
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 ΕΠΑ.Λ Ρέντη είναι ένα επαγγελματικό σχολείο στο οποίο λειτουργούν τέσσερις τομείς (1. Διοίκησης και
Οικονομίας, 2. Μηχανολογίας 3. Πληροφορικής 4. Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας) και πέντε ειδικότητες (1.
Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 2. Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων 3. Τεχνικός
Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου 4. Τεχνικός
Εφαρμογών Πληροφορικής 5. Βοηθός Νοσηλευτή). Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 δε λειτούργησε ο τομέας
«Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας».

Φοίτησαν συνολικά σ’ αυτό 132 μαθήτριες και μαθητές και εργάστηκαν είκοσι
εκπαιδευτικοί(συμπεριλαμβανομένων και όσων διατέθηκαν στο Εργαστηριακό Κέντρο), μόνιμοι και
αναπληρωτές.

Παρ’ ότι στο σχολείο φοιτούν  μαθήτριες/τές, που αρκετές/οί είναι αναγκασμένες/οι να εργάζονται και
ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν διάφορα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, παρουσιάζει, εν γένει, καλές επιτυχίες
στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Τα μεγαλύτερα προβλήματά του είναι:

1. Η έλλειψη χώρων/αιθουσών, απαραίτητων για μια πιο καλή λειτουργία. Εξ αυτού του λόγου, οι μαθητές,
αναγκάζονται να πηγαίνουν σε άλλο χώρο για τα εργαστηριακά τους μαθήματα, γεγονός που δημιουργεί ποικίλα
προβλήματα, λειτουργικά κ.α.

2. Ο μικρός αριθμός μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η θετική διάθεση και η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών τόσο για τη διδασκαλία όσο και για θέματα
σχέσεων και επικοινωνίας, παρά τον μικρό τους αριθμό.

Σημεία προς βελτίωση



1. Οι συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία δεν επέτρεψαν μια πιο ουσιαστική
προσπάθεια ώστε οι γονείς και οι κηδεμόνες να έρθουν πιο «κοντά» στο σχολείο

2. Απαιτείται συνεργασία με υποστηρικτικές δομές
3. Χρειάζεται μόνιμη παρουσία ψυχολόγου
4. Απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Το πολύ καλό κλίμα μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου
2. Η ορθή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Σημεία προς βελτίωση

Απαιτείται: 

1. Μεγαλύτερη προσπάθεια για βελτίωση και ανάπτυξη των κτηριακών υποδομών
του σχολείου

2. Βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου, γεγονός που θα συμβάλλει
στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και της διοικητικής λειτουργίας του
σχολείου

3. Εντονότερη συνεργασία σχολείου και τοπικής κοινωνίας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Στα θετικά σημεία προσμετράται η διάθεση του εκπαιδευτικού προσωπικού για επιμόρφωση

Σημεία προς βελτίωση

Απαιτείται από την πολιτεία περισσότερη ενημέρωση, κινητροδότηση και διευκολύνσεις για μεγαλύτερη
συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε εθνικά, ευρωπαϊκά και ενδοσχολικά επιμορφωτικά προγράμματα


