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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 21ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά βρίσκεται στο κέντρο του Πειραιά και είναι ένα από τα παλαιότερα σχολεία.

Στεγάζεται σε ένα  ιστορικό νεοκλασσικό κτίριο που χτίστηκε το 1896 που φιλοξένησε κατά καιρούς πολλές
εκπαιδευτικές μονάδες, ιδιαίτερα την τεχνική σχολή "Προμηθέας".

Είναι ένα  αστικό εξαθέσιο σχολείο ευάερον και ευήλιον με φωτεινές αίθουσες και αναλογικά πολύ μεγάλο
προαύλιο. Αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο και τον πρώτο όροφο.

Διαθέτει  πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα πληροφορικής και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων εξοπλισμένη με
διαδραστικό πίνακα.

Το σχολείο οικοδομήθηκε το έτος 1897. Στην μετόπη του φέρει την ονομασία της εποχής του που ήταν: "Πλήρες
Δημοτικό σχολείο Αρρένων Πειραιώς". Το 1910 το σχολείο παύει να είναι αποκλειστικά Αρρένων και διαιρείται.
Η βορεινή πτέρυγα γίνεται 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρρένων και η νότια 1ο Δημοτικό Σχολείο Θηλέων.

Ανάμεσα στις μετονομασίες και μετεγκαταστάσεις σχολείων σημειώνουμε ότι και το Ζάννειο Ορφανοτροφείο
Αρρένων έχει χρησιμοποιήσει το κτήριο για μια σύντομη περίοδο, ενώ εκεί λειτούργησε και μια σχολή που έχει
ταυτίσει το όνομά της με την πόλη του Πειραιά. Η Σχολή "Προμηθεύς" (Προμηθέας) που από το 1900 έως το 1963
επίσης στεγάστηκε στο εν λόγω κτήριο. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ιστορικό σχολικό κτίριο με έμπειρους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί είναι άρτια καταρτισμένοι στη
χρήση νέων τεχνολογιών και Η/Υ. Ωστόσο το σχολείο έχει σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά στον υλικοτεχνικό
εξοπλισμό. 

Τα τμήματα του σχολείου είναι ολιγομελή, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την εκπαιδευτική διαδικασία και τη
σωστή αξιοποίηση των διδακτικών ωρών με δυνατότητα για εξατομικευμένες παρεμβάσεις. 

Άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς.



Σημεία προς βελτίωση

Να περιοριστεί η μαθητική διαρροή. Να καλυφθεί η θέση του τμήματος Ένταξης από εκπαιδευτικό Ειδικής
Αγωγής. 

Να αναβαθμιστούν οι υποδομές με χτίσιμο καινούριων τουαλετών και τοποθέτηση πλαστικού τάπητα στο
προαύλιο.

Να εγκατασταθεί σύστημα wi fi σε όλους τους χώρους του σχολείου, με υψηλές ταχύτητες.Να δημιουργηθεί
στέγαστρο στον αύλειο χώρο του σχολείου, γιατί το διάλειμμα σε περίπτωση βροχής πραγματοποιείται μέσα στις
τάξεις. Επίσης πρέπει να ενισχυθεί η συνεργατική κουλτούρα  μεταξύ όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή
διαδικασία αλλά και μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Έμπειρο προσωπικό σε σχέση με την αίγλη και την ιστορικότητα του κτιρίου.

Πολύ καλή οργάνωση.

 

Σημεία προς βελτίωση

Ο φόρτος εργασίας του Διευθυντή και οι πολλές ώρες διδασκαλίας μέσα στην τάξη είναι εξουθενωτικός και
πρέπει να γίνουν κάποιες θεσμικές αλλαγές.

Η επιμεριστική διοίκηση πρέπει να είναι κανόνας στο σχολείο και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλαμβάνουν
περισσότερες εξουσίες και να καθίστανται υπεύθυνοι σε διάφορους υποτομείς της διοίκησης.

Ο Δήμος Πειραιά είναι αναγκαίο να βελτιώσει τις υποδομές του  κτιρίου  και να αναδείξει την αισθητική του ,
την ιστορικότητά του και την αίγλη του.

 

 

 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η μεγάλη εμπειρία των εκπαιδευτικών,  το καλό συνεργατικό κλίμα στο Σύλλογο Διδασκόντων  και οι καλές
σχέσεις  με τους γονείς των μαθητών. 

Σημεία προς βελτίωση



Χρειάζονται επιμορφωτικές δράσεις στοχευμένες με βάση την ιδιαιτερότητα της σχολικής μας μονάδας.  Παροχή
εσωτερικών κινήτρων στους εκπαιδευτικούς  για τη χρήση νέων τεχνολογιών και εργαστηρίων.

Η έλλειψη Η/Υ και προτζέκτορα από τις αίθουσες δυσκολεύει το έργο των εκπαιδευτικών και δεν επιτρέπει
εύκολα την ένταξη των νέων τεχνολογιών στη μάθηση. 

Το σχολείο πρέπει να αποκτήσει εξωστρέφεια και να  γίνει ένα ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία οργανώνοντας
κοινές δράσεις με τους γονείς καθώς και με τοπικούς φορείς . 


