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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

 

3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου

Διεύθυνση: Ηρώων 1, Παλαιόκαστρο Ωραιοκάστρου

Τηλ.: 2310699639

Email: mail@3gym-oraiok.thess.sch.gr

Ιστοσελίδα : https://blogs.sch.gr/3gymoraiok/

Επικοινωνία - Πληροφορίες  https://blogs.sch.gr/3gymoraiok/epikoinonia/ 

Το σχολείο μας , το 3ο γυμνάσιο Ωραιοκάστρου , ανήκει στο δήμο Ωραιοκάστρου. Πρόκειται για ένα σχολείο
μεσαίας δυναμικότητας ( 217μαθητές ,25 εκπαιδευτικοί ) που συστάθηκε το 2006 για να καλύψει τις τότε
αυξημένες ανάγκες του Δήμου σε σχολική στέγη. Ενώ αρχικά προβλεπόταν η ίδρυση ενός σχολικού κτιρίου
σύγχρονων προδιαγραφών, εδώ και πάνω από μία δεκαετία λειτουργεί σε ένα ιστορικό κτίριο που εγκαινιάστηκε
το 1950 ως δημοτικό , το οποίο σήμερα όμως κρίνεται εντελώς ακατάλληλο για τις σύγχρονες μαθησιακές
ανάγκες. Επιπλέον, πρόβλημα αποτελεί η διαρκής αύξηση του μαθητικού πληθυσμού που οδήγησε σε λύσεις
προσωρινές, όπως τοποθέτηση κίμπο στον αύλειο χώρο. Φέτος οι μισοί μαθητές που έπρεπε να φοιτήσουν στο
γυμνάσιο μας από το Παλαιόκαστρο έκανα εγγραφή στο 2ο Γυμνάσιο

Οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών έρχονται επιπλέον
αντιμέτωποι με το σκόπελο της έλλειψης στοιχειώδους υλικοτεχνικής υποδομής. Το σχολείο διαθέτει  9 αίθουσες
διδασκαλίας και σε κάθε αίθουσα υπάρχει Η/Υ  και προτζέκτορας. Υπάρχει υπόγειος χώρος, που όμως κρίνεται
ακατάλληλος να λειτουργήσει ως γυμναστήριο ή ως αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για εκδηλώσεις, γιορτές και
δράσεις του σχολείου. Στο σχολείο μας δεν υπάρχει: βιβλιοθήκη, εργαστήριο φυσικών επιστημών, αίθουσα
εκδηλώσεων, γυμναστήριο και ο περιορισμένος αύλειος χώρος δεν επιτρέπει στους μαθητές να εκφραστούν και
να εκτονωθούν ούτε στο διάλειμμα με άμεση συνέπεια να είναι αδιάφοροι και ζωηροί και κατά τη διάρκεια του
μαθήματος.

Επιπρόσθετα, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό μαθητών που προσεγγίζει επίσημα το 10% του συνόλου που
αντιμετωπίζει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία , διάσπαση προσοχής, αυτισμό, μερική τύφλωση και
απαιτεί διαφοροποιημένη διδασκαλία, πράγμα δύσκολο να επιτευχθεί σε ένα δυσλειτουργικό σχολείο .

Το σχολείο μας κάθε χρόνο υλοποιεί μια σειρά από καινοτόμες δράσεις όπως: περιβαλλοντικά και πολιτιστικά
προγράμματα, προγράμματα αγωγής υγείας, εθελοντισμού, etwinning &Erasmus.
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Τον Δεκέμβριο έγινε αλλαγή Διεύθυνσης, επίσης μέχρι και τον Δεκέμβριο δεν αναλάμβανε κανέναςεκπαιδευτικός
την υποδιεύθυνση.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

 

Οι εκπαιδευτικοί στην αρχή της σχολικής χρονιάς προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους και εφαρμόζουν πολλές
και διαφορετικές καινοτόμες προσεγγίσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας, των γλωσσικών και
επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και του ψηφιακού γραμματισμού.
Επίσης, εφαρμόζουν διαφορετικές μεθόδους αξιολόγησης των μαθητών, ανταλλάσσουν εμπειρίες, απόψεις και
μοιράζονται καλές πρακτικές με τους συναδέλφους. Επιπλέον, δημιουργούν το δικό τους εκπαιδευτικό υλικό, το
οποίο αναπροσαρμόζουν σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών τους, στους οποίους παρέχουν συνεχή
ανατροφοδότηση.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021, που το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων έγινε εξ αποστάσεως στην
πλατφόρμα webex ,οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δημιούργησαν για όλα τα μαθήματα ψηφιακό υλικό που
κάλυπτε το μεγαλύτερο μέρος της ύλης.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

 

Κανένας μαθητής δεν επαναλαμβάνει την τάξη λόγω ελλιπούς φοίτησης ή διαρροής.

Κανένας μαθητής δεν έχει εγκαταλείψει το σχολείο. Η φοίτηση των μαθητών στο σχολείο μας χαρακτηρίζεται
συνεπής και συστηματική.

Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 έγιναν κανονικά τα εξ αποστάσεως μαθήματα στην πλατφόρμα webex και
δεν υπήρχε μαθητική διαρροή.

Ωστόσο, αρκετοι μαθητές είχαν δυσκολίες στην παρακολούθηση μαθημάτων λόγω έλλειψης υλικοτεχνικής
υποδομής .

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

 

Στο σχολείο υπάρχει και κάθε χρόνο συνδιαμορφώνεται με τους μαθητές και εκπαιδευτικούς Σχολικός
κανονισμός εύρυθμης λειτουργίας, ώστε να υπάρχει σεβασμός και αποδοχή του άλλου, όρια στις σχέσεις και
δημοκρατικότητα. Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών είναι γενικά καλές. Σε περίπτωση που εμφανιστούν
περιστατικά λεκτικής σύγκρουσης και διαπληκτισμών η ομάδα διαμεσολάβησης με την υπεύθυνη καθηγήτρια
αναλαμβάνει την εκτόνωση της κρίσης.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

 

Στο σχολείο οι σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών διέπονται από τους κανόνες του σχολικού



κανονισμού. Οι εκπαιδευτικοί στην αρχή της σχολικής χρονιάς συντάσσουν μαζί με τους μαθητές/τριες
συμβόλαιο της τάξης ώστε να υπάρχει σεβασμός και αποδοχή του άλλου, όρια στις σχέσεις και
δημοκρατικότητα. Επιπλέον, εκπαιδευτικοί και μαθητές παίρνουν μαζί μέρος σε δράσεις που ενισχύουν την
αμοιβαία εμπιστοσύνη και εκτίμηση και συσφίγγουν τις σχέσεις, οι οποίες όμως για το σχολικό έτος 2020-2021
ήταν περιορισμένες λόγω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Αξίζει να σημείωθει έως τον Δεκέμβριο που είχαμε αλλάγη Διεύθυνσης δεν υπήρχε καμία επαφή με την
διευθύντρια του σχολείου, χαρακτηριστικό ήταν η ταμπέλα έξω από το γραφείο της που ανέφερε "Απαγορεύεται η
είσοδος"

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

 

Ενημερώσεις γονέων για θέματα λειτουργίας, συμπεριφοράς και επίδοσης, εμπλοκή γονέων μέσω προγραμμάτων
σχολικών δραστηριοτήτων για θετικό κλίμα συνεργασία με το ΔΣ του συλλόγου γονέων (ιστοσελίδα)

Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2020-2021 έγιναν:

Οι γονείς ενημερώθηκαν μέσω της ιστοσελίδας για το πλαίσιο λειτουργίας του
σχολείου- Σχολικός κανονισμός.
Ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των μαθητών/τριών δια ζώσης και
τηλεφωνικά για το διάστημα της δια ζώσης λειτουργίας και τηλεφωνικά ή με
μειλ  για το διάστημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Ενημέρωση σε περιπτώσεις συχνών απουσιών.
Ενημέρωση σε περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς από τον υπεύθυνο
εκπαιδευτικό και τη διεύθυνση του σχολείου.
Επικοινωνία με γονείς μέσω myschool για διάφορα θέματα που αφορούν το
σχολείο.

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλη την οργάνωση της εξ αποστάσεως εκπαιδευσης και της επικοινωνίας με τους γονείς
την είχαν αναλάβει οι καθηγητές μόνοι τους χωρίς καμία συμμετοχή της προηγούμενης Διεύθυνσης του σχολείου

Θετικά σημεία

Η λειτουργία του σχολείου συνεχίστηκε παρά το προσκόμματα και κατά την εξ αποστάσεως εκπαίδευση χωρίς
αποκλεισμό για κανέναν από τους μαθητές.

Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν στο έργο τους με επιτυχία χρησιμοποιώντας όλα τα ψηφιακά εργαλεία που
τέθηκαν στη διάθεσή τους.

Σημεία προς βελτίωση

Εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου , περισσότερες παιδαγωγικές συνεδριάσεις και
συνεργασία με τους καθηγητές ειδικής αγωγής για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Η δημιουργία
τμήματος ένταξης  θα βοηθούσε , δυστυχώς δεν μπορεί να υλοποιηθεί λόγω της έλλειψης χώρου.

Διοικητική λειτουργία



Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

 

Εως τον Δεκέμβριο  κανένας εκπαιδευτικός δεν αναλάμβανε την υποδιεύθυνση λόγω της παντελής έλλειψης
συνεργασίας της προηγούμενης Διευθύντριας , που είχε οδηγήσει και σε συνεχόμενες καταλήψεις στο σχολείο
λόγω και των πολλών προβλημάτων κυρίως κτηριακών.

Στις 18-12 2020 ανέλαβα σαν Διευθυντής εν μέσω της εξ αποστάσεως διδασκαλίας με ένα σχολείο εντελώς
διαλυμένο από άποψης οργάνωσης.Η παράδοση έγινε από δύο καθηγητές, η προηγούμενη Διευθύντρια δεν
επικοινώνησε ποτέ μαζί μου ούτε απάντησε ποτέ σε τηλεφωνήματα που τις έγιναν. Αλλωστε η απουσία της ήταν
και στο προηγούμενο διαστήμα. Η ταμπέλα απαγορεύεται η είσοδος σε όλους έξω από το γραφείο της νομίζω τα
λέει όλα!!!

 

Σχολείο και κοινότητα

 

Το σχολείο μας υλοποιεί περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, προγράμματα αγωγής υγείας, πρόγραμμα εθελοντισμού,
τα οποία όμως δεν λειτούργησαν το σχολικό έτος 2020-2021 λόγω της πανδημίας.

Επίσης υλοποίησε προγράμματα etwinning σε συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού ενώ η πανδημία δεν
επέτρεψε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα Erasmus που ανέλαβε το σχολείο μας.

Θετικά σημεία: η διάθεση και η συμμετοχή σχεδόν όλων των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα προγράμματα
που σχεδιάζει και υλοποιεί το σχολείο μας

Θετικά σημεία

Η αλλαγή κλίματος σε όλα τα επίπεδα από την στιγμή που έγινε η αλλαγή της Διεύθυνσης του σχολείου και η
διάθεση όλων Εκπαιδευτικών , μαθητών , γονέων για ένα καλύτερο σχολείο, ένα σύνχρονο και δημοκρατικό
σχολείο.

Σημεία προς βελτίωση

Εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής του
σχολείου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

 

 Η πανδημία  και η παντελής έλλειψη συνεργασίας της προηγούμενης Διεύθυνσης δεν επέτρεψε την συμμετοχή σε
επιμορφωτικές δράσεις. Οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν με όλες τις δυνάμεις τους να υποστηρίξουν τους μαθητές
στην εξ αποστάσεως εκαπίδευση και να επιμορφωθούν ουσιαστικά μόνοι τους σχεδόν κάθε εβδομάδα σε
συνεδριάσεις μέσω Webex



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

 

προγράμματα etwinning σε συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού ενώ η πανδημία δεν επέτρεψε να ολοκληρωθεί
το πρόγραμμα Erasmus που ανέλαβε το σχολείο μας.

Θετικά σημεία

Η διάθεση και η συμμετοχή σχεδόν όλων των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα προγράμματα που σχεδιάζει
και υλοποιεί το σχολείο μας.

Σημεία προς βελτίωση

Προφανώς την νέα χρονία που οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες ήδη οι καθηγητές με την βοήθεια του Διευθυντή
από την νέα χρονιά έδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την συμμετοχή σε σεμινάρια και δράσεις. Ενδεικτικό είναι η
συμμετοχή μας στην πλατφόρμα κοινότητας Assess@Learning 

mailto:Assess@Learning

