
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 μας βρίσκεται σε μια περιοχή της Αττικής που σταδιακά μετατοπίστηκε η οικονομίας της από τη
γεωργία σε αστικά επαγγέλματα. Οι αλλαγές αυτές άλλαξαν τη δομή της οικονομίας και της κοινωνίας. Η
κλειστή τοπική κοινότητα έπρεπε να αφομοιώσει νέους κατοίκους, όχι πάντα χωρίς προβλήματα. Η πληθυσμιακή
έκρηξη οδήγησε στη δημιουργία νέων σχολείων και πρόβαλε ως επιτακτική ανάγκη την αποδοχή των
διαφορετικών πληθυσμιακών ομάδων, ώστε αυτές να συνυπάρχουν αρμονικά και να συνεργάζονται. Η
αρβανίτικη καταγωγή πολλών ντόπιων περιορίστηκε ως λαογραφική συνιστώσα. Σήμερα, το Μαρκόπουλο ως
ημιαστική περιοχή της πρωτεύουσας αγωνίζεται να εναρμονιστεί με τις ποικίλες αλλαγές, χωροταξικές,
δημογραφικές, οικονομικές, αναζητώντας ερείσματα στην ισχυρή παρουσία των οικογενειακών δεσμών και της
βιωμένης πολιτισμικής ταυτότητας χωρίς να χάσει τον πολυπολιτισμικό προσανατολισμό της σύγχρονης εποχής

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ο Σύλλογος διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ Μαρκοπούλου προσδιόρισαν τους στόχους που είναι σημαντικοί για τη
φυσιογνωμία του σχολείου, τα εργαλεία για την επίτευξη και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και με το
πέρας της διαδικασίας για την σχολική χρονιά 2021-2022 καταγράφουν και αξιολογούν τα πρώτα αποτελέσματα
τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για τη συνέχεια. Η εκτίμηση είναι ότι ξεκίνησε μια δυναμική διαδικασία που
θα βελτιώσει τη μαθησιακή και παιδαγωγική διαδιακασία σε όλους τους άξονες.

 

Σημεία προς βελτίωση

Από όλες τις ομάδες εργασίας τονίσθηκε ότι οι συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία και η έκταση και οι
απαιτήσεις  της ύλης στα μαθήματα της ομάδας Α των τάξεων Α και Β και της Γ Λυκείου ήταν παράγοντες κατά
περίπτωση που δυσκόλεψαν τις δράσεις που ε΄χουν περιγραφεί παραπάνω.



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Ενίσχυση της σύνδεσης του σχολείου με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus ως συνέχεια της απολύτως
επιτυχούς διοργάνωσης της Δράσης Participation. Η τελευταία αποτέλεσε πρόκριμα επιλογής του σχολείου μας
στην ομάδα σχολείων ΚΜΟP ERASMUS στη δράση Dive in Dialogue Συστηματική αξιοποίηση των υπαρχόντων
διαδραστικών πινάκων του σχολείου Ενίσχυση του σχολείου με διαδραστικούς πίνακες σε κάθε αίθουσα στο
πλαίσιο των εξαγγελιών του ΥΠΑΙΘ 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

 Α1. Με την εφαρμογή των δράσεων η παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία παρουσίασε βελτίωση σε ποσοστό
1,2%  στην Α΄και Β΄ τάξη, όπως έδειξαν οι Μ.Ο. βαθμολογίας. Εφαρμόστηκαν κυρίως ολιγόλεπτα τεστ και
συνεχείς επαναλήψεις με αφετηρία την ΤΘΔΔ ώστε να επιτευχθεί η επανασύνδεση των μαθητών/τριών με το
σχολείο και την καθημερινή μαθησιακή διαδικασία μετά το lockdown. Διαπιστώθηκε με ανώνυμο
ερωτηματολόγιο ότι η αξιοποίηση της βιβλιοθήκης που διαθέτει το Σχολείο θα απελευθερώσει και νέες
προοπτικές τόσο στην επίδοση όσο και στην ενίσχυση όλων των σχέσεων και συνακόλουθα της επικοινωνίας
στην καθημερινή σχολική ζωή, εντός και  εκτός σχολείου.

Προτάθηκε η συνεργασία καθηγητών/τριών για αποδελτίωση υλικού από την ΤΘΔΔ για χρήση τόσο στην σχολική
τάξη όσο και στην e-class.

Α2. Σχετικά με τις απουσίες διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος τους αφορά στις πρώτες ώρες και σε μια νοοτροπία
που ωθεί στην αξιοποίηση του "κεκτημένου" των 114 απουσιών, ενώ πολλοί/ές μαθητές/τριες ισχυρίστηκαν ότι
 οι απουσίες τους  οφείλονται στο ανιαρό του μαθήματος  (κατά το ερωτηματολόγιο). Προτάθηκε η ενίσχυση
 εργασίας σε ομάδες (που διαπιστώθηκε ότι ενισχύει την κινητοποίηση) και η μελέτη και άλλων παραμέτρων για
τον εμπλουτισμό της μαθησιακής διαδικασίας.

Α3. Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές/τριες νιώθουν ασφάλεια και εμπιστοσύνη προς το σχολείο, διευκολύνθηκαν με
τη σύναψη "συμβολαίου" συμπεριφοράς στην αρχή του έτους, αξιοποίησαν την παρουσία ψυχολόγου ενώ οι
συζητήσεις σε κύκλο με υπεύθυνους/ες καθηγητέ/ριες ανά τμήμα, όπου χρειάστηκε, για επίλυση προβλημάτων
εμπέδωσαν το αίσθημα κοινότητας.

Α4. Διαπιστώθηκε η ανάγκη για ενίσχυση της επαφής με τους- γονείς που ήταν συγκρατημένη λόγω και του
υγειονομικού πρωτοκόλλου-με τακτές επαφές σε ομάδες -ίσως και με παρουσία ψυχολόγου-με θέματα κοινού
ενδιαφέροντος στο επόμενο έτος.

Α5. Τα ανώνυμα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι μαθητές ανέδειξαν μικρής έντασης και έκτασης
δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν με συζήτηση των υπευθύνων των τμημάτων, όπου χρειάστηκε, και μάλιστα η
συμμετοχή της ψυχολόγου στις ομάδες αυτές ήταν πολύ βοηθητική.

Α6. Η διοίκηση της μονάδας υποστηρίζει τη μαθησιακή και τις άλλες διαδικασίες της σχολικής καθημερινότητας
με διάλογο πριν τη δράση και κατάλληλη ενημέρωση του Συλλόγου, πρόβλεψη, προετοιμασία και κάλυψη των
αναγκών κάθε εγχειρήματος (π.χ. εξασφάλιση των μέσων όπως ηλεκτρονικές συσκευές, αλλαγές στο πρόγραμμα
για την βέλτιστη εξυπηρέτηση μαθητών/τριων και καθηγητών/τριών, διάχυση πληροφοριών, ώστε να λειτουργεί ο
πολλαπλασιασμός, με ηλεκτρονική διασύνδεση και εκτός e mail για ταχύτερη ενημέρωση)

Α7.  Για  την ενδυνάμωση της σύνδεσης με την ευρύτερη κοινωνία προτάθηκε



η ενίσχυση του εθελοντισμού για την ενεργοποίηση μαθητών και μαθητριών σε
θέματα τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.
η κινητοποίηση των σχολικών κοινοτήτων για κατάθεση πρωτότυπων ιδεών για
εθελοντικές δράσεις ώστε να γνωρίσουν καλύτερα τον τόπο και τις ανάγκεςτου
και να ανταποκριθούν υποστηρικτικά και ευρηματικά σε αυτές.

Α8. Λειτούργησε αποτελεσματικά η διάχυση πρακτικών και ενίσχυση δεξιοτήτων μεταξύ των καθηγητών/τριών
του Σχολείου σχετικά με τη χρήση εποπτικών μέσων και συγκεκριμένα σχετικά με τους διαδραστικούς πίνακες,
τη μεθόδο ανεστραμμένης τάξης και την διαχείριση της e class και την ενίσχυση δεξιοτήτων ενεργητικής
ακρόασης.

A9. Για άλλη μια χρονιά διαπιστώθηκε ότι η συμμετοχή σε εξωδιδακτικές δραστηριότητες που ήταν πολλές και
ποικίλες, ενισχύουν την εξωστρέφεια και συνδέουν το σχολείο με την σύγχρονη πραγματικότητα, ενισχύει το
μαθησιακό ενδιαφέρον και συσφίγγει τις σχέσεις.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Ο καλός σχεδιασμός και  προετοιμασία των δράσεων διευκολύνει την υλοποίηση τους με ευελιξία στην
αναπροσαρμογή στρατηγικής (όταν χρειαστεί) και εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων.

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

Πρακτική 1

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Τίτλος Δράσης

Για μια Κοινότητα Μάθησης: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ -
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ

Στόχος Βελτίωσης

Από τη συστηματική διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί  ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε δράσεις
και προγράμματα που διεξάγονται σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Το ίδιο ενδιαφέρον εκδηλώνουν και οι
μαθητές, σύμφωνα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα τους. Για την υλοποίηση των δράσεων και των
προγραμμάτων θεωρήθηκαν αναγκαία: 1) Η συστηματικότερη διάχυση των σχετικών πληροφοριών  και η
οργάνωση των δράσεων ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου και 2) η στήριξη των
υλοποίησης των παραπάνω με την εξασφάλιση της πλήρους λειτουργίας όλων των ηλεκτρονικών συσκευών που
διαθέτει το σχολείο καθώς και η προσπάθεια εξασφάλισης επιπλέον μέσων και πόρων. Ενδεικτικά αναφέρεται
ότι 1) το ποσοστό των μαθητών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή σε διαγωνισμό αυξήθηκε θεαματικά
όταν η ενημέρωση ήταν συστηματική και 2) υπάρχει δυνατότητα χρήσης φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών
αλλά πιθανά να απαιτείται η αναβάθμιση της σύνδεσης στο διαδίκτυο ώστε να αποσυμφορηθεί η λειτουργία του
εργαστηρίου της πληροφορικής.



Ενέργειες Υλοποίησης

ΣΤΟΧΟΣ:

Η συστηματικότερη διάχυση  πληροφοριών  και η οργάνωση των δράσεων ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή 
λειτουργία του σχολείου 

1. Κατασκευάσθηκε φόρμα με όλες τις δράσεις - προγράμματα και διερευνήθηκε η πρόθεση συμμετοχής εκ μέρους
των μαθητών. Η φόρμα αυτή αναπροσαρμόζεται και εμπλουτίζεται μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους με νέες
δράσεις και προτάσεις 

2. Για την ενημέρωση των μαθητών χρησιμοποιούνται:

Η λειτουργία emails μέσω του myschool
Έχουν φτιαχθεί ομάδες χρηστών ανά τμήμα Γενικής Παιδείας και Ομάδας
Προσανατολισμού στο mail του σχολείου ώστε να είναι δυνατόν να
αποστέλλονται Υπεύθυνες Δηλώσεις συναίνεσης και ενημερωτικό υλικό κατά
περίπτωση.
Έχει οργανωθεί στην ηλεκτρονική τάξη του ΠΣΔ μάθημα με τον τίτλο 1ο ΓΕΛ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ με χρήστες όλους τους μαθητές για άμεση ενημέρωση πέρα
των κηδεμόνων
Έχουν οργανωθεί υποστηρικτικές ενότητες προγραμμάτων στο e class
Η Ιστοσελίδα του Σχολείου

3. Για την ενημέρωση των σκπαιδευτικών εκτός από τα παραπάνω χρησιμοποιούνται τα συνεργατικά έγγραφα
της google. Μέσω αυτών πραγματοποιείται μεγάλο μέρος της συζήτησης κάθε φορά σχετικά με τις δράσεις που
έπονται ώστε να μην διαταρράσεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου

Αυτός ο τρόπος συζήτησης και ανατροφοδότησης χρησιμοποιείται όποτε κριθεί ότι θα διευκολύνει την ομαλή
λειτουργία του σχολείου συντομεύοντας - αλλά όχι υποκαθιστώντας - τις παιδαγωγικές συνεδριάσεις ( σε
συνεργατικά έγγραφα αποτυπώνεται η επίδοση των τμημάτων και οι παιδαγωγικές προτάσεις των
εκπαιδευτικών) ή διευκολύνοντας την τήρηση βιβλίου ύλης ή απουσιολογίων σε περιπτώσεις τηλεκπαίδευσης.

 

ΣΤΟΧΟΣ:

Η στήριξη των υλοποίησης των παραπάνω με την εξασφάλιση της πλήρους λειτουργίας όλων των 
ηλεκτρονικών συσκευών που διαθέτει το σχολείο καθώς και η προσπάθεια εξασφάλισης επιπλέον 
μέσων και πόρων.

1.Το Εργαστήριο της Πληροφορικής με την παρουσία της Διευθύντιας, των Υποδιευθυντριών και  των υπεύθυνων
εκπαιδευτικών είναι διαθέσιμο πέρα του μαθήματος της Πληροφορικής

2.Στο Εργαστήριο της Πληροφορικής υπάρχει ειδικά κατασκευασμένο ντουλάπι ώστε τα tablets που διαθέτει το
σχολείο να είναι συνέχεια φορτισμένα για όποιον συνάδελφο τα χρειασθεί

3. Σε όλες τις αίθουσες του κτιρίου είναι διαθέσιμα προς άμεση χρήση

ενσύρματη σύνδεση στο internet
laptop



βιντεοπροβολέας

4. Διατίθεται κινητός βιντεοπροβολέας και laptop για τις λυόμενες αίθουσες όπου δεν υπάρχει μόνιμη
εγκατάσταση

5. Υπάρχουν στο γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου Laptops στην διάθεση των εκπαιδευτικώ

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://eclass.sch.gr/courses/0552040482/

Πρακτική 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Τίτλος Δράσης

Για μια Κοινότητα Μάθησης. Ενσωμάτωση &amp; Διαχείριση. Ειδικές
Εκπαιδευτικές Ανάγκες. Σύγχρονες πρακτικές διδασκαλίας

Στόχος Βελτίωσης

ΣΤΟΧΟΙ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα:                             

Ειδικής Αγωγής
Ανεστραμμένης τάξης
Χρήσης διαδραστικού πίνακα

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τη φοίτηση μαθητών/μαθητριών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες την τρέχουσα σχολική
χρονιά, αλλά και τις προηγούμενες καθώς και τη συμμετοχή πολλών εκπαιδευτικών στην εξέτασή τους κατά τις
πανελλαδικές εξετάσεις, θεωρούμε απαραίτητη την επιμόρφωση όλων μας σε θέματα ειδικής αγωγής μέσω
σεμιναρίων-διαλέξεων από ειδικούς.    Επίσης, σκοπεύουμε να οργανώσουμε σεμινάρια-εργαστήρια πάνω στη
χρήση διαδραστικών πινάκων που ήδη διαθέτει το σχολείο μας καθώς και πάνω στη σύγχρονη μέθοδο
διδασκαλίας της ανεστραμμένης τάξης. Τα σεμινάρια-εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν από εκπαιδευτικούς του
σχολείου μας ή/και από εξωτερικούς συνεργάτες.

Ενέργειες Υλοποίησης

Για τον πρώτο μας στόχο που αφορά την επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής, υποβλήθηκαν αιτήσεις
συμμετοχής στο σεμινάριο του ιεπ σχετικά με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Η έναρξη του σεμιναρίου θα γίνει



τις προσεχείς ημέρες.

Για τον δεύτερο στόχο που αφορά την επιμόρφωση πάνω στην ανεστραμμένη τάξη, φτιάχτηκε μία παρουσίαση, η
οποία περιλαμβάνει τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζει ένας εκπαιδευτικός που επιθυμεί να ενημερωθεί
ή/και να εφαρμόσει στο μάθημά του τη μέθοδο αυτή.

Για τον τρίτο μας στόχο που αναφέρεται στη χρήση διαδραστικού πίνακα, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας
ένα σχετικό εισαγωγικό σεμινάριο από εκπαιδευτικό του Λυκείου μας.

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

https://docs.google.com/presentation/d/11z0tC8_rnrvsCeAQLgsBZ_Y-
2KWHk0X_/edit#slide=id.p1

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

"Αλληλοδιδακτική" δηλαδή διάχυση γνώσεων και μεθόδων μεταξύ καθηγητών για
ταχεία ενίσχυση και εξέλιξη δεξιοτήτων ή σε δίκτυο σχολείων. Τακτικά βιωματικά
εργαστήρια με διαφορετικές θεματικές (π.χ. οργάνωση κι εμψύχωση ομάδας,
επίλυση προβλημάτων καθημερινής πρακτικής, τεχνικές επικοινωνίας, επίδειξη
καλών πρακτικών) κάθε φορά.


