
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 4ο ΓΕΛ Ζωγράφου κατά το σχολικό έτος 2020-2021 είχε 12 τμήματα και 250
μαθητές. Το Σχολείο βρίσκεται στην περιοχή της Πανεπιστημιούπολης Ζωγράφου
και η συγκεκριμένη γειτνίαση διευκολύνει τη συνεργασία με  πανεπιστημιακά
Τμήματα για την πρακτική άσκηση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών
(Τμήμα Φιλολογίας, ΦΠΨ, Αγγλικής Φιλολογίας, Ψυχολογίας, ΜΙΘΕ). Επιπλέον, το
σχολείο δέχεται φοιτητές για την πρακτική τους άσκηση από το Οικονομικό
Πανεπιστήμιο, Τμήματα Πληροφορικής κλπ. Από το 2013 και εξής το Σχολείο
παρουσίασε αξιόλογες δράσεις και προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.
Συγκεκριμένα, από το 2013 έως το 2019 έχουν διοργανωθεί επιτυχημένες θεατρικές
παραστάσεις, πρόγραμμα κινηματογράφου (Κάμερα Ζιζάνιο, για το οποίο λάβαμε το
πρώτο πανελλήνιο βραβείο το 2018), περιβαλλοντικά προγράμματα και έχουμε
συμμετάσχει με επιτυχία σε διαγωνισμούς (Ολοκαύτωμα, Euroscola). Επίσης, στο
πλαίσιο του ανοίγματος προς την κοινωνία,  το Σχολείο έχει διοργανώσει ομιλίες με
προσκεκλημένους ομιλητές και έχει υλοποιήσει αρκετές ευρωπαϊκές δράσεις από το
2014 κ.ε. (eTwinning, Εrasmus , Τeachers4Europe, European Parliament School
Ambassadors, Europeana). Στο πλαίσιο της βιωματικής μάθησης το σχολείο γενικά
πραγματοποιεί εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία



Η τηλεκπαίδευση εξ ανάγκης αποτέλεσε ένα υποκατάστατο της διά ζώσης
διδασκαλίας, η οποία για λόγους υγειονομικούς δεν ήταν εφικτό να παρασχεθεί. Οι
καθηγητές κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια αυτενέργειας, προκειμένου να
εξοικειωθούν με τα εργαλεία  και τη διαδικασία διδασκαλίας και αξιολόγησης με εξ
αποστάσεως πλατφόρμες. Ήταν θετική η επαφή των διδασκόντων με τα εργαλεία
και τις μεθόδους της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και έγινε προσπάθεια να
εμπλουτιστεί η διδασκαλία  με online εργασίες, εποπτικό υλικό κ.α. Στο πλαίσιο
εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πολλοί καθηγητές του Σχολείου μας
παρακολούθησαν τα προγράμματα Επιμόρφωσης που διοργάνωσε το ΙΕΠ για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κατά την άνοιξη του 2021.

Σημεία προς βελτίωση

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προϋποθέτει τεχνολογικό εξοπλισμό επαρκή για να
διεξαχθεί το μάθημα, γεγονός που δεν μπορεί να διασφαλιστεί για όλους τους
μαθητές. Οι διδάσκοντες/ουσες επιδεικνύουν υλικό στους μαθητές κατά τη σύγχρονη
εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όμως η παρακολούθηση του υλικού μπορεί να έχει
πρακτικές δυσκολίες για τους μαθητές, καθώς παρακολουθούν από συσκευές
διαφορετικού τύπου ο καθένας. Eπίσης, η απομακρυσμένη διδασκαλία απέκλεισε
ορισμένους αδιάφορους μαθητές που χρειάζονται άλλου είδους κινητοποίηση (την
οποία μπορεί να εξασφαλίσει μόνο η διά ζώσης εκπαίδευση), δυσκόλεψε μαθητές
που αδυνατούν να παρακολουθούν επί ώρες την οθόνη ενός υπολογιστή αλλά και
τους τεχνολογικά αδύναμους μαθητές.

Επιπλέον, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
καθυστέρησε εξαιρετικά, με αποτέλεσμα οι διδάσκοντες/ουσες να έχουν ήδη
αποκτήσει γνώσεις σχετικές, κατά βάση με δική τους προσπάθεια και τελικά να
επιμορφωθούν ετεροχρονισμένα.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Το Σχολείο ανταποκρίθηκε σε όλους τους στόχους του τροποποιημένου



χρονοδιαγράμματος για τη διεξαγωγή του προγράμματος Erasmus . Αν και εξ
αποστάσεως εξ ολοκλήρου, συγκροτήθηκε ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών που
εργάστηκαν σε ομάδες για την αναζήτηση, σύνθεση και απόδοση με ψηφιακά
εργαλεία, υλικού που αφορά τους παρακάτω άξονες της Ελληνικής πολιτιστικής
κληρονομιάς: Αρχαία Ελληνική Αρχιτεκτονική, Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία,
Ορθόδοξες Εκκλησίες, Τοπία, Έργα Τέχνης για την Επανάσταση του 1821
(αναφέρονται ενδεικτικά). Για τους στόχους του προγράμματος δημιουργήθηκε
αντίστοιχο πρόγραμμα eTwinning με τον ίδιο τίτλο, στο οποίο έχουν αναρτηθεί οι
εργασίες των μαθητών που υλοποιήθηκαν από τις 6 συμμετέχουσες χώρες.

Σημεία προς βελτίωση

Ειδικά για τα προγράμματα Erasmus η φύση τους είναι τέτοια που προϋποθέτει τη
διά ζώσης επικοινωνία, τη συνεργασία, την πολιτιστική αλληλεπίδραση και τις
μετακινήσεις στις συνεργαζόμενες χώρες. Παρόλο που για τη διατήρηση του
προγράμματος Erasmus έχει προκριθεί το μοντέλο blended mobility, οι μαθητές δεν
μπορούν να αποκομίσουν πλήρως τα οφέλη του προγράμματος και είναι δύσκολο να
συντονιστούν για να εργαστούν ως ομάδα σε συνθήκες τηλεκπαίδευσης.


