
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 Σχολείο μας, το 1ο ΓΕΛ Μαρκοπούλου συγκεντρώνει μαθητικό πληθυσμό
(περίπου 300 μαθητές/ριες) της ημιαστικής περιοχής του ομώνυμου δήμου. Τα
περιορισμένα πολιτιστικά ερεθίσματα για τους μαθητές/ριες αντανακλώνται και στο
γενικότερα αδύναμο/μέτριο επίπεδο του μαθητικού πληθυσμού τόσο στα γλωσσικά
μαθήματα όσο και στις φυσικές επιστήμες, με λίγες εξαιρέσεις πολύ καλών
επιδόσεων. Συχνά οι ελλείψεις των μαθητών/ριών μας σε προαπαιτούμενη γνώση,
κυρίως της Α΄Λυκείου αναγκάζουν, ειδικά κατά το πρώτο δίμηνο του σχ. έτους, έως
τα μέσα Νοεμβρίου, να μοχθούν οι εκπαιδευτικοί για την συμπλήρωση των "κενών"
ώστε να προετοιμάζεται το έδαφος για την ύλη της νέας βαθμίδας. Πολλές φορές
ωστόσο η συμπλήρωση των "κενών" συνεχίζει να αποτελεί παθογένεια που
αντιστρέφεται δύσκολα και εκδηλώνεται ως παραίτηση ή αδιαφορία. Ο Σύλλογος
διδασκόντων/σών αριθμεί περίπου 26-28 άτομα που καλύπτουν διδακτικές,
εξωδιδακτικές και διοικητικές υποχρεώσεις. Επί πλέον διαθέτει μόνιμα με πλήρες
ωράριο δυο φύλακες και ένα άτομο με σύμβαση έργου στην καθαριότητα. Το σχολικό
συγκρότημα διαθέτει Βιβλιοθήκη, εργαστήριο Πληροφορικής, Χημείο, είναι
εξοπλισμένο με Η/Υ, σύνδεση  στο διαδίκτυο και σύστημα προβολής σε κάθε
αίθουσα, στους παραπάνω χώρους καθώς και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
Τρεις αίθουσες διαθέτουν διαδραστικό πίνακα, καθώς και το εργαστήριο
Πληροφορικής.  Επίσης διαθέτει γήπεδο μπάσκετ και βόλλεϋ, εκ των οποίων το
μπάσκετ λειτουργεί και το απόγευμα για το κοινό. Ο αύλειος χώρος είναι
προνομιούχος, ευρύχωρος, με μικρό αλσύλιο και παγκάκια. Μικρός αριθμός
μαθητών/τριών μεταφέρεται με σχολικό λεωφορείο  και ΚΤΕΛ.

Το Σχολείο μας στοχεύει:

στην προώθηση των παιδαγωγικών στόχων της ισότητας, της δημοκρατίας και
της συνύπαρξης  χωρίς διακρίσεις, περιορισμούς και ανισότητες στο πλαίσιο
της εκπαιδευτικής και σχολικής δημοκρατίας, που θέτει το  Υπουργείο (Υ.ΠΑΙ.Θ)
στην καλλιέργεια, με όλα τα μέσα, πνεύματος αυτοσεβασμού και



αλληλοσεβασμού μεταξύ καθηγητών/τριών, μαθητών/τριών και γονέων-
κηδεμόνων με σκοπό να διαμορφώσει χαρακτήρες ικανούς να βρεθούν
αλληλέγγυοι με τους συνανθρώπους τους αρμονικά και δημιουργικά και να
τοποθετούνται  υπέρ του διαλόγου και της αμοιβαίας κατανόησης
στην παροχή  ποιοτικής εκπαίδευσης και στη συνεχή βελτίωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας
στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της
σχολικής ζωής, η οποία θα συμβάλει στην αρμονική και ποιοτική σχολική ζωή
ενώ ενδυναμώνει τις απαραίτητες δεξιότητες του/της  πολίτη/ιδος του αύριο.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Στα θετικά σημεία για το σχολ. έτος 2020-21 προσμετρώνται: 

Η εφαρμογή του κανονισμού (προσαρμοσμένο στην συνθήκη της πανδημίας) με
σαφές πλαίσιο καθημερινής λειτουργίας.
Η τακτική ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων.
Η συνεχής συνεργασία μεταξύ διδασκόντων/σών σε κλίμα αμοιβαιότητας και
αλληλοϋποστήριξης, που κινητοποίησε και εμψύχωσε στη συνέχεια την
καθημερινή εξαποστάσεως διδασκαλία.
Την τακτική ανά εβδομάδα μονόωρη συνεδρίαση (κάθε Παρασκευή μεσημέρι),
ώστε να συζητιούνται και επιλύονται άμεσα οι δυσλειτουργίες που προέκυπταν
στην τάξη αλλά και να ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί για θέματα και
δυσκολίες των μαθητών/τριών μας.
Η διαρκής εμπλοκή των μαθητών/τριών σε δράσεις και ομίλους, ώστε το
αντικείμενο μάθησης να δοκιμάζεται σε "πραγματικές" εξωσχολικές συνθήκες.
Το κλίμα σεβασμού, οικειότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών
που διευκόλυνε την ανταπόκριση στις νέες προκλήσεις στο διάστημα της
πανδημίας
Η επιστημονική επάρκεια και το επαγγελματικό ήθος των εκπαιδευτικών που με
συνέπεια ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις του Σχολείου

Σημεία προς βελτίωση

Προτείνεται : 

Η ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, με περαιτέρω



αξιοποίηση της ψηφιακής τάξης eclass.
Συστηματική συνεργασία εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα ή τάξη για την
παρακολούθηση στην τάξη (shadowing), την  παραγωγή και ανταλλαγή υλικού,
κοινού για την διδασκαλία/μάθηση των διδακτικών αντικειμένων, ώστε να
αλληλοσυμπληρώνονται και εμπλουτίζονται οι διδακτικές προσεγγίσεις μέσα
από εξωστρέφεια και εξερεύνηση.
Τόνωση του ρόλου του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, ώστε σε καθορισμένο χρόνο
να συζητούν μαζί του/της είτε ατομικά είτε σε τμήματα για την πρόληψη και
αντιμετώπιση ζητημάτων που ανακύπτουν στη σχολική καθημερινότητα.
Συνεργασία με 5μελή  ή 15λες.
Ενθάρρυνση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για στενότερη συνεργασία
με το Σχολείο

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η εφαρμογή του σχολικού κανονισμού ως προϋπόθεσης για την υποστήριξη της
μαθησιακής ακολουθίας
 Το αμοιβαίο κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών και Διεύθυνσης,
εδραιωμένο στην ανοιχτή συζήτηση και λήψη αποφάσεων, που διευκολύνει τη
ροή της καθημερινότητας του Σχολείου. 
Η αξιοποίηση πόρων για τον εξοπλισμό όλων των αιθουσών με σύνδεση στο
διαδίκτυο, laptop, προτζέκτορα, και τρεις διαδραστικούς πίνακες για τον
εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας.
Η ιστοσελίδα του Σχολείου για τη συστηματική  παρακολούθηση,
επικαιροποίηση και δημοσίευση όλων των νέων που αφορούν στις σπουδές, τις
δράσεις, τις διακρίσεις ή και ανάγκες του Σχολείου. Η άμεση και αξιόπιστη
ενημέρωση  ενισχύει τη σύνδεση και εμπιστοσύνη με την τοπική κοινωνία και
τους γονείς/κηδεμόνες.
Η αναβάθμιση -ανακαίνιση των υποδομών του Σχολείου: γήπεδο μπάσκετ,
ποδοσφαίρου, βάψιμο εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αξιοποίηση του
αύλειου χώρου με παγκάκια, καθαρισμός και συντήρηση κήπου καθώς και των
τουαλετών.
Η εμπεδωμένη αξία της σύνδεσης του Σχολείου με την τοπική κοινωνία που
αντανακλάται στη συστηματική συνεργασία με το Δήμο - σταθερός και
ουσιαστικός αρωγός του Σχολείου- μέσα από κοινή φιλοσοφία για τον κρίσιμο
και πρωταρχικό ρόλο της εκπ/σης στην κοινωνία.



Σημεία προς βελτίωση

Διατήρηση και ενίσχυση/εμπλουτισμός/επικαιροποίηση όλων των θετικών
σημείων: κανονισμός, ιστοσελίδα, συντήρηση και αναβάθμιση υποδομών,
συνεργασία με το Δήμο Μαρκοπούλου.
Για την υποστήριξη του Σχολείου και τη σύνδεση με την κοινότητα:
Πρόσκληση, οργάνωση και σύνδεση με την κοινότητα αποφοίτων του Σχολείου.
Διασύνδεση και συμμετοχή  σε κοινές δράσεις με άλλα σχολεία του Δήμου (και
όμορων δήμων) και ανταλλαγή καλών πρακτικών

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Στα θετικά σημεία προσμετρώνται: Η ανάγκη των εκπαιδευτικών για
επικαιροποίηση και εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.
Η συμμετοχή μεγάλου ποσοστού σε δράσεις και προγράμματα εθνικής και
ευρωπαϊκής εμβέλειας.
H συμμετοχή και εκπόνηση πρότασης για Erasmus.
Οι πολλαπλές δεξιότητες και η εξωστρέφεια.

Σημεία προς βελτίωση

Οργάνωση σε συνεργασία με φορείς (Δήμος, όμορα σχολεία, Παν/μιο κ.ά)
εργαστηρίων με σκοπό:  
Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων.
Ενίσχυση ήπιων δεξιοτήτων στη επικοινωνία, οργάνωση & διαχείριση ομάδων,
διερευνητική μάθηση.
Εργαστήρια βιωματικής μάθησης/διδασκαλίας
Αξιοποίηση του προνομιούχου φυσικού χώρου του Σχολείου και των
δυνατοτήτων της εγγύτερης περιοχής στη διδασκαλία/μάθηση
Ενίσχυση διαθεματικότητας
Συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα


