
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 Γυμνάσιο Αχαρνών βρίσκεται στις Αχαρνές Νομού Αττικής, στην οδό Λιοσίων 44, σε ημιαστικό
περιβάλλον. Το κτίριο χτίστηκε το 2004 και προορίστηκε από την αρχή για σχολική μονάδα.

 Είναι το πρώτο και παλαιότερο γυμνάσιο της πόλης και σήμερα συστεγάζεται σε δημόσιο κτίριο με το Εσπερινό
Γυμνάσιο Αχαρνών. Το μαθητικό του δυναμικό είναι 295 παιδιά, έχει 23 μόνιμους εκπαιδευτικούς και δεν
διαθέτει μόνιμο προσωπικό καθαριότητας αλλά για τη φετινή σχολική χρονιά 4 άτομα με σύμβαση και 1 φύλακα.
Επίσης στο χώρο του σχολείου λειτουργεί κυλικείο.

Κοινωνικό περιβάλλον

Η περιοχή που βρίσκεται το σχολείο είναι ημιαστική, με κατοίκους χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Η
πληθυσμιακή σύνθεσή της είναι ανομοιογενής. Υπάρχουν οι ντόπιοι παλαιοί κάτοικοι της πόλης των Αχαρνών,
οικονομικοί μετανάστες, πολλοί παλιννοστήσαντες Έλληνες δεύτερης γενιάς από την περιοχή του Πόντου και
Ρομά.

Το σχολικό κτίριο χρησιμοποιείται, τόσο το πρωί από το 1ο Γυμνάσιο, όσο και το απόγευμα από το εσπερινό
Γυμνάσιο Αχαρνών. Διαθέτει τους εξής χώρους:

14 Αίθουσες διδασκαλίας
2 Εργαστήρια Πληροφορικής
1 Εργαστήριο φυσικών επιστημών
2 Γραφεία για τη Διεύθυνση και τους Εκπαιδευτικούς
1 Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
1 Βιβλιοθήκη
2 Κλειστά Γυμναστήρια (Το 1 τελεί υπό κατάληψη από ιδιωτικό αθλητικό
σύλλογο.)
1 Γήπεδο Μπάσκετ
1 Κυλικείο
5 Αποθηκευτικούς χώρους
1 Μεγάλη αποθήκη
1 Μεγάλο Προαύλιο
3 Χώρους Πρασίνου

   Οι υπάρχοντες εσωτερικοί χώροι επαρκούν πλήρως για την εφαρμογή του σχολικού προγράμματος. Οι αίθουσες



είναι κατάλληλες για τη διδασκαλία, καθώς διαθέτουν καλό φυσικό φωτισμό, εξαερισμό και επαρκή θέρμανση.
Οι 5 από τις παραπάνω αίθουσες διαθέτουν σύστημα διαδραστικού πίνακα με φορητό υπολογιστή, καθώς και
σύνδεση internet, ώστε να ενσωματώνονται οι νέες τεχνολογίες στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.
Σύνδεση internet έχουν όλες οι αίθουσες του σχολείου.

   Οι ειδικές αίθουσες του σχολείου επαρκούν για την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών, καθώς μία από τις
14 αίθουσες εξυπηρετεί τα μαθήματα των Καλλιτεχνικών και της Μουσικής, άλλη μία το μάθημα της
τεχνολογίας. Τα εργαστήρια πληροφορικής διαθέτουν 11 υπολογιστές σύγχρονης τεχνολογίας και 1
βιντεοπροβολέα. Το εργαστήριο Φυσικής – Χημείας διαθέτει αρκετά όργανα, ώστε να γίνονται πειράματα
επίδειξης.

Οι χώροι της Διοίκησης του σχολείου καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις εργασιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών.
Διαθέτουν 1 υπολογιστή στο γραφείο της Διεύθυνσης, 3 υπολογιστές στην αίθουσα των καθηγητών, 1
μικροφωνικό σύστημα, 2 φωτοτυπικάμηχανήματα που είναι συνδεδεμένο και με τους 4 υπολογιστές και τα
βασικά μέσα που υποστηρίζουν την εφαρμογή της εποπτικής διδασκαλίας και την ποιοτική λειτουργία της
σχολικής μονάδας (Χάρτες, Γεωμετρικά όργανα, Βοηθήματα κ.α.).

   Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σχολικής ζωής. Είναι πολύ ευρύχωρη και
υποστηρίζει ικανοποιητικά σεμινάρια, ενημερώσεις, θεατρικές παραστάσεις, σχολικές γιορτές κ.α. Διαθέτει
βιντεοπροβολέα και μικροφωνικό σύστημα.

   Η σχολική βιβλιοθήκηδιαθέτει σχεδόν 2000 βιβλία, τόσο λογοτεχνικά, όσο και επιστημονικά, σχετικά με όλα
τα μαθήματα, περιοδικά, και με σύνδεση internet. Λειτουργεί σε καθημερινή βάση –δανειστική - και
εμπλουτίζεται μερικώς από δωρεές συναδέλφων και γονέων.

   Εκτός των παραπάνω, το σχολείο διαθέτει 1 γήπεδο μπάσκετ και 2 κλειστά γυμναστήρια. Από αυτά
χρησιμοποιείται μόνο το 1, καθώς το άλλο – το οποίο βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του σχολείου – τελεί υπό
κατάληψη από ιδιωτικό αθλητικό σύλλογο.

Ο εξωτερικός χώρος του σχολείου είναι επαρκής για τον αριθμό των μαθητών. Είναι λειτουργικός, διαθέτει
αρκετές βρύσες, περιοχές με σκίαση, καθίσματα για τα παιδιά, καθώς και 3 χώρους πρασίνου.

   Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, αφού έχει
προβλεφθεί αντισεισμική προστασία. Τέλος, το σχολείο διαθέτει όλη την απαραίτητη υποδομή για άτομα με
κινητικά προβλήματα, όπως ειδικές ράμπες και ανελκυστήρα.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

(Αξιολόγηση: 4)

 

Οι εκπαιδευτικοί στην αρχή της σχολικής χρονιάς προγραμμάτισαν τη διδασκαλία τους σε σχέσημε τους στόχους
και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα του μαθήματος. Ο προγραμματισμός τουδιδακτικού έργου βασίστηκε στις
οδηγίες των Συντονιστών και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθεδιδακτικού αντικειμένου. Η διδακτική πρακτική
προσαρμόστηκε σε συνθήκες τηλεκπαίδευσης.

Λόγω των ειδικών συνθηκών δημιούργησαν μαθήματα στις πλατφόρμες ασύγχρονηςεκπαίδευσης και αμέσως
συμμετείχαν στη σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Χρησιμοποίησαν ταπερισσότερα εργαλεία που προσφέρουν οι
πλατφόρμες και ενημέρωσαν τους μαθητές για να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν.



Προετοίμασαν εποπτικό υλικό για προβολή, ώστε να γίνει πιο κατανοητό το κείμενο του βιβλίου,σε κάθε
διδακτική ώρα τηλεκπαίδευσης. Το υλικό αντλήθηκε από αξιόπιστες ιστοσελίδες,κατάλληλο και για προβολή σε
κινητό τηλέφωνο, με αναφορά στην πηγή.

Σε κάθε μάθημα χρησιμοποιούσαν ποικιλία εργαλείων και αναρτούσαν έγγραφα, πολυμεσικόυλικό, ασκήσεις και
εργασίες. Δόθηκαν θέματα εργασιών, βασισμένα στα ενδιαφέροντα τωνμαθητών, ώστε να κινητοποιηθούν όλοι
οι μαθητές, τα οποία παρουσίασαν σε όλη την τάξη

Επίσης με κάθε πρόσφορο τρόπο προσπάθησαν να αξιολογήσουν τους μαθητές καιπροσέφεραν ανατροφοδότηση
συνεχώς. Αξιοποιήθηκαν τα εργαλεία της πλατφόρμας webex γιατην ενεργοποίηση και αξιολόγηση των μαθητών
(chat, polling).

Ευάλωτες ομάδες μαθητών υποστηρίχθηκαν με προφορά τάμπλετ και παροχή δεδομένων στα κινητά τους ώστε
να μην στερηθούν την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Ο στόχος ήταν η συνεργατική και ανακαλυπτική μάθηση, η ενεργοποίηση των μαθητών και ηενθάρρυνση να
αναπτύξουν αξίες, στάσεις και δεξιότητες, κάτι που επετεύχθη σε μέτριο βαθμό.

Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας έγινε με κάθε δυνατότρόπο όπως
μαθήματα εκπαιδευτικών στην e-class,ομαδοσυνεργατική , εργασίες και ασκήσειςστις πλατφόρμες ασύγχρονης
εκπαίδευσης, e-books, πολυμεσικό υλικό, έγγραφα, chat, polling,φωτόδεντρο ΙΙΕΠ ]

Παρά τις αντίξοες συνθήκες μαθήτρια του σχολείου μας συμμετείχε στον 1ο ΜαθητικόΜαθηματικό σχολικό
διαγωνισμό αποσπώντας τιμητική διάκριση.

Ο εορτασμός εθνικών επετείων και θρησκευτικών εορτών, όπως αυτές προβλέπονται έγιναν ανά τμήμα μέσω
τηλεκπαίδευσης. 

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 4)

 

Σε γενικές γραμμές η επίδοση των μαθητών και στις τρείς τάξεις του σχολείου μας ήταν μέτρια με εξαιρέσεις.

Ο σύλλογος εκπαιδευτικών σε ειδική συνεδρίαση όρισε τους όρους για τις απουσίες των μαθητών που δεν
προσμετρούνται, λόγω covid-19.

Παρ όλα αυτά σε σύνολο 295 μαθητών επαναλαμβάνουν την τάξη -  λόγω απουσιών -  70 μαθητές, (44 μαθητές
της Α΄ τάξης, 18 μαθητές της Β΄ τάξης και 8 μαθητές της Γ΄ τάξης).

Θέλω να επισημάνω ότι έγιναν τεράστιες προσπάθειες από τους εκπαιδευτικούς του τμήματος και από το
διευθυντή να μην εγκαταλείψουν και να συνεχίσουν να παρακολουθούν τα μαθήματα αλλά οι δικαιολογίες, οι
προκαταλήψεις, η ελλιπής ενημέρωση των γονέων, η κουλτούρα της συγκεκριμένης ομάδας, δεν απέδωσαν τους
καρπούς που επιθυμούσαμε.

Παραπέμφθηκαν σε επαναληπτική εξέταση για την περίοδο του Σεπτεμβρίου 3 μαθητές της Β΄ τάξης και 3
μαθητές της Γ΄ τάξης.

Το γνωστικό επίπεδο των μαθητών κυρίως της Α΄ τάξης του σχολείου μας,  ήταν πολύ χαμηλό και στερούνταν
βασικές κοινωνικές δεξιότητες.

Παρ όλα αυτά αρίστευσαν 44 μαθητές ( 20 μαθητές της Α τάξης, 11 μαθητές της Β τάξης και 13 μαθητές της Γ
τάξης).



Ο Σύλλογος των καθηγητών του σχολείου, προβληματισμένος από την κατάσταση που αντιμετώπιζε στη σχολική
τάξη, σε συχνές συναντήσεις - συνεδριάσεις του αναζήτησε και τις αιτίες του προβλήματος και λύσεις για την
εξάλειψη ή τη άμβλυνσή του.

Είχαμε  συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και συμμετοχή σε πρόγραμμα για τη σχολική διαρροή
Ρομά μαθητών.

Στο σχολείο λειτούργησαν τμήματα ενισχυτική διδασκαλία εξ αποστάσεως λόγο covid-19.

Δημιουργήσαμε, αλλά λόγο covid-19, δεν λειτούργησε τμήμα ΖΕΠ-2 με 19 μαθητές. Η λειτουργία του τμήματος
ΖΕΠ-2 ήταν χρήσιμη για τους μαθητές που είχαν παρακολουθήσει το τμήμα ΖΕΠ-1 κατά το σχ, έτος 2019-20.
Θεωρούμε ότι οι μαθητές που είχαν φοιτήσει στο τμήμα θα τελείωναν την Β τάξη.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 4)

 

Οι εκπαιδευτικοί ενθάρρυναν τους μαθητές να συμμετέχουν σε συλλογικές εργασίες και δημιούργησαν τις
προϋποθέσεις για να συνεργάζονται αποτελεσματικά μεταξύ τους.

Παρακινούσαν  τους μαθητές να συνεργάζονται για θέματα της σχολικής ζωής  (πενταμελή, δεκαπενταμελές).

Μεριμνούσαν  ώστε να μη γίνονται διακρίσεις μεταξύ των μαθητών και διαχειρίζονταν με ευαισθησία και
διακριτικότητα τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών. Αυτό αποδεικνύει και η ομαλή λειτουργία του
σχολείου, η οποία αποτελεί το στόχο όλων.

Η Διεύθυνση και οι υπεύθυνοι καθηγητές ανά τμήμα επικοινωνούσαν  με τους κηδεμόνες των μαθητών που
εμφάνισαν επιθετική - παραβατική συμπεριφορά. Γινόταν συζήτηση με τους μαθητές που εμπλέκονταν σε
περιστατικά βίας, καθώς και διάλογος με τη ψυχολόγο και την κοινωνικό λειτουργό του σχολείου.

Έχει δημιουργηθεί «Ομάδα Φιλίας» μαθητών ώστε να συζητούν και να λύνουν προβλήματα τους με διάλογο. 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 4)

 

Το κλίμα στις σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών θα μπορούσε να χαρακτηριστεί πολύ καλό. Έχει συνταχθεί
κανονισμός λειτουργίας για τα δια ζώσης μαθήματα που τηρήθηκε  από την πλειοψηφία των μαθητών, αλλά και
ενημέρωση των μαθητών για την τήρηση των κανόνων στα μαθήματα μέσω webex. Κάποια λίγα περιστατικά 
παράβασης του σχ. κανονισμού, αντιμετωπίστηκαν κατά περίπτωση σε συνεργασία με τους διδάσκοντες, τους
γονείς,  τη ψυχολόγο, την κοινωνική λειτουργό και το δεκαπενταμελές συμβούλιο του σχολείου.

Η τακτική επικοινωνία με τους γονείς για την επίδοση και συμπεριφορά των παιδιών συνέβαλε  στην εύρυθμη
λειτουργία του σχολείου. Η συμμετοχή των μαθητών, τις προηγούμενες σχολικές χρονιές, σε διάφορα
προγράμματα πολιτιστικά, αγωγής υγείας και  περιβαλλοντικής αγωγής καθώς και η συμμετοχή τους σε
εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις  βοήθησε στην ενίσχυση του σεβασμού, της εμπιστοσύνης και
αλληλοβοήθειας μεταξύ των μαθητών και καθηγητών.

Λειτούργησε ο θεσμός των  Συμβούλων Σχολικής Ζωής για τη διαχείριση κρίσεων  και ακραίων συμπεριφορών.



Γενικά, οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, δημιούργησαν υποστηρικτικές σχέσεις και
βοήθησαν τους μαθητές να αναπτύξουν θετικά συναισθήματα.

Επίσης, στα πλαίσια της στήριξης των μαθητών που αδυνατούσαν να συμμετάσχουν στα μαθήματα webex λόγω
έλλειψης της κατάλληλης ηλεκτρονικής υποδομής ή σύνδεσης wi/fi στο σπίτι τους, τους δόθηκε η δυνατότητα
σύνδεσης με εξοπλισμό του σχολείου (tablets, ηλεκτρονικούς υπολογιστές)  και δεδομένα σε διαφορετικές
σχολικές αίθουσες.

Ακόμα, στην ιστοσελίδα του σχολείου και στην ηλεκτρονική εφημερίδα μας οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να
επικοινωνήσουν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα που τους αφορούν.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 4)

 

Η σχέση του σχολείου με τους γονείς μπορεί να χαρακτηριστεί πολύ καλή. Λόγω των ειδικών συνθηκών που
επικράτησαν το σχολικό έτος 2020-21 δόθηκε η δυνατότητα επικοινωνίας με τους εκπαιδευτικούς με κάθε
πρόσφορο μέσο (τηλεφωνική επικοινωνία, e-mail, μέσω e-class ή μέσω της πλατφόρμας webex σε καθορισμένη
ώρα και μέρα).

Η ανταπόκριση των γονέων σ’ αυτή τη δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης ήταν πολύ
ικανοποιητική. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία ενημερώθηκαν και συζήτησαν με τους εκπαιδευτικούς για την
πρόοδο και τα ζητήματα που αφορούν την παρουσία των παιδιών τους στο σχολείο. Επίσης σε έκτακτες
περιπτώσεις οι γονείς ενημερώθηκαν, ώστε να συμβάλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων.

Ακόμα, δημιουργήθηκε μία υποστηρικτική ομάδα καθηγητών (help-desk) για την επίλυση αποριών και
προβλημάτων που αφορούσαν τη διεξαγωγή των μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας webex.

Στην ιστοσελίδα του σχολείου αναρτήθηκαν οδηγίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την
προστασία από τη σεξουαλική κακοποίηση και οδηγίες για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Θετικά σημεία

Μαθητές και εκπαιδευτικοί εξοικειώθηκαν στη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων

Σημεία προς βελτίωση

Παρ όλο που είχαμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και συμμετοχή σε πρόγραμμα για τη
σχολική διαρροή Ρομά μαθητών και την ενεργοποίηση των διαμεσολαβητών, δεν καταφέραμε να περιορίσουμε
την μαθητική διαρροή στο βαθμό που επιθυμούσαμε. 

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 4)

 

Με την έναρξη του σχολικού έτους υπήρξε μεριμνά του διευθυντή μαζί με το Σύλλογο των Διδασκόντων για τη



συντήρηση και λειτουργία των σχολικών εγκαταστάσεων καθώς και την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και
εποπτικών μέσων διδασκαλίας

Σε συνεδρίαση του Συλλόγου των Διδασκόντων πραγματοποιήθηκε η κατανομή των πρόσθετων εξωδιδακτικών
εργασιών. Αξιοποιήθηκαν δημιουργικά οι δυνατότητες όλου του προσωπικού μέσα στο πλαίσιο των
ενδιαφερόντων και των ιδιαίτερων προσόντων τους. Η κατανομή του διδακτικού και διοικητικού έργου στους
εκπ/κούς έγινε ανάλογα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ενδιαφέροντα τους, την εμπειρία των εκπ/κών και τις
ανάγκες του σχολείου.

Οι συναντήσεις των εκπ/κών κατά ειδικότητα ήταν αριθμητικά αλλά κυρίως ποιοτικά οι ενδεδειγμένες. Κατά τις
συναντήσεις αυτές οι εκπ/κοί αντάλλαξαν απόψεις και πρακτικές για την υλοποίηση, κατά τον καλύτερο δυνατό
τρόπο, των στόχων του σχολείου με την αξιοποίηση των διαθέσιμων μέσων προς όφελος των μαθητών.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής της δια ζώσης διδασκαλίας   αξιοποιήθηκε ο χρόνος για το βάψιμο της
σχολικής μονάδας. Δημιουργήθηκαν υποδομές για δυνατότητα ίντερνετ  τόσο   στο γραφείο των καθηγητών όσο
και  σε όλες τις αίθουσες.Υπήρξε ιδιαίτερη φροντίδα για την  ενημέρωση του Συλλόγου των Διδασκόντων,μέσω
τηλεδιασκέψεων και ηλεκτρονικής επικοινωνίας,  για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις εγκυκλίους και τις
αποφάσεις που αφορούσαν τη λειτουργία του σχολείου και την εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

Η σχολική μονάδα απέκτησε 2ο εργαστήριο πληροφορικής που χρησιμοποιείται και ως αίθουσα διδασκαλίας.

Διαμορφώθηκε και εξοπλίστηκε μια αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα για τους σκοπούς της
σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Δεν έγινε εφικτό να τοποθετηθούν διαδραστικοί πίνακες και
ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας παρά την αναγκαιότητα, λόγω έλλειψης χρημάτων.
Έγινε αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της υλικοτεχνικής υποδομής για τηνεύρυθμη λειτουργία του σχολείου
με παράλληλη αναζήτηση οικονομικών πόρων για την βελτίωση της υλικοτεχνικήςυποδομής.

Αναβαθμίστηκαν όλοι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές της σχολικής μονάδας με τα λειτουργικά συστήματα
windows 10. 

Τα έσοδα του σχολείου προέρχονται από 2 πηγές: την κρατική επιχορήγηση μέσω του δήμου και το κυλικείο. Οι
δαπάνες του σχολείου είναι: το πετρέλαιο, οι ΔΕΚΟ, η τηλεφωνία, τα αναλώσιμα υλικά (χαρτικά, μελάνια,
καθαριστικά κ.α.), καθώς και κάποιες δαπάνες συντήρησης. Τα έσοδα έχουν κατανεμηθεί αναλογικά ανά
κατηγορία προβλεπόμενης δαπάνης, καθότι όλη τη χρονιά το σχολείο λειτούργησε κανονικά, χωρίς κάποια
έλλειψη σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα.

Επιπλέον το σχολείο χάνει πολύτιμους πόρους, απαραίτητους για τη λειτουργία του, από την λειτουργία και τη
συντήρηση (σάουνα- ύδρευση- φωτισμός) του κλειστού γυμναστηρίου που κατέχει καταχρηστικά ιδιωτικός
αθλητικός σύλλογος με την ανοχή της δημοτικής αρχής.

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 4)

 

Πολύ καλή συνεργασία με τη σχολική επιτροπή, το σύλλογο γονέωνγια τρέχοντα θέματα λειτουργίας της
σχολικής μονάδας καικηδεμόνων και το Δήμο Αχαρνών, επαφή με τους υπευθύνους του Δήμου για την προώθηση
αιτημάτωνπου αφορούν οικονομική συνδρομή και υλικοτεχνική υποδομή με περιθώρια βελτίωσης ως προς
τααποτελέσματα αυτών των συνεργασιών.

Εδραίωση της συνεργασίας των καθηγητών της ίδιας ειδικότητας, αλλά καιδιαφορετικών ειδικοτήτων για την
υλοποίηση εκπαιδευτικού έργου και διαθεματικών προγραμμάτων.

Συνεχής και απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ καθηγητών.

Εμβάθυνση και επέκταση των αποτελεσματικών πρακτικών μέσω τακτικών και έκτακτων συνεδριάσεων.



Καθιέρωση συνεργασίας της σχολικής μονάδας σε μόνιμη βάση με τους εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής, με
ειδικούς επιστήμονες  του ΚΕΔΑΣΥ και την ομάδα ΕΔΕΑΥ.

Συστηματική ενημέρωση γονέων καιυλοποίηση κοινών δράσεων.Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου καθώς
και δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο των δράσεων της σχολικής κοινότητας.

Ενημέρωση και υποστήριξη γονέων για τα μέτρα προστασίας covid και επιτυχής διαχείριση των αρνητών του
σέλφ τεστ,μάσκας κλπ.

 

Συμμετοχή σε σχολικά δίκτυα. Συνεργασία με το ΕΕΕΕΚ Αγίου Δημητρίου και δωρεά μη χρησιμοποιήσιμου και
παλιάς τεχνολογίας υλικού ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτή,ύστερα από αίτημα του ειδικού σχολείου.
Παράλληλα έγινε αγορά και ενοικίαση νέων εκτυπωτών στο σχολείο.

Έγιναν πρακτικές μεταπτυχιακών φοιτητών ειδικής αγωγής στο τμήμα ένταξης τόσο δια ζώσης όσο και στα
διαδικτυακά μαθήματα.

Συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, καθώς και με το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και συμμετοχή σε
πρόγραμμα για τη σχολική διαρροή Ρομά μαθητών που συνεχίζεται και τη σχολική περίοδο 2021-2022.

Ενεργοποίηση των διαμεσολαβητών.

Θετικά σημεία

Αξιοποιήθηκαν στο μέγιστο δυνατό οι ικανότητες των εκπαιδευτικών.  

Σημεία προς βελτίωση

Λόγω πανδημίας υπήρξε μικρή συμμετοχή σε σχολικά δίκτυα και μαθητικούς διαγωνισμούς. 

Δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να χρησιμοποιήσουμε το Γυμναστήριο που βρίσκεται στην αυλή του σχολείου μας
και κατέχει καταχρηστικά ιδιωτικός αθλητικός σύλλογος με την ανοχή της δημοτικής αρχής.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 4)

 

Την τρέχουσα σχολική χρονιά, λόγω της πανδημίας ,δεν πραγματοποιήθηκε κάποια ενδοσχολική επιμόρφωση.
Όλοι όμως οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν διαδικτυακά επιμορφωτικά σεμινάρια για το
αντικείμενό τους αλλά και κοινού ενδιαφέροντος για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.(σύγχρονη και ασύγχρονη).

Ενδεικτικά, συμμετείχαμε στην τηλεημερίδα του 4ου ΠΕΚΕΣ ‘’Διαπολιτισμικότητα και

σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο” ,στο ιστοσεμινάριο του 5 ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

“Συνεργασία γονέων-εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση” ,στην μέσω webex
φιλολογική επιμόρφωση για τα ομηρικά έπη του 5ου ΠΕΚΕΣ Αττικής, στο σεμινάριο βαθμολόγησης μαθητικών
κειμένων Νεοελληνικής



Γλώσσας –Λογοτεχνίας στην επιμορφωτική συνάντηση με θέμα την λειτουργία του

εργαλείου «Άσκηση» στην e-class από το 5ο ΠΕΚΕΣ, στην επιμορφωτική συνάντηση

«εξ αποστάσεως εκπαίδευση –καλές πρακτικές κ .α.

Επίσης ενημερωθήκαμε με αποστολή επιμορφωτικού υλικού από το 5ο ΠΕΚΕΣ για

την διδασκαλία της επιχειρηματολογίας στο γυμνάσιο 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 4)

 

Ολοκληρώθηκαν και  τα τελευταία 
 δύο από τα πέντε Ευρωπαϊκά 
πρόγραμμα Erasmus, με τίτλο 
«OENOCULTUREStart of European 
enology Prephyloxeric 
European grapes» και «A nod to our 
heritage».
Θετικά σημεία

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε πλήθος επιμορφωτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως.  

Συμμετοχή του σχολείου σε Ευρωπαϊκά προγράμματα – Erasmus

Σημεία προς βελτίωση

Λόγω πανδημίας δεν έγινε ενδοσχολική επιμόρφωση.


