
Πρώτη Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

To 1o ΕΠΑΛ Κορυδαλλού είχε 715 μαθητές και 100 εκπαιδευτικούς τη σχολική
χρονιά 2020-21. Η σχολική διαρροή ήταν ελάχιστη έως μηδαμινή. Διαθέτουμε 6
τομείς και 13 ενεργές ειδικότητες. Μαζί με το 6ο Εργαστηριακό Κέντρο Πειραιά το
σχολείο καταλαμβάνει ένα χώρο περίπου 3000 τ.μ. και περιλαμβάνει 21 εργαστήρια.
Ο αριθμός των μαθητών αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια. Ειδικά την
τελευταία χρονιά έγιναν 280 αιτήσεις στην Α τάξη από 240 το προηγούμενο έτος και
πραγματοποιήθηκε κλήρωση για την είσοδο στο σχολείο.

Το σχολείο μας αποτελεί μια συνεκτική κοινότητα με ειλικρινείς και άριστες
σχέσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, τους μαθητές και το Δήμο
Κορυδαλλού. Επικεντρωνόμαστε στο μαθητή και τα προβλήματά του και
προσπαθούμε να δώσουμε άμεσες και πρακτικές λύσεις. Είμαστε υπέρ των κανόνων
που δημιουργούν κλίμα ασφάλειας και δημοκρατίας στο σχολείο και αυτό βοηθάει
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να γνωρίζουν τον ρόλο τους. Οι μαθητές μας προέρχονται
από περίπου 8 διαφορετικούς δήμους και καθημερινά διανύουν μεγάλες αποστάσεις
με τα ΜΜΜ.

Οι εγκαταστάσεις μας είναι σύγχρονες και οι εκπαιδευτικοί έχουν  μεγάλη διάθεση
προσφοράς, δεδομένα που μπορούν να λειτουργήσουν θετικά στην εκπαίδευση των
μαθητών. Έχουμε  συνεχείς συνεργασίες με φορείς και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα
και το εξωτερικό και συμμετέχουμε σε συμπράξεις (Erasmus , CoE κ.α.) με σκοπό
την παραγωγή υλικού, την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, τη βελτίωση του
παιδαγωγικού έργου και την αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία



Θετικά σημεία

 Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα συμπράξεων ERASMUS ΚΑ2.
Ολοκλήρωση προγράμματος σύμπραξης με Πανεπιστήμια και το Συμβούλιο της
Ευρώπης με μεγάλη επιτυχία. Εξαιρετική επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις
και φοίτηση μεγάλου αριθμού μαθητών μας σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Συμμετοχή σε καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς μαθητών με βράβευση τους.
Μεγάλη εμπειρία σε διαχείριση συμπράξεων με πανεπιστήμια και φορείς του
εξωτερικού και συμμετοχή πλήθους εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις, παραγωγή
υλικού και παιδαγωγικά και διαδικαστικά θέματα. Η ασφάλεια που νιώθουν οι
μαθητές και οι γονείς τους στο σχολείο μας, η καλή ποιότητα διδασκαλίας και η
ενημέρωση που έχουν οδήγησει το σχολείο μας  να έχει μεγάλη ζήτηση από τους
μαθητές  με αποτέλεσμα να γίνει κλήρωση στην Α΄τάξη ανάμεσα σε 280
αιτούντες καθώς επίσης και σε τομείς της Β τάξης.

Σημεία προς βελτίωση

Να έχουμε ψυχολόγο και σχολικό νοσηλευτή για την καλύτερη αντιμετώπιση των
μαθητών που έχουν ανάγκη. Να υπάρχει ενδοσχολική επιμόρφωση σε πραγματικό
διδακτικό χρόνο  ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να βελτιώσει το εκπαιδευτικό
έργο που προσφέρει.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν θετικά στην παρότρυνση του Διευθυντή για
συμμετοχή σε δράσεις εντός και εκτός σχολικού ωραρίου και αφιέρωσαν πολύ
εξωδιδακτικό χρόνο για τη βελτίωση του σχολείου και του εκπαιδευτικού έργου.
Εξαιρετική ήταν η συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και με τον
Δήμο Κορυδαλλού.

Σημεία προς βελτίωση

Η απλοποίηση της νομοθεσίας, η έγκαιρη και σαφής ενημέρωση και η γραμματειακή
υποστήριξη του σχολείου είναι προϋποθέσεις για την καλύτερη οργάνωση και
λειτουργία του. Επίσης να προβλεφθεί κι άλλος υποδιευθυντής για πολύ μεγάλα
σχολεία όπως το δικό μας.



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Εμπλουτισμός και  αναβάθμιση των ακαδημαϊκών ικανοτήτων των εκπαιδευτικών
με σκοπό την καλύτερη ποιότητα εκπαίδευσης μέσα από τις επιμορφώσεις των
ευρωπαικών προγραμμάτων σε σύγχρονα αντικείμενα. Συνεργατικότητα για την
παραγωγή υλικού και την εφαρμογή στη σχολική τάξη.

Σημεία προς βελτίωση

Η έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικών γενικών ειδικοτήτων και ειδικής αγωγής
καθώς και ψυχολόγου κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του


