
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 Δημοτικό Σχολείο Περαίας είναι οργανικά ένα 12/θέσιο σχολείο. Στεγάζεται σε δημόσιο διώροφο κτίριο
εντός των ορίων του Δήμου Θερμαϊκού ( Άνω Περαία) και περιλαμβάνει Γραφεία Διοίκησης, αίθουσες
διδασκαλίας των τμημάτων (εξοπλισμένες με φορητό Η/Υ, βιντεοπροβολείς και πρόσβαση στο διαδίκτυο),
αίθουσες διδασκαλίας για τα τμήματα του Ολοήμερου, αίθουσες Πληροφορικής, Μουσικής, Εικαστικών και
Εκδηλώσεων, κλειστό Γυμναστήριο. Επιπλέον, διατηρούνται βοηθητικοί χώροι όπως Ιατρείο, Αίθουσα Covid-19,
Τραπεζαρία Ολοήμερου Προγράμματος και Κυλικείο. Το σχολείο διαθέτει μεγάλη αυλή με υπόστεγα και υπαίθριο
γήπεδο μπάσκετ. Το σχολικό έτος 2020-2021 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αισθητική  και λειτουργική
αναβάθμιση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σχολείου σε συνεργασία με τη Σχολική Επιτροπή Π.Ε.
Δήμου Θερμαϊκού και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

Το 2ο Δημοτικό Σχολείο Περαίας συμμετέχει στο Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στην ξεχωριστή Αίθουσα Βιβλιοθήκης, που διαθέτει, φιλοξενούνται χίλιοι
διακόσιοι εξήντα δύο (1262) τίτλοι βιβλίων κάθε είδους. Κάθε χρόνο ένας/μία (1) εκπαιδευτικός ορίζεται
Υπεύθυνος Σχολικής Βιβλιοθήκης με κύριο έργο του τη διάθεση των τεκμηρίων και του υλικού της βιβλιοθήκης
για δανεισμό, την έκδοση των καρτών  δανεισμού και την ενημέρωση των μελών  για τους όρους δανεισμού, τις
ώρες λειτουργίας και τον εσωτερικό κανονισμό της βιβλιοθήκης.

Οι οικογένειες των μαθητών,-τριών μας στην πλειοψηφία τους προέρχονται από την περιοχή της Άνω
Περαίας,όπου υπήρχε και  ο παλιός οικισμός πριν την οικιστική ανάπτυξη που γνώρισε η περιοχή την
προηγούμενη δεκαετία. Επίσης το σχολείο μας δέχεται μαθητές, –τριες οικογενειών που εγκαταστάθηκαν στην
Περαία προερχόμενοι από τη Θεσσαλονίκη (κυρίως) αλλά και από διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας.

Το σχολικό έτος 2020-2021 λειτούργησε με 10 τμήματα Γενικής Παιδείας, όπου φοίτησαν 192 μαθητές,-τριες. Σε
αυτούς συμπεριλαμβάνονται και επτά (7) μαθητές /μαθήτριες Ρομά από τον Καταυλισμό Ρομά της Περαίας , που
έφταναν στο σχολείο μας με λεωφορείο μισθωμένο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο μέσος όρος
των μαθητών,-τριών κατά τμήμα ήταν οι 19,2 μαθητές. Η μείωση του μαθητικού πληθυσμού σε σχέση με το
προηγούμενο σχολικό έτος ήταν της τάξεως του 11,9 %. Στα τμήματα του σχολείου δίδαξαν 28 εκπαιδευτικοί
διαφόρων ειδικοτήτων : Δάσκαλοι/Δασκάλες Γενικής και Ειδικής Αγωγής, Φυσικής Αγωγής,
Αγγλικής/Γαλλικής/Γερμανικής Φιλολογίας, Πληροφορικής, Μουσικής Επιστήμης, Καλλιτεχνικών και Θεατρικών
Σπουδών.

Το ωράριο λειτουργίας του σχολείου είναι από τις 7 πμ. έως τις 4 μμ. που περιλαμβάνει την Πρωινή Ζώνη και το
Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Στο σχολείο μας  λειτουργεί επίσης Τμήμα Ένταξης εδώ και πολλά χρόνια που επανδρώνεται με μόνιμο
εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής. Στο Τμήμα αυτό φοίτησαν  και υποστηρίχθηκαν  18 μαθητές,-τριες. Κατά το
σχολικό έτος 2020-2021  λειτούργησε Επιτροπή Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης
(Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) στελεχωμένη με Ψυχολόγο και Κοινωνική Λειτουργό για τη διαγνωστική εκπαιδευτική αξιολόγηση



και υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών. Ταυτόχρονα τέσσερις (4) μαθητές,-τριες (τάξεις
Α΄,Γ΄& ΣΤ΄) υποστηρίχθηκαν με εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης.Επίσης λειτούργησαν   τρία (3)  Τμήματα
Ολοήμερου με 68 μαθητές,-τριες και Τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας.

Οι μαθητές,-τριες προσέρχονται και αποχωρούν πεζή από και προς το σχολείο (στην πλειονότητά τους) ενώ κατά
το σχολικό έτος 2020-2021 το σχολείο  συμμετείχε σε πρόγραμμα ημερήσιας διανομής γευμάτων  του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τίτλο «Σχολικά Γεύματα».

Η  σχολική μας μονάδα, λόγω της πανδημίας Covid-19, ανέπτυξε και εκτέλεσε Ωρολόγια Προγράμματα δια ζώσης
και εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί
χρησιμοποίησαν το δικό τους προσωπικό-οικιακό τους εξοπλισμό. Επίσης αγοράστηκαν 10 tablets με 
πληκτρολόγια, κατόπιν έκτακτης χρηματοδότησης από τη Σχολική Επιτροπή Π.Ε. του Δήμου Θερμαϊκού, τα οποία
δανείστηκαν σε οικογένειες με κοινωνικά/μαθησιακά κριτήρια, δεν ήταν όμως αρκετά για να καλυφθούν οι
ανάγκες όλων.

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 εκπονήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου  πλήθος προγραμμάτων
σχολικών δραστηριοτήτων είτε στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης είτε με διάχυση στα μαθησιακά αντικείμενα. Η
θεματική των Προγραμμάτων είχε να κάνει κυρίως με την Φιλαναγνωσία,την Ψυχική Υγεία, την Κυκλοφοριακή
Αγωγή και Ασφάλεια, την Διατροφή και  θέματα Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού. Οι εκπαιδευτικοί εκπόνησαν
τα προγράμματα αυτά  τηρώντας τις βασικές αρχές που  διέπουν τα προγράμματα των Σχολικών
Δραστηριοτήτων, όπως  τη βιωματική προσέγγιση, την ενθάρρυνση της μαθητικής πρωτοβουλίας, το άνοιγμα του
σχολείου στην κοινωνία, την ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.

Το σχολείο διαθέτει ιστοσελίδα στο διαδίκτυο  στη διεύθυνση http://2dim-peraias.thess.sch.gr καθώς και προφίλ
σε κοινωνικά δίκτυα για την αμεσότερη ενημέρωση των γονέων  σε θέματα λειτουργίας και δραστηριοτήτων του
σχολείου.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η  σύνδεση των εκπαιδευτικών του σχολείου με το λειτούργημά τους και η αφοσίωσή τους στο έργο τους .Η
επιστημονική οργάνωση και ο ενδελεχής σχεδιασμός  της διδασκαλίας  τους με πρότερο μέλημά τους την
 ενίσχυση του γλωσσικού, μαθηματικού και ψηφιακού εγγραμματισμού,  ο σεβασμός στην προσωπικότητα των
μαθητών,-τριών και η  εξασφάλιση  στο μέτρο του δυνατού ίσων ευκαιριών για όλους.

Η εξαιρετική και αποτελεσματική συνεργασία των εκπαιδευτικών σε επίπεδο τμημάτων των ίδιων τάξεων του
σχολείου και η συνεργασία εκπαιδευτικών-υπεύθυνων των τμημάτων με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που
δίδασκαν στα τμήματά τους.

Η  προσαρμογή της διδασκαλίας και το εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου  στις
ανάγκες της τηλεκπαίδευσης.

Η πολύ συχνή χρήση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας προκειμένου να υποστηριχθούν μαθητές με ιδιαίτερες
μαθησιακές ανάγκες.

Η συμμετοχή και οι σημαντικές διακρίσεις των μαθητών σε μαθητικούς διαγωνισμούς (Ε.Μ.Ε, Ε.Ε.Φ) .

Η υλοποίηση ποικίλων προγραμμάτων (Πολιτιστικά προγράμματα/προγράμματα Αγωγής Υγείας ,Περιβαλλοντικά
προγράμματα).

 Η συνεπής και συστηματική φοίτηση των μαθητών,-τριών του σχολείου και η απουσία  μαθητικής διαρροής. 

Η λειτουργία του  Τμήματος Ένταξης και  της Επιτροπής Διαγνωστικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και

http://2dim-peraias.thess.sch.gr


Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) στελεχωμένη πλήρως με Ψυχολόγο και Κοινωνική Λειτουργό. 

Οι ομαλές σχέσεις μεταξύ των μαθητών,-τριών του σχολείου μας  και η απουσία περιστατικών βίας και
παραβατικών συμπεριφορών. 

 Η ύπαρξη και επικαιροποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού του σχολείου.

Η υιοθέτηση από την πλευρά των εκπαιδευτικών  του σχολείου του ρόλου του "διευκολυντή"  στην προσπάθεια 
να προωθήσουν  τον αλληλοσεβασμό και  την οικοδόμηση  σχέσεων εμπιστοσύνης με τους μαθητές,-τριες του
σχολείου.

Η πολυτροπική επικοινωνία του σχολείου μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (ιστοσελίδα του σχολείου,
facebook),   με τους γονείς/κηδεμόνες  προκειμένου οι τελευταίοι να τύχουν τακτικής ενημέρωσης  σε θέματα
υγείας, φοίτησης, επίδοσης και συμπεριφοράς των παιδιών τους.

 

Σημεία προς βελτίωση

Υπάρχουν πάντοτε περιθώρια βελτίωσης και εφαρμογής νέων ,καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και
προγραμμάτων. 

Περαιτέρω ενίσχυση για συμμετοχή και πιο οργανωμένη προετοιμασία των μαθητών,-τριών του σχολείου για τη
συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς και εκδηλώσεις πολιτιστικού και αθλητικού περιεχομένου.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η ενεργή εμπλοκή όλου του προσωπικού αλλά και όλων των εμπλεκομένων (γονείς, μαθητές,-τριες ,Σύλλογος
Γονέων) στη μαθησιακή διαδικασία.

Η αποτελεσματική λειτουργία του Σχολείου και η παροχή εκπαίδευσης σε συνάρτηση πάντα με την  προστασία
της υγείας των μαθητών μας και των οικογενειών τους εν μέσω των νέων συνθηκών που διαμορφώθηκαν λόγω
της πανδημίας.

Η λειτουργία e-σχολής Γονέων,η οποία λειτούργησε με πρωτοβουλία του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου και
σε συνδιοργάνωση  με τις/τους κ.κ Διευθύντριες/Διευθυντές και τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων Γονέων
της Ενότητας των Δημοτικών Σχολείων της παιδαγωγικής ευθύνης του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου.

Η εξαιρετική συνεργασία  Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων  με την ιεραρχία της εκπαίδευσης
(Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου), τις υπηρεσίες
του Δήμου (Σχολική Επιτροπή, Τεχνική Υπηρεσία), το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου  και με
επιστημονικούς φορείς ( Πανεπιστήμιο Μακεδονίας).Η συνεργασία με το  Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και
Ερευνών Θεσσαλονίκης,  το  Παιδοψυχιατρικό Τμήμα -Ιατροπαιδαγωγική Υπηρεσία του Ιπποκρατείου και το
Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Θερμαϊκού για την παροχή διεπιστημονικής αξιολόγησης , συμβουλευτικής και
υποστήριξης σε μαθητές,-τριες και οικογένειες του σχολείου μας.

Σημεία προς βελτίωση

Επιτακτική ανάγκη βελτίωσης στον τομέα των υποδομών του σχολείου.

Ουσιαστική κρίνεται  η αναβάθμιση του δικτύου παροχής internet.



Αναβάθμιση και βελτίωση των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σχολείου.

Ανανέωση και αναβάθμιση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του σχολείου.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου  σε ποικίλες επιμορφωτικές δράσεις που οργανώθηκαν  και
υλοποιηθήκαν από δημόσιες δομές επιμόρφωσης,σε θέματα που αφορόσαν τη μάθηση και κυρίως την κοινωνικο-
συναισθηματική υγεία των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες μαθησιακά και κοινωνικά ομάδες.

Η μεγάλη εμπειρία των εκπαιδευτικών του σχολείου στην υλοποίηση εθνικών κι ευρωπαϊκών προγραμμάτων(e-
twinning, teachers4Europe), καθώς κατά το παρελθόν συνεργάστηκε με άλλα σχολεία σε διεθνές επίπεδο,
λαμβάνοντας εθνικές κι ευρωπαϊκές ταυτότητες ποιότητας. 

Σημεία προς βελτίωση

Ενίσχυση της εξωστρέφειας του σχολείου μέσω υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Erasmus , e-twinning).

Ένταξη του σχολείου σε δίκτυα συνεργασίας με εκπαιδευτικούς φορείς και οργανισμούς (Μουσεία,
Πανεπιστήμια, Διεθνή δίκτυα, Κ.Π.Ε.)


