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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 Καλαμάτας συστεγάζεται με το 2ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας σε κτίριο του συγκροτήματος
σχολείων στην περιοχή Φαραί της Καλαμάτας. Στο κτίριο αυτό μεταφέρθηκε το 1977. Το 1979 μετονομάστηκε σε
2ο  Γυμνάσιο Καλαμάτας από Β’ Γυμνάσιο Αρρένων Καλαμάτας. Στα Γενικά Αρχεία Μεσσηνίας υπάρχουν
μαθητολόγια και βιβλία πράξεων από το 1921. Στους σεισμούς της Καλαμάτας το 1986 το κτίριο έπαθε μεγάλες
ζημίες στον φέροντα οργανισμό και στην τοιχοποιία του. Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών τα
μαθήματα γίνονταν σε λυόμενους οικίσκους σε οικόπεδο πλησίον του συγκροτήματος.

 Την  περίοδο  2004-2009 λειτούργησε ως αθλητικό Γυμνάσιο.

Το κτίριο αποτελείται από υπερυψωμένο ισόγειο και δύο ορόφους. Επίσης, από  κατασκευής το κτίριο διαθέτει
και χώρο που βρίσκεται κάτω από το υπερυψωμένο ισόγειο αλλά δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπόγειο ή
ημιυπόγειο γιατί από την νότια – νοτιοανατολική πλευρά βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους. Σ΄ αυτό το χώρο
υπάρχουν τα γυμναστήρια (Γυμνασίου και Λυκείου), αποθήκες, το λεβητοστάσιο και το γραφείο του
Συμβουλευτικού σταθμού νέων.

Το ισόγειο και το μεγαλύτερο μέρος ρου 1ου ορόφου χρησιμοποιείται από το Γυμνάσιο  ενώ ο 2ος όροφος και ο 
υπόλοιπος 1ος από το Λύκειο.  Το κτίριο περιβάλλεται από προαύλιο και αθλητικούς χώρους (γήπεδο 5Χ5 με 
περίφραξη, δύο γήπεδα μπάσκετ, γήπεδα βόλεϊ, στίβο, κερκίδες) οι οποίοι χρησιμοποιούνται από όλα τα σχολεία 
του συγκροτήματος (δύο γυμνάσια και δύο λύκεια)

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία σε πνεύμα συνεργασίας  μεταξύ όλων
των μελών του σχολείου
Ποικιλία μεθόδων αξιολόγησης, παραδοσιακών και σύγχρονων, ανάλογα με τη
φύση του μαθήματος και τις ιδιαίτερες συνθήκες
Οι καθηγητές, όταν διαπιστώνουν ότι ένας μαθητής αποτυγχάνει συστηματικά
στη μάθηση ή παρουσιάζει συχνά προβλήματα συμπεριφοράς, συζητούν το θέμα



με τον ίδιο τον μαθητή, επικοινωνούν με τους γονείς/κηδεμόνες του, ζητούν τη
βοήθεια των Σχολικών Συμβούλων ή του ΚΕΔΔΥ και προσπαθούν να διδάξουν
τον μαθητή με εναλλακτικό τρόπο, με βάση τις δικές του γνώσεις
Διαρκή συνεργασία και όλων των μελών της σχολικής κοινότητας για την
παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών και ανάληψη πρωτοβουλιών -
παρεμβάσεων  όταν χρειάζεται
Σχέσεις μεταξύ μαθητών καλές
Λειτουργία από τα προηγούμενα χρόνια της ομάδας Συνομήλικων Μεσολαβητών
Έκφραση και εκτόνωση της ενέργειας των μαθητών μέσω συμμετοχής τους σε
προγράμματα  (πχ περιβαλλοντική ομάδα, ομάδα Erasmus, ομάδα e-Twinning
κλπ) που καλλιεργούν τη συνεργατικότητα και την αλληλοβοήθεια
Αναζητούνται  ευκαιρίες και αναπτύσσονται  πρωτοβουλίες για δημιουργική
συνεργασία με τους μαθητές στην οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων
δραστηριοτήτων.
Διαχειρίζονται ικανοποιητικά τα  προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών
στον χώρο του σχολείου με βάση τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης
στοχεύοντας στην ομαλή λειτουργία του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υπήρξαν πολλά προβλήματα εξαιτίας των
πολλών τεχνικών προβλημάτων της πλατφόρμας webex και των
τηλεπικοινωνιακών δικτύων, της έλλειψης  εξοπλισμού τόσο των καθηγητών
όσο και των μαθητών, της ολιγωρίας και μη επαρκούς οργάνωσης από το
Υπουργείο Παιδείας και της  μη ενεργής συμμετοχής πολλών μαθητών
Η μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη συμμετοχή του συλλόγου γονέων-κηδεμόνων
στην ανανέωση του σχολικού κανονισμού και τον προγραμματισμό της
σχολικής ζωής
Αμεσότερη διαχείριση και μεσολάβηση στις διενέξεις μεταξύ μαθητών

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Υποστηρίζεται  ένα συνεργατικό, συμμετοχικό, συλλογικό πλαίσιο εργασίας
και οι αποφάσεις που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή προκύπτουν από συλλογικές
και δημοκρατικές διαδικασίες στις οποίες όλοι οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν
Υπάρχει σαφέστατος προσανατολισμός στην εργασία που επιτελείται στο
σχολείο αλλά και στους στόχους που αυτό θέτει: α) αύξηση του μαθητικού
δυναμικού, β) μείωση της μαθητικής διαρροής, γ) επαγγελματικός



προσανατολισμός των μαθητών, δ) παροχή ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου
στους μαθητές και, τέλος, ε) κοινωνικοποίηση των μαθητών
Το σχολείο μας είναι ανοιχτό στην κοινότητα, την εκπαιδευτική και την
ευρύτερη. Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται στο πλαίσιο επιμορφωτικών
συναντήσεων με συναδέλφους τους άλλων σχολείων και μέσω της τοπικής
ΕΛΜΕ συμμετέχουν σε δράσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση του δημόσιου
σχολείου και την αναβάθμιση της θέσης του εκπαιδευτικού
Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα, σεμινάρια
καθώς και προγράμματα συνεργασίας με χώρες του εξωτερικού.

Σημεία προς βελτίωση

Επικαιροποίηση σχολικού κανονισμού.
Ελλιπής χρηματοδότηση.
Κενά σε καθηγητές που οφείλονται στην καθυστερημένη τοποθέτησή τους -
πρόσληψή τους.
Μη ύπαρξη γραμματέως, επιστάτη και λοιπού βοηθητικού προσωπικού.
Χρονοβόρες διαδικασίες που αφορούν τη συντήρηση του κτηρίου από το Δήμο
Καλαμάτας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Εγρήγορση και ενδιαφέρον από τους εκπαιδευτικούς για επιμορφωτικά
προγράμματα.
Συμμετοχή σε πολλά Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Απόκτηση Μεταπτυχιακών Τίτλων από μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών

Σημεία προς βελτίωση

 

Περισσότερα κίνητρα για συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές
δράσεις
Παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων ανάλογα με τις ανάγκες των
εκπαιδευτικών


