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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 σχολείο μας λειτούργησε κατά το σχολικό έτος 2020-2021 ως Ημερήσιο
Απογευματινό ΕΠΑΛ, όπως όλα τα τελευταία χρόνια. Κομβικό γεγονός αποτέλεσε η
μετατροπή του  από 1/9/2021 σε Εσπερινό, μετά από πρόταση του Συλλόγου
Διδασκόντων, που έγινε δεκτή από τις υπερκείμενες αρχές και τελικά από το
Υ.ΠΑΙ.Θ. Το μαθητικό του δυναμικό ανέρχεται σήμερα στους 236 εγγεγραμμένους
μαθητές.

               Όντας η μόνη δομή επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Δυτική Αττική για
εργαζόμενους μαθητές, έχει σε ποσοστό περίπου 80% μαθητές ενηλίκους, πράγμα
που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη φυσιογνωμία του. Χαρακτηριστικό είναι, ότι γύρω
στο 50% των μαθητών απασχολούνται ήδη, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, στο
αντικείμενο που έρχονται να σπουδάσουν. Επίσης, η Α΄ τάξη είναι παραδοσιακά
μικρή, ενώ η Β΄ «γεμίζει» από μαθητές που έχουν ήδη απολυτήριο ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ και
ως εκ τούτου, παρακολουθούν μόνο μαθήματα ειδικότητας.

               Το σχολείο είναι καταξιωμένο στη συνείδηση της κοινωνίας της Δυτικής
Αττικής ως η «δεύτερη επαγγελματική ευκαιρία» για ενήλικους και εργαζόμενους
μαθητές. Αυτή η καταξίωση, για μια περιοχή που φιλοξενεί πολύ μεγάλο αριθμό
επιχειρήσεων όλων των κλάδων και για μια πόλη (Ελευσίνα) που αποτελεί τη
μεγαλύτερη ίσως «εργατούπολη» της χώρας, αποτελεί και τη βάση στην οποία
αναμένεται να στηριχθεί η ανάπτυξή του, με τη νέα, καταλληλότερη ακόμα για το
σκοπό του μορφή, αυτή του Εσπερινού ΕΠΑΛ.

               Είναι προφανές, ότι το μαθητικό δυναμικό του σχολείου όπως περιγράφηκε
παραπάνω, παραπέμπει σε προβλήματα ειδικής μορφής, επιπλέον των προβλημάτων
που παρουσιάζονται σε ημερήσιες σχολικές μονάδες με έφηβους μαθητές
(παλαιότητα κτιριακών υποδομών κλπ, τα οποία δεν λείπουν και από τη δική μας).
Οι ενήλικοι μαθητές, πολλές φορές με οικογένειες και ανελαστικές συνθήκες
εργασίας, δίνουν συχνά πραγματικό αγώνα για να ανταπεξέλθουν στις σχολικές



υποχρεώσεις τους, παράλληλα με εκείνες που έχουν εκτός σχολείου, ενώ για τους μη
εργαζόμενους παραμονεύει το φάσμα της φτώχιας. Όλα αυτά, παρά τις προσπάθειες
των εκπαιδευτικών να βοηθήσουν, οδηγούν σε αυξημένη σχολική διαρροή. Παρόλα
αυτά, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που οι μαθητές αυτοί καταφέρνουν πολύ
περισσότερα, από το να αποφοιτήσουν απλώς. Ενδεικτικά, εφέτος, μια χρονιά με
ιδιαίτερες δυσκολίες (τηλεκπαίδευση, πρώτη εφαρμογή της Ε.Β.Ε. κλπ), οκτώ (8) από
τους υποψηφίους του σχολείου πέτυχαν μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων, την
εισαγωγή τους σε Α.Ε.Ι.

               Η σχολική χρονιά 2020-2021 χαρακτηρίστηκε από πρωτόγνωρες συνθήκες
όσον αφορά τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.  Η αναστολή της δια ζώσης
λειτουργίας του σχολείου από 9/11/2020 έως 9/4/2021 και η λειτουργία του μέσω
τηλεκπαίδευσης, άφησε βαθειά τη σφραγίδα της και κάποια πράγματα (όπως η
υλοποίηση εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus στην Κύπρο) έμειναν πίσω. Παρόλα
αυτά, με τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπήρξαν  (ελλιπής εξοικείωση με την εξ
αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας, έλλειψη τεχνολογικών υποδομών από πολλούς
μαθητές αλλά και κάποιους εκπαιδευτικούς κλπ) και χάρη κυρίως στις μεγάλες
προσπάθειες και την προθυμία των εκπαιδευτικών, τα μαθήματα (τουλάχιστον τα
θεωρητικά) διδάχθηκαν εξ αποστάσεως σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ για τα
εργαστηριακά έγινε μεγάλη προσπάθεια να αναπληρωθούν τα κενά όταν τα σχολεία
άνοιξαν για δια ζώσης διδασκαλία.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Καλό κλίμα και σχέσεις εμπιστοσύνης στη σχολική κοινότητα (μεταξύ μαθητών,
μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών). Το κλίμα αυτό, βοηθά
σε πολύ μεγάλο βαθμό τη μαθησιακή διαδικασία και αποτρέπει συγκρούσεις παντός
είδους και αντιπαραγωγικές αντιπαραθέσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Σχολική διαρροή.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία



Υψηλό επίπεδο υπευθυνότητας εκπαιδευτικών και άριστη συνεργασία με τη
διεύθυνση του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Συντομότερη επικαιροποίηση του εσωτερικού κανονισμού.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και συμμετοχή σε προγράμματα,
εθνικά και ευρωπαϊκά.

Σημεία προς βελτίωση

Υλοποίηση  προγραμμάτων που ανεστάλησαν λόγω της πανδημίας.


