
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 Γυμνάσιο Ελευσίνας βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και η κοινωνική γεωγραφία αναφοράς του είναι ένα
μωσαϊκό κοινωνικών ομάδων : Ρωμά, μετανάστες, μεσοαστοί, μικροαστοί και κυρίως εργάτες. Η κοινωνική αυτή
σύνθεση προσθέτει στην εκπαιδευτική διαδικασία ένα βαθμό δυσκολίας που έχει να κάνει με τη διδακτική
μεθοδολογία, κυρίως λόγω των διαφορετικών επιπέδων γλωσσομάθειας και γνωσιολογικού δυναμικού, που
παρατηρείται σε μεγάλος μέρος του μαθητικού πληθυσμού. Ως μονάδα συστεγάζεται με το 4ο Γυμνάσιο
Ελευσίνας σε ένα παλιό, και ως εκ τούτου με πολλά προβλήματα κτήριο, παρά τις όποιες παρεμβάσεις
συντήρησης έχουν κατά καιρούς γίνει. Οι χώροι του είναι ανεπαρκείς ( ελλείψεις σε χώρους, όπως αίθουσες
διδασκαλίας, γραφεία καθηγητών κλπ). Ο εξοπλισμός του θεωρείται ενδιαφέρων (διαδραστικός σε κάθε αίθουσα,
τρισδιάστατος εκτυπωτής, ικανοποιητικός αριθμός ταμπλετών και φορητών υπολογιστών, υπολογιστές στα
γραφεία των καθηγητών κλπ), και ο οποίος έχει προκύψει, κυρίως, από ενέργειες των εκπαιδευτικών της
μονάδας. Το  σχολικό έτος 2021-2022 διέθετε δέκα (10) τμήματα γενικής παιδείας, είκοσι δύο (22) τμήματα
ξένων γλωσσών (Αγγλικών, Γαλλικών & Γερμανικής), ένα (1) τμήμα ένταξης με δέκα (10) υποομάδες. Το
ανθρώπινο δυναμικό το αποτελούσαν είκοσι εννέα (29) διδάσκοντες, μία (1)  Ψυχολόγος, διακόσιοι είκοσι έξι
(226) μαθητές  και πέντε (5) άτομα βοηθητικό προσωπικό [δύο (2) φύλακες, τρεις (3) καθαρίστριες].

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Το σχολείο μας δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία σε περιπτώσεις μαθητών με
ιδιαιτερότητες, όπως μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες, με προβλήματα υγείας,
με ιδιαίτερα οικογενειακά - κοινωνικά προβλήματα, σε μετανάστες και μαθητές
που έχουν διαφορετική κουλτούρα.
Επενδύει στον σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην συμπερίληψη, ως μέσο
ένταξης όλων των μαθητών στη σχολική κοινότητα, ανεξαρτήτως των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους.
Η μαθησιακή διαδικασία είναι ομαλή και προσαρμόζεται στις ανάγκες και
ιδιαιτερότητες του κάθε τμήματος.



Θετική διάθεση για επικοινωνία από την πλευρά του σχολείου. 
Οι σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών χαρακτηρίζονται, κατά κανόνα, από
αμοιβαίο σεβασμό και ειλικρίνεια.
Είναι ανοικτό σε πρόσφυγες μαθητές (μέχρι και το Σχολικό Έτος 2020-2021
είχε Τάξεις Υποδοχής).

Σημεία προς βελτίωση

Περαιτέρω περιορισμός της ενδοσχολικής βίας που διαταράσσει τις σχέσεις
μεταξύ των μαθητών, αλλά και μεταξύ όλων των μελών της σχολικής
κοινότητας.
Βελτίωση των υφιστάμενων σχέσεων μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.
Μεγαλύτερη εμπλοκή και συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων στα δρώμενα
του σχολείου
Διευρυμένη χρήση των ΤΠΕ από όλους τους εκπαιδευτικούς εκμεταλλευόμενοι
τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό του σχολείου.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η συλλογική – δημοκρατική δράση στην επίλυση των προβλημάτων.
Το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία τόσο με την παραχώρηση των
εγκαταστάσεών του για εκδηλώσεις - δράσεις τοπικών φορέων όσο και με την
συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών στις δράσεις που διοργανώνουν φορείς
της τοπικής κοινωνίας.
Η άμεση ενημέρωση των μελών της σχολικής κοινότητας για θέματα τοπικού
ενδιαφέροντος (προβλήματα, εκδηλώσεις κλπ).
Η εκ των ενόντων βελτίωση της μηχανοργάνωσης του σχολείου.
Η άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα των γονέων.

Σημεία προς βελτίωση

Οι Σχολικές υποδομές (εκσυγχρονισμός των εργαστηρίων Πληροφορικής και
Φυσικών Επιστημών, ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, πρόσβαση ατόμων με
κινητικά προβλήματα σε όλους τους χώρους του κτηριακού συγκροτήματος κλπ).
Ενεργή συμμετοχή περισσότερων μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων στις
συλλογικές διαδικασίες και δράσεις.



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η διάθεση των εκπαιδευτικών για δια βίου μάθηση και εκπαίδευση.
Η διάθεση των εκπαιδευτικών για αυτοβελτίωση.
Το ενδιαφέρον για καινοτόμες δράσεις.
Η ανάπτυξη πρωτοβουλίας των εκπαιδευτικών στην πρόκληση, στον σχεδιασμό,
στην οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων.

Σημεία προς βελτίωση

Η ανάπτυξη πρωτοβουλίας των εκπαιδευτικών στην πρόκληση, στον σχεδιασμό,
στην οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων
Κίνητρα για συμμετοχή περισσότερων εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα.
Βελτίωση των ικανοτήτων στην οργάνωση, στο σχεδιασμό και γενικότερα στη
σύνταξη των αιτημάτων για συμμετοχή του σχολείου και των εκπαιδευτικών σε
ευρωπαϊκά προγράμματα.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
5
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Τα αποτελέσματα των δράσεων ανά άξονα έχουν ως εξής: Διδακαλία μάθηση και αξιολόγηση: Ενισχύθηκε η
συνεργασία και η ομαδικότητα στην τάξη και στο ευρύτερο σχολικό περιβάλλον, διαμορφώθηκε πλαίσιο
αποδοχής των μαθητών με ιδιαιτερότητες δίνοντάς τους αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση.  Σχολική διαρροή- 
φοίτηση: Έγινε έγκαιρη ανίχνευση των μαθητών που αντιμετωπίζουν σοβαρές μαθησιακές δυσκολίες,
αξιοποιήθηκαν συνεργατικές πρακτικές μάθησης μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου, καλλιεργήθηκε κλίμα
εμπιστοσύνης και συνεργασίας σχολείου και οικογένειας καθώς και συνεργασία του σχολείου με τους
υποστηρικτικούς φορείς. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/ μαθητριών:  Οι μαθητές και μαθήτριες εκπαιδεύτηκαν σε
δεξιότητες διαμεσολάβησης, εξασκήθηκαν στο να λειτουργούν ομαδικά, να εμπιστεύονται, να μοιράζονται
εμπειρίες και συναισθήματα, να ακούν ενεργητικά και να ερμηνεύουν τη γλώσσα του σώματος, να
διαχειρίζονται το θυμό και τα συναισθήματα τους. Σχέσεις μεταξύ μαθητών/μαθητριών και 
εκπαιδευτικών: Σε αυτήν τη δράση αποδείχθηκε ότι η οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/τριών
και εκπαιδευτικών οφείλεται κυρίως στην επίδειξη ειλικρινούς ενδιαφέροντος από την πλευρά του/της
εκπαιδευτικού. Σχέσεις σχολείου - οικογένειας: Η επιμονή και η υπομονή στις προσπάθειες του σχολείου
συνέβαλε στο να ανταποκριθούν ολοένα και περισσότεροι γονείς στο επικοινωνιακό πλαίσιο που έχει
συγκροτηθεί. Ηγεσία - οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας: Περιορισμός της γραφειοκρατίας,
ευέλικτες και συλλογικές αποφάσεις. Σχολείο και κοινότητα: Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία με
αμοιβαία οφέλη. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις:  Συμμετοχή μεγάλου αριθμού
εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις που διοργάνωσε η σχολική μονάδα ή άλλοι φορείς. Το σχολείο
συμμετείχε σε δίκτυο σχολικών μονάδων συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός ευρύτερου περιβάλλοντος
προβληματισμού και αναζήτησης εργαλείων αντιμετώπισης  προβλημάτων (εκπαιδευτικών, κοινωνικών,
μαθησιακών, διδακτικών κ.ά), που συναντώνται στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα. Συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα: Αρκετοί εκπαιδευτικοί σχεδίασαν, οργάνωσαν
και υλοποίησαν προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, άλλοι συμμετείχαν σε εθνικά προγράμματα
πανεπιστημίων ή άλλων φορέων.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Συνοπτικά οι δυσκολίες στην υλοποίηση των δράσεων είχαν ως εξής: 

H έλλειψη χρόνου σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Ο φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών, λόγω της ελλιπούς  έως και
ανύπαρκτης γραμματειακής υποστήριξης της σχολικής μονάδας.
Η διάθεση αρκετών εκπαιδευτικών σε περισσότερα του ενός σχολεία.
Οι περιορισμοί λόγω covid-19 δυσκόλεψαν αρκετά τις διά ζώσης επιμορφωτικές



συναντήσεις, καθώς και το περαιτέρω άνοιγμα του σχολείου στην τοπική
κοινωνία με εκδηλώσεις πολιτιστικού ή άλλου χαρακτήρα. .
Οι συνέπειες του covid-19 στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και ωριμότητα
των μαθητών, καθώς και στο γνωστικό δυναμικό τους.
Η αποσπασματική υποστήριξη της σχολικής μονάδας από τους θεσμούς
υποστήριξης (ψυχολόγος- κοινωνική λειτουργός.
Η επιφύλαξη των γονέων ως προς τη συμμετοχή των μαθητών στις δράσεις.
Η γραφειοκρατία στις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών (στις δράσεις
που απαιτήθηκαν μετακινήσεις).

 

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

Πρακτική 1

Άξονας

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Τίτλος Δράσης

Έγκαιρος εντοπισμός των μαθητών/τριών που κινδυνεύουν με σχολική αποτυχία και
πιθανή διακοπή των σπουδών τους.

Στόχος Βελτίωσης

Ελαχιστοποίηση της μαθητικής διαρροής  

Ενέργειες Υλοποίησης

Τον Οκτώβριο πραγματοποίηθηκε ενημέρωση στους γονείς των μαθητών της Α΄ Γυμνασίου για τις πιθανές
δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι μαθητές κατά τη μετάβασή τους από το δημοτικό στο Γυμνάσιο και
στη συνέχεια παρουσιάστηκε η δράση του σχολείου μας για την έγκαιρη ανίχνευση των μαθητών της Α΄τάξης με
στόχο την υποστήριξή και ένταξή τους στη διαδικασία της μάθησης. 

Τον Νοέμβριο συμπληρώθηκε από τους καθηγητές του σχολείου μας οδηγός ανίχνευσης πιθανών δυσκολιών
μαθησης για τους μαθητές που παρουσίασαν μαθησιακές δυσκολίες ή δυσκολίες συμπεριφοράς.

Τον Δεκέμβριο έγινε η αποδελτίωση των οδηγών ανίχνευσης πιθανών δυσκολιών μάθησης και τον Ιανουάριο σε
συνεργασία με την ΕΔΥ ξεκίνησε η διερεύνηση των μαθητών. 



Από την ανίχνευση εντοπίστηκαν συνολίκά δώδεκα (12) μαθητές (χωρίς να φέρουν γνωμάτευση) με πιθανές
δυσκολίες μάθησης ή συμπεριφοράς. Κατόπιν διερεύνησης των μαθητών από την ΕΔΥ του σχολείου μας,
 προτάθηκαν τέσσερις (4) μαθητές για παραπομπή στο ΚΕΔΑΣΥ και τρεις (3) μαθητές υποστηρίχθηκαν από τα
τμήματα ένταξης. 

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

http://2gym-elefs.att.sch.gr/joomla2524/index.php/news-2/444-anixnefsi-dyskolion-
mathisis https://blogs.sch.gr/2gymelef/archives/386

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Ειδικότερο Θέμα

Η συμπερίληψη στις διδακτικές μεθόδους σε ένα οιονεί μη συμπεριληπτικό σχολείο.

Θέμα 2

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Ειδικότερο Θέμα

Διαχείριση κρίσεων στην αίθουσα από τον εκπαιδευτικό.

Θέμα 3

Άξονας

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Ειδικότερο Θέμα

Η ματαίωση και η απαξίωση της γνώσης που οδηγεί σε σχολική αποτυχία, ως



παράγοντες εγκατάλειψης του σχολείου. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη
και αντιμετώπιση του φαινομένου.

Θέμα 4

Άξονας

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Ειδικότερο Θέμα

Διοίκηση και οργάνωση σχολικής μονάδας.

Θέμα 5

Άξονας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Ειδικότερο Θέμα

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού
εκφοβισμού.


