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ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Το σχολείο μας, το Δημόσιο Ημερήσιο Σχολείο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης επί της οδού 

Ιάσονος 52-56 στη Βουλιαγμένη,, ξεκίνησε να λειτουργεί σε καινούριο σύγχρονο κτίριο τον Απρίλιο 

του 2014 αφού πρωτοξεκίνησε με συστέγαση του Δημοτικού Σχολείου και των Λυκειακών τάξεων 

στο χώρο του σημερινού Δημοτικού Σχολείου. 

Κτίριο με σύγχρονες προδιαγραφές, ισόγειο και ένας όροφος, εξωτερικές μεταλλικές 

σκάλες διαφυγής, μεγάλες επιφάνειες παραθύρων που επιτρέπουν πολύ φως σε διαδρόμους και 

αίθουσες, πρόσβαση για ΑΜΕΑ, ανελκυστήρας, υπόγειος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, 

λειτουργία φωτοβολταϊκών, κλιματιστικά στις περισσότερες αίθουσες. Προαύλειος χώρος, μη 

ενιαίος,  που μπορεί να μοιραστεί ο αριθμός των μαθητών μας ανά τάξη στα διαλείμματα (δεξιά, 

αριστερά, μπροστά του κτιρίου). Η σχολική μας μονάδα στερείται αθλητικών εγκαταστάσεων και 

χώρων γι αυτό ένα μέρος του προαύλειου χώρο είναι σκεπασμένος με χλοοτάπητα. 

Αίθουσες διδασκαλίας: εννιά (9) εκ των οποίων η μία λειτουργεί και ως αίθουσα Τεχνολογίας εκ 

περιτροπής στην ώρα του συγκεκριμένου μαθήματος. Εργαστήρια: Πληροφορικής και Φυσικών 

Επιστημών, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων όπου γίνονται οι εκδηλώσεις και το μάθημα της Φυσικής 

Αγωγής. αίθουσα διδασκόντων, αίθουσα υποδοχής, αρχείο, γραφείο Διευθύντριας. Δωμάτιο 

covid-19. Κυλικείο. Έχουμε δημιουργήσει μία «βιβλιοθήκη αλλιώς» όπου ένας σεβαστός αριθμός 

βιβλίων ποικίλης ύλης και εγκυκλοπαιδειών είναι εκτεθειμένος σε φοριαμούς στο χώρο του 

διαδρόμου της εισόδου όπου οι μαθητές μπορούν να προσεγγίζουν τα βιβλία.  

Εκπαιδευτικό δυναμικό. Τμήματα: εννιά (9). Τρία τμήματα σε κάθε τάξη.  Εκπαιδευτικοί με 

οργανική θέση: δεκαπέντε (15) εκ των οποίων οι δώδεκα (10) υπηρετούν στην οργανική τους.  Δύο 
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(2) αναπληρώτριες και πέντε (5) αναπληρωτές  για την Ενισχυτική Διδασκαλία. Λειτούργησε 

Ενισχυτική Διδασκαλία γαι την Α’ και Β’ τάξη εξ αποστάσεως. Επίσης μία σχολική ψυχολόγος για 

πέντε (5) ώρες που έρχεται στο σχολείο μας κάθε Παρασκευή.  Μαθητικό δυναμικό: 193. 

Προσωπικό καθαριότητας: μία καθαρίστρια. Σχολική Επιτροπή Βθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 

Βάρης, Βούλας. Βουλιαγμένης.   Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων. Διοικητικό προσωπικό δεν 

υπάρχει.   

 Αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν πολυετή διδακτική εμπειρία και μεταπτυχιακούς τίτλους 

σπουδών. Οι νεότεροι ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται από τη διοίκηση του σχολείου και το 

Σύλλογο Διδασκόντων.  Δεν τοποθετήθηκε κατά το σχολικό έτος 2020-21 εκπαιδευτικός Γερμανικής 

γλώσσας.  

Στο σχολείο μας φοιτούν 6 μαθητές που διαμένουν στο Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο 

Βουλιαγμένης (Α’ τάξη 2,  Β’ τάξη 3 και Γ’ τάξη 1). Τα παιδιά αυτά είναι κακοποιημένα και μερικά 

με εισαγγελική παραγγελία. Έχουν θέματα προσαρμογής , κλειστοί χαρακτήρες, ωστόσο αν και 

συνεσταλμένοι έχουν αρκετές δυνατότητες. Ένας μαθητής έχει καλλιτεχνικές επιδόσεις. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

Ο σύλλογος διδασκόντων δεν είχε απαρτία στη συνεδρίαση, Πράξη 3η /12.03.21,  με θέμα: 

«Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως 

προς το εκπαιδευτικό τους έργο» κατά συνέπεια η αξιολόγηση συντάσσεται απο τα αρχεία και τα 

βιβλία εργασιών των εκπαιδευτικών. 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

 

Το Ημερήσιο Γυμνάσιο Βουλιαγμένης  λειτούργησε εύρυθμα κατά τη σχολική χρονιά 2020-

21 με όλες τις ιδιαιτερότητες της περιόδου της πανδημίας covid-19.  
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 Αναστολή λειτουργίας της σχολικής μας μονάδας, πέραν της ολικής καραντίνας, λόγω 

κρούσματος εκπαιδευτικού: 29.09.2020 – 11.10.2020 και  λόγω κρουσμάτων μαθητών σε τέσερα 

τμήματα με ολική αναστολή λειτουργίας,  6.05.2021 – 05.06.2021. 

Οποιοδήποτε θέμα που προέκυψε αντιμετωπίστηκε ικανοποιητικά και επιλύθηκε με τις 

προβλεπόμενες διατάξεις. Η κοινώς αποδεκτή θέση για την εικόνα του σχολείου είναι ότι ανήκει 

στην αριθμητική κλίμακα 4, είναι δηλαδή πολύ καλή.   

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 

Άξονας 1 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ- ΜΑΘΗΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

 

Παραδόθηκαν στους μαθητές που ανήκαν στις ομάδες που τα δικαιούνταν  laptops του 

ΥΠΑΙΘ και tablets ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη παρακολούθηση του μαθήματος. Σε καθημερινή 

βάση υπήρχε βοήθεια στους μαθητές σε τεχνική υποστήριξη. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

Χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας για κάθε γνωστικό αντικείμενο από την αρχή του σχολικού 

έτους και αναδιαμόρφωσή του κατά περιόδους, με στόχο την έγκαιρη κάλυψη της διδακτέας ύλης 

μέχρι το τέλος του διδακτικού έτους. 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ- ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

 Χρήση νέων τεχνολογιών, παρουσιάσεις power point, προβολή εκπαιδευτικών 

βίντεο. 

 Στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (webex) εμπλουτισμός του μαθήματος 

με καινοτόμες διδακτικές πρακτικές - χωρισμός μαθητών σε ομάδες εργασίας κατά 

τη διάρκεια του μαθήματος για ομαδοσυνεργατική μάθηση. 

 Ανάθεση στους μαθητές μικρών εργασιών με αναζήτηση υλικού από το διαδίκτυο. 

 Ανάθεση στους μαθητές δημιουργίας εργασιών με χρήση νέων τεχνολογιών, 

παρουσιάσεις power point. 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΟ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

 Προετοιμασία διδασκαλίας. 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση ποικίλων διαφοροποιημένων δραστηριοτήτων (στη σύγχρονη 

και ασύγχρονη εκπαίδευση, εξ αποστάσεως  και δια ζώσης). 

 Δράσεις στο σύνολο μαθητών, ατομικά, δημιουργία ομάδων εργασίας στην τάξη, στο 

WEBEX, e-class. 

 Πλήρης χρήση των δυνατοτήτων και εργαλείων της WEBEX και της e-class. 

 Ποικιλία μεθόδων /τεχνικών/εργαλείων αξιολόγησης. 

 Παρουσίαση εργασιών μαθητών για ανατροφοδότηση και εκτίμηση επίδοσης μαθητών. 

 Ενίσχυση αυτονομίας μάθησης (κυρίως στην ασύγχρονη). 
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 Ενθάρρυνση συμμετοχής των μαθητών μέσα από ομαδοσυνεργατικές εργασίες, με 

αποτέλεσμα την  ενεργοποίηση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον 

δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

                                                                                                                                                         

΄Άξονας 2 

ΦΟΙΤΗΣΗ - ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΡΟΗ 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από τα αρχεία του σχολείου μας καθώς και από το 

myschool φοίτηση των μαθητών είναι κανονική και δεν υπάρχει σχολική διαρροή  (μηδενική). 

 

 Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον 

δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

΄Άξονας 3 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ 

 

 Συζητήσεις με τους μαθητές/-τριες για το σχολικό εκφοβισμό: τη σοβαρότητα του 

προβλήματος και τις συνέπειες που επιφέρει σε όλα τα μαθήματα.  
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 Παρότρυνση στους μαθητές/τριες να απευθυνθούν στη Διεύθυνση του σχολείου 

ή/και στους εκπαιδευτικούς σε οποιαδήποτε περίπτωση εκφοβισμού υποπέσει 

στην αντίληψή τους. 

 Ο θεσμός του συμβούλου σχολικής ζωής βοήθησε, καθώς ενθάρρυνε τις καλές 

σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους καθώς επίσης και ο ρόλος του υπεύθυνου 

τμήματος. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον 

δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

΄Αξονας 4 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 Οι εκπαιδευτικοί είναι δίπλα στους μαθητές σε κάθε εμφανές θέμα που προκύπτει και με 

την εμπειρία και τη  γνώση παρατηρούν την εκάστοτε συμπεριφορά που χρήζει βοήθειας.  

 Ενημερώνεται η διεύθυνση του σχολείου και με συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή 

του τμήματος και τον σύμβουλο της σχολικής ζωής γίνεται συζήτηση και αξιολόγηση του 

βαθμού σοβαρότητας.  

 Καλούνται οι γονείς, ενημερώνονται και επιλύονται τα θέματα με ηρεμία και διάλογο.  

 Ο Κανονισμός λειτουργίας του Γυμνασίου Βουλιαγμένης συνιστά αποτέλεσμα 

διαλόγου,συνεργασίας, σεβασμού και συναίνεσης με τους μαθητές και τις μαθήτριες του 

σχολείου, καθώς και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.  
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 Κάθε θέμα δύσκολης συμπεριφοράς επιλύεται με ηρεμία και με συζήτηση του μαθητή με 

τη διευθύντρια, τον/την εκπαιδευτικό και τους κηδεμόνες. 

 Τέλος, τη φετινή σχολική χρονιά η διευθύντρια του σχολείου, ο Σύλλογος Διδασκόντων 

αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων συνεργάστηκαν στενά με την ψυχολόγο του 

σχολείου κ. Βελησαρίου σε θέματα αντιμετώπισης του άγχους των μαθητών και της  

συναισθηματικής αναστάτωσης που προκάλεσε στους μαθητές η πανδημία. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον 

δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

 

Άξονας 5 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

 

1. Επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τους γονείς κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων. 

2. Επικοινωνία σε χρόνο εντός του εβδομαδιαίου προγράμματος.                                                                                                                                                        

3. Τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς σε έκτακτες περιπτώσεις. 

4. Συχνή και τακτική τηλεφωνική επικοινωνία της Διεύθυνσης με τους κηδεμόνες. 

 Περίοδος αναστολής λειτουργίας της σχολικής μονάδας / διεξαγωγής εξ αποστάσεως μαθημάτων  

1. Τηλεφωνική επικοινωνία 

2. Επικοινωνία μέσω webex 
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3. Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / myschool μαζική αποστολή μηνυμάτων 

4. Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του σχολείου  

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους ( της δια ζώσης και της εξ αποστάσεως) οι γονείς και 

κηδεμόνες ενημερώνονταν συχνά από την  Διεύθυνση για θέματα που αφορούν την πορεία 

διεξαγωγής των μαθημάτων, εκδηλώσεις στα πλαίσια των ενδιαφερόντων των μαθητών μας κ.α.  

Οι σχέσεις χαρακτηρίζονται πολύ στενές καθώς η επικοινωνία, όταν χρειάζεται, είναι και 

καθημερινή. 

 Με την έναρξη του διδακτικού έτους γίνεται μια συνάντηση γονέων για τους μαθητές της Α΄ 

τάξης για ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του νέου τους σχολείου. Φέτος 

πραγματοποιήθηκε μέσω webex, λόγω της  πανδημίας  covid. 

  

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον 

δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

΄Αξονας 6 

ΗΓΕΣΙΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧ.  ΜΟΝΑΔΑΣ 

Στόχοι 

      Οι στόχοι καθορίστηκαν από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Κατά τη διάρκεια της φετινής 

σχολικής χρονιάς, 2020-21, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, αυτοί συμπληρώθηκαν ή 
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τροποποιήθηκαν έγκαιρα με πλήρη και σαφή ενημέρωση του συλλόγου διδασκόντων.  

Προτεραιότητα ήταν η ασφαλής λειτουργία του σχολείου μέσα στην περίοδο την πανδημίας.  

                                                                                                                                                   

Συλλογικότητα 

Η λήψη των αποφάσεων πραγματοποιείται κατόπιν σύγκλισης του συλλόγου διδασκόντων και 

οι αποφάσεις συνήθως λαμβάνονται με ομοφωνία σε πνεύμα συλλογικότητας.  Σε όλες δε τις 

δράσεις υπάρχει η αμέριστη στήριξη της Διεύθυνσης του σχολείου. 

     

Ενημέρωση εκπαιδευτικών, μαθητών/-τριών και  γονέων 

Η επικοινωνία του σχολείου με τους γονείς / μαθητές, καθώς επίσης η επικοινωνία της     

διεύθυνσης του σχολείου με τους εκπαιδευτικούς και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους ήταν 

συνεχής.  Καθ’  όλη τη διάρκεια της πανδημίας  το Σχολείο παραμένει ανοιχτό και συνδράμει τους 

μαθητές με κάθε τρόπο.  Η ενημέρωση των γονέων πραγματοποιήθηκε κανονικά μέσω 

τηλεδιασκέψεων, αλλά  και μέσω εξατομικευμένης επικοινωνίας γονέων και εκπαιδευτικών.        

Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού 

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αξιοποιείται αποτελεσματικά και δίνεται σε όλους η ευκαιρία να 

υλοποιήσουν δράσεις, αλλά και να συμμετέχουν σε προγράμματα. τα οποία προάγουν την 

διεπιστημονική προσέγγιση.  Προτείνονται και ανατίθενται οι αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις 

γνώσεις, την   εμπειρία και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. 

 

Εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

Ο κανονισμός του σχολείου συντάσσεται με την σύμφωνη γνώμη τόσο του 

Συλλόγου  Διδασκόντων όσο και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του Δεκαπενταμελούς 
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συμβουλίου του Σχολείου.  Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η εφαρμογή του από όλα τα 

εμπλεκόμενα μέλη.  Η τήρησή του επαφίεται στην ατομική και συλλογική ευθύνη όλων. 

                                                                                                                                                         

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον 

δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

Άξονας 7 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Το σχολείο έχει καθημερινή επικοινωνία με τη Σχολική Επιτροπή και τις Υπηρεσίες του 

Δήμου Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης (π.χ. Τεχνική Υπηρεσία, Υπηρεσία καθαριότητας και 

πρασίνου) με πολύ καλή συνεργασία  και σκοπό τη βελτίωση λειτουργίας της σχολικής μας 

μονάδας.  Έχει επίσης έντονη παρουσία σε κοινωνικά ζητήματα, όπως τη συλλογή χρημάτων για 

άρρωστο μικρό μαθητή.         

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον 

δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

Άξονας 8 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
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Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν  την 

επιμόρφωση Τ4 του ΥΠΑΙΘ, καθώς και  τα σεμινάρια επιμόρφωσης που έγιναν από το ΠΕΚΕΣ. Ο 

Σύλλογος Διδασκόντων παρακολουθεί συχνά δράσεις, επιμορφωτικά προγράμματα, διασκέψεις, 

συνέδρια, ώστε να γίνει διάχυση της αποκομισθείσας   γνώσης στους μαθητές. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον 

δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 

Άξονας 9 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ-ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Κατά τη φετινή σχολική χρονιά, λόγω της ιδιαιτερότητας που επέβαλαν οι υγειονομικές 

συνθήκες της πανδημίας, η σχολική μας μονάδα δεν συμμετείχε σε εθνικά-ευρωπαϊκά 

προγράμματα. Ενθαρρύνθηκαν όμως οι εκπαιδευτικοί από τη Διεύθυνση του σχολείου, να 

συμμετάσχουν σε αξιόλογα σεμινάρια εξ αποστάσεως, μέσω υπολογιστή. 

 

Ποσοτική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου ως προς τον 

δείκτη:  

1 2 3 4 

   Χ 

 


