
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

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Νέας Σμύρνης

Το σχολείο υπάγεται στο Δήμο Νέας Σμύρνης και χρηματοδοτείται από τη Δευτεροβάθμια  Σχολική Επιτροπή.

e-mail : mail@1epal-n-smyrn.att.sch.gr

Τηλ: 210-9346375

URL: http://1epal-n-smyrn.att.sch.gr/

Το σχολείο βρίσκεται στα διοικητικά όρια του  δήμου Νέας Σμύρνης στην Περιφέρεια  Αττικής.

Διοικητικά υπάγεται στην Δ/νση  Β΄θμιας  Εκπαίδευσης Δ΄Αθήνας.

Το σχολείο μας ιδρύθηκε τη δεκαετία του 1950 (!), ως "Κατωτέρα Τεχνική Σχολή" (για αποφοίτους Δημοτικού).

Τη δεκαετία του 1960 προστέθηκε η "Σχολή Εργοδηγών" (για αποφοίτους Γυμνασίου).

Το 1977 μετατράπηκε σε ΚΕΤΕ, το οποίο περιελάμβανε:

Τεχνικό Λύκειο με τριετή φοίτηση.
Επαγγελματικό Λύκειο με τριετή φοίτηση.
Τεχνική Σχολή (Νέου Τύπου) με διετή φοίτηση.

Το 1986 δημιουργήθηκε το 1ο ΤΕΛ Νέας Σμύρνης και η 1η ΤΕΣ Νέας Σμύρνης

Το 1992 το 1ο ΤΕΛ διαχωρίστηκε σε 1ο & 2ο ΤΕΛ Νέας Σμύρνης.

Το 1998, από τα παραπάνω σχολεία προέκυψαν:

Το 1ο ΤΕΕ Νέας Σμύρνης.
Το 2ο ΤΕΕ Νέας Σμύρνης.
Το 3ο ΤΕΕ Νέας Σμύρνης.
Το 7ο Ενιαίο Λύκειο Νέας Σμύρνης.



Τα τρία ΤΕΕ που απέμειναν μετά την κατάργηση του 7ου Ε.Λ. (το 1999), συστεγάζονταν στο κτίριο της οδού Αγ.
Φωτεινής 2Α μέχρι τον Ιούνιο του 2005, λειτουργώντας σε διαφορετικά ωράρια (πρωινό - απογευματινό -
εναλλασσόμενο).

Μετά τη μεταστέγαση των σχολείων στο νέο σχολικό κτίριο στην οδό Κύπρου 21-25 και Μηδείας 2Α, που έγινε
τον Ιούνιο του 2005, το 1ο ΤΕΕ Νέας Σμύρνης λειτουργεί σε πρωινό ωράριο.

Το Σεπτέμβριο του 2006, το 1ο ΤΕΕ Νέας Σμύρνης μετατράπηκε σε 1ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Σμύρνης λειτουργεί
καθημερινά σε πρωινό ωράριο 08:15 - 14:05.

Σήμερα στο νέο κτίριο συστεγάζεται το 2ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Σμύρνης, το 3ο Ε.Κ (Εργαστηριακό Κέντρο) Αθήνας (Νέα
Σμύρνη), το Δ.Ι.Ε.Κ. και το 4ο Νηπιαγωγείο Δήμου Νέας Σμύρνης.

Ας σημειωθεί ότι τα αρχεία όλων των παραπάνω σχολείων και σχολών που υπήρχαν πριν (πλην του 7ου Ε.Λ),
φυλάσσονται στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Σμύρνης.

Την περσινή σχολική χρονιά 2020-2021 στο 1ο ΕΠΑΛ  εγγράφηκαν 96 μαθητές.

Τη διοικητική του δομή αποτελεί μόνο ο Διευθυντής αφού ο αριθμός των μαθητών δεν δικαιολογεί θέση
Υποδιευθυντή.

Υποδομές  Κτιρίου

Το σχολείο σήμερα στεγάζεται σε κτιριακό συγκρότημα επί της οδού Κύπρου 21-25 στο Δήμο Νέας Σμύρνης,
αφού στο τμήμα του επί της οδού Μηδείας 2Α συστεγάζεται το 4ο νηπιαγωγείο Δήμου Νέας Σμύρνης από το
Σεπτέμβριο του 2021.

Το κτίριο του 1ου ΕΠΑΛ διαθέτει:

θερμομόνωση.
αίθουσες μετρίου μεγέθους, φωτεινές, ευάερες και ευήλιες.
σχεδιαστήριο.
αίθουσα πληροφορικής κοινή με το 2ο ΕΠΑΛ
εργαστήριο Φυσικών επιστημών
αίθουσα προβολών-γραφείο καθηγητών
Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων
Θέατρο
γήπεδο μπάσκετ
χώρο πρασίνου
αποθηκευτικούς χώρους στο υπόγειο του κτιρίου.
σύστημα πυρανίχνευσης
τηλεπικοινωνιακή δομημένη δικτύωση για πρόσβαση στο Διαδίκτυο (VDSL έως 
24Mbps) στα γραφεία της Διοίκησης.
κυλικείο

και προσφέρει:

σχετικά εύκολη πρόσβαση και διαφυγή εκτός κτιρίου, στον αύλειο χώρο, σε
περίπτωση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιά – σεισμό) για εκκένωση του κτιρίου
προσφέρει πρόσβαση για άτομα με ειδικές ανάγκες αφού διαθέτει ράμπα και



ανελκυστήρα.

Γραφεία:

Διευθυντή στο ισόγειο
Υποδιευθυντή στο ισόγειο
Καθηγητών- συνεδριάσεων συλλόγου στον 1ο όροφο

Προβλήματα στις υποδομές:

δεν έχει παραληφθεί επίσημα το κτίριο και όσα προβλήματα οφείλονται σε αυτό
(π.χ. χρήση ασανσέρ)
δεν διαθέτει σύστημα πυρόσβεσης
δεν διαθέτει στέγαστρο για τις μέρες που βρέχει
οι μεγάλοι χώροι χρήζουν ανά περιοδικά διαστήματα συντήρησης, αλλά δεν
υπάρχει στο κτίριο συντηρητής
η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων έχει πολύ κακή ακουστική
έχει περιοριστεί ο αύλειος χώρος λόγω του νηπιαγωγείου
έχουν μειωθεί οι αποθηκευτικοί χώροι λόγω χρήσης τους από τις
συστεγαζόμενες δομές.
Το γραφείο συνεδριάσεων συλλόγου διδασκόντων-γραφείο καθηγητών
βρίσκεται στον 1ο όροφο
τα γραφεία της διοίκησης, γραμματείας και μηχανοργάνωσης του σχολείου
βρίσκονται στο ισόγειο.
δεν υπάρχει αυτόματο σύστημα κλειδώματος-ξεκλειδώματος της εξωτερικής
πόρτας εισόδου.
δεν υπάρχει φύλακας.
δεν υπάρχει κλειστός χώρος για το μάθημα της γυμναστικής τις μέρες με
κακοκαιρία

Τομείς και ειδικότητες

Στο σχολείο λειτουργούν οι παρακάτω τομείς:

Τομέας Ηλεκτρολογίας-Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού

με ειδικότητες

Τεχνικών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων.
Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών
Συστημάτων,Εγκαταστάσεων,Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

Τομέας Μηχανολογίας

με ειδικότητες

Τεχνικών Οχημάτων



Τεχνικών Εγκαταστάσεων Ψύξης Κλιματισμού & Αερισμού
Τεχνικών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών

Εκπαιδευτικοί

Το σχολικό έτος 2020-2021 εργάσθηκαν 32 εκπαιδευτικοί (8 γυναίκες και 24 άνδρες) εκ των οποίων οι 28 είναι
μόνιμοι και οι 4 αναπληρωτές. Οι  28 εκπαιδευτικοί   εργάζονται με μερική ή ολική διάθεση για συμπλήρωση
ωραρίου σε άλλα σχολεία  ή με ολική ή μερική διάθεση στο Ε.Κ. για τα εργαστηριακά μαθήματα.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

 

Η πλειονότητα (>80%) των συναδέλφων έχουν εντάξει καινοτόμες διδακτικές 
πρακτικές, χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες (ΤΠΕ) στη διδασκαλία των
μαθημάτων, προωθούν την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών και την
ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και προσπαθούν να χρησιμοποιούν
εναλλακτικούς τρόπους αξιολόγησης.
Παρουσιάζεται μικρή διαρροή στη φοίτηση  μόνο από εξωγενείς παράγοντες.
Αρμονικές  σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών
Πολύ καλή σχέση καθηγητών/τριών και μαθητών/τριων
Καλή συνεργασία με τους γονείς και κηδεμόνες.

Σημεία προς βελτίωση

1. Να υπάρχει αναστοχασμός και ανατροφοδότηση για τη βελτίωση των
πρακτικών διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης, όχι μόνο σε ατομικό
επίπεδο, αλλά και σε συλλογικό με διάχυση απόψεων και ανταλλαγή εμπειριών
ανάμεσα στους/τις συναδέλφους.

2. Να υπάρρχει επικοινωνία με τους/τις κηδεμόνες για οποιοδήποτε λόγο
απουσίας των μαθητών/τριών

3. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικές δράσεις με τη
συνδρομή του σχολικού ψυχολόγου.

4. Προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την εφηβεία (π.χ. Σχολή 
Καθηγητών σε συνεργασία π.χ. με το Διαδημοτικό σταθμό πρόληψης του Δήμου
Νέας Σμύρνης ΗΛΙΟΣ, ή το ΚΕΘΕΑ, …)

5. Συμμετοχή των γονέων σε ομιλίες από ειδικούς επιστήμονες, σε θέματα που
αφορούν τον έφηβο,  τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τους τρόπους



αντιμετώπισης.
6. Παρότρυνση των γονέων ώστε να έχουν συχνή επικοινωνία με το σχολείο

προκειμένου σχολείο και οικογένεια να συμπράξουν για την πρόοδο των
παιδιών. Επίσης παρότρυνση να αφιερώνουν ποιοτικό χρόνο στα παιδιά τους
και όταν παρατηρούν αλλαγές στην συμπεριφορά, διάθεση, ενδιαφέρον του
μαθητή, να ενημερώνουν και να συνεργάζονται  με  το σχολείο προκειμένου να
υπάρξει καλύτερη αντιμετώπιση.

7. Προσπάθεια του σχολείου, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, να βρεθούν  
λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζει  ο μαθητής και η οικογένειά του. Έτσι
ο μαθητής ανεμπόδιστα θα συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία
και θα αποκομίσει όλα τα δυνατά οφέλη.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Άριστη σχέση μεταξύ διοίκησης και καθηγητών/τριών.

Καλή συνεργασία με τις συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες.

Σημεία προς βελτίωση

Περισσότερες δράσεις για την προβολή του έργου του σχολείου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1. Υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι που ενδιαφέρονται και επιμορφώνονται σε
ποικιλία παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών θεμάτων γενικότερα

2. Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία

Σημεία προς βελτίωση

Να υπάρχει πληρέστερη ενημέρωση για τις επιμορφώσεις που γίνονται π.χ. σε καθημερινή βάση από την
αλληλογραφία του σχολείου

Να δημιουργηθούν κίνητρα για περισσότερο προσωπικό ενδιαφέρον για επιμόρφωση.

Να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον για μεγαλύτερη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών σε διάφορες δράσεις


