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 Κατερίνης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Βρίσκεται
στο κέντρο της πόλης της Κατερίνης, Η πρόσβαση στο σχολείο είναι εύκολη και
ασφαλής. Το δυναμικό του σχολείου είναι αναπτυσσόμενο. Κατά το σχολικό έτος
2021-2022 αποτελείται από 268 μαθητές.
Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από 30 καθηγητές, η πλειονότητα των
οποίων είναι και άρτια εκπαιδευμένη στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και
αποδεδειγμένη γνώση στις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες. Οι εκπαιδευτικοί στο
σύνολό τους συμμετέχουν ενεργά στις επιμορφώσεις. Επιδεικνύουν ιδιαίτερη δράση
στην ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και ως προς το εκπαιδευτικό –
διδακτικό έργο, τη σχέση με τους μαθητές προσπαθούν για το καλύτερο. Η εκτίμηση,
ο αλληλοσεβασμός και η συνεργασία μεταξύ του δημιουργεί ευχάριστη και φιλική
ατμόσφαιρα στο χώρο μας, που είναι πάντα επωφελής για τους μαθητές μας. Οι
παλαιότεροι «αγκαλιάζουμε» με αγάπη τους νεώτερους συναδέλφους για τον «κοινό
σκοπό», τη συνεχιζόμενη βελτίωση του 2ου Γυμνασίου.
Υπάρχουν αρκετοί μαθητές με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες γι αυτό
λειτουργεί παράλληλη στήριξη και τμήμα ένταξης. Οι μαθητές μας διακρίνονται για
το καλό επίπεδο επίδοσης τους, αρκετοί από αυτούς έχουν διακριθεί σε
διαγωνισμούς . Συμμετέχουν με προθυμία σε εκδηλώσεις του σχολείου (γιορτές
χορωδία, θεατρικά δρώμενα, περιβαλλοντικά προγράμματα πολιτιστικά) και
δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε διάφορες δράσεις του Γυμνασίου κοινωνικού
περιεχομένου.
Ο τεχνολογικός εξοπλισμός του σχολείου είναι ένα στρατηγικό πλεονέκτημα καθώς
είναι εξοπλισμένες σχεδόν όλες οι αίθουσες διδασκαλίας . Έχει υιοθετήσει έναν
σύγχρονο τρόπο λειτουργίας με αίθουσες διδασκαλίας εφοδιασμένες με
διαδραστικούς πίνακες, προβολείς και υπολογιστές. Τέλος, στο σχολείο υπάρχουν
εργαστήρια για τις φυσικές επιστήμες, υπολογιστές, τεχνολογία ,μια σύγχρονη

βιβλιοθήκη, αίθουσα για τμήμα υποδοχής προσφύγων καθώς και αίθουσα για το
τμήμα ένταξης.
Ο σύλλογος γονέων είναι ενεργός και υποστηρίζει τις δραστηριότητες των
μαθητών. Οι σχέσεις ανάμεσα σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας είναι
εποικοδομητικές προς όφελος της σχολικής κοινότητας.
Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η Παιδαγωγική και Μαθησιακή λειτουργία του σχολείου ήταν εξαιρετική παρόλες
τις ιδιαίτερες συνθήκες λόγω covid.
Οι σχέσεις των μαθητών είναι σχέσεις αλληλεγγύης, συνεργατικότητας,κατανόησης.
Η άριστη συνεργασία με τους γονείς,το Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων.Αλληλεγγύη,αλληλοβοήθεια στην επίτευξη του οράματος του
σχολείου.Κοινές Δράσεις.
Σημεία προς βελτίωση

Περισσότερη διάδραση με τη σχολική κοινότητα, βελτίωση της επικοινωνίας
καθηγητών- μαθητών.
Χρήση ψηφιακών εργαλείων και ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας από όλους τους
διδάσκοντες.
Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η ηγεσία και η διοίκηση του σχολείου είναι εξαιρετική παρόλες τις αντίξοες
συνθήκες λόγω κορωναιού καθώς επίσης και η διαχείριση υλικών πόρων.
Η σχολική μονάδα είναι ανοικτή στην κοινωνία της πόλης και συνεργάζεται με
διάφορους φορείς της.
Σημεία προς βελτίωση

Το σχολείο και η κοινότητα παρόλες τις δύσκολες συνθήκες λειτούργησαν πάρα
πολύ καλά. Ωστόσο,απαιτείται βελτίωση στην επικοινωνία των εκπαιδευτικών με
τα υπόλοιπα μέλη της κοινότητας.
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών κρίνεται εξαιρετική. Η πλειοψηφία
των εκπαιδευτικών συμμετέχει σε ποικίλα σεμινάρια.
Σημεία προς βελτίωση

Απαιτείται συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία λόγω συνθηκών δε
προχωρήσαμε στην υλοποίηση τους.

