
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 Βούλας είναι ημερήσιο Γυμνάσιο με 12 τμήματα. Στεγάζεται σε διώροφο κτίριο με εξαιρετικό
περιβάλλοντα χώρο πράσινου. Διαθέτει Βιβλιοθήκη, εξοπλισμένα Εργαστήρια, εξοπλισμό ΤΠΕ, κλειστούς και
ανοικτούς χώρους άθλησης, εγκαταστάσεις ΑΜΕΑ και μοιράζεται με το γειτονικό ΓΕΛ την Αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων και το κυλικείο.

Στο σχολείο φοιτούν 288 μαθητές. Το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον είναι ικανοποιητικότατο και η
συνεργασία με τους γονείς διαρκής και αποδοτική.

Στο σχολείο διδάσκουν 30 εκπαιδευτικοί, στην πλειοψηφία τους μόνιμοι. Η εμπειρία των εκπαιδευτικών είναι
μεγάλη και η συνεργασία τους παιδαγωγικά γόνιμη. Οι λιγότεροι έμπειροι ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται
από τη διοίκηση του σχολείου και το Σύλλογο Διδασκόντων.  Στο σχολείο υπάρχει ψυχολόγος. Υπηρετεί επίσης
ΕΒΠ σε καθημερινή βάση για ανάγκες παιδιού του σχολείου και απασχολείται μια καθαρίστρια, καθ’ όλη τη
διάρκεια του σχολικού ωραρίου.

Υπάρχει αγαστή συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου και τον Σύλλογο
Γονέων & Κηδεμόνων.

Το σχολείο μας είναι προσανατολισμένο στις νέες τεχνολογίες και σε θέματα αειφορίας. Επιδιώκει τη
συνεργασία με άλλα σχολεία ή δίκτυα και ενθαρρύνει τη συμμετοχή μαθητών σε διαγωνισμούς και καινοτόμες
δράσεις. Ταυτόχρονα, επιδεικνύει μεγάλο ενδιαφέρον για τις ιδιαιτερότητες των μαθητών και την υποστήριξή
τους.

Το τρέχον έτος, καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας,  τόσο για την διαφύλαξη
της υγείας των μελών της σχολικής κοινότητας κατά την διάρκεια της δια ζώσης λειτουργίας, όσο και για την
απρόσκοπτη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και υποστήριξη των μαθητών μας.

Η αξιολόγηση εστίασε κυρίως στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου μέσω τηλεκπαίδευσης, που διήρκησε
σχεδόν έξι μήνες.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ευρεία συνεργασία εκπαιδευτικών, εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και εργαλείων, ευρύτατη χρήση της



τεχνολογίας στη δια ζώσης αλλά και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ενεργή συμμετοχή μαθητών, βιωματική
μάθηση και προώθηση της συνεργασίας των μαθητών. Ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών,
πολλαπλές μορφές αξιολόγησης, άμεση και ευέλικτη προσαρμογή στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας. Προσπάθεια εφαρμογής πρακτικών
διαφοροποιημένης μάθησης.

Συνεχής υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, αγαστή συνεργασία με το αρμόδιο ΚΕΣΥ,
υποστήριξη από σχολική ψυχολόγο.

Παρά τους περιορισμούς της πανδημίας, εκπόνηση ποικίλων σχολικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων με
έμφαση στην αειφορία, τις νέες τεχνολογίες, τα καινοτόμα προγράμματα, τις πολιτιστικές/καλλιτεχνικές
δράσεις και ευρεία συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς με αντίστοιχες  διακρίσεις.

Στενή παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών, διερεύνηση αιτίας απουσιών και άμεση
επικοινωνία/ενημέρωση γονέων, ανύπαρκτη σχολική διαρροή. Μέριμνα για ομαλή μετάβαση μαθητών από το
δημοτικό προς το σχολείο μας και προς το Λύκειο.

Σύνταξη άρτιου σχολικού κανονισμού, δέσμευση όλης της σχολικής κοινότητας και συνεχής μέριμνα για την
πιστή τήρησή του. Ενθάρρυνση της συμμετοχής των σχολικών κοινοτήτων στη σχολική ζωή. Ύπαρξη
μεμονωμένων αρνητικών συμπεριφορών, μικρής έκτασης και άμεση αντιμετώπισή τους. Μικρός αριθμός
διενέξεων μεταξύ των μαθητών και άμεση προσπάθεια ανεύρεσης των όρων που θα αποτρέψουν την επανάληψη
τους. Επαγρύπνηση για περιστατικά σχολικού εκφοβισμού  και εκπόνηση σχετικών δράσεων, με στόχο την
διαμόρφωση κλίματος ενσυναίσθησης, αλληλοσεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας.

Σχέσεις εμπιστοσύνης και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Μεγάλο ενδιαφέρον από
τους εκπαιδευτικούς για τις εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και το συναισθηματικό/ψυχολογικό/οικογενειακό
υπόβαθρο των μαθητών, ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη στήριξη των μαθητών, ιδιαίτερα στις φετινές
δύσκολες συνθήκες της πανδημίας.

Χρήση κάθε πρόσφορου διαύλου για την αμφίδρομη επικοινωνία και τη στενή συνεργασία με τους
γονείς/κηδεμόνες. Ιδιαίτερο βάρος στην ενημέρωση των γονέων για θέματα διαχείρισης της πανδημίας, ώστε να
εφαρμοστεί πιστά το υγειονομικό πρωτόκολλο και να διασφαλιστεί η υγεία όλης της σχολικής κοινότητας.
Χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη εξ αποστάσεως ενημέρωση γονέων σχετικά με την επίδοση των μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Υποδοχή και ενημέρωση των γονέων της Α’ Τάξης για τον τρόπο λειτουργίας του σχολείου με τήρηση όλων των
υγειονομικών πρωτοκόλλων σχετικά με τον Covid.

Ενίσχυση των δράσεων  σχετικά με την ομαλή μετάβαση μαθητών από το δημοτικό προς το σχολείο μας και προς
το Λύκειο.

Θεμελίωση της χρήσης της η-τάξης και κατά την δια ζώσης εκπαίδευση με στόχο την ενίσχυση της διδασκαλίας
αλλά και της διαφοροποιημένης μάθησης.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Τη φετινή χρονιά βασικό στόχος τέθηκε η διασφάλιση της υγείας της σχολικής κοινότητας σε συνθήκες
πανδημίας: επαγρύπνηση για σχολαστική τήρηση πρωτοκόλλων από όλη τη σχολική κοινότητα και συνεχής
σχετική ενημέρωση μέσω όλων των διαύλων επικοινωνίας.

Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών σύμφωνα με τις δεξιότητες/εμπειρία των εκπαιδευτικών, βέλτιστη αξιοποίηση
του εκπαιδευτικού προσωπικού. Συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων, τήρηση δημοκρατικών διαδικασιών.



 Εργατικότητα, υπευθυνότητα και προθυμία από πλευράς εκπαιδευτικών. Χρήση όλων των πρόσφορων μέσων για
την ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού αλλά και για την άμεση ενημέρωση μαθητών/γονιών. Καθημερινή
επικοινωνία του σχολείου με γονείς/μαθητές και στόχο την επίλυση κάθε προβλήματος.

Σύνταξη άρτιου σχολικού κανονισμού κατόπιν διαβούλευσης με τη σχολική κοινότητα και συνεχής επαγρύπνηση
για την πιστή εφαρμογή του.

Μέριμνα για την συντήρηση των κτηριακών υποδομών σε συνεχή συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου.
Προσθήκη οικιακού εξοπλισμού στο γραφείο καθηγητών. Εξασφάλιση της δέσμευσης από πλευράς Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου της άμεσης αντικατάστασης των αλουμίνιων κουφωμάτων και του συστήματος φωτισμού,
αλλά και εγκατάστασης θέρμανσης με φυσικό αέριο και ανελκυστήρα. Οικονομική στήριξη από το Σύλλογο
γονέων & κηδεμόνων.

Αγαστή συνεργασία με φορείς όπως ο Δήμος και η Σχολική επιτροπή, το ΚΕΣΥ Αν.Αττικής, οι Συντονιστές
Εκπαιδευτικού Έργου, το γραφείο Β’ θμιας Εκπαίδευσης Αν. Αττικής και ο υπεύθυνος Παιδαγωγικής Ευθύνης.
Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, ή εκπαιδευτικούς/πολιτιστικούς φορείς  για συμμετοχή ή ανάπτυξη
κοινών δράσεων (British Council, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, το Κέντρο Πολιτισμού
«Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος») αλλά και κοινωνικούς φορείς (Π.Α.Α.ΠΑ.Β. πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας).

Έμφαση στην από κοινού δραστηριοποίησή με άλλα σχολεία, με στόχο την ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων και
τη διάχυση καλών πρακτικών: στήριξη δράσης ειδικού σχολείου εκπόνηση πολλών E-twinning προγραμμάτων,
 αδελφοποίηση με σχολείο της Αυστραλίας.

Ιδιαίτερη μέριμνα ώστε το σχολείο μας να παραμένει «ανοικτό» προς την κοινωνία.  Λειτουργία σχολικής
ιστοσελίδας για την καθημερινή, ολόπλευρη ενημέρωση της σχολικής κοινότητας π.χ. πληροφορίες για το
προσωπικό και τις υποδομές, ο σχολικός κανονισμός, ανακοινώσεις, λεπτομέρειες για την οργάνωση/λειτουργία
της μονάδας, νομοθεσία/εγκύκλιοι,  λεπτομέρειες για τις δράσεις, εργασίες μαθητών, ενώ ταυτόχρονα
διατηρείται λεπτομερής καταγραφή όλων των δράσεων των προηγουμένων ετών.

Σημεία προς βελτίωση

Παροχή ικανοποιητικής σύνδεσης internet σε όλες τις σχολικές αίθουσες. Εξοπλισμός με σταθερό
βιντεοπροβολέα της μοναδικής αίθουσας που δεν διαθέτει στο κεντρικό κτήριο του σχολείου. Εξοπλισμός με
περισσότερους μεταφερόμενους βιντεοπροβολείς για τις 3 εξωτερικές αίθουσες. Ανανέωση των laptops του
σχολείου.

Άμεση εκπόνηση των έργων που έχουν δρομολογηθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Λειτουργία διαφόρων μορφών ενδοσχολικής επιμόρφωσης: συζήτηση και αναστοχασμός, ανταλλαγή καλών
πρακτικών, υποστήριξη «νέων» συναδέλφων. Συνεχής συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, ανταλλαγή καλών
πρακτικών και αλληλοστήριξη σε θέματα τηλεκπαίδευσης. 

Υψηλή συμμετοχή της πλειοψηφίας των διδασκόντων σε συναντήσεις/επιμορφώσεις/ημερίδες/διημερίδες και
προγράμματα εξειδίκευσης με αποτέλεσμα τη συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων
των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ταυτότητας και τη συμβολή τους
στη διαμόρφωση της σχολικής μονάδας ως κοινότητας επαγγελματικής μάθησης.



Η πλειοψηφία των διδασκόντων, τόσο κατά τη σύγχρονη όσο και κατά την ασύγχρονη διδασκαλίαχρησιμοποιούν
τις επικαιροποιημένες γνώσεις τους και σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους ώστε να προάγουντην ανάπτυξη του
γλωσσικού και επιστημονικού εγγραμματισμού των μαθητών μέσω συζήτησης και εκπόνησηςεργασιών.

Συμμετοχή της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών σε επιστημονικές ενώσεις της ειδικότητάς αλλά και σε δίκτυα
εκπαιδευτικών.

 

Σημεία προς βελτίωση

Διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων από το ίδιο το σχολείο ή σε συνεργασία με άλλα σχολεία.

Συμμετοχή σε προγράμματα ERASMUS.


