
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 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρπενησίου κατά το σχολικό έτος 2021-2022 είχε 123 μαθητές. Η στελέχωση του σχολείου
ολοκληρώθηκε το μήνα Φεβρουάριο από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς με τα κενά να δημιουργούν αρκετά
προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου. Στο σχολείο επί συνόλου 31 εκπαιδευτικών οι 13 ήταν αναπληρωτές
και 5 νεοδιόριστοι, χωρίς εισαγωγική επιμόρφωση. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στην
επίτευξη κοινής αντίληψης και διαμόρφωσης ενιαίας κουλτούρας σχολείου.  Επιπλέον, αρκετοί από τους
εκπαιδευτικούς έλειψαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα λόγω νόσησης από covid19 των ιδίων ή
προστατευομένων μελών της οικογένειάς τους, ενώ υπήρξαν και μακροχρόνιες άδειες και αλλαγές στο
εκπαιδευτικό προσωπικό στη διάρκεια του έτους, με αναπληρωτές να αναλαμβάνουν υπηρεσία και το μήνα
Φεβρουάριο.

 

Όσο αφορά τις υποδομές το κτίριο όπου στεγάζεται το σχολείο εξακολουθεί να είναι ένα κτίριο με πολλά
προβλήματα. Έχει υποστεί καθίζηση και οι επισκευές που έχουν γίνει δεν έχουν επιλύσει το πρόβλημα. Τα δυο
τελευταία σχολικά έτη μετά από επίμονη και επί πολλά έτη απαίτηση της σχολικής κοινότητας ξεκίνησαν
επισκευές από το Δήμο Καρπενησίου στο χώρο του εργαστηρίου Μηχανολογίας. Οι επισκευές διακόπηκαν στη
διάρκεια του σχολικού έτους από εξωγενείς προς το σχολείο παράγοντες.

 

Το κλειστό Γυμναστήριο του σχολείου τελεί υπό κατάρρευση. Παρά τη συνεχή ενημέρωση του Δήμου
Καρπενησίου για το πρόβλημα που δημιουργείται δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο. Ο χώρος του σχολείου είναι
αφύλακτος και απερίφρακτος με συνέπεια να είναι εύκολη η πρόσβαση στο κυρίως κτίριο και να παρουσιάζονται
φθορές. Κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη φύλακα/ επιστάτη στο σχολείο. Τα εργαστήρια των τομέων Δομικών,
Ηλεκτρολογίας και ιδιαίτερα της Μηχανολογίας είναι εξοπλισμένα με πεπαλαιωμένο υλικό. Από το σχολείο
έχουν γίνει προσπάθειες για την ανανέωση του εξοπλισμού ιδίως του εργαστηρίου των οχημάτων με αίτημα που
έχει απευθυνθεί προς το ΥΠΑΙΘ για την παραχώρηση οχημάτων που έχουν αποσυρθεί και είναι ιδιοκτησίας του
ΥΠΑΙΘ.

Οι οικογένειες των μαθητών είναι κυρίως χαμηλού μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου με πολλά παιδιά να
προέρχονται από οικογένειες οικονομικών μεταναστών από τις χώρες της Βαλκανικής, ενώ υπάρχουν και
μαθητές που προέρχονται από «δύσκολα» οικογενειακά περιβάλλοντα.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η στοχοπροσήλωση των εκπαιδευτικών στην παροχή διδακτικού και παιδαγωγικού έργου αποτελεσματικού, με
σεβασμό στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών/ μαθητριών.

Η συνεχής προσπάθεια για τη δημιουργία και τη διατήρηση καλού κλίματος, παρά τις αντιξοότητες και τα
προβλήματα της φετινής χρονιάς, και την καλλιέργεια κουλτούρας θεώρησης του σχολείου ως κοινότητας
αλληλεγγύης και μάθησης.

Οι καλές σχέσεις μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας

Το εξατομικευμένο ενδιαφέρον για κάθε πρόσωπο που ανήκει στη σχολική κοινότητα τόσο από την πλευρά της
Διεύθυνσης, όσο και από την πλευρά των εκπαιδευτικών.

Η εμπλοκή του σχολείου με φορείς στο πλαίσιο της βιωματικής μάθησης και της προετοιμασίας των
εκπαιδευομένων για τον επαγγελματικό στίβο.

Σημεία προς βελτίωση

Η στενότερη συνεργασία των εκπαιδευτικών στην κατεύθυνση της δημιουργίας κοινότητας μάθησης. Η
συνεργασία εμποδίζεται από τον αυξημένο όγκο εργασίας και το βάρος των γραφειοκρατικών υποχρεώσεων που
είναι ξένες προς το εκπαιδευτικό τους έργο.

Οι κτιριακές υποδομές του σχολείου και ο εργαστηριακός εξοπλισμός.

Η έγκαιρη και πλήρης στελέχωση του σχολείου με εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης και Ψυχολόγους.

Η συχνότερη παρουσία των γονέων/ κηδεμόνων στο σχολείο και η συμμετοχή τους στην επίλυση των
προβλημάτων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η εφαρμογή διοικητικών αξιών που συνάδουν με τις αρχές της συμμετοχικής και μετασχηματιστικής ηγεσίας.

Οι άριστες σχέσεις του σχολείου με το σύνολο των φορέων της τοπικής κοινότητας.

Η διάχυση των δράσεων του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Κτιριακή υποδομή του σχολείου.

Ανεπαρκείς πόροι του Σχολείου από την οικεία Σχολική Επιτροπή.



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τη συνεχή επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Σημεία προς βελτίωση

Η ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που δυσχεραίνεται από την απουσία σαφούς θεσμικού πλαισίου
και τον μεγάλο όγκο των υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών τόσο εντός όσο και εκτός του σχολικού ωραρίου.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια



Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου με σχολικά εγχειρίδια εμπλουτισμένα με ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό σε
μαθήματα Ειδικοτήτων (Αγλλικά στον Τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας και Πληροφορικής) και μαθήματα
Γενικής Παιδείας (Άλγεβρα Β τάξης).

Υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, αθλητικών αγώνων και καινοτόμων δράσεων που
λειτούργησαν συμπληρωματικά στο Πρόγραμμα Σπουδών και συνέβαλαν στο άνοιγμα του σχολείου στην
κοινωνία.

Σύνδεση των μαθητών με την αγορά εργασίας μέσω δράσεων που πραγματοπιήθηκαν σε συνεργασία με το
Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, άλλους φορείς και επιχειρήσεις.

Ενδοσχολικές και σε συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ και το ΕΕΕΕΚ Καρπενησίου δράσεις που καλλιέργησαν στους
μαθητές το σεβασμό για τη διαφορετικότητα και τις αρχές της συμπερίληψης στην εκπαίδευση.

Αποκατάσταση της λειτουργίας της επίσημης ιστοσελίδας του σχολείου, προκειμένου για την βελτίωση της
επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες και την ευρύτερη κοινότητα.

Βελτίωση εργαστηριακών χώρων (Εργαστήριο Μηχανολογίας, Νοσηλευτικής) με ποικίλες παρεμβάσεις και
τεκμηριωμένη αποτίμηση διαθέσιμων μέσων και εξοπλισμού για τη διαμόρφωση σχεδίου βελτιστοποίησης
εργαστηρίων και αιθουσών ως προς την κτιριακή υποδομή και τον απαραίτητο εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού.

Ενίσχυση του ψηφιακού εγγραμματισμού των εκαπιδευτικών με σύντομο πρόγραμμα επιμόρφωσης στην
αξιοποίηση εργαλείων της ψηφιακής πλατφόρμας e-me στη διδακτική πρακτική (μοντέλο flipped classroom).
Διάθεση του υλικού σε ηλεκτρονικό αποθετήριο. 

Συμμετοχή σε εθνικά προγράμματα με τη δημιουργία μετερωρολογικού σταθμού στο πλαίσιο της ΜΝΑΕ NOESIS.
Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και συγκεκριμένα e twinning τρίμηνης διάρκειας με πέντε (05) σχολεία
προερχόμενα από τέσσερις (04) χώρες. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σχετικά με το e twinning και τα προγράμματα
ERASMUS , για την υποβολή πρότασης σε επόμενη σχολική χρονιά.

 

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Τεράστιος όγκος διαρκώς αυξανόμενων γραφειοκρατικών υποχρεώσεων για τους εκπαιδευτικούς και τη
διεύθυνση που επιτάθηκε λόγω των απαραίτητων μέτρων για την πρόληψη της διασποράς του covid 19. Οι
υποχρεώσεις αυτές περιόριζαν τον χρόνο των εκπαιδευτικών για την επιτέλεση του ουσιαστικού εκπαιδευτικού
τους έργου, παρά τις προσπάθειες για εξορθολογισμό και κατανομή των υποχρεώσεων.

Αντικειμενικές και πρακτικές δυσκολίες δυσχέραιναν το έργο των εκπαιδευτικών και τη συμμετοχή τους στις
δράσεις. Συγκεκριμένα: 1) έλλειψη χρόνου καθώς απαιτούνταν η συμμετοχή τους σε μεγάλο αριθμό
εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων ταυτοχρόνως ( άλλα σχέδια δράσης στο πλαίσιο της αξιολόγησης
σχολικής μονάδας, ΜΝΑΕ, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων) 2) αρκετά μεγάλα διαστήματα απουσίας
λόγω νόσησης COVID 19, των ιδίων ή μελών της οικογένειας τους, 3) επιβάρυνση στο διδακτικό έργο λόγω
απουσιών εκπαιδευτικών ή μαθητών (νόσηση Covid 19), επιτάχυνση του ρυθμού κάλυψης της ύλης και
προετοιμασίας για εξετάσεις με την τράπεζα θεμάτων.

Μειωμένοι πόροι που διατίθενται στο σχολείο από τη Σχολική Επιτροπή.



Προβληματική κτιριακή υποδομή και πεπαλαιωμένος ή ελλιπής εργαστηριακός εξοπλισμός.

Έλλειψη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιολόγηση.

Παρουσία πολλών νεοδιόριστων εκπαιδευτικών στην εκπαιδευτική μονάδα, χωρίς εισαγωγική επιμόρφωση.

Καθυστερημένη στελέχωση του σχολείου με αναπληρωτές, εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης (τοποθετήθηκε
μόνο μία εκπαιδευτικός ΠΕ02 για τρεις (03) μαθητές για τρεις (03) ημέρες εβδομαδιαίως και δεν προσελήφθη
εκπαιδευτικός ΠΕ03). Η ολοκλήρωση της κάλυψης των κενών σε εκπαιδευτικούς έγινε τον Φεβρουάριο του 2022.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Αξιολόγηση μαθητών

Θέμα 2

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα

Σχολική Νομοθεσία και Διοίκηση της Εκπαίδευσης- Διεκπεραίωση διοικητικών
εργασιών

Θέμα 3

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα



ΤΠΕ και αξιοποίηση στην τάξη

Θέμα 4

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Ειδικότερο Θέμα

Παιδαγωγική- Διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον


