
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

6Ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ                                                                                       

Αγίας Τριάδος & Ρίμινι 2-4, Χαϊδάρι 124 61

Τηλέφωνα: 2105785915 -  2105787441

Email :  mail@6sek-g-athin.att.sch.gr

Ιστοσελίδα : http://6sek-g-athin.att.sch.gr/

Το Εργαστηριακό Κέντρο διοικητικά υπάγεται στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και
εξυπηρετεί 2 σχολικές μονάδες : το 1 ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου και το ΔΙΕΚ Χαϊδαρίου.

Μαθητικό δυναμικό

Το μαθητικό δυναμικό για το σχολικό έτος 2020-21  είναι :

Τάξη            Μαθητές

Α΄ ΕΠΑΛ           88

Β΄ ΕΠΑΛ           145

Γ΄ ΕΠΑΛ           126

ΔΙΕΚ                 198

Σύνολο            557     

 

Τομείς – Ειδικότητες

1. Διοίκησης και οικονομίας 
1. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
2. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

2. Δομικών έργων 
1. Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

3. Ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικής και αυτοματισμού 
1. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
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2. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων,
Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

4. Μηχανολογίας 
1. Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
2. Τεχνικός Οχημάτων

5. Πληροφορικής 
1. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

6. Υγείας - πρόνοιας – ευεξίας 
1. Βοηθός Νοσηλευτή
2. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Υποδομές - Εργαστήρια

Όλα τα εργαστήρια έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και διαθέτουν βιντεοπροβολέα. Στον παρακάτω πίνακα
περιγράφονται αναλυτικά τα εργαστήρια που λειτούργησαν το σχολικό έτος 2021-22.

0101    ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

0103    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

0104    ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0201    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

0202    ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

0203    ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

0204    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

0205    ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

0206    ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

0302    ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ

0501    ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ

0803    ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

0804    ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

1101    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1102    ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

1201    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ανθρώπινο  δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της σχολικής μονάδας συνολικά ανέρχεται σε 34 εκπαιδευτικούς μαζί με τον Δ/ντή.
Παρακάτω αναφέρονται οι ειδικότητες των εκπαιδευτικών:



ΠΕ 80 : 3

ΠΕ 81 : 3

ΠΕ 82 : 9

ΠΕ 83 : 1

ΠΕ 84: 4

ΠΕ 86 : 3

ΠΕ 87.02 : 3

ΠΕ 87.08 : 3

ΤΕ 01.06 : 1

ΤΕ 01.13 : 1

ΔΕ : 3

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Λειτούργησε πολύ ικανοποιητικά και ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία
σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό των εργαστηριακών ασκήσεων.
Εφαρμόσθηκε η  σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω του Webex σε
ημέρες μη λειτουργίας του σχολείου (κατάληψη , καιρικά φαινόμενα).

2. Επικαιροποιήθηκε ο εσωτερικός κανονισμός του σχολείου σε συνεργασία με τα
μαθητικά συμβούλια και  ενημερώθηκαν οι μαθητές για τον κανονισμό.

3. Συνεργάσθηκαν οι εκπαιδευτικοί τις σχολικής μονάδας για την βελτίωση της
παρεχόμενης εκπαίδευσης και την διάχυση καλών πρακτικών.

4. Συμμετείχαν σε επιμορφωτικές συναντήσεις που οργανώθηκαν από
συντονιστές εκπαιδευτικού έργου για διδακτικά, παιδαγωγικά θέματα.

5. Αναβαθμίστηκε σημαντικά ο εργαστηριακός εξοπλισμός και οι υποδομές ΤΠΕ.
6. Βελτίωθηκε το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο. 
7.  Εφαρμόσθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας.

Σημεία προς βελτίωση

1. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας
2. Ενίσχυση δεξιοτήτων χρήσης ΤΠΕ εκπαιδευτικών
3. Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών
4. Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών
5. Παρακολούθηση συνεχούς και αδιάλειπτης φοίτησης σε καθημερινή βάση
6. Βελτίωση των εφημεριών και ιδιαίτερα ως προς την είσοδο εξωσχολικών.
7. Καθιέρωση ημέρας ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων 

Διοικητική λειτουργία



Θετικά σημεία

1. Αναβάθμιση εξοπλισμού εργαστηρίων
2. Αναβάθμιση εργαστηριακών χώρων για την ικανοποιητική λειτουργία της εξ’

αποστάσεως διδασκαλίας
3. Αισθητική αναβάθμιση του περιβάλλοντος χώρου του σχολείου
4. Επανασχεδιασμός και βελτίωση ιστοσελίδας σχολείου
5. Κατάρτιση Εσωτερικού κανονισμού
6. Αξιοποίηση εκπαιδευτικού προσωπικού
7. Ανάπτυξη δικτύου ιδιωτικών επιχειρήσεων στα πλαίσια του προγράμματος της

μαθητείας

Σημεία προς βελτίωση

1. Ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς όπως: 
1. το ΚΕΘΕΑ
2. Ινστιτούτα ενημέρωσης ασφαλούς οδήγησης

2. Ανάπτυξη δικτύου σχολείων
3. Διάχυση καλών πρακτικών

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1. Συμμετοχή σε επιμορφώσεις μέσω WebEx
2. Εμπειρία από την  εκπόνηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων

Erasmus κατά τα προηγούμενα έτη.

Σημεία προς βελτίωση

1. Ενδοσχολική επιμόρφωση.
2. Επιμόρφωση σε φορείς (τεχνικούς – επαγγελματικούς).
3. Επιμορφωτικές δράσεις σε συνεργασία με άλλα σχολεία
4. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για επιμορφωτικά σεμινάρια φορέων (ΙΕΠ, ΙΤΥΕ-

ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, ΕΚΔΔΑ).
5. Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Λειτουργία : Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία Άξονας : Σχολική διαρροή –
φοίτηση Τίτλος δράσης : «Από το γυμνάσιο στο λύκειο: η επιλογή του ΕΠΑΛ» Σκοπός
της δράσης ήταν η οργανωμένη και μεθοδευμένη ενημέρωση των αποφοίτων
Γυμνασίου για την επιλογή εγγραφής τους στο ΕΠΑΛ και τις προοπτικές που
παρουσιάζονται μέσα από αυτό. Η δράση πραγματοποιήθηκε με ενημέρωση στα
Γυμνάσια και ξενάγηση στα εργαστήρια των ειδικοτήτων του Εργαστηριακού
κέντρου.. Λειτουργία : Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία Άξονας : Σχέσεις
σχολείου - οικογένειας Τίτλος δράσης : «Η βελτίωση της ιστοσελίδας του σχολείου
μας ως μέσο υποστήριξης και ενίσχυσης της συνεργασίας ΣΧΟΛΕΙΟΥ–
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ» Σκοπός της δράσης ήταν η βελτίωση της ιστοσελίδας του σχολείου,
ώστε να μπορούν οι επισκέπτες αυτής (γονείς – μαθητές) να βρουν τις πληροφορίες
που αναζητούν με μεγαλύτερη ευκολία. Σχεδιάστηκαν να πραγματοποιηθούν τα
παρακάτω : • Προσθήκη ημερολόγιου σχολικών εκδηλώσεων-δράσεων • Προσθήκη
Webex links των καθηγητών για την δυνατότητα εξ αποστάσεως ενημέρωσης των
γονέων. • Ερωτηματολόγιο που θα απευθύνεται σε γονείς/κηδεμόνες. • Γενικότερα
να γίνει πιο ελκυστική και φιλική στο χρήστη. Λειτουργία : Παιδαγωγική και
μαθησιακή λειτουργία Άξονας : Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών Τίτλος δράσης
: «Στοχευμένες ενημερωτικές δράσεις σε σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση
της σχολικής βίας και φοβίας». Σκοπός του σχεδίου δράσης ήταν η βελτίωση των



σχέσεων μεταξύ των μαθητών, η ενίσχυση της επικοινωνίας , της συνεργασίας, του
σεβασμού και της φροντίδας σε ένα ασφαλές , ευχάριστο και δημιουργικό
περιβάλλον για κάθε μαθήτρια- τή. Η καλλιέργεια όλων εκείνων των στοιχείων, που
αυξάνουν το αίσθημα της αξίας ως ατόμου, αλλά παράλληλα της δύναμης και των
ικανοτήτων του. Η δημιουργία ενός ατομικού μηχανισμού δράσης και
αντανακλαστικών, ώστε η κάθε μαθήτρια- της να βρει το θάρρος να μιλήσει σε
κάποιον μεγαλύτερό του, δάσκαλο ή γονιό . Η δημιουργία περιβάλλοντος, μέσα στη
σχολική κοινότητα, στο οποίο τα παιδιά να αισθάνονται ότι υπάρχει ασφάλεια ,
συνεργασία , επικοινωνία. Η δράση πραγματοποιείται καθ΄ όλη τη διάρκεια του
σχολικού έτους. Λειτουργία : Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Άξονας :
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις Τίτλος δράσης :
«Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών ερωτηματολογίων» Σκοπός της δράσης ήταν η
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην δημιουργία και χρήση των ψηφιακών
ερωτηματολογίων ώστε να βελτιωθούν οι μέθοδοι αξιολόγησης για την καλύτερη
υποστήριξη της διδασκαλίας και να αναπτυχθούν νέα εργαλεία στα πλαίσια της
αυτοαξιολόγησης. Η εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και η ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας, αποτελούν βήματα για
την προσέγγιση της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Τίτλος δράσης : «Από το γυμνάσιο στο λύκειο: η επιλογή του ΕΠΑΛ»

 

Ενημέρωση  12 σχολικών μονάδων με αριθμό  μαθητών και διευθυντών   655
και 12 αντίστοιχα. Η ανταπόκριση και αποδοχή της δράσης από μαθητές και
διευθυντές ήταν μεγάλη. Το 100% των διευθυντών και  97% των μαθητών
θεώρησαν   χρήσιμη την ενημέρωση για το ΕΠΑΛ και θα ήθελαν να
επαναλαμβάνεται κάθε νέα σχολική χρονιά στη Γ΄  τάξη. Το 88% των μαθητών
θεωρεί ότι θα τον βοηθήσει  στην επιλογή του Λύκειο που θα φοιτήσει.
Δημιουργήθηκε ψηφιακό υλικό (βίντεο) προβολής του εξοπλισμού των
εργαστηρίων όλων των ειδικοτήτων του Εργαστηριακού Κέντρου.
Δημιουργήθηκε και διανεμήθηκε έντυπο υλικό ενημέρωσης για το ΕΠΑΛ
Η εποπτική  εικόνα  των αποτελεσμάτων: 
https://drive.google.com/drive/folders/1QREEm5_s9IRJnr3Nqdya31VYppCVg8o2?usp=sharing

 

 

https://sch-eval.iep.edu.gr/school/objective/4534/actionform/2/4
https://drive.google.com/drive/folders/1QREEm5_s9IRJnr3Nqdya31VYppCVg8o2?usp=sharing


Τίτλος δράσης : «Η βελτίωση της ιστοσελίδας του σχολείου μας ως μέσο υποστήριξης και ενίσχυσης της
συνεργασίας ΣΧΟΛΕΙΟΥ– ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ»

Τα αποτελέσματα απο την συγκεκριμένη δράση παρουσιάζονται στους παρακάτω συνδέσμους :

Απαντήσεις ερωτηματολογίου Αρχικής σελίδας

Περιγραφή και ανάλυση επισκεψιμότητας

Από την ανάλυση της  επισκεψιμότητας για το διάστημα από 20-01-2022 έως 10-05-2022 προκύπτουν τα
παρακάτω:

Ο  ιστοχώρος μας δέχτηκε συνολικά 368 επισκέψεις με 721 προβολές
διαφορετικών σελίδων.
Η μέση διάρκεια των επισκέψεων ήταν 1 λεπτό και 49 δευτερόλεπτα πράγμα
που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι επισκέπτες βρήκαν χωρίς δυσκολία αυτό που
αναζητούσαν. Παρατηρήσαμε ότι 294 επισκέψεις έγιναν με απευθείας είσοδο
στην σελίδα. Αυτό σημαίνει ότι οι επισκέπτες έχουν αποθηκεύσει την διεύθυνση
του ιστοχώρου στους σελιδοδείκτες του φυλλομετρητή τους.
Διαπιστώσαμε επίσης ότι, οι  επισκέπτες που έκαναν την είσοδό τους στην
σελίδα  διαμέσου μιας μηχανής αναζήτησης περιηγήθηκαν στην σελίδα
τετραπλάσιο χρόνο σε σχέση με τους επισκέπτες απευθείας εισόδου. Αυτό μας
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι 294 επισκέψεις έγιναν από μέλη της σχολικής
μας κοινότητας (Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί) όπου βρήκαν εύκολα και
γρήγορα αυτό που αναζητούσαν, ενώ οι υπόλοιπες 70  έγιναν από επισκέπτες
που έψαχναν γενικές πληροφορίες για την σχολική μονάδα μας.
Η σελίδα του ιστοχώρου μας με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα ήταν η Αρχική
(index), μιας και εκεί δημοσιεύονται νέα και άρθρα που αφορούν την σχολική
κοινότητα, και εκεί επίσης υπάρχει ημερολόγιο το οποίο ενημερώνει  για τις
δράσεις του σχολείου και των τμημάτων ξεχωριστά.
Πολύ μικρή επισκεψιμότητα είχαν οι σελίδες της επικοινωνίας, οι ώρες
ενημέρωσης γονέων και των εκπαιδευτικών.

 

Από την επεξεργασία των απαντήσεων που δόθηκαν από τους γονείς στο ενσωματωμένο ερωτηματολόγιο της
ιστοσελίδας, αλλά και από την ευρύτερη επικοινωνία των γονέων με την σχολική μονάδα διαπιστώθηκε ότι
μερικώς βελτιώθηκε η επικοινωνία σχολείου – οικογένειας. Θεωρούμε ότι χρειάζεται ενίσχυση των προσπαθειών
για την περεταίρω βελτίωση της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας.

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1OEI1UtGkczxqOHIhhL_-2LcKzlr-ymR5jMCybkqXdCY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1WZmkawbmMTac3ptg0PDiHeyzT58lzyi_UvIQXg3c9n0/edit?usp=sharing


Τίτλος δράσης : «Στοχευμένες ενημερωτικές δράσεις σε σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής 
βίας και φοβίας».

 

Πραγματοποιήθηκαν  3 ωριαίες συναντήσεις των τμημάτων  της Α΄ τάξης  με το  Κέντρο Πρόληψης  «Άρηξις» ,
δόθηκαν στους μαθητές ερωτηματολόγια . Απάντησαν  109 μαθητές και προέκυψε ότι :

1. 43 μαθητές βοηθήθηκαν  από αυτές τις συναντήσεις ( ποσοστό 46,87%)  
2. 56 ότι είναι σημαντικό να αποφεύγουν την παθητική αποδοχή  του φαινομένου

του σχολικού εκφοβισμού (ποσοστό 61%)

64 διαπίστωσαν ότι το φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού ή η επιθετική
συμπεριφορά μαθητών , δημιουργεί ένα ανασφαλές και αρνητικό κλίμα στο
σχολείο( ποσοστό 64% ) .

 

Με αφορμή την   Πανελλήνια Σχολική  ημέρα  κατά του σχολικού εκφοβισμού , πραγματοποιήθηκε   προβολή
ταινίας και ολιγόλεπτη συζήτηση .  Για αυτήν την δραστηριότητα  αναρτήθηκε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του
σχολείου μας, μαζί με το κείμενο που διαβάστηκε ώστε οι γονείς και κηδεμόνες  να ενημερωθούν .  

Από τις απαντήσεις στα  30 ερωτηματολόγια  των  εκπαιδευτικών του 6ου Ε.Κ. προκύπτει ότι κατά την διάρκεια
του σχολικού έτους και καθώς οι μαθητές εκπονούν τις εργαστηριακές ασκήσεις σε ομάδες εργασίες ενεργούν με
ομαδοσυνεργατικό πνεύμα σε ικανοποιητικό βαθμό.

 

Τίτλος δράσης : Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών ερωτηματολογίων

Πραγματοποιήθηκαν 2 δίωρες  επιμορφωτικές συναντήσεις και δόθηκε  ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της
δράσης και  τα αποτελέσματα των απαντήσεων φαίνονται  στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://docs.google.com/forms/d/1iIMUZHsYQXZjuV_jIn86yGPkcBTIV2s0udJKiFIb5zo/edit#responses  .

Προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα :

2 στους 3 έχουν χρησιμοποιήσει ΨΕ google form στο παρελθόν.
ποσοστό (14%) το έχει χρησιμοποιήσει ως διαγνωστικό τεστ, ενώ 21,4% σε
δράση αυτοαξιολόγησης.
άλλου είδους ερωτηματολόγια έχει χρησιμοποιήσει το 28,6%.
Διαπιστώνεται προθυμία να χρησιμοποιήσουν τα ΨΕ για την αξιολόγηση των
μαθητών.
Οι περισσότεροι δηλώνουν ότι δεν είναι δύσκολο να δημιουργήσουν ένα ΨΕ
(καθόλου δύσκολο 36% και λίγο δύσκολο 36%), ενώ πιστεύουν ότι τα ΨΕ
βελτιώνουν τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών.
Γενικότερα πιστεύουν ότι η χρήση των ΨΕ βελτιώνει την εκπαιδευτική
διαδικασία.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

https://sch-eval.iep.edu.gr/school/objective/11496/actionform/2/4
https://sch-eval.iep.edu.gr/school/objective/11496/actionform/2/4
https://docs.google.com/forms/d/1iIMUZHsYQXZjuV_jIn86yGPkcBTIV2s0udJKiFIb5zo/edit#responses


Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν ανά δράση αναφέρονται παρακάτω :

Τίτλος δράσης : «Από το γυμνάσιο στο λύκειο: η επιλογή του ΕΠΑΛ»

Δυσκολία μετακίνησης των μαθητών στο εργαστηριακό κέντρο και η απαίτηση για την τήρηση των μέτρων
ασφαλείας λόγω πανδημίας.

Τίτλος δράσης : «Η βελτίωση της ιστοσελίδας του σχολείου μας ως μέσο υποστήριξης και ενίσχυσης της
συνεργασίας ΣΧΟΛΕΙΟΥ– ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ»

Μεγάλη χρονική καθυστέρηση στην διαδικασία αναρτήσεων λόγω, ότι η ιστοσελίδα χρησιμοποιούσε το σχολικό
δίκτυο. Διαπιστώθηκε δυσκολία στην χρήση του Webex από τους γονείς στα πλαίσια της επικοινωνίας –
ενημέρωσης από τους εκπαιδευτικούς.

Τίτλος δράσης : «Στοχευμένες ενημερωτικές δράσεις σε σχέση με την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής 
βίας και φοβίας».

Ο συντονισμός και  ο προσδιορισμός  των ημερομηνιών για τις συναντήσεις /παρεμβάσεις με   το Κέντρο
Πρόληψης  «Άρηξις» καθώς και η απαίτηση για πιθανή τροποποίηση του ωρολόγιου προγράμματος.

 

Τίτλος δράσης : «Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών ερωτηματολογίων.

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν αφορούσαν τον προγραμματισμό της   ημέρας και ώρας υλοποίησης των
επιμορφωτικών συναντήσεων εντός ωραρίου.

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια

https://sch-eval.iep.edu.gr/school/objective/4534/actionform/2/4
https://sch-eval.iep.edu.gr/school/objective/11496/actionform/2/4
https://sch-eval.iep.edu.gr/school/objective/11496/actionform/2/4

