
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 ΕΠΑ.Λ Ρέντη στεγάζεται στην οδό Ν. Μανδηλαρά 14 στη Δημοτική ενότητα Ρέντη του Δήμου Νίκαιας-Ρέντη.
Εκτός από τους χώρους των αιθουσών διδασκαλίας, διαθέτει δύο γραφεία διοίκησης, γραφείο Συλλόγου
Διδασκόντων, κυλικείο, ένα μικρό αποθηκευτικό χώρο, αυλή με γήπεδο μπάσκετ/βόλεϊ και έχει οργανική σύνδεση
με όμορο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο το οποίο χρησιμοποιούν κατά περίπτωση οι μαθητές για το μάθημα της
Φυσικής Αγωγής. 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). Ωστόσο, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, λόγω μη επαρκούς
αριθμού εγγεγραμμένων μαθητών, δε λειτούργησε η ειδικότητα,  «Βοηθός Νοσηλευτή» του τομέα «Υγείας-
Πρόνοιας-Ευεξίας».

Φοίτησαν σ’ αυτό, συνολικά 137 μαθήτριες και μαθητές και εργάστηκαν- συμπεριλαμβανομένων και όσων
διατέθηκαν στο Εργαστηριακό Κέντρο - είκοσι οκτώ  εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές. Εξ αυτών οι
δεκατέσσερις (δέκα μόνιμοι και τέσσερις αναπληρωτές) είχαν πλήρες ωράριο στο σχολείο ενώ οι υπόλοιποι
δεκατέσσερις συμπλήρωναν το υποχρεωτικό τους ωράριο και σε άλλες εκπαιδευτικές μονάδες.

Το σχολείο «φιλοξενεί», μαθήτριες/τές που αρκετές/οί είναι αναγκασμένες/οι να εργάζονται καθώς
αντιμετωπίζουν διάφορα κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Παρόλα αυτά, λόγω της ιδιαίτερης προσπάθειας
τόσο των ιδίων όσο και των εκπαιδευτικών, παρουσίασαν αξιοσημείωτη πρόοδο και ολοκλήρωσαν τη φοίτησή
τους με αρκετά καλούς βαθμούς. Επιπλέον, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των τελειοφοίτων αναμένεται να
εισαχθεί, όπως συνήθως συμβαίνει στο σχολείο, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. 

Η συμπερίληψη υπήρξε προτεραιότητα του σχολείου και-συνάμα με τις καλές διδακτικές/παιδαγωγικές
πρακτικές- το πολύ καλό σχολικό κλίμα συνέβαλε καθοριστικά στην ομαλή και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα
ένταξη όλων των μαθητριών/των στο σχολικό περιβάλλον. 

Τα μεγαλύτερα προβλήματα του σχολείου υπήρξαν:

1. Η έλλειψη χώρων/αιθουσών, απαραίτητων για μια πιο καλή λειτουργία. Εξ
αυτού του λόγου, οι μαθητές, αναγκάζονταν να πηγαίνουν σε άλλο χώρο για τα
εργαστηριακά τους μαθήματα, γεγονός που δημιούργησε ποικίλα προβλήματα,
λειτουργικά κ.α. Ωστόσο, για την νέα σχολική χρονιά, ευελπιστούμε ότι αυτό
το πρόβλημα σε μεγάλο βαθμό θα λυθεί μέσα από την προσπάθεια που κατέβαλε
και καταβάλει η Σχολική Επιτροπή και ο οικείος Δήμος, Νικαίας-Ρέντη σε



συνεργασία με το σχολείο.
2. Ο μικρός αριθμός μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Στα θετικά σημεία καταγράφεται η προσήλωση των εκπαιδευτικών στην επίτευξη των στόχων του σχολείου και
ταυτόχρονα, η θετική τους διάθεση για προσανατολισμό στις σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές
προσεγγίσεις, πσράλληλα με την προσήλωσή τους, σε ζητήματα σχέσεων και επικοινωνίας τόσο με τις
μαθήτριες/τες όσο και με τους γονείς και κηδεμόνες. 

Σημεία προς βελτίωση

Απαιτείται η ύπαρξη υποστηρικτικών δομών για την υλοποίηση όλων των παραπάνω καθώς και μεγαλύτερος
αριθμός μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού. Ακόμη χρειάζεται η μόνιμη, καθημερινή παρουσία ψυχολόγου στο
σχολείο καθώς και η διενέργεια επιμορφωτικών σεμιναρίων σε θέματα διδασκαλίας και σχέσεων. Επιπλέον
κρίνεται απαραίτητη η περαιτέρω ευαισθητοποίηση των γονέων και κηδεμόνων για πιο στενή επαφή με το
σχολείο και η ανάδειξη νέου Δ. Σ. Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, καθώς η θητεία του προηγούμενου έληξε.
Καταληκτικά, χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια, από την πολιτεία κατά βάση, για την εξάλειψη των λόγων που
οδηγούν στη σχολική διαρροή, προκειμένου αυτή να περιοριστεί και ή δυνατόν να εξαλειφθεί.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Όσον αφορά στην οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας θετικά στοιχεία αποτελούν η στοχοθεσία, ο
ορθός προγραμματισμός, η ορθή αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων και το πολύ θετικό κλίμα μεταξύ
των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Σημεία προς βελτίωση

Απαιτείται περαιτέρω βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου καθώς και η ανάπτυξη-επέκταση των
κτηριακών υποδομών, με στόχο τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και της διοικητικής του λειτουργίας.
Τέλος, η εντονότερη συνεργασία σχολείου και  τοπικής κοινωνίας κρίνεται ότι θα βοηθούσε ακόμη περισσότερο

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία



Παρά τα προβλήματα, υπάρχει διάθεση μεγάλου μέρους των εκπαιδευτικών του σχολείου για επιμόρφωση, καθώς
θεωρείται επιτακτική η ανάγκη να έρθουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επαφή με τις σύγχρονες διδακτικές και
παιδαγωγικές προσεγγίσεις και να υιοθετήσουν καλές πρακτικές τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό.

Σημεία προς βελτίωση

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

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
0
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις
-
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σε γενικές γραμμές, οι μαθητές συνεργάστηκαν ομαλά, οι σχέσεις τους συσφίχτηκαν και ξεπεράστηκαν πολλά
προβλήματα που σχετίζονταν με την εθνικότητα, την καταγωγή, τη θρησκεία κ.α,



Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι βελτιώθηκαν, ως ένα βαθμό, οι σχέσεις σχολείου- οικογένειας, αξιοποιήθηκεδιδακτικά
ένα μέρος της γνωστικής εμπειρίας των γονέων και παράλληλα προωθήθηκε η διαπολιτισμική επαφή,μια και στο
σχολείο υπάρχουν οικογένειες από διαφορετικούς τόπους και πολιτισμούς. Το ομαδικό κλίμα πουυπάρχει στο
σχολείο βοήθησε σημαντικά προς  την κατεύθυνση αυτή.

Ως προς τους εκπαιδευτικούς και τη συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus διαπιστώθηκε ότι η
ενημέρωση για τη χρησιμότητά του, υπήρξε καθοριστική για τη διάθεση συμμετοχής τους σ’ αυτό.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν σχετίζονται, κατά κύριο λόγο, με τις συνθήκες που επέβαλε η πανδημία,
καθώς, λόγω νόσησης, σημειώθηκαν πολλές απουσίες μαθητών και εκπαιδευτικών. Επιπλέον δυσκολίες επέφερε
και το βεβαρυμμένο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών που, εκτός των διδακτικών τους καθηκόντων, είναι
επιφορτισμένοι και με πολλές διοικητικές υποχρεώσεις.

Σχετικά με τη δράση στο άξονα «Σχέσεις σχολείου οικογένειας», εκτός των παραπάνω, μια σημαντική δυσχέρεια
ήταν η μη ανταπόκριση ενός μέρους μαθητών και γονέων στη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου,
κυρίως λόγω του φόβου τους μην τύχουν ρατσιστικής αντιμετώπισης, καθώς και λόγω της δυσκολίας 
ορισμένων εξ αυτών στη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Αξίζει να σημειωθεί ότι και εκείνοι που
συμμετείχαν, στην αρχή ήταν αρκετά διστακτικοί.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Πολύ χρήσιμη θα ήταν η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα κοινωνιολογίας,
ψυχολογίας και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Επίσης. αρκετά σημαντική
παρέμβαση θα αποτελούσε και η ύπαρξη προγραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας για όσους γονείς και μαθητές παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες


