
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

 

To 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βόλου (1ο Ε.Κ. Βόλου), ως εκπαιδευτική μονάδα του Υ.ΠΑΙ.Θ., έχει αυτοτελή
διοικητική δομή στη λειτουργία του ως σχολική μονάδα και συνεργάζεται με τα ΕΠΑ.Λ. της περιοχής του. Πέραν
του βασικού ρόλου του, το 1ο Ε.Κ. Βόλου εδώ και πολλά χρόνια έχει αναδειχθεί σε σημαντικό φορέα πολλών
δραστηριοτήτων της σχολικής - και όχι μόνο - κοινότητας της περιοχής μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη
λειτουργία διαδικτυακού ραδιοφωνικού σταθμού (http://radio.mysch.gr/) και προσεχώς τηλεοπτικού στούντιο, τη
λειτουργία φωτοβολταϊκού πάρκου 30ΚW (http://194.63.231.188/) στην οροφή του κτηρίου, την πρόσφατη (2018)
υλοποίηση του 6ου Πανελληνίου Φεστιβάλ Μαθητικού Ραδιοφώνου (http://europeanschoolradio.eu/6fest/), τη
συνεργασία με την Oracle και τη Cisco, την υλοποίηση σεμιναρίων και ενημερώσεων εκπαιδευτικών διάφορων
ειδικοτήτων.

Ο κύριος ρόλος του είναι η οικονομική, οργανωτική και παιδαγωγική υποστήριξη 5 ΕΠΑ.Λ. του Δήμου Βόλου (2ο

ΕΠΑ.Λ. Νέας Ιωνίας, 1ο ΕΠΑ.Λ. Βόλου, 2ο ΕΠΑ.Λ. Βόλου (εσπερινό), 3ο ΕΠΑ.Λ. Βόλου και ΕΠΑ.Λ. Αγριάς) με
στόχο την άρτια υλοποίηση των εργαστηριακών μαθημάτων και γενικότερα την ανάπτυξη της Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.E.Κ.), παρέχοντας την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και τις οργανωτικές
διαδικασίες, με σκοπό την κατά το δυνατόν αρτιότερη και ουσιαστικότερη εκπαίδευση των μαθητών στα
εργαστηριακά μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών των ΕΠΑ.Λ. Οι μαθητές είναι ηλικίας κυρίως από 15-20
ετών, αλλά στο εσπερινό ΕΠΑ.Λ φοιτούν ενήλικοι μαθητές άνω των 18 ετών.

Οι τομείς που λειτουργούν στον φορέα μας είναι οι: α) Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, β)
Πληροφορικής, γ) Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος, δ) Εφαρμοσμένων Τεχνών ε) Διοίκησης και
Οικονομίας, στ) Υγείας, Πρόνοιας & Ευεξίας και ζ) Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων. Για την παρούσα σχολική
χρονιά, οι μαθητές που ασκούνται στους εργαστηριακούς χώρους του Ε.Κ. είναι περίπου 1030 και το διδακτικό
προσωπικό 90 μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Εκτός από την εκπαιδευτική διαδικασία αναπτύσσονται και άλλες δραστηριότητες στους χώρους του Ε.Κ., όπως:

- Προγραμματίζουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε επαγγελματικούς, βιομηχανικούς ή
βιοτεχνικούς χώρους, ιδρύματα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κα.

- Συμμετέχουμε σε προγράμματα των συνεργαζόμενων ΕΠΑ.Λ. (τα τελευταία δύο χρόνια στο NOESIS), 
παρέχοντας κυρίως εργαστηριακή υποστήριξη, για την κατασκευή έργων.

- Συμμετέχουμε σε προγράμματα κατασκευών τεχνολογικών έργων και καινοτομίας (παλαιότερα στο «Δαίδαλος»
και «Τεχνομάθεια») και σε διαγωνισμούς.

- Πραγματοποιούμε εκθέσεις έργων των μαθητών μας, τα οποία κατασκευάζουν κατά τη διάρκεια των
εργαστηριακών τους δραστηριοτήτων (ήδη έχουν πραγματοποιηθεί δύο εκθέσεις των ΕΠΑ.Λ. της Μαγνησίας, το
2025 και το 2017).



- Παρέχουμε στους μαθητές μας ασύρματο Internet, επιλεγμένη μουσική, προβολή ντοκιμαντέρ και ταινιών με
τεχνολογικά κυρίως, αλλά και γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα.

Σημαντική είναι η προώθηση και υλοποίηση από τον φορέα μας του θεσμού «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη
Μαθητείας», από την αρχή της εφαρμογής του (2017-18), πάντα σε συνεργασία με τα εργαστηριακά ασκούμενα
στους χώρους μας  ΕΠΑ.Λ. με αξιόλογη συμμετοχή αποφοίτων και επιχειρήσεων.

Ο οργανισμός μας επί σειρά ετών (από το 2008) σχεδιάζει και υλοποιεί με επιτυχία ένα σημαντικό αριθμό
ευρωπαϊκών δράσεων και προγραμμάτων, όπως Erasmus ή παλαιότερα Comenius, Leonardo da Vinci, κλπ, που
περιλαμβάνουν συνεργασία με άλλα σχολεία της Ε.Ε. στην εκπόνηση προγραμμάτων ή στην τοποθέτηση μαθητών
της ΕΕΚ ένθεν και ένθεν, κινητικότητες προσωπικού σε χώρες της Ε.Ε. για επιμόρφωση και κατάρτιση των
εκπαιδευτικών πάνω σε παιδαγωγικά ή τεχνολογικά θέματα, είτε για εκπόνηση προγραμμάτων τεχνολογικής
φύσης, καθώς και κινητικότητες μαθητών σε χώρες της Ε.Ε., είτε με τοποθέτησή τους σε επιχειρήσεις χωρών της
Ε.Ε. για πρακτική εκπαίδευση πάνω στην ειδικότητά τους.

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που επικράτησαν,  επηρεάστηκε σε μεγάλο
βαθμό η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων των Τομέων, αφού στο μεγαλύτερο μέρος της σχολικής
χρονιάς τα σχολεία λειτούργησαν μέσω τηλεκπαίδευσης. Έτσι έχει ληφθεί υπόψη αυτή η ιδιάζουσα λειτουργία
στην αποτίμηση του έργου της σχολικής μονάδας που ακολουθεί.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση 

Θετικά σημεία: α) Άριστη ανταπόκριση των εκπαιδευτικών στις συνθήκες τηλεκπαίδευσης.          β) 
Ευρηματικότητα στον τρόπο διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων μέσω τηλεκπαίδευσης. γ) Αξιοποίηση 
κάθε πρόσφορου τρόπου προσομοίωσης των εργαστηριακών μαθημάτων σε συνθήκες τηλεκπαίδευσης την 
προηγούμενη χρονιά. δ) Διατήρηση παρόλες τις δυσμενείς συνθήκες, της σχέσης μεταξύ μαθητών και σχολείου - 
εκπαιδευτικών. ε) Ποιο συχνή επικοινωνία με τους γονείς για διευθέτηση προβλημάτων. στ) Εξοικονόμηση 
πόρων λόγω μικρότερων λειτουργικών εξόδων του σχολείου και αξιοποίηση αυτών σε αγορά εξοπλισμού 
απαραίτητου για την διδασκαλία.

Διαθεσιμα Τεκμήρια: Οι προσομοιώσεις, οι διαδραστικές εφαρμογές, τα βίντεο, που χρησιμοποιήθηκαν 
διαδικτυακά σε μαθητές. Οι εγγραφές των εκπαιδευτικών σε όλες τις διαθέσιμες ψηφιακές πλατφόρμες
σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, Webex, e-class, e-me, κλπ.

 

                                                                  

Σημεία προς βελτίωση

Μεγαλύτερη εξοικείωση των καθηγητών και των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες.

Κάλυψη  εξοπλισμού στους μαθητές για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης.

Προσπάθεια για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των υποστηριζόμενων από το ΕΚ σχολείων και διάδοση των
καλών πρακτικών.  



Καλύτερη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία.

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Δημιουργία οράματος του εκπαιδευτικού οργανισμού.

Προσδιορισμός στόχων.

Παροχή διανοητικής παρακίνησης.

Προσφορά εξατομικευμένης υποστήριξης σε εκπαιδευτικούς και μαθητές

Καταμερισμός των πόρων με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του σχολείου.

Ανάπτυξη των υποδομών και της ασφάλειας του σχολείου.

Κατασκευές-Επισκευές-Συντηρήσεις του Σχολείου από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς του ΕΚ.

Σημεία προς βελτίωση

Εξωστρέφεια του σχολείου.

Μεγαλύτερη ανάπτυξη δικτύου επαγγελματιών και συνεργασία σε επίπεδο επιμόρφωσης και κατάρτισης
μαθητών.

Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών.

 

 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ενδιαφέρον των εκαπιδευτικών για διαρκείς επιμορφώσεις.
Αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών και μαθητών διαφορετικών ειδικοτήτων πάνω
σε ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος.
Επαφή με τοπικούς και εθνικούς φορείς.
Συγκρότηση δικτύου συνεργασίας μεταξύ του σχολείου μας και σχολείων της
Ευρώπης πάνω σε Ευρωπαικά προγράμματα.

Σημεία προς βελτίωση



Περισσότερες επιμορφώσεις πάνω στο αντικείμενο διδασκαλίας των εκπαιδευτικών.

Επιμόρφωση των στελεχών της διοίκησης του ΕΚ πάνω σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης ανθρώπινου
δυναμικού.

Μεγαλύτερη διάχυση της εκπαιδευτικής λειτουργίας και των δυνατοτήτων του σχολείου στην κοινωνία.

Ενδοσχολική επιμόρφωση προσωπικού

 


