
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

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 σχολείο χτίστηκε το 1970. Βρίσκεται στον Υμηττό Αττικής και στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο με το 4ο
Δημοτικό σχολείο Υμηττού, το 1ο Νηπιαγωγείο Υμηττού και το 1ο Λύκειο Υμηττού, όπου βρίσκονται μόνο
σχολεία και πάρκα. Οι χώροι του σχολείου επαρκούν για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητικού
πληθυσμού (357 μαθητές κατά το σχ. έτος 2021-22) και διαθέτει τρεις εισόδους με τη μία από αυτές να έχει
ράμπα εξυπηρέτησης ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΕΑ).

Το σχολείο διαθέτει δύο εργαστήρια πληροφορικής, δύο εργαστήρια φυσικής, δύο αίθουσες τεχνολογίας, αίθουσα
μουσικής, αίθουσα προβολών και δύο αίθουσες με εγκατεστημένο διαδραστικό πίνακα. Επίσης μέσα στο χώρο
του σχολείου υπάρχει κλειστό γυμναστήριο.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Μέσα από τις ομάδες εργασίας επετεύχθη η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μαθητών ενώ η αντίληψή τους
για τους καθηγητές τους και το ρόλο τους βελτιώθηκε σημαντικά. Τέλος όλες οι εξωσχολικές δραστηριότητες
είχαν ως αποτέλεσμα οι μαθητές μας να αποκτήσουν θετικές εμπειρίες και ουσιαστική και ανθρώπινη επαφή με
τους εμπλεκόμενους καθηγητές.

Σημεία προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία



Στα θετικά σημεία καταγράφονται η εμπειρία που απέκτησε το σχολείο σχετικά με τη σύναψη μνημονίου
συνεργασίας με φορείς, η αναζήτηση και εύρεση πόρων για το σχολείο μέσω ιδιωτικής χρηματοδότησης και η
συνεργασία με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.

Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Μια επιμόρφωση θα μας έδινε ιδέες έτσι ώστε μελλοντικά να συνεργαστούμε και με άλλους φορείς και να
ενημερωθούμε για διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα



Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Τα σημαντικότερα αποτελέσματα των δράσεων της σχολικής μας μονάδας είναι:

Η βελτίωση της υλικοτεχνικής μας υποδομής.
Η συμμετοχή του σχολείου σε εκπαιδευτικά προγράμματα φορέων.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

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

Πρακτική 1

Άξονας

Σχολείο και κοινότητα

Τίτλος Δράσης

Ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία και στους φορείς

Στόχος Βελτίωσης

Δημιουργία ομάδας που θα συνεργάζεται με  φορείς
Η από κοινού πραγματοποίηση δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας της
εκπαίδευσης

Ενέργειες Υλοποίησης

Η δράση ξεκίνησε το Νοέμβριο με τη σύναψη μνημονίου συνεργασίας με τον Δήμο Καισαριανής. Το μνημόνιο
προέβλεπε συνεργασία του σχολείου μας στο έτος αφιερωμένο στην κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις που έχει
αυτή και στη δημιουργία οικολογικής συνείδησης στο μαθητικό πληθυσμό του σχολείου. Για την επίτευξη του
προγράμματος  πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

Δενδροφύτευση στο χώρο του σχολείου από την ομάδα cosmic φ (KOINΣΕΠ
Project Phoenix)
Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την κλιματική αλλαγή και την
ανακύκλωση.
Επίσκεψη μαθητών σε έκθεση ζωγραφικής του Δήμου Υμηττού σχετικά με την
κλιματική αλλαγή.



Επίσκεψη τμημάτων  στο βουνό του Υμηττό και περιήγηση στα μονοπάτια.
Συμμετοχή στην ημερίδα του Δήμου Υμηττού σχετικά με το έτος κλιματικής
αλλαγής.
Αποτίμηση της δράσης  

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://padlet.com/dindilaveris/18491t0nx3mqjzwt

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια


