
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 Ε.Κ. Δυτικής Αττικής, είναι μέρος ενός σχολικού συγκροτήματος μαζί με το
1οΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας και το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας – Κελεός. , Το σχολικό έτος
2020-2021 το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ελευσίνας λειτουργούσε ως ημερήσιο με
απογευματινό ωράριο(15:45- 20:30). Το 1ο Ε.Κ. Δυτικής Αττικής εξυπηρετεί  για
τα εργαστηριακά μαθήματα τις 2 αυτές σχολικές μονάδες. Λειτουργεί  με πρωινό
ωράριο (08:15-14:00) και  βραδινό (17:00-21:30). Το μαθητικό δυναμικό των ΕΠΑ.Λ.,
που εξυπηρετεί το 1ο Ε.Κ. προέρχονται από τους  δήμους Ελευσίνας,Μαγούλας,
Μεγάρων, Ασπροπύργου, Μάνδρας και Ειδυλλίας, Βίλια, Ερυθρές, και
Δερβενοχωρίων. Επίσης εξυπηρετεί  τις τάξεις υποδοχής ΖΕΠ στα εργαστηριακά
μαθήματα.

Λειτουργούν 8 τομείς με τις ανάλογες ειδικότητες. Έχει στεγασμένα 23 εργαστήρια
στο χώρο του και χρησιμοποιεί και μία (1) λυόμενη τάξη που χρησιμοποιείται ως
εργαστήριο Βρεφονηπιοκομίας. Σαν αίθουσα πολλαπλών χρήσεων χρησιμοποιείται
ένα εργαστήριο διδασκαλίας πληροφορικής που δύναται, όμως να εξυπηρετήσει
μικρό αριθμό ατόμων.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Άριστη επικοινωνία με τους γονείς και άριστη οργάνωση και δομή στη λειτουργία
των εργαστηρίων με αρκετά καλή υλικοτεχνική υποστήριξη ( υλικά, εξοπλισμός),
σωστή κατανομή πόρων μετά από σύνταξη προϋπολογισμού που κατατίθεται στην
διεύθυνση σχετικά με τα κονδύλια που μας διαθέτουν.



Σημεία προς βελτίωση

Λόγω πανδημίας δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν δράσεις που αφορούν την
εξωτερίκευση του σχολείου. Δηλαδή την επικοινωνία με τις τοπικές κοινότητες, με
την αγορά εργασίας κ.τ.λ  Επίσης δεν έγιναν οι επισκέψεις των μαθητών των
Γυμνασίων της περιοχής στο εργαστηριακό κέντρο, προκειμένου να ενημερωθούν για
τα ΕΠΑ.Λ. και τα εργαστήρια με τις δυνατότητες που τους προσφέρουν.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Πλήρης οργάνωση για όλες οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο
σχολείο και πολύ έγκαιρη ενημέρωση στους εκπαιδευτικούς
Άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών για όλα τα θέματα που τους αφορούν είτε
μέσω του φακέλου ενημέρωσης είτε μέσω email.
Σωστός προγραμματισμός στην αρχή της σχολικής χρονιάς και πλήρης
οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα εργαστήρια.
Άριστη επικοινωνία διεύθυνσης- εκπαιδευτικών και διεύθυνσης - μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Θα μπορούσε να γίνει από την κεντρική διοίκηση του Υπουργείου καλύτερη
κατανομή των εργαστηρίων στους τομείς που υπάρχουν, έτσι ώστε να
εξοικονομηθούν πόροι.

Στη δια ζώσης λειτουργία του σχολείου, υπάρχει δυσκολία συγκρότησης του
συλλόγου των διδασκόντων του Εργαστηριακού Κέντρου, λόγω των διαφορετικών
ωραρίων λειτουργίας των ΕΠΑΛ που εξυπηρετεί.

Μεγαλύτερη χρηματοδότηση από την Σχολική Επιτροπή του Δήμου, ώστε να
καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες μας σε συντήρηση και εξοπλισμό των
εργαστηρίων.
Να πραγματοποιούνται πιο σύντομα όλες οι επισκευές που έχουν τεθεί με
έγγραφα από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου στο χώρο του σχολείου.
Να αντικατασταθούν όλοι οι λαμπτήρες φθορισμού σε Led στους
κοινόχρηστους χώρους και στα εργαστήρια από τον δήμο Ελευσίνας , αίτημα
που δίνεται συνέχεια στον Δήμο, αλλά ακόμα δεν έχει πραγματοποιηθεί.

 



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Υπάρχει πρόθεση από το σύνολο των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε διάφορες
δράσεις και προγράμματα του Υπουργείου (Erasmus , Σεμινάρια, Επιμορφώσεις
κ.λ.π).

Σημεία προς βελτίωση

Η γραφειοκρατία σε πολλές των περιπτώσεων, λειτουργεί ως ανασταλτικός
παράγοντας στην πρόθεση των εκπαιδευτικών να αναλάβουν επιμορφωτικές δράσεις.


