
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

 

1) Το 2ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου της Κρήτης είναι ένα ιστορικό σχολείο, του οποίου η πορεία ξεκίνησε πριν από
σαρανταπέντε και πλέον χρόνια. Ευρίσκεται στον κεντρικό αστικό ιστό της πόλης, στην οδό Κονδυλάκη 32, Τ.Κ.
71305. Σήμερα είναι ένα νέο, διώροφο κτίριο ηλικίας 17 ετών. Κατά το παρελθόν έτος της τελεκπαίδευσης (λόγω
της πανδημίας) 2020-2021 είχε 518 μαθητές και 50 (πενήντα) εκπαιδευτικούς (στη μεγάλη τους πλειονότητα με
οργανική θέση), σε 21 τμήματα Γενικής Παιδείας. Φιλοξενεί μαθητές από όλα τα κοινωνκά στρώματα, καθώς και
παιδιά μεταναστών.

2) Τα στοιχεία αυτής της Έκθεσης για να αποτιμηθούν και να αξιολογηθούν στην ουσιαστική τους διάσταση θα
πρέπει να συνεκτιμηθούν υπό την εμπειρία της τηλεκπαίδευσης/πανδημίας ως προς τις αλλαγές που
παρατηρήθηκαν, καθώς και ως προς τις όποιες επιπτώσεις προκλήθηκαν όχι μόνο στη ζωή και στη συμπεριφορά
των εφήβων μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών.

3) Η Έκθεση αυτή έχει συνταχθεί από τον Διευθντή του σχολείου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και σε συνδυασμό με
το άρθρο 10 της Υ.Α 108906/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4189/τ. Β/10-09-2021).

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1) Το γενικότερο μαθησιακό και παιδαγωγικό κλίμα του σχολείου. Οι ενθουσιώδεις εκπαιδευτικοί. Οι
παιδαγωγικές συζητήσεις, η προθυμία για κάθε βοήθεια προς τον μαθητή, από όπου και αν προέρχεται. Η
δημοκρατική λειτουργία του σχολείου και η συλλογική λήψη αποφάσεων.

2) Η ενδελεχής ενασχόληση με τις ιδιαίτερες περιπτώσεις ευάλωτων μαθητών,

3) Η συμμετοχή μαθητών σε σχολικούς διαγωνισμούς, όπως Φυσικής, Μαθηματικών.

4) Οι διακρίσεις μαθητών - και στον αθλητικό τομέα.

5) Η πλήρως οργανωμένη δανειστική βιβλιοθήκη με αναγνωστήριο

6) Τα εργαστήρια Πληροφορικής και Φυσικών Επιστημών. 

7) Η πρακτική άσκηση φοιτητών.



8) Το πρόγραμμα ανακύκλωσης του σχολείου (βοήθεια προς τους αναπήρους), η συνεργασία των παιδιών με
ομάδες εθελοντών.

9) Οι μαθητές σέβονται το χώρο σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

1) Υπάρχουν στην περιοχή ευθύνης του σχολείου μεγάλες κοινωνικές ανισότητες, που επηρεάζουν καίρια τη
μαθησιακή διαδικασία, για τις οποίες το σχολείο βεβαίως μόνον καταπραϋντικά και με αγάπη μπορεί να
παρέμβει. Ο Δήμος Ηρακλείου και η πολιτεία γενικότερα πρέπει να επέμβουν προς αυτή την κατεύθυνση.

2) Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων χρειάζεται ενίσχυση. Η διοίκηση και το σχολείο καταβάλλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια, παρά τη γενικότερη απροθυμία των γονέων/κηδεμόνων να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις
του Συλλόγου τους. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων θα πρέπει να ισχυροποιηθεί, ώστε να συμμετέχει ενεργά,
στο μέτρο των αρμοδιοτήτων του, στη σχολική ζωή.

3) Στο πλαίσιο της λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων και της σχετικής αναφοράς περί εντύπων, το σχολείο
πρέπει να παρακινήσει τους μαθητές -συνολικά και ατομικά- να ασχοληθούν με την περιοδική έκδοση μαθητικού
εντύπου (ηλεκτρονικού ή και σε χαρτί), ώστε πέραν των παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών λόγων, να φαίνεται
και προς τα έξω η εξωστρεφής διάσταση της κοπιαστικής δουλειάς που επιτελείται. Θα κεντριστεί έτσι
περεταίρω η δημιουργικότητα των μαθητών με δεσμούς φιλίας και συνεργατικότητας, θα αναδειχθούν τα
ενδιαφέροντά τους, τα ταλέντα τους, θα προβληθούν οι ανησυχίες τους με το θάρρος της άποψης, ενώ
παράλληλα θα καλλιεργηθεί στις διάφορες μορφές και ο γραπτός τους λόγος.

4) Σύμφωνα και με τον νόμο, υπάρχει ανάγκη για επικαιροποίηση του σχολικού κανονισμού με το Πλαίσιο
Σχολικής Ζωής που εκκρεμεί, αφού οι συνθήκες της πανδημίας πέρυσι δεν το επέτρεψαν.

5) Για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, θα πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει, ώστε να εξασφαλιστεί για τις
οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς α) η ομαλή πρόσβαση στο διαδίκτυο, β) η χορήγηση της κατάλληλης
υλικοτεχνικής υποδομής και γ) για το σχολείο επίσης ο πλήρης ανάλογος εξοπλισμός, με περαιτέρω ενίσχυση της
ευρυζωνικότητας του δικτύου.  

6) Σε κάθε περίπτωση πέραν της έντονης προσπάθειας που καταβλήθηκε και καταβάλλεται, ανυπέρβλητο εμπόδιο
παραμένει η απώλεια πολλών διδακτικών ωρών σε βάθος χρόνου, επειδή η πολιτεία δεν τα κατάφερε μέχρι
σήμερα να διαθέτει εγκαίρως το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό και ως εκ τούτου η παιδαγωγική και
μαθησιακή λειτουργία στην πλήρη της διάσταση, και για μεγάλο διάστημα, είναι δυστυχώς για κάποιους
μαθητές κενή περιεχομένου.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Οργανωμένο και δεμένο σχολείο, με τήρηση του προγράμματος και της νομοθεσίας, σε συνεχή συνεργασία με τον
Σύλλογο Διδασκόντων.

Σημεία προς βελτίωση

1) Πέραν των ήδη από ετών επίμονων ενεργειών της Διεύθυνσης, πρέπει οπωσδήποτε να ενεργοποιηθεί
στοχευμένα κάθε φορέας, ώστε να ασκηθεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση και προς κάθε κατεύθυνση για το φλέγον
θέμα του βοηθητικού προσωπικού (επιστάτης, φύλακας, ψυχολόγος), με την ισχυρή απαίτηση για λύση
οπωσδήποτε. Για να αναλάβουν ολοι τις ευθύνες τους. Είναι ένα ζήτημα τεράστιας σημασίας για την ομαλή
λειτουργία του σχολείου, που άπτεται καθημερινών πρακτικών προβλημάτων της σχολικής ζωής. 



2) Το σχολείο έχει επίσης ανάγκη ενός σκίαστρου στον αύλειο χώρο για προστασία των μαθητών, κατά τα
διαλείμματα, από ήλιο και βροχή. Ιδανική θέση θα ήταν οι κερκίδες του γυμναστηρίου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί έχουν υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και επιδιώκουν να βρίσκονται σε επαφή με τις εξελίξεις
της επιστήμης. Αισθάνονται όμως ότι είναι μόνοι τους σε αυτή τους την προσπάθεια.

Σημεία προς βελτίωση

Με την υπέρβαση της πανδημίας ελπίζουμε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για περαιτέρω ασφαλείς και
εξωστρεφείς δράσεις. Έχουμε την προσδοκία ότι η  πολιτεία θα διοργανώσει επιτέλους συστηματική επιμόρφωση
όλων των εκπαιδευτικών.


