
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 2ο Γυμνάσιο Καισαριανής ιδρύθηκε το σχολικό έτος 1978-1979, για να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες
ανάγκες του πληθυσμού της περιοχής, η οποία χάρη στη δυναμική και πολύπλευρη δράση των Μικρασιατών
Ελλήνων, μετεξελίχθηκε από προσφυγική σε καθαρά αστική. Το σχολείο μας βρίσκεται στους πρόποδες του
Υμηττού και γειτνιάζει με σημαντικά ιστορικά μνημεία, όπως είναι η Βυζαντινή Μονή Καισαριανής και ο χώρος
του ηρωϊκού Σκοπευτηρίου της Καισαριανής, σύμβολο των αγώνων και θυσιών των σύγχρονων Ελλήνων.

Την περσινή σχολική χρονιά φοιτούσαν στο σχολείο 315 μαθητές. Συγκεκριμένα η Α΄ τάξη είχε 101 μαθητές, η Β΄
τάξη 106 μαθητές και η Γ΄ τάξη 108 μαθητές. Σε κάθε τάξη του σχολείου λειτουργούσαν αντίστοιχα πέντε
τμήματα. Στο σχολείο υπηρετούσαν 33 εκπαιδευτικοί και μία αναπληρώτρια Ψυχολόγος. Από τους 33
εκπαιδευτικούς οι έξι ήταν αναπληρωτές. Το  σχολικό κτήριο δεν επαρκεί για να φιλοξενήσει το σύνολο των
μαθητών μας.  Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό προστέθηκαν δύο λυόμενες τάξεις, ενώ η αίθουσα
εκδηλώσεων έχει μετατραπεί σε αίθουσα διδασκαλίας.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Κατά το σχ. έτος 2020-21 ενισχύθηκε (α) το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης γονέων - διδασκόντων καθηγητών
και (β) η τεχνογνωσία των διδασκόντων μέσω της χρησιμοποίησης των υπολογιστών ως εργαλείων μάθησης.

Σημεία προς βελτίωση

α) Ο κανονισμός του σχολείου χρήσιμο είναι να συνδιαμορφωθεί με τους μαθητές αρχικά μέσα από τη
δημιουργία "συμβολαίου τμήματος" και στη συνέχεια με τη ενσωμάτωση του συμβολαίου  στον κανονισμό, β)
Οργάνωση ειδικών επιμορφωτικών συναντήσεων με σκοπό τη βελτίωση των σχέσεων τόσο μεταξύ των μαθητών
και εκπαιδευτικών όσο και των εκπαιδευτικών μεταξύ τους.

Διοικητική λειτουργία



Θετικά σημεία

Το σχολείο λειτούργησε άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση ως προς τα διαδικτυακά μαθήματα και παρά την
ύπαρξη της πανδημίας δε χάθηκαν διδακτικές ώρες.

Σημεία προς βελτίωση

α) Να υλοποιηθούν οι προγραμματισμένες δράσεις για εκπαιδευτικούς και μαθητές, που δεν έγιναν λόγω covid,
τη φετινή σχολική χρονιά (2021-22).

β) Να υπάρξει εκσυγχρονισμός των σχολικών χώρων, όπως για παράδειγμα των εργαστηρίων και να υπάρχει
πρόσβαση στο διαδίκτυο σε όλες τις αίθουσες του σχολείου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Προτεραιότητά μας είναι να έχουμε ένα ασφαλές σχολείο με την απόκτηση από τους διδάσκοντες
πιστοποιημένων ιατρικών γνώσεων - πρώτων βοηθειών.  Παράλληλα, αντιμετωπίζουμε τους μαθητές ως
ψυχοπνευματικές ολότητες, στοχεύοντας στη διαμόρφωση προσωπικοτήτων που θα διαλέγονται, θα
επικοινωνούν, θα συμμετέχουν ενεργά στη σχολική ζωή και θα αναλαμβάνουν θετικές και δημιουργικές
πρωτοβουλίες. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη αποφασιστεί και υλοποιείται 4ωρο σεμινάριο Α΄ βοηθειών που
απευθύνεται στους μαθητές της Α΄ τάξης. 

Σημεία προς βελτίωση

Θεωρήθηκε χρήσιμο και αποφασίστηκε να γίνει διερεύνηση των ενδιαφερόντων των μελών του συλλόγου των
διδασκόντων, προκειμένου να προγραμματιστούν οι ανάλογες επιμορφωτικές δράσεις με την όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη συμμετοχή εκ μέρους των διδασκόντων.


