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 ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 το σχολείο λειτούργησε ως Πρότυπο Επαγγελματικό 

Λύκειο για την Α΄ τάξη και ως ΕΠΑ.Λ. για τις Β΄ και Γ΄ τάξεις.   

Μαθητικό Δυναμικό: 

• Στην Α΄ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. φοίτησαν εκατόν τριάντα τρεις (133) 

μαθητές/τριες. Λειτούργησαν επτά (07) τμήματα Γενικής Παιδείας 

και Προσανατολισμού. 

• Στη Β' τάξη ΕΠΑ.Λ. φοίτησαν ενενήντα επτά (97) μαθητές/τριες. 

Λειτούργησαν τέσσερα (04) τμήματα γενικής παιδείας και πέντε (05) 

Τομείς:  

1. Μηχανολογίας (30 μαθητές/τριες)  

2. Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού (21 μαθητές/τριες)  

3. Οικονομίας και Διοίκησης (16 μαθητές/τριες) 

4. Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας (17 μαθητές/τριες) 

5. Πληροφορικής (13 μαθητές)  

• Στη Γ' τάξη ΕΠΑ.Λ. φοίτησαν ογδόντα (80) μαθητές/τριες. 

Λειτούργησαν τέσσερα (04) τμήματα Γενικής Παιδείας και επτά (07) 

Ειδικότητες : 

1. Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών (11 

μαθητές/τριες) 

2. Τεχνικός Οχημάτων (20 μαθητές/τριες)  

3. Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, 

Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (11 μαθητές/τριες) 

4. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών (15 μαθητές/τριες) 

5. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων (08 μαθήτριες)  

6. Βοηθός Φυσικοθεραπευτή (07 μαθητές/τριες)  

7. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (08 μαθητές).  

Το 20% περίπου του συνολικού μαθητικού δυναμικού είναι αλλοδαποί. Μικρός 

αριθμός από αυτή τη κατηγορία μαθητών/τριών αντιμετωπίζει προβλήματα 

επικοινωνίας (προφορικής και γραπτής) στην ελληνική γλώσσα.  

Το 10% περίπου των φοιτούντων είναι μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες (δυσλεξία κ.α.) και υποστηρίζονται μόνο από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης. 

Στο σχολείο μας δεν λειτουργεί τμήμα ένταξης και δεν υπάρχει μαθητής/τρια που 

χρειάζεται υποστήριξη από ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.  

Εκπαιδευτικό Προσωπικό:  

Στο σχολείο μας υπηρέτησαν πενήντα πέντε (55) καθηγητές,  

- είκοσι πέντε (25) μόνιμοι με οργανική θέση,  
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- μια (01) μόνιμη εκπαιδευτικός με απόσπαση από άλλη σχολική μονάδα εντός 

ΠΥΣΔΕ Αργολίδας 

- έξι (06) μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τοποθέτηση σε άλλες σχολικές μονάδες που 

συμπλήρωσαν το ωράριο τους στη σχολική μας μονάδα 

- έξι (06) νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ 

με προσωρινή τοποθέτηση στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Άργους 

- μια (01) εκπαιδευτικός που βρίσκεται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ με προσωρινή 

τοποθέτηση στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Άργους. 

- Οκτώ  (08) αναπληρωτές τακτικού προϋπολογισμού με μερική ή ολική 

τοποθέτηση στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Άργους  

- τέσσερις (04) αναπληρωτές μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 

(Π.Δ.Ε),  

- μια (01) αναπληρώτρια με τρίμηνη σύμβαση covid (με ανανέωση ανά τρίμηνο)  

- μια αναπληρώτρια ψυχολόγος μέσω του ΜΝΑΕ (Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.)  

- ένας (01) φιλόλογος και ένας (01) μαθηματικός μέσω του ΜΝΑΕ Μια Νέα 

Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. (ΜΝΑΕ)  

 

Διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό: 

- ένας γραμματέας  

- μία μόνιμη καθαρίστρια   

- δύο καθαρίστριες με σύμβαση έργου.  

 

Κτιριακές Υποδομές: 

Σε κτιριακό επίπεδο υπάρχει επάρκεια διδακτικών αιθουσών - δέκα έξι (16) 

συνολικά, μία αίθουσα εκδηλώσεων χωρητικότητας τριακοσίων (300) ατόμων,  μία 

αίθουσα τηλεδιασκέψεων, ένα εργαστήριο Φυσικών Επιστημών και τρία (03) 

εργαστήρια Υπολογιστών. Το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων 

πραγματοποιείται στο 1ο Εργαστηριακό Κέντρο που στεγάζεται στο ίδιο κτιριακό 

συγκρότημα. Το γραφείο Διευθυντή, το γραφείο Υποδιευθυντών και τα τρία γραφεία 

καθηγητών είναι ικανοποιητικών διαστάσεων. Υπάρχει μεγάλο προαύλιο (3000 τ.μ. 

περίπου) χωρίς ωστόσο επαρκή σκίαση και επαρκείς αθλητικές εγκαταστάσεις Δεν 

υπάρχει κλειστό γυμναστήριο και τα γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ χρήζουν συντήρησης.  

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του σχολείου είναι ότι στεγάζεται σε κτιριακό 

συγκρότημα που βρίσκεται έξω από την πόλη του Άργους και δίπλα σε επαρχιακή 

οδό – αρτηρία σύνδεσης των πόλεων Άργους – Ναυπλίου  γεγονός που συχνά 

δυσχεραίνει την ομαλή, ασφαλή και έγκαιρη προσέλευση και αποχώρηση των 

μαθητών/τριών.    
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ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση  

Η λειτουργία του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. για την Α΄ τάξη, με νέο πρόγραμμα 

σπουδών και εισαγωγή των έξι μαθημάτων Προσανατολισμού, αποτέλεσε μια 

πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Αν και οι εκπαιδευτικοί των 

επαγγελματικών ειδικοτήτων είναι εξοικειωμένοι στην συνδιδασκαλία των 

εργαστηριακών μαθημάτων, η συνδιδασκαλία εκπαιδευτικών διαφορετικών 

ειδικοτήτων, ως εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης των γνωστικών 

αντικειμένων των μαθημάτων Προσανατολισμού, ήταν κάτι πρωτόγνωρο και όφειλαν 

να το αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο και πιο γόνιμο τρόπο.  

Η μεγάλη εμπειρία των περισσότερων εξ αυτών, η διάθεση συνεργασίας και 

αλληλοϋποστήριξης μεταξύ των εκπαιδευτικών και η πεποίθηση ότι τα μαθήματα 

Προσανατολισμού  θα συμβάλλουν στην καλύτερη γνωριμία και εξοικείωση των 

μαθητών/τριών με όλους τους τομείς και τις ειδικότητες, έφεραν το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Οι ομαδικές εργασίες, οι δράσεις που διοργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν 

καθώς και η τελική αποτίμηση των διδακτικών πρακτικών που ακολουθήθηκαν, 

κατέδειξαν στους/στις μαθητές/τριες τα κριτήρια επιλογής τομέα – ειδικότητας – 

επαγγέλματος. Η Συμβουλευτική και ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός 

εφαρμόστηκαν μέσα από τη διαθεματική διδασκαλία των μαθημάτων 

Προσανατολισμού.  

Η μη έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων που 

απαιτούνται για τη διδασκαλία των μαθημάτων προσανατολισμού έφερε αρχικά μια 

αναστάτωση ως προς τον προγραμματισμό και τον συντονισμό του προγράμματος. Η 

έλλειψη εκπαιδευτικού ειδικότητας για το μάθημα Τέχνες και Πολιτισμός καλύφθηκε 

από εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων.      

Η εφαρμογή του προγράμματος «Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας – 

πρόγραμμα ΜΝΑΕ» ήταν πλήρως ικανοποιητική. Οι εκπαιδευτικοί, μαθηματικοί και 

φιλόλογοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, συνεργάστηκαν άριστα. Η συνδιδασκαλία και 

εδώ καλλιέργησε  κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας καθώς οι μαθητές/τριες ένιωσαν και 

είδαν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την διάθεση συνεργασίας που είχαν οι εκπαιδευτικοί 

μεταξύ τους.  

Οι επιδόσεις προφορικού βαθμού από το πρώτο στο δεύτερο τετράμηνο των 

περισσότερων μαθητών/τριών βελτιώθηκαν. Όμως αρκετοί/ές μαθητές/τριες παραμένουν 

αδιάφοροι/ες, γεγονός που θα πρέπει να διερευνηθεί ενδελεχώς κατά την επόμενη σχολική 

χρονιά. Οι σχετικά χαμηλές επιδόσεις στις τελικές γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες 

εξετάσεις αποδίδονται, κυρίως, στο γεγονός της απειρίας ή/και της μη εξοικείωσης των 

μαθητών/τριών λόγω της μη πραγματοποίησης τελικών γραπτών εξετάσεων κατά τα δύο 

προηγούμενα σχολικά έτη.  

Οι δράσεις και τα προγράμματα βιωματικής μάθησης που εφαρμόστηκαν σε τμήματα 

και των τριών τάξεων καλλιέργησαν ή/και  ενίσχυσαν τη θετική στάση των μαθητών/τριών για  
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όλα τα γνωστικά αντικείμενα. (όλα τα προγράμματα/ δράσεις αναφέρονται σε αντίστοιχα 

χωρία των αξόνων που ακολουθούν).  

Παράδειγμα βιωματικής μάθησης αποτελεί και η δράση  με τίτλο: «Το Πείραμα του 

Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της ακτίνας της Γης» που  πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 

21 Μαρτίου 2022 και έδωσε την ευκαιρία στους/στις μαθητές/τριές μας να υπολογίσουν την 

περιφέρεια της Γης επαναλαμβάνοντας το διάσημο πείραμα του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού, 

αστρονόμου και φιλοσόφου Ερατοσθένη. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη του 

πειράματος, ως αναπόσπαστου συστατικού της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από την 

συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σε βιωματικές και συνεργατικές ανακαλυπτικές  

δραστηριότητες. Η δράση διοργανώθηκε φέτος από την Πανελλήνια Ένωση Υπευθύνων 

ΕΚΦΕ (ΠΑΝΕΚΦΕ), σε συνεργασία με το ΙΑΑΔΕΤ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 

την υποστήριξη και έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. 

Ενισχύοντας τον ρόλο της διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού στην Α΄ 

τάξη Π.ΕΠΑ.Λ. και αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της συμβουλευτικής και του 

επαγγελματικού προσανατολισμού, εκπαιδευτικοί όλων των επαγγελματικών ειδικοτήτων 

διοργάνωσαν την «Ημέρα Καριέρας». Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης ενημερώθηκαν για το 

αντικείμενο σπουδών και τις επαγγελματικές διεξόδους όλων των ειδικοτήτων  του σχολείου 

μας. Σκοπός της δράσης αυτής ήταν να γνωρίσουν τους Τομείς του επαγγελματικού λυκείου 

πριν κάνουν την επιλογή σπουδών τους στη Β΄ τάξη Π.ΕΠΑ.Λ..   

Σχολική διαρροή – φοίτηση 

Από τους τριακόσιους δέκα (310) φοιτούντες, κρίθηκε ανεπαρκής η φοίτηση 

τριάντα έξι (36) μαθητών/τριών. Το 11,6% (περίπου) των μαθητών/μαθητριών 

παρουσίασε προβλήματα αποσπασματικής παρακολούθησης των μαθημάτων.  Έγιναν  

προσπάθειες ανάλυσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων – κοινωνικών, 

οικονομικών, οικογενειακών ή άλλων – που προκαλούν αυτό το φαινόμενο. Το έργο 

της ψυχολόγου του σχολείου καθώς και οι παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών – 

συμβούλων αποδείχτηκαν καταλυτικής σημασίας και συμβολής προς αυτό. Στην 

κατεύθυνση αυτή προσανατολίστηκε η δράση του άξονα και τα συμπεράσματα θα 

αξιοποιηθούν για το επόμενο σχολικό έτος. 

Οι διακόσιοι εβδομήντα τέσσερις (274) μαθητές/τριες, των οποίων η φοίτηση 

κρίθηκε επαρκής, όλοι και όλες προάγονται ή απολύονται.  

Η διαγωγή όλων των μαθητών/τριών κρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων 

ως «ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ».   

 

 

 Σχέσεις  μεταξύ μαθητών/τριών  

 Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών βρίσκονται σε εξαιρετικό επίπεδο. 

Μέσα από καινοτόμες διδακτικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν και προγράμματα / 

δράσεις που υλοποιήθηκαν, οι μαθητές/τριες μυήθηκαν στις αρχές της 

https://www.astro.noa.gr/eratosthenes/
https://drive.google.com/file/d/1WJgMjSo3jDdi9_LqcKOI0nEmfBbOWM0F/view
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ομαδοσυνεργατικής και της βιωματικής μάθησης και ανέπτυξαν ήπιες 

συναισθηματικές δεξιότητες όπως η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός στη 

διαφορετικότητα.  

Τα ελάχιστα περιστατικά λεκτικής σύγκρουσης και διαπληκτισμών 

αντιμετωπίστηκαν από τους συμβούλους εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή της 

σχολικής μονάδας. Ο διάλογος με τους/τις εμπλεκόμενους/νες μαθητές/τριες βοήθησε 

να εντοπιστούν οι αιτίες αυτών των συγκρούσεων και να αντιμετωπιστούν.  

Το έργο της ψυχολόγου του σχολείου βοήθησε στη δημιουργία κλίματος 

ασφάλειας και εμπιστοσύνης για τους/τις μαθητές/τριες, έτσι ώστε να νιώσουν όλοι και 

όλες ότι το σχολείο είναι ένας χώρος αρμονικής συνύπαρξης με στόχο την προσωπική 

ανάπτυξη και πρόοδο.      

Σχέσεις μεταξύ μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών 

Όπως καταδεικνύουν τα αποτελέσματα ερωτηματολογίων που τέθηκαν 

στους/στις μαθητές/τριες από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και μαθημάτων, 

οι σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών βρίσκονται σε αρκετό υψηλό 

επίπεδο.  

Η δράση που υλοποιήθηκε σε αυτόν τον άξονα στόχευσε στη βελτίωση της 

επικοινωνίας μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί συζήτησαν 

με τα παιδιά ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους: 

τόπος καταγωγής, μητρική γλώσσα, πολιτισμικές διαφορές αλλά και ομοιότητες. Η 

καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας στον χώρο του σχολείου εν γένει 

αλλά και μέσα στη σχολική τάξη, ο σεβασμός και η υποστηρικτική διάθεση προς όλους 

ήταν κάποιες από τις βασικές παιδαγωγικές αρχές που αναπτύχθηκαν. 

Οι εκπαιδευτικοί που ορίστηκαν ως Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο στη διευκόλυνση και προαγωγή της σωστής επικοινωνίας μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών.   

Οι νέοι εκπαιδευτικοί του σχολείου, που δεν γνώριζαν το σύνολο του μαθητικού 

δυναμικού,  είχαν τη στήριξη και την ενθάρρυνση από τον Διευθυντή και από 

εκπαιδευτικούς με μεγάλη εμπειρία και προϋπηρεσία στο ΕΠΑ.Λ. Άργους (άτυπη 

εφαρμογή του θεσμού του «μέντορα εκπαιδευτικού»).  

Σχέσεις σχολείου – οικογένειας  

Τα περιοριστικά μέτρα κατά της διασποράς του covid-19 δεν επέτρεψαν τις δια 

ζώσης εκδηλώσεις/ενημερωτικές συναντήσεις με όλους τους γονείς. Διοργανώθηκαν 

δύο εξ αποστάσεως εκδηλώσεις – μία για τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών 

της Α΄ τάξης και μία για τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών των Β΄ και Γ΄ 

τάξεων – όπου  οι γονείς ενημερώθηκαν για θέματα λειτουργίας του σχολείου και 

θέματα φοίτησης των παιδιών τους.  

Η επικοινωνία σχολείου – οικογένειας είναι κομβικής σημασίας καθώς μόνο 

έτσι μπορούμε να γνωρίζουμε πλήρως τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 
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μαθητών/τριών μας και από κοινού, εκπαιδευτικοί και γονείς, να στοχεύσουμε στην 

πρόοδο τους. Επίσης, τα προβλήματα στάσης και συμπεριφοράς που τυχόν 

παρουσιάζουν τα παιδιά στο σχολείο πρέπει να συζητιούνται και από κοινού να 

αντιμετωπίζονται. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας – επικοινωνίας, διοργανώθηκε 

εξ αποστάσεως ημερίδα  με θέμα τα προβλήματα της εφηβείας. Η ψυχολόγος του 

σχολείου, εκπαιδευτικός κοινωνιολόγος και εκπαιδευτικός πληροφορικής 

αναφέρθηκαν στα προβλήματα των εφήβων εστιάζοντας στη σωστή ή μη χρήση του 

διαδικτύου και στις αποκλίνουσες συμπεριφορές που αυτό προκαλεί. Η συζήτηση ήταν 

εποικοδομητική και ανέδειξε θέματα και προβληματισμούς των οικογενειών.  

Η σχέση του σχολείου με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων είναι άριστη και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια 

αγαστής συνεργασίας με απώτερο στόχο τη βελτίωση της σχολικής ζωής των παιδιών.  

Ηγεσία – Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας 

1. Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού:  

Στην αρχή του διδακτικού έτους, έγινε ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών στους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου με σκοπό την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διοικητική και 

παιδαγωγική λειτουργία. Το εκπαιδευτικό προσωπικό αξιοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό 

σύμφωνα με τις γνώσεις και τις δεξιότητές του και εργάστηκε σε κλίμα ασφάλειας και 

αλληλεγγύης.  Οι εκπαιδευτικοί έδειξαν επαγγελματική ικανοποίηση με το έργο τους.  

2. Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού:  

Συντάχθηκε ο σχολικός κανονισμός και εγκρίθηκε από τον Σύλλογο Διδασκόντων και 

από την κυρία Σύμβουλο Παιδαγωγικής Ευθύνης του σχολείου μας. Ο σχολικός κανονισμός 

κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως 

προβλέπεται, και δημοσιεύτηκε και στη σελίδα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Άργους στο διαδίκτυο.  

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου στο σύνολό τους εφάρμοσαν τον σχολικό κανονισμό 

στο μέρος που τους/τις αφορά και συνέβαλαν στην καθολική εφαρμογή του από όλα τα μέλη 

της σχολικής μας κοινότητας. 

Οι αποκλίνουσες συμπεριφορές μαθητών/τριων ελέγχθηκαν  από τον Διευθυντή και 

τον Σύλλογο διδασκόντων και καταγράφηκαν, όπως προβλέπεται. Έγινε προσπάθεια 

εξάλειψης τέτοιων φαινομένων τόσο από τους Συμβούλους Σχολικής Ζωής όσο και από όλους 

τους εκπαιδευτικούς.   Ο ρόλος της ψυχολόγου του σχολείου ήταν καθοριστικός για την 

αντιμετώπιση φαινομένων βίας και αποκλίνουσας συμπεριφοράς.  

3. Εκσυγχρονισμός των υποδομών και εξασφάλιση πόρων:  

Το σχολείο είναι ένα από τα έξι πρώτα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. και έχουν γίνει όλες οι 

απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση των κεφαλαίων που προβλέπονται για την 

αναβάθμισή του.  Συντάχθηκε έκθεση (απάντηση σε σχετικό Ερωτηματολόγιο) προς τους 

αρμόδιους φορείς (Δήμος, Υπουργείο) που αφορούσε στην κατάσταση των κτιριακών 

υποδομών. Τεκμηριωμένα ζητήθηκε η συντήρηση ή/και η ανακαίνιση χώρων του κτιρίου 

καθώς και η ενεργειακή και υλικοτεχνική αναβάθμισή του.  
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Υποβλήθηκε σχέδιο δράσης στον φορέα «Νόησις» μέσω του προγράμματος «Μια Νέα 

Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.» και μετά την έγκρισή του το σχολείο δέχτηκε υλικοτεχνική ενίσχυση για 

την υλοποίησή του. Κονσόλα ήχου, μικρόφωνα, πεδιόμετρο επίγειου και δορυφορικού 

τηλεοπτικού σήματος, φωτοβολταϊκό πάνελ, πίνακας ελέγχου εγκατάστασης, διακόπτες και 

άλλα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά παρελκόμενα αποκτήθηκαν μέσω του προγράμματος.   

4. Δημιουργία κλίματος ασφάλειας, συνεργασίας και προσωπικής ανάπτυξης:  

Εκπαιδευτικοί: 

Ο Διευθυντής αλλά και οι εκπαιδευτικοί με μεγάλη προϋπηρεσία στην Επαγγελματική 

Εκπαίδευση υποστήριξαν τους νεοδιόριστους συναδέλφους και τους αναπληρωτές με κάθε 

δυνατό τρόπο. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν πρώτη χρονιά στο σχολείο έδειξαν ότι 

προσαρμόστηκαν γρήγορα στο νέο περιβάλλον. Ο δημιουργικός διάλογος και η ανταλλαγή 

απόψεων και διδακτικών πρακτικών στόχευσε στη δημιουργία κλίματος ασφάλειας και 

αλληλεγγύης. Η ενθάρρυνση και η επιβράβευση χρησιμοποιήθηκαν για να ενισχύσουν το έργο 

των εκπαιδευτικών. Οι ομάδες εκπαιδευτικών  κάθε ειδικότητας συνεργάστηκαν για τη 

δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και αντάλλαξαν απόψεις διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Οι 

δεσμοί μεταξύ των εκπαιδευτικών ενισχύθηκαν, επίσης, στους σχολικούς περιπάτους και στις 

εκπαιδευτικές εκδρομές, όπου τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωριστούν και σε προσωπικό 

επίπεδο με ανάδειξη των ενδιαφερόντων τους ή/και των αναγκών της ζωής τους.  

Ενισχύθηκε κάθε προσπάθεια προσωπικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών με ενημέρωση 

και διευκόλυνση για την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για όλους τους 

εκπαιδευτικούς 

Μαθητές/μαθήτριες: 

Ο διάλογος, η παρατήρηση καθημερινών δράσεων και τακτικών στον χώρο του 

σχολείου,  και η συλλογή στοιχείων από ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι μαθητές/τριες 

μας κατέδειξαν τις ανάγκες των μαθητών/τριων μας και επιχειρήσαμε την επίλυσή τους, στο 

βαθμό που άπτονται στις υποχρεώσεις και στις δυνατότητες του σχολείου.  

Η πρόοδος των μαθητών/τριών μας και η καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης, 

ασφάλειας και συνεργασίας αποτυπώνεται στην αλλαγή στάσης πολλών εξ αυτών και στην 

βελτίωση των επιδόσεων τους.  

Γονείς-κηδεμόνες: 

Η επικοινωνία και η συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες είναι κομβικής σημασίας 

γι΄ αυτό οργανώθηκαν ημέρες και ώρες ενημέρωσης και ψυχολογικής ενίσχυσης αυτών. 

Συστηματικά οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονταν τηλεφωνικά ή/και με αποστολή μηνυμάτων 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για θέματα φοίτησης  των παιδιών τους. Στη σελίδα του σχολείου 

υπάρχει η δυνατότητα να ενημερωθούν για όλα τα τρέχοντα θέματα, όπως εξετάσεις, ωρολόγιο 

πρόγραμμα, εκδηλώσεις κ.α.. Η συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων είναι άριστη, αν και η επικοινωνία με όλους τους γονείς/κηδεμόνες 

δεν ήταν πάντα εφικτή, ούτε εποικοδομητική.    

Σχολείο και κοινότητα 
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Διαμόρφωση δικτύων σχολείων 

Η ίδρυση των πρώτων έξι Πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και η ανάγκη να γνωρίσουμε το νέο 

περιβάλλον για την Επαγγελματική Εκπαίδευση ήταν η αιτία να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο 

Πρότυπων ΕΠΑ.Λ.. Η συνεργασία, κυρίως σε επίπεδο Διευθυντών σχολικών μονάδων, υπήρξε 

εποικοδομητική. Ο εντοπισμός και η συστηματική καταγραφή των αναγκών, των δυσκολιών 

και των προκλήσεων σε διδακτικό επίπεδο, μας  οδήγησε σε δημιουργικό διάλογο με τους/τις 

συναδέλφους από όλα τα Π.ΕΠΑ.Λ.. Αναπτύχθηκαν δεσμοί αλληλεγγύης, σεβασμού, 

δημιουργικής σκέψης και  κοινού οράματος.   

Η διαθεματικότητα και οι καινοτόμες διδακτικές πρακτικές αποτέλεσαν το έναυσμα 

να αποδεχτούμε την πρόσκληση από την ΕΕΠΕΚ (Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση  

της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας) και να συμμετέχουμε στη δράση «Καινοτόμα Σχολεία». Το 

εκπαιδευτικό υλικό του μεγάλου αποθετηρίου της ΕΕΠΕΚ αλλά, κυρίως, ο δίαυλος 

επικοινωνίας μεταξύ σχολικών μονάδων αποτελούν κίνητρο για την συνέχιση αυτής της 

δράσης/συνεργασίας.   

Συνεργασία με φορείς  

1) Η πολύχρονη συνεργασία του σχολείου με το Γενικό Νοσοκομείο Άργους 

συνεχίστηκε και αυτή τη σχολική χρονιά. Ημερίδα ενημέρωσης για θέματα που αφορούν στη 

σεξουαλική αγωγή των εφήβων  διοργανώθηκε από τον Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας 

του σχολείου μας. Ιατρός γυναικολόγος του ΓΝΑ ενημέρωσε τα παιδιά και απάντησε σε όλες 

τις απορίες τους.  

2) Σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέας Κίου 

υλοποιήθηκε πρόγραμμα με τίτλο «Αθάνατο Νερό» - ενταγμένο στο πρόγραμμα Σχολικών 

Δραστηριοτήτων της ΔΔΕ Αργολίδας. Μαθητές και μαθήτριες του τομέα Υγείας ανακάλυψαν 

τη σχέση της μυθολογίας, της λαογραφίας και της θρησκείας με το υγρό στοιχείο και 

διερεύνησαν την συμβολή του νερού στην υγεία και την ευεξία του ανθρώπινου οργανισμού. 

Με την πρώτη δράση του προγράμματος – Άργος, μια πόλη ταξιδευτής της ιστορίας – τα  

παιδιά περιηγήθηκαν στην πόλη του Άργους και γνώρισαν την ιστορία της πόλης, 

ανακαλύπτοντας τα ιστορικά της μνημεία: Νυμφαίο, Αρχαίο θέατρο, βυζαντινά μνημεία – 

κρήνες  κ.α.  Με τη δεύτερη δράση του προγράμματος – Ερασίνος, ο γιος του βράχου – σε  

εξωτερικά περιβάλλοντα και πεδία μελέτης, επιτεύχθηκε η ευαισθητοποίηση όλων σε θέματα 

ρύπανσης και προστασίας του νερού. 

3) Το τμήμα Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων της Γ΄ τάξης πραγματοποίησε διδακτική 

επίσκεψη στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άργους. Η συνεργασία μεταξύ των δύο σχολικών 

μονάδων είχε ως αποτέλεσμα την γνωριμία των μαθητριών μας με τα παιδιά που φοιτούν στο 

Ειδ. Δημοτικό και να κατανοήσουν τη διαφορετικότητά τους και να ενημερωθούν για τις 

ιδιαίτερες ανάγκες τους.  

4) Με πρωτοβουλία εκπαιδευτικών του τομέα Ηλεκτρολογίας- Ηλεκτρονικής και του 

τομέα Μηχανολογίας, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή ημερίδα όπου επαγγελματίες με 

πολυετή εμπειρία στον χώρο της ναυτιλίας  ενημέρωσαν τους/τις μαθητές/τριες για τις 

διεξόδους και προοπτικές των ειδικοτήτων Ηλεκτρολογίας και Μηχανολογίας  στα ναυτιλιακά 

επαγγέλματα.  

5) Το Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. Άργους και ο τομέας Διοίκησης και Οικονομίας ξεκίνησε 

τη συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό οργανισμό Junior Achievement (JA) 
Greece και συμμετείχε στον διαγωνισμό επιχειρηματικότητας για μαθητές και φοιτητές. Ο 
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θεσμός αυτός ενθαρρύνει τους μαθητές να δημιουργήσουν μια δική τους «εικονική 
επιχείρηση».  

6) Το Επαγγελματικό Λύκειο Άργους επί σειρά ετών επιδιώκει συνεργασίες με 

επιστημονικούς φορείς, όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Οι σχέσεις αλληλοσεβασμού και συνεργαστικότητας 

υφίστανται και με ένθερμο τρόπο καλλιεργούνται με στόχο τις νέες συνεργασίες-

συνδιοργανώσεις.   

Εξωστρέφεια 

Συμμετοχή του σχολείου σε πολιτιστικές «εκδηλώσεις μνήμης για τα 100 χρόνια από 

τη Μικρασιατική καταστροφή» της Νέας Κίου με την ταινία «Ένας Άγνωστος Σωτήρας».  

Διάχυση δύο δράσεων των συνεργαζόμενων τομέων Οικονομίας – Διοίκησης και 

Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής μέσω του προγράμματος «Νόησις – ΜΝΑΕ» με δημιουργία 

ιστοσελίδας, διαφημιστικού σποτ και αφίσας που αφορούν στη δημιουργία εικονικών 

επιχειρήσεων εμπορίας και εγκατάστασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού. Ενταγμένη στο ίδιο 

πρόγραμμα ήταν και η υλοποίηση άσκησης μέτρησης ήχου της πόλης όπου μαθητές/ τριες 

εφάρμοσαν τεχνικές μέτρησης ήχου σε διάφορα σημεία-πεδία εφαρμογής και διαπίστωσαν τα 

προβλήματα ηχορύπανσης στην πόλη μας.  

Διάχυση δράσης του τομέα Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής μέσω του προγράμματος 

«Νόησις – ΜΝΑΕ» με δημιουργία φωτοβολταϊκού το οποίο θα παρουσιαστεί σε εγχώριο και 

ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Η αρωγή του τομέα Μηχανολογίας στην κατασκευή πρότυπου 

φωτοβολταϊκού ήταν σημαντική.   

Διάχυση του προγράμματος «Erasmus – κινητικότητα μαθητών/τριών» που 

υλοποιήθηκε από τους τομείς Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής και Πληροφορικής με 

δημιουργία βίντεο-παρουσίασης, αφίσας και πρόσκλησης στην εκδήλωση παρουσίασης του 

προγράμματος.   

Διοργανώσαμε εκδήλωση αποφοίτησης σχολικού έτους 2021-2022. Η εκδήλωση 

πραγματοποιήθηκε στον μεγάλο προαύλιο χώρο του σχολείου. Παρουσιάστηκαν όλες οι 

δράσεις και τα έργα των μαθητών/τριών μας στους γονείς και στους επίσημους 

προσκεκλημένους μας.   

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί θέμα κομβικής σημασίας, δεδομένων των 

καινούριων πρακτικών που κλήθηκαν να εφαρμοστούν ιδιαίτερα στην Α΄ τάξη Προτύπου 

ΕΠΑ.Λ. και οι οποίες αναμένεται να επεκταθούν στην Β΄ τάξη κατά το επόμενο σχολικό έτος.  

Δράσεις εσωτερικής/ενδοσχολικής επιμόρφωσης:    

1) Δράσεις ετεροπαρατήρησης από νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές 

εκπαιδευτικούς με μικρή προϋπηρεσία σε μαθήματα ειδικότητας. Οι νεοδιόριστοι 

εκπαιδευτικοί, σε συνεννόηση με καθηγητές της ίδιας ειδικότητας, παρακολούθησαν τη 

διδασκαλία θεωρίας ή εργαστηρίου και στη συζήτηση που ακολούθησε έγινε 

ανατροφοδότηση και σχολιασμός για τη χρήση των νέων τεχνολογιών, την αξιοποίηση πηγών 

και τις διδακτικές πρακτικές. 
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2) Συναντήσεις ανά ομάδα Ειδικότητας/ Τομέα με τον Διευθυντή της σχολικής 

μονάδας για συζήτηση και ανάλυση των παραμέτρων του αναλυτικού προγράμματος και των 

καλών πρακτικών που μπορούν να ενταχθούν στην διδακτική πρακτική του 1ου ΕΠΑ.Λ. 

Άργους. 

 

3) Συναντήσεις εκπαιδευτικών της Α΄ τάξης, ανά ομάδες ειδικοτήτων ή/και 

διαφορετικών μεταξύ τους, όπου έγινε αναλυτική συζήτηση και  σχολιασμός των οδηγιών 

διδασκαλίας των μαθημάτων Προσανατολισμού  της Α' Λυκείου (διαθεματική 

προσέγγιση).  

 

Σεμινάρια – επιμορφωτικά προγράμματα – ανώτατη βαθμίδα 

μεταπτυχιακών σπουδών  

Το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου μας είναι άριστα καταρτισμένο τόσο στο 

γνωστικό τους αντικείμενο όσο και στις αρχές της παιδαγωγικής. 

1) Περισσότεροι από τριάντα εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές,  που 

υπηρέτησαν στο σχολείο κατά τη φετινή σχολική χρονιά είναι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου.  

2) Πέντε εκπαιδευτικοί φοιτούν σε τμήματα μεταπτυχιακών σπουδών.  

3) Τέσσερις εκπαιδευτικοί είναι κάτοχοι ή φοιτούν σε ΑΕΙ δεύτερου πτυχίου.  

4) Περισσότεροι από δέκα εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στα εργαστήρια 

δεξιοτήτων του ΙΕΠ για το σχ.έτος 2021-2022 

5) Μαθηματικοί και Φιλόλογοι έχουν ολοκληρώσει την επιμόρφωση στην 

Ενισχυτική Εναλλακτική Διδασκαλία – ΜΝΑΕ.  

6) Δέκα εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων ολοκλήρωσαν την επιμόρφωση για τον 

Σύμβουλο καθηγητή – ΜΝΑΕ.  

7) Δέκα εκπαιδευτικοί επαγγελματικών/τεχνικών ειδικοτήτων έχουν ολοκληρώσει 

ή/και ολοκληρώνουν ετήσια επιμορφωτικά προγράμματα της ΑΣΠΑΙΤΕ – 

Συμβουλευτική και Παιδαγωγικής Επάρκειας.  

8) Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί παρακολούθησαν επιμορφωτικά προγράμματα που 

αφορούν στην ειδικότητά τους (π.χ. Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, Σεξουαλικής 

Αγωγής, Ρομποτικής κ.α.) ή/και ειδικής διδακτικής μεθοδολογίας με χρήση ΤΠΕ. 

 

Ο Διευθυντής του σχολείου ενθαρρύνει και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο την 

συμμετοχή και την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων.   

  

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά  προγράμματα  

Ευρωπαϊκά Προγράμματα: 

 

         Το σχολείο μας εκπονεί δράσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων  καθώς πιστεύουμε ότι η 

εμπειρία συμμετοχής σε αυτά καθιστά τους/τις μαθητές/τριες μας ικανούς να γνωρίσουν το 

ευρωπαϊκό βιομηχανικό και οικονομικό περιβάλλον και να εξελίξουν το επίπεδο σπουδών 

τους. Κατά το φετινό έτος 2021-2022 πραγματοποιήθηκαν:  

1) Δράση κινητικότητας ERASMUS μαθητών/τριών Τομέα Ηλεκτρολόγων, 

Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού καθώς και μαθητών Τομέα Πληροφορικής στο 

Βουκουρέστι της Ρουμανίας με φορέα υποδοχής την εταιρεία Athena Study and 

Training. Μαθητές/τριες και συνοδοί καθηγητές επισκέφθηκαν σημεία 

κοινωνικού, ιστορικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος στο Βουκουρέστι. 

Επιπλέον, στον κύριο κορμό της δράσης επισκέφθηκαν χώρους εργασίας και 

πρακτικής άσκησης, κατασκευής και διάθεσης υλικού πληροφορικής και 

ηλεκτρολογίας καθώς και τις σχολές Ηλεκτρολογίας και Πληροφορικής στο 

Πολυτεχνείο. 
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2) Εγγραφή στην πλατφόρμα του προγράμματος e-twinning πέντε εκπαιδευτικών του 

σχολείου που προτίθενται να παρακολουθήσουν πρόγραμμα επιμόρφωσης για να 

εμπλακούν σε προγράμματα κατά το επόμενο σχολικό έτος. 

3) Υποβολή πρότασης διαπίστευσης του σχολείου από το Ίδρυμα Κρατικών 

Υποτροφιών για την πενταετία 2021- 2027. 

4) Η υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος κινητικότητας (ERASMUS) για 

τον τομέα Διοίκησης και Οικονομίας αναβλήθηκε για την επόμενη σχολική χρονιά 

λόγω πανδημίας covid.   

5) Η υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος κινητικότητας (ERASMUS) για 

εκπαιδευτικούς, επίσης αναβλήθηκε για την επόμενη σχολική χρονιά λόγω 

πανδημίας covid.   

 

 

Εθνικά προγράμματα:  

 

Μεγάλη είναι η δραστηριότητα του σχολείου μας και στα εθνικά προγράμματα. Η 

βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση καθώς και η καλλιέργεια ήπιων δεξιοτήτων, όπως η 

συνεργασία, ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη αναπτύσσονται μέσα από τη 

συμμετοχή των μαθητών/τριών σε προγράμματα και δράσεις. Έχουν ήδη αναφερθεί σε 

προηγούμενα πεδία/άξονες τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν, 

καθώς και προγράμματα ενταγμένα σε εθνικά δίκτυα/φορείς.  

Υλοποιήθηκαν τρία προγράμματα στο πλαίσιο του προγράμματος «Νόησις – ΜΝΑΕ» 

και συγκεκριμένα:  

1) Εικονική Επιχείρηση  «ARGOS  ELECTRONICS»   

2) Εικονική Επιχείρηση  «ARGOLIDA  ACOUSTICS» 

Για τις δύο εικονικές επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν: ιστοσελίδα και διαφημιστικό σποτ. 

Εγκαταστάθηκε ηλεκτρονικός και ηλεκτροακουστικός εξοπλισμός.  

3) «Αυτόνομο Σύστημα Φωτοβολταϊκών» με προμήθεια εξοπλισμού και 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκού.  

Η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού έγινε από την ομάδα ρομποτικής του σχολείου.  

 

 

 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ  ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  

Από την αρχαιότητα ακόμα, το παράγγελμα "γνῶθι σαυτόν" θέτει ως βάση του 

ανθρωπισμού την αυτογνωσία. Αναθέτει στον άνθρωπο το καθήκον να γνωρίζει το δικό του 

μέτρο χωρίς να προσπαθεί να ανταγωνιστεί τους άλλους. Η εσωτερική αξιολόγηση – 

αυτοαξιολόγηση του έργου του σχολείου έχει ως απώτερο στόχο να γνωρίσουμε ποιοι είμαστε, 

ποια τα δυνατά μας σημεία και ποιες οι αδυναμίες μας. Μόνο μέσα από την  ολοκληρωμένη 

αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, την κριτική και την ανατροφοδότηση  θα 

αναδειχτούν πρακτικές βελτίωσης, ατομικής και συνολικής για όλα τα μέλη της σχολικής μας 

κοινότητας και για τη σχολική μας ζωή εν γένει.  

Η φετινή σχολική χρονιά ήταν για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς μια μετάβαση από 

τις συνθήκες περιορισμού και σχετικής απομόνωσης των προηγούμενων δύο ετών σε 

κανονικές συνθήκες λειτουργίας του σχολείου. Η εσωτερική αξιολόγηση – αυτοαξιολόγηση 

της σχολικής μας μονάδας έγινε με την προοπτική να γνωρίσουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι τον 

εαυτό μας.  

Στην αρχή του σχολικού έτους ο Διευθυντής ενημέρωσε τον σύλλογο διδασκόντων του 

σχολείου για τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης. Διαλογική συζήτηση σε ειδική 
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συνεδρίαση κατέδειξε την αναγκαιότητα υλοποίησης σχεδίων δράσης αποτύπωσης και 

βελτίωσης του σχολείου.  

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Άργους – Πρότυπο ΕΠΑ.Λ. 

για την Α΄ τάξη, ενεπλάκησαν στις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης σχολικού έτους 2021-

2022. Υλοποιήθηκαν εννέα σχέδια δράσης, ένα για κάθε άξονα. Τα σπουδαιότερα 

αποτελέσματα των δράσεων είναι τα ακόλουθα:  

Θ ετ ικά  σημε ία  

• Η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και συνεργατικότητας μεταξύ 

εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων στο πλαίσιο της διδακτικής 

διαθεματικής προσέγγισης των μαθημάτων Προσανατολισμού. 

• Η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος Εναλλακτικής 

Ενισχυτικής διδασκαλίας στη Νεοελληνική Γλώσσα και στα 

Μαθηματικά της Α΄ τάξης.  

• Η εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών διαφοροποιημένης 

διδασκαλίας.  

• Οι αρχές της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης ως βασικός άξονας  

βελτίωσης των επιδόσεων και της προόδου των μαθητών/τριών.  

• Ο καταλυτικός ρόλος της ψυχολόγου του σχολείου στην επίλυση 

προβλημάτων αποκλίνουσας συμπεριφοράς μαθητών/τριών.  

• Η διαρκής επικοινωνία εκπαιδευτικών – μαθητών και η συμβολή του 

Διευθυντή του σχολείου στην καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης και 

ασφάλειας στον χώρο του σχολείου.  

•  Η άριστη συνεργασία του σχολείου με το διοικητικό συμβούλιο του 

Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.  

• Η θετική στάση όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου τόσο σε επίπεδο 

συνεργασίας μεταξύ τους, όσο και σε επίπεδο διεκπεραίωσης οποιασδήποτε 

εργασίας τους ανατέθηκε. 

• Η διάθεση αλληλεγγύης και γόνιμου διαλόγου που επέδειξαν όλοι οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στα δίκτυα σχολείων που δημιουργήθηκαν.  

• Η στήριξη του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.  

• Η  άριστη συνεργασία με τους φορείς που συνδεόμαστε.  

• Η πρόοδος και η αυτοβελτίωση των περισσότερων εκπαιδευτικών μέσω της 

δια βίου μάθησης.  

• Η μεγάλη εμπειρία ομάδας εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό και στην 

υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων.  

• Η υποστηρικτική και ενθαρρυντική στάση του Διευθυντή του σχολείου.  

 

Σημ εία  πρ ος  βε λ τ ίω ση  

• Η διδασκαλία των μαθημάτων Προσανατολισμού από εκπαιδευτικούς 

επαγγελματικής ειδικότητας Α΄ ανάθεσης. 

• Η βελτίωση  των σχέσεων σχολείου – οικογένειας: Οι γονείς να έρθουν 

πιο κοντά στη σχολική πραγματικότητα και οι εκπαιδευτικοί να 

γνωρίσουν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των 

μαθητών/τριών τους.  
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• Η έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικών στην σχολική μονάδα για την κάλυψη 

λειτουργικών κενών. Οι καθυστερήσεις κάλυψης λειτουργικών αναγκών 

δημιουργούν προβλήματα στον συντονισμό του προγράμματος και στην εν 

γένει διοικητική και παιδαγωγική λειτουργία του σχολείου.  

• Η αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού δεν επιτεύχθηκε πλήρως αλλά 

έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση του και 

έχουμε τη διαβεβαίωση όλων των αρμόδιων φορέων (Δήμος, Υπουργείο) 

• Η διαμόρφωση ισχυρότερου δικτύου ΠΕΠΑΛ όπου η συνεργασία, ο 

δημιουργικός διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων καινοτόμων διδακτικών 

προσεγγίσεων θα ενισχύσει τους  εκπαιδευτικούς και θα βοηθήσει στην 

πρόοδο των μαθητών/τριών μας.  

• Διαρκής επιμόρφωση/ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών σε θέματα νέων 

προγραμμάτων σπουδών και διδακτικών πρακτικών.  

•  Η οργάνωση και η υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων οφείλει να γίνει 

πιο ευέλικτη και λιγότερο χρονοβόρα.  

                Πρ οτά σε ις  γ ια  ανα γκαί ες  ε π ιμ ορφώ σε ι ς  

• Η δημιουργία στο σχολείο μας Κέντρου Επιμόρφωσης για όλους τους 

εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ. όπως προβλέπεται από το πλαίσιο 

λειτουργίας των Πρότυπων ΕΠΑ.Λ..  

• Η επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών των επαγγελματικών 

ειδικοτήτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου στα προγράμματα 

σπουδών,  στη διαθεματική διδασκαλία των μαθημάτων 

Προσανατολισμού, σε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές κ.α. με 

επιμορφωτικές δράσεις του Κέντρου Επιμόρφωσης.  

• Η δημιουργία Γραφείου Σύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας. Ο συντονισμός και η οργάνωση του «Μεταλυκειακού έτους 

– τάξη Μαθητείας» καθώς και η πρακτική άσκηση για τους μαθητές του 

Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. προτείνεται να υπάγονται στις αρμοδιότητες του Γραφείου 

Σύνδεσης. Το Γραφείο μπορεί να στελεχωθεί από εκπαιδευτικούς 

επαγγελματικών ειδικοτήτων που έχουν αυξημένα προσόντα στην 

Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό προσανατολισμό που υπηρετούν στο  

σχολείο μας.  

• Επιμόρφωση από το ΙΕΠ όλων των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα ΜΝΑΕ 

τόσο για την Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία όσο και για τον Σύμβουλο 

καθηγητή.  

• Επιμόρφωση από το ΙΕΠ όλων των εκπαιδευτικών στα εργαστήρια 

δεξιοτήτων. 

• Επιμόρφωση  όλων των εκπαιδευτικών στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά προγράμματα – Erasmus, e-

twinning. 

• Επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών σε νέες διδακτικές πρακτικές με χρήση 

νέων τεχνολογιών και στη ρομποτική.  

• Επιμόρφωση γονέων και κηδεμόνων σε θέματα που άπτονται της ανάπτυξης 

των εφήβων, των αναγκών και της προόδου τους. Προτείνεται η δημιουργία 

«σχολής γονέων» με δράσεις/σεμινάρια εντός του σχολείου.  
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Γε ν ικά  συμ περά σμα τα :  

Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών κάθε ομάδας ήταν άριστη. Ο συντονισμός 

των δράσεων, από κάθε συντονιστή και από τον Διευθυντή του σχολείου, ήταν επιτυχής ως 

προς τα χρονικά διαστήματα και την ολοκλήρωση της εσωτερικής αξιολόγησης.  

Η συνεργασία με το Εργαστηριακό Κέντρο και η  οργάνωση από τους συντονιστές  

των κοινών σχεδίων δράσης σε πέντε άξονες ήταν εποικοδομητική.  

Διαδικασίες επί μέρους αξιολόγησης και ανατροφοδότησης των σχεδίων δράσης 

ακολουθήθηκαν στη διάρκεια όλου του έτους. Σε ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε 

στις 22 – 06 – 2022 έγινε συνολική αποτίμηση των διαδικασιών και των αποτελεσμάτων των 

δράσεων εσωτερικής αξιολόγησης. Διαλογική συζήτηση κατέδειξε το γεγονός ότι το  

σ χ ο λ ε ί ο  μ α ς ,  τ ο  1 ο  ΕΠ Α . Λ .  –  Π . ΕΠ Α. Λ .  Ά ρ γ ο υ ς  θ α  σ το χ ε ύ ε ι  π ά ν τ α  

σ τ η  β ε λ τ ί ω σ η  τω ν  σ υ ν θ η κ ώ ν  τη ς  σ χ ο λ ι κ ή ς  ζ ω ή ς  κ α ι  σ τη ν  ε π ί τε υ ξ η  

σ τό χ ω ν  α το μ ι κ ή ς  κ α ι   σ υ λ λ ο γ ι κ ή ς  α ν ά π τ υ ξ η ς  κ α ι  π ρ ο ό δ ο υ  ό λ ω ν  τ ω ν  

μ ε λ ώ ν  τη ς  σ χ ο λ ι κ ή ς  κ ο ι ν ό τη τ α ς .      

Ο   ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

 

ΝΙΚΟΣ  ΤΣΙΠΙΑΝΙΤΗΣ 


