
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

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 Πρότυπο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης έχει 156 μαθητές/τριες και 17 εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε αυτό με
παράταση θητείας. 

Ορίστηκε ως Πρότυπο με το ΦΕΚ A 111 - 12.06.2020 και τον υπ΄αρ. 4692 νόμο. 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και διδακτική εμπειρία.  Η εισαγωγή του
μαθητικού δυναμικού στην πρώτη τάξη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Α' Γυμνασίου) στο σχολείο
πραγματοποιήθηκε μέσω εξετάσεων που έγιναν τον Μάϊο του 2022, υπό την εποπτεία της ΔΕΠΠΣ. Η επιλογή των
μαθητών και μαθητριών γίνεται στην εισαγωγική σχολική τάξη (Α΄ τάξη Γυμνασίου) και μόνο, ενώ οι
μαθητές/τριες του σχολείου συνεχίζουν την φοίτησή τους στο 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης με το οποίο το
σχολείο συστεγάζεται. Η πλήρωση τυχόν κενών θέσεων στα Πρότυπα Σχολεία στις λοιπές τάξεις πλην της
εισαγωγικής γίνεται με την ίδια διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά οι μαθητές που φοιτούν στην ίδια
τάξη.

Στο σχολείο λειτουργούν Όμιλοι Αριστείας και Καινοτομίας διαφορετικών επιστημονικών πεδίων, υλοποιούνται
ευρωπαϊκά προγράμματα και καινοτόμες δράσεις ενώ χρησιμοποιούνται νέες παιδαγωγικές πρακτικές κατά την
διδασκαλία. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η αμείωτη δημιουργικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών,η συμμετοχή τόσο σε Προγράμματα, όσο και σε
Διαγωνισμούς, όπου μάλιστα υπήρξαν και αρκετές διακρίσεις.

Το σχολείο διακρίνεται για τήρηση κανόνων, την ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας και την συνεργασία
μεταξύ μαθητών  και εκπαιδευτικών, η οποία εμπνέεται από το περιρρέον  κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης 
μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Σ' αυτό το πλαίσιο:

1. Η αξιοποίηση ομαδοσυνεργατικών μεθόδων διδασκαλίας έδωσαν την ευκαιρία
στους μαθητές και στις μαθήτριες να αναπτύξουν σχέσεις μεταξύ τους, να
ενδυναμωθεί το συναισθηματικό κλίμα της τάξης και να λειτουργήσουν ως



ομάδα.
2. Το ψηφιακό υλικό που χρησιμοποιήθηκε βοήθησε τα παιδιά να αυτενεργήσουν

και να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και τη φαντασία τους. 
3. Μέσω των ψηφιακών εφαρμογών τα παιδιά κατάφεραν να αξιολογήσουν το

επίπεδο πρόσληψης και εφαρμογής της νέας γνώσης.
4.  Η αξιολόγηση μέσω εργασιών κατάφερε να μειώσει το άγχος των μαθητών και

να καλλιεργήσει την ικανότητά τους να αυτοαξιολογούνται.

Σημεία προς βελτίωση

οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν ικανοποιητική ανατροφοδότηση 
σχετικά με την ενημέρωση των γονέων
καθορισμός σε εβδομαδιαία βάση συγκεκριμένης ώρας ενημέρωσης των 
εκπαιδευτικών για θέματα, που αφορούν το σχολείο, ώστε να βοηθήσει στη 
διάχυση πληροφοριών και την ενίσχυση της συλλογικότητας

καλύτερο, ρεαλιστικότερο σχεδιασμό υλοποίησης υπό την αίρεση της συνεχούς κόπωσης με την αύξηση 
εξωδιδακτικών καθηκόντων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων και προσπάθεια εκ μέρους της διοίκησης
αντιμετώπισης αυτών
Ο δημοκρατικός – όπως χαρακτηρίστηκε – τρόπος συνεργασίας με τον Σύλλογο
Διδασκόντων και Διδασκουσών και λήψης αποφάσεων.
Η προσπάθεια εκ μέρους της διοίκησης για συνεχή πληροφόρηση των
εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης.
Η εφαρμογή, με ευθύνη της διοίκησης της σχολικής μονάδας, του σχολικού
κανονισμού, για τον οποίον ενημερώθηκαν πλήρως όλοι/όλες οι
εμπλεκόμενοι/εμπλεκόμενες

Σημεία προς βελτίωση

 



οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να λαμβάνουν ικανοποιητική ανατροφοδότηση
σχετικά με την ενημέρωση των γονέων
καθορισμός σε εβδομαδιαία βάση συγκεκριμένης ώρας ενημέρωσης των
εκπαιδευτικών για θέματα που αφορούν το σχολείο, ώστε να βοηθήσει στη
διάχυση πληροφοριών και την ενίσχυση της συλλογικότητας

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ο ιδιαίτερα ικανοποιητικός αριθμός παρακολούθησης επιμορφώσεων από όλους τους εκπαιδευτικούς παρά τον
συνεχώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας.

Σημεία προς βελτίωση

Ο καλύτερος προγραμματισμός μεγάλης διάρκειας επιμορφώσεων, όπως π.χ. του Ι.Ε.Π. με τα Νέα Προγράμματα
Σπουδών.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
6
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Το σχολείο μας συνεχίζει την παράδοσή του με συνεχείς δράσεις, με συνεχείς
επιμορφώσεις και την καλλιέργεια ενός κλίματος συνεργειών σε διάφορα επίπεδα.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Ο ιδιαίτερα ικανοποιητικός αριθμός παρακολούθησης επιμορφώσεων από όλους τους εκπαιδευτικούς παρά τον
συνεχώς αυξανόμενο φόρτο εργασίας.

Έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων και προσπάθεια εκ μέρους της διοίκησης αντιμετώπισης αυτών

Ο δημοκρατικός – όπως χαρακτηρίστηκε – τρόπος συνεργασίας με τον Σύλλογο Διδασκόντων και Διδασκουσών
και λήψης αποφάσεων.

Η προσπάθεια εκ μέρους της διοίκησης για συνεχή πληροφόρηση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα
επαγγελματικής ανάπτυξης.

Η εφαρμογή, με ευθύνη της διοίκησης της σχολικής μονάδας, του σχολικού κανονισμού, για τον οποίον
ενημερώθηκαν πλήρως όλοι/όλες οι εμπλεκόμενοι/εμπλεκόμενες

 

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Η μόνη δυσκολία ήταν το ιδιαίτερα επιβαρυμένο πρόγραμμα των εκπαιδευτικών με παράλληλες υποχρεωτικές
επιμορφώσεις και τον συνεχώς αυξανόμενο όγκο εξωδιδακτικών καθηκόντων με συνέπεια την επαγγελματική
εξουθένωση.

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Ειδικότερο Θέμα

1. Σύνταξη, υλοποίηση και αποτίμηση σχεδίου διαπίστευσης προγράμματος
Erasmus+ 2. Διαδικτυακά και άλλα εργαλεία για τη διάχυση αποτελεσμάτων
εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων 3. Επιμόρφωση σχετικά με τις Ευρωπαϊκές



πλατφόρμες που αφορούν την εκπαίδευση (eTwinning, Gateway, EUCode, Salto-
youth, etc) 4. Επιμόρφωση σχετικά με διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που αφορούν την εκπαίδευση (EPAS, Teachers4Europe, etc)


