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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
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ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ : 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : 31 
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ : 
ΜΟΝΙΜΟΙ : 21    
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ:10 και 01 ΠΕ23  
ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ: -

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ : 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ: 255        Αγόρια : 128 Κορίτσια : 127

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: 12

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ: 04

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ: 05

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Το σχολείο μας, που μέχρι το 2008 αποτελούσε  μέρος του σχολικού συγκροτήματος της Γκράβας,  μεταφέρθηκε
το 2009  σε νεόδμητο, ιδιόκτητο κτήριο  στην περιοχή της Ριζούπολης, συνοικία της Αθήνας  στα βόρεια του
Δήμου Αθηναίων, ανάμεσα στον Περισσό, τη Νέα Ιωνία και τα Άνω Πατήσια.

Το σχολείο διαθέτει ένα εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, ένα εργαστήριο Πληροφορικής, με εσωτερική



βοηθητική αίθουσα το καθένα, αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων με δύο καμαρίνια πίσω στη σκηνή, δώδεκα
κύριες αίθουσες διδασκαλίας, δύο μικρότερες αίθουσες διδασκαλίας με χωρητικότητα 10-14 μαθητές εκ των
οποίων η μία χρησιμοποιείται ως αίθουσα covid, γραφείο Διεύθυνσης στο οποίο υπάρχει βιβλιοθήκη, γραφείο
Υποδιεύθυνσης, γραφείο διδασκόντων, δύο μικρές αποθήκες, γραφείο φυλάκων, κυλικείο, τουαλέτες αγοριών,
κοριτσιών και ΑΜΕΑ, προαύλιο με γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ. Στο πίσω μέρος του σχολείου υπάρχει αυτόνομο
λεβητοστάσιο πετρελαίου για τη θέρμανση του σχολικού κτηρίου. Περιφερειακά της αυλής υπάρχει χώρος
πρασίνου ο οποίος συντηρείται με αυτόματο πότισμα και περιστασιακά από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Οι υπάρχοντες χώροι του σχολείου είναι ασφαλείς τόσο για τους μαθητές όσο και για το προσωπικό του
σχολείου.

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι ευρύχωρες για 25 μαθητές και διαθέτουν επαρκή φωτισμό. Η αίθουσα
εκδηλώσεων κρίνεται επαρκής για τις ανάγκες του σχολείου και χρησιμοποιείται  ως γυμναστήριο σε δύσκολες
καιρικές συνθήκες καθώς το προαύλιο δεν διαθέτει υπόστεγο. Το κτήριο παρέχει ασφαλή υποδομή (ράμπες,
ασανσέρ, ειδική τουαλέτα) για άτομα με κινητικές ανάγκες.

Το εργαστήριο Φυσικών Επιστημών διαθέτει έξι εργαστηριακούς πάγκους, βιντεοπροβολέα και συναγερμό. Στον
ίδιο χώρο περιλαμβάνεται αίθουσα όπου φυλάσσονται ευπαθή όργανα και υλικά.

Το εργαστήριο Πληροφορικής διαθέτει δομημένη καλωδίωση και σύνδεση με το διαδίκτυο. Επίσης έχει
κλιματισμό και συναγερμό. Ο αρχικός εξοπλισμός που δόθηκε ύστερα από διαγωνισμό το 2001, περιλαμβάνει 12
σταθμούς εργασίας και έναν server (εξυπηρετητή). Το εργαστήριο διαθέτει, επίσης, έναν βιντεοπροβολέα. Τα
τελευταία χρόνια δεν έχει δοθεί οικονομική ενίσχυση από τους αρμόδιους φορείς για την αγορά καινούργιων
υπολογιστών. Οι ανάγκες για τα εργαστηριακά μαθήματα της πληροφορικής καλύπτονται με
ανακατασκευασμένους  και μεταχειρισμένους υπολογιστές από δωρεές του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και
τραπεζών που έλαβε το σχολείο κατά τα προηγούμενα χρόνια. Παραμένει, όμως, επιτακτική η ανάγκη για
εκσυγχρονισμό και ενίσχυση του εξοπλισμού του εργαστηρίου. Στο εργαστήριο συμπεριλαμβάνεται βοηθητική
αίθουσα όπου φυλάσσονται μη λειτουργικοί υπολογιστές.

Το σχολείο διαθέτει (εκτός εργαστηρίων) ηλεκτρονικούς υπολογιστές σχετικά παλαιάς τεχνολογίας για τη
διεκπεραίωση διοικητικών και εκπαιδευτικών αναγκών, έναν φορητό υπολογιστή νέας τεχνολογίας, έναν
βιντεοπροβολέα, είκοσι οκτώ tablets για τις εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Το μαθητικό δυναμικό της σχολικής μας μονάδας προέρχεται σε γενικές γραμμές από οικογένειες με  μέσο και
υψηλό μορφωτικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Σημαντικός αριθμός γονέων ενδιαφέρεται για τη μόρφωση,
την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας των παιδιών τους. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
συμμετέχει ενεργά σε ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου. Έτσι υπάρχει η δυνατότητα των
μαθητών να συμμετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες που προάγουν τη μάθηση και την κοινωνικοποίησή τους.

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 τα μαθήματα πραγματοποιήθηκαν δια ζώσης σύμφωνα με τις οδηγίες στο
πλαίσιο λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης covid 19. Ωστόσο η λειτουργία της σχολικής μονάδας
επηρεάστηκε αρνητικά ως προς τη διδακτικο-μαθησιακή διαδικασία από τις απουσίες των μαθητών και των
εκπαιδευτικών λόγω της πανδημίας, από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση του προηγούμενου έτους 2020-21, από
την καθυστέρηση στην τοποθέτηση εκπαιδευτικών στο σχολείο.

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία



Θετικά σημεία

Η υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διεύρυνε την υιοθέτηση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων και
εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης από τους εκπαιδευτικούς. Συνέβαλαν στη δημιουργία καλού σχολικού
κλίματος στις σχέσεις μαθητών μεταξύ τους και στις σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών. Ενίσχυσαν τις
σχέσεις σχολείου-οικογένειας.

Η παρουσία σχολικού ψυχολόγου.

Δεν παρατηρήθηκαν φαινόμενα σχολικής διαρροής-φοίτησης.

 

Σημεία προς βελτίωση

Δεν αναπτύχθηκαν δράσεις εξατομικευμένης ή διαφοροποιημένης υποστήριξης σε μαθητές κυρίως εξαιτίας του 
μεγάλου αριθμού των μαθητών.  

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων είναι αρκετά πιεστικό και αφήνει ελάχιστα περιθώρια χρόνου εντός του 
εργασιακού ωραρίου για ανταλλαγή εμπειριών και αναστοχασμό.

 Η έλλειψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και η μη έγκαιρη στελέχωση του σχολείου. Αρκετοί εκπαιδευτικοί 
υπηρετούν σε πολλά σχολεία ταυτόχρονα.

Ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ενίσχυση των σχέσεων του σχολείου με την τοπική αυτοδιοίκηση και τη σχολική επιτροπή και ικανοποίηση
ορισμένων αιτημάτων για την αναβάθμιση της κτιριακής υποδομής και του σχολικού εξοπλισμού.

Εφαρμογή του σχολικού κανονισμού χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Καθαριότητα κτιρίου.

Δραστηριότητες αναβάθμισης της αισθητικής του σχολικού χώρου.

Δράσεις για την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων, της κοινωνικοποίησης και της καταπολέμησης της
ενδοσχολικής βίας.

Σημεία προς βελτίωση

Η έλλειψη διοικητικού προσωπικού.

Δυσκολίες υλοποίησης δράσεων με φορείς και όμορα σχολεία λόγω της πανδημίας.

Προβλήματα ως προς την προστασία και τη φύλαξη της σχολικής μονάδας από εξωσχολικούς.

Δυσκολία υλοποίησης αιτημάτων του σχολείου για την αναβάθμιση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής.



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Διεύρυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά σεμινάρια.

Δραστηριότητες κοινωνικού, φιλανθρωπικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς και
μαθητές.

Ενεργοποίηση των μαθητικών συμβουλίων και των γονέων σε κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις. 

Καλλιέργεια του αισθήματος κοινωνικής ευθύνης, αλληλεγγύης και περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών.

Ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών για θέματα παιδαγωγικών και σύγχρονων
διδακτικών πρακτικών.

Σημεία προς βελτίωση

Εξασφάλιση όλων των διοικητικών, τεχνικών, οικονομικών προϋποθέσεων για την πραγματοποίηση
επιμορφώσεων και για τη συμμετοχή των μαθητών σε διδακτικές, εκπαιδευτικές επισκέψεις και σε εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα.

Δυσκολίες στην εύρεση κοινού χρόνου εντός του εργασιακού ωραρίου, λόγω του πιεστικού φόρτου εργασίας των
εκπαιδευτικών για την πραγματοποίηση των υποχρεωτικών ενδοσχολικών επιμορφώσεων και των δράσεων.

Οι απουσίες των εκπαιδευτικών και των μαθητών λόγω covid-19 δυσκόλεψαν την εκπαιδευτική δράση.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
13
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση



Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
8
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
6
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Στον άξονα (1) ΄΄Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση΄΄ δεν υλοποιήθηκαν όλοι οι
δείκτες που αναφέρονται. Μετά την ανατροφοδότηση υλοποιήθηκαν οι εξής δείκτες: -
΄΄Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών΄΄ σε συνδυασμό με τον δείκτη ΄΄Ενίσχυση
ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών΄΄ και ο δείκτης -΄΄Ενασχόληση με
ομίλους, σχολικές δραστηριότητες, προγράμματα΄΄. Στον άξονα (3) δεν
υλοποιήθηκαν όλοι οι δείκτες. Μετά την ανατροφοδότηση υλοποιήθηκαν οι εξής
δείκτες: - ΄΄Διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων΄΄ και ο
δείκτης -΄΄Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού΄΄.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Η υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων διεύρυνε την υιοθέτηση σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων και



εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς.

Η συνεργασία και η επικοινωνία των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπαιδαγώγησης των μαθητών.

Η δημιουργία δημοκρατικού σχολικού κλίματος στις σχέσεις μαθητών μεταξύ τους και στις σχέσεις μαθητών και
εκπαιδευτικών.

Η ενίσχυση των σχέσεων σχολείου-οικογένειας.

Η παρουσία του σχολικού ψυχολόγου.

Η ενίσχυση των σχέσεων του σχολείου με την τοπική αυτοδιοίκηση και τη σχολική επιτροπή και η υλοποίηση
αιτημάτων αναβάθμισης της κτιριακής υποδομής και του εξοπλισμού.

Η εφαρμογή του εσωτερικού σχολικού κανονισμού, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Καθαριότητα κτιρίου.

Δράσεις για την ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων, της κοινωνικοποίησης και της καταπολέμησης της
ενδοσχολικής βίας.

Η έλλειψη φαινομένων σχολικής διαρροής-φοίτησης.

Η βελτίωση στην οργάνωση, διαχείριση και διεκπεραίωση των θεμάτων που αφορούν τη διοίκηση του σχολείου.

Η διεύρυνση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά σεμινάρια και δραστηριότητες κοινωνικού,
φιλανθρωπικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.

Η ενεργοποίηση των μαθητικών συμβουλίων και των γονέων σε κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις. 

Η καλλιέργεια του αισθήματος κοινωνικής ευθύνης, αλληλεγγύης και περιβαλλοντικής συνείδησης των μαθητών.

Η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των εκπαιδευτικών για θέματα παιδαγωγικών και σύγχρονων
διδακτικών πρακτικών με την αξιοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού.

 

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Δεν αναπτύχθηκαν δράσεις εξατομικευμένης ή διαφοροποιημένης υποστήριξης σε μαθητές κυρίως εξαιτίας του 
μεγάλου αριθμού των μαθητών.  

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα μαθημάτων είναι αρκετά πιεστικό και αφήνει ελάχιστα περιθώρια χρόνου εντός του 
εργασιακού ωραρίου για ανταλλαγή εμπειριών και αναστοχασμό.

Η έλλειψη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και η μη έγκαιρη στελέχωση του σχολείου. Αρκετοί εκπαιδευτικοί 
υπηρετούν σε πολλά σχολεία ταυτόχρονα.

Η διάθεση του σχολικού ψυχολόγου μία μόνο μέρα την εβδομάδα στο σχολείο μας.

Οι ελλείψεις στις υποδομές και στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Δυσκολία ως προς την εξασφάλιση όλων των διοικητικών, τεχνικών, οικονομικών προϋποθέσεων για την
πραγματοποίηση επιμορφώσεων και για τη συμμετοχή των μαθητών σε διδακτικές, εκπαιδευτικές επισκέψεις και
σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.



Δυσκολίες στην εύρεση κοινού χρόνου εντός του εργασιακού ωραρίου για την πραγματοποίηση των
επιμορφώσεων και των δράσεων λόγω του πιεστικού φόρτου εργασίας των εκπαιδευτικών.

Οι απουσίες των εκπαιδευτικών και των μαθητών λόγω covid-19 στη μαθησιακή διαδικασία και στην οργάνωση
δράσεων.

Η έλλειψη διοικητικού προσωπικού.

Δυσκολίες υλοποίησης δράσεων με φορείς και όμορα σχολεία λόγω της τήρησης των οδηγιών του πρωτοκόλλου
για τη λήψη μέτρων κατά της πανδημίας.

 

 

 

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις


