
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 4ο Γυμνάσιο Αγ. Δημητρίου στεγάζεται σε ένα παλαιό, αλλά πολύ γερό διώροφο κτήριο, το οποίο βρίσκεται σε
απόκεντρη γειτονιά κοντά στον ΑΣΥΡΜΑΤΟ.

Το σχολείο μας διαθέτει:

μία (01) αίθουσα πολλαπλών χρήσεων / εκδηλώσεων με προβολέα, σκηνή και βιβλιοθήκη,

δέκα (10) αίθουσες διδασκαλίας, εκ των οποίων εννέα (09) με ξύλινο ερμάριο και δύο (02) με προβολέα: πέντε
(05) κανονικού μεγέθους και τέσσερις (04) αρκετά μικρότερες και μία (01) πολύ μικρή/στενόμακρη,

ένα (01) ΣΕΠΕΗΥ με ένα προβολέα και δέκα (10) παλαιάς τεχνολογίας Η/Υ, εκ των οποίων λειτουργούν οι επτά
(07),

ένα (01) ΣΕΦΕ διαμορφωμένο εκ των ενόντων αρκούντως εξοπλισμένο,

ένα (01) γραφείο διεύθυνσης και ένα στενόμακρο (01) γραφείο εκπαιδευτικών με βιβλιοθήκη,

τέσσερις (04) αποθηκευτικούς χώρους και 

ένα (01) προαύλιο με γήπεδο καλαθοσφαίρισης και γήπεδο πετοσφαίρισης,

ένα (01) κυλικείο εσωτερικά στο κτήριο με δική του τουαλέτα,  καλά οργανωμένο και εξοπλισμένο,

μία (01) τουαλέτα για όλο το προσωπικό, το οποίο ανέρχεται σε περίπου τριάντα (30) άτομα, πέντε (05)
τουαλέτες για τις μαθήτριες και δύο (02) τουαλέτες για τους μαθητές σε σύνολο μαθητικού δυναμικού άνω των
διακοσίων (200).

Σε όλες τις αίθουσες είναι εφικτή η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, το σχολείο διαθέτει τέσσερις (04)
Η/Υ για το προσωπικό, μία (01) παλαιά φορητή συσκευή (laptop) και δώδεκα (12) φορητές συσκευές (tablets).

Η σχολική επιτροπή μεριμνά αρμοδίως για την θέρμανση και την πυρασφάλεια, καθώς επίσης και την παροχή
των απαραίτητων αναλώσιμων υλικών και την συντήρηση των φ/α μηχανημάτων. Παράλληλα,  προβαίνει σε
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου στην κάλυψη των αναγκών, την επιδιόρθωση οποιασδήποτε
βλάβης και την αποκατάσταση ζημιών.

Ωστόσο, το κτήριο χρειάζεται ΑΜΕΣΑ και ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ να ενταχθεί σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης,
αλλαγή θυρών και παραθύρων, καθώς επίσης αντικατάσταση της πύλης και προστασία του περιβόλου της
σχολικής μονάδας.

 



Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν στις νέες ανάγκες που προέκυψαν κατά την αντιμετώπιση της
πανδημίας: εφοδιάστηκαν με τον απαραίτητο εξοπλισμό και απέκτησαν την απαραίτητη τεχνογνωσία,
καλλιεργώντας νέες ψηφιακές δεξιότητες, όχι μόνο για να διδάξουν το μάθημά τους, αλλά και για να ενισχύσουν
και να ενδυναμώσουν την ψυχική ανθεκτικότητα των μαθητών και των μαθητριών του σχολείου.

Στο σχολείο διδάσκονται τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά ως Β΄ Ξένη Γλώσσα.

Το σχολείο λειτούργησε ως ΣΚΑΕ.

Στο σχολείο καλύφθηκαν πλήρως οι ανάγκες για Παράλληλη Στήριξη. 

Στο σχολείο τοποθετήθηκε εκπαιδευτικός ΠΕ 23 - Ψυχολόγων.

Το σχολείο εξασφάλισε την διάθεση ενός (01) σχολικού φύλακα από 14:00 έως 22:00, καθώς επίσης και δύο (02)
καθαριστριών από 08:00 έως 15:00 και από 10:00 έως 17:00. Με αυτό τον τρόπο, τηρήθηκε το υγειονομικό
πρωτόκολλο στο έπακρον. Ωστόσο, η διάθεση της μίας (01) καθαρίστριας ανακλήθηκε καθ' όλο το χρονικό
διάστημα αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μοναδων.

 

Σημεία προς βελτίωση

Το σχολείο χρειάζεται Η/Υ και προβολέα σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας προκειμένου να καταστεί εφικτή η
υλοποίηση προγραμμάτων μικτής μάθησης και η εφαρμογή της διδακτικής μεθοδολογίας ανεστραμμένης τάξης,
καθώς και η υλοποίηση των εργαστηρίων δεξιοτήτων.

Το σχολείο χρειάζεται:

ίδρυση Τμήματος Ένταξης,

τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ-23 και ΠΕ-30, καθώς και εκπαιδευτικών για Παράλληλη Στήριξη για όλες τις
εργάσιμες ημέρες.

Το ΣΕΠΕΗΥ χρειάζεται καινούριους Η/Υ.

Το σχολείο χρειάζεται Επιστάτη κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και φύλαξη/προστασία κατά τη διάρκεια της
νύχτας..

Το σχολείο χρειάζεται περισσότερους χώρους εντός και εκτός του κτηρίου, καθώς και στέγαστρα για την
προστασία των μαθητών/-τριών από τη βροχή ή/και τον ήλιο.

Το σχολείο χρειάζεται καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του
κτηρίου.

Διοικητική λειτουργία



Θετικά σημεία

Η κατανόηση της διάκρισης των ρόλων των εμπλεκομένων μερών: 

διεύθυνση και ΣΔ: όργανα λήψης και εφαρμογής αποφάσεων, 

ΣΓ&Κ: όργανο εισηγητικό και υποστηρικτικό, 

15μελές και 5μελή μαθητικά συμβούλια: όργανα διαμεσολαβητικά, τα οποία ενεργούν στο πλαίσιο της
εκπαιδευτικής διαδικασίας,

Σχολική Επιτροπή: όργανο διαχείρισης και συντήρησης δημόσιας περιουσίας.

Η συνεγασία και αλληλεγγύη των ως άνω μερών -στον βαθμό που στάθηκε εφικτή εν μέσω πανδημίας- συνέβαλε
στην επίτευξη των κύριων στόχων της σχολικής μονάδας και στη διαμόρφωση θετικού κλίματος σε αυτή.

Η διατήρηση της συνεργασίας με άλλους φορείς.

Η εξοικονόμηση πόρων.

 

Σημεία προς βελτίωση

Συνέχιση της συνεργασίας με άλλους φορείς και έναρξη συνεργασίας με νέους φορείς διαφορετικών
ενδιαφερόντων.

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων, όπως στην εποχή προ κορωνοϊού.

Ένταξη σε δίκτυα διαφόρων θεματικών είτε στην επικράτεια είτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι μόνο.

Συμμετοχή σε περισσότερους διαγωνισμούς ή/και μαθητικά συνέδρια, καθώς και πολιτιστικές ή/και αθλητικές
διοργανώσεις.

Ίδρυση σχολής γονέων.

Eπιστροφή στις συγκεντρώσεις κυρίως των γονέων της Α΄ τάξης, όπως στην εποχή προ κορωνοϊού, με σκοπό την
ενημέρωσή τους από την διεύθυνση και τον ΣΔ του σχολείου ως προς την εκπαιδευτική διαδικασία στο γυμνάσιο.

Αξιοποίηση των χώρων του σχολείου για περισσότερες δράσεις εντός και εκτός ωραρίου λειτουργίας του, μετά
την λήξη των περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ανταποκρίθηκαν στις προκλήσεις των καιρών ως ακολούθως: 

εφοδιάστηκαν με τον απαραίτητο εξοπλισμό αναλόγως των αναγκών του διδακτικού τους αντικειμένου,

αξιοποίησαν επιμορφωτικές ευκαιρίες για αυτοβελτίωση,

συγκρότησαν ομάδες επικοινωνίας και αλληλοϋποστήριξης, 

αφιέρωσαν υπερβολικό αριθμό ανθρωποωρών μέσα από την διαδικασία σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης,

προκειμένου να φέρουν εις πέρας το διδακτικό τους έργο -κυρίως εξ αποστάσεως- σε εντελώς πρωτόγνωρες



συνθήκες.

 

Σημεία προς βελτίωση

Επιμόρφωση στην διαφοροποιημένη διδασκαλία και τη μικτή μάθηση.

Πειραματισμός στην συνεργατική διδασκαλία αξιοποιώντας διεπιστημονική ή/και διαθεματική προσέγγιση.

Δημιουργία δικτύου για την διαχείριση της απώλειας.

Ένταξη σε δίκτυα με προσανατολισμό στην αντιμετώπιση σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων.

Σχεδιασμός ή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 


