
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 Ημερήσιο ΕΠΑΛ Συκεών λειτουργει στα όρια του Δήμου Νεάπολης - Συκεών
στη Θεσσαλονίκη με ένα μέσο όρο μαθητικού δυναμικού στους 240 μαθητές και
εκπαιδευτικό προσωπικό μονίμους και αναπληρωτές που ανέρχεται περίπου στα 35
άτομα ετησίως. Δεν διαθέτει γραμματέα όπως και τα περισσότερα από τα σχολεία
ενώ διαθέτει σχολικό φύλακα.
Λειτουργεί για εικοσιδύο (22) έτη σε μόνιμη απογευματινή βάρδια από τις 14:15 -
19:40 επειδή φιλοξενείται στο διδακτήριο του 4ου Γυμνασίου Συκεών. Στο σχολείο
φοιτούν μαθητές από τις περιοχές των Συκεών, Αγίου Παύλου, Ανω Πόλης
Θεσσαλονίκης, Πεύκων, Φιλύρου, Ασβεστοχωρίου και Χορτιάτη οι οποίοι κατά
πλειοψηφία μετακινούνται από και πρός το σχολείο με τις αντίστοιχες λεωφορειακές
γραμμές του ΟΑΣΘ.
Υποστηρίζεται με μεγάλη επάρκεια από τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και φιλοξενεί τις παρακάτω ειδικότητες:
1. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων,
Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
3. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
4. Βοηθός Νοσηλευτή
5. Βοηθός Ιατρικών - Βιολογικών Εργαστηρίων
6. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
Διαθέτει ενημερωμένη ιστοσελίδα η οποία βρίσκεται πολύ έυκολα μέσω των
διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1) Περιορισμένη εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/τριών
2) Λειτουργία ιστοσελίδας με ενημερωτικά θέματα και εκπαιδευτικό υλικό
3) Επαρκής Τεχνική Υποστήριξη του σχολείου για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη  Διδασκαλία



Σημεία προς βελτίωση

Μεγαλύτερη αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διδασκαλία

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1) Πολύ καλό κλίμα μεταξύ Διοίκησης και Εκπαιδευτικού Προσωπικού
2) Πολύ καλό κλίμα μεταξύ των Εκπαιδευτικών και της μαθητικής κοινότητας

3) Δημοκρατική Διοίκηση
4) Αξιόπιστη ενημέρωση σε θέματα νομοθεσίας και λειτουργίας του σχολείου

Σημεία προς βελτίωση

1) Πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις που θα βελτιώσουν την εξωστρέφεια του σχολείου
2) Πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις γνωριμίας και συνεργασίας του σχολείου με τον κόσμο της εργασίας

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1) Συμμετοχή του σχολείου σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα
2) Ανάπτυξη Δράσεων κοινού Ενδιαφέροντος

Σημεία προς βελτίωση

Πρέπει να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε δράσεις Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
4
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν



1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

1) ενισχύθηκε η συναργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολειου

2) βελτιώθηκαν περαιτέρω οι σχέσεις εκπαιδευτικών - μαθητών

3) ενισχύθηκε η συνεργασία του σχολείου με εξωτερικούς κοινωνικούς φορείς

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Επαγγελματική Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών σε θέματα αναλυτικού
προγράμματος της ειδικότητάς τους και κυρίως στα εργαστηριακά μαθήματα.


