
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 1ο  ΕΠΑΛ Λαυρίου Βρίσκεται στην πόλη του Λαυρίου, πρωτεύουσα του Δήμου Λαυρεωτικής. Οι νέες κτηριακές
εγκαταστάσεις που διαθέτει από το 2007 έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν περισσότερους από 450 μαθητές
και συμπεριλαμβάνουν εκτός από τις διδακτικές αίθουσες, 12 εργαστηριακούς χώρους κλειστό αμφιθέατρο 600
θέσεων, εξωτερικό αμφιθέατρο, κλειστό γυμναστήριο, εξωτερικούς χώρους άθλησης, βιβλιοθήκη κ.α.. 

Οι περιοχές τις οποίες εξυπηρετεί αναφέρονται στο Δήμο Λαυρεωτικής, το Δήμο Σαρωνικού, κατ’ εξαίρεση το
Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Η μετακίνηση των μαθητών από τις απομακρυσμένες περιοχές είναι δωρεάν και
πραγματοποιείται  με πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Το 1ο ΕΠΑΛ Λαυρίου συμμετέχει με επιτυχία στα εκπαιδευτικά προγράμματα ERASMUS  με τουλάχιστον δύο
ροές ετησίως σε χώρες του εξωτερικού ενώ είναι ένα από τα λίγα σχολεία στην χώρα μας που διαθέτει τον χάρτη
κινητικότητας ERASMUS . Επίσης, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς χώρους των ειδικοτήτων
που εξυπηρετεί είναι μία πάγια τακτική του σχολείου με στόχο τη διασύνδεση των μαθητών με την αγορά
εργασίας.

Παράλληλα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, το σχολείο μας συμμετέχει σε πολλά προγράμματα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας κ.α. με στόχο την ανάδειξη συνεργασίας, καλλιέργειας
αξιών και δημιουργίας νέων προτύπων, στάσεων και συμπεριφορών των μαθητών απέναντι στο περιβάλλον, την
κοινωνία και τη ζωή.  

Το ποσοστό των μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ Λαυρίου που εισάγεται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με την συμμετοχή
του στις Πανελλήνιες εξετάσεις, είναι αρκετά μεγάλο, όπως αρκετοί είναι και οι απόφοιτοι που παρακολουθούν
με επιτυχία τα προγράμματα μαθητείας των ΕΠΑΛ.

Ο αριθμός καθηγητών και μαθητών τη χρονιά 2020-2021 ήταν 39 και 265 αντίστοιχα.

Λειτούργησαν 3 τμήματα γενικής παιδείας στην πρώτη τάξη, 5 στην δευτέρα τάξη και 4 στην τρίτη τάξη.

 Οι τομείς που λειτούργησαν στην Β’ τάξη τη χρονιά 2020-2021 ήταν:

Μηχανολογίας
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
Οικονομίας και Διοίκησης
Πληροφορικής
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
Υγείας και Πρόνοιας



Οι αντίστοιχες ειδικότητες που λειτούργησαν στην Γ' τάξη τη χρονιά 2020-2021 ήταν:

Τεχνικός Οχημάτων
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων
Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού
Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Βοηθός Νοσηλευτή

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

- Χρήση νέων ψηφιακών μέσων για την υποβοήθηση της διδασκαλίας (webex, e-class, κλπ).

- Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού

- Χρήση νέων ψηφιακών μέσων για την επικοινωνία μεταξύ γονέων και καθηγητών (αλλά και μεταξύ των
καθηγητών) πχ. τηλεδιασκέψεις μέσω webex, sκype, zoom, κλπ.

- Η επικοινωνία της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών ήταν συχνότερη και όχι μόνο για εκπαιδευτικά ζητήματα.
Καθοριστική ήταν και η συμβολή της ψυχολόγου του σχολείου μας που διοργάνωνε συνεδρίες με τους γονείς
μετά από αίτημά τους. Αποτέλεσμα αυτών, η ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης γονέων και εκπαιδευτικών.

- Νέοι τρόποι επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών λόγω της χρήσης των εργαλείων τηλεκπαίδευσης.

- Υπήρξε αύξηση του μαθητικού δυναμικού της νέας χρονιάς (2021-2022) λόγω και της επιτυχούς ενημέρωσης
των μαθητών των γυμνασίων για το ΕΠΑΛ (παρ'όλο που λόγω των συνθηκών δεν έγινε σε όλα τα σχολεία).

Σημεία προς βελτίωση

- Λόγω της τηλεκπαίδευσης προέκυψαν νέες ανάγκες στην παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία (πχ,
εκτενέστερη χρήση ψηφιακών εργαλείων). Τη νέα χρονιά θα πρέπει να γίνει προσπάθεια (πχ. μέσω ενδοσχολικών
επιμορφώσεων) αύξησης των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας.

- Επίσης λόγω της μη φυσικής επικοινωνίας των μαθητών (λόγω lockdown) θα πρέπει τη νέα χρονιά να
πραγματοποιηθούν ομαδικές δραστηριότητες (πχ. αθλητικές εκδηλώσεις, σχολική εφημερίδα, κλπ.) που θα
ενδυναμώσουν τις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους.

- Οργάνωση δράσεων για την ενημέρωση των γυμνασίων και ΓΕΛ για την επαγγελματική εκπαίδευση (ΕΠΑΛ)
καθώς και ενημέρωση των αποφοίτων για τον θεσμό της μαθητείας.

Διοικητική λειτουργία



Θετικά σημεία

- Υπήρξε εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των αρμόδιων φορέων της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.

- Έγινε καλύτερη οργάνωση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθημάτων μέσω webex και eclass (σε σχέση
με την προηγούμενη χρονιά που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά).

- Χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία το μέσο της τηλεδιάσκεψης για την επικοινωνία και συνεργασία των μελών της
εκπαιδευτικής κοινότητας

Σημεία προς βελτίωση

- Περισσότερη επικοινωνία με την τοπική κοινότητα και οργάνωση κοινών δράσεων (πχ, ανακύκλωση,
πολιτιστικές εκδηλώσεις, κλπ.).

- Καλύτερη οργάνωση κάποιων διοικητικών λειτουργιών (πχ. χρήση ψηφιακών φορμών για την καταχώρηση των
στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης εγγραφής των μαθητών από τους κηδεμόνες τους).

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

- Έγινε μια πρώτη προσπάθεια ενημέρωσης των εκπαιδευτικών του σχολείου μας πάνω στη χρήση της σύγχρονης
πλατφόρμας διδασκαλίας Webex, της ασύγχρονης πλατφόρμας διδασκαλίας e-class, της επεξεργασίας εγγράφων
σε μορφή pdf.  

- Όπως κάθε χρόνο, το σχολείο μας συμμετείχε την χρονιά 2020-2021 στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κινητικότητας
Erasmus  με τρία (3) εγκεκριμένα προγράμματα. Δυστυχώς λόγω την πανδημίας και με εντολή του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν πραγματοποιήθηκε κανένα πρόγραμμα. Τα προγράμματα της χρονιάς 2020-2021
έχουν αναβληθεί για το σχολικό έτος 2021-2022 όπου και αναμένεται να υλοποιηθούν.

Σημεία προς βελτίωση

- Βελτίωση των γνώσεων και εκπαιδευτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών του σχολείου. (Μέσω οργάνωσης 
εσωτερικών και εξωτερικών επιμορφώσεων).


