
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

 

Ιστορικά στοιχεία 

Το 1961 το Γυμνάσιο Καρδαμύλων με το υπ. αρ. 131 Βασιλικό Διάταγμα μετατρέπεται σε Γυμνάσιο Ναυτικής
Κατεύθυνσης, το οποίο λειτουργεί ως εξατάξιο Γυμνάσιο μέχρι το σχολικό έτος 1963-1964.

Το σχολικό έτος 1964-1965 και με το Ν.Δ. 4379/1964 αλλάζει σε Ναυτικό Λύκειο χωρισμένο σε Κλασσικό και
Ναυτικό τμήμα.

Στις 3/10/1967 σύμφωνα με το Α.Ν. 129/1967 το τριτάξιο Γυμνάσιο ενώνεται με το τριτάξιο Λύκειο και
δημιουργείται ξανά το εξατάξιο Λιβάνειο Ναυτικό Γυμνάσιο Καρδαμύλων. Από τις 3/9/1976 μετατρέπεται πάλι
σε Λιβάνειο Ναυτικό Λύκειο το οποίο λειτουργεί με αυτή την μορφή μέχρι το 1980. Το σχολικό έτος 1980-81
αλλάζει σε Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο Καρδαμύλων (Τ.Ε.Λ. Καρδαμύλων). Το 1998 μετατρέπεται σε Τεχνικό
Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (Τ.Ε.Ε. Καρδαμύλων), ενώ από το 2006 λειτουργεί ως Επαγγελματικό Λύκειο
Καρδαμύλων (ΕΠΑ.Λ. Καρδαμύλων) με δυο τομείς , τον Οικονομικό Τομέα και τον τομέα Ναυτιλιακών
Επαγγελμάτων  . 

Στελέχωση Σχολείου 

Τη σχολική χρονιά 2020 -2021 το σχολείο ξεκίνησε την λειτουργία του με τον  Διευθυντή  , τρεις μόνιμους
εκπαιδευτικούς και δύο αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ΠΔΕ . 

Στις 07 Σεπτεμβρίου παρουσιάστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία για συμπλήρωση ωραρίου δυο μόνιμοι
εκπαιδευτικοί .

Εκτός από τους οργανικά ανήκοντες εκπαιδευτικούς προσλήφθηκαν  και 7 αναπληρωτές ΠΔΕ  και 3
αναπληρωτές ΜΝΑΕ 

Μαθητικό Δυναμικό 

Το σύνολο των μαθητών του σχολείου και η κατανομή τους σε τάξεις,   τομείς και ειδικότητες παρουσιάζονται 
στους  παρακάτω πίνακες :

 

 

Τάξη

Α Β Γ



Αριθμός μαθητών 7 15 14

Αριθμός τμημάτων 1 1 1

 

 

Τομείς -  Τάξη Β

Οικονομίας & Διοίκησης Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Αριθμός μαθητών 2 13

Αριθμός τμημάτων 1 1

 

 

Ειδικότητες  Τάξη Γ

Υπαλλήλων Οικονομικών Υπηρεσιών
Πλοίαρχος Εμπορικού 
Ναυτικού

Αριθμός μαθητών 2 12

Αριθμός τμημάτων 1 1

 

Ιδιαιτερότητες της περιοχής – ειδικά προβλήματα 

Ένα σημαντικό πρόβλημα που παρουσιάζεται στην ευρύτερη περιοχή των Καρδαμύλων είναι το δημογραφικό . Ο
αριθμός των μαθητών φθίνει συνεχώς με αποτέλεσμα τη δημιουργία ολιγομελών τμημάτων . Τοπικοί φορείς όπως
ο «Σύλλογος Απανταχού Καρδαμυλίων» και  ο

« Σύλλογος Αποφοίτων του Γυμνασίου Καρδαμύλων » προσφέρει οικονομικά βοηθήματα σε μαθητές που
κατοικούν σε άλλες  δημοτικές κοινότητες και επιλέγουν να φοιτήσουν στο σχολικό συγκρότημα Καρδαμύλων .

Η σχολική μονάδα είναι το μοναδικό ΕΠΑΛ  στην Βόρεια Χίο στο οποίο φοιτούν μαθητές από τα Καρδάμυλα και
τα γύρω χωριά . Η έγκριση τομέων ανεξάρτητα από τον αριθμό των φοιτούντων μαθητών κρίνεται απαραίτητη
γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι μαθητές θα πρέπει να μετακινούνται 25 χιλιόμετρα για να φοιτήσουν στο
πλησιέστερο ΕΠΑΛ .

Επειδή ο αριθμός των μονίμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο είναι μικρός κρίνεται απαραίτητη  η
έγκαιρη στελέχωση του με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς .

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» υποστήριξε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  με
συγκεκριμένες δράσεις όπως :

Εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία με την ύπαρξη 2 καθηγητών στα
μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών σε όλες τις τάξεις . 
Ο ψυχολόγος  παρείχε εξ αποστάσεως υποστήριξη στους μαθητές το χρονικό
διάστημα αναστολής της λειτουργίας του σχολείου και κατά τη διάρκεια της
δια ζώσης λειτουργίας πραγματοποιώντας βιωματικές δράσεις  και ασκήσεις
αυτογνωσίας
Ο θεσμός του Σύμβουλου καθηγητή  και ο καθοριστικός ρόλος τους στην
μείωση της μαθητικής διαρροής , των προβλημάτων των μαθητών και την
αύξηση του ενδιαφέροντος τους  για το σχολείο .

2. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώθηκαν το προηγούμενο διδακτικό έτος αποτέλεσαν ευκαιρία για την 
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας  . Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου
δημιούργησαν μαθήματα , ανάρτησαν εκπαιδευτικό υλικό στο  e class ενώ οι μαθητές εξοικοιώθηκαν  τόσο με
την σύγχρονη όσο και την ασύγχρονη διδασκαλία

3.Προετοιμασία για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς , σε πολιτιστικές , καλλιτεχνικές και 
αθλητικές δράσεις 

Η προσομοίωση στην Άλγεβρα για τους μαθητές της Γ τάξης  έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να
κάνουν επανάληψη της ύλης , να προετοιμαστούν κατάλληλα για το διαγώνισμα και να προσομοιώσουν τη
διαδικασία των Πανελλήνιων εξετάσεων

Σημεία προς βελτίωση

1. Ένα σημαντικό πρόβλημα που παρουσιάζεται στην ευρύτερη περιοχή των Καρδαμύλων είναι το δημογραφικό .
Ο αριθμός των μαθητών φθίνει συνεχώς με αποτέλεσμα τη δημιουργία ολιγομελών τμημάτων

2. Ο αριθμός των μονίμων εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο σχολείο είναι μικρός και για αυτό το λόγο κρίνεται
απαραίτητη  η έγκαιρη στελέχωση του με αναπληρωτές εκπαιδευτικούς .

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η συνεργασία με τοπικούς φορείς όπως : 

1. Την Τοπική Κοινότητα Καρδαμύλων για  θέματα που αφορούσαν το σχολικό κτίριο



2. Το «Σύλλογο Απανταχού Καρδαμυλίων» , το « Σύλλογο Αποφοίτων του Γυμνασίου Καρδαμύλων » και το 
«Ίδρυμα Kardamylian Foundation » που κάλυψαν  έξοδα γραφικής ύλης, θέρμανσης  και τεχνολογικούεξοπλισμού
.

3. Το  «Σύλλογο Απανταχού Καρδαμυλίων» και  το « Σύλλογο Αποφοίτων του Γυμνασίου Καρδαμύλων » για την
προσφορά οικονομικών βοηθήματα σε μαθητές που κατοικούν σε άλλες  δημοτικές κοινότητες και επιλέγουν να
φοιτήσουν στο σχολικό συγκρότημα Καρδαμύλων συμβάλλοντας στη μείωση της μαθητικής διαρροής .  

 

Σημεία προς βελτίωση

Κρίνεται επιτακτική ανάγκη η μόνωση του σχολικού κτιρίου και η τοποθέτηση υδρορροών περιμετρικά του
σχολείου 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η προθυμία των εκπαιδευτικών του σχολείου να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικά σεμινάρια  που αφορούν την
διδασκαλία των μαθημάτων τους και την επαγγελματική τους εξέλιξη  

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή του σχολείου σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα 


