
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 Επαγγελματικό Λύκειο Κέας βρίσκεται στη θέση Άγιος Αρτέμιος (Ιουλίδα Κέας) και απέχει επτά χιλόμετρα
από το λιμάνι (Κορησσία). Συστεγάζεται με το Γυμνάσιο-Τ.Λ. Κέας το οποίο λειτουργεί το πρωί 08:00 έως 13:50
ενώ το ΕΠΑ.Λ. Κέας έχει ωράριο λειτουργίας 14:30 - 20:00. Το σχολείο έχει συστήματα πυρανίχνευσης-
πυρόσβεσης  στο λεβητοστάσιο, πυροσβεστήρες και πυροσβεστικές φωλιές , μπουτόν συναγερμού, αυτόματα
φωτιστικά σημεία για τις εξόδους  σε περίπτωση διακοπής ρεύματος και πιστοποιητικό πυροπροστασίας (σε
ισχύ) από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαυρίου. Η συντήρηση του λέβητα-καυστήρα γίνεται καθε χρόνο από
πιστοποιημένο συνεργείο συντήρησης επισκευής καυστήρων  με πιστοποιητικό καλής λειτουργίας (Υπεύθυνη
δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών).  Οι μαθητές και οι μαθήτριες λόγω μη υπάρχουσας αστικής συγκοινωνίας
έρχονται & φεύγουν στο /από το  σχολείο ή με τα πόδια (από την Ιουλίδα) και με μισθωμένα μεταφορικά μέσα
(ταξί & λεωφορείο) από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (εφόσον από τον τόπο κατοικίας των δικαιούνται
μεταφορά. Στην Κέα οι κατοικίες είναι διάσπαρτες σε όλο το νησί σε μικρούς οικισμούς ή και στην εξοχή ενώ
αρκετές οικογένειες διαμένουν στο λιμάνι (Κορησσία) και στην Χώρα (Ιουλίδα). Οι μαθητικές κοινότητες
λειτούργησαν κανονικά.  Ένα μεγάλο ποσοστό  μαθητών/τριών είναι Αλβανικής καταγωγής (δεύτερης γενιάς).
Το κτίριο είναι είκοσι ετών σε πολύ καλή κατάσταση (σε αυτό βοηθάει η μεγάλη υποστήριξη-χρηματοδότηση από
την Δημοτική Αρχή), έχουμε επάρκεια σε αίθουσες διδασκαλίας (οι οποίες έχουν όλες μεγάλο λευκοπίνακα
μαρκαδόρου), έχει σύγχρονο και ασφαλές εργαστήριο Φυσικών Επιστημών (με πιστοποιητικό καλής και
ασφαλούς λειτουργίας από ηλεκτρολόγο) και δύο εργαστήρια Πληροφορικής (ένα του ΕΠΑΛ που έχει και
διαδραστικό πίνακα  και ένα του Γυμνασίου-Τ.Λ. Κέας με μόνιμο βιντεοπροβολέα με μόνιμη επιτοίχια βάση και
πανί προβολής) με υπολογιστικά συστήματα (Η/Υ)   τα οποία χρήζουν βελτίωσης- αναβάθμισης. Επίσης διαθέτει 
μία  μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με μικροφωνική-μεγαφωνική εγκατάσταση και  σύγχρονο
βιντεοπροβολέα σε μόνιμη βάση οροφής με σύνδεση HDMI με μεγάλο πανό προβολής, κουρτίνες και πανιά
συσκότησης και ο χώρος αυτός χρησιμοποείται για εκδηλώσεις, συνεδριάσεις, τηλεδιασκέψεις και όταν έχει
άσχημο καιρό για αίθουσα γυμναστικής.   Υπάρχουν  προβλήματα στην δομημένη καλωδίωση τα οποία χρήζουν
άμεσης βελτίωσης. Στην βιβλιοθήκη που υπάρχει στο ισόγειο έχει δημιουργηθεί και ο ιδιαίτερος χώρος για
Ψυχολόγο του προγράμματος Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. Σε όλο το κεντρικό κτίριο υπάρχει WIFI internet. 
Επίσης έχουμε τρείς λυόμενες αίθουσες που χρησιμοποιούνται για τα Εργαστήρια του Τομέα Μηχανολογίας (με
αρκετά καλό εξοπλισμό και αναλώσιμα). Σε μια μικρή αίθουσα του ισογείου έχουμε θρανία σχεδίασης τα οποία
χρησιμοποιούνται για το μάθημα Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και άλλα μαθήματα του Τομέα Δομικών έργων.  Μικρός
είναι ο χώρος των γραφείων του Συλλόγου Διδασκόντων. Υπάρχουν ξεχωριστα γραφεία για τις Διευθύνσεις των
σχολείων και ξεχωριστοί χώροι αρχείων για τα δύο συστεγαζόμενα  σχολεία. Στον αύλειο χώρο υπάρχει γήπεδο
καλαθοσφαίρισης με βιομηχανικό μπετό και διαγράμμιση και προστατευτικά στρώματα βάσεων μπασκετών
τεσσάρων πλευρών  υψηλού δείκτη προστασίας ύψους περίπου δύο μέτρων και νυχτερινό φωτισμό με προβολείς
led και ένα γήπεδο πετοσφαίρισης. Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου μας ήταν κατά το σχολικό έτος 2020-
2021 κυρίως αναπληρωτές/τριες (13 αναπληρωτές/τριες, 4 μόνιμοι και 1 Ψυχολόγο ΜΝΑΕ). Η Ψυχολόγος όμως
ήρθε στο σχολείο τον Ιούνιο επειδή είχε από την στιγμή που προσλήφθηκε ειδικές άδειες ( κύησης, λοχείας και
ανατροφής τέκνου). Εναλλακτική Ενισχυτική Διδασκαλία του προγράμμτος ΜΝΑΕ  στα Νέα και στα



Μαθηματικά δεν πραγματοποιήθηκε.  Πολλά μέλη από το εκπαιδευτικό προσωπικό διδάσκουν (με απόφαση
ΠΥΣΔΕ Κυκλάδων) και στις δύο σχολικές μονάδες (με το διαφορετικό ωράριο λειτουργίας) και αυτό πολλές
φορές  δημιουργεί κάποια προβλήματα στην σύνταξη των ωρολογίων προγραμμάτων λόγω και της μη ύπαρξης
αστικής συγκοινωνίας. Εχει γίνει η σχετική πρόταση στη Δημοτική Αρχή  για εύρεση άλλου χώρου (με μίσθωση ή
κατασκευή) ώστε να μπορεί και το σχολείο μας να λειτουργεί σε πρωινή βάρδια. Το σχ. ετος 2020 2021 δεν
πραγματοποιήθηκαν  λόγω του Covid δράσεις - εκδηλώσεις αφού μαθητές/τριες  βρίσκονταν εκτός σχολικής
μονάδας (στις οικίες τους). Η σχολική μονάδα έχει άριστες σχέσεις με την τοπική κοινωνία, την Δημοτική Αρχή
Κέας, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τον Αρχιερατικό Επίτροπο Κέας
καθώς και με την Ιερά Μητρόπολη Σύρου, τα τμήματα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων
και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου. Αριστη και η συνεργασία μας με τους
Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου (τόσο σε ειδικότητες και ιδιαίτερα με τον  ΣΕΕ Παιδαγωγικής Ευθύνης της
μονάδας μας. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού στις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης είχαν σημαντικά
μαθησιακά οφέλη .

Ο θεσμός του Συμβούλου καθηγητή συνέβαλε στην βελτίωση του σχολικού κλίματος.

 

Σημεία προς βελτίωση

Τα σημεία προς βελτίωση σχετίζονται με τις αρνητικές συνέπειες της μακρόχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
όπως η απομάκρυνση μαθητών και εκπαιδευτικών από το φυσικό τους περιβάλλον, η δυσχερής διδασκαλία των
εργαστηριακών μαθημάτων και η δυσκολία στην αξιολόγηση τους.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Επίτευξη των στόχων της σχολικής μονάδας και αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού στο μέγιστο δυνατό
βαθμό ανάλογα με την εξειδίκευση του.

Εξαιρετική συνεργασία μέ διάφορους φορείς (Δημοτική Αρχή, Σύλλογο Γονέων, Επιχειρήσεις κα.)

Η γραμματειακή υποστήριξη του σχολείου στηρίζεται στις αγαστές σχέσεις Δ/νσης και εκπαιδευτικών.

Σημεία προς βελτίωση

Τοποθέτηση γραμματειακής υποστήριξης πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.

Πράσινη κτιριακή αναβάθμιση.



Προμήθεια εξοπλισμού ΤΠΕ σε όλες τις αίθουσες, επέμβαση στην υπάρχουσα δομημένη καλωδίωση και
τοποθέτηση νέων γραμμών σε κάθε αίθουσα.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Το υψηλό γνωστικό επίπεδο της πλειονότητας των εκπαιδευτικών και η συμμετοχή τους σε ατομικές ή ομαδικές
συλλογικές επιμορφώσεις και δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος (αιμοδοσίες, τοπικές εκδηλώσεις) κα.

Απόκτηση εμπειρίας από την συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΑ ΕΠΑΛ (Σχέδια
δράσης) κλπ.

Σημεία προς βελτίωση

Εντατικότερες προσπάθειες για ανάληψη καινοτόμων ευρωπαικών προγραμμάτων.


