
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 1ο Εργαστηριακό Κέντρο Βέροιας, βρίσκεται στο βόρειο άκρο της πόλης της Βέροιας σε σχολικό συγκρότημα
όπου την τρέχουσα σχολική χρονιά εδρεύουν επίσης το 1ο ΕΠΑΛ Βέροιας με δύναμη 777 μαθητών, το 3ο
Εσπερινό ΕΠΑΛ με δύναμη 306, το Λυκειακό κομμάτι του ΕνΕΕΓυΛ με δύναμη 38 και το ΔΙΕΚ Βέροιας με δύναμη
406. Υπηρετούν 94 εκπαιδευτικοί. Διαθέτει 30 εργαστηριακούς χώρους όπου εκπαιδεύονται οι μαθητές και
καταρτιζόμενοι των παραπάνω δομών. Έχει αυτοτελή διοικητική δομή, αποτελείται από τον διευθυντή, τον
υποδιευθυντή, πέντε υπεύθυνους τομέων και 24 υπεύθυνους εργαστηρίων. Λαμβάνει χρηματοδότηση περίπου
35000� από την Σχολική Επιτροπή του Δήμου Βέροιας κάθε σχολική χρονιά για βελτίωση του εργαστηριακού
εξοπλισμού, προμήθεια αναλωσίμων κλπ κάτι που δεν πέτυχε τα τελευταία δύο χρόνια λόγω της πανδημίας.

Το ΕΚ ασχολείται με προγράμματα Erasmus και πρόσφατα απέκτησε διαπίστευση από το ΙΚΥ έως το 2027. Με
την απονομή αναγνωρίστηκε στο ΕΚ η ικανότητά του να οργανώνει ποιοτικές κινητικότητες και να λειτουργεί
βάσει στρατηγικού σχεδιασμού και στόχων, στους οποίους εντάσσει δραστηριότητες που αφορούν τα
προγράμματα erasmus και δραστηριότητες που οργανώνονται από τους τομείς και τις ειδικότητες. Στα
προγράμματα erasmus συνεργάζεται με τα ΕΠΑΛ. Στην κινητικότητα του τομέα Πληροφορικής το 2019,
συμμετείχαν μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ και ενήλικοι μαθητές του Εσπερινού ΕΠΑΛ με θέμα την ηλεκτρονική
διακυβέρνηση και άριστα αποτελέσματα. Για την τρέχουσα σχολική χρονιά έχουν σχεδιαστεί τρεις ροές μαθητών
(Πληροφορικής με μαθητές του 1ου και 3ου ΕΠΑΛ, Τεχνολογίας Τροφίμων με μαθητές του ΕνΕΕΓυΛ και μαθητές
του 1ου ΕΠΑΛ, Μηχανολογίας με μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ) και μια εκπαιδευτικών με θέμα την διαφοροποιημένη
διδασκαλία. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκές δράσεις, μέσω σχεδίου διεθνοποίησης.

Το ΕΚ συμμετέχει στο πρόγραμμα ΜΝΑΕ σαν συνεργαζόμενος φορέας του 1ου ΕΠΑΛ και  αναλαμβάνει το
πρόγραμμα. Το 2019 κατασκευάστηκε ηλεκτροκίνητο ερπυστριοφόρο όχημα με φωτοβολταϊκό για χρήση στην
αμπελοκαλλιέργεια.

Το ΕΚ λειτουργεί πληροφοριακό σύστημα για την διαχείριση του εργαστηριακού υλικού, το οποίο βοηθά
αποτελεσματικά στις διαδικασίες απογραφής υλικού στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς.

Το ΕΚ προσπαθεί να είναι εξωστρεφές, συνεργάζεται με τον Δήμο Βέροιας και τις Δημοτικές επιχειρήσεις όπως
και με τοπικούς επαγγελματικούς φορείς και επαγγελματίες. Διαθέτει ιστότοπο, facebook, κανάλι youtube, video
wall και δημοσιεύει στον τοπικό τύπο τις μεγαλύτερες δραστηριότητες. Η επικοινωνία με τους συναδέλφους
γίνεται κυρίως με email.



Το 1ο ΕΚ Βέροιας διαθέτει Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδωτή. Έχει οργανώσει εκπαιδεύσεις μαθητών των ΕΠΑΛ
και εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με το 3ο ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας. Διαθέτει ομάδα
μαθητών εκπαιδευμένων στη χρήση του απινιδωτή οι οποίοι έχουν προχωρήσει την εκπαίδευσή τους και είναι
πλέον εκπαιδευτές με Ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Έχει ενταχθεί στο παγκόσμιο δίκτυο σχολείων πρεσβευτών των
17 βιώσιμων στόχων του ΟΗΕ.

Το ΕΚ οργανώνει ενδοσχολικές επιμορφώσεις πχ για θέματα Α' βοηθειών, χρήσης του Πληροφοριακού
Συστήματος διαχείρισης του υλικού των εργαστηρίων κλπ

Από το 2015 και κάθε χρόνο, συνεργάζεται με τον πανελλήνιο σύλλογο γυναικών με καρκίνο του μαστού "Άλμα
Ζωής" συγκεντρώνοντας στα εργαστήρια κομμωτικής κοτσίδες οι οποίες γίνονται περούκες για γυναίκες που
υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. Στις 3 Οκτωβρίου 2021 συμμετείχε στο Greece Race for the Cure®
οργανώνοντας αγώνα δρόμου 3000 και 5000 μέτρων με 143 εγγεγραμμένους δρομείς γύρω από την τεχνητή
λίμνη του ποταμού Αλιάκμονα.

Στο 1ο ΕΚ Βέροιας λειτουργούν ομάδες, Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, διαχείρισης περιστατικών covid, πολιτικής
προστασίας, δημοσιοποίησης δραστηριοτήτων, υποστήριξης της εξΑΕ,  και μαθητική ομάδα πρώτων βοηθειών.

Υπάρχει εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΕΚ που προβλέπει τις διαδικασίες και την λειτουργία του ΕΚ,
όπως και εσωτερικός κανονισμός για κάθε εργαστήριο με χρηστικές και λειτουργικές αναφορές συζητημένες με
τους μαθητές.

Γίνονται πολλές εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις, όπως επίσης καλούνται εξωτερικοί εισηγητές οι
οποίοι μεταφέρουν εξειδικευμένες γνώσεις στους μαθητές.

Το 1ο ΕΚ Βέροιας θέλει τα εργαστήριά του να είναι χώροι μάθησης, χαράς και δημιουργίας . Προσπαθεί να
δημιουργεί κίνητρα και να ενισχύει το ενδιαφέρον των μαθητών, να εξασφαλίζει συνθήκες που επιτρέπουν στον
εκπαιδευόμενο να αναπτύξει την προσωπικότητα του με ισχυρή αυτοαντίληψη, κριτική ικανότητα και θετική
διάθεση για συνεργασία, συλλογικότητα, αυτενέργεια, μια προσωπικότητα με κοινωνικές και ανθρωπιστικές
αρχές, χωρίς προκαταλήψεις. Προσπαθεί να συνδέει την επαγγελματική εκπαίδευση με τις ανάγκες και
δυνατότητες ανάπτυξης της οικονομίας δημιουργώντας δραστηριότητες συμβατές με τα προγραμμάτων σπουδών
τα σύγχρονα επαγγελματικά περιγράμματα και τεχνολογίες να ενισχύει την εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Προσπαθεί να βελτιώνει συνεχώς το εργαστηριακό υλικό και να επιμορφώνει το
διδακτικό προσωπικό. Προσπαθεί για την αναβάθμιση της εικόνας και του ρόλου των ΕΠΑΛ και γενικότερα της
ΕΕΚ.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Μέριμνα και επαρκής χρηματοδότηση για την ύπαρξη του απαραίτητου
εξοπλισμού και των υλικών για τις ανάγκες του κάθε εργαστηρίου
Μαθητοκεντρική Διδασκαλία, εμπλουτισμένη με σχεδιασμό δράσεων –
εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες (για
παράδειγμα στη χρονιά που διανύσαμε λόγω των συνθηκών επέβαλε η
πανδημία Covid-19 πολλές από τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις
ανεστάλησαν)
Επιμονή και προσπάθεια στην κατανόηση των ωφελειών που προκύπτουν από



τη συνεργατικότητα.
Λειτουργία ιστοσελίδας του Εργαστηριακού Κέντρου στην οποία υπάρχει
συνεχής ενημέρωση για τις δράσεις που πραγματοποιούνται.
Λειτουργία σελίδας facebook
Κανονισμός λειτουργίας του Ε.Κ. αλλά και εσωτερικός κανονισμός για το
εργαστήριο της κάθε ειδικότητας ξεχωριστά.

Σημεία προς βελτίωση

Περισσότερες επιμορφώσεις για τις νεότερες εξελίξεις σε κάθε επαγγελματική
ειδικότητα που υποστηρίζει το Ε.Κ.
Εύρεση ευφάνταστων και αποτελεσματικών μέσων διαχείρισης των εντάσεων
μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.
Ρηξικέλευθες και εφικτές προτάσεις στην αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας
και οποιασδήποτε μορφής ρατσισμού.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Το 1ο ΕΚ Βέροιας είναι ένα πολυδύναμο Κέντρο με πολλές δραστηριότητες, συμμετοχή σε προγράμματα που
οργανώνονται τοπικά, εθνικά και Ευρωπαϊκά. Είναι διαπιστευμένο από το ΙΚΥ ως φορέας υλοποίησης
Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Αναπτύσσει και βελτιώνει τους εργαστηριακούς χώρους σε συνεργασία με τον Δήμο Βέροιας, κάτι που δεν
σταμάτησε στην περίοδο της πανδημίας. Δημιουργήθηκε νέο εργαστήριο πληροφορικής και έγιναν εργασίες για
δημιουργία δεύτερου χώρου του εργαστηρίου Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών.

Το ΕΚ λειτουργεί με καθορισμένους στόχους, συνεργάζεται με τοπικούς φορείς και ιδιαίτερα την Δημοτική αρχή
και την σχολική επιτροπή του Δήμου.  Συνεργάζεται στενά με τα τρία ΕΠΑΛ και το ΔΙΕΚ Βέροιας.

Διατηρεί ιστοχώρο έχει παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα και το youtube, επικοινωνεί με  τους εκπαιδευτικούς και
τις ομάδες εκπαιδευτικών με email και viber, ακολουθεί κανονισμό για τις δημοσιεύσεις και δη εκείνες που
απευθύνονται στον τοπικό τύπο.

Οργανώνει ημερίδες συνήθως για διάχυση αποτελεσμάτων προγραμμάτων erasmus. Kαλεί ειδικούς επιστήμονες
και ειδικούς τεχνικούς για να ενημερώσουν τους μαθητές σε θέματα ενδιαφέροντος. Οργανώνει επιμορφώσεις
για τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ, των όμορων σχολείων ή εκπαιδευτικών ειδικοτήτων όπως για παράδειγμα
Φυσικής Αγωγής, Πληροφορικής ενδοσχολικά ή σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ και την ΔΔΕ. 

Η πανδημία ανέτρεψε τους σχεδιασμούς για τις περισσότερες δραστηριότητες. Τα εργαστηριακά  μαθήματα είναι
η επιτομή της βιοματικότητας. Οι εκπαιδευτικοί του ΕΚ αναγνώρισαν και ένοιωσαν την δυσκολία της μεταφοράς
του πραγματικού κόσμου στον ψηφιακό. Προσπάθησαν να μετασχηματίσουν την ανάγκη σε ευκαιρία, με την
συνδρομή ομάδας υποστήριξης, Χρησιμοποίησαν αλλά και δημιούργησαν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό το οποίο
μπορούν πλέον να αξιοποιήσουν επικουρικά στην δια ζώσης διδασκαλία. 

Στους εκπαιδευτικούς του ΕΚ αναπτύχθηκε κουλτούρα επικοινωνίας με ψηφιακά μέσα, (emails, κοινωνικά
δίκτυα, sms, eclass) μεταξύ τους, με τους μαθητές και τους κηδεμόνες τους. 



Σημεία προς βελτίωση

Ο φόρτος εργασίας που δημιουργήθηκε στους εκπαιδευτικούς του ΕΚ στην άμεση ανάγκη για χρήση και
δημιουργία ψηφιακού υλικού ώστε να κρατηθούν οι μαθητές εντός της μαθησιακής διαδικασίας  καθώς και οι
συνθήκες κυκλοφορίας και συναθροίσεων δεν άφησε πολλά περιθώρια ευελιξίας για συνεργασία και κοινές
δραστηριότητες με σχολεία και φορείς. 

Πολλοί εκπαιδευτικοί του ΕΚ παρακολούθησαν επιμορφώσεις από τον καταιγισμό που συνέβαινε από διάφορους
φορείς. Με την άρση των μέτρων και την επιστροφή στην κανονικότητα θα  μπορούν να επανέλθουν οι
εκπαιδευτικές επισκέψεις, τα συνεργατικά έργα, οι διαθεματικές προσεγγίσεις, οι δια ζώσης  επιμορφώσεις, οι
προσεγγίσεις για κοινές δραστηριότητες με όμορες και απομακρυσμένες σχολικές μονάδες και η δημιουργία
δικτύων με πολλαπλά παιδαγωγικά, μαθησιακά και επιμορφωτικά οφέλη. 

Κατά την σχολική χρονιά 2020-2021, λόγω της εξΑΕ και του προσαρμοσμένου τρόπου λειτουργίας των
Εργαστηρίων του ΕΚ για το μικρό διάστημα της δια ζώσης εκπαίδευσης, υπήρξαν μειωμένα αιτήματα
χρηματοδότησης προς την Σχολική Επιτροπή του Δήμου. Την τρέχουσα σχολική χρονιά, τα αιτήματα
επανέρχονται με ταχείς ρυθμούς για την βελτίωση των εργαστηριακών χώρων του εξοπλισμού, των αναλωσίμων
και της επιστημονικότητας των δραστηριοτήτων

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Διαδικτυακές επιμορφώσεις από συντονιστές εκπαιδευτικού έργου. Ενδοσχολικές επιμορφώσεις για webex και 
eclass. Επιμορφωτικά σεμινάρια του Υπουργείου Παιδείας. Συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus  με 7 
ροές την πενταετία προ της πανδημίας. Δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος (για παράδειγμα, 6ος χρόνος της 
συνεργασίας μας με το "άλμα ζωής"). Επιμορφωτικό σεμινάριο στις Πρώτες Βοήθειες και στη χρήση του 
απινιδωτή. Συμμετοχή στο Πρόγραμμα « Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ» (ΜΝΑΕ).

Σημεία προς βελτίωση

Θα χρειαζόμασταν τακτικότερες επιμορφώσεις από τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου σε νέα εκπαιδευτικά 
αντικείμενα, όπως και διαδικτυακές συναντήσεις των εκπαιδευτικών με τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου 
προκειμένου να διευκρινιστούν απορίες των συναδέλφων, κάτι που γινόταν με δια ζώσης επισκέψεις ανά 
διαστήματα στο σχολείο. Μαζικότερες διαδικτυακές συναντήσεις εκπαιδευτικών για όσους θέλουν να 
συμμετέχουν σε πρόγραμμα Erasmus.


