
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

 

1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων (Κωνσταντινουπόλεως 46, Άνω Λιόσια, epalanoliosion.gr)

Το 1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων αποτελεί το μοναδικό Επαγγελματικό Λύκειο του Δήμου Φυλής και υπάγεται
διοικητικά στη ΔΔΕ Δυτικής Αττικής, στην ΠΔΕ Αττικής και στο ΥΠΑΙΘ. Το σχολείο είναι αναπτυγμένο σε δύο
κτίρια. Οι διοικητικές υπηρεσίες και οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται στην Κωνσταντινουπόλεως 46 ενώ τα
Σχολικά Εργαστήρια στην Ζήνωνα και Κομνηνών στα 100μ. Ως αποτέλεσμα οι μαθητές μετακινούνται αναλόγως
στα δύο κτίρια του σχολείου. Το σχολείο μπορεί να προσφέρει 6 Τομείς (Β’ Τάξη) και 10 ειδικότητες (Γ’ Τάξη).

Το σχολείο καλύπτει κυρίως μαθητές του Δήμου Φυλής των υποβαθμισμένων περιοχών Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου
καθώς και της Φυλής. Συχνά όμως μεταφέρονται σ αυτό και μαθητές από τους γειτονικούς δήμους των Αχαρνών
και του Ασπροπύργου. Κατά το σχολικό έτος 2021-22 εγγράφηκαν και 12 πρόσφυγες μαθητές από δομή
φιλοξενίας του Ασπροπύργου και δημιουργήθηκε ΤΥ-ΖΕΠ Ι. Οι μαθητές που φοιτούν (σχ. έτος 2021-22) σε αυτό
είναι ανήλικοι σε ποσοστό 60,8% και ενήλικοι, που αναζητούν μια καλύτερη επαγγελματική διέξοδο σε ποσοστό
39,2%.

Οι μαθητές που φοίτησαν στο σχολείο κατά τη σχ. Χρονιά 2021-2022 ήταν 212 και ο Σύλλογος Διδασκόντων
αποτελείται από 33 μέλη .

 Ο Δήμος Φυλής είναι μια εργατούπολη με πολυπολιτισμικά χαρακτηριστικά (ρομά, παλινοστούντες, μετανάστες)
με χαμηλό κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο που διαβιούν μόνιμα δίπλα στη μεγαλύτερη χωματερή της Ελλάδας.
Η υποβάθμιση της περιοχής κυρίως λόγο της χωματερής, η ανεργία, το μεγάλο ποσοστό παραβατικότητας, η
εγκληματικότητα, και οι μειονοτικοί πληθυσμοί που εντάσσονται δύσκολα διαμορφώνουν την κουλτούρα της
περιοχής επηρεάζοντας και τα σχολεία της.

Το 1ο ΕΠΑΛ Άνω Λιοσίων επιτελεί σημαντικό έργο σαν το μοναδικό επαγγελματικό λύκειο του Δήμου Φυλής και
για όλους τους παραπάνω λόγους και ιδιαιτερότητες πρέπει να ενισχυθεί και να ενδυναμωθεί ώστε να μπορεί να
προσφέρει αποτελεσματικότερα και απρόσκοπτα το έργο του.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ενδυνάμωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με ποικίλες δράσεις τόσο στα γνωστικά αντικείμενα (κατασκευές-
δημιουργίες, σχολικές δραστηριότητες, άτυπα περιβάλλοντα μάθησης- διδακτικές και εκπαιδευτικές επισκέψεις,



δράσεις εξάσκησης σε εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας) όσο και σε κοινωνικά ζητήματα (σχολικές
δραστηριότητες, δράσεις αλληλεγγύης και εθελοντισμού.

Το σχολείο προάγει το συνεργατικό πνεύμα μεταξύ μαθητών με συνδιαμορφωμένους με τους μαθητές κανόνες
μέσω των κανόνων τάξης-εργαστηρίων και του σχολικού κανονισμού λειτουργίας.

Βελτίωση των σχέσεων των μαθητών, περιβάλλον που προάγει τη συνεργασία και τις καλές σχέσεις, μείωση και
επίλυση συγκρούσεων.

Διαρκής και πολύμορφη επικοινωνία με γονείς και κηδεμόνες για όλα τα θέματα λειτουργίας του σχολείου και
ενημέρωσης για την επίδοση και τη φοίτηση των μαθητών.

Συμμετοχή των γονέων στις διαδικτυακές επιμορφωτικές συναντήσεις.

Δημιουργία γέφυρας ανάμεσα σε γονείς και σχολείου μέσω των δράσεων.

Σημεία προς βελτίωση

Ψηφιοποίηση των αιθουσών διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες, προτζέκτορες, υπολογιστές και tablets
καθώς και internet σε όλους τους χώρους του σχολείου.

Δραστηριοποίηση του συμβούλου σχολικής ζωής και των συμβούλων καθηγητών, η αξιοποίηση των συμβουλίων
τάξης και η εφαρμογή διαμεσολαβητή ανά τάξη.

Επαναλειτουργία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Διοικητική αποτελεσματικότητα και δημοκρατική λήψη αποφάσεων

Εξωστρέφεια σχολείου, δράσεις αλληλεγγύης και προσφοράς στην κοινότητα, ενίσχυση των δεσμών του
σχολείου με τη κοινότητα και αποτελεσματική διοικητική λειτουργία.

Αδελφοποίηση σχολείων και αλληλοϋποστήριξη

Σημεία προς βελτίωση

Αποτελούν η στελέχωση του σχολείου με υπαλλήλους γραμματείας, επιστάτη καθώς και αποτελεσματικής
φύλαξης του σχολείου 24/7. Ο φόρτος εργασίας ενός σχολείου ανεπτυγμένου σε δύο κτίρια, σε υποβαθμισμένο
περιβάλλον, κάνουν απαραίτητο το άνωθεν προσωπικό με απώτερο σκοπό την απόλυτη επικέντρωση του
εκπαιδευτικού προσωπικού στην αρτιότερη εκτέλεση των δράσεων.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Υψηλό επίπεδο και ανταπόκριση των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις, Συμμετοχή του σχολείου σε ποικιλία
δράσεων και προγραμμάτων.



Επίτευξη των στόχων που τέθηκαν αναφορικά μέ τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα:

Ενισχύθηκε ο επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών με αξιοποίηση και βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Οι μαθητές ασχολήθηκαν με καινοτόμα αντικείμενα μελέτης με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην
αγορά εργασίας.

Ενισχύθηκε η προσωπικότητα και το επαγγελματικό προφίλ των μαθητών ενώ βελτιώθηκαν οι γλωσσικές
δεξιότητες των συμμετεχόντων.

Το σχολείο για δεύτερη φορά διαχειρίστηκε με επιτυχία ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus ενισχύοντας την
εξωστρέφειά του.

Πρόθεση κατάθεσης αίτησης συμμετοχής σε νέο πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus για το επόμενο σχολικό έτος
με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση του σχολείου.

 

Σημεία προς βελτίωση

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να εκδηλωθεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα Erasmus.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
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

Οι στόχοι που τέθηκαν ικανοποιήθηκαν πλήρως

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Ενδυνάμωση μαθησιακών αποτελεσμάτων σε γνωστικά και κοινωνικά ζητήματα

Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών, και μεταξύ μαθητών-καθηγητών μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικές
και βελτιωμένες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Οι συγκρούσεις μειώθηκαν και αντιμετωπίζονταν άμεσα.

Οι σχέσεις μεταξύ των γονέων και του σχολείου, μπορούν να χαρακτηριστούν βελτιωμένες σε σχέση με
προηγούμενες χρονιές. Ενεργή συμμετοχή τους και άψογη συνεργασία στις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν.

Οι δράσεις συνέβαλαν στην ενίσχυση της κοινωνικής, επιστημονικής και πολιτισμικής διάστασης του
εκπαιδευτικού έργου, στη βελτίωση του κλίματος και των σχέσεων μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας,
αλλά και στην αύξηση του βαθμού συνεργασίας, επικοινωνίας και διάδρασης ανάμεσα σε μαθητές και
εκπαιδευτικούς διαφορετικών σχολείων.

  Οι δράσεις επηρέασαν θετικά την οργάνωση και το συντονισμό της σχολικής ζωής, ενθάρρυναν τη μαθητική
πρωτοβουλία και τόνωσαν την αυτοεκτίμηση εκπαιδευτικών και μαθητών.

   Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, εξασφάλισε τη γνωστοποίηση διεργασιών και αποτελεσμάτων των 
δραστηριοτήτων, αλλά και την ενεργή συμμετοχή του κοινωνικού ιστού.

Ενισχύθηκε ο επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών με αξιοποίηση και βελτίωση των δεξιοτήτων τους.

Οι μαθητές ασχολήθηκαν με καινοτόμα αντικείμενα μελέτης με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην
αγορά εργασίας.

Ενισχύθηκε η προσωπικότητα και το επαγγελματικό προφίλ των μαθητών ενώ βελτιώθηκαν οι γλωσσικές
δεξιότητες των συμμετεχόντων.

Το σχολείο για δεύτερη φορά διαχειρίστηκε με επιτυχία ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus ενισχύοντας την
εξωστρέφειά του.

Ενισχύθηκε η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην πραγματοποίηση των δράσεων, αφορούσαν το υγειονομικό  πρωτόκολλο
περιορισμού λόγω του covid-19 (για περισσότερες βιωματικές δράσεις).

Δυσκολίες σχετίστηκαν με τον προγραμματισμό  των κοινών ωρών των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αφού
στο 1Ο ΕΠΑ.Λ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ,  το Εργαστηριακό Κέντρο είναι σε διαφορετικό σημείο από το σχολείο, περίπου
100 μέτρα απόσταση. 

Οι γονείς που εμφανίζονται απρόθυμοι για συνεργασία και για αξιοποίηση όλων των παραπάνω και η εμφάνισή
τους ήταν μόνο για διευθέτηση των απουσιών και παραλαβή βεβαιώσεων φοίτησης.

Πόροι και σύγχρονος εξοπλισμός ΤΠΕ

Φόρτος εργασίας, διαθεσιμότητα ωρών εκτός ωραρίου, έλλειψη επικουρικού διοικητικού προσωπικού



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

Πρακτική 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Τίτλος Δράσης

Διά βίου μάθηση και Eπαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών

Στόχος Βελτίωσης

Οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις με συνεργασία των εκπαιδευτικών πάνω σε
ζητήματα που αφορούν την διαχείριση των ψηφιακών τάξεων, την αξιοποίηση
ψηφιακών εργαλείων για τη μάθηση και την αξιολόγηση, ώστε να αξιοποιούν
τις  νέες τεχνολογίες στις διαδικασίες μάθησης.˙
Η συμμετοχή σε  επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς, όπως  το Ι.Ε.Π., Ι.Κ.Υ., το
Υπουργείο Παιδείας, Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κ.α..
Η συμμετοχή  σε επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται από  το Π.Ε.Κ.Ε.Σ., και
από τους αντίστοιχους Σ.Ε.Ε.  για την καλύτερη αντιμετώπιση  πρακτικών 
ζητημάτων  της  καθημερινής  διδακτικής  πρακτικής και επίλυσης 
εκπαιδευτικών προβλημάτων  που αφορούν την διαχείριση κρίσεων στο
σχολείο  καθώς  και για την ενημέρωση και εξοικείωση σε θέματα που αφορούν
σε αλλαγές στον χώρο  της  εκπαίδευσης  (π.χ.  νέα  Α.Π.Σ.,  διδακτικά 
εγχειρίδια κ.ά.)

Ενέργειες Υλοποίησης

Φτιάχτηκε και διανεμήθηκε ένα αρχικό ερωτηματολόγιο "Διερεύνησης των Επιμορφωτικών Αναγκών" των
Εκπ/κών του σχολείου [https://forms.gle/8VqfvJ5eyCvB9QBT9]. Κατόπιν,

Έγινε "Ανάλυση των αποτελεσμάτων" του παραπάνω ερωτηματολογίου, βάσει της οποίας δημιουργήθηκε το
παρακάτω πρόγραμμα της επιμορφωτικής δράσης:

(Α) Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών σε Ψηφιακά εργαλεία μάθησης

   -   5 Ασύγχρονες Διδακτικές ενότητες με υλικό που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου με το
ακόλουθο πρόγραμμα

Τι είναι οι φόρμες Google - Δημιουργία φόρμας - Φόρμα Κουίζ  [1η εβδομάδα: 21 - 27/3/2022]



Συνεργατικά και υποστηρικτικά  Εργαλεία (Google Drive - Google Docs - Google sheets)  [2η εβδομάδα: 28/3 -
3/4/2022]

Δημιουργία μαθήματος με το Nearpod  [3η εβδομάδα: 4 - 10/4/2022]

Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού (Quizlet, Kahoot, Quizziz, Prezi)  [4η εβδομάδα: 11 - 17/4/2022]

Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού (Padlet, Wakelet)  [4η εβδομάδα: 9 - 15/4/2022]

   -   1 Σύγχρονη Διδακτική ενότητα (διά ζώσης παρουσίαση) από τον επιμορφωτή της δράσης, με θέμα τον
"ψηφιακό ασπροπίνακα" (Jamboard), στις  5/5/2022

(B) Επιμορφωτική-ενημερωτική συνάντηση με θέμα "Ο θεσμός του συμβούλου καθηγητή: Εμπειρία εφαρμογής και 
προοπτικές" από τον Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου του 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ., στις 3/12/2021

(Γ) Σειρά Διαδικτυακών ενημερώσεων  για γονείς-μαθητές και καθηγητές, με θέματα: (i) "Σχολικός εκφοβισμός", 
(ii) "Άγχος εξετάσεων", που οργανώθηκαν από την ψυχολόγο του σχολείου, κατά την περίοδο Απριλίου - Μαΐου
2022

Μετά το πέρας της υλοποίησης του ως άνω επιμορφωτικού προγράμματος:

Έγινε η σύνταξη του τελικού ερωτηματολογίου Αποτίμησης της συνολικής Δράσης του 8ου άξονα "Συμμετοχή
των Εκπαιδευτικών σε Επιμορφωτικές Δράσεις" [https://forms.gle/1VJDCELyyaL6aJna6] &

Πραγματοποιήθηκε μία διά ζώσης συνάντηση, που στόχο είχε την τελική αποτίμηση της (συνολικής) δράσης.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://www.epalanoliosion.gr/course/in-school-training/

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων στους εκπαιδευτικούς του σχολείου
μας, με θέματα: - την εξοικείωση στις νέες τεχνολογίες, - τη βελτιστοποίηση
ομαδοσυνεργατικών τεχνικών, -την αναγνώριση μαθησιακών προβλημάτων

Θέμα 2

Άξονας



Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων στους εκπαιδευτικούς του σχολείου
μας, με θέματα: -τους τρόπους διαχείρισης κρίσεων στη σχολική τάξη, -τη θετική
ψυχολογία στην εκπαίδευση, -Διαμεσολάβηση

Θέμα 3

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Ειδικότερο Θέμα

Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων στους εκπαιδευτικούς του σχολείου
μας, με θέματα: -τους τρόπους διαχείρισης κρίσεων στη σχολική τάξη, -τη θετική
ψυχολογία στην εκπαίδευση,

Θέμα 4

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Ειδικότερο Θέμα

Πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων στους εκπαιδευτικούς του σχολείου
μας, με θέματα: -επιμόρφωση για αναζήτηση μεθόδων βέλτιστης συνεργασίας
σχολείου και τοπικής- ευρύτερης κοινωνίας

Θέμα 5

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να εκδηλωθεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον



για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus.


