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

Το 3ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής (Ραφήνας) εξυπηρετεί τους μαθητές του ΕΠΑΛ
Ραφήνας και του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ραφήνας. Λειτουργεί σε πρωινή (από 8:05 έως
13:50) και εσπερινή (από 18:00 έως 22:30) βάρδια και ανήκει στην ενιαία σχολική
επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
Στα εργαστήρια του 3ου Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής (Ραφήνας) ασκήθηκαν 302
μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Ραφήνας στην πρωινή βάρδια και 243 μαθητές του
Εσπερινού ΕΠΑΛ Ραφήνας στην εσπερινή βάρδια.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό το οποίο διατέθηκε και δίδαξε στο Ε.Κ. στην πρωινή και
στην εσπερινή βάρδια αποτελείται από:
α) 30 μόνιμους εκπαιδευτικούς
β) 14 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
Στο σχολείο μας λειτουργούν οι παρακάτω τέσσερις Τομείς με τα αντίστοιχα
Εργαστήρια Κατεύθυνσης:
Ο Μηχανολογικός Τομέας του 3ου Ε.Κ. διαθέτει τα παρακάτω εργαστήρια
κατεύθυνσης:
Εργαστήριο Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών (0101)
Εργαστήριο Θερμικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου (0102)
Εργαστήριο Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού (0103)
Εργαστήριο Οχημάτων (0104)

Ο Τομέας Υγείας Πρόνοιας & Ευεξίας & Δομικών Έργων του 3ου Ε.Κ.διαθέτει
τα παρακάτω εργαστήρια κατεύθυνσης:
Εργαστήριο Βρεφονηπιοκομίας (0805)
Εργαστήριο Νοσηλευτικής Ι (0803)
Εργαστήριο Νοσηλευτικής ΙΙ (0803)
Εργαστήριο Φαρμακείου (0801)
Εργαστήριο Κομμωτικής Τέχνης (0702)
Εργαστήριο Κτιριακών Έργων (0301)

Ο Ηλεκτρολογικός Τομέας του 3ου Ε.Κ διαθέτει τα παρακάτω εργαστήρια
κατεύθυνσης:
Εργαστήριο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (0206)
Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας (0204)
Εργαστήριο Αυτοματισμού (0205)
Εργαστήριο Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου (0207)

Ο Τομέας Πληροφορικής του 3ου Ε.Κ. διαθέτει τα παρακάτω εργαστήρια
κατεύθυνσης:
Εργαστήριο Πληροφορικής ΠΛ1 (1101)
Εργαστήριο Εφαρμογών Η/Υ Ι (1102)
Εργαστήριο Εφαρμογών Η/Υ ΙΙ (1102)
Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών (0401)
Ο χώρος που στεγάζεται το 3ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής (Ραφήνας) έχει
κατασκευαστεί για άλλη χρήση και συνεπώς οι εργαστηριακοί χώροι δε πληρούν τις
προδιαγραφές του υπουργείου. Λόγω έλλειψης χώρων, στο κτίριο του ΕΠΑΛ
Ραφήνας λειτουργούν πέντε εργαστήρια (3 Εφαρμογών Η/Υ, 1 Βρεφονηπιοκομίας, 1
Γραφικών Τεχνών) τα οποία ανήκουν στο σχολείο μας.
Το σχολείο μας δεν διαθέτει κυλικείο λόγω έλλειψης κατάλληλου χώρου και το
γεγονός αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου.
Η μεταφορά των μαθητών έγινε με λεωφορεία του ΚΤΕΛ Αττικής και με λεωφορεία
ιδιωτικών εταιρειών.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν τους μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος,
επεξηγώντας επαρκώς τα δύσκολα σημεία. Επίσης δίνουν την ευκαιρία σε όλους
τους μαθητές να συμμετέχουν, δημιουργώντας έτσι ένα πολύ καλό κλίμα κατά τη
διάρκεια του μαθήματος.
Από το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές φαίνεται πως κατά την άποψή
τους σε μεγάλο ποσοστό 80% δεν υπάρχουν καθόλου συγκρούσεις, ούτε είναι
χωρισμένοι σε ομάδες. Επίσης το 90% δήλωσε πως δεν νοιώθει κάποια απειλή και
γενικά το 75% νιώθει πως μπορεί να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του. Τέλος, σε
ποσοστό περίπου 60% φαίνεται πως υπάρχει βοήθεια και υποστήριξη μεταξύ των
μαθητών στα μαθήματα.
Περίπου το 80% των μαθητών/τριών είναι ευχαριστημένοι από την σχέση τους με
τους καθηγητές. Νιώθουν αποδοχή και εκτίμηση και συμπαράσταση στις δυσκολίες
τους. Πιστεύουν πως οι καθηγητές είναι δίκαιοι μαζί τους και προσπαθούν να τους
βοηθήσουν στα μαθήματα.
Σε περιπτώσεις που παρατηρούνται παραβατικές συμπεριφορές, οι γονείς /κηδεμόνες
ενημερώνονται άμεσα από τη Διεύθυνση του σχολείου και ορίζεται (εφόσον
χρειάζεται) ημερομηνία συνάντησης για την επίλυση του προβλήματος. Επίσης
υπάρχει άμεση συνεργασία με τη σχολική ψυχολόγο και τον εκπαιδευτικό σύμβουλο
σχολικής ζωής. Το σχολείο παρουσιάζει θετική διάθεση για επικοινωνία με τους
γονείς/κηδεμόνες.
Σημεία προς βελτίωση

Η μεγάλη σχολική διαρροή των μαθητών/τριων του Εσπερινού ΕΠΑΛ Ραφήνας.
Το σχολείο θα μπορούσε να είναι πιο ενεργό σε θέματα επικοινωνίας και
συνεργασίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών με την ανάληψη
συγκεκριμένων και στοχευμένων δράσεων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Όλες οι αποφάσεις για όλα τα θέματα του σχολείου (π.χ. αριθμός μαθητών ανά
τομέα και ειδικότητα, τοποθέτηση λυόμενων αιθουσών στο προαύλιο) συζητηθήκαν
στις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων και οι αποφάσεις ελήφθησαν
συλλογικά. Οργανώθηκαν πολλές ενδοσχολικές επιμορφώσεις για την
υποστήριξη του εκπαιδευτικού προσωπικού στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το
εκπαιδευτικό προσωπικό ενημερώνεται σε καθημερινή βάση για όλα τα
προγράμματα επιμόρφωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Το σχολείο μας την περσινή σχολική χρονιά ενημέρωσε διεξοδικα όλα τα Γυμνάσια
της περιοχής (Μαραθώνας, Νέα Μάκρη, Ραφήνα, Αρτέμιδα, Σπάτα) για την
Επαγγελματική Εκπαίδευση. Κατόπιν ραντεβού, λόγω της πανδημίας, έδωσε τη
δυνατότητα σε γονείς και μαθητές να επισκεφτούν τους εργαστηριακούς χώρους του
σχολείου μας προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τους Τομείς και τις
Ειδικότητες που λειτουργούν στο ΕΠΑΛ Ραφήνας και στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Ραφήνας.
Σημεία προς βελτίωση

Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς (κοινωνικούς,
πολιτιστικούς φορείς, τοπική κοινωνία κ.λπ.).
Εξωστρέφεια και προβολή του έργου του σχολείου.
Διάχυση καλών πρακτικών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Την φετινή σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκαν πολλές επιμορφώσεις για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση από τους καθηγητές πληροφορικής του σχολείου μας. Σε
όλες τις ενδοσχολικές επιμορφώσεις συμμετείχε το 80% των εκπαιδευτικών του
σχολείου μας.
Το σχολείο μας συμμετέχει κάθε χρόνο σε προγράμματα Erasmus σε συνεργασία με
το ΕΠΑΛ Ραφήνας. Την φετινή χρονιά οι επισκέψεις στο εξωτερικό αναβληθήκαν
λόγω της πανδημίας.
Το προσωπικό του σχολείου, μέχρι και τον Μάρτιο του 2020, συμμετείχε ενεργά σε
εξωσχολικές δράσεις. Ενδεικτικά αναφέρονται διαγωνισμοί, εκθέσεις, διδακτικές
επισκέψεις, προγράμματα Erasmus, θεατρική ομάδα. Κατά καιρούς έχουν γίνει
σεμινάρια από φορείς όπως το Ελληνικό Ινστιτούτο Χαλκού, η Πυροσβεστική
Υπηρεσία κ.τ.λ. Επίσης κάθε χρόνο πραγματοποιούνται ενημερώσεις μαθητών
γυμνασίων (Γ τάξη) σχετικά με τις δυνατότητες των ΕΠΑΛ.

Σημεία προς βελτίωση

Δικτύωση με άλλα σχολεία.
Μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.

