
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 1 Ημερήσιο ΕΠΑΛ Γλαύκης εδρεύει στο σχολικό συγκρότημα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γλαύκης
μαζί με το Ημερήσιο Γυμνάσιο Γλαύκης και το Ημερήσιο ΓΕΛ Γλαύκης . Για το σχολικό έτος είχε 77 μαθητές , οι
οποίοι ανήκουν στην μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης , και 26 εκπαιδευτικούς . Από τους 26
εκπαιδευτικούς οι 12 είναι μόνιμοι και από αυτούς έχουν οργανική στο σχολείο οι 5 . 

Το σχολείο έχει διευθυντή , αναπληρωτή διευθυντή και 6 υπεύθυνους εργαστηρίων.

Στο σχολείο λειτουργούν οι παρακάτω τομείς και ειδικότητες :

Τομέας Μηχανολογίας με ειδικότητα Τεχνικό Οχημάτων
Τομέας πληροφορικής με ειδικότητα Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
Τομέας υγείας πρόνοιας και ευεξίας με ειδικότητα Κομμωτικής Τέχνης.

Λειτουργούν 6 εργαστήρια από τα οποία τα δύο είναι σε προκάτ .

Το 1 Ημερήσιο ΕΠΑΛ Γλαύκης καλύπτει τους μαθητές των χωριών που ανήκουν στον Δήμο Μύκης .

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Πολύ καλή συνεργασία του συλλόγου διδασκόντων σε εκπαιδευτικά θέματα
αλλά και κοινωνικά προς την μαθητική κοινότητα αλλά και προς τους γονείς .
Ικανοποιητική οργάνωση και πραγματοποίηση της διδασκαλίας , λαμβάνοντας
τα χαρακτηριστικά των μαθητών / μαθητριών και της περιοχής .
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ήταν κοντά ακόμα και σε προσωπικά
προβλήματα των μαθητών / μαθητριών .
Εντυπωσιακή η συμμετοχή και η συνεργασία για το πρόγραμμα Νόεσις από την



πλευρά των μαθητών / μαθητριών .
Υπήρξε ομαλή , χωρίς προβλήματα συνύπαρξη των 3 σχολείων  (Γυμνάσιο – ΓΕΛ
– ΕΠΑΛ).
Υπήρξε πολύ καλή συνεργασία των μαθητών και των 3 σχολικών μονάδων σε
κοινές δράσεις που γινόταν στις κοινές εκδρομές στο χώρο του σχολείου . 

Σημεία προς βελτίωση

Μεγαλύτερη υλικοτεχνική υποστήριξη , βελτίωση των κτιριακών
εγκαταστάσεων και υποδομών της σχολικής μονάδας ώστε να ενισχυθούν
περισσότερο οι εργαστηριακές ασκήσεις.
Προσαρμογή της διδακτικής ύλης στις δυνατότητες του μαθητικού δυναμικού.
Προσαρμογή των διδακτικών βιβλίων στις ανάγκες και δυνατότητες του
μαθητικού δυναμικού λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της περιοχής .  
Βελτίωση του δικτύο μεταφοράς των μαθητών / μαθητριών .

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η συνεργασία και η διάχυση δεξιοτήτων μεταξύ των εκπαιδευτικών του συλλόγου διδασκόντων .

Ο τομέας Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας όπου μία από τις επιμορφωτικές δράσεις
που πραγματοποίησε ήταν η Επιμόρφωση στις Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση
λιποθυμικού επεισοδίου είναι κάτι που απασχολεί τον/την εκπαιδευτικό .
Ο τομέας Μηχανολογίας όπου μία από τις επιμορφωτικές δράσεις που
πραγματοποίησε ήταν ο Τρόπος χρήσης των πυροσβεστήρων είναι κάτι που
απασχολεί τον/την εκπαιδευτικό .
Ο τομέας Πληροφορικής όπου μία από τις επιμορφωτικές δράσεις που
πραγματοποίησε ήταν η χρήση των εργαλείων του διαδραστικού πίνακα είναι
κάτι που απασχολεί τον/την εκπαιδευτικό .

Ο δημοκρατικός τρόπος επιλογής των θεμάτων της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ενίσχυσε την συμμετοχή
στις δράσεις . 



Σημεία προς βελτίωση

Αύξηση προγραμμάτων επιμόρφωσης στην τεχνική εκπαιδευτική κοινότητα για την εξέλιξη της τεχνολογίας σε
κάθε ειδικότητα με κύριο φορέα υλοποίησης το υπουργείο . 

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
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Παρατηρήσεις / Σχόλια

Πραγματοποιήθηκε η δράση Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών με τις
παρακάτω δράσεις . -Επιμόρφωση στη χρήση των εργαλείων Διαδραστικού Πίνακα -
Επιμόρφωση στη διαχείριση καταστάσεων κρίσης (σεισμός- πυρκαγιά) -Επιμόρφωση
στις βασικές αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας -Επιμόρφωση για τη διαχείριση
παραβατικής συμπεριφοράς μαθητή - Επιμόρφωση στις Πρώτες Βοήθειες σε
περίπτωση λιποθυμικού επεισοδίου Η τελική αποτίμηση είναι ότι επιτεύχθηκαν οι
στόχοι που είχαν τεθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό -Επιμόρφωση στον τρόπο χρήσης
πυροσβεστήρων -Επιμόρφωση για τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών -Επιμόρφωση για
το πρόγραμμα Geogebra - Επιμόρφωση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων στο σχολείο
του 21ου αιώνα προάγοντας μέσω εκπαιδευτικών δράσεων την κοινωνική
συνύπαρξη σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον - Επιμόρφωση για τις ενέργειες που
γίνονται σε περίπτωση φωτιάς - Επιμόρφωση σχετικά με τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας - Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σχετικά με τις δυνατότητες που



προσφέρει το Myschool στη λειτουργία του σχολείου

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Το εκπαιδευτικό προσωπικό επιμορφώθηκε και βελτιώθηκε :

στην χρήση των εργαλείων του διαδραστικού πίνακα
Αντιμετώπιση σεισμού και πυρκαγιάς
Ενημέρωση για τους κανόνες υγιεινής και ασφάλεια
Τρόποι διαχείρισης της παραβατικής συμπεριφοράς μαθητή σε μια τάξη
Αντιμετώπιση περίπτωσης λιποθυμικού επεισοδίου
Εξοικείωση με τη χρήση των πυροσβεστήρων
Σχέσεις μεταξύ των μαθητών καθώς και τα χαρακτηριστικά της ηλικιακής
ομάδας των μαθητών του σχολείου
Στις δυνατότητες που παρέχει το πρόγραμμα Geogebra
Στον τρόπο προσέγγισης των μαθητών του ΕΠΑΛ Γλαύκης
Σχετικά με τα βήματα που ακολουθούνται για την αντιμετώπιση φωτιάς
Σετικά με τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Σχετικά με τις δυνατότητες του Myschool.

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Ο χρόνος εκτός ωραρίου ήταν πολύ σημαντική δυσκολία .  

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


