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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 20ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου είναι μια σχολική μονάδα γειτονιάς του Ιλίου η οποία βρίσκεται στα σύνορά του
με το Καματερό. Λειτουργεί ως 12θέσιο, με Τμήμα Ένταξης και Τμήμα Υποδοχής ΖΕΠΙΙ και τη σχολική χρονιά
2020-2021 λειτούργησαν δύο τμήματα στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ως τις 16.00. Ο αριθμός των μαθητών του
σχολείου για τη σχολική χρονιά 2020- 2021 ήταν 229.  Ο αριθμός των εκπαιδευτικών του σχολείου ήταν 26.

 Το σχολικό κτήριο κατασκευάστηκε το έτος 1996, καλύπτει ικανοποιητικά τις ανάγκες της σχολικής μονάδας
και διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Διαθέτει δώδεκα  αίθουσες Σχολικών Τμημάτων, εργαστήριο
Πληροφορικής, Εργαστήριο Φυσικής Πειραματικής, Σχολική Βιβλιοθήκη, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Κουζίνα,
Τμήμα Ένταξης, Τμήμα ΖΕΠ ΙΙ, Βοηθητικές Αίθουσες, Γραφείο Εκπαιδευτικών, Γραφείο Υποδιεύθυνσης και
Γραφείο Διεύθυνσης.

Ως χώροι σίτισης των μαθητών, χρησιμοποιούνται η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και μια αίθουσα διδασκαλίας
του ισογείου. Η συντήρηση του σχολικού κτηρίου επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό από τις υπηρεσίες του
Δήμου, παρόλο το γεγονός ότι παρατηρείται δυσκολία εκ μέρους του στην αντικατάσταση  μέρους των
εγκαταστάσεων που έχει φθαρεί.

   Ο προαύλιος χώρος είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικός. Το ίδιο και το γήπεδο καλαθοσφαίρισης. Ο περιβάλλων
χώρος του σχολικού συγκροτήματος είναι ιδανικός δεδομένου ότιι το σχολειο βρίσκεται ανάμεσα σε δύο
πεζόδρομους. Αυτό διευκολύνει την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση   των μαθητών.

     Η υλικοτεχνική υποδομή σε ό,τι αφορά ηλεκτρονικούς υπολογιστές εργαστηρίου πληροφορικής και αιθουσών
διδασκαλίας, laptops, projectors, σετ ρομποτικής LEGO, εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα και μικροφωνική
εγκατάσταση εκτιμάται ως επαρκής, όμως σύντομα θα πρέπει να αντικατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
τα laptops  και η μικροφωνική εγκατάσταση, λόγω παλαιότητας. Επισημαίνεται ότι η παραπάνω υλικοτεχνική
υποδομή έχει εξασφαλιστεί στο μεγαλύτερο μέρος της μέσω χορηγιών ή δωρεάς χρησιμοποιημένου εξοπλισμού εκ
μέρους τραπεζών ενώ έχει αναβαθμιστεί επανειλλημμένως. Κατά την περίοδο της ξ΄αποστάσεως διδασκαλίας,
διατέθηκε  εξοπλισμός στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα.

     Η σχολική βιβλιοθήκη είναι ενταγμένη στο δίκτυο σχολικών βιβλιοθηκών από τη σχολική χρονιά  2019-2020
κι αναμένεται η επιχορήγηση για την αναβάθμισή της. Την προηγούμενη σχολική χρονιά λειτούργησε σε μέτριο
βαθμό λόγω της εξ΄αποστάσεως διδασκαλίας.

     Η συνοπτική έκθεση εσωτερικής αξολόγησης του Σχολείου που ακολουθεί, αφορά στη λειτουργία του κατά τη
διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς,  η οποία διαμορφώθηκε κατά κύριο λόγο με γνώμονα την ασφάλεια της
σωματικής και ψυχικής υγείας των μαθητών, εξ αιτίας των πρωτόγνωρα δύσκολων συνθηκών εφαρμογής των
μέτρων προστασίας από την COVID – 19 και παροχής της παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής υπηρεσίας. Ως εκ
τούτου εστιάζει σε εκείνους τους δείκτες αποτύπωσης της λειτουργίας του σχολείου, οι οποίοι αποτέλεσαν
άμεση προτεραιότητα και μεγάλη πρόκληση για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητάς του. Επετεύχθησαν δε
με τη φιλότιμη υπερπροσπάθεια και την ανάληψη της ατομικής και συλλογικής ευθύνης καθενός μέλους χωριστά



και όλων μαζί.

 

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Αντίληψη συμπερίληψης - Παροχή υποστήριξης στους μαθητές ανάλογα με τις
ανάγκες τους.
Λειτουργία Τμήματος Υποδοχής ΖΕΠ ΙΙ και Τμήματος Ένταξης
Εφαρμογή του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης - Συνεκπαίδευσης
Συνεργασία με τη ΣΕΕ γενικής και ειδικής Αγωγής
Συνεργασία με το ΚΕΣΥ και τις άλλες υποστηρικτικές δομές προκειμένου να
αξιολογούνται από τις κατάλληλες επιστημονικές ειδικότητες οι μαθητές που
αντιμετωπίζουν μαθησιακά προβλήματα ή θέματα συμπεριφοράς και να
υποστηρίζονται αναλόγως
Ικανοποιητικού βαθμού επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς
Απουσία σημαντικών ζητημάτων σχολικής βίας
Ανάπτυξη αισθήματος κοινότητας μεταξύ των μελών της Σχολικής Μονάδας
Πολύ καλή συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών στην κατανομή του έργου
και καλές σχέσεις μεταξύ τους
Διάθεση συνέργειας και αλληλοβοήθειας μεταξύ τους
Παροχή εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης από όλους τους εκπαιδευτικούς με
εξοπλισμό του σχολείου αλλά και με χρήση προσωπικού τους εξοπλισμού.
Διάθεση υιοθέτησης προφίλ σχολείου δεκτικού στον εκσυγχρονισμό, ανοιχτού
στην κοινωνία και πρόθυμου στη συνεισφορά και στη συνεργασία.

 

Σημεία προς βελτίωση

Μικρό ποσοστό μαθητών του Σχολείου από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
αντιμετωπίζουν ζητήματα με την τακτική φοίτηση και πρόοδό τους. Παρόλες
τις συντονισμένες προσπάθειες του εκπαιδευτικού προσωπικού παρουσιάζουν
άτακτη φοίτηση και μειωμένα μαθησιακά επιτεύγματα.
Ειδικότερα οι συνθήκες κοινωνικής απομόνωσης και εξ αποστάσεως
διδασκαλίας είχαν ως αποτέλεσμα την ελλιπή φοίτηση κυρίως των μαθητών
που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, παρόλες τις προσπάθειες των



εκπαιδευτικών τμήματος αλλά και των Τμημάτων Ένταξης και ΖΕΠ ΙΙ
Μέρος των μαθητών είχαν μικρή συμμετοχή προς το τέλος της περιόδου της εξ΄
αποστάσεως εκπαίδευσης, ειδικά στα αντικείμενα διδασκαλίας των
ειδικοτήτων.
Με την επαναλειτουργία των σχολείων δια ζώσης διαπιστώθηκε δυσκολία των
μαθητών στη συμμετοχή τους στη σχολική ζωή και στην εφαρμογή των
σχολικών κανόνων. Η εξ΄αποστάσεως διδασκαλία δημιούργησε δυσκολίες ως
προς τον κοινωνικοποιητικό ρόλο του Σχολείου καθώς οι απαραίτητες
δεξιότητες ζωής που καλλιεργούνται εντός του σχολείου, μέσα  στο ιδιαίτερα
διαμορφωμένο  παιδαγωγικό κλίμα κάθε τμήματος και σχολικής μονάδας,
σύμφωνα με τη δυναμική των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ των μελών
ενός σχολείου στο δια ζώσης περιβάλλον της σχολικής ζωής, δεν κατακτήθηκαν
μέσω της εξ΄αποστάσεως εκπαίδευσης.

Επίσης, παρατηρήθηκε δυσκολία από ορισμένους γονείς να αποδεχθούν την
έννοια της συμπερίληψης και του συμπεριληπτικού Σχολείου.
Η έλλειψη σχολικού ψυχολόγου στέρησε από το σχολείο έναν πολύτιμο
συνεργάτη για την επίλυση προβλημάτων όπως αυτά προαναφέρθηκαν. Το
σχολείο αξιοποίησε παιδαγωγικό υλικό από σχολική ψυχολόγο γειτονικού
σχολείου και την εμπειρία των προηγούμενων ετών για την επίλυσή τους σε
συνεργασία με την ΣΕΕ.

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η συμμετοχική διοίκηση, η επικοινωνία των διοικητικών θεμάτων λειτουργίας
στα συλλογικά όργανα και η λήψη αποφάσεων μέσω αυτών, προκειμένου να
προκύψει η στοχοθεσία της σχολικής μονάδας.
Ο συνεχής, συστηματικός συντονισμός και η αναδιαμορφωτική αποτίμηση των
διαδικασιών λειτουργίας του σχολείου.
Η σύνθεση του Συλλόγου Διδασκόντων από μόνιμους εκπαιδευτικούς σε μεγάλο
ποσοστό,  η οποία καθιστά εφικτή τη συνέχεια και την εξέλιξη των
αποτελεσματικών διαδικασιών λειτουργίας του Σχολείου από σχολική χρονιά
σε σχολική χρονιά και την επίτευξη μακροχρόνιων στόχων της σχολικής
μονάδας.
Η βελτίωση της κτηριακής και υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου σε
συνεργασία με τον Δήμο και τον Σύλλογο Γονέων και η αξιοποίηση όλων των
πόρων του σχολείου.



Η επικοινωνία του παιδαγωγικού και εκπαιδευτικού έργου του Σχολείου στο
κοντινό κι ευρύτερο περιβάλλον του και η συνεργασία με άλλα σχολεία και με
τους υποστηρικτικούς φορείς της εκπαίδευσης.

Σημεία προς βελτίωση

Έλλειψη χρόνου για τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων εντός του
εργασιακού ωραρίου των εκπαιδευτικών
Έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης του Σχολείου, η οποία θα επέτρεπε στη
Διεύθυνση την ανεμπόδιστη ενασχόληση με τον συντονισμό της λειτουργίας
του.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η μεγάλη διδακτική εμπειρία μεγάλου μέρους των εκπαιδευτικών
Η μεγάλης προθυμίας συμμετοχή στα προγραμματισμένα σεμινάρια εντός του
εργασιακού ωραρίου
Η παρακολούθηση σεμιναρίων με φορέα διοργάνωσης το Υπουργείο Παιδείας
και το ΙΕΠ
Η επίτευξη της εξ΄αποστάσεως διδασκαλίας με τη γρήγορη εκμάθηση και την
οικειοποίηση των ψηφιακών εργαλείων
Η καλή συνεργασία με τους υποστηρικτικούς φορείς και τους γονείς μέσω της
εισαγωγής και οικειοποίησης νέων διαδικασιών επικοινωνίας και συνέργειας.

Σημεία προς βελτίωση

Μειωμένη παρουσίαση και διάχυση καλών πρακτικών με τη διαδικασία του
ενδοσχολικού σεμιναρίου ή της ετεροπαρατήρησης, λόγω των ιδαίτερων και
δύσκολων συνθηκών λειτουργίας του σχολείου για την αντιμετώπιση της
COVID - 19


