
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 σχολείο μας στεγάζεται σε ένα από τα  παλαιότερα κτήρια στο Χαλάνδρι.
Δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 για να στεγάσει τo 1ο Εξατάξιο
Γυμνάσιο Χαλανδρίου, ενώ την δεκαετία του 1980 χωρίστηκε για να στεγάσει το
Γυμνάσιο και το Λύκειο, όπου από τότε μέχρι σήμερα λειτουργούν ανεξάρτητα, ως
δύο διαφορετικές σχολικές μονάδες. Ο διαχωρισμός/μοίρασμα του κτηρίου, σε δύο
σχολεία, μολονότι αρχικά είχε σχεδιαστεί για να στεγάσει ένα σχολείο και έτσι
λειτουργούσε για 30 περίπου χρόνια, είχε ως συνέπεια τον περιορισμό των
διαθέσιμων χώρων, καθώς και τη μη ύπαρξη απολύτως απαραίτητων χώρων για τη
λειτουργία ενός σχολείου του 21ου αιώνα.  

Οι ανύπαρκτοι ή περιορισμένοι χώροι εντοπίζονται στα εξής: Μη ύπαρξη αίθουσας
εκδηλώσεων, έλλειψη αποθηκευτικού χώρου, έλλειψη χώρων για οργάνωση
σύγχρονων εργαστηρίων, ανεπάρκεια  κλειστού και ανοιχτού χώρου άθλησης (χρήση
προαυλίου/γυμναστηρίου από δύο σχολεία-Γυμνάσιο και Λύκειο) και  απουσία
σύγχρονων τουαλετών για τους μαθητές. Το Γραφείο των εκπαιδευτικών είναι
περιορισμένο σε χώρο ακατάλληλο για 22-26 εκπαιδευτικούς. Η μοναδική τουαλέτα
καθηγητών χρησιμοποιείται από άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικούς με
απαρχαιωμένα  είδη υγιεινής, μη επαρκή αερισμό, ενώ βρίσκεται σε ακατάλληλο
χώρο, ακριβώς δίπλα από την είσοδο του γραφείου των καθηγητών.

Το σχολικό έτος 2020-2021 τοποθετήθηκε νέα Διευθύντρια στο σχολείο λόγω
συνταξιοδότησης της προηγούμενης. Ο Υποδιευθυντής του σχολείου παρέμεινε στη
θέση του ασκώντας τα καθήκοντά του με συνέπεια, εργατικότητα, εξαίρετο ήθος,
μεγάλη ευγένεια και ιδιαίτερο χιούμορ, στοιχεία που μας εμπνέουν και  μας δίνουν
κουράγιο στις δύσκολες στιγμές. Κάτω από αυτό το κλίμα ο Σύλλογος Διδασκόντων
ξεκίνησε  τις συνεδριάσεις  του για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου σύμφωνα
με τη σχετική νομοθεσία.

Εκτός από την ανάθεση του διδακτικού έργου οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν και



διοικητικές εργασίες ( λόγω έλλειψης γραμματέως, φύλακα, κλητήρα ) και
συγχρόνως οι περισσότεροι οργανώθηκαν κατά ομάδες, ώστε να συνεχίσουν
Προγράμματα, τα οποία είχαν ήδη πραγματοποιήσει την προηγούμενη σχολική
χρονιά ή να υλοποιήσουν νέες Δράσεις, όπως άλλωστε περιγράφηκαν στοχευμένα
παραπάνω.

Μετά από αίτημα συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και τη συναίνεση του Συλλόγου
Διδασκόντων δαπανήσαμε χρήματα από τα διαθέσιμα κονδύλια της Σχολικής
Επιτροπής προκειμένου να  μετασχηματίσουμε τις παλιές τουαλέτες του σχολείου σε
μια μικρή αποθήκη, απολύτως απαραίτητη για τη φύλαξη κάποιων βιβλίων.

Πήραμε την απόφαση να χρησιμοποιήσουμε τη Βιβλιοθήκη του σχολείου μας, ως
αίθουσα διδασκαλίας, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός των μαθητών / τριών  σε
μικρές αίθουσες.

Αγοράσαμε και φυτέψαμε φυτά, με στόχο να εξωραΐσουμε το χώρο του σχολείου μας.
Κάποια από αυτά εμπλούτισαν τον ήδη υπάρχοντα κήπο, ενώ γλάστρες κόσμησαν
τον πρώτο όροφο του σχολείου. Επίσης, καθαρίσαμε και τακτοποιήσαμε το ανώτερο
τμήμα του κλιμακοστασίου.

Επισημαίνεται επίσης, η υποδειγματική οργάνωση και λειτουργία του ιστολογίου
και της ιστοσελίδας του σχολείου μας.

Οι ιδιαίτερες συνθήκες, που αντιμετωπίσαμε κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης
σχολικής χρονιάς (2020-2021) ήταν κυρίως ο εγκλεισμός, λόγω κωρονοϊού και ο
διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας, μέσω ηλεκτρονικού δικτύου (Webex) με  τη χρήση
ηλεκτρονικών συσκευών. Τα μαθήματα κατά το μεγαλύτερο μέρος του σχολικού
έτους πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως, αφού προηγουμένως οργανώθηκαν μέσω
συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων αρχικά δια ζώσης και στη συνέχεια μέσω
του ίδιου δικτύου, Webex.



Πήραμε την πρωτοβουλία να συνεδριάζουμε κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού,
διαδικτυακά, ανά τακτά χρονικά  διαστήματα, συμφωνήσαμε σε συγκεκριμένες
προτάσεις, προσπαθήσαμε και βρήκαμε λύσεις σε θέματα που γεννούσε η «εξ
αποστάσεως εκπαίδευση», όπως αγορά εργαλείων για την εξυπηρέτηση όσων
εκπαιδευτικών ήρθαν στο σχολείο να εργαστούν (ακουστικά, κάμερες κλπ)  ή
δανεισμός εξοπλισμού του σχολείου σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και, παρότι το
σχολείο ήταν για αρκετούς μήνες κλειστό δεν σταμάτησε να λειτουργεί και να
διδάσκονται η μαθητές / τριες  από απόσταση. Πολλά προβλήματα βρήκαν τη λύση
τους με την προσωπική φροντίδα/ βοήθεια, την ιδιαίτερη αφοσίωση των
εκπαιδευτικών στο σχολείο καθώς και την επιμονή τους στους στόχους, που είχαμε
εξ αρχής θέσει. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με πνεύμα συνεργασίας καταφέραμε να
μην μείνει ούτε μία ώρα κενή ούτε μία ώρα ανεκμετάλλευτη.

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση (Αξιολόγηση: 4)

 

Κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021 οι εκπαιδευτικοί προγραμμάτισαν, αλλά και
σχεδίασαν τη ύλη των μαθημάτων τους  αξιοποιώντας  αποτελεσµατικά τον χρόνο
διαδασκαλίας.  

Εφάρμοσαν κυρίως την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας αλλά και καινοτόμες
διδακτικές πρακτικές, όπως την ομαδοσυνεργατική μέθοδο στα μαθήματα της
Φυσικής, Χημείας, Γεωγραφίας,  Αρχαίας Ελληνικής και Νεοελληνικής Γραμματείας,
Θρησκευτικών,  ενώ σε πολύ μικρότερο βαθμό το διδακτικό μοντέλο της
«ανεστραμμένης τάξης» στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών από Μετάφραση και
της Ιστορίας. Αξιοποίησαν σε πολύ μεγάλο βαθμό τον εξοπλισµό και τα µέσα
διδασκαλίας, που διαθέτει το σχολείο µας, στη «δια ζώσης» λειτουργία του, (
διαδραστικούς πίνακες, Η/Υ, βιντεοπροβολείς),   ενώ οργάνωσαν και υλοποίησαν
αποτελεσματικά την «εξ αποστάσεως» διδασκαλία με βάση τα διαθέσιμα μέσα και
τις δεδομένες συνθήκες. Εκτός από τη «σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία» στο
σύνολό τους σχεδόν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, δημιούργησαν «ηλεκτρονική
τάξη» στο Π.Σ.Δ στην οποία αναρτούσαν εκπαιδευτικό υλικό για την υποστήριξη της



διδασκαλίας αλλά και εργασίες/ασκήσεις για ανατροφοδότηση. Παράλληλα, υπήρξε
σημαντική υποστήριξη των μαθητών/τριών όσον αφορά στην ενίσχυση ψηφιακών
δεξιοτήτων από τις καθηγήτριες της ομάδας υποστήριξης  της «εξ αποστάσεως
διδασκαλίας». 

Οι διδακτικές προσεγγίσεις, που χρησιµοποίησαν οι καθηγητές/τριες, ήταν
«σύµµετρες»  µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µαθητών/τριών τους
φροντίζοντας να ενημερώνονται ανελλιπώς για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
αυτών. Ακόµη τους/τις  ενθάρρυναν να συμμετέχουν στο μάθημα, να διατυπώνουν
προβληματισμούς, να υποστηρίζουν τις προσωπικές τους απόψεις, να καλλιεργούν
κριτική σκέψη και να διευρύνουν τις γνώσεις τους. Εργάστηκαν για την ανάπτυξη
κλίµατος  γόνιµης αλληλεπίδρασης, συµµετοχικότητας στην καθηµερινή σχολική
ζωή όλων των µαθητών/τριών, χωρίς πρακτικές στοχοποίησης ή αποκλεισμού.
Επιπρόσθετα στο σχολείο λειτούργησε πρόγραµµα ενισχυτικού, υποστηρικτικού και
αντισταθµιστικού χαρακτήρα για ειδικές κατηγορίες µαθητών/τριών  (παράλληλη
στήριξη) και υπήρξε αναλυτική ενημέρωση για την «Ενισχυτική Διδασκαλία» στην
οποία συμμετείχαν 8 μαθητές. Υποστηρικτικός ήταν και ο ρόλος της ψυχολόγου,
 που εργάστηκε  στο σχολείο µας την περσινή  χρονιά.

Η διαμόρφωση της προσωπικότητας και η κοινωνικοποίηση των µαθητών/τριών
αποτελούσε ανέκαθεν  προτεραιότητα για το σχολείο μας  με αποτέλεσμα την
υλοποίηση Προγραµµάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Πολιτιστικών,
Περιβαλλοντικών,  Αγωγής Υγείας)  τη διοργάνωση οµιλιών, συνεργασιών µε άλλα
σχολεία, κοινωνικούς, αθλητικούς και πολιτιστικούς φορείς, την υλοποίηση
διδακτικών επισκέψεων και εκπαιδευτικών εκδρομών στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό με στόχο την αυτοβελτίωση και την κοινωνικοποίησή τους. Παρόλο που
υπήρχαν οι περιορισμοί λόγω της πανδημίας, καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια
από τους εκπαιδευτικούς, ώστε  να υλοποιηθούν Δράσεις, Εκπαιδευτικά
προγράμματα και συμμετοχές σε διαγωνισμούς είτε διαδικτυακά είτε «δια ζώσης»
με την εμπλοκή μαθητών/τριών από όλες τις τάξεις.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

1. Εμπλουτισμός του ηλεκτρονικού περιοδικού του σχολείου μας, “TEEN
NEWS”.

2. Εορτασμός της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών» .
3. «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ».
4. Ενημέρωση για το Επαγγελματικό Λύκειο ( ΕΠΑΛ ) από την

Υποδιευθύντρια του 2ου ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής.
5. «Αφιέρωμα 1821 – 2021». 
6. «Έκθεση κατασκευής μουσικών οργάνων της Β΄ τάξης».
7. «ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ».



8. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για το αρχαίο θέατρο σε συνεργασία με το 
Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ». 

9. Εργασίες στο μάθημα των Αγγλικών.
10. Εργασίες στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας.
11. Εμπλουτισμός της σχολικής βιβλιοθήκης με νέα βιβλία.
12. Δράση Ανακύκλωσης κατά το χρονικό διάστημα της «δια ζώσης» 

λειτουργίας στο χώρο του σχολείου.
13. Φιλανθρωπική Δράση: Υποστήριξη του δημοτικού σχολείου στη Σιέρρα Λεόνε.
14. Φιλανθρωπική Δράση: Συγκέντρωση διαφόρων ειδών για τους

συνανθρώπους μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συνεργασία με την
Ιεραποστολή της Μαδαγασκάρης.

15. Συμμετοχή στο πρόγραμμα Αναδοχής της ACTION AID.
16. Προσφορά του χρηματικού ποσού στο «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» .
17. Πρόταση της Διευθύντριας, Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του

Προγράμματος της «Βουλής των Εφήβων», για τη συμμετοχή της Γ΄ Γυμνασίου
σε αυτό.

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Βράβευση ενός μαθητή σε λογοτεχνικό διαγωνισμό, δύο σε μαθηματικό και μιας
μαθήτριας σε αθλητικές διοργανώσεις.

Αναφορικά με την αξιολογική λειτουργία οι εκπαιδευτικοί του 1ου Γυμνασίου με
παιδαγωγική κατανόηση και ευαισθησία και με βάση την προφορική συμμετοχή των
μαθητών/τριών στο μάθημα, τα ωριαία ή σύντομα γραπτά κριτήρια αξιολόγησης,  τις
ασκήσεις  είτε στη «δια ζώσης» διδασκαλία είτε στην «εξ αποστάσεως» ( μέσω
ηλεκτρονικής τάξης ή της πλατφόρμας Webex ) σε συνδυασμό με τις εργασίες, που
ανέθεταν, και  οι οποίες υποστήριξαν και επέκτειναν τους στόχους και το
περιεχόμενο διδασκαλίας, κατέγραψαν επιμελώς και συστηµατικά τις επιδόσεις
αυτών. Παράλληλα η αξιολόγηση χρησιµοποιήθηκε ως κίνητρο δηµιουργικής
ανατροφοδότησης των µαθητών/τριών  οι οποίοι/ες ενηµερώνονταν  για την πρόοδο
και τις επιδόσεις τους.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ : 4

Σχολική διαρροή - φοίτηση (Αξιολόγηση: 4)

 



Ο αριθμός των μαθητών / τριών που μετακινήθηκαν σε άλλα σχολεία ήταν απολύτως
μέσα στο θεμιτό πλαίσιο. Αναλυτικότερα, κατά την διάρκεια των μετεγγραφών του
Σεπτεμβρίου για το σχολικό έτος 2020-2021, πραγματοποιήθηκαν ως εξής οι
μετεγγραφές από το σχολείο μας προς άλλα σχολεία:

Στην Α΄ τάξη 4 (τέσσερις) μαθητές μετεγγράφησαν σε ιδιωτικά σχολεία και 7 (
επτά) σε δημόσια εκ των οποίων 5 ( πέντε ) σε πρότυπα σχολεία μετά από εξετάσεις.
Συνολικά 11( έντεκα ) μαθητές μετακινήθηκαν. Στην Β΄ τάξη επί συνόλου 2 (δύο)
μαθητών, 1 (ένας) μετεγγράφη σε ιδιωτικό και 1 (ένας) σε άλλο δημόσιο σχολείο. 
Στην Γ΄ τάξη 1 ( μία )  μαθήτρια μετεγγράφη σε δημόσιο σχολείο άλλης πόλης.

Την ίδια περίοδο μετεγγάφησαν από άλλα δημόσια σχολεία στο σχολείο μας 2 (δύο) 
μαθητές της Α΄ τάξης και 1 (ένας) μαθητής ο οποίος έκανε επανεγγραφή και
χαρακτηρίστηκε ως ‘’κατ΄ιδίαν διδαχθείς’’. Στην Β΄ τάξη 2 (δύο) μαθητές
μετακινήθηκαν στο σχολείο μας από άλλα δημόσια σχολεία. Στην Γ΄ τάξη 2( δύο)
 μαθητές από δημόσια σχολεία άλλων πόλεων.

Η παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών / τριών στο σχολείο μας έγινε με
συστηματικό τρόπο από τους υπεύθυνους των τμημάτων σε συνεργασία με την
Διευθύντρια του σχολείου και όλους τους διδάσκοντες / ουσες. Οι γονείς /
κηδεμόνες ενημερώνονταν έγκαιρα μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για τις
απουσίες των παιδιών τους, όποτε κρινόταν απαραίτητο , από τους υπεύθυνους των
τμημάτων. Η φοίτηση των μαθητών / τριών ήταν τακτική και αδιάλειπτη χωρίς
μακροχρόνιες απουσίες και με έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο στη «δια ζώσης»
λειτουργία αυτού. Κατά την περίοδο της τηλεκπαίδευσης ένα πολύ μικρό ποσοστό
μαθητών / τριών απουσίαζε σποραδικά κυρίως λόγω τεχνικών προβλημάτων (
σύνδεσης, διακοπής ρεύματος, ανεπαρκούς εξοπλισμού ).

Για τον μαθητή που επανεγράφη στην Α΄ τάξη και κατά τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς σημείωσε πολύ μεγάλο αριθμό απουσιών , υπήρξε ιδιαίτερη μέριμνα. Με τη
συνεργασία του γονέα, της Διευθύντριας και της ψυχολόγου του τμήματος Ψυχικής
Υγείας του «Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης» αλλά και σύμφωνα με την γνωμάτευση
του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ Νέας Ιωνίας,  κρίθηκε ως «κατ` ιδίαν διδαχθείς» με απόφαση του
Υ.ΠΑΙ.Θ, έδωσε εξετάσεις τον Ιούνιο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
προήχθη στη Β΄ τάξη.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών (Αξιολόγηση: 3)

 

Για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών
αποτελούν ένα σημαντικό παιδαγωγικό ζήτημα .Η συνεργασία, η επικοινωνία και η



καλλιέργεια φιλικών σχέσεων  δίνει δυναμικό στο «είναι» του  κάθε  παιδιού, αλλά
και τροφοδοτεί βαθύτερα νοήματα της ζωής. Η αξιοποίηση του θεσμού του
«Συμβουλίου Τμήματος» ή του «Συμβουλίου Τάξης» συνδράμει ουσιαστικά στη
δημιουργία κλίματος συνεννόησης μεταξύ των μαθητών / τριών. Κατά τη διάρκεια
του σχολικού έτους 2020 – 2021 λόγω των ιδιαζουσών συνθηκών δεν ήταν δυνατή η
πολυεπίπεδη διάδραση των μαθητών  / τριών , όμως επιδιώχθηκε η συνεργασία και η
επικοινωνία μεταξύ τους μέσω των εργαλείων της ηλεκτρονικής τάξης ( chat ) αλλά
και μέσω κάποιων Δράσεων, οι οποίες  προσφέρονταν για συζητήσεις και σύσφιγξη
των σχέσεων μεταξύ τους, όπως  η «Λέσχη Ανάγνωσης». Κάποια μεμονωμένα
περιστατικά προβληματικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών / τριών
αντιμετωπίστηκαν αποτελεσματικά  με τη συμβολή όλων των εκπαιδευτικών,
ιδιαιτέρως της υπεύθυνης καθηγήτριας για τον «σχολικό εκφοβισμό», της
Διεύθυνσης και της ψυχολόγου του σχολείου.

Γενικά οι μαθητές / τριες του σχολείου μας δημιουργούν σχέσεις που βασίζονται
στον αλληλοσεβασμό, την αλληλοϋποστήριξη και την αμοιβαία συμπάθεια. Θεωρούν
φιλικό το σχολικό περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου, γίνονται αποδεκτοί,
ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή, τη θρησκεία, το χρώμα ή τις μαθησιακές
δυσκολίες.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ: Η ενθάρρυνση της συνεργασίας των παιδιών 
μέσω συλλογικών δράσεων ή βιωματικών ασκήσεων. 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών (Αξιολόγηση: 3)

 

Βασικός στόχος της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας στο σχολείο μας
είναι η δημιουργία καλού σχολικού κλίματος και η βελτίωση της σχολικής ζωής.

Στο πλαίσιο των ιδιαίτερων συνθηκών λόγω της πανδημίας οι εκπαιδευτικοί του
σχολείου μας καλλιέργησαν κατά το σχολικό έτος 2020 – 21 την γόνιμη και
ουσιαστική επικοινωνία με τους μαθητές / τριές τους επιδιώκοντας τη 
συµµετοχικότητα στην καθηµερινή σχολική ζωή όλων των µαθητών / τριών  χωρίς 
πρακτικές  περιθωριοποίησης. Παράλληλα µε την πρόληψη, στις μεμονωμένες
περιπτώσεις, που προέκυψαν διαµαθητικές συγκρούσεις, οι καθηγητές / τριες 
µερίμνησαν, ώστε να επιλύθούν διακριτικά µε εργαλεία τον διάλογο, την
επιχειρηµατολογία καθώς και την επικοινωνία με τους γονείς / κηδεμόνες, όποτε
κρίθηκε απαραίτητο.

Επίσης, ανατροφοδότησαν τις αποδεκτές μορφές συμπεριφοράς, ώστε να
ενδυναμώσουν τα θετικά στοιχεία  των µαθητών  / τριών, κατέβαλαν προσπάθεια
για την ψυχολογική τους υποστήριξη στον καιρό της πανδημίας, όπου υπήρξε



ανάγκη, με στόχο την ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους, διαχειρίστηκαν τη
μαθητική κοινότητα με κατανόηση αντιμετωπίζοντας κάθε παιδί ως ξεχωριστή
οντότητα αλλά και ως μέλος της ομάδας επιδιώκοντας όσο το δυνατόν πιο θετικά
αποτελέσματα στη μάθηση και τη συμπεριφορά του. 

Τα προαναφερθέντα επιτεύχθηκαν μέσω της σύγχρονης και ασύγχρονης
εκπαίδευσης  με την ομαδοσυνεργατική  εργασία,  την ανάληψη ομαδικών
πρωτοβουλιών από  τους μαθητές / τριες  αλλά και τις συνεδρίες ( ανά τμήμα  ή
ατομικές ) από την ψυχολόγο του σχολείου μας.

Επιπρόσθετα, το σχολείο έγκαιρα προχώρησε στη διενέργεια των εκλογών για την
ανάδειξη  των μαθητικών συμβουλίων ( 5μελών και 15μελούς ), ώστε να υπάρξει
τακτική συνεργασία των µαθητικών κοινοτήτων µε τους εκπαιδευτικούς, στοιχείο
απαραίτητο για την προώθηση των στόχων τους και τη δηµοκρατική λειτουργία
 αυτού.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας (Αξιολόγηση: 3)

 

Η επικοινωνία  των εκπαιδευτικών  με τους γονείς / κηδεμόνες  πραγματοποιήθηκε
αδιάλειπτα και απρόσκοπτα καθ` όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020 – 21.
Αξιοποιήθηκαν όλα τα διαθέσιμα για την ενημέρωσή τους μέσα : τηλεφωνική
επικοινωνία, e- mail μέσω “MY SCHOOL” , e –mail διδασκόντων / ουσών στο Π.Σ.Δ ή
από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς, τηλεδιασκέψεις στην  πλατφόρμα
WEBEX σε καθορισμένη ημέρα και ώρα για κάθε διδάσκοντα/ ουσα , αναρτήσεις στο
ιστολόγιο και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Σε περιπτώσεις μαθητών / τριών, που
χρειάζονταν εξειδικευμένη και εξατομικευμένη υποστήριξη, το σχολείο
συνεργάστηκε αποτελεσματικά με τους γονείς / κηδεμόνες τους,  παράλληλα με την
υποστηρικτική και συμβουλευτική  συνδρομή της ψυχολόγου αλλά και την
καθοδήγηση των ειδικών του 2ου ΚΕ.Σ.Υ Β΄ Αθήνας και του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ Νέας Ιωνίας.
Επιπλέον,  η Διεύθυνση του σχολείου βρισκόταν  σε διαρκή επικοινωνία με το
Σύλλογο Γονέων  και Κηδεμόνων με σκοπό τη γόνιμη συνεργασία  προς όφελος
ολόκληρης  της σχολικής κοινότητας.

Στην πλειοψηφία τους οι γονείς / κηδεμόνες ανταποκρίθηκαν με ενδιαφέρον και
προθυμία όσον αφορά στην ενήμερωσή τους από τους εκπαιδευτικούς και στο
πλαίσιο της οικοδόμησης μιας ουσιαστικής συνεργατικής σχέσης  με αυτούς.

Τέλος, στην αρχή του σχολικού έτους πραγματοποιήθηκε Σχολικό Συμβούλιο με τη
Διευθύντρια, εκπροσώπους των μαθητών,  των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου
Γονέων /Κηδεμόνων και του Δήμου στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας  για
βελτίωση της υποδομής της σχολικής μονάδας αλλά και δημιουργίας κλίματος



ουσιαστικής και γόνιμης συνεργασίας  των μελών της σχολικής κοινότητας.

 

Θετικά σημεία

Επικοινωνία εκπαιδευτικών με γονείς - κηδεμόνες στην διαζώσης και στην
εξ΄αποστάσεως λειτουργία.

Αξιοποιήσαμε τηλεφωνική επικοινωνία , email, webex, ιστολόγιο σχολείου και
eclass.

Συνεργασία με σύλλογο γονέων.

Ενημέρωση σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό της Γ΄τάξης.

Σημεία προς βελτίωση

Διοργάνωση  ενημερωτικών συναντήσεων  των γονέων  / κηδεμόνων  για θέματα που
τους ενδιαφέρουν, όπως τα προβλήματα και η συμπεριφορά των εφηβων, ο σχολικός
επαγγελματικός  προσανατολισμός, ο βαθμός και ο τρόπος της  γονεϊκής  εμπλοκής 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, η ομαλή προσαρμογή του παιδιού στο σχολικό
περιβάλλον.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας (Αξιολόγηση: 3)

 

Οι ανύπαρκτοι ή περιορισμένοι χώροι εντοπίζονται στα εξής: Μη ύπαρξη αίθουσας
εκδηλώσεων, έλλειψη αποθηκευτικού χώρου, έλλειψη χώρων για οργάνωση
σύγχρονων εργαστηρίων, ανεπάρκεια  κλειστού και ανοιχτού χώρου άθλησης (χρήση
προαυλίου/γυμναστηρίου από δύο σχολεία-Γυμνάσιο και Λύκειο) και  απουσία
σύγχρονων τουαλετών για τους μαθητές. Το Γραφείο των εκπαιδευτικών είναι
περιορισμένο σε χώρο ακατάλληλο για 22-26 εκπαιδευτικούς. Η μοναδική τουαλέτα
καθηγητών χρησιμοποιείται από άνδρες και γυναίκες εκπαιδευτικούς με
απαρχαιωμένα  είδη υγιεινής, μη επαρκή αερισμό, ενώ βρίσκεται σε ακατάλληλο
χώρο, ακριβώς δίπλα από την είσοδο του γραφείου των καθηγητών.

Το σχολικό έτος 2020-2021 τοποθετήθηκε νέα Διευθύντρια στο σχολείο λόγω
συνταξιοδότησης της προηγούμενης. Ο Υποδιευθυντής του σχολείου παρέμεινε στη
θέση του ασκώντας τα καθήκοντά του με συνέπεια, εργατικότητα, εξαίρετο ήθος,



μεγάλη ευγένεια και ιδιαίτερο χιούμορ, στοιχεία που μας εμπνέουν και  μας δίνουν
κουράγιο στις δύσκολες στιγμές. Κάτω από αυτό το κλίμα ο Σύλλογος Διδασκόντων
ξεκίνησε  τις συνεδριάσεις  του για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου σύμφωνα
με τη σχετική νομοθεσία.

Στόχος μας ήταν να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών  / τριών μας όχι
μόνο στην κλασική/τυπική διδασκαλία, αλλά να τους οδηγήσουμε στη μάθηση και
μέσω των άτυπων μορφών διδασκαλίας.  Εκτός από την ανάθεση του διδακτικού
έργου οι εκπαιδευτικοί ανέλαβαν και διοικητικές εργασίες ( λόγω έλλειψης
γραμματέως, φύλακα, κλητήρα ) και συγχρόνως οι περισσότεροι οργανώθηκαν κατά
ομάδες, ώστε να συνεχίσουν Προγράμματα, τα οποία είχαν ήδη πραγματοποιήσει
την προηγούμενη σχολική χρονιά ή να υλοποιήσουν νέες Δράσεις, όπως άλλωστε
περιγράφηκαν στοχευμένα παραπάνω.

Μετά από αίτημα συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και τη συναίνεση του Συλλόγου
Διδασκόντων δαπανήσαμε χρήματα από τα διαθέσιμα κονδύλια της Σχολικής
Επιτροπής προκειμένου να  μετασχηματίσουμε τις παλιές τουαλέτες του σχολείου σε
μια μικρή αποθήκη, απολύτως απαραίτητη για τη φύλαξη κάποιων βιβλίων.

Με συλλογική προσπάθεια και μετά από δωρεά , πρώην εργαζομένης στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, μεταφέρθηκαν στην βιβλιοθήκη μας 150 λογοτεχνικά βιβλία για τον
εμπλουτισμό της. Με μεγάλη χαρά και προθυμία οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης
μετέφεραν και ταξινόμησαν το νέο υλικό.

Ακολούθως, πήραμε την απόφαση να χρησιμοποιήσουμε τη Βιβλιοθήκη του σχολείου
μας, ως αίθουσα διδασκαλίας, ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός των μαθητών /
τριών  σε μικρές αίθουσες.

Αγοράσαμε και φυτέψαμε φυτά, με στόχο να εξωραΐσουμε το χώρο του σχολείου μας.
Κάποια από αυτά εμπλούτισαν τον ήδη υπάρχοντα κήπο, ενώ γλάστρες κόσμησαν
τον πρώτο όροφο του σχολείου. Επίσης, καθαρίσαμε και τακτοποιήσαμε το ανώτερο
τμήμα του κλιμακοστασίου. 

Πραγματοποιήθηκαν και  άλλες Δράσεις που συνδέουν το σχολείο μας (συνεργασία
σχολείου)  με την ευρύτερη κοινωνία και πραγματοποιήθηκαν, όσο αυτό
 λειτούργησε δια ζώσης.

Επισημαίνεται επίσης, η υποδειγματική οργάνωση και λειτουργία του ιστολογίου
και της ιστοσελίδας του σχολείου μας. Τονίζουμε τις άοκνες προσπάθειες 
συγκεκριμένων συναδέλφων, οι οποίοι μέσω των αναρτήσεων που
πραγματοποιούσαν και πραγματοποιούν αναδεικνύουν την οργάνωση του σχολείου
και επιμελούνται τη συνεχή ενημέρωση των γονέων και των μαθητών μας με συχνή
ροή ανακοινώσεων. Παράλληλα, η τοπική κοινωνία και ο ευρύτερος κοινωνικός



περίγυρος μπορεί να πληροφορηθεί για τα δρώμενα στο χώρο του σχολείου μας
(διάχυση).   Η πανδημία μπορεί να ανέκοψε, αλλά δεν ανέτρεψε τη λειτουργία του
σχολείου την χρονιά αυτή. Αυτό αποδεικνύεται και από τις αναρτήσεις μας

Οι ιδιαίτερες συνθήκες,  κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης σχολικής χρονιάς
(2020-2021) ήταν κυρίως ο εγκλεισμός, λόγω κορωνοϊού και ο διαφορετικός τρόπος
διδασκαλίας,  με  τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών. Τα μαθήματα 
πραγματοποιήθηκαν και εξ αποστάσεως, αφού προηγουμένως οργανώθηκαν από το
Σ.Δ. αρχικά δια ζώσης και στη συνέχεια μέσω του ίδιου δικτύου, Webex.

Πήραμε την πρωτοβουλία να συνεδριάζουμε κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού,
διαδικτυακά. Συμφωνήσαμε σε συγκεκριμένες προτάσεις, βρήκαμε λύσεις σε θέματα
που γεννούσε η «εξ αποστάσεως εκπαίδευση», όπως αγορά εργαλείων για την
εξυπηρέτηση όσων εκπαιδευτικών ήρθαν στο σχολείο να εργαστούν (ακουστικά,
κάμερες κλπ)  ή δανεισμός εξοπλισμού του σχολείου σε εκπαιδευτικούς και μαθητές
και, παρότι το σχολείο ήταν για αρκετούς μήνες κλειστό δεν σταμάτησε να
λειτουργεί και να διδάσκονται οι μαθητές/τριες  από απόσταση. Πολλά προβλήματα
βρήκαν τη λύση τους με την προσωπική φροντίδα/ βοήθεια, την ιδιαίτερη αφοσίωση
των εκπαιδευτικών στο σχολείο καθώς και την επιμονή τους στους στόχους, που
είχαμε εξ αρχής θέσει. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης, με πνεύμα συνεργασίας
καταφέραμε να μην μείνει ούτε μία ώρα κενή ούτε μία ώρα ανεκμετάλλευτη.

Αξιοποιήσαμε την παρουσία της ψυχολόγου. Συζητήσαμε διαδικτυακά εκτός ωρών
διδασκαλίας για θέματα που αφορούσαν τους μαθητές/τριές μας, τις σχέσεις μεταξύ
μας  αλλά και πολύ σημαντικά θέματα που βλέπαμε ότι γεννούσε ο εγκλεισμός στις
σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά.  

 

Σχολείο και κοινότητα (Αξιολόγηση: 3)

 

Με την έναρξη του σχολικού έτους πραγματοποιήθηκε Σχολικό Συμβούλιο, όπου
συζητήθηκαν τα πολλά κτηριακά προβλήματα του σχολείου μας. Ο εκπρόσωπος του
Δήμου μάς διαβεβαίωσε ότι η ενεργειακή αναβάθμιση του σχολείου μας θα
πραγματοποιηθεί σύντομα και έτσι θα λυθούν τα περισσότερα από τα κτηριακά
προβλήματα. Μετά από ένα έτος τα προβλήματα παραμένουν.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του σχολείου μας με διάφορους φορείς  θα πρέπει να
αναφέρουμε την άριστη συνεργασία που είχαμε με τον Σύλλογο Γονέων, τα μέλη του
οποίου ανέλαβαν να ανακαινίσουν την τουαλέτα των καθηγητών. Ο ίδιος φορέας,
μέσω των μελών του, άσκησε  πίεση στο Δήμο Χαλανδρίου προκειμένου να
ολοκληρώσει τις εργασίες εγκατάστασης ασανσέρ στο σχολείο μας.  Δυστυχώς, δεν



έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αυτές, παρότι η έναρξή τους έγινε πριν έναν χρόνο
περίπου.

Άλλες συνεργασίες του σχολείου με την κοινότητα πραγματοποιήθηκαν με τον Δήμο
Χαλανδρίου και την Περιφέρεια Αττικής για ανακύκλωση χαρτιού, μετάλλου,
πλαστικού. Συνεργασία με το σχολείο μας έγινε και με άλλους φορείς, όπως ήδη
αναφέρθηκε.

Θετικά σημεία

Όλες οι παραπάνω ενέργειες, που έχουν ως στόχο την τυπική λειτουργία του
σχολείου αλλά και όλες οι Δράσεις, Προγράμματα, συνεργασίες με φορείς και
συλλόγους προκειμένου να παραδειγματιστούν οι μαθητές / τριές  μας μέσω της μη
τυπικής διδασκαλίας.

Σημεία προς βελτίωση

1.Ο μη διορισμός ψυχολόγου στο σχολείο, ο οποίος είναι απαραίτητος μετά τον
εγκλεισμό λόγω πανδημίας.

2.Η μη κάλυψη όλων των ωρών διδασκαλίας, ενώ βρισκόμαστε στο τέλος Σεπτέμβρη.

3.Η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας του σχολείου λόγω πανδημίας.

4.Η ακύρωση Δράσεων, που είχαν προγραμματιστεί, λόγω πανδημίας.

5.Η μη ολοκλήρωση των εργασιών για την εγκατάσταση του ασανσέρ, ένα χρόνο
τώρα.

6.Η μη ύπαρξη παραθύρων στις δύο μικρές αίθουσες, ενώ ο Δήμος έχει ειδοποιηθεί
πολλές φορές για αυτό και έχει υποσχεθεί ότι θα το πράξει.

7.Η μη εφαρμογή του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης του σχολείου μας, το
οποίο έχει εγκριθεί, όπως ο Δήμος μας πληροφορεί.

8. Η μη ύπαρξη αίθουσας εκδηλώσεων στο σχολείο.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις (Αξιολόγηση: 3)

 

Στο πλαίσιο της  ανάπτυξης του επιστημονικού εγγραμματισμού των εκπαιδευτικών



του σχολείου μας με στόχο τη βελτίωση της διδασκαλίας, γίνονταν ενδοσχολικές
επιμορφωτικές συναντήσεις των καθηγητών μέσω Webex δυο φορές το μήνα μετά το
πέρας των μαθημάτων με την ψυχολόγο του σχολείου. Συμμετοχή σε ποσοστό 50%.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ψηφιακού εγγραμματισμού των εκπαιδευτικών,
έγιναν ενδοσχολικές επιμορφωτικές συναντήσεις των καθηγητών του σχολείου μας.
Πραγματοποιήθηκε ενημέρωση από την καθηγήτρια Πληροφορικής στο εργαστήριο
για τη «σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση» και τη λειτουργία της πλατφόρμας
«Webex». Συμμετοχή σε ποσοστό 100% .

Έγινε ενημέρωση των μαθητών/τριών της Γ΄ Γυμνασίου για το Επαγγελματικό
Λύκειο από την Υποδιευθύντρια του 2ου ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής ύστερα από
πρόσκληση της Διευθύντριας του σχολείου μας  για την επιλογή τύπου σχολείου και
την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης την οποία παρακολούθησαν,
μαθητές / τριες,  κάποιοι γονείς / κηδεμόνες αλλά και εκπαιδευτικοί. Συμμετοχή σε
ποσοστό 10 %.

Στο πλαίσιο εφαρμογής εναλλακτικών διδακτικών πρακτικών για τον εμπλουτισμό
και την κατανόηση της νέας γνώσης,  χρησιμοποιήθηκε η Βιβλιοθήκη του σχολείου, η
οποία εμπλουτίστηκε με νέα βιβλία διαφορετικών επιστημονικών αντικειμένων
κατόπιν δωρεάς και με τη μεσολάβηση των υπευθύνων καθηγητών για τη λειτουργία
της Βιβλιοθήκης. Συμμετοχή σε ποσοστό:  20%.

Τέλος, κατά σχολικό έτος 2020 – 21 οι 10  εκπαιδευτικοί  του 1ου  Γυμνασίου
Χαλανδρίου  συμμετείχαν στις εξής επιμορφωτικές δράσεις:

Μεταπτυχιακό στη  «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων»                          
 φορέας διοργάνωσης: Παν. Δυτικής Αττικής)

Συμμετοχή σε ποσοστό:  10%     

                                                           

Σεμινάριο στην μεντορεία

( φορέας διοργάνωσης ΕΚΠΑ)

Συμμετοχή σε ποσοστό:  10% 

 

Επιμόρφωση στην «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση»

(φορείς διοργάνωσης:  ΙΕΠ – ΕΑΠ, ΑΠΘ, Παν. Πειραιώς)



Συμμετοχή σε ποσοστό:  30%

Επιμορφωτική δράση για την διδασκαλία της αφήγησης

( φορέας διοργάνωσης:  2ο ΠΕΚΕΣ)

Συμμετοχή σε ποσοστό:  10% 

 

Επιμορφωτική δράση για την ανεστραμμένη τάξη

( φορέας διοργάνωσης:  2ο ΠΕΚΕΣ)

Συμμετοχή σε ποσοστό:  10%

 

Σεμινάρια Πολιτικής προστασίας και
περιβάλλοντος                                                                (από  την Υπεύθυνη
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)      Συμμετοχή σε ποσοστό:  10%

 

Σεμινάριο « Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και συνεργατική
δημιουργικότητα στο σύγχρονο
σχολείο»                                                                  ( φορέας διοργάνωσης: 
ΕΔΙΒΕΑ – Παν. Κρήτης)

Συμμετοχή σε ποσοστό:  10%

 

Ανοικτό διαδικτυακό μάθημα « Διαφορικές εξισώσεις I»

( φορέας διοργάνωσης:  mathesis  - Παν. Κρήτης)

Συμμετοχή σε ποσοστό:  10%

ΘΕΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ: Όλοι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν σε ποσοστό
100% σε επιμορφωτικές και άλλες Δράσεις διαφόρων φορέων.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Αξιολόγηση: 4)

 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2020 – 2021 υλοποιήθηκε στο σχολείο μας το



Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Υιοθεσία αρχαίων θεάτρων – Μαθητές
ξεναγούν μαθητές στα αρχαία θέατρα» σε συνεργασία με το σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ».
Το Πρόγραμμα  πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας «Webex» και
στο πλαίσιο του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από Μετάφραση με στόχο τη
γνωριμία των μαθητών / τριών με τα αρχαία θέατρα της Αττικής και την
ευαισθητοποίησή τους σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. Μετά την ολοκλήρωση
του προγράμματος, στην «δια ζώσης» λειτουργία του σχολείου, παρουσιάστηκαν οι
εργασίες ανά τμήμα στη μαθητική κοινότητα, ενώ επιλέχθηκαν κάποιες από αυτές
και αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα «GENERATION D» της ιστοσελίδας του
Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» σε συνεργασία με την υπεύθυνη του Προγράμματος.

Παράλληλα το σχολείο συμμετείχε ενεργά σε Δράσεις φιλανθρωπικού και
κοινωνικού ενδιαφέροντος, οι οποίες έχουν αναφερθεί σε άλλα σημεία της παρούσας
έκθεσης.

 

Θετικά σημεία

Δεδομένων των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας, που επικράτησαν κατά το
σχολικό έτος 2020-2021 λόγω Covid-19 στα σχολεία, επιτεύχθηκε σε πολύ μεγάλο
ποσοστό η πραγματοποίηση Δράσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση και την
έμπρακτη συμμετοχή της σχολικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί - μαθητές - γονείς) σε
πρωτοβουλίες που προσφέρουν ουσιαστικά στο κοινωνικό σύνολο και στη βελτίωση
της ζωής των πολιτών.

Σημεία προς βελτίωση

Υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας το σχολείο μας θα μπορούσε να
δραστηριοποιηθεί και σε άλλα Προγράμματα αλλά και   συνεργασίες με άλλα
σχολεία  του εσωτερικού ή του εξωτερικού, όπως έκανε και όλα τα προηγούμενα
σχολικά έτη πριν από την πανδημία.


