
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

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020 -2021

Το Σχολείο το Σχολικό Έτος 2020-2021 λειτούργησε  με 11 τμήματα γενικής παιδείας και 268 μαθητές.

Το Σχολείο διέθετε ως διδακτικό προσωπικό:

16 μόνιμοι καθηγητές/τριες με πλήρη διδακτικό ωράριο.
5 μόνιμοι καθηγητές που συμπληρώνουν το διδακτικό ωράριο στο σχολείο μας.
3 αναπληρωτές Covid-19.
7 αναπληρωτές Π.Δ.Ε.

Επίσης, το σχολείο ορίστηκε ως έδρα της Ψυχολόγου που ανέλαβε να υποστηρίξει τα 5 όμορα σχολεία.

Το σχολείο στεγάζεται σε νεόκτιστο κτήριο Σ.Δ.Ι.Τ. επί της οδού Χατζηαποστόλου 56-72. Η κατασκευή του
κτηρίου ολοκληρώθηκε το 2015 και βρίσκεται σε άριστη κατάσταση. Το κτήριο παρέχει σύγχρονες
εγκαταστάσεις και ευκολίες πρόσβασης για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές/τριες.

Διαθέτει ένα (1) σύγχρονο Εργαστήριο Πληροφορικής και ένα (1) Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Επίσης στο
κτηριακό συγκρότημα περιλαμβάνεται Βιβλιοθήκη καθώς και Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων η οποία
χρησιμοποιείται και ως αίθουσα εκδηλώσεων.

Η κάλυψη των οικονομικών και υλικών αναγκών του σχολείου γίνεται από την Σχολική Επιτροπή της 4ης

Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου Αθηναίων.

Το Σχολείο διευθύνεται από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή.

Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως λόγω της πανδημίας,
χωρίς να υπάρχει προετοιμασία σε επίπεδο εκπαιδευτικών όσο και σε επίπεδο μαθητών/τριων, γεγονός το οποίο
αρχικά δυσκόλεψε τη μετάβαση αυτή. Όμως η συνεργασία των εκπαιδευτικών τόσο μεταξύ τους όσο και με τους
μαθητές/τριες, οδήγησαν στην ομαλή λειτουργία της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Το σχολικό έτος 2020-21 δεν δημιουργήθηκαν Ομάδες Δράσης και δεν πραγματοποιήθηκε η Εσωτερική
Αξιολόγησης 2020-21, λόγω της μη απαρτίας που είχε η Ειδική Συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων την
Παρασκευή 26/2/21, με αποτέλεσμα να μην έχουν διερευνηθεί και καταγραφεί τα θετικά σημεία αλλά και οι
τυχόν αδυναμίες της λειτουργίας του σχολείου για το σχολικό έτος 2020-21.



Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η σχολική κοινότητα του 50ου ΓΕ.Λ. Αθήνας ανταποκρίθηκε εξαιρετικά στην παιδαγωγική και μαθησιακή
λειτουργία το σχολικό έτος 2020-21, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για
μεγάλο χρονικό διάστημα και τους περιορισμούς λόγω της πανδημίας. 

Σημεία προς βελτίωση

Βελτίωση μπορεί να υπάρξει και στους πέντε (5) άξονες της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας με την
προϋπόθεση ότι το σχολικό έτος 2021-22 το σχολείο θα λειτουργήσει δια ζώσης και τα περιοριστικά μέτρα λόγω
πανδημίας θα επιτρέψουν την πραγματοποίηση ενεργειών και δράσεων απαραίτητων για την ανάπτυξη ενός
σύγχρονου σχολείου.  

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Τη διοικητική λειτουργία του σχολείου τη θεωρούμε πετυχημένη, αφού κατάφερε σε συνεργασία με τους
εκπαιδευτικούς να ανταποκριθεί σε πρωτόγνωρες καταστάσεις και να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα το
σχολικό έτος 2020-21.

Σημεία προς βελτίωση

Κάτω από διαφορετικές συνθήκες (πανδημία) θα μπορούσαν να είχαν αναπτυχθεί τα δίκτυα σχολείων και η
πραγματοποίηση συνεργασιών με φορείς προς όφελος της σχολικής κοινότητας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είχαν την επιθυμία και τη διάθεση να παρακολουθήσουν ενδιαφέρουσες και
ποιοτικές επικορφώσεις καθώς και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα, δυστυχώς η πανδημία δεν
επέτρεψε τη δια ζώσης πραγματοποίηση επιμορφωτικών δράσεων και την υλοποίηση εθνικών και ευρωπαικών
προγραμματων.

Σημεία προς βελτίωση

Λόγω της πανδημίας και των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας για το σχολικό έτος 2020-21, δεν μπορούμε να
προτείνουμε σημεία βελτίωσης για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.


