
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 2ο Γενικό Λύκειο Καρδίτσας είναι ένα σχετικά παλιό σχολείο(κτίσμα του 1977). Είναι διώροφο και υπάρχουν
4 σκάλες που εξυπηρετούν το χώρο για την ασφάλεια των μαθητών. Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι ευρύχωρες
και καλά αεριζόμενες και τα εργαστήρια Φυσικών επιστημών και Πληροφορικής είναι πλήρως εξοπλισμένα.
Διαθέτει μεγάλο προαύλιο και στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει πράσινο, δένδρα, γήπεδα(μπάσκετ, βόλεϊ,
χάντμπολ) κλειστό γυμναστήριο και κυλικείο.

Συστεγάζεται με το 2ο&5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι μαθητές ασκούνται στη συνεργασία μέσα απο τη συμμετοχή τους σε διάφορες δράσεις αποκτούν ενεργό ρόλο
στη αντιμετώπιση συμπεριφορών και αντιλαμβάνονται την ευθύνη τους για την εύρυθμη λειτουργία του
σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί μέσα απο τις αρχές του διαλόγου στην εκπαιδευτική διαδικασία, αξιοποιούν
ομαδοσυνεργατικές πρακτικές και γενικότερα υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός. Το σχολείο ενισχύει τους
διαύλους επικοινωνίας με τους γονείς των μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή σε δια ζώσης δράσεις και προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και σε προγράμματα σχολικής
εκπαίδευσης και κινητικότητας, που ανεστάλησαν λόγω των εκτάκτων υγειονομικών μέτρων. Ενθάρρυνση 
μεγαλύτερου αριθμού μαθητών / μαθητριών να συμμετέχουν σε δράσεις, διαγωνισμούς, προγράμματα κλπ. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η αρμονική και ουσιαστική συνεργασία  ανάμεσα στη Διεύθυνση ,τους εκπαιδευτικούς, τους αρμόδιους φορείς,



την κοινότητα  και το βοηθητικό προσωπικό. 

Σημεία προς βελτίωση

Σύνδεση σχολείου με φορείς και τοπική κοινωνία-κοινότητα μέσω της ενεργής συμμετοχής του σε ευρύτερες
συνεργασίες και δράσεις  στο εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. Διάχυση των δράσεων  μέσω
της ιστοσελίδας του σχολείου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης .

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η διάθεση των εκπαιδευτικών για αυτοβελτίωση, επιμόρφωση, μετεκπαίδευση, ανταλλαγή  καλών  πρακτικών
και βελτίωση των διδακτικών τους πρακτικών διδασκαλίας. Το θετικό κλίμα συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών
και με τους άλλους φορείς, οργανισμούς, σχολεία.

Σημεία προς βελτίωση

Υλοποίηση και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας.


