
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

 

Το 1ο ΓΕΛ Κιάτου είναι ένα νεόδμητο σχολείο. Έχει τρείς (3) ορόφους και υπάρχουν τρείς (3) σκάλες που
εξυπηρετούν το χώρο για την ασφάλεια των μαθητών. Οι αίθουσες είναι ευρύχωρες και καλά αεριζόμενες. Το
εργαστήριο Φυσικών επιστημών και τα εργαστήρια Πληροφορικής είναι πλήρως εξοπλισμένα. Επίσης υπάρχουν
εργαστήριο Χημείας, Μουσείο οργάνων Φυσικής, Βιβλιοθήκη ΕΠΕΑΕΚ και αίθουσες προβολών. Διαθέτει ένα
μεγάλο προάυλιο με χώρο πρασίνου και δέντρα.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι μαθητές ασκούνται μέσω της συμμετοχής του σε διάφορες δράσεις, αποκτούν ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση
συμπεριφορών ( π.χ. bulling) και αντιλαμβάνονται την ευθύνη τους για την ευρυθμη λειτουργία του σχολείου. Το
έργο τους συνεπικουρείται απο τις Συμβούλους Σχολικής Ζωής.

Οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το σχολείο ενισχύει τους διαύλους επικοινωνίας με τις οικογένειες των μαθητών και υποστηρίζει δράσεις
ενημέρωσης - συνεργασίας με αυτούς και μέσω ιστοσελίδας.

Χρησιμοποιούνται παράλληλα με την δια ζώσης και e-class, e-me, Εργαστήρια και αίθουσες προβολών.

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή σε δια ζώσης δράσεις και προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και σε προγράμματα σχολικής
εκπαίδευσης, που ανεστάλησαν λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων.

Έναρξη ηλεκτρονικής εφημερίδας.

Διοικητική λειτουργία



Θετικά σημεία

Η ανάπτυξη άριστης σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ Διεύθυνσης και Συλλόγου Διδασκόντων και
συνεργασίας. Παρέχεται πλήρη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση στα μέλη της σχολικής κοινότητας για όλα τα
θέματα που την αφορούν νομοθεσία και εκπαιδευτικά θέματα.

Ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, την τοπική κοινότητα
και τις υπηρεσίες του Δήμου.

Σημεία προς βελτίωση

Δεδομένου των συνθηκών που διαμορφώθηκαν εξαίτιας των υγειονομικών μέτρων που περιόρισαν την
λειτουργία και τις δραστηριότητες του σχολείου και με δεδομένο ότι την νέα χρονιά θα υπάρχει συνεχής δια
ζώσης λειτουργία του σχολείου ευελπιστούμε στην βελτίωση των κάτωθι:

Μεγαλύτερη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Ανάπτυξη αποδοτικότερης σχέσης με την τοπική κοινότητα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ενδοσχολικές επιμορφώσεις απο εκπαιδευτικούς του σχολείου ανάλογα με την εξειδίκευση (Webex, e-me,  e-
class, grafis κλπ.).

Μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών του σχολείου διαθέτουν  διδακτορικά, μεταπτυχιακά, ετήσιες επιμορφώσεις
κλπ.

Σημεία προς βελτίωση

Συνεργασία εκπαιδευτικων του σχολείου με του Συντονιστές Εκπαίδευσης.

Μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ετήσια επιμορφωτικά προγράμματα, επιστημονικά συνέδρια των
ειδικοτήτων και διάφορες επιμορφώσεις στην εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση  του ΙΕΠ. 


