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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

 

Η σχολική μονάδα μας ανήκει στη Δευτεροβάθμια Επαγγελματική-Μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση. Αποβλέπει στο
συνδυασμό της γενικής παιδείας με την τεχνική επαγγελματική γνώση, στοχεύοντας ως εκ τούτου και στην
απόκτηση επαρκών τεχνικών - επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι τομείς:

-Μηχανολογίας

-Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, και

-Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος.

διαμορφώνουν την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του σχολείου μας, το οποίο εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίας, τον
προαύλιο χώρο και το αμφιθέατρο, διαθέτει και Εργαστήριο Πληροφορικής, στο οποίο γίνονται τα αντίστοιχα
εργαστηριακά μαθήματα της Α΄ τάξης ενώ εκείνα των Β΄ και Γ΄ τάξεων διεξάγονται σε κατάλληλα εργαστήρια
στο 1ο Ε.Κ. Ηρακλείου, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο κτίριο του σχολείου. Τα εργαστηριακά μαθήματα του Τομέα
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, πραγματοποιούνται στο 2ο Ε.Κ. Ηρακλείου, το οποίο βρίσκεται στην
Αγία Αικατερίνη, σε κοντινή απόσταση από το σχολείο

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Υπήρξε βελτίωση όλου του εκπαιδευτικού δυναμικού του σχολείου στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών οι οποίες 
εντάχθηκαν με ουσιαστικό τρόπο και στη διά ζώσης διδασκαλία.

Σημεία προς βελτίωση



Είναι απαραίτητη η μείωση των μαθητών ανά τμήμα τόσο για την ασφάλεια της υγείας όλων, όσο και για την 
ομαλότερη και αποδοτικότερη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Αποδοτικότερη δε θα ήταν η διδασκαλία των μαθητών 
ειδικών αναγκών σε τμήματα ένταξης και όσον αφορά στα μαθήματα ειδικότητας. Τέλος χρειάζεται συνεχής 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε όλους τους τομείς που αφορούν στην επιστήμη τους αλλά και επιδότησή τους 
για την αγορά σύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η άριστη διαχείριση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των ιδιαίτερων απαιτήσεων που ενέσκηψαν λόγω της 
πανδημίας από όλους τους εκπαιδευτικούς  και διοικητικούς φορείς.

Σημεία προς βελτίωση

Για την αποδοτικότερη διεξαγωγή του απαιτητικού διοικητικού έργου μιας μεγάλης σχολικής μονάδας όπως η 
δική μας, θα ήταν χρήσιμο να απαλλαχθούν από το διδακτικό έργο η διεύθυνση και οι υποδιευθυντές.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Βελτίωση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες και στη διαχείριση 
έκτακτων καταστάσεων, διεθνής συνεργασία.

Σημεία προς βελτίωση

Είναι απαραίτητες οι έγκαιρες και συχνές επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών για την απόκτηση ουσιαστικών και 
αποτελεσματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων προς όφελος όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία.


