
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

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΣΧ. ΕΤΟΣ 2020-2021

 

 

Του Δ/ντή του  3ου  ΓΕ.Λ. Ευόσμου

 

To 3ο  Γενικό Λύκειο Ευόσμου λειτούργησε το σχ. έτος  2020 - 2021 στο κτίριο επί
των οδών Παπάγου και Θεοδώρας στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

 

1. ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Κατά το σχ. έτος 2020-2021 στο 3ο ΓΕΛ Ευόσμου φοίτησαν τριακόσιοι ογδόντα
τρεις (383) μαθητές/τριες:

Ο συνολικός αριθμός των εγγραφέντων μαθητών ανήλθε σε:

Στην Α΄ τάξη εγγράφηκαν   143  μαθητές.



Στη Β΄ τάξη εγγράφηκαν  114   μαθητές.

Στη Γ΄ τάξη εγγράφηκαν 126    μαθητές.

Η Α΄ Λυκείου είχε 6 τμήματα.

Η Β΄ Λυκείου είχε 5 τμήματα Γενικής Παιδείας και για τα μαθήματα
Προσανατολισμού : 4 τμήματα Θετικών Σπουδών και 2 τμήματα Ανθρωπιστικών
Σπουδών.

Η Γ΄ Λυκείου είχε 6 τμήματα Γενικής Παιδείας και για τα μαθήματα
Προσανατολισμού: 2 τμήματα Ανθρωπιστικών Σπουδών, 2 τμήματα Θετικών
Σπουδών, 2 τμήματα Σπουδών Υγείας και 2 τμήματα Σπουδών Οικονομίας και
Πληροφορικής.

Προαγωγικές – απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω
έκτακτων συνθηκών με απόφαση του ΥΠΑΙΘ.

 

2. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ – ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

 

Κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021  φοίτησαν στο σχολείο  οι εξής αλλοδαποί και
παλιννοστούντες μαθητές (αγόρια και κορίτσια).

 

  ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ

  Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ ΤΑΞΗ Α΄ ΤΑΞΗ Β΄ ΤΑΞΗ Γ΄ΤΑΞΗ

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ &

ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ
      4 1 4

 

3. ΕΠΙΔΟΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 



Η επίδοση των μαθητών του σχολείου μας κρίνεται πολύ καλή έως άριστη.

 

4. ΔΙΑΓΩΓΗ - ΦΟΙΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

 

Η διαγωγή όλων των μαθητών  του Λυκείου χαρακτηρίστηκε "Εξαιρετική".

 

5. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

 

Στις 7-10-2020 έγιναν εκλογές για τα πενταμελή μαθητικά συμβούλια. Στις 16-10-
2020 έγιναν εκλογές για το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο.

6. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

               & ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

 

Το Λύκειό μας:

 Εξυπηρετήθηκε από τη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Κορδελιού Ευόσμου,
η οποία κάλυψε τις ανάγκες του Σχολείου.

 

 

7. ΚΤΙΡΙΑΚΟ (διδακτήρια, γυμναστήρια)  

 

 Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου Φυσικής και Χημείας είναι ανεπαρκής. Δεν υπάρχει
Γυμναστήριο. Χρησιμοποιούνται αίθουσες στο υπόγειο του κτιρίου λόγω έλλειψης
αιθουσών διδασκαλίας στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου.

 

8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ 



 

Γραμματείς 1  

Επιστάτες 0  

Φύλακες 1  

Καθαρίστριες 2  

9. ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

    

 Η παραλαβή των διδακτικών βιβλίων έγινε κανονικά.

 

10. ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

 

Στο συγκρότημα έγιναν δύο απολυμάνσεις από ειδικό συνεργείο. Γίνεται
καθαριότητα σε καθημερινή βάση.

    

11. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

Απαιτείται αποσυμφόρηση του σχολείου. Για την εξυπηρέτηση του μαθητικού
δυναμικού 6 τμήματα λειτουργούν στο υπόγειο.  

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς το σχολείο λειτούργησε ως εξής:

14-9-2020 Αγιασμός

Από 15-9-2020 έως 2-11-2020 κανονικά δια ζώσης μαθήματα



Από 3-11-2020 έως 29-1-2021 διαδικτυακά μαθήματα λόγω Covid. 

Από 1-2-2021 έως 5-2-2021 κανονικά δια ζώσης μαθήματα

Από 8-2-2021 έως 9-4-2021 διαδικτυακά μαθήματα λόγω Covid. 

Από 12-4-2021 έως λήξη μαθημάτων κανονικά δια ζώσης μαθήματα

 

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 το σχολείο λειτούργησε εξ αποστάσεως 
τους περισσότερους μήνες λόγω των έκτακτων συνθηκών που 
διαμόρφωσε η πανδημία  covid19. Δεν πραγματοποιήθηκε η εσωτερική 
αξιολόγηση της σχολικής μονάδαςγιατί η πλειοψηφία του συλλόγου ήταν 
κατά της αξιολόγησης. Αξίζει όμως να σημειωθεί ότι ο Σύλλογος 
Διδασκόντων με φιλοτιμία και αυταπάρνηση ανταποκρίθηκε στις 
απαιτήσεις αυτής της δύσκολης κατάστασης. Η εξ αποστάσεως 
διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στο σύνολό της, εφόσον οι εκπαιδευτικοί 
αξιοποίησαν στο έπακρο τις δυνατότητες των μέσων που προσφέρθηκαν. 
Ήταν σε συνεχή επικοινωνία μεταξύ τους, με τους/τις μαθητές/τριες 
καθώς και με τους γονείς/κηδεμόνες τους, ώστε να επιλυθεί οποιοδήποτε 
πρόβλημα προέκυπτε. Έτσι, παρά τις δυσκολίες η ύλη ολοκληρώθηκε και 
το 85% των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις πέτυχε την 
εισαγωγή σε ΑΕΙ.

 

12. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

30 μόνιμοι καθηγητές

5 απόντες επειδή ήταν σε ευπαθή ομάδα

1 σε μακροχρόνια αναρρωτική άδεια

6 αναπληρωτές του Π.Δ.Ε.

2 αναπληρωτές κρατικού προγράμματος

4 αναπληρωτές εξειδικευμένης εκπ/κης υποστήριξης

1 αναπληρωτής ΕΕΠ (ψυχολόγος)



  Ο Διευθυντής

 

Κλαπανάρης Γεώργιος

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση


