
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  6 ΓΕΛ  ΙΛΙΟΥ  βρίσκεται  στην  περιοχή  Παλατιανή  του  Δήμου  Ιλίου και  λειτούργησε  για  πρώτη  φορά  το
2002. Στο Σχολείο  υπηρετούν  37 καθηγητές και φοιτούν 326 μαθητές  ( 139  στην Α΄ τάξη 101 στην Β΄ τάξη και
86  στη Γ΄ τάξη)  σε 15  τμήματα το σχολικό  έτος 2020-21. To Λύκειο  διαθέτει δύο αίθουσες Υπολογιστών εκ
των οποίων η μία με διαδραστικό πίνακα, μια  αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με  οθόνη και βιντεοπροβολέα
καθώς επίσης και μια αίθουσα φυσικών επιστημών με βιντεοπροβολέα και εργαστήριο. Υπάρχουν επίσης  δύο
φορητοί βιντεοπροβολείς για χρήση απο τους εκπαιδευτικούς στο μάθημά τους όποτε το επιθυμούν. Με τις
τελευταίες χορηγίες του Υπουργείου Παιδείας ενισχυθήκαμε με 6  laptops  και  16  tablets που ήταν ιδιαίτερα
χρήσιμα στην  εξ  αποστάσεως  διδασκαλία.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η άμεση προσαρμογή των εκπαιδευτικών  και η καλή λειτουργία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 

Η προσπάθεια των εκπαιδευτικών σε ένα δυσμενές απο πάσης απόψεως περιβάλλον.

Η προστιθέμενη αξία των νέων εκπαιδευτικών μεθόδων και ηλεκτρονικών εργαλείων που εμπλουτίζουν την
εκπαιδευτική διαδικασία.

Σημεία προς βελτίωση

Η περαιτέρω βελτίωση και εμπλουτισμός των υλικοτεχνικών υποδομών.

Η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Η οικονομική ενίσχυση των καθηγητών.



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η καλή και επικοδομητική συνεργασία και υποστήριξη του σχολείου από το Δήμο.

Η άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη της εξ αποστάσεως διδασκαλίας απο το σύνολο των καθηγητών του
Λυκείου.

Η επιτυχής οργάνωση ενός άρτιου προγράμματος εξ αποστάσεως διδασκαλίας απο το σχολείο και το σπίτι με
ταυτόχρονη βοήθεια σε  εκπαιδευτικούς που δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία στις νέες τεχνολογίες.

Σημεία προς βελτίωση

Παροχή κινήτρων ιδιαίτερα οικονομικών και επαγγελματικής εξέλιξης στο εκπαιδευτικό προσωπικό για 
επιμόρφωση και αγορά σύγχρονου εξοπλισμού.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη πλατφόρμα webex και τα σχετικά εργαλεία για την εξ αποστάσεως
διδασκαλία.

Η συμμετοχή στο διεθνές πρόγραμμα ERASMUS.

 

Σημεία προς βελτίωση

Η υλικοτεχνική υποδομή για την εξ αποστάσεως και την δια ζώσης διδακαλία για τους καθηγητές αλλά και για
τους μαθητές. Επίσης η βελτίωση των δικτύων επικοινωνίας.

Η έλλειψη  διαρκούς επιμόρφωσης που να καλύπτει τις ανάγκες ενός σύγχρονου σχολείου.

Η  οικονομική ενίσχυση των μαχόμενων εκπαιδευτικών.

 


