
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 11ο Γυμνάσιο Αχαρνών ιδρύθηκε το 2001. Από το 2009 λειτουργεί σε δύο κτήρια, το ένα ισόγειο και το άλλο
διώροφο. Υπάγεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής. Διαθέτει 10 αίθουσες
διδασκαλίας, αίθουσα Τμήματος Ένταξης, Εργαστήρια Πληροφορικής, Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας,
Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Γραφεία Διευθυντή, Υποδιευθυντή και Καθηγητών, καθώς και τους
λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Το εκπαιδευτικό δυναμικό αριθμεί 27 άτομα και το μαθητικό δυναμικό 229.
Λειτούργησαν 10 τμήματα γενικής παιδείας (τρία στην Α τάξη, τρία στην Β τάξη και τέσσερα στην Γ τάξη) και
ένα τμήμα Ένταξης. Από 9/11/2021 συστάθηκε και λειτούργησε η Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπ/κής Αξιολόγησης
και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ). Το σχολείο λειτούργησε με εξ αποστάσεως εκπαίδευση (εξ ΑΕ) λόγω των μέτρων κατά
του sars-cov 2 από 9/11/2020 έως 31/1/2021 και από 11/2/2021 έως 23/4/2021. Όλη η σχολική κοινότητα
ενθαρρύνει και υποστηρίζει τις ενδοσχολικές και εξωσχολικές εκπαιδευτικές δράσεις.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Επικοινωνία και συνεργασία εκπ/κών- μαθητών- οικογενειών τους.

Ψηφιακός εγγραμματισμός των μαθητών.

Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές.

Ανάπτυξη κατάλληλου εκπ/κού υλικού.

Λειτουργία του Τμήματος Ένταξης με μόνιμο προσωπικό.

Σημεία προς βελτίωση

Σχεδιασμός και υλοποίηση περισσότερων σχολικών δράσεων.

Πιο συστηματική και τακτική φοίτηση όλων των μαθητών στην εξ ΑΕ.



Ανάπτυξη κουλτούρας συμπερίληψης στη σχολική ζωή όλων των μαθητών που έχουν ιδιαιτερότητες ή ανήκουν σε
ευπαθείς ομάδες. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Κατανομή διδακτικών και εξωδιδακτικών καθηκόντων.

Αξιοποίηση όλου του εκπ/κού δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου.

Αξιοποίηση των οικονομικών πόρων του σχολείου.

Αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του σχολείου (δωρεές, χορηγία).

Υποστήριξη της πρακτικής άσκησης φοιτητών.

Σημεία προς βελτίωση

Λεπτομερής καταγραφή του οράματος και των κύριων στόχων αποτελεσματικής λειτουργίας του σχολείου.

Συνεργασία με άλλους φορείς. 

Ενεργός συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων σε σχολικές δράσεις.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινάρια και ημερίδες.

Συμμετοχή σε εθνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Μεντορεία προπτυχιακών φοιτητών.

Σημεία προς βελτίωση

Ενδοσχολικές επιμορφώσεις.

Συνεργασίες με άλλα σχολεία ή άλλους φορείς.


