
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

 

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ είναι ένα σχετικά νέο Σχολείο . Ιδρύθηκε το 2009 μόνο με δύο ειδικότητες και οι πρώτοι
μαθητές αποφοίτησαν το 2013. Έγιναν πολλές προσπάθειες αλλά και ενέργειες από τους καθηγητές του
Σχολείου να γίνει γνωστό στη τοπική κοινωνία. Το σχολικό έτος 2021-2022 λειτούργησαν πέντε τομείς με οκτώ
ειδικότητες και σύνολο 188 μαθητών.

Στο Σχολείο φοιτούν μαθητές διαφόρων ηλικιών και η συνύπαρξη δημιουργεί θετικά αλλά και αρνητικά
παιδαγωγικά αποτελέσματα.

Λόγω της φύσεως του Σχολείου (νυχτερινό – εργαζόμενοι μαθητές) είναι εξαιρετικά δύσκολο οι μαθητές να
συμμετέχουν σε εκδηλώσεις σχολικά προγράμματα που απαιτούν απουσία από την εργασία τους. 

Το σχολείο συστεγάζεται στο συγκρότημα "Τεχνικών Λυκείων". Ένα κτίριο που κτίστηκε αρχές δεκαετίας του
1970 . Για πολλά χρόνια δέν εγινε συντήρηση με αποτέλεσμα η στατική του επάρκεια να αμφισβητείται. Τα
αποτελέσματα στατικής μελέτης που εκπονήθηκε πρίν από δεκαετία από την τότε Νομαρχία δεν έγιναν γνωστά,.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Κάλυψη μαθησιακών αναγκών . Η συνειδητοποιημένη επιλογή για μάθηση των ενηλίκων μαθητών δίνει κίνητρα
στους μικρότερους να ακολουθήσουν. Οι καθηγητές του Σχολείου ιδιαίτερα όσοι διδάσκουν χρόνια στο Σχολείο
γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες των μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Μαθητική διαρροή. 

Οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί μαθητές εργάζονται σε τουριστικές επιχειρήσεις με πρόβλημα
παρακολούθησης τους πρώτους και τελευταίους μήνες της τουριστικής περιόδου.



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η καλή σχέση μεταξύ των εκπαιδευτικών του Σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Η κτιριακή υποδομή είναι το μεγάλο πρόβλημα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα



Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Δράση: Δημιουργία αποθετηρίου ερωτήσεων ασκήσεων ανά μάθημα στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Αποτελέσματα της Δράσης ήταν ο εμπλουτιμός της ιστοσελίδας του σχολείου με πλούσιο υλικό αε αρκετά
μαθήματα. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα στους καθηγητές να σχεδιάσουν επαναληπτικά φυλλάδια τα οποία
βοήθησαν τους μαθητές στην εξεταστική περίοδο .

Δράση: Συμμετοχή του σχολείου μας σε προγράμματα Erasmus.

Αναμένονται τα αποτελέσματα του ΙΚΥ.

Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για θέματα αυτοπροστασίας.

Τα αποτελέσματα της δράσης αυτής θέλουμε να πιστεύουμε ότι ήταν αρκούντως ικανοποιητικά, αφού
ενημερωθήκαμε για τις αρμοδιότητες του τμήματος πολιτικής προστασίας και έτσι σε κάθε περίπτωση όπου θα
παρουσιαστεί ανάγκη εμείς και οι μαθητές που συμμετείχαν με ιδιαίτερο ζήλο, αφού είχαν την εμπειρία
πρόσφατων φυσικών καταστροφών κατά την διάρκεια των οποίων είχαν διαπιστώσει ότι δεν υπήρχε επαρκής
γνώση σχετικά με το ποιός κάνει τί. Έτσι επιπλέον θα γνωρίζουμε επακριβώς τι θα πρέπει να πράξουμε σε
ανάλογη περίσταση.

Δράση:  Γνωριμία και πρακτική εφαρμογή της μεθόδου STEM.

Η δράση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον αρκετών συναδέλφων.  Υπήρχε μια γενικότερη
άγνοια για τη εκπαιδευτική μέθοδο STEM συνεπώς η δράση βοήθησε τους συναδέλφους να έχουν πλέον άποψη
και να γνωρίσουν τη μέθοδο καθώς και την πρακτική εφαρμογή της, μέσω της παρουσίασης μια καλής
εκπαιδευτικής πρακτικής. Ακόμα,  αν υπάρχει διάθεση, την ευκαιρία να δημιουργήσουν και οι ίδιοι ένα σενάριο
βασισμένο σε STEM μέθοδο για να εφαρμόσουν τη νέα χρονιά με τη συνεργασία των συναδέλφων τους.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Δράση: Δημιουργία αποθετηρίου ερωτήσεων ασκήσεων ανά μάθημα στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Σε γενικές γραμμές δεν υπήρξαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην υλοποίηση της Δράσης. Το μόνο σημείο που μπορεί να
αναφερθεί είναι ότι μερικοί συνάδελφοι δεν  γνωρίζουν πως να δημιουργήσουν ψηφιακό υλικό λόγω έλλειψης
γνώσεων χειρισμού Η/Υ.

Δράση: Συμμετοχή του σχολείου μας σε προγράμματα Erasmus.

Η μεγαλύτερη δυσκολία αφορά τη γενικότερη αναστάτωση που προκάλεσε η εξέλιξη της πανδημίας από την
εκδήλωσή  της μέχρι σήμερα. Εκτός από πολλές ημέρες απουσίας τόσο για καθηγητές όσο και για τους μαθητές
με προφανή συνέπεια τον δύσκολο συντονισμό και τήρηση των προγραμματισμένων ενεργειών, οι καθηγητές
έπρεπε φέτος να καταναλώσουν ενέργεια και χρόνο για την επανασύνδεση με τη σχολική πραγματικότητα και
πρακτικές αλλά και για κάλυψη μεγάλου μέρους της περσινής ύλης.

Δράση: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για θέματα αυτοπροστασίας.

Δεν παρουσιάστηκαν δυσκολίες και όλα κύλησαν ομαλά και σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Δράση:  Γνωριμία και πρακτική εφαρμογή της μεθόδου STEM.

Δεν παρουσιάστηκαν δυσκολίες κατά την υλοποίηση, θα μπορούσε όμως η επιμόρφωση να είχε μια πιο μαζική



συμμετοχή. Δυστυχώς, λόγω φόρτου εργασίας αρκετών συναδέλφων και λίγων οργανικά ανηκόντων στο
σχολείο, η υλοποίηση πραγματώθηκε με λίγους συναδέλφους.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


