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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

 

Το 2ο ΕΠΑ.Λ. Ιλίου, είναι μέρος σχολικού συγκροτήματος που αποτελείται από το 1ο ΕΠΑ.Λ.  και το 5ο Ε.Κ., της
 Δ.Δ.Ε. Γ΄ Αθήνας.

Η κατάσταση του σχολείου είναι καλή. Αποτελείται από 15 αίθουσες διδασκαλίας, κατανεμημένες σε 2 επίπεδα,
8 αίθουσες στο ισόγειο και 7 αίθουσες στον 1ο όροφο.

Από αυτές οι 5 είναι χωρητικότητας 28 μαθητών, οι 4 είναι 24 μαθητών και οι υπόλοιπες 6 είναι 20 μαθητών. Οι
αίθουσες του 1ου ορόφου έχουν Η/Υ με απλή σύνδεση στο διαδίκτυο και προτζέκτορα. Επίσης μία αίθουσα
διαθέτει και διαδραστικό πίνακα.

Ακόμη διαθέτει μία λυόμενη αίθουσα με υπολογιστή, σύνδεση στο διαδίκτυο και προτζέκτορα.

Διαθέτει επίσης σε κοινή χρήση με το 1ο ΕΠΑ.Λ. Ιλίου, εργαστήριο Φ.Ε., στοιχειωδώς εξοπλισμένο και αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων, με μικροφωνική εγκατάσταση.

Στο κεντρικό κτήριο υπάρχουν τα γραφεία τις διοίκησης, των καθηγητών, αποθηκευτικοί χώροι και wc.

Το κυλικείο τέλος, στεγάζεται σε αυτόνομο χώρο στο ισόγειο του συγκροτήματος.

Οι μαθητές του σχολείου μας, καλύπτουν τις εργαστηριακές τους ώρες στο 5ο Ε.Κ.,  χρησιμοποιώντας τα
εργαστήρια των Τομέων  : Γεωπονίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Οικονομίας και Διοίκησης, Ναυτιλιακών
Επαγγελμάτων και Πληροφορικής

Στον περίβολο του σχολείου υπάρχει ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ και πολλά φυτά.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία



Άξονας 1. Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση 

Η απόκτηση γνώσεων  σε νέες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας. Οι μαθητές/τριες, έχοντας, λόγω της ηλικίας
τους, την εμπειρία χρήσης ασκήθηκαν στις νέες εξ αποστάσεως μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης,
ανταποκρινόμενοι/ες γρήγορα και με επιτυχία.

Άξονας 2. Σχολική Διαρροή- φοίτηση  

Η σχολική διαρροή των μαθητών που δεν ολοκλήρωσαν τη Βμια εκπαίδευση, ήταν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Το
ηλεκτρονικό απουσιολόγιο μέσω του grafis.sch.gr, λειτουργεί ικανοποιητικά 

Άξονας 3. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών  

Το καλό  κλίμα και η ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων και των διαπληκτισμών μεταξύ των μαθητών/τριών. Η
αποτελεσματική αντιμετώπιση του συμβάντος

Τεκμηρίωση : Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο Ποινών, Απουσιολόγια, Ηλεκτρονικά απουσιολόγια,
myschool, έκθεση ψυχολόγου

Σημεία προς βελτίωση

Άξονας 1. Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση 

Η δυσκολία ταυτοποίησης για την  είσοδο στην εικονική αίθουσα  των φοιτώντων μαθητών/τριών στη δια ζώσης
εκπαίδευση,  αδυναμία διασφάλισης της ενεργούς συμμετοχής των  μαθητών/τριών στις διαδικασίες της εξ Α
Εκπαίδευσης, προβλήματα σύνδεσης,  το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών/τριών  συμμετείχε στην τηλέ-
εκπαίδευση με χρήση κινητού τηλεφώνου λόγω έλλειψης Η/Υ γεγονός που περιόριζε κατά πολύ τη δυνατότητα
αποτελεσματικής συμμετοχής τους στη διαδικασία

Άξονας 2. Σχολική Διαρροή- φοίτηση  

Να μπορέσει με διάφορα προγράμματα το εκπαιδευτικό σύστημα, να επηρεάσει τα βαθύτερα κοινωνικά,
οικονομικά, πολιτισμικά αίτια της σχολικής διαρροής . Η σχετική δυσκολία ελέγχου των μαθητών/τριών που
παρακολουθούσαν τα μαθήματα της εξαποστάσεως Εκπαίδευσης, με κλειστές κάμερες.

Άξονας 3. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών 

Η λεκτική βία που εκδηλώνεται και εκφράζεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τεκμηρίωση : Πρακτικό Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο Ποινών Απουσιολόγια, Ηλεκτρονικά απουσιολόγια,
myschool, έκθεση ψυχολόγου.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Παρά τις αντικειμενικές αντιξοότητες λόγω covid   όλες οι  διοικητικές   λειτουργίες έγιναν εμπρόθεσμα και
σωστά. Έγινε έγκαιρος προγραμματισμός των προτεραιοτήτων καθώς και  γρήγορη και πλήρης διεκπεραίωση
των διαφόρων εργασιών. Επίσης  σχολαστική εκτέλεση όλων των αναγκαίων εργασιών οργάνωσης και
λειτουργίας του σχολείου. Συνεχή δε και η προσπάθεια εκσυγχρονισμού και βελτίωσης της λειτουργίας του
σχολείου

Τεκμηρίωση : Πρακτικό συλλόγου, ηλεκτρονική αλληλογραφία, myschool



Σημεία προς βελτίωση

Το  ζητούμενο είναι η επιστροφή στην κανονικότητα της σχολικής ζωής με πραγματοποίηση και συμμετοχή τόσο
σε εκδηλώσεις του σχολείου όσο και της τοπικής κοινότητας, με μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών μέσα
από  οργανωμένες ομαδικές διαδικασίες και όχι μόνο μεμονωμένες απλές ενέργειες

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Μέσα από τις εκπαιδευτικές διαδικασίες, τόσο της δια ζώσης διδασκαλίας όσο και της τηλεκπαίδευσης, είναι
εμφανή η προθυμία των εκπαιδευτικών για εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας τους, καθώς και η
συνειδητοποίηση της ανάγκης τους, για ένα πιο ελκυστικό σχολείο και μια εξέλιξη στην επαγγελματική τους
ανάπτυξη

Τεκμηρίωση : Πρακτικό συλλόγου, ηλεκτρονική αλληλογραφία

Σημεία προς βελτίωση

Η οργανωμένη και συστηματική επιμόρφωση, καθώς  και συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά ή ευρωπαϊκά
προγράμματα, θα διευρύνει τους επαγγελματικούς τους ορίζοντες  και θα τους βοηθήσει αφενός μεν να εξελίξουν
τις μεθόδους διδασκαλίας, αφετέρου να βελτιώσουν τη σχέση με τους μαθητές, βασικό παράγοντα μιας
επιτυχημένης εκπαιδευτικής διαδικασίας..


