
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

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου ΓΕΛ Αρτέμιδας συμμετείχε στην απεργία-αποχή
της ΟΛΜΕ και δεν έλαβε μέρος στις διαδικασίες της εσωτερικής αξιολόγησης για το
σχολικό έτος 2020-2021.

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας είναι σε ενοικιαζόμενο κτίριο με μικρές
αίθουσες και λόγω του αριθμού των μαθητών χρησιμοποιούνται και αίθουσες που
βρίσκονται στον υπόγειο χώρο του σχολείου. Η μία εξ αυτών είναι το εργαστήριο
πληροφορικής.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Παρόλο που η καραντίνα διήρκησε αρκετούς μήνες, οι εκπαιδευτικοί μέσα από τις
έρευνες και την επιμόρφωση που είχαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
κατόρθωσαν με επιτυχία να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στους μαθητές μας
και να μπορέσουν να ξεπεράσουν κάθε μαθησιακή δυσχέρεια ώστε να επιτύχουν στις
Πανελλαδικές εξετάσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Η έλλειψη σύγχρονου εξοπλισμού και οι περιορισμένες δυνατότητες του κτιρίου
δυσχαιρένουν την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία.

Διοικητική λειτουργία



Θετικά σημεία

Η διοικητική λειτουργία του σχολείου μας υπήρξε άψογη. 

Σημεία προς βελτίωση

Ως προς το επίπεδο του σχολείου μας θεωρούμε ότι φτάσαμε σε πολύ υψηλό βαθμό.
Ως προς τον εξοπλισμό μας και τα αναλώσιμα υλικά αναφέρουμε ότι υπάρχει
δυσχέρεια και θα θέλαμε οικονομική ενίσχυση. Αξιοποιήσαμε όλους τους χώρους του
κτιρίου μας μέχρι και το εργαστήριο Πληροφορικής μετατράπηκε σε διδακτική
αίθουσα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Προγραμματίστηκαν 5 επιμορφώσεις με εξωτερικούς συνεργάτες, αλλά
ματαιώθηκαν λόγω της καραντίνας και τεχνικών προβλημάτων. Ως θεματικές
ενότητες είχαμε "Η ψυχολογική κατάσταση των εφήβων", "Σχολικός και
διαδικτυακός εκφοβισμός", "Πρώτες βοήθειες", "Κάπνισμα και ναρκωτικά" και
"Διατροφή των εφήβων-Ανορεξία-Βουλιμία-Παχυσαρκία" και θα υλοποιηθούν φέτος.

Σημεία προς βελτίωση

Η έλλειψη σύγχρονου εξοπλισμού και οικονομικής ενίσχυσης δυσχεραίνει το
εκπαιδευτικό μας έργο και τις καινοτόμες δράσεις μας. Χρειαζόμαστε εξοπλισμό
στα εργαστήρια πληροφορικής και φυσικών επιστημών. 


