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ΓΕΝΙΚΑ
Σο χολεύο ιδρύθηκε το 1979 και αρχικϊ ςτεγϊςτηκε ςε προκαταςκευαςμϋνεσ αύθουςεσ ςτον αύλειο χώρο του 1ου Δημοτικού χολεύου Νϋασ Περϊμου. Σον Ιανουϊριο του
1995 μεταφϋρθηκε ςε ςύγχρονεσ εγκαταςτϊςεισ. Τπϊγεται διοικητικϊ ςτην Περιφερειακό Δ/νςη Π. Δ. Εκπ/ςησ Αττικόσ και ςτη Δ/νςη Δ/θμιασ Εκπ/ςησ Δυτικόσ Αττικόσ. Τπϊγεται ςτον καλλικρατικό δόμο Μεγαρϋων(δημοτικό κοινότητα Νϋασ Περϊμου) και χρηματοδοτεύται από τη χολικό Επιτροπό του ιδύου δόμου. Ϊχει ενεργό ύλλογο γονϋων και
κηδεμόνων.
Βρύςκεται 2 χιλιόμετρα από το κϋντρο τησ πόλησ, ςε μύα ημιαςτικό περιοχό με αρκετούσ απομακρυςμϋνουσ από την πόλη οικιςμούσ με ςυνϋπεια ςοβαρϋσ δυςκολύεσ ςτην
πρόςβαςη και τη μετακύνηςη των μαθητών με λεωφορεύα. Τπϊρχει ςυχνό ανανϋωςη του
μαθητικού δυναμικού λόγω μετακύνηςησ του πληθυςμού.
Α. ΦΟΛΙΚΟ ΦΩΡΟ
τεγϊζεται ςε διώροφο δημόςιο κτόριο και μοιρϊζεται με το όμορο Λύκειο Νϋασ
Περϊμου το προαύλιο(διαχωριςμόσ με κιγκλύδωμα) και τα γόπεδα καλαθοςφαύριςησ και
πετοςφαύριςησ. Διαθϋτει:
12 (11 ευρύχωρεσ με εντοιχιςμϋνεσ βιβλιοθόκεσ και 1 μικρότερη) αύθουςεσ
διδαςκαλύασ ςτο κεντρικό κτόριο (10 ςτον 1ο όροφο και 2 ςτο ιςόγειο), 4
μικρότερεσ προκαταςκευαςμϋνεσ ςτο προαύλιο
1 Εργαςτόριο Πληροφορικόσ
1 Εργαςτόριο Υυςικών Επιςτημών
1 Εργαςτόριο Σεχνολογύασ
1 Βιβλιοθόκη ςε περιοριςμϋνο χώρο
1 Αύθουςα προβολών
1 Αύθουςα πολλαπλών χρόςεων-θϋατρο 160 m2. Μπροςτϊ από την αύθουςα υπϊρχει
αρκετϊ μεγϊλοσ κοινόχρηςτοσ χώροσ με 3 παγκϊκια που μπορεύ να λειτουργόςει ωσ
προαύλιο κατϊ τουσ χειμερινούσ μόνεσ
1 Γραφεύο Διευθυντό, 1 Γραφεύο Τποδιευθυντό και 2 Γραφεύα καθηγητών
1 Αρχεύο
2 Σουαλϋτεσ καθηγητών(ανδρών και γυναικών), 2 μαθητών(αρρϋνων και θηλϋων),
1 τουαλϋτα Α.Μ.Ε.Α.
Αποθόκεσ: βιβλύων, αθλητικού υλικού, θεατρικού υλικού, υλικών καθαριότητασ,
εργαλεύων ςυντόρηςησ και 3 μικρότερεσ
1 Κυλικεύο εςωτερικό με ςκιαςμϋνη εξωτερικό πρόςβαςη
1 Θυρωρεύο μικρό προκαταςκευαςμϋνο
1 Λεβητοςτϊςιο ςε εξωτερικό χώρο
Αύλειο μεγϊλο χώρο περιμετρικϊ ςτο κτόριο, ςτον οπούο υπϊρχουν λύγοι ςκιαςμϋνοι
χώροι με φυςικό ςκιϊ (πεύκα), παγκϊκια, μικρϊ παρτϋρια ςτην μπροςτινό αυλό και
κόποσ ςτην αυλό προσ Βορρϊ. τη νότια πλευρϊ βρύςκονται 2 υπαύθρια τςιμεντϋνια
γόπεδα(καλαθοςφαύριςησ και πετοςφαύριςησ) με τςιμεντϋνιεσ κερκύδεσ ,τα οπούα
χρηςιμοποιούνται από κοινού με το Λύκειο Νϋασ Περϊμου
Τποδομό για Α.Μ.Ε.Α.( ρϊμπα ανϊβαςησ, ανελκυςτόρασ, τουαλϋτα)

Β. ΤΛΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ
Θϋρμανςη-Χύξη: κεντρικό ςύςτημα θϋρμανςησ ςτο κτόριο, κλιματιςμόσ ςτισ 4
προκαταςκευαςμϋνεσ αύθουςεσ και ςε επιβαρυμϋνουσ θερμικϊ χώρουσ του κτηρύου (7 εςωτερικϋσ αύθουςεσ, εργαςτόρια, γραφεύα, αύθουςεσ προβολών και πολλαπλών χρόςεων)
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Εργαςτόριο Πληροφορικόσ: δημιουργόθηκε το 2002 με ςυγχρηματοδότηςη κατϊ
25% από το Ελληνικό Δημόςιο και κατϊ 75% από το Ε.Σ.Π.Α. και διαθϋτει 12 Η/Τ
παρωχημϋνησ τεχνολογύασ και δυνατοτότων (δυςκολύα ςύνδεςησ με διαδύκτυο),
διαδραςτικό πύνακα
Εργαςτόριο Υυςικών Επιςτημών: διαδραςτικόσ πύνακασ
Εργαςτόριο Σεχνολογύασ: διαδραςτικόσ πύνακασ, επαρκόσ αριθμόσ εργαλεύων
Αύθουςεσ: λειτουργικού διαδραςτικού πύνακεσ ςε όλεσ τισ αύθουςεσ με
laptop(αδυναμύα ςύνδεςησ με το διαδύκτυο)
Βιβλιοθόκη: μικρόσ αλλϊ με αξιόλογο περιεχόμενο αριθμόσ βιβλύων, τα οπούα
προϋρχονται τόςο από αγορϋσ του χολεύου όςο και από δωρεϋσ εκπαιδευτικών,
μαθητών, γονϋων και πολιτών, 1 Η/Τ μη λειτουργικόσ, 2 γραφεύα
Αύθουςα προβολών: διαδραςτικόσ πύνακασ, 2 Η/Τ, 3 γραφεύα, καρϋκλεσ,
εντοιχιςμϋνεσ βιβλιοθόκεσ
Αύθουςα πολλαπλών χρόςεων-θϋατρο: αυλαύα, μικροφωνικό εγκατϊςταςη,
αυτόματα αναδιπλούμενη οθόνη.
Γραφεύο Διευθυντό: 1 Η/Τ με ςύνδεςη ςτο διαδύκτυο, 1 γραφεύο, 3 καθύςματα, 1
ςυρταριϋρα, 1 βιβλιοθόκη, 1 ερμϊριο
Γραφεύο Τποδιευθυντό: 2 Η/Τ με ςύνδεςη ςτο διαδύκτυο , 1 πολυμηχϊνημα που
λειτουργεύ και ωσ Fax, 2 γραφεύα, 4 καθύςματα, 3 ςυρταριϋρεσ
Γραφεύα καθηγητών: 1 Η/Τ, 20 γραφεύα(μεταλλικϊ ό ξύλινα, 6 από αυτϊ ςε οβϊλ
διϊταξη) με επαρκό αριθμό καθιςμϊτων, επαρκόσ αριθμόσ από ςυρταριϋρεσ,
εντοιχιςμϋνεσ βιβλιοθόκεσ, 1 ερμϊριο
1 λειτουργικό φωτοτυπικό με δυνατότητα αςπρόμαυρου εκτυπωτό, 1 παλαιϊσ
τεχνολογύασ για απόςυρςη
2 βιντεοπροβολεύσ
3 ϋγχρωμοι εκτυπωτϋσ
2 ηχητικϊ ςυςτόματα(1 ςτην αύθουςα πολλαπλόσ χρόςησ, 1 ςτο γραφεύο
Διευθυντό)
3 μαγνητόφωνα
1 τηλεόραςη μη ςυνδεδεμϋνη
3 τηλεφωνικϋσ ςυςκευϋσ
1 ψηφιακό βιντεοκϊμερα
1 αρμόνιο
1 ψυγεύο
1 ςαλόνι (3θϋςιοσ, 2θϋςιοσ καναπϋσ, πολυθρόνα, 1 τραπεζϊκι)
επαρκόσ αριθμόσ θρανύων, εδρών και καθιςμϊτων ςτισ αύθουςεσ για την κϊλυψη
των αναγκών μαθητών και εκπαιδευτικών
επαρκόσ αθλητικόσ εξοπλιςμόσ
εποπτικό υλικό (χϊρτεσ, cd)
κϊδοι απορριμμϊτων ςε προαύλιο, διαδρόμουσ, αύθουςεσ
ερμϊρια μαθητών
πύνακεσ ανακοινώςεων (2 μαθητών ςτουσ διαδρόμουσ, 3 καθηγητών ςτα γραφεύα)
ςύςτημα ςυναγερμού
προβολεύσ ςτο προαύλιο

Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟ
1. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ
1 Διευθυντόσ, κλ.ΠΕ17
1 Τποδιευθύντρια, κλ.ΠΕ5
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27 καθηγητϋσ όλων των ειδικοτότων που απαιτούνται για το Ψρολόγιο
Πρόγραμμα(23 με οργανικό θϋςη, 1 ΕΠΑ). Τπόρχε ϋλλειψη καθηγητό
Πληροφορικόσ μϋχρι τον Δεκϋμβριο 2013, με ςυνϋπεια οι μαθητϋσ τησ Γ
Γυμναςύου να μη διδαχθούν το μϊθημα μϋχρι τότε.

2. ΜΑΘΗΣΕ
ΠΙΝΑΚΑ ΜΑΘΗΣΩΝ
ΣΑΞΕΙ
ΑΓΟΡΙΑ
ΚΟΡΙΣΙΑ
Α ΣΑΞΗ
36
41
Β ΣΑΞΗ
47
37
Γ ΣΑΞΗ
40
39
ΤΝΟΛΟ
123
117
ΓΕΝΙΚΟ
240
ΤΝΟΛΟ
Οι μαθητϋσ προϋρχονται από τα 3 Δημοτικϊ χολεύα από τουσ διαφόρουσ οικιςμούσ τησ
πόλησ και από μετεγγραφϋσ μετϊ από μόνιμη εγκατϊςταςη γονϋων για λόγουσ εργαςύασ ό
για οικογενειακούσ λόγουσ. Προϋρχονται από ποικύλα πολιτιςμικϊ και οικονομικϊ περιβϊλλοντα. Κϊποιοι μαθητϋσ αντιμετωπύζουν μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ.

3. ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ- ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
Σο χολεύο δε διαθϋτει μόνιμο διοικητικό προςωπικό(γραμματϋα) και μόνιμο φύλακα.
Τπϊρχουν 2 καθαρύςτριεσ. Δεν υπϊρχει μόνιμο ειδικό προςωπικό(ψυχολόγοσ, κοινωνικό
λειτουργόσ, νοςοκόμοσ ό ιατρόσ).

Α. Διαδικαςίεσ Αξιολόγηςησ
Διατυπώνεται ςύντομο κεύμενο (200 λϋξεων περύπου) ςχετικϊ με τισ διαδικαςύεσ που
ακολούθηςε η χολικό Μονϊδα για τη γενικό εκτύμηςη τησ εικόνασ του ςχολεύου (π.χ.
αναφορϊ ςτο χρόνο και τη διϊρκεια τησ αξιολόγηςησ, τον αριθμό των ομϊδων που
δημιουργόθηκαν, τη ςύνθεςη των ομϊδων, τον αριθμό των ςυναντόςεων κϊθε ομϊδασ
κ.λπ.).

1η φάςη: Κατϊ το ςχολικό ϋτοσ 2009 – 2010 ο ύλλογοσ διδαςκόντων, αφού ϋλαβε υπόψη
τισ
ςχετικϋσ
εγκυκλύουσ
για
το
πιλοτικό
ςτϊδιο
Α.Ε.Ε
(
Υ. 12/1002/128259/Γ1/08 - 11 -2011 Τ.Α. (ΑΔΑ: 457Ε9-ΟΔ0, Υ. 12/80/8876/Γ1/24-012011 Τ.Α. (ΑΔΑ: 4ΑΛ09-4Τ) ), απϋρριψε ομόφωνα την πρόταςη για ϋνταξη και ςυμμετοχό
του χολεύου ςε αυτό(πρϊξη 58η/7-6-2010).
2η φάςη: ε ϋκτακτη ςυνεδρύαςη με θϋμα τη ςυγκρότηςη ομϊδων εργαςύασ Α.Ε.Ε., (αρ.
157723/Γ1/23-10-2013 εγκύκλιοσ του Τφυπουργού Παιδεύασ), ο ύλλογοσ, μετϊ από την παρουςύαςη του ςχετικού υλικού και την επαρκό ενημϋρωςη από τον Διευθυντό, δεν εκδόλωςε(με αυξημϋνη πλειοψηφύα ϊνω των 2/3 των μελών του) επιθυμύα ςυμμετοχόσ(πρϊξη 29 η/11-6-
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2-2014) και ϋτςι δεν κατϋςτη δυνατό η ςυγκρότηςη.
3η φάςη: ύμφωνα με το ϊρθρο 39, παρ. 15, ΥΕΚ 1340/2002, ο Διευθυντόσ του χολεύου, όριςε τον αριθμό, τη ςύνθεςη και τισ αρμοδιότητεσ κϊθε ομϊδασ εργαςύασ(πρϊξη
Διευθυντό 5η/ 1-4-2014) ωσ ακολούθωσ:
1. ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ - ΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ
Κυριακύδου Μαργαρύτα, αμπϊνησ Κυριϊκοσ, τουμπιϊδησ Ιωϊννησ
2. ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ
Βαώτςη Γεωργύα, Γκολοβόδα Ανθό, Κουφόπουλοσ Φριςτογιϊννησ, καλιαρϊκη
Κλεοπϊτρα
3. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΦΕΕΙ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ
Διβριώτη ωτηρύα, Σριβϋλλα Ελϋνη, Χϊλτη Μαρύα
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΨΗ
Κοροπούλη Πολυξϋνη, Νικολό Δόμητρα, Παπαζαφεύρη Φρυςούλα, Σζούκασ Ιωϊννησ
5. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
Θεοδωροπούλου Υιλό, Ρύζου Μαρύα, τριφτόμπολα Ελϋνη
6. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ
Βαλκανϊ Μαρύα, Βεργϊκη Μαρύα, Γιαννολοπούλου Ζωό, Ντρουμπογιϊννη Φρυςούλα
Αριθμόσ ςυναντόςεων
1η (1/4/2014): αποφαςύςτηκε ο προγραμματιςμόσ τησ Α.Ε.Ε.
2η (20/5/2014): ςυγκϋντρωςη υλικού ομϊδων, ανϊλυςη αποτελεςμϊτων
3η (37η /5-6-2014): παρουςύαςη των επιμϋρουσ εκθϋςεων με μορφό κειμϋνου, τελικό
ϋκθεςη, τομεύσ που θα αςχοληθεύ ο ςύλλογοσ κατϊ το ςχολικό ϋτοσ 2014-2015
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Β. Υύλλο Γενικήσ Εκτίμηςησ τησ Εικόνασ του χολείου
Καταγρϊφεται η τελικό θϋςη των μελών τησ ςχολικόσ κοινότητασ για την κατϊςταςη και
τη λειτουργύα του ςχολεύου ωσ προσ κϊθε δεύκτη ποιότητασ του εκπαιδευτικού ϋργου. Η
κοινώσ αποδεκτό θϋςη για την εικόνα του ςχολεύου αποτυπώνεται περιγραφικϊ ςε
ςύντομο κεύμενο (100 λϋξεων περύπου) με τη μορφό αιτιολογημϋνησ αξιολογικόσ κρύςησ
αλλϊ και ποςοτικϊ με τη χρόςη τησ τετραβϊθμιασ αριθμητικόσ κλύμακασ 1-4, όπου: 4-πολύ
καλό (εικόνα χωρύσ προβλόματα), 3-καλό (τα θετικϊ ςτοιχεύα περιςςότερα από τα
αρνητικϊ), 2-μϋτρια (κϊποια ςοβαρϊ προβλόματα), 1-προβληματικό (αρκετϊ ςοβαρϊ
προβλόματα). την περύπτωςη που δεν ϋχει επιτευχθεύ ςυναύνεςη για την κατϊςταςη του
ςχολεύου ωσ προσ κϊποιον τομϋα, καταγρϊφονται τα δύο ‘πλειοψηφικϊ’
αποτελϋςματα ςτο πλαύςιο τησ ομϊδασ.

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου:

1

2

3

Αντιςτοιχία των βαθμών τησ κλίμακασ 1-4
1 = Εικόνα προβληματικό (αρκετϊ ςοβαρϊ προβλόματα)
2 = Εικόνα μϋτρια (τα προβλόματα εύναι περιςςότερα από τα θετικϊ ςτοιχεύα)
3 = Εικόνα καλό (τα θετικϊ ςτοιχεύα εύναι περιςςότερα από τα αρνητικϊ)
4 = Εικόνα πολύ καλό (θετικϊ ςτοιχεύα χωρύσ προβλόματα)
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4

Α. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ

ΣΟΜΕΑ 1: ΜΕΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.1. χολικόσ χώροσ, υλικοτεχνική υποδομή και
οικονομικοί πόροι
Αποτιμϊται η κατϊςταςη του ςχολεύου ωσ προσ την επϊρκεια και την καταλληλότητα των
ςχολικών χώρων, των διαθϋςιμων μϋςων και του εξοπλιςμού. Επύςησ, αποτιμϊται η
επϊρκεια των διαθϋςιμων οικονομικών πόρων για την κϊλυψη των αναγκών του ςχολεύου.
Εξετϊζεται κατϊ πόςον οι υπϊρχοντεσ χώροι του ςχολεύου, η υλικοτεχνικό υποδομό και οι
οικονομικού πόροι ανταποκρύνονται ςτισ απαιτόςεισ του προγρϊμματοσ ςπουδών, ςτισ
ανϊγκεσ των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Α. ΦΟΛΙΚΟ ΦΩΡΟ
Γενικϊ οι υπϊρχοντεσ χώροι του χολεύου(αύθουςεσ, εργαςτόρια, αύθουςεσ
δραςτηριοτότων και εκδηλώςεων, γραφεύα, διϊδρομοι, κοινόχρηςτοι και βοηθητικού
χώροι) εύναι επαρκεύσ, ευρύχωροι, κατϊλληλοι και λειτουργικού για τη διδαςκαλύα, τη
ςχολικό ζωό και τισ ανϊγκεσ μαθητών και εκπαιδευτικών. Επαρκόσ κρύνεται και η
υποδομό του για Α.Μ.Ε.Α.. Θετικό ςτοιχεύο του ςχολεύου θεωρεύται και η τοποθεςύα του
κοντϊ ςτη θϊλαςςα. Λεύπουν όμωσ ειδικϋσ αύθουςεσ καλλιτεχνικών και μουςικόσ με τον
κατϊλληλο εξοπλιςμό. Οι εςωτερικού χώροι του κτηρύου και οι πόρτεσ
ελαιοχρωματύςτηκαν κατϊ το τρϋχον ςχολικό ϋτοσ με εθελοντικό ςυμμετοχό και
χρόματα μαθητών, γονϋων και εκπαιδευτικών. Εύναι αναγκαύα η μερικό επιδιόρθωςη
του ηλεκτρολογικού δικτύου και του δικτύου ύδρευςησ- θϋρμανςησ του χολεύου. Ο
αύλειοσ χώροσ εύναι υπερεπαρκόσ για τισ ανϊγκεσ των μαθητών, αλλϊ χρειϊζονται
ςυντόρηςη οι κερκύδεσ, επειδό ϋχουν φθαρεύ και εγκυμονούν κινδύνουσ για τουσ
μαθητϋσ,
καθώσ
και
ο
εξοπλιςμόσ
των
εξωτερικών
αθλητικών
εγκαταςτϊςεων(μπαςκϋτεσ), διότι ϋχουν διαβρωθεύ. Φρόςιμη θα όταν η δημιουργύα
ςτεγαςμϋνου εξωτερικού χώρου για την προφύλαξη των μαθητών από τη βροχό ό τον
όλιο, καθώσ και η δημιουργύα κλειςτού Γυμναςτηρύου για την καλύτερη
πραγματοπούηςη του μαθόματοσ τησ Υυςικόσ Αγωγόσ κατϊ τουσ χειμερινούσ μόνεσ. Η
ςυντόρηςη των ςχολικών χώρων εναπόκειται ςτον Δόμο, που δεν ανταποκρύνονται
πϊντα αμϋςωσ ςτα αιτόματϊ μασ, καθώσ και ςτην εθελοντικό βοόθεια μαθητών,
εκπαιδευτικών και κηδεμόνων.

Β. ΤΛΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ
Γενικϊ ο υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ του χολεύου επαρκεύ για την εφαρμογό του
ςχολικού προγρϊμματοσ και ανταποκρύνεται ςτισ ςύγχρονεσ διδακτικϋσ ανϊγκεσ, τισ
μαθηςιακϋσ διαδικαςύεσ και ανϊγκεσ τησ ςχολικόσ κοινότητασ. Οι διαδραςτικού πύνακεσ
(14 από χορηγύα ΟΠΑΠ και 5 από ΤΠΑΙΘΠ) διευκολύνουν την εκπαιδευτικό διαδικαςύα
και την ενςωμϊτωςη των ΣΠΕ, αλλϊ χρειϊζεται να ϋχουν και πρόςβαςη ςτο διαδύκτυο.
Εύναι αναγκαύα επύςησ η αναβϊθμιςη των Η/Τ του εργαςτηρύου Πληροφορικόσ και των
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γραφεύων, για να καλύπτουν και να διευκολύνουν τισ εργαςιακϋσ ανϊγκεσ των
εκπαιδευτικών(διδαςκαλύα, διοικητικϋσ εργαςύεσ). Η τεχνικό ςτόριξη των Η/Τ γύνεται
από τουσ εκπαιδευτικούσ. υμπλόρωςη και ανανϋωςη χρειϊζεται και ο εξοπλιςμόσ του
Εργαςτηρύου Υυςικών Επιςτημών, ςτο οπούο υπϊρχουν ελλεύψεισ για την υλοπούηςη
πειραματικών διατϊξεων, κυρύωσ ςτο μϊθημα τησ Υυςικόσ. Κρύνεται απαραύτητη
επύςησ η αγορϊ 2ου φωτοτυπικού μηχανόματοσ για την κϊλυψη των αναγκών μαθητών
και εκπαιδευτικών. Η αύθουςα προβολών διαθϋτει τον κατϊλληλο εξοπλιςμό, όπωσ και
η αύθουςα εκδηλώςεων/θϋατρο, που όμωσ θα μπορούςε να αναβαθμιςτεύ με καλύτερο
ηχητικό ςύςτημα. Ο εμπλουτιςμόσ τησ χολικόσ βιβλιοθόκησ με βιβλύα αποτελεύ ϋνα
ςτόχο για το επόμενο ςχολικό ϋτοσ, για να λειτουργόςει καλύτερα ωσ δανειςτικό.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Οι οικονομικού πόροι του χολεύου προϋρχονται από την κατανομό τησ Επιτροπόσ
Παιδεύασ του Δόμου Μεγαρϋων. Οι λειτουργικϋσ δαπϊνεσ του χολεύου(πετρϋλαιο, υλικϊ
καθαριότητασ, αναλώςιμα, πϊγιοι λογαριαςμού, κ.λ.π.) καλύπτονται με κατϊλληλη και
ορθολογικό διαχεύριςη οριακϊ. Σα ποςϊ που αφορούν ςτη ςυντόρηςη των χώρων και
ςτην ανανϋωςη, αναβϊθμιςη αλλϊ και ςυντόρηςη του υλικοτεχνικού εξοπλιςμού εύναι
ςχεδόν μηδενικϊ. Η ςυντόρηςη των χώρων και του εξοπλιςμού γύνεται εθελοντικϊ από
μαθητϋσ, εκπαιδευτικούσ ό γονεύσ. Κατϊ το μεγαλύτερο διϊςτημα του τρϋχοντοσ
ςχολικού ϋτουσ το χολεύο δεν εύχε πετρϋλαιο. Προφανώσ εύτε το κονδύλι που αναλογεύ
ςτην ενιαύα χολικό Επιτροπό δεν εύναι αρκετό πλϋον για να καλυφθούν οι πολλϋσ
ανϊγκεσ των ςχολικών μονϊδων αρμοδιότητϊσ τησ εύτε η χολικό Επιτροπό δεν
ακολουθεύ διανεμητικό πολιτικό τϋτοια που να ςτηρύζεται ςτην αναλογύα του ποςού
που διανϋμεται με το μϋγεθοσ τησ ςχολικόσ μονϊδασ. Ο ύλλογοσ γονϋων και κηδεμόνων
δεν διαθϋτει επαρκεύσ οικονομικούσ πόρουσ- λόγω οικονομικόσ αδυναμύασ- και ϋτςι η
βοόθειϊ του εύναι μικρό.

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου:

1

2

3

4



Δείκτησ Αξιολόγηςησ 1.2. τελέχωςη του ςχολείου
Εξετϊζεται κατϊ πόςο ο αριθμόσ, η ςύνθεςη, η επιςτημονικό και παιδαγωγικό κατϊρτιςη και
η εμπειρύα των εκπαιδευτικών ανταποκρύνονται ςτισ ςυγκεκριμϋνεσ ανϊγκεσ του ςχολεύου
και τισ απαιτόςεισ του προγρϊμματοσ ςπουδών. Επύςησ, αποτιμϊται η κατϊςταςη του
ςχολεύου ωσ προσ την επϊρκεια του διοικητικού, του ειδικού επιςτημονικού και του
βοηθητικού προςωπικού.

Α. ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
Η επιςτημονικό και παιδαγωγικό κατϊρτιςη των εκπαιδευτικών κρύνεται ικανοποιητικό και επαρκόσ η διδακτικό και επαγγελματικό εμπειρύα τουσ τόςο για την υλοπούηςη
του Π όςο και για την ανϊπτυξη ενδοςχολικών ό εξωςχολικών δραςτηριοτότων.
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Σο ςύνολο των εκπαιδευτικών ϋχει πιςτοποιηθεύ ςτισ ΣΠΕ Α επιπϋδου, 4 ςτισ ΣΠΕ Β επιπϋδου, 2 ϋχουν επιμορφωθεύ αλλϊ δεν ϋχουν πιςτοποιηθεύ λόγω μη οριςμού ακόμα
ημερομηνύασ εξετϊςεων, 3 παρακολουθούν όδη επιμόρφωςη Β επιπϋδου και 1 εκπαιδευτικόσ ϋχει παρακολουθόςει το Πρόγραμμα Μεύζονοσ Επιμόρφωςησ. Μεταπτυχιακό
τύτλο, ςυναφό με το διδακτικό τουσ αντικεύμενο, διαθϋτουν 4 εκπαιδευτικού, ςχεδόν όλοι ϋχουν αναγνωριςμϋνο πτυχύο επιπϋδου Β2 μιασ ξϋνησ γλώςςασ , αρκετού επιπϋδου Γ2,
πολλού δε από αυτούσ κατϋχουν πτυχύο και ϊλλων ξϋνων γλωςςών. Όλοι οι εκπαιδευτικού ϋχουν παρακολουθόςει ςεμινϊρια για θϋματα ςχετικϊ με τα διδακτικϊ τουσ αντικεύμενα ό ςχετικϊ με προγρϊμματα πολιτιςτικϊ, περιβαλλοντικϊ, αγωγόσ υγεύασ ό .Ε.Π..
Οι εκπαιδευτικού ςυμμετϋχουν ςε ςεμινϊρια ό ημερύδεσ που διοργανώνουν οι ςχολικού
τουσ ςύμβουλοι. τη διϊθεςό τουσ υπϊρχουν ςύγχρονα μϋςα διδαςκαλύασ και εκπαιδευτικϊ λογιςμικϊ.
Σο ςχολεύο διαθϋτει τουσ εκπαιδευτικούσ που απαιτούνται ανϊ ειδικότητα για τη
διδαςκαλύα των επιμϋρουσ μαθημϊτων, οι μαθητϋσ όμωσ τησ Γ Γυμναςύου δεν διδϊχθηκαν το μϊθημα τησ Πληροφορικόσ μϋχρι τον Δεκϋμβριο 2013 λόγω ϋλλειψησ καθηγητό. Μερικϋσ από τισ ελλεύψεισ των καθηγητών δεν μπορούν να προγραμματιςτούν
από το τϋλοσ του προηγούμενου ςχολικού ϋτουσ και αυτό δυςκολεύει τη δημιουργύα
προγρϊμματοσ και τον προγραμματιςμό τησ διδακτϋασ ύλησ κατϊ το επόμενο ςχολικό
ϋτοσ. Η διϊθεςη του 35% των εκπαιδευτικών του χολεύου ςε δύο τουλϊχιςτον ϊλλα
ςχολεύα, οι αυξημϋνεσ ανϊγκεσ για εφημερύα λόγω διαμόρφωςησ χώρων, ο μειωμϋνοσ
αριθμόσ εκπαιδευτικών ςε ςχϋςη με προηγούμενα ϋτη και η ϋλλειψη διοικητικού προςωπικού δημιούργηςαν δυςκολύεσ ςτο κύριο ϋργο τουσ(το διδακτικό και παιδαγωγικό).
Κατϊ το τρϋχον ςχολικό ϋτοσ δε δημιουργόθηκε τμόμα ϋνταξησ για μαθητϋσ με μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ, όπωσ εύχε ςυμβεύ τα προηγούμενα ϋτη, και αυτό, ςε ςυνδυαςμό με
την αύξηςη του αριθμού των μαθητών ςτα τμόματα, δυςκολεύει τουσ μαθητϋσ αυτούσ.
Η ενιςχυτικό διδαςκαλύα για τουσ μαθητϋσ τουσ χολεύου δεν κατϋςτη δυνατό, γιατύ ξεκύνηςε αργϊ και ςτα Μϋγαρα και ϋτςι όταν αδύνατη η μετακύνηςη των μαθητών από τη
Νϋα Πϋραμο. Οι μαθηςιακϋσ ανϊγκεσ των μαθητών καλύπτονται με ςημειώςεισ και επιπλϋον διδαςκαλύα από τουσ εκπαιδευτικούσ του χολεύου, οι οπούοι αποδεικνύουν ϋτςι
ϋμπρακτα το ενδιαφϋρον τουσ για τουσ μαθητϋσ τουσ. Σα τελευταύα ϋτη ςτο χολεύο, εκτόσ ωραρύου εργαςύασ, γύνονται μαθόματα Γαλλικών ςε μαθητϋσ που επιθυμούν να
λϊβουν μϋροσ ςτισ εξετϊςεισ του κρατικού πιςτοποιητικού γλωςςομϊθειασ.

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
Σο χολεύο δε διαθϋτει μόνιμο εξειδικευμϋνο προςωπικό για ςυμβουλευτικό ψυχολογικό υποςτόριξη και καθοδόγηςη μαθητών και γονϋων που χρόζουν βοόθειασ.
Ϊτςι ςυχνϊ οι εκπαιδευτικού αναλαμβϊνουν να ςτηρύξουν ψυχολογικϊ μαθητϋσ που
τουσ εμπιςτεύονται και ϋχουν ανϊγκη, καθώσ και να επιςημϊνουν τυχόν μαθηςιακϋσ
δυςκολύεσ τουσ, ενημερώνοντασ τουσ κηδεμόνεσ τουσ για αυτϋσ. Κατϊ το τρϋχον ςχολικό
ϋτοσ διατϋθηκε από τη ΔΕΔΑ 1 κοινωνικό λειτουργόσ(με ΕΠΑ). Για τα θϋματα τησ ενδοςχολικόσ βύασ ορύςτηκε ωσ υπεύθυνοσ ϋνασ καθηγητόσ(πρϊξη 28η/11-2-2014).

Γ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ – ΒΟΗΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ
Σο βοηθητικό προςωπικό για την καθαριότητα καλύπτει τισ ανϊγκεσ του χολεύου.
Εύναι αναγκαύα η ύπαρξη μόνιμου φύλακα, γιατύ το ςχολεύο βρύςκεται εκτόσ πόλησ.
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Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ 1
προσ τον δείκτη:

2

3

4



Β. ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ

ΣΟΜΕΑ 2: ΗΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 2.1. Οργάνωςη και ςυντονιςμόσ τησ ςχολικήσ
ζωήσ
Η ηγεςύα και η διούκηςη του ςχολεύου αποτιμώνται ςε ςχϋςη με την οργϊνωςη και το
ςυντονιςμό τησ ςχολικόσ ζωόσ. Η διατύπωςη ορϊματοσ για την εργαςύα του ςχολεύου με τον
καθοριςμό των βαςικών επιδιώξεων των ςτόχων και των αξιών που διϋπουν τη ςχολικό ζωό,
η διαμόρφωςη ενόσ ςυμμετοχικού, ςυλλογικού και ςυνεργατικού πλαιςύου εργαςύασ όλων
των παραγόντων τησ ςχολικόσ μονϊδα, η διαμόρφωςη και η εφαρμογό ενόσ λειτουργικού
ςχολικού προγρϊμματοσ, αποτελούν ςημαντικϊ ςτοιχεύα για την αποτύμηςη του δεύκτη.
Κατϊ τη διαμόρφωςη του ωρολογύου προγρϊμματοσ λόφθηςαν υπόψη οι ιδιαιτερότητεσ
και οι ανϊγκεσ μαθητών και εκπαιδευτικών, ώςτε αυτό να ςτηρύζεται ςε παιδαγωγικϋσ αρχϋσ και να εύναι λειτουργικό και αποτελεςματικό ςτη διδακτικό πρϊξη. Προβλόματα δημιουργόθηκαν ςτην αρχό του τρϋχοντοσ ςχολικού ϋτουσ από τισ μετακινόςεισ εκπαιδευτικών
ςτην Πρωτοβϊθμια Εκπαύδευςη ό ςε ϊλλα ςχολεύα τησ Δευτεροβϊθμιασ και από την απουςύα καθηγητό Πληροφορικόσ μϋχρι τον Δεκϋμβριο 2013. Η τόρηςό του Προγρϊμματοσ όταν
ικανοποιητικό και ϊμεςη - με ευθύνη τησ Διεύθυνςησ - η αναπλόρωςη των κενών και η ενημϋρωςη των μαθητών για αυτϊ, ώςτε να μην εμποδύζεται η ομαλό λειτουργύα του χολεύου.
Από την αρχό του τρϋχοντοσ ςχολικού ϋτουσ ο ύλλογοσ διδαςκόντων προγραμμϊτιςε
τισ δρϊςεισ του(εκδηλώςεισ ςχολεύου, προαιρετικϊ προγρϊμματα περιβαλλοντικόσ εκπαύδευςησ και αγωγόσ υγεύασ, projects, ςχολικϋσ γιορτϋσ, εκδρομϋσ και περιπϊτουσ, ϋκθεςη τεχνολογύασ και εικαςτικών με ϋργα μαθητών), που ςε γενικϋσ γραμμϋσ πραγματοποιόθηκαν.
υγκεκριμϋνα:
περύπατοσ του μόνα ςτην περιοχό Νϋασ Περϊμου ςτισ 15/10/13(πρ.14η /15-102013)
επύςκεψη ςτο μουςεύο του Κεραμικού ςτισ 18/12/13(πρ.19η /5-12-2013)
περύπατοσ του μόνα ςτην περιοχό Νϋασ Περϊμου ςτισ 23/1/14(πρ. 25η /23-1-2014)
επύςκεψη ςτισ εγκαταςτϊςεισ ΟΑΚΑ ςτισ 4/2/14(πρ. 26η /23-1-2013)
τριόμερη εκπ/κό εκδρομό Γ τϊξησ ςτο Πόλιο από 27/3/14 ϋωσ 29/3/14(πρ. 30η
/28-2-2014)
περύπατοσ του μόνα ςτην περιοχό Νϋασ Περϊμου ςτισ 13/3/14(πρ. 32η /13-3-2014)
ημερόςια εκπ/κό χολεύου ςτο Ναύπλιο ςτισ 30/4/14(πρ. 33η /7-4-2014)
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ςχολικϋσ δραςτηριότητεσ(πρ.18η /26-11-2013)
ϋκθεςη τεχνολογύασ και εικαςτικών με ϋργα μαθητών ςτο δημοτικό κατϊςτημα τησ
δημοτικόσ κοινότητασ Νϋασ Περϊμου ςτισ 16/4/2014
παρουςύαςη προγραμμϊτων, projects ςτην αύθουςα εκδηλώςεων του χολεύου ςτισ
15/5/14
ενδοςχολικού αγώνεσ καλαθοςφαύριςησ(τελικόσ 14/5/2014)
ςχολικϋσ γιορτϋσ
Οι διδϊςκοντεσ ςτην αρχό του ϋτουσ ςυμφώνηςαν προφορικϊ ςε ϋναν εςωτερικό κανονιςμό για την αντιμετώπιςη διαφόρων προβλημϊτων του χολεύου που τηρόθηκε με τροποποιόςεισ ςε γενικϋσ γραμμϋσ. Δεν υπϊρχει γραπτόσ εςωτερικόσ κανονιςμόσ για μαθητϋσ,
δε δημιουργόθηκαν όμωσ ςοβαρϋσ παραβιϊςεισ κανόνων που να εμπόδιςαν τη λειτουργύα
του χολεύου. Οι αρμοδιότητεσ ανατϋθηκαν αναλογικϊ και με βϊςη την επιθυμύα και την
προηγούμενη εμπειρύα των εκπαιδευτικών. Βαςικό μϋςο επικοινωνύασ του ςυνόλου των
εκπαιδευτικών όταν οι τακτικϋσ και οι ϋκτακτεσ ςυνεδριϊςεισ του υλλόγου. Για θϋματα
που αφορούςαν ςτη ςυνολικό λειτουργύα του χολεύου οι αποφϊςεισ - παρϊ τισ διαφορετικϋσ ςυχνϊ απόψεισ- όταν αποτϋλεςμα δημοκρατικών διαδικαςιών και τηρόθηκαν από τη
Διεύθυνςη. Τπόρξε ςυνεργαςύα για τον προγραμματιςμό τησ ύλησ μεταξύ των εκπαιδευτικών που διδϊςκουν το ύδιο μϊθημα ςτην τϊξη αλλϊ και μεταξύ εκπαιδευτικών ϊλλων ειδικοτότων για κϊλυψη διδακτικών κενών και εξεύρεςη τρόπων διαθεματικόσ προςϋγγιςησ.
Παρϊ τισ δυςκολύεσ(μεύωςη αριθμού εκπαιδευτικών, αναγκαςτικό μετακύνηςη εκπαιδευτικών ςε τουλϊχιςτον δύο ςχολεύα, αύξηςη ωραρύου, ϋλλειψη διοικητικού-ειδικού προςωπικού και φύλακα) τόςο η Διεύθυνςη όςο και οι διδϊςκοντεσ, με πολύ μεγϊλεσ προςπϊθειεσ
και υπευθυνότητα ολοκλόρωςαν τόςο το διδακτικό -παιδαγωγικό ϋργο τουσ όςο και όλεσ
τισ ϊλλεσ εργαςύεσ που ανϋλαβαν.
Οι μαθητϋσ -με τουσ εκπροςώπουσ τουσ- ςυμμετεύχαν μόνο ςε θϋματα που αφορούςαν
ςτη μαθητικό κοινότητα(ποινϋσ μαθητών, εκδηλώςεισ, γιορτϋσ, εκδρομϋσ). Οι κηδεμόνεσ
των μαθητών εύχαν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τουσ εκπαιδευτικούσ για την επύδοςη και τη ςυμπεριφορϊ των παιδιών τουσ και εκτόσ τησ καθοριςμϋνησ ημϋρασ για κϊθε
εκπαιδευτικό. Η ςυνεργαςύα του χολεύου με τον ύλλογο των γονϋων όταν ικανοποιητικό.

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ
προσ τον δείκτη:

1

2

3

4


Δείκτησ Αξιολόγηςησ 2.2. Διαχείριςη και αξιοποίηςη μέςων και
πόρων
Εκτιμϊται η καλό διαχεύριςη των οικονομικών πόρων – η κατανομό τουσ ςύμφωνα με τισ
ανϊγκεσ του ςχολεύου – καθώσ και η αξιοπούηςη των διαθϋςιμων χώρων και του εξοπλιςμού
του ςχολεύου για την αποτελεςματικό ανϊπτυξη του προγρϊμματοσ ςπουδών.
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Οι οικονομικού πόροι του χολεύου, προερχόμενοι από τη χολικό Επιτροπό του Δόμου Μεγαρϋων, εύναι περιοριςμϋνοι και ϋτςι οι λειτουργικϋσ δαπϊνεσ καλύπτονται οριακϊ. Αξιολογούνται και καλύπτονται με προςεκτικό και καλό διαχεύριςη των οικονομικών οι πλϋον ζωτικϋσ ανϊγκεσ(θϋρμανςη, λογαριαςμού, γραφικό ύλη, ςυντόρηςη ανελκυςτόρα κ.λ.π.). Η ςυντόρηςη του κτηρύου καλύπτεται αρκετϋσ φορϋσ από τα μϋλη τησ
ςχολικόσ κοινότητασ(κηδεμόνεσ, μαθητϋσ, εκπαιδευτικού) και η επιςκευό του τεχνολογικού εξοπλιςμού από τουσ εκπαιδευτικούσ για εξοικονόμηςη χρημϊτων. Ο ελαιοχρωματιςμόσ των εςωτερικών χώρων, που ϋγινε με την εθελοντικό ςυμμετοχό μαθητών,
κηδεμόνων και διδαςκόντων, αναβϊθμιςε το κτόριο και αποτϋλεςε ιςχυρό κύνητρο
ςτουσ μαθητϋσ για να διατηρόςουν καθαρό το κτόριο.
Η αξιοπούηςη των εξωτερικών και εςωτερικών χώρων καθώσ και του εξοπλιςμού
του χολεύου από τα μϋλη τησ ςχολικόσ κοινότητασ εύναι ικανοποιητικό, αφού η πρόςβαςη ςε αυτϊ εύναι εύκολη. Οι διδϊςκοντεσ χρηςιμοποιούν τον υπϊρχοντα εξοπλιςμό(διαδραςτικού, Η/Τ, αθλητικό υλικό, κ.λ.π.) ςτη διδακτικό διαδικαςύα και η Διεύθυνςη διευκολύνει την αξιοπούηςη, την ανανϋωςη(π.χ. ςε αθλητικό υλικό) ό τη ςυντόρηςό του(π.χ. φωτοτυπικό). Οι χώροι χρηςιμοποιούνται τόςο για τη διδαςκαλύα(αύθουςεσ, όλα τα εργαςτόρια, γόπεδα, αύθουςα προβολών) όςο και για τισ εκδηλώςεισ του χολεύου, τισ οπούεσ παρακολουθούν οι γονεύσ και οι κηδεμόνεσ των μαθητών.
Η αύθουςα προβολών και η αύθουςα εκδηλώςεων χρηςιμοποιόθηκαν για ενημϋρωςη
γονϋων και μαθητών. υγκεκριμϋνα:
3 ενημερώςεισ ςτο ύλλογο γονϋων και κηδεμόνων(1 για αλλαγϋσ ςτη νομοθεςύα
για τη λειτουργύα χολεύου, 2 για επύδοςη και ςυμπεριφορϊ μαθητών)
ενημϋρωςη ςτουσ μαθητϋσ τησ A τϊξησ για τισ ςυνϋπειεσ του καπνύςματοσ
ενημϋρωςη ςτουσ μαθητϋσ τησ Α τϊξησ για τισ ςυνϋπειεσ του αλκοόλ
ενημϋρωςη ςτουσ μαθητϋσ τησ Α-Β-Γ τϊξησ για την πρόληψη και κατϊςβεςη διαφόρων τύπων πυρκαγιών
Ο χώροσ τησ Βιβλιοθόκησ μϋνει ανοικτόσ ςε κϊποια διαλεύμματα και λειτουργεύ -και
με ευθύνη των μαθητών- και ωσ χώροσ ψυχαγωγύασ(επιτραπϋζια παιχνύδια).

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ
προσ τον δείκτη:

1

2

3

4


Δείκτησ Αξιολόγηςησ 2.3. Αξιοποίηςη, υποςτήριξη και ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού
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Αποτιμώνται οι πρακτικϋσ του ςχολεύου ςε ςχϋςη με την αξιοπούηςη, την υποςτόριξη και την
ανϊπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Οι διαδικαςύεσ που αναπτύςςονται ςτο ςχολεύο για
την επιμόρφωςη των εκπαιδευτικών και τη βελτύωςη τησ επιςτημονικόσ και παιδαγωγικόσ
τουσ κατϊρτιςησ, η ουςιαςτικό υποςτόριξό τουσ ςτην υλοπούηςη του προγρϊμματοσ
ςπουδών, η υποςτόριξη και ο ςυντονιςμόσ τησ ςυνεργαςύασ των εκπαιδευτικών των
τμημϊτων ύδιασ ό διαφορετικόσ ειδικότητασ, η αξιοπούηςη του ανθρώπινου δυναμικού
ανϊλογα με την εμπειρύα και τισ ικανότητεσ του, αποτελούν ςημεύα εςτύαςησ για την
αποτύμηςη του δεύκτη.
Σο χολεύο ενθαρρύνει την επιμόρφωςη των εκπαιδευτικών και τη βελτύωςη τησ
επιςτημονικόσ και παιδαγωγικόσ τουσ κατϊρτιςησ. Οι καθηγητϋσ κλϊδου ΠΕ 4
ςυμμετϋχουν ςε όλα τα ςεμινϊρια του ΕΚΥΕ, αλλϊ και οι υπόλοιποι διευκολύνονται
ςτο πρόγραμμα, για να μπορούν να ςυμμετϋχουν ςε ςεμινϊρια που αφορούν ςτο
διδακτικό τουσ αντικεύμενο και ςτην επιςτημονικό και παιδαγωγικό τουσ κατϊρτιςη
ό που διοργανώνουν οι ςύμβουλοι ειδικότητασ. Αρκετού εκπαιδευτικού εκδηλώνουν
ενδιαφϋρον για ςυμμετοχό ςε επιμορφωτικϊ προγρϊμματα(επιμόρφωςη β επιπϋδου)
ό ςε επιςτημονικϊ ςυνϋδρια. Οι εκπαιδευτικού τησ ύδιασ ειδικότητασ που διδϊςκουν το
ύδιο μϊθημα ςε διαφορετικϊ τμόματα ςυνεργϊζονται για τον προγραμματιςμό τησ
ύλησ ςτην αρχό και για την παρακολούθηςό τησ ςτη διϊρκεια του ςχολικού ϋτουσ. ε
ςυνεδριϊςεισ του υλλόγου ό κατ’ ιδύαν ςυζητούν θϋματα που αφορούν τουσ μαθητϋσ
με μαθηςιακϋσ, οικογενειακϋσ ό δυςκολύεσ λόγω υγεύασ και ςυνεργϊζονται για την
αντιμετώπιςό τουσ. Οι υπεύθυνοι κυρύωσ των τμημϊτων και η Διεύθυνςη του
χολεύου ενημερώνουν και τουσ υπόλοιπουσ διδϊςκοντεσ για θϋματα που πϋφτουν
ςτην αντύληψό τουσ και αφορούν ςτα προβλόματα των μαθητών.

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου 1
ωσ προσ τον δείκτη:

2

3

4



ΣΟΜΕΑ 3: ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 3.1. Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών
πρακτικών
Αποτιμώνται οι διδακτικϋσ πρακτικϋσ του ςχολεύου: ο αποτελεςματικόσ ςχεδιαςμόσ τησ
διδαςκαλύασ, η υιοθϋτηςη ποικύλων διδακτικών μεθόδων ανϊλογα με τα ιδιαύτερα
χαρακτηριςτικϊ των μαθητών και το αντικεύμενο τησ διδαςκαλύασ, η αποτελεςματικό διούκηςη
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τησ τϊξησ με τη ςωςτό αξιοπούηςη του διαθϋςιμου χρόνου και των μϋςων διδαςκαλύασ, η
ποιότητα τησ παιδαγωγικόσ ςχϋςησ που αναπτύςςεται ανϊμεςα ςτουσ εκπαιδευτικούσ και
τουσ μαθητϋσ, η αλληλεπύδραςη εκπαιδευτικού-μαθητό και ο βαθμόσ εμπλοκόσ των μαθητών
ςτην οικοδόμηςη τησ γνώςησ, αποτελούν, μεταξύ ϊλλων, ενδεύξεισ ποιότητασ για την εξϋταςη
του δεύκτη.
Οι διδακτικϋσ πρακτικϋσ του ςχολεύου αποτιμώνται θετικϋσ.(ομαδοςυνεργατικό μϋθοδοσ,
μαθητοκεντρικό διδαςκαλύα κ.τ.λ) Απαιτεύται παρϊλληλα και βελτύωςη ςτην εφαρμογό
τουσ ςε ϋνα περιβϊλλον, κϊποιεσ φορϋσ, απαξιωτικό από πλευρϊσ μαθητών και γονϋων.
Δεν υπϊρχει νομοθετικό μϋριμνα για τουσ μαθητϋσ που κατ εκτύμηςη του διδϊςκοντοσ
παρουςιϊζουν μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ.

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ
προσ τον δείκτη:

1

2

3

4



Δείκτησ Αξιολόγηςησ 3.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών
πρακτικών και πρακτικών αξιολόγηςησ των μαθητών
Αποτιμϊται η λειτουργύα τησ ςχολικόσ τϊξησ με βϊςη την ανϊπτυξη παιδαγωγικών πρακτικών
και πρακτικών αξιολόγηςησ των μαθητών, οι οπούεσ ςυνδϋονται με παραμϋτρουσ όπωσ: η
οργϊνωςη τησ παιδαγωγικόσ επικοινωνύασ δαςκϊλου-μαθητό, η ϋμφαςη ςτη θετικό ενύςχυςη
των μαθητών, η ποιότητα τησ αξιολογικόσ διαδικαςύασ με τη διαμορφωτικό λειτουργύα τησ
αξιολόγηςησ για την ανατροφοδότηςη τησ διδαςκαλύασ, η υιοθϋτηςη ποικύλων αξιολογικών
μεθόδων, η ςύνδεςη των δοκιμαςιών τησ αξιολόγηςησ με τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενο τησ
διδαςκαλύασ, η ςυςτηματικό καταγραφό τησ επύδοςησ των μαθητών, η τακτικό ενημϋρωςη
των μαθητών για την ποιότητα τησ εργαςύασ τουσ κλπ.
Η λειτουργία τησ ςχολικήσ τάξησ με βάςη την ανάπτυξη παιδαγωγικών
πρακτικών και πρακτικών αξιολόγηςησ των μαθητών αποτιμάται θετική. Η
ενίςχυςη τησ προςπάθειασ των μαθητών γίνεται με προφορικέσ παραινέςεισ
κατά περίπτωςη.
Η καταγραφή τησ επίδοςησ γίνεται ςυςτηματικά και η ενημέρωςη των γονέων
για την πρόοδο των παιδιών τουσ είναι τακτική.

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ
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1

2

3

4

προσ τον δείκτη:



ΣΟΜΕΑ 4: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΦΕΕΙ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.1. χέςεισ μεταξύ εκπαιδευτικών - μαθητών
και
μεταξύ των μαθητών
Εκτιμώνται οι τυπικϋσ και ϊτυπεσ ςχϋςεισ που αναπτύςςονται ςτο ςχολεύο μεταξύ
εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώσ και των μαθητών μεταξύ τουσ. Η ςύμφωνη με τισ αρχϋσ
τησ παιδαγωγικόσ επιςτόμησ ςτϊςη που υιοθετούν οι εκπαιδευτικού απϋναντι ςτουσ μαθητϋσ,
η ςυμμετοχό των μαθητών ςτη διαμόρφωςη των πρακτικών που διϋπουν τη ςχολικό ζωό, η
υποςτόριξη από το ςχολεύο κοινωνικών πρακτικών που ευνοούν τη ςυνεργαςύα και την
επικοινωνύα ςτη ςχϋςη εκπαιδευτικών-μαθητών και μαθητών μεταξύ τουσ, αποτελούν
ςτοιχεύα για την αποτύμηςη του δεύκτη.
Η ποιότητα τησ επικοινωνύασ εύναι πολύ καλό. Αναπτύςςονται προςωπικϋσ, φιλικϋσ
ςχϋςεισ μεταξύ των εκπαιδευτικών ςε πολύ καλό ποςοςτό μϋςα ςτο χώρο του ςχολεύου. Η ςυνεργαςύα και η ςυλλογικότητα των εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτότων,
προκειμϋνου να πραγματοποιηθούν κοινϊ εκπαιδευτικϊ αποτελϋςματα και να διευκολυνθεύ η επύτευξό του εκπαιδευτικού ςτόχου, εύναι πολύ ανεπτυγμϋνεσ.
Οι ςυνεργαςύεσ εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτότων ςε ότι αφορϊ τα εκπαιδευτικϊ
προγρϊμματα (πολιτιςτικϊ, αγωγόσ υγεύασ και περιβαντολλογικόσ αγωγόσ) και τισ τακτικϋσ εορταςτικϋσ εκδηλώςεισ αναπτύςςονται ςε ϊριςτο επύπεδο.
Οι εκπαιδευτικού αντιμετωπύζουν τουσ μαθητϋσ με φιλικό τρόπο, με ιδιαύτερη ευαιςθηςύα και κατανόηςη επιλύουν τα προβλόματα που προκύπτουν λόγω τησ εφηβικόσ τουσ
ηλικύασ. Οι μαθητϋσ το αναγνωρύζουν και το εκτιμούν ςε μεγϊλο βαθμό με αποτϋλεςμα
οι εντϊςεισ μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών να εύναι ςπϊνιεσ.
Οι μαθητϋσ κατανοούν και ςυμφωνούν ςτην αναγκαιότητα ύπαρξησ ςχολικών κανόνων. Οι μαθητϋσ ςτην πλειοψηφύα τουσ αιςθϊνονται ϊνετα να εκφρϊςουν την ϊποψη
τουσ τόςο ςε προςωπικό, όςο και ςε επύπεδο μαθητικού ςυμβουλύου, ςτουσ διδϊςκοντεσ καθηγητϋσ, ςτο Διευθυντό του ςχολεύου και ςτο ύλλογο Καθηγητών. Κρύνουν τισ
ποινϋσ δύκαιεσ και αντϊξιεσ των παραπτωμϊτων τουσ. Αναγνωρύζουν ότι οι καθηγητϋσ
καταβϊλλουν κϊθε δυνατό προςπϊθεια να ενθαρρύνουν και βοηθόςουν με κϊθε τρόπο
τουσ πιο αδύναμουσ μαθητϋσ. Ϊχουν την δυνατότητα πρόςβαςησ ςτα ηλεκτρονικϊ μϋςα που βρύςκονται τόςο ςτισ αύθουςεσ όςο και ςε κοινόχρηςτούσ χώρουσ, με την επύβλεψη και ςυνδρομό των εκπαιδευτικών. Ακόμη τουσ παρϋχεται και η δυνατότητα ν’
αναρτούν ςτην Ιςτοςελύδα του ςχολεύου projects και δραςτηριότητεσ που τουσ αφορούν με ςκοπό την δημοςιοπούηςη τουσ.
Σο 15/μελϋσ μαθητικό ςυμβούλιο των μαθητών παρουςιϊζει ενεργό δρϊςη, βοόθηςε
και ενύςχυςε με ϊμεςα και ϊριςτα αποτελϋςματα την ομαλό λειτουργύα, ςυντόρηςη, και
καλλωπιςμό του χολεύου.
Οι ςχϋςεισ μεταξύ των μαθητών εύναι πολύ καλϋσ λόγω του μικρού πλόθουσ τουσ και
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των πολλών χρόνων γνωριμύασ τουσ και ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ των ςυγγενικών
ςχϋςεων μεταξύ τουσ. Οι τςακωμού και οι εντϊςεισ εύναι μικρόσ διϊρκειασ και ϋνταςησ
χωρύσ ςοβαρϋσ αιτύεσ και επιλύονται ϊμεςα και αποτελεςματικϊ. Δεν υπϊρχει πρόβλημα ρατςιςτικόσ ςυμπεριφορϊσ ούτε ςοβαρϊ περιςτατικϊ βύασ και ςχολικού εκφοβιςμού. Σο ςχολεύο ϋχει ορύςει υπεύθυνο για την ενδοςχολικό βύα και εκφοβιςμό και κατϊ καιρούσ γύνονται εκδηλώςεισ και δρϊςεισ πϊνω ςε αυτό τον τομϋα. Σα μεμονωμϋνα
περιςτατικϊ, προβληματικόσ - παραβατικόσ ςυμπεριφορϊσ μαθητών αντιμετωπύζονται
με κατανόηςη από την μαθητικό κοινότητα, με ςτόχο τα ϊτομα αυτϊ να ενταχθούν ομαλϊ ςτη μαθητικό ζωό και κοινότητα.
Σο ςχολεύο κϊνει ότι μπορεύ για να διατηρεύ την καλό ςχϋςη μεταξύ μαθητών- εκπαιδευτικών και μαθητών μεταξύ τουσ, με εκδηλώςεισ και προγρϊμματα που ςυμβϊλλουν
πολύ ςε αυτό.

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ
προσ τον δείκτη:

1

2

3

4


Δείκτησ Αξιολόγηςησ 4.2. χέςεισ του ςχολείου με γονείσ και
ςυνεργαςίεσ με εκπαιδευτικούσ-κοινωνικούσ φορείσ
Αποτιμώνται οι ςχϋςεισ που αναπτύςςει το ςχολεύο με τουσ γονεύσ όπωσ επύςησ και οι
ςυνεργαςύεσ του με εκπαιδευτικούσ και κοινωνικούσ φορεύσ. Η τακτικό, αμφύδρομη και
ολοκληρωμϋνη ροό πληροφοριών ανϊμεςα ςτο ςχολεύο και τουσ γονεύσ ςχετικϊ με την
ανϊπτυξη και την πρόοδο των μαθητών όπωσ επύςησ και η οικοδόμηςη ςχϋςεων ςυνεργαςύασ
με τισ εκπαιδευτικϋσ αρχϋσ, ϊλλα εκπαιδευτικϊ ιδρύματα, την τοπικό και ευρύτερη κοινωνύα,
αποτελούν βαςικϊ ςτοιχεύα για την αποτύμηςη του δεύκτη.

Οι ςχϋςεισ μεταξύ του ςχολεύου και των γονϋων κρύνεται από τουσ γονεύσ ωσ ϊριςτη.
Οι γονεύσ εκτιμούν την προςπϊθεια και το ϋργο των εκπαιδευτικών. Εύναι απόλυτα ικανοποιημϋνοι από την επικοινωνύα τουσ με το ςχολεύο και τουσ καθηγητϋσ, ςε θϋματα
προόδου, απουςιών, ςυμπεριφορϊσ και μαθηςιακών δυςκολιών των μαθητών. Ενημερώνονται ϋγκαιρα με ϋντυπη αλληλογραφύα, τηλεφωνικϊ και με e-mail για τισ προγραμματιςμϋνεσ εκδηλώςεισ (γιορτϋσ, εκδρομϋσ, πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ) του ςχολεύου. Ιδιαύτερη φροντύδα δεύχνει το ςχολεύο ςτην ενημϋρωςη των γονϋων ςχετικϊ με τισ απουςύεσ και την ςυμπεριφορϊ των παιδιών.
Αιςθϊνονται φιλικϊ και ϊνετα να ςυζητόςουν θϋματα που αφορούν την πρόοδο, την
ςυμπεριφορϊ και τα μαθηςιακϊ προβλόματα των παιδιών τουσ. Ο ύλλογοσ Γονϋων και
Κηδεμόνων δραςτηριοποιεύται ικανοποιητικϊ, ιδιαύτερα το ςχολικό ϋτοσ 2013 - 2014
και ο ρόλοσ του ςτο καλλωπιςμό του ςχολεύου όταν καθοριςτικόσ.
Οι εκπαιδευτικού θα επιθυμούςαν οι γονεύσ να επιςκϋπτονται τακτικότερα το ςχολεύο
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τόςο την ημϋρα τησ εβδομϊδασ που ϋχει οριςτεύ γι’ αυτόν τον ςκοπό, όςο και ςε προγραμματιςμϋνεσ ςυναντόςεισ, και όχι μόνο κϊθε τρύμηνο για την παραλαβό των ελϋγχων
προόδου των παιδιών τουσ. Επύςησ θα επιθυμούςαν την ενεργότερη ςυμμετοχό αλλϊ
και παρουςύα των γονϋων ςτισ πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ και δραςτηριότητεσ του ςχολεύου.
Η ςχϋςη του ςχολεύου με τισ εκπαιδευτικϋσ αρχϋσ τησ Δυτικόσ Αττικόσ εύναι ϊριςτεσ. Τπϊρχει τακτικό τηλεφωνικό επικοινωνύα, τόςο του Διευθυντό όςο και των εκπαιδευτικών με ϊριςτα αποτελϋςματα. Η ταχυδρομικό επικοινωνύα με περιεχόμενο που αφορϊ
θϋματα του ςχολεύου και διϊφορα ϋγγραφα γύνεται ϊμεςα κυρύωσ λόγω τησ κοντινόσ
απόςταςησ του ςχολεύου με την Διεύθυνςη, αλλϊ και τησ προθυμύασ των εκπαιδευτικών
που κατοικούν ςτη πόλη - ϋδρα τησ Διεύθυνςησ να την μεταφϋρουν. Σο ςχολεύο επικοινωνεύ επύςησ με την Διεύθυνςη ηλεκτρονικϊ.
Η ςχϋςη του ςχολεύου με ϊλλα εκπαιδευτικϊ ιδρύματα τησ Α/μιασ και Β/μιασ Εκπαύδευςησ εύναι αρκετϊ καλό κυρύωσ με το Λύκειο που βρύςκεται ςτο ύδιο χώρο, αλλϊ μϋτρια με
τα ςχολεύα των γειτονικών πόλεων. Κϊθε χρόνο διοργανώνονται αθλητικού αγώνεσ, εκθϋςεισ Σεχνολογύασ και Εικαςτικών, όπου προςϋρχονται αρκετού μαθητϋσ τόςο του
ςχολεύου μασ όςο και ϊλλων ςχολικών μονϊδων όλων των βαθμύδων.
Σο ςχολεύο ςυνεργϊζεται εποικοδομητικϊ με ανώτερα και ανώτατα Εκπαιδευτικϊ Ιδρύματα ςε τομεύσ Αγωγόσ Τγεύασ (Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημύασ Αθηνών,
Φαροκόπειο Πανεπιςτόμιο) και πολιτιςτικϊ Ιδρύματα ( Αρχαιολογικϊ Μουςεύα, Μουςεύο
Λαώκόσ Σϋχνησ) αθλητικούσ φορεύσ (ΟΑΚΑ).
Με τουσ τοπικούσ φορεύσ δηλαδό τουσ Πολιτιςτικούσ υλλόγουσ και τον ύλλογο Γονϋων και Κηδεμόνων υπϊρχει ϊριςτη επικοινωνύα και ςυνεργαςύα του ςχολεύου όποτε ϋχει
χρειαςτεύ.
Με την Αςτυνομύα, Σροχαύα, Πυροςβεςτικό το Κϋντρο Τγεύασ και το Νοςοκομεύο τησ
περιοχόσ (Θριϊςιο) το ςχολεύο ϋχει ϊριςτη επικοινωνύα και ςυνεργαςύα όςο αφορϊ την
φροντύδα, προςταςύα, περύθαλψη και ενημϋρωςη των μαθητών. Σο τελευταύο τρύμηνο
το ςχολεύο μασ επιςκϋπτεται κοινωνικό λειτουργόσ από τη Διεύθυνςη (με προγρϊμματα
ΕΠΑ), που προςφϋρει ψυχολογικό ςτόριξη ςτουσ μαθητϋσ. Η παρουςύα τησ κρύνεται
αναγκαύα ςε οριςμϋνεσ περιπτώςεισ λόγω τησ οικονομικόσ-κοινωνικόσ κρύςησ τησ εποχόσ αλλϊ και τησ ευαύςθητησ εφηβικόσ ηλικύασ.
Παρϊ την ςυχνό επικοινωνύα του ςχολεύου με τισ Δημοτικϋσ και Περιφερειακϋσ Αρχϋσ,
ςχετικϊ με θϋματα και ανϊγκεσ του ςχολεύου που αφορούν τη ςυντόρηςη, καθαριότητα
και θϋρμανςη του ςχολικού κτηρύου, η ανταπόκριςη εύναι χαμηλό και απογοητευτικό. Η
Περιφϋρεια δεν φαύνεται να αντιλαμβϊνεται την ιδιαιτερότητα τησ θϋςησ του ςχολεύου
και ϋτςι δεν ανταποκρύνεται επαρκώσ ςτο θϋμα τησ μετακύνηςησ των μαθητών.

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ
προσ τον δείκτη:

1
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3
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ΣΟΜΕΑ 5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ, ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΚΑΙ ΔΡΑΕΙ ΒΕΛΣΙΩΗ
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Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.1. Εκπαιδευτικά προγράμματα και
καινοτομίεσ, υποςτηρικτικέσ και αντιςταθμιςτικέσ παρεμβάςεισ
Αποτιμϊται η ενθϊρρυνςη τησ δημιουργικότητασ και τησ καινοτομύασ με την εξϋταςη
παραμϋτρων όπωσ εύναι η ανϊπτυξη και η εφαρμογό από το ςχολεύο προαιρετικών
εκπαιδευτικών προγραμμϊτων, η ανϊληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών και η υποςτόριξη
καινοτομικών αλλαγών. Επύςησ, εκτιμϊται κατϊ πόςο το ςχολεύο προςφϋρει ςε όλουσ τουσ
μαθητϋσ ύςεσ ευκαιρύεσ μϊθηςησ με την υλοπούηςη ειδικών υποςτηρικτικών και
αντιςταθμιςτικών προγραμμϊτων.

Απϐ διερεϑνηςη διαπιςτώθηκε ϐτι η ανϊληψη πρωτοβουλιών απϐ τουσ εκπαιδευτικοϑσ για την υλοπούηςη εκπαιδευτικών προγραμμϊτων και την εφαρμογό
καινοτομιών ςτο ςχολεύο δεν εύναι περιοριςμϋνη. Εκτιμϊται θετικό. Θα μποροϑςε ωςτϐςο να επεκταθεύ περιςςϐτερο δεδομϋνου ϐτι τα εκπαιδευτικϊ
προγρϊμματα και οι καινοτϐμεσ δρϊςεισ ςυμβϊλλουν ςτην ενύςχυςη τησ επιςτημονικόσ, κοινωνικόσ και πολιτιςμικόσ διϊςταςησ του εκπαιδευτικοϑ ϋργου,
ςτη βελτύωςη του κλύματοσ και των ςχϋςεων ςτο ςχολεύο, καθώσ και ςτο ϊνοιγμα του ςχολεύου ςτην κοινωνύα.
την αρχό τησ ςχολικόσ χρονιϊσ 2013-2014 ο Διευθυντόσ και ο ϑλλογοσ Διδαςκϐντων ενημερώθηκε απϐ τουσ υπεϑθυνουσ ςχολικών δραςτηριοτότων μϋςω ηλεκτρονικόσ αλληλογραφύασ για τισ δυνατϐτητεσ ανϊπτυξησ και τη μεθοδολογύα εφαρμογόσ προγραμμϊτων ςχολικών δραςτηριοτότων και ανϊπτυξη
καινοτομιών, ϐπωσ:
Αγωγό ταδιοδρομύασ (ΕΠ), Αγωγό Τγεύασ (ΑΤ), Περιβαλλοντικό Εκπαύδευςησ
(ΠΕ), Προγρϊμματα Πολιτιςτικών και Καλλιτεχνικών δραςτηριοτότων.
τα ευρωπαώκϊ προγρϊμματα: Comenius - Leonardo da Vinci και eTwinning, ςτα
ςχολεύα Α/θμιασ και Δ/θμιασ Εκπαύδευςησ
ϊλλεσ καινοτϐμεσ δρϊςεισ.
1)ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ –ΔΡΑΕΙ- ΠΡΨΣΟΒΟΤΛΙΕ
υγκεκριμϋνα δημιουργόθηκαν ειδικϊ τμόματα .Κ.Ζ (χολικόσ και Κοινωνικόσ Ζωόσ)
1) ΕΓΓΛΕΖΟ ΚΨΝ/ΝΟ -Α ΣΑΞΗ
«Αντιμετωπύζοντασ το ϊγχοσ μϋςω τησ μουςικόσ»
2)ΓΚΟΛΟΒΟΔΑ ΑΝΘΗ-Α ΣΑΞΗ
«Διατροφό και εφηβεύα»
3)ΔΙΒΡΙΨΣΗ ΨΣΗΡΙΑ-Α ΣΑΞΗ
«Μαθαύνω την αλόθεια. Λϋω ϐχι ςτο τςιγϊρο»
4)ΠΑΠΑΖΑΥΕΙΡΗ ΦΡΤΟΤΛΑ -Α ΣΑΞΗ
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«Αξύεσ και κοινωνικό ςυμπεριφορϊ ςτην ομϊδα»
5)ΣΖΟΤΚΑ ΙΨΑΝΝΗ-Γ ΣΑΞΗ
«Ανακαλϑπτοντασ την αρχιτεκτονικό του Πηλύου»
6)ΧΑΛΣΗ ΜΑΡΙΑ- Γ ΣΑΞΗ
«Μεταλλαγμϋνα προώϐντα»
(η παρουςύαςη τησ 6ησ δρϊςησ ϋγινε με την μορφό DEBATE)
Σα παραπϊνω τμόματα υλοπούηςαν προγρϊμματα τα οπούα παρουςιϊςτηκαν ςτισ 10 ΜαϏου ςτο ςϑνολο των μαθητών, καθηγητών και τον Διευθυντό του ςχολεύου ςε Εκδόλωςη που πραγματοποιόθηκε ςτην αύθουςα
Εκδηλώςεων-Θϋατρο.
Η υλοπούηςη των προγραμμϊτων επηρϋαςε θετικϊ την
οργϊνωςη
και τον ςυντονιςμϐ τησ ςχολικόσ ζωόσ, τισ ςχϋςεισ μεταξϑ εκπαιδευτικών και
μαθητών, καθώσ και τη δυναμικό του ςχολεύου ςτην ανϊπτυξη υποςτηρικτικών
και αντιςταθμιςτικών παρεμβϊςεων και την εφαρμογό καινοτομιών.
2) ΕΚΘΕΕΙ
Έχει πραγματοποιηθεύ ΕΚΘΕΗ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ με θϋμα «ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΦΝΗ»
απϐ τον Διευθυντό του ςχολεύου Βϊλβη Περικλό ςτο Δημοτικϐ Διαμϋριςμα νϋασ Περϊμου ςτισ 8 -4-2014
Έχει πραγματοποιηθεύ ΕΚΘΕΗ ΕΙΚΑΣΙΚΨΝ με θϋμα «χρώμα και ςυναύςθημα» απϐ τον καθηγητό των καλλιτεχνικών του ςχολεύου Κουφϐπουλο Φριςτογιϊννη ςτον Δημοτικϐ Διαμϋριςμα νϋασ Περϊμου ςτισ
8 -4-2014
3)ΕΚΔΡΟΜΕ
Πρϊξη 14η /15-10-2013 περύπατοσ του μόνα ςτην περιοχό Νϋασ Περϊμου
ςτισ 15/10/13
Πρϊξη 19η /5-12-2013 επύςκεψη ςτο μουςεύο του Κεραμικοϑ ςτισ
18/12/13
Πρϊξη 25 Πρϊξη η /23-1-2014 περύπατοσ του μόνα ςτην περιοχό Νϋασ Περϊμου ςτισ 23/1/14
Πρϊξη 26η /23-1-2013 επύςκεψη εγκαταςτϊςεισ ΟΑΚΑ ςτισ 4/2/14
Πρϊξη 30η /28-2-2014 Γ τϊξη ΣΡΙΗΜΕΡΗ εκδρομό ςτο Πόλιο απϐ 27/3/14
ϋωσ 29/3/14
Πρϊξη 32η /13-3-2014 περύπατοσ του μόνα ςτην περιοχό Νϋασ Περϊμου
ςτισ 13/3/14
Πρϊξη 33η /7-4-2014 ημερόςια Ναϑπλιο ςτισ 30/4/14
Πρϊξη 18η /26-11-2013 ςχολικϋσ δραςτηριϐτητεσ
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Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου
ωσ προσ τον δείκτη:
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Δείκτησ Αξιολόγηςησ 5.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή ςχεδίων δράςησ
για τη βελτίωςη του εκπαιδευτικού έργου
Αποτιμώνται οι διαδικαςύεσ που αναπτύςςονται ςτο ςχολεύο για τη διαμόρφωςη, την
εφαρμογό και την αξιολόγηςη των ςχεδύων δρϊςησ. Η ςύνδεςη των ςχεδύων δρϊςησ με
ςυγκεκριμϋνα αποτελϋςματα αξιολόγηςησ, η διευρυμϋνη ςυμμετοχό των μελών τησ ςχολικόσ
κοινότητασ ςτη διαμόρφωςη και την υλοπούηςη των ςχεδύων δρϊςησ όπωσ επύςησ και η
μϋριμνα για την αξιοπούηςη και τη βιωςιμότητα των αποτελεςμϊτων τουσ αποτελούν βαςικϊ
ςτοιχεύα για την αποτύμηςη του δεύκτη.
Δεδομϋνησ τησ ανϊπτυξησ εκπαιδευτικών προγραμμϊτων και καινοτϐμων
δρϊςεων που ςυμπλόρωςαν το Πρϐγραμμα πουδών, παρατηροϑμε ϐτι η μαθητικό πρωτοβουλύα μεγϊλωςε , καλλιεργόθηκε ο δημοκρατικϐσ διϊλογοσ, δημιουργόθηκε θετικϐ κλύμα, βελτιώνοντασ τισ ςχϋςεισ μεταξϑ των μελών τησ
ςχολικόσ μονϊδασ ςυντελώντασ ςτο μελλοντικϐ ϊνοιγμα του ςχολεύου ςτην
κοινωνύα.
ΠΑΡΑΣΗΡΟΤΜΕ ΟΣΙ:
Κινητοποιόθηκαν εκπαιδευτικού και ςυμμετεύχαν ςε εκπαιδευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ και καινοτϐμεσ δρϊςεισ.
Μαθητϋσ ςυμμετεύχαν ενεργϊ ςε εκπαιδευτικϋσ δραςτηριϐτητεσ και διαμϐρφωςαν θετικό ςτϊςη απϋναντι ςτισ καινοτϐμεσ δρϊςεισ.
Επιθυμοϑςαν τη ςυμμετοχό τουσ μαθητϋσ με χαμηλό επύδοςη ςτα μαθόματα.
Η ςχολικό κοινϐτητα ειςϋπραξε την « δημιουργικό ατμϐςφαιρα».
Γεννόθηκε η επιθυμύα ςυνεργαςύασ με ϊλλα ςχολεύα – εκπαιδευτικοϑσ.

ΠΡΟΣΑΕΙ
Α)ϑγκριςη δρϊςεων τρϋχοντοσ ςχολικοϑ ϋτουσ με προηγοϑμενο ςχολικϐ ϋτοσ.
Β)Τποςτόριξη ςυνεχϐμενησ διαδικαςύασ βελτύωςησ του εκπαιδευτικοϑ ϋργου.
Γ)Δημιουργύα τμόματοσ ϋνταξησ για παιδιϊ με διαπιςτωμϋνεσ μαθηςιακϋσ
δυςκολύεσ.
-22-

ΓΤΜΝΑΙΟ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΤ ΑΣΣΙΚΗ

Δ)Ανανϋωςη τησ εμφϊνιςησ τησ ιςτοςελύδασ του ςχολεύου.
Ε)Μϑηςη των μαθητών, καθηγητών και κηδεμϐνων ςτην «πλατφϐρμα» του
πανελλόνιου ςχολικοϑ δικτϑου.
τ) Oργάνωςη εκδηλώςεων παρουςίαςησ με τη μορφή ανοιχτήσ εκδήλωςησ
ςτουσ γονείσ και την τοπική κοινωνία, με έκδοςη ςχετικών εντύπων, καταχωρήςεισ ςε τοπικέσ εφημερίδεσ, πρόςκληςη φορέων κ.λπ.).
Ζ)Δημιουργύα τμόματοσ «ΣΟΙΦΕΙΨΔΨΝ» ξϋνων γλωςςών για γονεύσ.

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου
ωσ προσ τον δείκτη:
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Γ. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ

ΣΟΜΕΑ 6: ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 6.1. Υοίτηςη και διαρροή των μαθητών
Αποτιμϊται κατϊ πόςον οι διαμορφωμϋνεσ πρακτικϋσ του ςχολεύου (διαδικαςύεσ, μϋτρα,
παρεμβϊςεισ) διαςφαλύζουν υψηλϊ επύπεδα φούτηςησ των μαθητών ςε όλεσ τισ τϊξεισ του
ςχολεύου και εύναι αποτελεςματικϋσ ςτην αντιμετώπιςη πιθανών προβλημϊτων φούτηςησ
και διαρροόσ.

1. Σχετικϊ με τη γενικό εικόνα τησ μαθητικόσ διαρροόσ ςτη ςχολικό μονϊδα: Διϊφορεσ
επιμϋρουσ παρϊμετροι
Η ςχολικό μονϊδα του Γυμναςύου τησ Νϋασ Περϊμου δεν παρουςιϊζει αρνητικό εικόνα
αναφορικϊ με τη φούτηςη και τη διαρροό των μαθητών τησ, χωρύσ αυτό να ςημαύνει ότι
δεν εμφανύζονται κϊποια προβλόματα ςτον τομϋα αυτό, μικρόσ ςημαςύασ όμωσ, όπωσ θα
φανεύ και παρακϊτω. Αυτό αποδεικνύεται από το ποςοςτό τησ μαθητικόσ διαρροόσ που
βρύςκεται ςε ποςοςτό 4,4% ςτο ςύνολο των 252 εγγεγραμμϋνων μαθητών ςε αυτό. Ϊτςι,
ο τελικόσ αριθμόσ των φοιτούντων μαθητών τησ για το τρϋχον ςχολικό ϋτοσ εύναι 240
μαθητϋσ. Σο μόλισ προαναφερόμενο ποςοςτό, ςυγκρινόμενο με το αντύςτοιχο του
περςινού ςχολικού ϋτουσ, 2012-2013, παρουςιϊζεται μειωμϋνο κατϊ μύα ποςοςτιαύα
μονϊδα, όταν, δηλαδό, 5,4% ςτο ςύνολο των 280 εγγεγραμμϋνων μαθητών που τελικϊ
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ϋγιναν 265. ε ςχϋςη με το προπϋρςινο ςχολικό ϋτοσ, 2011-2012 παρουςιϊζει αύξηςη
4,4%, καθώσ εκεύνη τη χρονιϊ υπόρξε μηδενικό διαρροό, ότοι 297 εγγεγραμμϋνοι
μαθητϋσ ςυνολικϊ που παρϋμειναν και ωσ φοιτούντεσ τόςοι. (βλ. επύςησ και τα υπόλοιπα
ςτοιχεύα για την τελευταύα πενταετύα: ςχ. ϋτοσ 2010-2011, μαθητικό διαρροό 3,4%, ςε
ςύνολο 317 εγγεγραμμϋνων, παρϋμειναν 306 φοιτούντεσ και ςχ. ϋτοσ 2009-2010,
μαθητικό διαρροό 7,1%, ςε ςύνολο 307 εγγεγραμμϋνων μαθητών απϋμειναν ωσ
φοιτούντεσ 285).
Όςον αφορϊ τη ςχϋςη τησ μαθητικόσ διαρροόσ τη φετινό ςχολικό χρονιϊ με το φύλο
των μαθητών παρατηρεύται το εξόσ: αυτό βρύςκεται ςτο ποςοςτό 54,5% μεταξύ των
αγοριών και μεταξύ των κοριτςιών ςτο 45,5%. Σο 63,4% αφορϊ αλλοδαπούσ μαθητϋσ,
71,4% αγόρια και 28,6% κορύτςια, με τη ςυντριπτικό πλειοψηφύα αυτών ςτην Α΄ τϊξη, ςε
ποςοςτό 85,8%, μηδενικό ποςοςτό ςτη Β΄ τϊξη και το υπόλοιπο, 14,2%, ςτη Γ΄.
ε αυτό το ςημεύο αξύζει να επιςημανθεύ ότι η επιςτροφό ςτο ςχολεύο εύναι ςπϊνια.
Ενδεικτικϊ μόνο ϋνασ επϋςτρεψε φϋτοσ από εκεύνουσ που εγκατϋλειψαν πϋρςι, ποςοςτό
6,7% με βϊςη τα περςινϊ ςτοιχεύα.
2. Σχετικϊ με την εύςοδο και ϋξοδο ςτο ςχολεύο λόγω μετεγγραφών: Διϊφορεσ παρϊμετροι
Επιπρόςθετα, κρύνεται ότι τα ποςοςτϊ μετεγγραφών για ϋξοδο από το ςχολεύο και
εύςοδο ςε αυτό δε διαςαλεύουν την πληθυςμιακό ιςορροπύα του ςχολεύου. Σο ποςοςτό
των μετεγγραφών που οδηγούν μαθητϋσ ςτην ϋξοδό τουσ από τη ςυγκεκριμϋνη ςχολικό
μονϊδα βρύςκεται ςτο 6,3% των εγγεγραμμϋνων μαθητών του και ςτο 6,6% των
φοιτούντων μαθητών. υγκρινόμενο με τη διετύα που προηγόθηκε, 6% των
εγγεγραμμϋνων και 6,4% των φοιτούντων για το ςχ. ϋτοσ 2012-2013 και 6% των
εγγεγραμμϋνων και φοιτούντων μαθητών για το ςχ. ϋτοσ 2011-2012, παραμϋνει ςχεδόν
ςτα ύδια επύπεδα με αποκλύςεισ +0,3% και +0,2% ςε ςύγκριςη με το περςινό ςχ. ϋτοσ,
2012-2013, αναφορικϊ με εγγεγραμμϋνουσ και φοιτούντεσ αντύςτοιχα και ςε ςύγκριςη
με το προπϋρςινο ςχ. ϋτοσ, 2011-2012, με αποκλύςεισ +0,3 και +0,6% και πϊλι αναφορικϊ
με εγγεγραμμϋνουσ και φοιτούντεσ αντύςτοιχα.
Αντύθετα, αναφορικϊ με το ποςοςτό των μετεγγραφών μαθητών που αποτυπώνει την
εύςοδο μαθητών ςτη ςχολικό μονϊδα και το οπούο εύναι 3,2% επύ των εγγεγραμμϋνων
μαθητών και 3,3% επύ τον φοιτούντων φϋτοσ, παρατηρεύται μια ελαφριϊ αύξηςη ςε
ςχϋςη με το προηγούμενο ϋτοσ, 2012-2013, κατϊ το οπούο το ποςοςτό αυτό
παρουςιαζόταν ςτο 2,9% των εγγεγραμμϋνων και 3% των φοιτούντων μαθητών ςτη
ςχολικό μονϊδα αντύςτοιχα καθώσ και μια ελαφριϊ μεύωςη ςε ςχϋςη με το προπϋρςινο
ςχ. ϋτοσ, 2011-2012, που το ποςοςτό για τον ύδιο δεύκτη παρουςιαζόταν ςτο 4,8% επύ
των εγγεγραμμϋνων και των φοιτούντων μαθητών επύςησ, γεγονόσ το οπούο δεν μπορεύ
να αιτιολογηθεύ από τα ςτοιχεύα που διαθϋτει το ςχολεύο· πιθανϊ να πρόκειται και για
τυχαύο γεγονόσ, καθώσ ολόκληρη την προηγούμενη πενταετύα το ποςοςτό αυτό
παρουςιϊζει ϋνα μϋςο όρο γύρω ςτο 4%.
Η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των μαθητών που εξϋρχονται με μετεγγραφό από το
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ςχολεύο οδηγεύται ςε ϊλλο δημόςιο ςχολεύο, ςπανιότατα ςε ιδιωτικό, ςε ποςοςτό 6,25%
για το τρϋχον ςχ. ϋτοσ (11,8% για το ςχ. ϋτοσ 2012-2013 και 0% για το ςχ. ϋτοσ 20112012 αντύςτοιχα), ςε ποςοςτό 87,5% ςε ςχολεύο ςε αςτικό ό ημιαςτικό περιβϊλλον και
12,5% ςε ςχολεύο τησ υπαύθρου (αντύςτοιχα τα ποςοςτϊ για την κατεύθυνςη των
μαθητών που ϋφυγαν ςε ςχολεύα τησ υπαύθρου για τα ςχ. ϋτη 2012-2013 και 2011-2012
όταν 17,6% και 16,6%). Επύςησ παρατηρεύται απόλυτη ιςορροπύα ςτην ϋξοδο ανϊμεςα
ςτα δύο φύλα 50% για τα αγόρια και τα κορύτςια αντύςτοιχα, ςε ςχϋςη με τα δύο
προηγούμενα διδακτικϊ ϋτη που τα ποςοςτϊ όταν 58,9% για τα αγόρια και 41,1% για τα
κορύτςια κατϊ το 2012-2013 και 61,1% για τα αγόρια και 38,9% για τα κορύτςια κατϊ το
2011-2012. Δεν παρατηρεύται όμωσ η ύδια ιςορροπύα ςτην κατανομό ανϊ τϊξη: Σο 62,5%
αφορϊ την Α΄ τϊξη, το 31,25% τη Β΄ τϊξη και το 6,25% τη Γ΄ τϊξη (πϋρςι, 2012-2013, τα
ποςοςτϊ αντύςτοιχα για κϊθε τϊξη όταν: 29,4% για την Α΄, 47% για τη Β΄, 23,5% για τη
Γ΄ και πρόπερςι, 2011-2012, 44,5% για την Α΄, 38,8% για τη Β΄ και 16,6% για τη Γ΄).
Όςοι μαθητϋσ τώρα ειςϋρχονται ςτο ςχολεύο προϋρχονται ςε ποςοςτό 100% από
ςχολεύο αςτικού ό ημιαςτικού χώρου (το προηγούμενο ϋτοσ, 2012-2013, παρουςιϊςτηκε
η ύδια εικόνα, ενώ το 2011-2012 ςε ποςοςτό 7,14% ανϋρχονταν οι μαθητϋσ/τριεσ που
ειςόλθαν ςτο ςχολεύο μασ με μετεγγραφό από ςχολεύα τησ υπαύθρου). Όμωσ, δεν
παρουςιϊζεται ιςορροπύα των ειςερχόμενων ανϊμεςα ςτα δύο φύλα, καθώσ το 75%
εύναι αγόρια (πϋρςι όταν το 62,5% αγόρια και πρόπερςι υπόρχε απόλυτη ιςορροπύα
μεταξύ των δύο φύλων). χετικϊ με την κατανομό τουσ ανϊ τϊξη παρατηρούνται τα εξόσ:
37,5% ςτην Α΄ τϊξη, 25% ςτη Β΄ και 37,5 % ςτη Γ΄ (πϋρςι: 50%, 12,5% και 37,5% ςτην Α΄,
Β΄ και Γ΄ τϊξη αντύςτοιχα και πρόπερςι 71,4% ςτην Α΄, 7,14% ςτη Β΄ και, τϋλοσ, 21,5%
ςτη Γ΄). Επύςησ μόνο 12,5% αυτών προϋρχεται από ιδιωτικό ςχολεύο (αντύςτοιχα πϋρςι
και πρόπερςι, 2012-2013 και 2011-2012, αυτό το ποςοςτό όταν μηδενικό).
3. Σχετικϊ με τη φούτηςη διϊφορων ειδικών κατηγοριών μαθητών
Α. Αλλοδαπού μαθητϋσ
Οι αλλοδαπού μαθητϋσ εύναι το 14,3% των εγγεγραμμϋνων μαθητών και 14,9% των
φοιτούντων, 52,7% αγόρια και 47,2% κορύτςια. Όλοι προϋρχονται από χώρεσ του πρώην
υπαρκτού ςοςιαλιςμού αλλϊ το 88,8% από την Αλβανύα και ςε ιςορροπημϋνη κατανομό
τουσ ςτισ τρεισ τϊξεισ: 33,3% ςτην Α΄ τϊξη, 36,1% ςτη Β΄ και 30,5% ςτη Γ΄. ε γενικϋσ
γραμμϋσ όςοι φοιτούν, φοιτούν με ςχετικό επιτυχύα και κϊποιοι από αυτούσ με υψηλϋσ
επιδόςεισ (βλ. παρακϊτω ϋκθεςη για δεύκτη 6.2), παρϊ το εξόχωσ αρνητικό γεγονόσ ότι
τα δύο τελευταύα χρόνια δε λειτουργούν τμόματα ϋνταξησ ςτο ςχολεύο, όπωσ τα
προηγούμενα ϋτη, γεγονόσ που αναμφύβολα βοηθούςε αποφαςιςτικϊ τουσ μαθητϋσ
αυτούσ (για το βαθμό τησ κοινωνικόσ τουσ ϋνταξησ βλ. παρακϊτω, ϋκθεςη δεύκτη 6.3).
Πϊντωσ, όπωσ προαναφϋρθηκε, ϋνα υψηλό ποςοςτό των εγγεγραμμϋνων από αυτόν την
κατηγορύα μαθητών παρουςιϊζει μαθητικό διαρροό (για το ύδιο θϋμα, βλ. και αμϋςωσ
παρακϊτω, εδώ, ςτο ςημεύο 4.).
Β. Μαθητϋσ με ποικύλεσ μαθηςιακϋσ δυςκολύεσ
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Οι μαθητϋσ με ειδικϋσ μαθηςιακϋσ ανϊγκεσ ανϋρχονται ςε ποςοςτό 6% επύ των
εγγεγραμμϋνων και ςε ποςοςτό 6,2% επύ των φοιτούντων, από τουσ οπούουσ το 60%
εύναι αγόρια. Εύναι ενταγμϋνοι ςτη ςχολικό ζωό, δεν παρουςιϊζουν ςχολικό αποτυχύα και
τουσ ςτηρύζει το ςχολεύο, υιοθετώντασ την αρμόζουςα ςτϊςη (βλ. και εκθϋςεισ τομϋων 3,
5 και δεύκτη 6.2), παρϊ το εξόχωσ αρνητικό γεγονόσ και για αυτόν την κατηγορύα
μαθητών, πωσ τα δύο τελευταύα χρόνια δε λειτουργούν τμόματα ϋνταξησ ςτο ςχολεύο,
όπωσ τα προηγούμενα ϋτη, γεγονόσ που αναμφύβολα υποςτόριζε ςημαντικϊ και
ουςιαςτικϊ και αυτούσ τουσ μαθητϋσ (για το βαθμό τησ κοινωνικόσ τουσ ϋνταξησ βλ.
παρακϊτω, ϋκθεςη δεύκτη 6.3).
4. Σχετικϊ με τη γενικό εικόνα τησ φούτηςησ των μαθητών: Διϊφορεσ παρϊμετροι
αναφορικϊ με τισ απουςύεσ
Η ςχολικό μονϊδα δεν αντιμετωπύζει οξυμϋνα προβλόματα με τισ απουςύεσ των
μαθητών που φοιτούν ςε αυτόν. Μόνο ϋνα ποςοςτό 1, 65% των φοιτούντων μαθητών
τησ κινδυνεύει από ελλιπό φούτηςη, όλα αγόρια και το 75% αυτών ςτην Α΄ τϊξη, ενώ το
υπόλοιπο 25% ςτη Γ΄. Επύςησ το 75% αυτών εύναι αλλοδαπού μαθητϋσ. το όριο των 114
απουςιών βρύςκεται το 1,25%, των φοιτούντων μαθητών, όλα κορύτςια, το 66,6% ςτη Γ΄
τϊξη και το υπόλοιπο ςτη Β΄ τϊξη, και τϋλοσ το 33,3% αυτών εύναι αλλοδαπϋσ μαθότριεσ.
Με απουςύεσ ϊνω του 75% του επιτρεπόμενου ορύου βρύςκονται μαθητϋσ ςε ποςοςτό
2,5%, με απόλυτη ιςορροπύα ανϊμεςα ςτα κορύτςια και τα αγόρια και με ποςοςτϊ ανϊ
τϊξη ξεκινώντασ από την Α΄, 17%, 33% και 50% αντύςτοιχα και κατϊ προςϋγγιςη (ϋχουν
γύνει ςτρογγυλοποιόςεισ των δεκαδικών ψηφύων). ε όλεσ τισ τϊξεισ, οι απουςύεσ τησ
ςυντριπτικόσ πλειοψηφύασ των μαθητών -αναφερόμαςτε ςε ϋνα μϋςο όρο γύρω ςτο
75%- κυμαύνονται ςε φυςιολογικϊ επύπεδα και βρύςκονται ςε ϋνα μϋςο επύπεδο γύρω
ςτισ 60 απουςύεσ ςυνολικϊ, δικαιολογημϋνεσ και αδικαιολόγητεσ μαζύ. Σο ποςοςτό των
μαθητών που ξεπερνϊ αυτό το όριο κατϊ προςϋγγιςη βρύςκεται ςτο επύπεδο του 17%
των φοιτούντων μαθητών ςτη ςχολικό μονϊδα με ποςοςτό 68,2% να ανόκει ςτα
αγόρια. Σο 48,7% των μαθητών που ξεπερνούν αυτό το όριο των απουςιών βρύςκεται
ςτη Γ΄ τϊξη, ενώ οι ϊλλεσ δύο τϊξεισ Α΄ και Β΄ αντύςτοιχα, παρουςιϊζουν ποςοςτϊ τησ
τϊξησ του 26,8% και 24,4%. ε ελεγχόμενα επύπεδα βρύςκεται το πρόβλημα των
μεμονωμϋνων ωριαύων απουςιών των μαθητών, πρωινϋσ, ενδιϊμεςεσ ό τελευταύεσ ώρεσ
του ημερόςιου ωρολόγιου προγρϊμματοσ. Μεγαλύτερο πρόβλημα, όπωσ εύναι
αναμενόμενο, παρουςιϊζεται όχι τόςο με τισ απουςύεσ τησ πρώτησ ώρασ, όςο με την
καθυςτερημϋνη προςϋλευςη κϊποιων μαθητών ςε αυτόν, κινεύται όμωσ ςε λογικϊ
επύπεδα. Η ςυντριπτικό πλειοψηφύα των μαθητών προςϋρχεται εγκαύρωσ, όπωσ
φαύνεται από τα βιβλύα φούτηςησ και τα απουςιολόγια. Σϋλοσ, ςε λογικϊ και
αιτιολογημϋνα επύπεδα και χωρύσ υπερβολϋσ κινούνται οι απουςύεσ λόγω ποινών (βλ. και
παρακϊτω, ϋκθεςη δεύκτη 6.3, για κρούςματα αντικοινωνικόσ ςυμπεριφορϊσ και
αποτελεςματικόσ όςο και ορθόσ παιδαγωγικϊ αντιμετώπιςόσ τουσ).
Ιδιαιτϋρωσ αποτελεςματικϋσ πρακτικϋσ για την επιτυχό αντιμετώπιςη του προβλόματοσ
των απουςιών ϋχουν αποδειχτεύ ςτην πρϊξη, από την εμπειρύα τησ ςχολικόσ
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καθημερινότητασ, οι εξόσ: τα ςημειώματα-ενημερωτικϊ δελτύα απουςιών που ςτϋλνονται
ςτουσ κηδεμόνεσ των μαθητών πϊντοτε ϋγκαιρα προσ πληροφόρηςό τουσ για τισ
απουςύεσ των κηδεμονευόμενών τουσ και οι τηλεφωνικϋσ κλόςεισ ςτουσ γονεύσ από τουσ
υπεύθυνουσ καθηγητϋσ των τμημϊτων προσ ενημϋρωςό τουσ, όταν παρατηρεύται
προβληματικό ςυμπεριφορϊ του μαθητό ςχετικϊ με το ςυγκεκριμϋνο θϋμα. Αυτϋσ οι
πρακτικϋσ ϋχουν ςυμβϊλλει ςε πολύ μεγϊλο βαθμό ςτην εποικοδομητικό ςυνεργαςύα με
τουσ γονεύσ και κηδεμόνεσ και ςτην προφύλαξη των μαθητών από ςυμπεριφορϋσ που
θϋτουν ςε κύνδυνο την επιτυχό φούτηςό τουσ ςτο ςχολεύο. Μια επιπρόςθετη πρακτικό
που αποδύδει καρπούσ ςτο ςυγκεκριμϋνο τομϋα και ϋχει αποδειχτεύ λειτουργικό κυρύωσ
για το εκπαιδευτικό προςωπικό του ςχολεύου τόςο ωσ προσ την αντιμετώπιςη των
απουςιών των μαθητών όςο και ωσ προσ τη διαμόρφωςη του προφύλ φούτηςησ του κϊθε
μαθητό, εύναι η τόρηςη για κϊθε μαθητό μιασ ηλεκτρονικόσ και ϋντυπησ φόρμασ,
παρϊλληλα, για τισ όποιεσ απουςύεσ του από ποινϋσ. Ϊτςι, το ςχολεύο εκτόσ του
γεγονότοσ ότι ϋχει μια ςαφό εικόνα τησ παραβατικόσ ςυμπεριφορϊσ του κϊθε μαθητό
του, διαθϋτει και τη γνώςη, παρϊλληλα, τησ ςχϋςησ αυτόσ (ενν.: τησ παραβατικόσ
ςυμπεριφορϊσ) με τη φούτηςό του ςτο ςχολεύο.
5. Γενικό Συμπϋραςμα
υμπεραςματικϊ, όςον αφορϊ το ςυγκεκριμϋνο δεύκτη, η γενικό εικόνα τησ ςχολικόσ
μονϊδασ του Γυμναςύου Νϋασ Περϊμου παρουςιϊζεται ικανοποιητικό με ςυνόθη
προβλόματα, όπωσ η ςαφώσ περιοριςμϋνη ςτο ςχολεύο ό ςε ϊλλου τύπου ςχολικό
μονϊδα επιςτροφό μαθητών που εγκαταλεύπουν.

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ
προσ τον δείκτη:

1

2

3

4



Δείκτησ Αξιολόγηςησ 6.2. Επιτεύγματα και πρόοδοσ των μαθητών
Εκτιμϊται η εικόνα του ςχολεύου ωσ προσ τισ επιδόςεισ των μαθητών του ςε ςχϋςη με τουσ
ςτόχουσ και τα περιεχόμενα του προγρϊμματοσ ςπουδών, καθώσ και ωσ προσ την πρόοδο
που παρουςιϊζουν τα επιτεύγματα των μαθητών του διαχρονικϊ.
Σο ςχολεύο μασ παρουςιϊζει καλό εικόνα ωσ προσ τισ επιδόςεισ των μαθητών.
Α)Εκπαιδευτικϊ επιτεύγματα μαθητών που ανταποκρύνονται ςτουσ ςτόχουσ του Προγρϊμματοσ πουδών
Κατϊ το ςχολικό ϋτοσ 2013- 14 ςε ςύνολο 240 μαθητών (123 αγόρια και 117 κορύτςια)
ςημειώθηκαν οι εξόσ επιδόςεισ ςτο πρώτο και δεύτερο τρύμηνο:
54 μαθητϋσ (38 αγόρια και 16 κορύτςια) ςημεύωςαν χαμηλϋσ επιδόςεισ με βαθμο-27-
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λογύα που κυμαύνονταν από το 5 ϋωσ και το 12.4 με ϊριςτα το 20.
100 μαθητϋσ (53 αγόρια και 47 κορύτςια) ςημεύωςαν μϋτριεσ/ καλϋσ αποδόςεισ με
βαθμολογύα που κυμαύνονταν από το 12.5 ϋωσ και το 16.4 με ϊριςτα το 20.
86 μαθητϋσ (30 αγόρια και 56 κορύτςια) ςημεύωςαν ϊριςτεσ επιδόςεισ με βαθμολογύα που κυμαύνονταν από το 16.5 ϋωσ και το 20 με ϊριςτα το 20
Με ποςοςτϊ τα παραπϊνω αποτελϋςματα αποδύδονται ωσ εξόσ:
 Φαμηλό επύδοςη (βαθμολογύα 5- 12.4): 22.46%
(15.8%αγόρια, 6.66% κορύτςια)
 Μϋτρια/ Καλό επύδοςη (βαθμολογύα 12. 5- 16.4): 41.66%
(22.08% αγόρια, 19.58% κορύτςια)
 Ωριςτη επύδοςη (βαθμολογύα 16.5- 20) : 35.83%
(12.5%αγόρια, 23.33% κορύτςια)
Β) Πρόοδοσ όλων των μαθητών ςε ςχϋςη με τα προηγούμενα επιτεύγματϊ τουσ και μεύωςη τησ διαφορϊσ ςτισ επιδόςεισ των μαθητών κατϊ τη διϊρκεια τησ χρονιϊσ.
Για τη διερεύνηςη τησ ςυγκεκριμϋνησ παραμϋτρου αυτού του δεύκτη :
1) Καταγραφό των επιδόςεων των μαθητών κατϊ το ϋτοσ 2012- 2013 και ςτα τρύα
τρύμηνα.
ε ςύνολο 208 μαθητών οι επιδόςεισ τουσ ςτα τρύα τρύμηνα εύχαν ωσ εξόσ:
26 μαθητϋσ (20 αγόρια και 6 κορύτςια) ςημεύωςαν χαμηλϋσ επιδόςεισ με βαθμολογύα που κυμαινόταν από το 5 ϋωσ και το 12.4 με ϊριςτα το 20.
96 μαθητϋσ (51 αγόρια και 45 κορύτςια) ςημεύωςαν μϋτριεσ/ καλϋσ επιδόςεισ με
βαθμολογύα που κυμαινόταν από 12.5 ϋωσ και το 16.4 με ϊριςτα το 20.
86 μαθητϋσ (32 αγόρια και 54 κορύτςια) ςημεύωςαν ϊριςτεσ επιδόςεισ με βαθμολογύα που κυμαινόταν από 16.5 ϋωσ και το 20 με ϊριςτα το 20.

Με βϊςη τα παραπϊνω και ςυγκρύνοντασ τισ βαθμολογύεσ των μαθητών του ςχολεύου μασ τισ δύο ςυνεχεύσ ςχολικϋσ χρονιϋσ 2012-13 και 2013-14 μπορούμε να
κϊνουμε τισ εξόσ παρατηρόςεισ:


Ο αριθμόσ των παιδιών που ςημεύωςαν μϋτριεσ/ καλϋσ και ϊριςτεσ επιδόςεισ παραμϋνει ςχεδόν ο ύδιοσ και τισ δύο χρονιϋσ



Ο αριθμόσ των παιδιών που ςημεύωςαν χαμηλϋσ επιδόςεισ αυξόθηκε κατϊ
28. Αυτό μπορεύ να οφεύλεται ςτο γεγονόσ ότι αυξόθηκε ο αριθμόσ των
παιδιών του ςχολεύου κατϊ το ϋτοσ 2013-2014, ό ςτο ότι κατϊ το ϋτοσ αυτό ςυμπτυχθηκαν τμόματα, με αποτϋλεςμα τα παιδιϊ να εύναι περιςςότερα
ανϊ τμόμα, κϊτι που εύχε επύπτωςη ςτουσ αδύναμουσ μαθητϋσ.
-28-
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2)ύγκριςη αποτελεςμϊτων βαθμολογύασ μαθητών ςε τμόματα τησ Α, Β, Γ τϊξησ του
ςχολεύου πρώτου και δευτϋρου τριμόνου.
Παρατηρούμε πρόοδο των μαθητών ωσ προσ τη βαθμολογύα τουσ ςυγκρύνοντασ τουσ Μ.
Ο των βαθμολογιών κϊθε τμόματοσ ςτο Α και ςτο Β τρύμηνο:
Σμόμα τησ Α΄ τϊξησ : Α’ τρύμηνο: 15.2 - Β΄τρύμηνο: 15.3
Σμόμα τησ Β΄ τϊξησ : Α’ τρύμηνο: 15.4 - Β’ τρύμηνο : 15.4
Σμόμα τησ Γ΄ τϊξησ : Α’ τρύμηνο: 14.8 - Β΄τρύμηνο: 15. 6

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου ωσ
προσ τον δείκτη:

1

2

3

4



Δείκτησ Αξιολόγηςησ 6.3. Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των
μαθητών
Εκτιμϊται κατϊ πόςο το ςχολεύο διαςφαλύζει τη ςυναιςθηματικό, ατομικό και κοινωνικό
ανϊπτυξη όλων των μαθητών και υποςτηρύζει τη διϊπλαςη υπεύθυνων, ενεργών και
δημοκρατικών πολιτών.

Σο ςχολεύο μασ, μϋςα από δραςτηριότητεσ, προγρϊμματα, εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ
και εκδρομϋσ, προςϋφερε ςτουσ μαθητϋσ ευκαιρύεσ να λειτουργόςουν ϊλλοτε αυτόνομα
και ϊλλοτε ςε ομϊδεσ με ςτόχο την ατομικό και την κοινωνικό τουσ ανϊπτυξη. Οι μαθητϋσ ανϋπτυξαν τισ ατομικϋσ και κοινωνικϋσ τουσ ικανότητεσ, ϋγιναν πιο υπεύθυνοι καθώσ κλόθηκαν να αναλϊβουν πρωτοβουλύεσ, να διεκπεραιώςουν εργαςύεσ και να επιλύςουν προβλόματα. Καλλιϋργηςαν τισ ικανότητϋσ τουσ και τισ ςχϋςεισ μεταξύ τουσ
ςυνεργαζόμενοι με τουσ εκπαιδευτικούσ τουσ, τουσ γονεύσ τουσ και εξωτερικούσ από το
ςχολεύο φορεύσ. υγκεκριμϋνα κατϊ το ςχολικό ϋτοσ 2013-2014 πραγματοποιόθηκαν
ςτο ςχολεύο μασ :
Πρόγραμμα αγωγόσ υγεύασ με τύτλο «Μαθαύνω την αλόθεια, λϋω όχι ςτο τςιγϊρο» από τουσ μαθητϋσ τησ Α΄Γυμναςύου. Με το πρόγραμμα αυτό οι μαθητϋσ αφού πραγματοπούηςαν ϋρευνα ςε ατομικό και ομαδικό επύπεδο, ενημερώθηκαν
για τισ αρνητικϋσ ςυνϋπειεσ του καπνύςματοσ. υνεργϊςτηκαν με Ίδρυμα Ιατρο-29-
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βιολογικών Ερευνών τησ Ακαδημύασ Αθηνών και παρακολούθηςαν παρϋμβαςη
από επιςκϋπτριεσ υγεύασ του Θριϊςειου Νοςοκομεύου.
Πρόγραμμα περιβαλλοντικόσ εκπαύδευςησ με τύτλο «Παραδοςιακό αρχιτεκτονικό των χωριών του Πηλύου» και τριόμερη εκπαιδευτικό εκδρομό ςτο Πόλιο από
τουσ μαθητϋσ τησ Γ΄Γυμναςύου. Με το πρόγραμμα αυτό οι μαθητϋσ όλθαν ςε επαφό με την παραδοςιακό πηλιωρύτικη αρχιτεκτονικό και επιςκϋφτηκαν χωριϊ
του Πηλύου γνωρύζοντασ από κοντϊ τισ ιδιαιτερότητεσ αυτόσ τησ αρχιτεκτονικόσ (μορφό, υλικϊ). Επιςκϋφτηκαν το λαογραφικό μουςεύο του Θεόφιλου ςτο
Βόλο. Σην επύςκεψη ακολούθηςε εποικοδομητικό ςυζότηςη για τη λαώκό ζωγραφικό.
Έκθεςη Τεχνολογύασ και Καλλιτεχνικών ςτην αύθουςα πολλαπλών χρόςεων του
Δημαρχεύου τησ περιοχόσ μασ από τουσ μαθητϋσ τησ Α΄ και Β΄ Γυμναςύου. το
μϊθημα τησ Τεχνολογύασ οι μαθητϋσ δημιούργηςαν ατομικϋσ και ομαδικϋσ καταςκευϋσ τισ οπούεσ παρουςύαςαν ςτην ϋκθεςη. Οι μαθητϋσ υποςτόριξαν με την
παρουςύα τουσ τα ϋργα τουσ και απϊντηςαν ςτισ απορύεσ των επιςκεπτών ςχετικϊ με την καταςκευό τουσ. το μϊθημα των Καλλιτεχνικών οι μαθητϋσ ζωγρϊφιςαν- ςχεδύαςαν ϋργα αφηνόμενοι ελεύθεροι να εκφραςτούν. Σα αποτελϋςματα υπόρξαν εντυπωςιακϊ. Κϊποιοι μαθητϋσ ζωγρϊφιςαν με την καθοδόγηςη
του καθηγητό των Καλλιτεχνικών ςε διϊφορα ςημεύα ςτουσ τούχουσ του εςωτερικού χώρου του ςχολεύου.
Δρϊςη ενϊντια ςτην ενδοςχολικό βύα και τον ενδοςχολικό εκφροβιςμό. Ορύςτηκε
υπεύθυνοσ καθηγητόσ για την ενδοςχολικό βύα και τον ενδοςχολικό εκφοβιςμό.
Σο ςχολεύο ςυμμετεύχε ςε διαγωνιςμό δημιουργύασ λογότυπου κατϊ τησ ενδοςχολικόσ βύασ και του ενδοςχολικού εκφοβιςμού (bulling). τισ 6 Μαρτύου, πανελλόνια μϋρα κατϊ τησ ςχολικόσ βύασ πραγματοποιόθηκαν ςτισ αύθουςεσ των
τϊξεων ςυζητόςεισ, προβολό βύντεο, ςυγγραφό ϊρθρων, τραγουδιών και ποιημϊτων,
Επύςκεψη ςτο ςχολεύο από ειδικούσ τησ Πυροςβεςτικόσ Υπηρεςύασ με ςτόχο την
πρόληψη και την αντιμετώπιςη πυρκαγιών, ςειςμών και τροχαύων ατυχημϊτων.
Debate για τα μεταλλαγμϋνα προώόντα. Μϋςα από ϋνα θεατρικό παιχνύδι χωρύσ
κεύμενο, δώδεκα μαθητϋσ τησ Γ΄Γυμναςύου και ϋνασ μαθητόσ δημοςιογρϊφοσ –
ςυντονιςτόσ πραγματοπούηςαν debate για τα μεταλλαγμϋνα προώόντα. Τποδύθηκαν εκπροςώπουσ εταιριών παραγωγόσ αυτών των προώόντων και εκπροςώπουσ περιβαλλοντικών οργανώςεων. Ακολούθηςαν ερωτόςεισ από το κοινό
– μαθητϋσ. Καταςκευϊςτηκε πανό εναντύον των μεταλλαγμϋνων προώόντων από
τουσ μαθητϋσ.
Βϊψιμο των εςωτερικών χώρων του ςχολεύου. Με πρωτοβουλύα του υλλόγου
Γονϋων και Κηδεμόνων, του Διευθυντό και καθηγητών του ςχολεύου πραγματοποιόθηκε βϊψιμο των εςωτερικών χώρων του ςχολεύου ςε τρύα ςτϊδια. Μαθητϋσ, γονεύσ και καθηγητϋσ ςυνεργϊςτηκαν εθελοντικϊ για τον καλλωπιςμό -30-
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καθαριςμό του ςχολεύου. τη ςυνϋχεια τησ ςχολικόσ χρονιϊσ οι μαθητϋσ ςεβϊςτηκαν και διατόρηςαν το χώρο του ςχολεύου.
Συμμετοχό των μαθητών ςτο τοπικό καρναβϊλι.
Κατϊ τη διϊρκεια του ςχολικού ϋτουσ πραγματοποιόθηκαν ςτo ςχολεύο επιςκϋψεισ
από Κοινωνικό Λειτουργό η οπούα αφού απευθύνθηκε ςτο ςύνολο των μαθητών κϊθε
τμόματοσ, ξεχώριςε κϊποιεσ περιπτώςεισ μαθητών με προςωπικϊ – οικογενειακϊ προβλόματα. Πραγματοποιόθηκαν ςυνεδρύεσ τησ Κοινωνικόσ Λειτουργού με μαθητϋσ μετϊ
από δικό τουσ αύτημα.
Οι αλλοδαπού μαθητϋσ εύναι πλόρωσ ενταγμϋνοι ςτη ςχολικό κοινότητα.
υναναςτρϋφονται τουσ ημεδαπούσ ςυμμαθητϋσ τουσ και δε ξεχωρύζουν από το ςύνολο
ούτε λόγω επιδόςεων, ούτε λόγω δυςχϋρειασ ομιλύασ τησ ελληνικόσ γλώςςασ.
Τπϊρχουν και αλλοδαπού μαθητϋσ που ξεχωρύζουν από την επύδοςό τουσ ςτα
μαθόματα. Δεν παρατηρούνται φαινόμενα ρατςιςτικόσ ςυμπεριφορϊσ ϊξια λόγου.

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου
ωσ προσ τον δείκτη:
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ΣΟΜΕΑ 7: ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ

Δείκτησ Αξιολόγηςησ 7.1. Επίτευξη των ςτόχων του ςχολείου
Αποτιμώνται τα αποτελϋςματα του ςχολεύου με βϊςη τουσ ςτόχουσ που τϋθηκαν ςτην αρχό
τησ ςχολικόσ χρονιϊσ. Η ανταπόκριςη του ςχολεύου ςτισ θεςμικϋσ του υποχρεώςεισ, η επύτευξη
των ετόςιων ςτόχων του ςχολεύου, η αποτελεςματικότητα των ςχεδύων δρϊςησ που
υλοποιόθηκαν, αποτελούν, μεταξύ ϊλλων, ςημεύα εςτύαςησ για την αποτύμηςη του δεύκτη.

-31-
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Περιγραφική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου (αιτιολογημένη
αξιολογική κρίςη) ωσ προσ τον δείκτη:
Όςον αφορϊ τουσ θεςμικούσ ςτόχουσ θεωρούμε ότι, με εξαύρεςη κϊποιεσ αποκλύςεισ
που προϋκυψαν από καθυςτερημϋνη τοποθϋτηςη ςυναδϋλφων αλλϊ και από μετακινόςεισ ςε ϊλλεσ ςχολικϋσ μονϊδεσ - υπηρεςύεσ, το ςχολεύο λειτούργηςε ςε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. την αρχό τησ χρονιϊσ τϋθηκαν εκπαιδευτικού ςτόχοι (διαγωνύςματα,
γιορτϋσ, εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ και εκδρομϋσ, ολοκλόρωςη διδακτϋασ ύλησ) οι οπούοι υλοποιόθηκαν επιτυχώσ.
Περιθώρια βελτύωςησ υπϊρχουν όςον αφορϊ την πρόοδο των μαθητών και την
αποτελεςματικότητα του εκπαιδευτικού ϋργου του ςχολεύου, όπωσ προϋκυψε από
ςυζητόςεισ μεταξύ ςυναδϋλφων εύτε κατ’ ιδύαν εύτε κατϊ τη διϊρκεια των ςυνεδριϊςεων του ςυλλόγου αλλϊ και με τουσ γονεύσ.
Για τη γενικότερη λειτουργύα του ςχολεύου και την αξιοπούηςη νϋων τεχνολογιών, θεωρούμε ότι η γνώμη των γονϋων εύναι πολύ θετικό και χαρακτηρύζουν το ςχολεύο μασ ωσ
ϋνα καλό ςχολεύο.
Κατϊ τη γνώμη μασ, βελτύωςη γενικότερα θα επϋλθει από την εφαρμογό ενόσ κανονιςμού λειτουργύασ του ςχολεύου ο οπούοσ θα προκύψει μετϊ από διεξοδικό μελϋτη όλων των εμπλεκομϋνων μερών (μαθητϋσ, καθηγητϋσ, γονεύσ).

Ποςοτική παρουςίαςη τησ εικόνασ του ςχολείου
ωσ προσ τον δείκτη:
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Γ. Κύρια Αποτελέςματα τησ Αξιολόγηςησ
Παρουςιϊζονται με τη μορφό αιτιολογημϋνησ αξιολογικόσ κρύςησ τα ςημεύα υπεροχόσ και
οι αδυναμύεσ του ςχολεύου, καθώσ και οι τομεύσ του εκπαιδευτικοϑ ϋργου οι οπούοι
επιλϋχθηκαν από τη Σχολικό Μονϊδα για ςυςτηματικϐτερη διερεϑνηςη και μελϋτη (300
λϋξεισ περύπου).
Από τη διερεύνηςη των Ομϊδων Εργαςύασ προκύπτει ότι η ποςοτικό αποτύμηςη τησ
εικόνασ του ςχολεύου κινεύται κατϊ μϋςο όρο περύ το 3. Εξ αυτού και από τισ
περιγραφικϋσ αξιολογόςεισ φαύνεται ότι το ςχολεύο και το εκπαιδευτικό του ϋργο
κρύνεται θετικϊ ςτα περιςςότερα ςημεύα του. Ψςτόςο, υπϊρχουν αρκετϊ ςτοιχεύα τα
οπούα θα πρϋπει να βελτιωθούν ό ακόμη και να αναθεωρηθούν εξ αρχόσ. Παρακϊτω
παρατύθενται τα ςημαντικότερα θετικϊ ςημεύα και εκεύνα που κρύνονται ωσ προβλη-32-
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ματικϊ ό διαπιςτώνονται ελλεύψεισ.
α) Θετικϊ ςημεύα/ διαδικαςύεσ που ικανοπούηςαν περιςςότερο:
1. Οι εξωδιδακτικϋσ εργαςύεσ εκτελούνται ανελλιπώσ, αποτελεςματικϊ και με μεγϊλη
προθυμύα και εθελοντικό προςφορϊ του εκπαιδευτικού προςωπικού.
2. Σο διδακτικό και παιδαγωγικό επύπεδο του εκπαιδευτικού προςωπικού κρύνεται
από καλό ωσ πολύ ικανοποιητικό.
3. Η διεύθυνςη του ςχολεύου υποςτηρύζει ϋνα ςυνεργατικό, ςυμμετοχικό, ςυλλογικό
πλαύςιο εργαςύασ και το εν γϋνει κλύμα κρύνεται καλό και δημοκρατικό.
4. το ςχολεύο ϋχουν πραγματοποιηθεύ ωσ τώρα πολλϋσ δρϊςεισ ( προγρϊμματα για
το περιβϊλλον, τον πολιτιςμό, την υγεύα). Ενημερωτικϋσ εκδηλώςεισ ςε θϋματα πολιτικόσ προςταςύασ και για θϋματα υγεύασ. Εκθϋςεισ εικαςτικών και τεχνολογύασ κλπ)
και το εκπαιδευτικό προςωπικό κινητοποιεύται ικανοποιητικϊ και αξιοποιεύται ποικιλοτρόπωσ.
5. Ο ςχεδιαςμόσ τησ διδαςκαλύασ και η εκτϋλεςη του προγραμματιςμού, παρϊ τισ
αντικειμενικϋσ δυςκολύεσ (π.χ λόγω τησ καθυςτϋρηςησ ςτην πλόρωςη των θϋςεων
διδακτικού προςωπικού, ςε μερικϊ μαθόματα, των μετακινόςεων κ.λπ.), κρύνεται ικανοποιητικόσ χϊρη ςτην ετοιμότητα, εργατικότητα, εθελοντικό προςφορϊ και ευςυνειδηςύα των εκπαιδευτικών.
6. Από μεγϊλη μερύδα καθηγητών ϋχει γύνει αξιόλογη προςπϊθεια αξιοπούηςησ νϋων
μεθόδων διδαςκαλύασ (ομαδοςυνεργατικό, βιωματικό προςϋγγιςη). Ειδικότερα
ςημειώνεται η επιτυχύα για πρώτη χρόνια του μαθόματοσ τησ Ερευνητικόσ Εργαςύασ,
με καλϊ αποτελϋςματα για μαθητϋσ και ικανοποιητικό αποτύμηςη από τουσ εκπαιδευτικούσ.
7. το πλαύςιο τησ ςυμπλόρωςησ τησ διδαςκαλύασ ςτην τϊξη, το ςχολεύο
πραγματοποιεύ ενδιαφϋρουςεσ εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ κατϊ τη διϊρκεια του διδακτικού ϋτουσ που ςυμβϊλλουν ςτη διδακτικό και παιδαγωγικό του αποτελεςματικότητα.
8. Οι ςχϋςεισ καθηγητών - μαθητών χαρακτηρύζονται αρκετϊ καλϋσ. Πρωτοβουλύεσ
δημιουργικόσ ςυνεργαςύασ και οργϊνωςη εκδηλώςεων, προγραμμϊτων και δραςτηριοτότων ςυμβϊλλουν ςτο καλό κλύμα των ςχϋςεων των μελών τησ μαθητικόσ κοινότητασ. Η ςυζότηςη, η προςωπικό επαφό και οι εν γϋνει παιδαγωγικϋσ παρεμβϊςεισ
βοηθούν ςτην επύλυςη των περιςςότερων προβλημϊτων ςυμπεριφορϊσ των μαθητών. Κατϊ κανόνα το ςχολεύο δεν αντιμετώπιςε ςοβαρϊ προβλόματα παραβατικόσ
ςυμπεριφορϊσ από μαθητϋσ.
9. Η ςυςτηματικό παρακολούθηςη τησ φούτηςησ των μαθητών από τουσ υπεύθυνουσ
καθηγητϋσ ςυνϋβαλε ςτον καλύτερο ϋλεγχο των απουςιών των μαθητών και ςτην
αποτροπό τησ μαθητικόσ διαρροόσ λόγω ελλιπούσ φούτηςησ. Γενικότερα η μαθητικό
διαρροό ςτο ςχολεύο μασ εύναι ςχεδόν μηδενικό (4,4% ).
10. Η εμπλουτιςμϋνη διδαςκαλύα με πολλϋσ εργαςύεσ-δραςτηριότητεσ διαβαθμιςμϋνησ μαθηςιακόσ δυςκολύασ, τα ανακεφαλαιωτικϊ μαθόματα και οι επαναλόψεισ που
οργανώνονται από τουσ περιςςότερουσ εκπαιδευτικούσ ςυμβϊλλουν ςτην καλύτερη
ανταπόκριςη των μαθητών ςτουσ ςτόχουσ του προγρϊμματοσ του ςχολεύου και την
πρόοδό τουσ.
11. Θετικϊ αποτιμϊται η ατομικό και κοινωνικό ανϊπτυξη των μαθητών του ςχολεύου. ΄ αυτό ςυμβϊλλουν η δομό τησ ςχετικϊ μικρόσ τοπικόσ κοινωνύασ των μαθητών
μασ, που επιτρϋπει ςυνθόκεσ ϋνταξησ και αλληλογνωριμύασ από μικρό ηλικύα, η ςυμμετοχό τουσ ςτα εκπαιδευτικϊ προγρϊμματα που οργανώνονται και λειτουργούν ςτο
πλαύςιο του ςχολεύου, το ενδιαφϋρον των καθηγητών τουσ γι’ αυτούσ και το εν γϋνει
παιδαγωγικό κλύμα του ςχολεύου.
12. Από τη γενικότερη λειτουργύα του ςχολεύου, την ανϊπτυξη δρϊςεων και προγραμμϊτων, καθώσ και την αξιοπούηςη νϋων τεχνολογιών, προϋκυψε η διαπύςτωςη
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ότι κατϊ τη γνώμη εκπαιδευτικών, μαθητών, γονϋων και εν γϋνει τησ τοπικόσ κοινωνύασ το ςχολεύο χαρακτηρύζεται με θετικό πρόςημο ωσ «ϋνα καλό ςχολεύο».
13.
ςχολεύο επιτυγχϊνει να ανταποκριθεύ ςε μεγϊλο βαθμό ςτα λειτουργικϊ του ϋξοδα και
ςτισ
ανϊγκεσ ςτϋγαςησ και λειτουργύασ του
β) Προβλόματα/ διαδικαςύεσ που δημιούργηςαν δυςκολύεσ:
1. Σο ςχολεύο μειονεκτεύ ωσ προσ, τουσ διαθϋςιμουσ οικονομικούσ πόρουσ.
2. Καταγρϊφονται ελλεύψεισ του ςχολεύου ςε διοικητικό και ειδικό επιςτημονικό
προςωπικό, καθώσ και μεγϊλεσ καθυςτερόςεισ τησ διούκηςησ ςτην τοποθϋτηςη του
απαραύτητου διδακτικού προςωπικού.
3. ημειώνεται η ανϊγκη για ουςιαςτικό, ολοκληρωμϋνη με απόλυτη κρατικό ευθύνη
επιμόρφωςη του εκπαιδευτικού προςωπικού με παρϊλληλη διευκόλυνςη –απαλλαγό
από το διδακτικό του ϋργο.
4. Παρϊ τισ προςπϊθειεσ που ϋγιναν, από αρκετούσ καθηγητϋσ, για την εξαςφϊλιςη
ενόσ ϊτυπου ςυμβολαύου τησ τϊξησ και τη λειτουργύα του θεςμού του υπεύθυνου καθηγητό για θϋματα ςχολικού εκφοβιςμού και βύασ, το ςχολεύο μειονεκτεύ ωσ προσ την
ϋλλειψη μαθητικού κανονιςμού, ο οπούοσ εύναι απαραύτητο να ςυνδιαμορφωθεύ ςε
επόμενη φϊςη με τη ςυνεργαςύα εκπαιδευτικών, μαθητών και γονϋων.
5. Η ςυμμετοχό των γονϋων ςτον προγραμματιςμό, τισ δρϊςεισ και την εν γϋνει
λειτουργύα του ςχολεύου δεν εύναι ςτα επιθυμητϊ επύπεδα.
Κρύνεται απαραύτητη η ανϊληψη πρωτοβουλιών για την ενεργό ςυμμετοχό των γονϋων και του ςυλλόγου τουσ ςτη ζωό του ςχολεύου. Απαραύτητη επύςησ εύναι η διοργϊνωςη ενημερωτικών και επιμορφωτικών ςεμιναρύων για τουσ γονεύσ υπό την αιγύδα τησ τοπικόσ αυτοδιούκηςησ και η διαμόρφωςη πλαιςύου ςυνεργαςύασ ςχολεύου γονϋων που θα μπορούςε να ςυμπεριληφθεύ ςτον κανονιςμό του ςχολεύου.
6. Η αδόριτη ανϊγκη για:
α) τελϋχωςη και λειτουργύα τμημϊτων ϋνταξησ και υποδοχόσ.
β) Λειτουργύα του ςχολεύου ωσ κϋντρου ενιςχυτικόσ διδαςκαλύασ, λαμβϊνοντασ υπόψη την χιλιομετρικό απόςταςη μεταξύ τησ Δημοτικόσ Ενότητασ τησ Νϋασ Περϊμου και
τησ ϋδρασ του Καλλικρατικού Δόμου Μεγαρϋων .
7. Οι δρϊςεισ του ςχολεύου για τη βελτύωςη του εκπαιδευτικού ϋργου ςυζητούνται
ςτο ύλλογο Διδαςκόντων, αλλϊ διαπιςτώνεται η ϋλλειψη ςυγκεκριμϋνων και οργανωμϋνων χεδύων Δρϊςησ και επιςημαύνεται η ανϊγκη τησ ανϊπτυξησ και εφαρμογόσ
τουσ.
8. Αν και τα αποτελϋςματα του ςχολεύου τόςο ςτο επύπεδο των θεςμικών ςτόχων όςο
και ςτο επύπεδο των λοιπών δρϊςεων και εκδηλώςεων κρύνονται κατϊ το μϊλλον ό
όττον ικανοποιητικϊ, ωςτόςο υπϊρχει ακόμη μεγϊλο περιθώριο για βελτύωςη και
περαιτϋρω ανϊπτυξη. Από τα ανωτϋρω προκύπτει η ανϊγκη διαμόρφωςησ κατϊλληλων χεδύων Δρϊςησ με ςτόχο τη βελτύωςη του Εκπαιδευτικού Ϊργου του χολεύου
κατϊ τα επόμενα ςχολικϊ ϋτη.
Για το ςκοπό αυτό προτεύνονται και υποβϊλλονται ςτην κρύςη και απόφαςη του
υλλόγου Διδαςκόντων τα εξόσ χϋδια Δρϊςησ:
ΦΕΔΙΟ ΔΡΑΗ 1: «Διαμόρφωςη του εςωτερικού κανονιςμού του ςχολεύου»

ΦΕΔΙΟ ΔΡΑΗ 2: «Βελτύωςη και περαιτϋρω ανϊπτυξη τησ ςχολικόσ ιςτοςελύδασ»
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