
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

 

Στην πόλη του Βόλου του νομού Μαγνησίας, λειτουργεί το 2ο Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Βόλου (website:
http://2sek-volou.mag.sch.gr/), στα εργαστήρια του οποίου ασκούνται οι μαθητές των 1ου ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας,
του 4ου ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας (εσπερινό) και του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Βόλου.

Το 2ο Ε.Κ Βόλου ιδρύθηκε το 1978 και σκοπό του έχει την παροχή εκπαιδευτικού έργου μέσω των εργαστηριακών
μαθημάτων, στους μαθητές των σχολείων που εξυπηρετεί, διαθέτοντας για τον σκοπό αυτό, κατάλληλα
εργαστήρια και εξοπλισμό.

Στα εργαστήρια του 2ου ΕΚ Βόλου εκπαιδεύονται 1140 (507 413 220) μαθητές και διδάσκουν 175 (68 57 50)
εκπαιδευτικοί, αθροιστικά, από τις εξυπηρετούμενες σχολικές μονάδες.

Λειτουργούν 32 εργαστήρια που ανήκουν στους τομείς: Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής και
Αυτοματισμού, Δομικών έργων, Υγείας Πρόνοιας-Ευεξίας και Εφαρμοσμένων τεχνών.

 Σε συνεργασία με τα εργαστηριακά ασκούμενα στους χώρους μας  ΕΠΑ.Λ., οι Εκπαιδευτικοί του 2ου ΕΚ Βόλου
στήριξαν και προώθησαν την υλοποίηση του θεσμού ¨Μεταλυκειακό έτος τάξη Μαθητείας¨.

Ενημερώθηκαν  τόσο απόφοιτοί μας όσο και οι επαγγελματίες της περιοχής, για την ευκαιρία που έχουν να
ενταχθούν στο πρόγραμμα Μαθητείας και παρά τις δυσκολίες, οι 4 πρώτες φάσεις του προγράμματος κύλησαν με
πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης των μαθητευομένων στις επιχειρήσεις
διαπιστώθηκε γενικά πολύ καλή συνεργασία με οφέλη και για τις 2 πλευρές (Εργοδότες και Μαθητευόμενους).

Εκτός από την εκπαιδευτική διαδικασία αναπτύσσονται και άλλες δραστηριότητες στους χώρους του ΕΚ, όπως:

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα Erasmus κινητικότητας
εκπαιδευτικών.
Συμμετέχουμε σε προγράμματα των συνεργαζόμενων ΕΠΑ.Λ. με τους καθηγητές
μας, παρέχοντας κυρίως Εργαστηριακή υποστήριξη, για την κατασκευή έργων.
Προγραμματίζουμε και εκτελούμε σειρά Εκπαιδευτικών Επισκέψεων σε
Επαγγελματικούς, Βιομηχανικούς, Βιοτεχνικούς χώρους, Εργαστήρια
Πανεπιστημίων και σε μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας.
Συμμετείχαμε στο πρόγραμμα Εκπαιδευτικών Κατασκευών ¨Δαίδαλος¨ καθώς
και στο πρόγραμμα εκπαιδευτικών έργων ¨ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ¨.
Συμμετέχουμε με τους μαθητές μας σε διαγωνισμούς και σε εκδηλώσεις.
Πραγματοποιούμε Εκθέσεις έργων των μαθητών μας, τα οποία κατασκευάζουν



κατά τη διάρκεια των Εργαστηριακών τους δραστηριοτήτων.
Συμμετέχουμε σε Πανελλήνιους διαγωνισμούς, όπως για παράδειγμα η
συμμετοχή του Τομέα Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής, στον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό Ρομποτικής WRO.
Συμμετέχουμε σε Διεθνείς διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται κάθε δύο
χρόνια στην Φρανκφούρτη της Γερμανίας, στο πλαίσιο της έκθεσης ‘Lighting
and Building’, αποσπώντας μία θέση στην πρώτη πεντάδα, ανάμεσα σε
εκατοντάδες συμμετοχές.
Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις στα πλαίσια του Αναλυτικού μας
προγράμματος, που υποστηρίζουν και συμπληρώνουν την εκπαιδευτική
διαδικασία, όπως είναι η κατασκευή έργων για χρήση από τις συστεγαζόμενες
Εκπαιδευτικές μονάδες.
Έχουμε αναλάβει την μελέτη και την επίβλεψη της δομημένης εγκατάστασης σε
όλο το σχολικό συγκρότημα Φυτόκου με την συμμετοχή καθηγητών, με τον
πλέον σύγχρονο τρόπο, ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες του συγκροτήματος
για τα επόμενα 20 χρόνια.
Έχουμε αναλάβει την μελέτη και την τοποθέτηση σύγχρονων συστημάτων
συναγερμού σε όλους σχεδόν τους εργαστηριακούς χώρους, καθώς και στα
γραφεία του συγκροτήματος, με την συμμετοχή καθηγητών και μαθητών.
Έχουμε αναλάβει την μελέτη και την επίβλεψη συστημάτων συναγερμού σε
διάφορες σχολικές μονάδες του Δήμου βόλου, , με την συμμετοχή καθηγητών
και μαθητών.
Έχουμε καταγράψει τις ανάγκες σε αντικεραυνική προστασία σε διάφορες
σχολικές μονάδες του Δήμου Βόλου, σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία
του Δήμου Βόλου, , με την συμμετοχή καθηγητών.
Έχουμε τοποθετήσει σύγχρονο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας, στο
σχολικό συγκρότημα Φυτόκου , με την συμμετοχή καθηγητών και μαθητών.
Έχουμε κάνει την μελέτη και την κατασκευή δομημένης καλωδίωσης, σε όλο το
σχολικό συγκρότημα και συγκεκριμένα σε 25 εργαστήρια, σε 12 αίθουσες
διδασκαλίας, σε δύο γραφεία των συλλόγων διδασκόντων του συγκροτήματος,
και στα γραφεία του 2ου ΕΚ.

Υποστηρίζουμε το πρόγραμμα ‘ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΤΩΝ ΕΠΑΛ’ που εκτελούνται από τα ΕΠΑΛ που
υποστηρίζουμε εργαστηριακά.

Έχουμε κατασκευάσει ένα 3D CNC Router στα εργαστήρια αυτοματισμών

Έχουμε κάνει την μελέτη για την τοποθέτηση εξωτερικών IP καμερών σε όλα τα
κτίρια του συγκροτήματος.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Κρίνεται ικανοποιητικός ο εξοπλισμός των εργαστηρίων, ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες εξελίξεις, σε μεγάλο βαθμό συμβαδίζει με το αναλυτικό πρόγραμμα
και χρησιμοποιείται ικανοποιητικά από τους εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει όμως
σε πολλά εργαστήρια, ο εξοπλισμός αυτός να αναβαθμιστεί.

2. Η χρήση του power point (ή κάτι ανάλογο) και η χρήση εποπτικών μέσων, είναι
ελκυστικά εργαλεία για τους μαθητές, όπως και ο κατανοητός λόγος και τα
παραδείγματα.

3. Οι ερωτήσεις, οι ασκήσεις και οι γραπτές εξετάσεις ανά τετράμηνο είναι
αποδεκτοί τρόποι για την αξιολόγηση των μαθητών, τα οποία αντιμετωπίζεται
από τους μαθητές θετικά.

4. Θα πρέπει να δίνονται ερωτήσεις ανατροφοδότησης στους μαθητές, με σκοπό
τον εντοπισμό και την κάλυψη των κενών που μπορεί να έχουν υπάρξει κατά
την διεξαγωγή του εργαστηριακού μαθήματος.

5. Οι μαθητές ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και εκθέσεις με το
τμήμα τους ή και με συνεργασία άλλων τμημάτων. Τα αποτελέσματα των
δράσεων αυτών θα πρέπει να διαχέονται τόσο σε επίπεδο σχολείου, όσο και σε
πανελλήνιο επίπεδο.

6. Θα πρέπει να τονωθεί η αυτοεκτίμηση και η ανάπτυξη δυνατότητας
αυτοκριτικής σκέψης των μαθητών.

7. Αποδείχθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί του 2ου ΕΚ συνεργάζονται μεταξύ τους σε
μεγάλο βαθμό για την πραγματοποίηση των ασκήσεων και υπάρχει συνεργασία
του σχολείου με επαγγελματικές ομάδες της αγοράς. Πολύ καλή και η
συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές.

8. Οι μαθητές θεωρούν ότι οι γνώσεις που αποκτούν στα εργαστήρια θα τους
βοηθήσουν αργότερα στην επαγγελματική τους πορεία.

Σημεία προς βελτίωση



1. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έκριναν ότι ήταν χρήσιμη η διαδικασία της αυτό-
αξιολόγησης και έφερε στην επιφάνεια αρκετά σημεία τα οποία μπορούν να
βελτιωθούν σιγά-σιγά.

2. Πολύ σημαντικό σημείο από τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, ήταν το θέμα
της επιμόρφωσης η οποία μπορεί να γίνει, είτε σε επίπεδο περιφέρειας, είτε σε
επίπεδο σχολικής μονάδας αξιοποιώντας συναδέλφους που έχουν μεγάλη
εμπειρία σε διάφορους τομείς. Ιδιαίτερα η επιμόρφωση σε επίπεδο σχολικής
μονάδας είχε δοκιμαστεί προ covid και είχε τεράστια επιτυχία.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Υπάρχει καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και πολύ καλή τη
συνεργασία εκπαιδευτικών – μαθητών και όλων αυτών με τη διοίκηση.

2. Χρειάζεται καλύτερος προγραμματισμός με συνεργασία εκπαιδευτικών στην
προμήθεια των υλικών. Οι προμήθειες γίνονται έγκαιρα, καλύπτουν τις
ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος αλλά δεν εξασφαλίζεται η αγορά του
υλικού με το μικρότερο κόστος. Εμφανίζεται έκτακτη ανάγκη αγοράς
αναλώσιμων υλικών για προσαρμογή στις μαθησιακές ανάγκες και πρέπει να
γίνει προσπάθεια για μείωση του κόστους αγοράς αναλωσίμων με αγορές μέσω
διαδικτύου και συνεισφορά όλων στην καλή διαχείριση των υλικών.

3. Οι δράσεις κρίθηκαν πετυχημένες με απαραίτητη μελλοντική βελτίωση, καλή
διάθεση για τη γενικότερη βελτίωση μέσα από την αυτοκριτική. Η αξιολόγηση
κρίθηκε χρήσιμη για τη βελτίωση της παιδαγωγικής πορείας, ενώ η διοίκηση
μέσω των τομεαρχών συντηρεί τον εξοπλισμό των εργαστηρίων, με στόχο τη
μείωση των έκτακτων αγορών.

4. Ο διευθυντής, καθοδηγεί και βοηθά, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, εξασφαλίζει
το αίσθημα της ασφάλειας και σταθερότητας, συντονίζει το έργο των
εκπαιδευτικών και συνεργάζεται μαζί τους, διατηρεί και ενισχύει τη
ενδοσχολική συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων  με τον οποίο και
συνεργάζεται, διαμορφώνει θετικό κλίμα, συντελεί στη διαμόρφωση συνθηκών
καλού παιδαγωγικού κλίματος, μαθητών και διδασκόντων, υποστηρίζει τις
καινοτόμες πρωτοβουλίες και τις ΤΠΕ στη διδασκαλία, παρέχοντας τον
απαραίτητο εξοπλισμό και ασκεί δημοκρατική διοίκηση. Επιπλέον ενημερώνει
τους εκπαιδευτικούς για θέματα του σχολείου ενώ προτρέπει και οργανώνει
τους εκπαιδευτικούς για ενδοσχολική επιμόρφωση, ενημέρωση, παρακολούθηση
σεμιναρίων και προωθεί το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.



Σημεία προς βελτίωση

1. Να γίνονται ενημερώσεις και εξειδικεύσεις στα μαθήματα με επιμόρφωση πάνω
σε διάφορα λογισμικά χρήσιμα για την εκπαιδευτική διαδικασία.

2. Η Διεύθυνση, να παροτρύνει για αδελφοποιήσεις και συνεργασία με άλλα
σχολεία, να επιδιώξει τη συνεργασία με την Επιστημονική Κοινότητα, να
ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν σεμινάρια  και να
οργανώσει ενδοσχολικές επιμορφώσεις με ειδικούς ομιλητές. Καλό θα ήταν οι
διευθυντές να επιμορφώνονται,  για την επιστημονική και επαγγελματική τους
κατάρτιση στο τομέα της διοίκησης των σχολικών μονάδων.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Το 2ο Ε.Κ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας υποστηρίζει εργαστηριακά το 1ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Μαγνησίας και το 4ο

ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Επειδή οι καθηγητές του 2ου Ε.Κ. είναι οι ίδιοι που υπάρχουν στα
προαναφερόμενα ΕΠΑΛ, αποφασίστηκε οι Δράσεις των Αξόνων 2, 3, 4, 5, 7, 8 και 9 να διερευνηθούν από ομάδες
των ΕΠΑΛ και όχι του ΕΚ.

Σημεία προς βελτίωση

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
7
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
6
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 



Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Το 2ο Ε.Κ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας υποστηρίζει εργαστηριακά το 1ο ΕΠΑΛ Νέας
Ιωνίας Μαγνησίας και το 4ο ΕΠΑΛ Νέας Ιωνίας Μαγνησίας. Επειδή οι καθηγητές
του 2ου Ε.Κ. είναι οι ίδιοι που υπάρχουν στα προαναφερόμενα ΕΠΑΛ, αποφασίστηκε
οι Δράσεις των Αξόνων 2, 3, 4, 5, 7, 8 και 9 να διερευνηθούν από ομάδες των ΕΠΑΛ
και όχι του ΕΚ.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

1. Κρίνεται ικανοποιητικός ο εξοπλισμός των εργαστηρίων, ανταποκρίνεται στις
σύγχρονες εξελίξεις, σε μεγάλο βαθμό συμβαδίζει με το αναλυτικό πρόγραμμα
και χρησιμοποιείται ικανοποιητικά από τους εκπαιδευτικούς. Θα πρέπει όμως
σε πολλά εργαστήρια, ο εξοπλισμός αυτός να αναβαθμιστεί.

2. Η χρήση του power point (ή κάτι ανάλογο) και η χρήση εποπτικών μέσων, είναι
ελκυστικά εργαλεία για τους μαθητές, όπως και ο κατανοητός λόγος και τα
παραδείγματα.

3. Οι ερωτήσεις, οι ασκήσεις και οι γραπτές εξετάσεις ανά τετράμηνο είναι
αποδεκτοί τρόποι για την αξιολόγηση των μαθητών, τα οποία αντιμετωπίζεται
από τους μαθητές θετικά.

4. Θα πρέπει να δίνονται ερωτήσεις ανατροφοδότησης στους μαθητές, με σκοπό
τον εντοπισμό και την κάλυψη των κενών που μπορεί να έχουν υπάρξει κατά
την διεξαγωγή του εργαστηριακού μαθήματος.

5. Οι μαθητές ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και εκθέσεις με το
τμήμα τους ή και με συνεργασία άλλων τμημάτων. Τα αποτελέσματα των
δράσεων αυτών θα πρέπει να διαχέονται τόσο σε επίπεδο σχολείου, όσο και σε
πανελλήνιο επίπεδο.



6. Θα πρέπει να τονωθεί η αυτοεκτίμηση και η ανάπτυξη δυνατότητας
αυτοκριτικής σκέψης των μαθητών.

7. Αποδείχθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί του 2ου ΕΚ συνεργάζονται μεταξύ τους σε
μεγάλο βαθμό για την πραγματοποίηση των ασκήσεων και υπάρχει συνεργασία
του σχολείου με επαγγελματικές ομάδες της αγοράς. Πολύ καλή και η
συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους μαθητές.

8. Οι μαθητές θεωρούν ότι οι γνώσεις που αποκτούν στα εργαστήρια θα τους
βοηθήσουν αργότερα στην επαγγελματική τους πορεία.

9. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έκριναν ότι ήταν χρήσιμη η διαδικασία της αυτό-
αξιολόγησης και έφερε στην επιφάνεια αρκετά σημεία τα οποία μπορούν να
βελτιωθούν σιγά-σιγά.

10. Υπάρχει καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και πολύ καλή τη
συνεργασία εκπαιδευτικών – μαθητών και όλων αυτών με τη διοίκηση.

11. Χρειάζεται καλύτερος προγραμματισμός με συνεργασία εκπαιδευτικών στην
προμήθεια των υλικών. Οι προμήθειες γίνονται έγκαιρα, καλύπτουν τις
ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος αλλά δεν εξασφαλίζεται η αγορά του
υλικού με το μικρότερο κόστος. Εμφανίζεται έκτακτη ανάγκη αγοράς
αναλώσιμων υλικών για προσαρμογή στις μαθησιακές ανάγκες και πρέπει να
γίνει προσπάθεια για μείωση του κόστους αγοράς αναλωσίμων με αγορές μέσω
διαδικτύου και συνεισφορά όλων στην καλή διαχείριση των υλικών.

12. Οι δράσεις κρίθηκαν πετυχημένες με απαραίτητη μελλοντική βελτίωση, καλή
διάθεση για τη γενικότερη βελτίωση μέσα από την αυτοκριτική. Η αξιολόγηση
κρίθηκε χρήσιμη για τη βελτίωση της παιδαγωγικής πορείας, ενώ η διοίκηση
μέσω των τομεαρχών συντηρεί τον εξοπλισμό των εργαστηρίων, με στόχο τη
μείωση των έκτακτων αγορών.

13. Ο διευθυντής, καθοδηγεί και βοηθά, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, εξασφαλίζει
το αίσθημα της ασφάλειας και σταθερότητας, συντονίζει το έργο των
εκπαιδευτικών και συνεργάζεται μαζί τους, διατηρεί και ενισχύει τη
ενδοσχολική συνοχή του Συλλόγου Διδασκόντων  με τον οποίο και
συνεργάζεται, διαμορφώνει θετικό κλίμα, συντελεί στη διαμόρφωση συνθηκών
καλού παιδαγωγικού κλίματος, μαθητών και διδασκόντων, υποστηρίζει τις
καινοτόμες πρωτοβουλίες και τις ΤΠΕ στη διδασκαλία, παρέχοντας τον
απαραίτητο εξοπλισμό και ασκεί δημοκρατική διοίκηση. Επιπλέον ενημερώνει
τους εκπαιδευτικούς για θέματα του σχολείου ενώ προτρέπει και οργανώνει
τους εκπαιδευτικούς για ενδοσχολική επιμόρφωση, ενημέρωση, παρακολούθηση
σεμιναρίων και προωθεί το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

14. Η Διεύθυνση, να παροτρύνει για αδελφοποιήσεις και συνεργασία με άλλα
σχολεία, να επιδιώξει τη συνεργασία με την Επιστημονική Κοινότητα, να
ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να παρακολουθήσουν σεμινάρια  και να
οργανώσει ενδοσχολικές επιμορφώσεις με ειδικούς ομιλητές. Καλό θα ήταν οι



διευθυντές να επιμορφώνονται,  για την επιστημονική και επαγγελματική τους
κατάρτιση στο τομέα της διοίκησης των σχολικών μονάδων.

Θα πρέπει;

1. Να γίνονται ενημερώσεις και επιμορφώσεις σε εξιδεικευμένα τεχνικά θέματα
και λογισμικά από επαγγελματίες ή από συναδέρφους με σχετική εμπειρία.

2. Επιμόρφωση διευθυντή και στελεχών σε θέματα διοίκησης των σχολικών
μονάδων.

 

Σημείωση για τη δράση 4

Η Δράση 4 δεν ολοκληρώθηκε, επειδή καθυστέρησαν οι δύο καθηγητές να δώσουν το ερωτηματολόγιο στους
μαθητές.  Η καθυστέρηση οφείλονταν κυρίως σε τεχνικούς λόγους και όχι από αμέλεια των εκπαιδευτικών. Το
διάστημα εκείνο υπήρχε πρόβλημα με τον υπολογιστή του εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας, όπου οι εκπαιδευτικοί
είχαν αποθηκευμένα όλα τα δεδομένα. Όταν οι εκπαιδευτικοί ήταν έτοιμοι να δώσουν το ερωτηματολόγιο,
διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχαν αρκετοί μαθητές στο τμήμα. Οι περισσότεροι είχαν σταματήσει, επειδή ήθελαν να
ετοιμαστούν για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Ο Διευθυντής του 2ου Ε.Κ. καθώς και Σύλλογος διδασκόντων
διαπίστωσαν την ετοιμότητα του ερωτηματολογίου και πρότειναν να μην δοθεί στου μαθητές, επειδή το δείγμα
ήταν πολύ μικρό. Η Δράση αυτή θα ολοκληρωθεί και θα βελτιωθεί το επόμενο σχολικό έτος.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Να γίνονται ενημερώσεις και επιμορφώσεις σε εξιδεικευμένα τεχνικά θέματα και
λογισμικά από επαγγελματίες ή από συναδέρφους με σχετική εμπειρία.

Θέμα 2

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας



Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση διευθυντή και στελεχών σε θέματα διοίκησης των σχολικών μονάδων.


