
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

To Ειδικό Γυμνάσιο-ΓΕΛ Αθηνών βρίσκεται στην Ηλιούπολη, στην οδό Υδρας 2.
Διαθέτει 12 αίθουσες διδασκαλίας από τις οποίες οι περισσότερες είναι
εξοπλισμένες με ΤΠΕ, ένα Χημείο που χρησιμοποιείται, όμως, ως αίθουσα
διδασκαλίας, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ιατρείο, αίθουσα λογοθεραπείας,
ψυχολόγων και ενιαίο χώρο εργοθεραπείας και φυσικοθεραπείας, αίθουσα
πληροφορικής, γραφείο Δ/ντριας-Υποδιευθυντών (Γυμνασίου και Λυκείου) και
γραφείο εκπαιδευτικών.

  Το σχολείο εξυπηρετεί μαθητές/τριες με κινητικά προβλήματα και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες από τους δήμους της  ΔΔΕ Δ' Αθήνας, από την ΔΔΕ Β΄Αθήνας
τους δήμους Αγ. Παρασκευής, Αμαρουσίου, Πεύκης, Χαλανδρίου, Βριλλησίων,
Ψυχικού, Φιλοθέης, Χολαργού, από την ΔΔΕ' Ανατολικής Αττικής, τους δήμους
Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρκιζας, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας, από την ΔΔΕ' Α'
Αθήνας τους δήμους Δάφνης, Ζωγράφου, Ηλιούπολης, Καισαριανής, Υμηττού,
Ν.Κόσμου και από την ΔΔΕ' Πειραιά τους δήμους Πειραιά, Αγ. Ιωάννη Ρέντη,
Δραπετσώνας.

   Η μεταφορά των μαθητών/τριων γίνεται με 8 σχολικά λεωφορεία του σχολείου και
5 μισθωμένα λεωφορεία από την Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής.

    Το σχολείο λειτουργεί υπό ενιαία Διεύθυνση Γυμνασίου-Λυκείου και οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν το ωράριό τους τόσο στο Γυμνάσιο, όσο
και στο Λύκειο. Το σχολείο κατά το σχολικό έτος 2020-2021 διέθετε διδακτικό
προσωπικό: 18 εκπαιδευτικούς, 11 Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό, 6 Ειδικό
Βοηθητικό Προσωπικό, 3 Διοικητικό Προσωπικό (2 οδηγούς; και μία συνοδό
σχολικού λεωφορείου) καθώς και 2 καθαρίστριες και μία φύλακα. Συνολικά, το
προσωπικό της σχολικής μονάδας ανερχόταν σε 41 άτομα.

     Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 το μαθητικό δυναμικό του ήταν 76 μαθητές (44
στο Γυμνάσιο και 32 στο Λύκειο). Το 56% των μαθητών/τριών χρησιμοποιούν



αναπηρικά αμαξίδια ενώ το 15% είναι ανεξάρτητα χρησιμοποιώντας βοηθήματα
βάδισης ανάλογα με τις ανάγκες τους.

(Βιβλίο Πράξεων Σ.Δ., myschool)    

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Τα θετικά σημεία στην παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία της σχολικής
μονάδας είναι η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, σεβασμού μεταξύ
μαθητών/τριών και μεταξύ μαθητών/τριών-εκπαιδευτικών. Οι μαθητές/τριες 
νιώθουν ασφάλεια και εγγύτητα προς τους εκπαιδευτικούς, αναζητούν τη βοήθεια
και τη συμβουλή τους. Αντίστοιχα το όλο προσωπικό της σχολικής μονάδας έχει
γνώση των χαρακτηριστικών και του ιστορικού κάθε παιδιού, είναι υποστηρικτικοί
και προωθούν δράσεις που προάγουν τη συνεργασία.

 

Σημεία προς βελτίωση

Βελτίωση χρειάζεται  η συνεργασία με όμορα σχολεία ,εφόσον το επιτρέψουν οι
συνθήκες,καθώς το προηγούμενο σχολικό έτος δεν πραγματοποιήθηκαν στο βαθμό
που ήταν συνηθισμένο όλα τα προηγούμενα έτη λόγω πανδημίας.Επίσης χρειάζεται
να υλοποιηθούν δράσεις για την ενημερώση γονέων σε θέματα που τους απασχολούν.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ο συντονισμός του σχολικού προγράμματος καθώς και η οργάνωση των διοικητικών
-εξωδιδακτικών εργασιών πραγματοποιήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό.Επίσης ,αν
και οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες η στοχοθεσία και προτεραιοποίηση των
στόχων δεν παρέκκλιναν από τον αρχικό σχεδιασμό

Σημεία προς βελτίωση

 

Προστασία ,βελτίωση,αξιοποίηση σχολικών χώρων και υποδομών



Εξωστρέφεια-ενίσχυση-επιδίωξη συνεργασιών
Δράσεις με άλλα σχολεία

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά & Εθνικά Προγράμματα
Επιμόρφωση -Ενδιαφέροντα του Προσωπικού
Συμμετοχή σε δράσεις κοιωνικού ενδιαφέροντος

Σημεία προς βελτίωση

Σχεδιασμός ενδοσχολικών επιμορφώσεων
Σχεδιασμός και υπολοίηση επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με άλλα
σχολεία


