
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

 

Ονομασία: 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Συντομογραφία: 1ο  Ε.Κ. Άργους

Τηλ.: 2751023545, Fax: 2751068442

Email: mail@1sek-argol.arg.sch.gr

Διεύθυνση: 2Ο χλμ. Λεωφόρου Άργους – Ναυπλίου, Άργος

Προϊσταμένη Αρχή: Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας

Υποστηριζόμενες Σχολικές Μονάδες: 1Ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ και ΔΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ

Το 1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΟΥΣ βρίσκεται στο 2ο χιλιόμετρο του οδικού άξονα Άργους - Ναυπλίου.
Είναι ένα από τα σχολεία σε κοινό κτηριακό συγκρότημα με το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Άργους, την ΕΠΑ.Σ
Άργους, το 3ο Γενικό Λύκειο Άργους και το ΙΕΚ Άργους.

Το κτήριο όπου στεγάζεται το 1οΕ.Κ. Άργους είναι συνολικής επιφάνειας 4000 τ.μ. περίπου και αποτελείται από
ισόγειο και υπόγειο. Στο κτήριο συστεγάζεται  και το ΔΙΕΚ ΑΡΓΟΥΣ. Από την συνολική επιφάνεια του κτηρίου τα
3000 τ.μ. περίπου φιλοξενούν τα γραφεία καθηγητών και διευθυντή στο ισόγειο καθώς και δεκαεπτά (17)
εργαστήρια κατεύθυνσης στο ισόγειο και στο υπόγειο του κτηρίου. Τα εργαστήρια που διαχειρίζεται το 1ο Ε.Κ.
είναι:

1. Μηχανικών και Συστημάτων Αυτοκινήτων
2. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών
3. δύο αίθουσες - Εργαστήρια Η/Υ
4. Ηλεκτρονικών μετρήσεων
5. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων & Κλιματισμού
6. Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου
7. Ηλεκτρικών Μετρήσεων
8. Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
9. Αυτοματισμών

10. Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
11. Οπτικοακουστικών Συστημάτων



12. Κομμωτικής τέχνης
13. Αισθητικής τέχνης
14. Ιατρικό – Βιολογικό-Φαρμακείου
15. Νοσηλευτικής
16. Φυσικοθεραπείας
17. Βρεφονηπιοκομίας

Επίσης υπάρχουν τουαλέτες, βοηθητικοί και αποθηκευτικοί χώροι.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Επαρκώς εξοπλισμένοι εργαστηριακοί χώροι
Προσωπικό υψηλού μορφωτικού επιπέδου
Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό
τομέα.
Η επιτυχής οργάνωση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω Webex με την
παροχή υλικής βοήθειας (tablet, ακουστικά, μικρόφωνα) σε μαθητές και
εκπαιδευτικούς.

Σημεία προς βελτίωση

Ενσωμάτωση καινοτόμων μεθόδων στη διδασκαλία των εργαστηριακών
μαθημάτων.
Πρόσκληση ειδικών από τον ιδιωτικό τομέα αντίστοιχης ειδικότητας με τα
εργαστήρια κατεύθυνσης με σκοπό να παρουσιάσουν τις νέες εξελίξεις στα
αντίστοιχα τεχνολογικά αντικείμενα.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η επιτυχής διεκπαιρέωση όλων των διοικητικών αντικειμένων από τα στελέχη
του σχολείου και το σύνολο των εκπαιδευτικών.
Η επιτυχής οργάνωση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσω Webex με την
παροχή υλικής βοήθειας (tablet, ακουστικά, μικρόφωνα) σε μαθητές και
εκπαιδευτικούς.
Η άψογη λειτουργία σε οργανωτικό και υποστηρικτικό επίπεδο της ομάδας



Τεχνικής Υποστήριξης Webex.

Σημεία προς βελτίωση

Παρακίνηση για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους Υπευθύνους Τομέων και
Υπευθύνους Εργαστηρίων Κατεύθυνσης με σκοπό την ταχύτερη διεκπαιρέωση
των απαιτούμενων διοικητικών εργασιών.
Εκσυγχρονισμός υποδομών των εργαστηρίων ώστε να αναταποκρίνονται στο
μέτρο του εφικτού στα νέα εργασιακά δεδομένα
Προμήθεια εξοπλισμού νέας τεχνολογίας, ειδικότερα για τα εργαστήρια
Ηλεκτρολογίας - Ηλεκτρονικής, Οχημάτων και Μηχανολογίας
Οργάνωση των εργαστηρίων του τομέα Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας τα οποία
είναι ελάχιστα εξοπλισμένα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών συμετείχαν και συνεχίζουν να συμμετέχουν
σε σεμινάρια και λοιπά εκπαιδευτικά προγράμματα
Συμμετοχή της εκπαιδευτικής μονάδας σε πρόγραμμα Erasmus

Σημεία προς βελτίωση

Ανίχνευση εξειδικευμένων επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών που
διδάσκουν σε εργαστήρια
Οργάνωση σεμιναρίων ενδοσχολικής επιμόρφωσης
Οργάνωση ημερίδας ενημέρωσης των εκπαιδευτικών του σχολείου για τις νέες
τασεις της τεχνολογίας με τη συμμετοχή ειδικών από τον ιδιωτικό τομέα


