
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 6ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου έχει εννέα αίθουσες, εργαστήρια τεχνολογίας, φυσικών
επιστημών, πληροφορικής και αίθουσα μουσικής για το αντίστοιχο μάθημα.  Από
άποψη τεχνολογίας διαθέτει βιντεοπροβολείς και κάποιους φορητούς υπολογιστές,
ώστε οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να διδάσκουν και με άλλους τρόπους πλην των
παραδοσιακών. Οι μαθητές  του σχολείου προέρχονται  από  αστικές οικογένειες, 
εργατικές οικογένειες.  Εδώ φοιτούν και μαθητές πού διαμένουν στις εργατικές
κατοικίες που βρίσκονται κοντά στο σχολείο.  Καταά τη διάρκεια του σχ. Έτους
2020-2021 υπήρξαν περιπτώσεις παιδιών που αντιμετώπισαν δυσκολία και
αδυναμία ανταποκρίσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για λόγους οικονομικούς,
αλλά και περιπτώσεις δυσκολίας  της εξ αποστάσεως επικοινωνίας  κυρίως με τις
οικογένειες κάποιων μαθητών/τριων για τους ίδιους λόγους .

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ως θετικά σημεία μπορούμε να οριστούν τα παρακάτω:

1. Η κάλυψη των εκπαιδευτικών στόχων σε ικανοποιητικό βαθμό
2. Η διατήρηση,  αν και εξ αποστάσεως, μιας καλής σχέσης με τους μαθητές και

τους γονείς
3. Η ανάπτυξη, από τη μεριά των παιδιών,  δεξιοτήτων  στη διαχείριση της εξ

αποστάσεως εκπαίδευσης
4. Η ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος
5. Η ανάπτυξη προσαρμοστικότητας σε νέα δεδομένα



Σημεία προς βελτίωση

Η ανάπτυξη της δυνατότητας  για συνεργατική μάθηση από την πλευρά των
μαθητών αλλά και η βελτίωση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στη χρήση της
τεχνολογίας, ώστε να μπορέσουν να γίνουν πιο ευέλικτοι σε  αυτή τη μορφή 
μάθησης - διδασκαλίας

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Διάθεση πνεύματος συνεργασίας
2. Υποστηρικτική στάση απέναντι στο σχολείο και τις ανάγκες του
3. Επικοινωνία

 

 

 

Σημεία προς βελτίωση

θεωρείται δεδομένο ότι η βελτίωση των συνθηκών θα διευκολύνει και τη λειτουργία
του σχολείου σε αυτό το επίπεδο.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Τα θετικά στοιχεία μπορούν να συνοψιστούν ως εξής : 



1. οργάνωση και προγραμματισμός των εκπαιδευτικών
2. παρακολούθηση των οδηγιών του Υπουργείου
3. τήρηση των υποχρεώσεων όλων των μελών της σχολικής κοινότητας
4. πρόληψη και αντιμετώπιση φαινόμενο ενδοσχολικής βίας
5. έγκαιρη ανάθεση αρμοδιοτήτων στους εκπαιδευτικούς
6. ενθάρρυνση και διευκόλυνση από τη διεύθυνση του σχολείου, ώστε να

επιτευχθούν οι κάθε είδους στόχοι τους
7. παρακολούθηση ενημερωτικών ημερίδων,  συναντήσεων, σεμιναρίων  από τη

διοίκηση και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου

 

Σημεία προς βελτίωση

1. ανάγκη μεγαλύτερης αλληλεπίδρασης, διαθεματικότητας και
διεπιστημονικότητας των εκπαιδευτικών

2. ανάγκη για μεγαλύτερη δραστηριοποίηση των μαθητών, ώστε να είναι
περισσότερο συγκεντρωμένοι κατά τη διάρκεια του διαδικτυακού μαθήματος

3. ανάγκη για περισσότερες ομαδικές εργασίες, για χρήση διαφοροποιημένης
διδασκαλίας, για συμμετοχή σε περισσότερες αθλητικές περιβαλλοντικές
δράσεις

4. ανάγκη διοργάνωσης επιμορφωτικών δράσεων
5. ανάγκη συμμετοχής των μαθητών σε διάφορες κοινωνικές και πολιτιστικές

δράσεις, όσο βέβαια το επιτρέπουν οι ιδιαιτερότητες σχολικής χρονιάς, η οποία
βρήκε απροετοίμαστους όλους τους χώρους αλλά και το χώρο του σχολείου,
καθώς ήταν απαραίτητο εκπαιδευτικοί, γονείς- κηδεμόνες και μαθητές να
προσαρμοστούν σε εντελώς καινούργια δεδομένα σε πολύ μικρό χρονικό
διάστημα


