
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 3ο Δημοτικό Σχολείο Ρόδου ανήκει στο Βενετόκλειο Συγκρότημα, στο οποίο συστεγάζονται το 5ο Δημοτικό
και τα 5ο, 6ο και 9ο Νηπιαγωγεία.

Το σχολείο ιδρύθηκε μετά την απελευθέρωση της Δωδεκανήσου, τον Σεπτέμβριο του 1947, με το υπ’ αριθμ.
65/1947 Φ.Ε.Κ. Χτίστηκε το έτος 1939, υπό της Ιταλικής Διοικήσεως των νήσων, για να στεγάσει τις Ιταλικές
Ένοπλες Δυνάμεις. Στη συνέχεια διασκευάσθηκε και διαμορφώθηκε κατάλληλα από την Ελληνική Στρατιωτική
Διοίκηση Δωδεκανήσου και παραδόθηκε το 1947 για σχολική χρήση, όπως λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

Συνεπώς, πρόκειται για ένα παλιό κτίριο που δημιουργήθηκε για διαφορετική χρήση και παρά τις διαρκείς
προσπάθειες συντήρησης υστερεί σε πολλά σημεία, σε σχέση με έναν σύγχρονο χώρο που κτίστηκε εξ αρχής για
σχολική χρήση, αφού λείπουν οι εσωτερικοί χώροι άθλησης, οι ευρύχωροι διάδρομοι και το σωστό άνοιγμα των
πορτών προς τα έξω, η αίθουσα εκδηλώσεων και σίτισης κ.ά.

Στο 3ο Δ. Σ. φοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2020-21 272 μαθητές και μαθήτριες. Υπάρχει μεγάλο ποσοστό
αλλοδαπών και Ρομά μαθητών/-τριών που κινείται κοντά στο ποσοστό του 30%, κατά τα τελευταία χρόνια.
Επίσης, υπάρχουν αρκετά παιδιά με μαθησιακές ή αναπτυξιακές δυσκολίες, που υποστηρίζονται από τους
εκπαιδευτικούς των δύο Τμημάτων Ένταξης ή από Παράλληλες Στηρίξεις.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο σχολείο είναι μόνιμοι και σταθεροί, ενώ
συχνά και οι αναπληρωτές  επιλέγουν ξανά το σχολείο εφόσον έχουν τη δυνατότητα και τα μόρια για να το
διεκδικήσουν, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο μια μεγαλύτερη σταθερότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού
και την απαραίτητη εκπαιδευτική συνέχεια για τα παιδιά.

Το γενικό όραμα και ο κύριος στόχος της Διευθύντριας και των λοιπών μελών της Σχολικής Κοινότητας του 3ου
Δ.Σ. Ρόδου είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης σχολικής μονάδας, η οποία να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις
του 21ου αιώνα και στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και διαρκώς να στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας της
παρεχόμενης εκπαίδευσης, μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργατικότητας, αλληλεγγύης και ομαδικού πνεύματος.

Στοχεύουμε σε ένα σχολείο ενταξιακό, ενισχύοντας τη συμπερίληψη όλων των μαθητών/-τριών, χωρίς
αποκλεισμούς. Σε ένα σχολείο που αξιοποιεί τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, προκειμένου να
ανταποκριθεί στις διαφοροποιημένες ανάγκες και ικανότητες των μαθητών/-τριών και στην ανάδειξη των
ιδιαίτερων ενδιαφερόντων και ικανοτήτων τους, δημιουργώντας ένα σχολείο που χωρά και χρειάζεται όλες και
όλους.



Επιδιώκουμε την εξωστρέφεια, διαμορφώνοντας ένα δημιουργικό και ανοικτό, εκπαιδευτικό περιβάλλον, με
ιδιαίτερη ευαισθησία για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και την αειφορία. Ενθαρρύνουμε τη βιωματικότητα καιτην
ενεργό συμμετοχή και όχι μόνο εφαρμόζουμε αλλά και δημιουργούμε καινοτομίες. Σε συνδυασμό με τιςκλασικές
μορφές μάθησης, στοχεύουμε στην επίτευξη της ψηφιακής εγγραμματοσύνης όλων των μαθητών/-τριώντου
σχολείου μας. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Άμεση επικοινωνία με τους γονείς των παιδιών που απουσιάζουν. 

Ενίσχυση της συνήθειας των γονέων να ενημερώνουν το σχολείο στην περίπτωση απουσίας του παιδιού τους. 

Σημεία προς βελτίωση

Εξάλειψη του φαινομένου της περιορισμένης φοίτησης των Ρομά μαθητών/μαθητριών. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Εξαιρετική συνεργασία.

Σημεία προς βελτίωση

Ακόμη μεγαλύτερο άνοιγμα προς την κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία. 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Σημαντικό ενδιαφέρον για συμμετοχή σε προγράμματα. 

Σημεία προς βελτίωση

Επέκταση των συμμετεχόντων στα προγράμματα. 


