
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 σχολείο (2o ΓΕΛ Κιάτου) συστεγάζεται με το 1ο ΕΠΑΛ Κιάτου και με το Ε.Κ. Κιάτου στην περιοχή Αγίου
Νικολάου. Διαθέτει στο νότιο κτίριο και στον 1ο όροφο εννέα (9) αίθουσες διδασκαλίας, τρεις (3) από τις οποίες
είναι μικρές, χωρητικότητας μόλις 17-18 μαθητών και (1) ένα Εργαστήριο Η/Υ. Στο βόρειο κτίριο, όπου
στεγάζεται κατά κύριο λόγο το Ε.Κ. Κιάτου, υπάρχει το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και το Εργαστήριο
Τεχνολογίας, που χρησιμοποιείται ως επιπλέον (10η) αίθουσα διδασκαλίας. Στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου
χρησιμοποιούνται από κοινού με το ΕΠΑΛ μια αίθουσα εκδηλώσεων / θέατρο και το κυλικείο.

Κατά το σχ. έτος 2020-2021 φοίτησαν 178 μαθητές. Α΄ τάξη 64 μαθητές σε 3 τμήματα Γ/Π. Β΄ τάξη 56 μαθητές
σε 3 τμήματα Γ/Π, 1 τμήμα Ο.Π. Ανθρωπ. Σπ. και 2 τμήματα Ο.Π. Θετικ. Σπουδ. Γ΄ τάξη 58 μαθητές σε 4
τμήματα Γ/Π, λόγω της μικρής χωρητικότητας τριών αιθουσών, 1 τμήμα Ο.Π. Ανθρωπ. Σπ., 1 τμήμα Ο.Π. Θετικ.
Σπ., 2 τμήματα Σπουδών Οικ/μίας & Πληρ/κής και 1 τμήμα Σπουδών Υγείας.

Λόγω της πανδημίας εφαρμόστηκαν διαφορετικές ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των μαθητών καθώς και
διαφορετικά διαλείμματα σε σχέση με το συστεγαζόμενο 1ο ΕΠΑΛ Κιάτου για την αποφυγή συγχρωτισμού.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και μεθόδων διδασκαλίας και ειδικά κατά τη Σύγχρονη και την
Ασύγχρονη εξ Αποστάσεως εκπαίδευση. Εκπόνηση νέου εκπαιδευτικού υλικού και διανομή φωτοτυπιών από
όλους τους εκπαιδευτικούς. Δανεισμός tablet σε ορισμένους μαθητές (με οικονομικά και κoινωνικά κριτήρια) για
την υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης. Αλληλοσεβασμός μεταξύ μαθητών/τριών. Άριστο κλίμα διεξαγωγής των 
μαθημάτων, είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως, και απουσία εκδήλωσης παραβατικής συμπεριφοράς. Συνεχής 
ενημέρωση κηδεμόνων για θέματα των παιδιών τους.

Σημεία προς βελτίωση

Ενασχόληση με προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Δράσεις ενημέρωσης των γονέων και της τοπικής 
κοινωνίας για θέματα του σχολείου.



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Επικαιροποίηση και εφαρμογή Εσωτερικού Σχολικού Κανονισμού. Εξωραϊσμός και συντήρηση αιθουσών
διδασκαλίας και γενικά διαφόρων σχολικών χώρων κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Άριστη συνεργασία με 
τους αυτοδιοικητικούς φορείς και με τα όμορα σχολεία σε διοικητικά θέματα και ως προς την ορθή αξιοποίηση 
του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Σημεία προς βελτίωση

Δημιουργία δικτύων σχολείων και διάχυση καλών πρακτικών στην τοπική κοινωνία. Προσπάθεια συγκρότησης 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Προθυμία όλων των εκπαιδευτικών για παρακολούθηση επιμορφωτικών δράσεων και ειδικά όσων αφορούσαν
την τηλεκπαίδευση.

Σημεία προς βελτίωση

Σχεδιασμός επιμορφωτικών δράσεων τόσο ενδοσχολικών, όσο και σε συνεργασία με άλλα σχολεία. 
Ενίσχυση συνεργασίας και παρώθηση εκπαιδευτικών στη συμμετοχή του σχολείου σε εθνικά και ευρωπαϊκά 
προγράμματα στο εξής.


