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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

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

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

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.


