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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 Γενικό Λύκειο Τραγαίας βρίσκεται στην κεντρική Νάξο, στο λεκανοπέδιο της Τραγαίας, και απέχει 17
χιλιόμετρα από τη Χώρα (πρωτεύουσα) του νησιού.

Το σχολείο ιδρύθηκε το 1976, μετά τη διάσπαση του εξατάξιου Γυμνασίου Τραγαίας σε Γυμνάσιο και Λύκειο,
οπότε λειτούργησε συστεγαζόμενο με το Γυμνάσιο Τραγαίας στο κτίριο του Γυμνασίου. Το 1998 μεταφέρθηκε
στο καινούργιο παρακείμενο κτίριο του Λυκείου Τραγαίας και από τότε μοιράζεται το ίδιο προαύλιο με το
Γυμνάσιο Τραγαίας.

Όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, το σχολείο διαθέτει 8 αίθουσες διδασκαλίας Βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ,
Εργαστήριο Πληροφορικής, Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, αίθουσα εκδηλώσεων και 3 αίθουσες προβολών.
Στον προαύλειο χώρο του σχολείου υπάρχουν 2 κοινά (με το Γυμνάσιο) γήπεδα βόλεϊ και μπάσκετ.

Σήμερα το Γενικό Λύκειο Τραγαίας διαθέτει 130 μαθητές και 17 εκπαιδευτικούς. Το 25% των εκπαιδευτικών
είναι αναπληρωτές και πολλοί από τους μόνιμους και τους αναπληρωτές διατίθενται σε άλλα σχολεία του
νησιού. Οι μαθητές που φοιτούν στο Γενικό Λύκειο Τραγαίας προέρχονται από τρία Γυμνάσια του νησιού της
Νάξου και συγκεκριμένα από το Γυμνάσιο Τραγαίας, το Γυμνάσιο Βίβλου και το Γυμνάσιο Σκαδού. Οι
περισσότεροι μαθητές κατοικούν σε χωριά της Ορεινής και της Κεντρικής Νάξου και προσέρχονται στο σχολείο
και αποχωρούν από αυτό με λεωφορεία του ΚΤΕΛ Νάξου, έχοντας διανύσει κάθε φορά αρκετά χιλιόμετρα, πριν
και μετά το μάθημα.

To γενικότερο κλίμα που διαμορφώνεται στο σχολείο είναι θετικό και δημιουργικό, καθώς πέρα από τη
μαθησιακή διαδικασία δίνονται στα παιδιά τα κατάλληλα κίνητρα και ερεθίσματα για τη συμμετοχή τους σε
συλλογικές δράσεις, εκδηλώσεις, διαγωνισμούς που τα βοηθούν να αξιοποιήσουν όλες τις δυνατότητές τους,
συσχετίζοντας έτσι τη σχολική γνώση με την πραγματική ζωή και συμβάλλοντας στην κοινωνικοποίηση τους.
Ωστόσο, κατά το σχολικό έτος 2020-2021 οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω του Covid-19 επηρέασαν
σημαντικά την υλοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων στο σχολείο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχολείο μας είναι ανοιχτό και προσανατολισμένο στη συνεργασία με την οικογένεια
και την κοινότητα στο μέτρο του δυνατού με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο.

Τέλος, αξιομνημόνευτο είναι το γεγονός ότι κάθε χρόνο μαθητές του σχολείου πετυχαίνουν αξιόλογα μαθησιακά
αποτελέσματα και επιδόσεις στις πανελλαδικές εξετάσεις, που τους εξασφαλίζουν την είσοδο τους σε διάφορα
πανεπιστημιακά τμήματα.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ως θετικά σημεία αυτής της λειτουργίας επισημαίνονται τα ακόλουθα : το θετικό, δημοκρατικό, ασφαλές και
συνεργατικό κλίμα του σχολείου, με μαθητές που αγαπούν, σέβονται και εμπιστεύονται το σχολείο τους και
εκπαιδευτικούς υποστηρικτικούς, γεμάτους ενσυναίσθηση, επιμορφωμένους με επιστημονική κατάρτιση και με
γονείς που εμπιστεύονται το σχολείο στο οποίο φοιτούν τα παιδιά τους και που δηλώνουν συχνά την
ικανοποίησή τους για τη λειτουργία του.  Το γενικό συμπέρασμα από αυτή τη λειτουργία είναι ότι  το σχολείο το
χαρακτηρίζει η εξωστρέφεια και η στόχευση δημιουργίας άμεσων και ουσιαστικών ανθρώπινων σχέσεων
ανάμεσα στους εμπλεκόμενους.

Σημεία προς βελτίωση

Είναι γεγονός ότι η πανδημία του Covid- 19 υπήρξε ανασταλτικός παράγοντας για την Παιδαγωγική και
Μαθησιακή λειτουργία του σχολείου, όσον αφορά τη συμμετοχή σε δράσεις προγραμματισμένες εκτός του χώρου
του σχολείου και σε επιμορφωτικές δράσεις γενικότερα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υπεύθυνη του  ΚΕΣΥ του
σχολείου μας επικοινωνούσε συχνά με τον φορέα αυτόν κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης. Όμως,
ευελπιστούμε ότι στο μέλλον, όταν εκλείψει ή πανδημία με τους περιορισμούς της, η επικοινωνία με φορείς όπως
το ΚΕΣΥ και ο "Θησέας" (Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας) θα
είναι πιο συχνή.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Αποτιμώντας τους θεματικούς άξονες και τους δείκτες αυτής της λειτουργίας  επισημαίνονται τα ακόλουθα
θετικά σημεία:  Η συλλογικότητα στη λήψη των αποφάσεων για τα θέματα που αφορούν το σχολείο και
γενικότερα η δημοκρατική λειτουργία του σε όλα τα επίπεδα. Οι συνάδελφοι υποστηρίζονται στην
επαγγελματική τους ανάπτυξη (παροχή laptop για την επιμόρφωση -  άτυπη μαθητεία και ετεροπαρατήρηση).
Παράλληλα η διαχείριση των υλικών πόρων και υποδομών γίνεται λελογισμένα. Το σχολείο μας είναι ανοιχτό
στην κοινότητα, προβάλλοντας το έργο και την ταυτότητά του, επιζητώντας να διαμορφώνει συνεργατικό κλίμα
με άλλους φορείς και σχολεία.

Σημεία προς βελτίωση

Το σχολείο, όταν αποκατασταθεί η κανονικότητα στη λειτουργία του και στη λειτουργία της κοινότητας,
προσδοκά τη διατήρηση των καλών αυτών πρακτικών που καλλιεργούν την εξωστρέφειά του. Βασικό σημείο
βελτίωσης εντοπίζεται στην περαιτέρω εφαρμογή του σχολικού κανονισμού που εκπονήθηκε από τον Σύλλογο
Διδασκόντων και από τους αρμοδίους. Αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση της λειτουργίας της σχολικής
μονάδας αποτελεί η αύξηση της χρηματοδότησης εκ μέρους του Δήμου και της Σχολικής Επιτροπής και η
ικανοποίηση των αιτημάτων που ήδη έχουν γραπτώς κοινοποιηθεί στους αρμόδιους φορείς.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών



Θετικά σημεία

Θετικά σημεία για αυτή τη λειτουργία θεωρούνται : η  μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις
από αρμόδιους φορείς, και το ανοιχτό επικοινωνιακό κλίμα της σχολικής μονάδας, ακόμα και το χρονικό
διάστημα της πανδημίας, λόγω Covid- 19,  που ευνοoύσε τη διάθεση των εκπαιδευτικών για βελτίωση και
επιμόρφωση. Ως θετικό σημείο πρέπει να καταγραφεί και η διαρκής συνεργασία, εξ αποστάσεως,  ανάμεσα στους
εκπαιδευτικούς, με στόχο τη βελτίωση της παρεχόμενης  τηλεκπαίδευσης στους μαθητές κατά τη διάρκεια της
πανδημίας.

Σημεία προς βελτίωση

Ως σημεία που απαιτούν βελτίωση κατά το σχολικό έτος 2021-2022, αν όλα κυλήσουν ομαλά, σε αντίθεση με την
προηγούμενη σχολική χρονιά, θεωρούνται τα εξής: η υλοποίηση περισσότερων εκπαιδευτικών προγραμμάτων με
δια ζώσης αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκομένων, η πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών και περιπάτων,
αθλητικών δράσεων, επισκέψεων σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, η συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις
κλπ. Εν κατακλείδι, ευελπιστούμε στη βελτίωση των συνθηκών, ώστε να ανακάμψουμε προς αυτήν την
κατεύθυνση την επόμενη σχολική χρονιά.


