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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

 

To 2o Γυμνάσιο Νάουσας (τηλ: 2332022754, email: mail@2gym-naous.ima.sch.gr, ιστοσελίδα: http://2gymnaou.gr
) από το Σεπτέμβριο του 2008 στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις ΒΑ της πόλης στη θέση ΄΄ Κασομούλη-
Βρυσάκι΄΄. Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτίριο με συνολική επιφάνεια 4.400 τ.μ που πλαισιώνεται από 2 άνετους
αύλειους χώρους. Αποτελείται από 3 ορόφους και ένα υμιυπόγειο επίπεδο. Διαθέτει ειδικές αίθουσες
διδασκαλίας, αίθουσα εκδηλώσεων, βιβλιοθήκη, γυμναστήριο, εργαστήριο φυσικών επιστημών, αίθουσα
δημιουργικής απασχόλησης με επιτραπέζια παιχνίδια και υποδομή για άτομα με κινητικά προβλήματα. Οι
υπάρχοντες χώροι κρίνονται επαρκείς και ο εξοπλισμός ικανοποιητικός. Στο σχολείο λειτούργησαν κατά το
τρέχον σχολικό έτος 9 τμήματα (3 σε κάθε τάξη), φοίτησαν 189 μαθητές και υπηρέτησαν 28 καθηγητές (19
μόνιμοι και 9 αναπληρωτές εκ των οποίων 5 στα τμήματα ένταξης και στην παράλληλη στήριξη) καθώς και 1
αναπληρώτρια κοινωνική λειτουργός.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Τα θετικά σημεία συνοψίζονται στα παρακάτω:

Άριστες σχέσεις μεταξύ μαθητών αλλά και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.
Άψογη συνεργασία του σχολείου με τις οικογένειες των μαθητών.
Μικρή σχολική διαρροή.

Σημεία προς βελτίωση

Ως σημεία προς βελτίωση αναφέρονται τα κάτωθι:

Ενίσχυση εναλλακτικών και περισσότερο μαθητοκεντρικών και βιωματικών
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μεθόδων μάθησης.
Περαιτέρω μείωση της σχολικής διαρροής.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ως θετικά σημεία επισημαίνονται τα ακόλουθα:

- Άψογη συνεργασία μεταξύ των μελών των ομάδων δράσης καθώς και με τη διεύθυνση του σχολείου.

- Σωστή διαχείριση των οικονομικών πόρων για να επιτευχθούν οι στόχοι.

- Δημιουργική αξιοποίηση και διακόσμηση ορισμένων κοινόχρηστων χώρων του σχολείου.

- Στελέχωση του εργαστηρίου των φυσικών επιστημών με βασικά υλικά κυρίως βιολογίας αλλά και αγορά
εξοπλισμού για την αίθουσα μουσικής, δράσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου
εκπαιδευτικού έργου.

- Οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής από τη διεύθυνση με βάση τους στόχους του σχολείου και του
διδακτικού προσωπικού.

- Ύπαρξη διαύλων επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία.

 

Σημεία προς βελτίωση

Το επόμενο σχολικό έτος 2022- 2023 είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν τα εξής:

- Νέες εικαστικές παρεμβάσεις με στόχο τον εξωραϊσμό και άλλων κοινόχρηστων χώρων του σχολείου με ενεργό
συμμετοχή των μαθητών που θα καλλιεργήσει τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και θα διαμορφώσει ένα
συνεργατικό κλίμα μεταξύ τους.

- Αγορά επιπλέον εξοπλισμού για το εργαστήριο φυσικών επιστημών για τα μαθήματα φυσικής και χημείας.

- Αξιοποίηση των χώρων του σχολείου και αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ενίσχυση του πνεύματος αυτενέργειας και προσωπικής μελέτης των εκπαιδευτικών μέσω των ασύγχρονων
μαθημάτων αλλά και αποκόμιση ουσιαστικών γνώσεων με εφαρμογή στη σχολική ζωή από την δια ζώσης
επιμόρφωση.

Σημεία προς βελτίωση

Η έπεκταση της επιμόρφωσης και σε άλλους τομείς αλλά και η μελλοντική συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα.



Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
3
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Σχολείο και κοινότητα
Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Υλοποιήθηκαν σχέδια δράσης και στις 3 λειτουργίες.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

- Συμμετοχή των μαθητών σε μαθητικούς διαγωνισμούς και διδακτικές επισκέψεις, γεγονός που καθιστά το
μαθητή ενεργό στην εκπαιδευτική διαδικασία και του παρέχει τη δυνατότητα να αναδείξει τις κλίσεις και τα
ταλέντα του.

- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του συνόλου των μαθητών για την αναπηρία, τις ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες και το σχολικό εκφοβισμό.

- Η ελεύθερη έκφραση των μαθητών μέσω της χρήσης του εξοπλισμού της αίθουσας Μουσικής συντελεί στην
ψυχοσωματική τους ανάπτυξη.

- Η δημιουργική αξιοποίηση και ο εξωραϊσμός ορισμένων κοινόχρηστων χώρων του σχολείου με τη βοήθεια
μαθητών συμβάλλει στην καλλιέργεια των εικαστικών δεξιοτήτων τους.

- Η διεξαγωγή πειραμάτων με τον εξοπλισμό του εργαστηρίου των φυσικών επιστημών ενισχύει την κριτική και



πρακτική ικανότητα των μαθητών.

- Οι επιμορφωτικές δράσεις των εκπαιδευτικών εδραίωσαν μία φιλοσοφία μελέτης και αυτοβελτίωσής τους.

- Συνολικά οι δράσεις είχαν σαν αποτέλεσμα την ενίσχυση της συνοχής των μελών της σχολικής κοινότητας του
2ου Γυμνασίου Νάουσας.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Οι συνθήκες που επικράτησαν λόγω της πανδημίας Covid-19 καθώς και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που
εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπισή της, δυσχέραιναν σε αρκετές περιπτώσεις το έργο των ομάδων δράσης
βελτίωσης του σχολείου.

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

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Οι προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα των διδασκόντων καθώς και οι προβλέψιμες
ανάγκες του σχολείου θα ληφθούν υπόψη στην επιλογή και υλοποίηση
επιμορφωτικών δράσεων.

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

Σημαντικότερα θέματα που χρήζουν μελλοντικής μελέτης και προτάσεις για Σχέδια Δράσης

Παρατηρήσεις / Σχόλια


