών μεταξύ τους, όσο και με



το εκπαιδευτικό προσωπικό

Παρόλο που το σχολείο το περισσότερο χρονικό διάστημα λειτούργησε εξ αποστάσεως, η συνεργασία με τις
οικογένειες των μαθητών υπήρξε αγαστή, καθώς αξιοποιήθηκαν όλα τα μέσα (mail, τηλέφωνα, e-mail, sms) για
την ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων τόσο για την επίδοση όσο και τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών
μας.

Οι γονείς και κηδεμόνες ενημερώθηκαν για τη λειτουργία, τις δράσεις και τον κανονισμό λειτουργίας του
σχολείου σε ειδική εκδήλωση

Σημεία προς βελτίωση

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 και λόγω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν εμπεδώθηκε στον απαιτούμενο
βαθμό η ύλη των διδασκομένων μαθημάτων

Δεν λειτούργησε τμήμα ένταξης για μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες και μαθητές που λόγω
αλλοδαπής καταγωγής εμφανίζουν προβλήματα στη γλωσσική έκφραση στην ελληνική γλώσσα.

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Το σχολείο λειτούργησε οργανωμένα προσφέροντας τις καλύτερες δυνατές συνθήκες λειτουργίας τόσο κατά την
δια ζώσης όσο και κατά την εξ αποστάσεως λειτουργία του

Υπήρξαν συνεργασίες με φορείς (Δήμος Κρωπίας, Κοινωνική Υπηρεσία, ΣΚΕΠ, κ.ά)

Σημεία προς βελτίωση

Υπάρχει η ανάγκη ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της
σχολικής μονάδας

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Υπήρξε συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις, τα οποία πρόσφερε το 5ο
ΠΕΚΕΣ, Πανεπιστήμια (Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΚΠΑ), η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Κρωπίας

Σημεία προς βελτίωση

Υπάρχει αναγκαιότητα για περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών


