
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 Ελευθερίου Κορδελιού ημερήσιο, τριτάξιο Γυμνάσιο, συστεγαζόμενο
με το 2ο Γενικό Λύκειο Ελευθερίου Κορδελιού στο διδακτήριο που βρίσκεται επί της
οδού 25ης Μαρτίου  (πρώην Μελισσάνθης 8) στο Ελευθέριο Κορδελιό της δυτικής
πλευράς του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Φέτος (σχολικό έτος
2021-2022) λειτουργεί με δέκα τρία τμήματα (τέσσερα στην Α’,  πέντε στη Β’ και
τέσσερα στη Γ’ Γυμνασίου) ενώ κατά το περσινό σχολικό έτος 2020-2021
λειτούργησε με δέκα τέσσερα τμήματα (πέντε στην Α’,  τέσσερα στη Β’ και πέντε στη
Γ’ Γυμνασίου).

Από κτηριακής απόψεως το σχολείο βρίσκεται σε αρκετά ικανοποιητική κατάσταση,
η χωρητικότητά του, παρά ταύτα, είναι οριακή σε σύγκριση με τον αριθμό των
μαθητών, των εκπαιδευτικών και των λειτουργιών που καλείται να στεγάζει. Το
εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελούνταν από τριάντα δύο καθηγητές, εκ των οποίων
οι τριάντα ήταν εκπαιδευτικοί γενικής παιδείας και οι δύο ήταν καθηγήτριες
παράλληλης στήριξης. Τόσο οι καθηγήτριες της παράλληλης στήριξης όσο και
τέσσερις από τους καθηγητές γενικής παιδείας ήταν αναπληρωτές ενώ οι υπόλοιποι
εκπαιδευτικοί του σχολείου κατά το 2020-2021 ήταν μόνιμοι με οργανική στο
σχολείο είτε αποσπασμένοι. Η Διευθύντρια είναι Φιλόλογος και Αγγλικής Γλώσσας
και οι δύο υποδιευθύντριες είναι φιλόλογος και Τεχνολογίας, αντίστοιχα. Το
μαθητικό δυναμικό ανήλθε στους 342 μαθητές (175 αγόρια και 167 κορίτσια), από
τους οποίους οι 124 φοίτησαν στη Α’, οι 95 στη Β’ και οι 123 στη Γ΄ τάξη.



Η περιοχή όπου βρίσκεται το 2ο Γυμνάσιο Κορδελιού χαρακτηρίζεται ως οικονομικά
και περιβαλλοντικά υποβαθμισμένη. Οι κάτοικοι της περιοχής ως επί το πλείστον
είναι πρώτης και δεύτερης γενιάς μετανάστες από την Αλβανία και τις πρώην
Σοβιετικές Δημοκρατίες ενώ πολλοί είναι Ρομά. Οι γονείς των περισσότερων
μαθητών του σχολείου δεν έχουν την Ελληνική ως μητρική γλώσσα και η
επικοινωνία μαζί τους ενίοτε αποβαίνει δυσχερής. Επίσης, δυσκολεύονται να
βοηθήσουν τα παιδιά τους στη μελέτη των μαθημάτων. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1) Η γρήγορη ενημέρωση και προσαρμογή των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως
διδακτική πράξη

2) η εκ των προτέρων εξοικείωσή τους με την ηλεκτρονική τεχνολογία (90% εξ
αυτών είναι κάτοχος πιστοποίησης ΤΠΕ Α’ επιπέδου)

3) ο επαρκής ηλεκτρονικός εξοπλισμός των καθηγητών

4) το σχετικά μικρό ποσοστό μαθητών που απερρίφθησαν λόγω απουσιών

5) η καίρια επέμβαση των συμβούλων σχολικής ζωής άμα τη εμφανίσει
περιστατικών διατάραξης των ομαλών σχέσεων μεταξύ των παιδιών

6) Οι προληπτικές ενημερώσεις των Συμβούλων Σχολικής Ζωής

7) η πολύ γρήγορα αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ μαθητών μετά από ρήξεις

8) η άριστη σχέση της διοίκησης του σχολείου με τον Σύλλογο Γονέων

Σημεία προς βελτίωση

Προτείνεται:

1) η προώθηση των γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης των ΤΠΕ εκ μέρους των
εκπαιδευτικών και η καλύτερη και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των
πλατφορμών eclass και e-me



2) η παρώθησή τους να αξιοποιήσουν εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης, σύμφωνα
και με την νέα νομοθεσία

3) οι προληπτικές δράσεις για την αποφυγή της έτσι κι αλλιώς μικρής σχολικής
διαρροής

4) η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων εκ μέρους των μαθητών προκειμένου να
αναλάβουν μέρος της ευθύνης για το ήρεμο κλίμα στις σχέσεις με τους συμμαθητές
τους και τους καθηγητές. Για παράδειγμα, προτείνεται η δημιουργία ομάδας
διαμεσολάβησης

5) Δημιουργία νέων ομίλων, λ.χ. φιλαναγνωσίας, ρητορικής κ.τ.τ.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1) ταχύτητα λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση

2) συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα και επικοινωνία με ξένα σχολεία

3) Γενική εποπτεία και συντονισμός όλων των λειτουργιών του σχολείου

Σημεία προς βελτίωση

1) ενημέρωση και ανάπλαση της ιστοσελίδας

2) στενότερη συνεργασία του σχολείου με τοπικούς φορείς (π.χ. πολιτιστικούς
συλλόγους)

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1) άμεση ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τα προσφερόμενα επιμορφωτικά
προγράμματα

2) διατήρησης της συμμετοχής του σχολείο στα ευρωπαϊκά προγράμματα

3) η συνέχιση υπολποίησης προγραμμάτων καινοτόμων δράσεων και εν καιρώ
πανδημίας



Σημεία προς βελτίωση

1) συμμετοχή περισσότερων εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα

2) οργάνωση ενδοσχολικής επιμόρφωσης

3) συμμετοχή περισσότερων εκπαιδευτικών σε καινοτόμα προγράμματα 

4) ενίσχυση της συμμετοχής του σχολείου σε ευρωπαϊκά προγράμματα με την
υλοποίηση προγραμμάτων eTwinning


