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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 Κομοτηνής στεγάζεται στο κτίριο επί της οδού Γιάννη Ρίτσου από το σχολικό έτος 1995-1996.
Διαθέτει 15 αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήριο Φυσικής και Χημείας, δύο (2) εργαστήρια Πληροφορικής,
Βιβλιοθήκη, γραφεία καθηγητών, διευθυντή, γραμματείας και υποδιευθυντών, καθώς και αρκετούς βοηθητικούς
χώρους. Επίσης διαθέτει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες για τη διδασκαλία τμημάτων ειδικής αγωγής,
εσωτερικό και εξωτερικό γυμναστήριο, καθώς και Ιατρείο, το οποίο εξοπλίστηκε με τη χορηγία ιδιωτικού φορέα.
Όλες οι αίθουσες καθώς και η πολλαπλών χρήσεων διαθέτουν είτε διαδραστικό σύστημα προβολής είτε σταθερό
προβολικό μηχάνημα.

Στο σχολείο απασχολούνται 32 εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός,
σχολικός νοσηλευτής, σχολικός συνοδός, επιστάτης και προσωπικό καθαριότητας, ενώ τη χρονιά που πέρασε
φοιτούσαν στο σχολείο 365 μαθητές/μαθήτριες.

Οι εκπαιδευτικοί σε μεγάλο βαθμό κάνουν χρήση των ψηφιακών μέσων, ενισχύουν τη διδασκαλία τους με δικό
τους έντυπο ή ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, αναρτώμενο και στο e-class, και εφαρμόζουν πρακτικές διδασκαλίας
που εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία. Το σχολείο διαθέτει τμήματα ένταξης, στα
οποία, μέσω πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης, ενθαρρύνονται και ενισχύονται παιδιά με μαθησιακές
δυσκολίες. Το σχολείο συμμετέχει σε μαθητικούς διαγωνισμούς και πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις με
σημαντικές επιτυχίες.

Μαθητική διαρροή δεν παρατηρείται παρά στην Α΄ Τάξη και αυτή εντοπίζεται μεταξύ μαθητών που έχουν εγγενή
δυσκολία στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, η οποία δεν είναι η μητρική τους.

Την περσινή χρονιά λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών δεν κατέστη δυνατή η υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών
Δραστηριοτήτων, σχολικών εκδρομών και άλλων δραστηριοτήτων. Αξιοποιήθηκε ωστόσο ο θεσμός του
Συμβούλου Σχολικής Ζωής, της Ψυχολόγου και της Κοινωνικής Λειτουργού του σχολείου.

Οι σχέσεις καθηγητών και μαθητών του σχολείου χαρακτηρίζονται εξαιρετικές, με εξαίρεση ορισμένες εντάσεις
λόγω των προαναφερθεισών δυσκολιών που παρατηρήθηκαν κυρίως στην εξ αποστάσεως διδασκαλία. Το ίδιο
ισχύει και για τις σχέσεις του σχολείου με τους γονείς και κηδεμόνες. Το σχολείο ενημέρωνε διαδικτυακά και
τηλεφωνικά τους γονείς για την πρόοδο, τις απουσίες και τη στάση/συμπεριφορά των παιδιών τους και στη δια
ζώσης και στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Κατά την περσινή σχολική χρονιά οι οργανωτικοί στόχοι που τέθηκαν αρχικά επιτεύχθηκαν: υλοποιήθηκαν
επιτυχώς η συντήρηση του διδακτηρίου, η λειτουργία της δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η
συνεργασία της Διεύθυνσης με τους εκπαιδευτικούς, το λοιπό προσωπικό, τους γονείς/κηδεμόνες και τους
μαθητές.

Παρά τις εγγενείς δυσκολίες της περσινής χρονιάς,  οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε επιμορφώσεις,
παρακολούθησαν και συμμετείχαν σε συνέδρια, απέκτησαν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, παρακολούθησαν 



την ταχύρρυθμη επιμόρφωση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση (Τ4Ε) του ΥΠΑΙΘ και άλλων φορέων,
επιμορφώθηκαν στις δεξιότητες μέσω εργαστηρίων του ΙΕΠ  αλλά και από άλλους φορείς και επιμορφώθηκαν
από τους συμβούλους των ειδικοτήτων τους. Γενικά, η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα
βασίζεται στην ετεροπαρατήρηση μεθόδων, πρακτικών και υλικού.

Παρά τον εγκλεισμό μαθητών/ μαθητριών και εκπαιδευτικών, υλοποιήθηκαν   Περιβαλλοντικά Προγράμματα
Σχολικών Δραστηριοτήτων, δημιουργήθηκαν ομάδες για το Πρόγραμμα της Διεθνούς Αμνηστίας, κατατέθηκε
αίτηση συμμετοχής του σχολείου στα προγράμματα Erasmus . Ακόμη, διοργανώθηκαν διδακτικές επισκέψεις της
Γ΄ τάξης.  Το σχολείο συνεχίζει τη συμμετοχή του στα προγράμματα της UNESCO Aspnet ως συνεργαζόμενο
σχολείο, στο πρόγραμμα υιοθεσίας της Actionaid, συνεργάστηκε με το Europe Direct Κομοτηνής, διοργάνωσε
διαδικτυακή ενημέρωση για των μαθητών/μαθητριών για την κλιματική αλλαγή, τις δασικές πυρκαγιές και τη
βιοποικιλότητα, κάλεσε ειδική επιστήμονα για ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τον κορονοϊό, τα μέτρα
προφύλαξης και την αναγκαιότητα του εμβολιασμού και στήριξε με την προσφορά αναλώσιμων το Κέντρο
Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας.

Ως εκ τούτου, η παρουσία του σχολείου και λειτουργία του σε όλους τους τομείς δράσης κρίνεται μακράν πέραν
του ικανοποιητικού.
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Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης το σχολικό έτος 2020-21, το σύνολο των μαθητών μπόρεσε να
παρακολουθήσει τα μαθήματα, η διδακτέα ύλη καλύφθηκε και δε χάθηκε καμία ώρα.

 

Θετικό είναι το γεγονός ότι η μεγάλη σχολική διαρροή περιορίζεται σε συγκεκριμένη τάξη και κοινωνική ομάδα,
ενώ παράλληλα εφαρμόζονται διάφορες πρακτικές αναχαίτισης του φαινομένου.

Η αξιοποίηση του θεσμού του Συμβούλου Σχολικής Ζωής, του Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού του
σχολείου συνετέλεσε στην αντιμετώπιση και επίλυση πολλών προβληματικών σχέσεων

Κατά τη διάρκεια της δια ζώσης διδασκαλίας παρατηρήθηκε άρτια παιδαγωγική προσέγγιση των μαθητών τόσο
ως ομάδων, όσο και ως ατόμων, η διαρκής συνεργασία μεταξύ τους, η ενημέρωση και τα μέτρα για την πρόληψη
και αντιμετώπιση της πανδημίας του covid 19.

Κατά τη διάρκεια της τηλεκπαίδευσης παρατηρήθηκε μεγάλη ανταπόκριση εκατέρωθεν, διαδικασίες 
τηλεαξιολόγησης, παιδαγωγικές προσπάθειες  διασφάλισης του μαθητικού ενδιαφέροντος, ανάρτηση
υποστηρικτικού και παιδαγωγικού –ψυχαγωγικού υλικού, διαρκείς ενημερώσεις γονέων και κηδεμόνων για την
εξέλιξη της διαδικασίας, ενεργός εξ αποστάσεως ο σύλλογος διδασκόντων.



Πολύ θετικό θεωρούμε το γεγονός της διαρκούς και άμεσης ενημέρωσης των μαθητών αλλά και των γονέων και
κηδεμόνων τους και κατά τη δια ζώσης και κατά την εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Σημεία προς βελτίωση

1. Απαιτείται υλικοτεχνικός εξοπλισμός και των αιθουσών των τμημάτων
ένταξης, ώστε να είναι και σε αυτά τα τμήματα εφικτή η πολυαισθητηριακή
διδασκαλία που βοηθάει στην προσέγγιση σύνθετων γνώσεων.

2. Θα ήταν σημαντικό να εφαρμόζεται πιο συχνά κατά τη διδασκαλία η
ομαδοσυνεργατική μάθηση, καθώς αναπτύσσει πολλαπλές ήπιες δεξιότητες
στους μαθητές.

3. Διαχρονικός στόχος όλων των εκπαιδευτικών ήταν και παραμένει η εμπλοκή
του συνόλου των μαθητών της τάξης στη μαθησιακή διαδικασία, και όχι μόνο
των λίγων μαθητών που επιδεικνύουν μεγαλύτερο θάρρος.

 

Χρειάζονται περισσότερες παρεμβάσεις στην κατεύθυνση του περιορισμού της σχολικής διαρροής.

Οι πρακτικές δυσκολίες και εντάσεις που παρατηρήθηκαν στην προσπάθεια εφαρμογής των μέτρων  και ανάληψη
λίγων πρωτοβουλιών και σχολικών δράσεων λόγω πανδημίας καλό είναι να εκλείψουν.

Οι εγγενείς αδυναμίες της τηλεκπαίδευσης , όπως η αδυναμία πλήρους ταυτοποίησης των μαθητών και  η
δυνατότητα εύκολης και ομαδικής απόδρασης από την ψηφιακή τάξη  σε συνδυασμό με την ανώριμη εφηβική
ηλικία κατέστησε πολλές φορές εικονική και ενοχλητική τη διαδικασία της μάθησης παρά τις προσπάθειες των
εκπαιδευτικών για προσαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού και της διδασκαλίας  στις ανάγκες της
τηλεκπαίδευσης. Απαιτείται, επομένως, μία ενημέρωση και συνειδητοποίηση των μαθητών πάνω στο θέμα αυτό.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Επίσης θεωρούμε ότι το έργο της Δ/νσης του σχολείου και μάλιστα κάτω από συνθήκες πανδημίας είναι
πετυχημένο.

Σημεία προς βελτίωση

Σχετικά με τα οικονομικά και τις υποδομές του σχολείου απαιτείται βελτίωση. Θα συνεχίσουμε να καταβάλουμε
προσπάθειες για εξεύρεση πόρων και χορηγήσεις από διάφορους φορείς και ιδιώτες, προκειμένου να καλύψουμε
όσο γίνεται περισσότερες ανάγκες.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Θετικό σημείο αποτελεί το μεγάλο ενδιαφέρον των συναδέλφων για τη διαρκή επιμόρφωσή τους.



Αλλά θετικά σημεία επίσης θεωρούμε ότι είναι η ενημέρωση και η γνώση των μαθητών/μαθητριών πάνω στα
φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν τους ειδικούς και απειλούν την υφήλιο, η ευαισθητοποίησή τους για την
αντιμετώπιση πολλών από αυτά, η αλλαγή νοοτροπίας και στάσης ζωής. Επίσης είναι πολύ θετικό το ότι
συνειδητοποίησαν ότι ρόλος του σχολείου δεν είναι μόνο η παροχή γνώσης αλλά και η κοινωνική συναίσθηση
των νέων ανθρώπων. Θεωρούμε ότι όλα αυτά έμοιαζαν με ευχάριστο διάλειμμα από την καθημερινή σχολική
ρουτίνα.

Σημεία προς βελτίωση

Ένα σημείο που απαιτεί βελτίωση, επίσης, είναι οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις, εφόσον την περσινή σχολική
χρονιά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των συνθηκών της πανδημίας.                               
                                                                                                                                                                 Τέλος,
σημεία που, κατά τη γνώμη μας, απαιτούν βελτίωση δεν είναι αυτά που αφορούν τον τρόπο που υλοποιήθηκαν
όλα τα παραπάνω ή το περιεχόμενό τους, αλλά το ότι οι μαθητές/μαθήτριες έχουν ελάχιστο έως καθόλου χρόνο,
ώστε να μπορούν να ασχοληθούν με κάποια εξωσχολική δραστηριότητα. Επίσης σε τέτοιες δραστηριότητες και
προγράμματα καλό θα ήταν να συμμετέχουν και περισσότεροι εκπαιδευτικοί.

 


