
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 4ο ΕΠΑΛ Εσπερινό Σερρών βρίσκεται στο κτιριακό συγκρότημα στο οποίο λειτουργούν το 1ο ΕΠΑΛ Σερρών
και το Εργαστηριακό Κέντρο Σερρών. Συστεγάζεται στο  κτίριο του 1ου ΕΠΑΛ Σερρών. Ο αριθμός των
διδασκόντων είναι 43, 24 άνδρες και 19 γυναίκες, οι 32 είναι μόνιμοι οι δε υπόλοιποι αναπληρωτές καθηγητές.
Οι είκοσι ανήκουν οργανικά, υπάρχουν 4 αποσπασμένοι σε θέσεις ευθύνης. Το βοηθητικό προσωπικό αποτελείται
από μία καθαρίστρια συμβασιούχο ΙΔΟΧ. Στο σχολείο φοιτούν 252 μαθητές. Σε κάθε τμήμα   φοιτούν κατά μέσο
όρο 13 μαθητές. Η ηλικία των μαθητών είναι πάνω από 18 ετών έως και 70 ετών. Οι αλλοδαποί μαθητές είναι 
στον αριθμό 2.

Οι σχολικοί χώροι κρίνονται επαρκείς, με πλήρη λειτουργία των 15 αιθουσών που διαθέτει το κτίριο. Οι χώροι
χρήσης των γραφείων των Υποδιευθυντών και της γραμματείας δεν είναι ικανοποιητικοί σε μέγεθος. Υπάρχει
μεγάλος και ευρύχωρος χώρος για το γραφείο των Καθηγητών, σε κοινή χρήση με το 1ο ΕΠΑΛ Σερρών. Ο αύλειος
χώρος είναι μεγάλος σε διαστάσεις και κρίνεται επαρκής. Υπάρχει ειδική αίθουσα εργαστηρίου Φυσικής. Η
βιβλιοθήκη του σχολείου βρίσκεται μέσα στην Γραμματεία του σχολείου, δεν υπάρχει αίθουσα βιβλιοθήκης.

Ο αριθμός των θρανίων, γραφείων, καθισμάτων για μαθητές και καθηγητές είναι επαρκής σε κοινή χρήση με το 1
ο ΕΠΑΛ Σερρών. Η γραμματεία του σχολείου διαθέτη εξοπλισμό ΤΠΕ για τις ανάγκες της διεύθυνσης του
σχολείου. Η αίθουσα καθηγητών επίσης διαθέτει εξοπλισμό ΤΠΕ για χρήση από τους καθηγητές.

Οι οικονομικοί πόροι εξασφαλίζονται από την ΕΣΕΔΕ του Δήμου Σερρών και είναι κοινοί με το 1ο ΕΠΑΛ Σερρών.
Λόγω της ιδιαιτερότητας του σχολείου μας στο οποίο φοιτούν εργαζόμενοι μαθητές, δεν έχουν αναπτυχθεί
προγράμματα δράσης υψηλών οικονομικών απαιτήσεων. Η Σχολική επιτροπή καλύπτει τις οικονομικές ανάγκες
του 4ου ΕΠΑΛ και 1ου ΕΠΑΛ, για επισκευές, θέρμανση, αναλώσιμα κλπ.

Το σχολείο λειτουργεί κανονικά και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα τηρείται.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Η μαθησιακή διαδικασία διεξάγεται κανονικά.



2. Οι καλές σχέσεις μεταξύ μαθητών και μεταξύ μαθητών και διδακτικού προσωπικού.

Σημεία προς βελτίωση

1. Λήψη μέτρων για τον περιορισμό της μαθητικής διαρροής.

2. Δρομολόγηση λεωφορείων κατά την λήξη του διδακτικού ωραρίου.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Δυνατό σημείο αναφοράς του σχολείου είναι η κοινωνική ένταξη των μαθητών. Αρκετοί μαθητές αντιμετωπίζουν
οικογενειακά ή εργασιακά προβλήματα, προβλήματα ένταξης γενικότερα. Η προσφορά του σχολείου είναι η
επανένταξη τους στη σχολική ζωή και κοινότητα με αποτέλεσμα την άμβλυνση των προβλημάτων τους, την
ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και την ενίσχυση θετικών συμπεριφορών. Πολλοί μαθητές αναζητούν μια
δεύτερη εργασιακή ή εκπαιδευτική ευκαιρία μέσω της απόκτησης γνώσεων, του τίτλου σπουδών ή την εισαγωγή
τους στα ΑΕΙ. Οι εργαζόμενοι μαθητές έχουν σαν αποτέλεσμα την άμεση σύνδεση του σχολείου με την
πραγματικότητα της ζωής και την καλλιέργεια αγωνιστικού πνεύματος ζωής.

Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
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 επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Από τα ερωτηματολόγιο τελικής αποτίμησης προέκυψε ότι οι μαθητές/τριες θεώρησαν ότι οι επιμέρους δράσεις
(ενέργειες 15μελούς, 5μελών, συναντήσεις με εκπροσώπους μαθητικών κοινοτήτων, βίντεο) είχαν θετικό
αντίκτυπο στην βελτίωση των σχέσεων μεταξύ τους. Κατά πλειονότητα απάντησαν ότι υπήρξε ένα ασφαλές,
ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης και ότι ενισχύθηκε η επικοινωνία, η συνεργασία και το αίσθημα
αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης μεταξύ τους. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών/τριών αλλά και από τα
γραπτά τεκμήρια του σχολείου (Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Βιβλίο πρακτικών Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο
Καταγραφής Ενεργειών Υποστήριξης Εύρυθμης Λειτουργίας) προκύπτει ότι οι συγκρούσεις/αντιπαραθέσεις
μεταξύ τους ήταν περιορισμένες, χωρίς φυσικά να εξαλειφθούν, και επομένως είτε περιορίστηκαν είτε
αντιμετωπίστηκαν χωρίς να λάβουν έκταση.

Στους παρακάτω συνδέσμους των εγγράφων (συνεργατικά έγγραφα του sch) μπορείτε να διαβάσετε και να
αποθηκεύσετε τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας στα
ερωτηματολόγια της έρευνάς μας. Σύνδεσμος: Απαντήσεις μαθητών-τριών
https://grafis.sch.gr/index.php/s/hUObFkVLBQv0SJJ Σύνδεσμος: Απαντήσεις εκπαιδευτικών
https://grafis.sch.gr/index.php/s/UXfKLdrYQkYNvUA ...

Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου που μοιράστηκε στους/στις Εκπ/κούς έδειξαν ότι : α) υπάρχει
ενδιαφέρον από τους/τις Εκπ/κούς για επιμόρφωση, γενικά και ειδικότερα στην ειδικότητά τους, μέσω των ΤΠΕ,
β) το μάθημα γίνεται καλύτερο, απλούστερο και διαδραστικό, μέσω των ΤΠΕ, γ) οι μαθητές/τριες αρέσκονται
περισσότερο να διδάσκονται με τις ΤΠΕ, δ) οι μαθητές/τριες δραστηριοποιούνται περισσότερο και
συνεργάζονται καλύτερα μεταξύ τους , μέσω των ΤΠΕ και ε) οι Εκπ/κοί εισπράττουν θετικότερα μηνύματα και
σχόλια από τους/τις μαθητές/τριές τους για τη διδασκαλία τους στην τάξη. Με βάση τα παραπάνω,
πραγματοποιήσαμε τη δράση μας που ανέδειξε δυσκολίες, όπως καλύτερα μέσα διδασκαλίας και απορίες στην
πρακτική χρήση του webex, αλλά και καλύτερες πρακτικές διδασκαλίας, μέσω αυτού.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Τα μέτρα πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού περιόρισαν σημαντικά τις δυνατότητες επαφής μεταξύ των
εμπλεκομένων και ανέστειλαν ορισμένες δράσεις που είχαν σχεδιαστεί. Η πίεση της σχολικής ζωής (κάλυψη
ύλης, τράπεζα θεμάτων κ.λπ.) δεν άφησε περιθώρια για συμπληρωματικές δραστηριότητες που να βελτιώνουν τις
σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών.

Δεν παρουσιάστηκε καμμία δυσκολία.



Δεν βρίσκαμε εύκολα μέρα και ώρα που θα βόλευε σχεδόν όλους τους/τις συναδέλφους/σες να συγκεντρωθούν
στο αμφιθέατρο του σχολείου μας για να γίνει η σύντομη επιμόρφωση από τη συναδέλφισσα της Πληροφορικής.
Επίσης, υπήρξε άγχος και επιπλέον φόρτος εργασίας.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Περισσότερη επιμόρφωση στις ΤΠΕ για τις ειδικότητες του/της κάθε συναδέλφου/σας


