
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 1ο ΓΕΛ Χολαργού (Καραϊσκάκη κ Μελά 16) λειτουργεί σε συγκρότημα κτηρίων σε
σχήμα Γ, που αποτελείται από μια πτέρυγα  με υπόγειο, ισόγειο και 1ο όροφο  (12
διδακτικές αίθουσες) χτισμένη τη δεκαετία του 1960 και μια πτέρυγα με ισόγειο και
2 ορόφους και υπόγειες τουαλέτες   (10 αίθουσες), χτισμένη τη δεκαετία 1980. Οι
δύο πλευρές του σχολικού συγκροτήματος γειτνιάζουν με το αλσύλλιο  του
Χολαργού και οι άλλες δύο βρίσκονται επί των οδών Καραϊσκάκη και  Μελά στον
αριθμό 16. Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 έγιναν εργασίες ενεργειακής
αναβάθμισης στο κτήριο των  10 αιθουσών. Οι εργασίες αυτές  επέβαλαν και τη
μεταφορά των Α και Β΄τάξεων ( με αποφαση του Δημοτικού Συμβουλίου) και τη
λειτουργία τους στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Χολαργού (Αετιδέων  48 ) και τη
λειτουργία της Γ΄τάξης σε αίθουσες του ισογείου του παλαιότερου κτηρίου. Η
Διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων του 1ου ΓΕΛ Χολαργού αποφάσισαν η
κατανομή των μαθημάτων και των εργασιών του σχολείου να γίνουν έτσι ώστε η
λειτουργία του σχολείου να γίνεται ομαλά και απρόσκοπτα. Ο αριθμός των μαθητών
του σχολείου μας ήταν 222.  Οι  καθηγητές  ( μόνιμοι και αναπληρωτες) ήταν 26.
 Με την έναρξη της τηλεκπαίδευσης διδακτικό προσωπικό και μαθητες ξεκίνησαν
άμεσα αξιοποιώντας α) προσωπικούς Η/Υ και tablets β) 5 laptop από δωρεά ιδιώτη
και 8 tablet του Υπουργείου Παιδείας.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Tο σχολείο προσαρμόστηκε γρήγορα και υπεύθυνα στα δεδομένα της εξ αποστάσεως



εκπαίδευσης. Παράλληλα, διατήρησε τον ενεργό του χαρακτήρα στα πολιτιστικά,
εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι σχέσεις του σχολείου με τους γονείς διατηρούνται
άριστες. 

Σημεία προς βελτίωση

Ενίσχυση της συνεργασίας με τους γονείς με τη συγκρότηση του ΣΓΚ και τον
σχεδιασμό δράσεων από κοινού.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Σταθερές προσπάθειες σύνδεσης της σχολικής ζωής με την κοινότητα.

Σημεία προς βελτίωση

Ανάπτυξη μαθητικών ομάδων ευαισθητοποίησης της σχολικής κοινότητας σε θέματα
κοινωνικού ενδιαφέροντος: περιβάλλον, ευάλωτες ομάδες, ανακύκλωση,
επαγγελματικός προσανατολισμός κ.α.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Σταθερό ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση σε θέματα της ειδικότητάς
τους και στις ΤΠΕ

Σημεία προς βελτίωση

Μεγαλύτερη συμμετοχή σε εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 


