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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 8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, το σχολικό έτος 2020-21 είχε στο δυναμικό του 192  μαθητές και 15
εκπαιδευτικούς με οργανική θέση. Οι 5 από αυτούς συμπλήρωναν το ωράριό τους σε άλλα σχολεία ενώ 2
εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν το ωράριό τους στο σχολείο μας. Το σχολείο υποστήριζαν μία ψυχολόγος και μία
κοινωνική λειτουργός, για μία μέρα την εβδομάδα. Στο κτίριο απασχολούνταν 2 καθαρίστριες, ανεπαρκώς για
τις ανάγκες μας (ιδιαίτερα λόγω συνθηκών πανδημίας) και 1 φύλακας. Το κυλικείο λειτουργεί σε εσωτερικό
χώρο στο ισόγειο του κτιρίου. Στο σχολείο λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη σε κοινόχρηστο χώρο του κτιρίου,
με ευθύνη εκπαιδευτικού και ως εξωδιδακτική απασχόληση. Το σχολείο διαθέτει εργαστήριο ΣΕΠΕΗΥ,
εξοπλισμένο με Η/Υ που κυρίως προέρχονται από χορηγίες της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς (οι
δύο είναι του ΥΠΑΙΘ). Σε 4 αίθουσες υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες.

Από το 2018, στο σχολείο έχει δημιουργηθεί ομάδα Ρομποτικής υπό την καθοδήγηση του διευθυντή του σχολείου
που έχει πανελλαδικές επιτυχίες και παγκόσμια διάκριση σε αγώνες FLL. Οι μαθητές εκπαιδεύονται σε μια μικρή
αίθουσα χωρίς πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Το σχολείο συλλειτουργεί με το 7ο ΓΕΛ Καλαμαριάς και μοιράζεται με αυτό τις αίθουσες του κτιρίου, το
εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, το αμφιθέατρο και την αυλή. Το 2011, προκειμένου να επιτευχθεί η κοινή
πρωινή λειτουργία των σχολείων, δημιουργήθηκαν 3 νέες αίθουσες διδασκαλίας σε κοινόχρηστους χώρους, η μία
με χωρητικότητα 16 μαθητών. Η διδασκαλία στις 3 αίθουσες του ισογείου δυσχεραίνεται λόγω της γειτνίασης με
αθλητικούς χώρους της αυλής. Κατά το σχολικό έτος 2020-21 που λόγω των μέτρων κατά covid-19
πραγματοποιούνταν διαφορετικά διαλείμματα με το Λύκειο, η κατάσταση ήταν ακόμα πιο δύσκολη. Η έλλειψη
αιθουσών οδηγεί σε μια σειρά προβλημάτων όπως την αδυναμία επέκτασης του σχολείου παρ’ όλο που υπάρχει
το απαραίτητο μαθητικό και εκπαιδευτικό δυναμικό, αδυναμία ύπαρξης αίθουσας Τεχνολογία, αίθουσας
Ρομποτικής και την αναγκαστική εργασία των εκπαιδευτικών σε 2ο σχολείο (δυσμενείς επιπτώσεις στη
συνεργασία με τους μαθητές, στη συμμετοχή σε διαγωνισμούς και δράσεις, στην επικοινωνίας και συνεργασία
με τους συναδέλφους, κ.ά.

Στο αμφιθέατρο του σχολείου έχουν πρόσφατα αποκατασταθεί κάποια προβλήματα αλλά υπάρχει ανάγκη για
εξοπλισμό με οπτικοακουστικά μέσα, μικροφωνική εγκατάσταση, επιδιόρθωση ενός ηχείου, επιδιόρθωση
εξαερισμού, κ.ά. Ως αποτέλεσμα, ματαιώνονται οι εργασίες της θεατρικής ομάδας του σχολείου, προκύπτουν
προβλήματα στην πραγματοποίηση των σχολικών εορτών, στην πραγματοποίηση επιμορφωτικών δράσεων και
άλλων εκδηλώσεων.

Στο διώροφο σχολείο μας υπάρχει ανελκυστήρας που σταμάτησε να λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια. Η έλλειψή
του δημιουργεί προβλήματα σε περίπτωση τραυματισμού εκπαιδευτικού ή μαθητή και αδυναμία πρόσβασης στους
πάνω ορόφους.

Κατά το σχολικό έτος 2020-21 το σχολείο λειτούργησε για 5 μήνες με τηλεκπαίδευση (webex και eclass). Οι
εκπαιδευτικοί εργάστηκαν στην πλειοψηφία τους με τον δικό τους τεχνολογικό εξοπλισμό και κάποιοι με



προβλήματα σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Η χρήση της πλατφόρμας Webex έγινε αιφνίδια από 9/11/21, χωρίς
επιμορφωτικά σεμινάρια παρά μόνο με αυτοεκπαίδευση και αλληλοβοήθεια μεταξύ των εκπαιδευτικών.  Επίσης η
πλατφόρμα eclass, ως βοηθητικό εργαλείο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, παρουσίασε πολλά προβλήματα στη
λειτουργία της.  

Οι μαθητές του σχολείου παρακολούθησαν τα ηλεκτρονικά τους μαθήματα με δικούς τους Η/Υ, tablets, πολλοί με
κινητά τηλέφωνα καθώς σε πολλές οικογένειες σημειώθηκε τηλεργασία γονέων και τηλεκπαίδευση όλων των
βαθμίδων. Το σχολείο παρείχε τα 4 tablets (από δωρεά) και 9 tablets (από Σχολική επιτροπή Δήμου Καλαμαριάς)
σε μαθητές. Πολλοί μαθητές είχαν προβλήματα σύνδεσης στο Διαδίκτυο κι αυτό οδήγησε σε απουσίες στο
μάθημα, δυσκολίες με μικρόφωνα, δυσκολίες επικοινωνίας με εκπαιδευτικό, αγωνία, εκνευρισμό, καθυστέρηση,
κ.ά., εις βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι μαθητές ήταν ενημερωμένοι για τη χρήση της πλατφόρμας
eclass  και προετοιμασμένοι για πιθανή χρήση της webex από το μάθημα της Πληροφορικής.

Σχετικά με τη διδασκαλία των Μαθηματικών στην Α’ τάξη (8 ώρες), δεν στάλθηκε εκπαιδευτικός μέχρι την
έναρξη της τηλεκπαίδευσης. Ο διευθυντής του σχολείου δίδαξε το μάθημα με δική του πρωτοβουλία για 2
ώρες/εβδομάδα, στην τηλεκπαίδευση δίδαξε ένας εκπαιδευτικός σε τηλεργασία και από 1/2/21 έως 3/3/21 όπως
και από 10/5/21 έως 10/6/21 , στα δια ζώσης μαθήματα, το μάθημα δίδαξε μία νέα εκπαιδευτικός.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Παρ’ όλες τις αντιξοότητες της τηλεκπαίδευσης, η επιθυμία των μαθητών να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική
διαδικασία και να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, η άμεση υποστήριξη των οικογενειών προς την απόκτηση
τεχνολογικού εξοπλισμού (εν μέσω δυσχερών οικονομικών καταστάσεων),  η αγάπη των εκπαιδευτικών για τους
μαθητές, η αγωνία για αποτελεσματική διδασκαλία και επικοινωνία μαζί τους, η άψογη και συνεχής συνεργασία
μεταξύ τους, η άμεση ανταπόκρισή τους στην αγορά σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού για την προετοιμασία
τους για τηλεκπαίδευση, τη διενέργεια των ηλεκτρονικών μαθημάτων τους και την επικοινωνία με όλους (εν
μέσω δυσχερών οικονομικών καταστάσεων), η άριστη λειτουργία του ιστολογίου του σχολείου από τον
διευθυντή μας , η υποστήριξη με 9 tablets της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμαριάς, είχαν ως αποτέλεσμα
την επιτυχία της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας του σχολείου μας.

Σημεία προς βελτίωση

Διατήρηση των καλών σχέσεων των μαθητών μεταξύ τους με ενημέρωση και διεξαγωγή δράσεων, στο πλαίσιο
διαφόρων μαθημάτων και των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Παρ’ όλες τις δυσκολίες που έφερε το κλείσιμο των σχολείων λόγω κορωνοϊού στη λειτουργία του σχολείου,
θεωρούμε πως δεν υπήρξαν προβλήματα και παραλείψεις σε κάποιο διοικητικό θέμα.

Σημεία προς βελτίωση

Ανάγκη για βελτίωση των κτιριακών υποδομών (αποκατάσταση στεγανότητας υπογείου και λειτουργίας
κλειστού γυμναστηρίου, αποκατάσταση λειτουργικότητας αμφιθεάτρου, αντικατάσταση των



προκατασκευασμένων αιθουσών, καθαρισμός μπασκέτας, επιδιόρθωση τάπητα γηπέδου, επιδιόρθωση χαρτών,
κ.ά.). Αγορά και εγκατάσταση οπτικοακουστικού εξοπλισμού σε αίθουσες διδασκαλίας. Εξωρραϊσμός των
αιθουσών διδασκαλίας. Εγκατάσταση δικτύου σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας και στο αμφιθέατρο.

Επιθυμία  για περαιτέρω συνεργασία με φορείς, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του νέου μαθήματος για όλες τις τάξεις
του Γυμνασίου με τίτλο «Εργαστήρια Δεξιοτήτων».

Επιθυμία για συνεργασία με φορείς όπως η Πυροσβεστική και ο Ερυθρός Σταυρός.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί στην παρακολούθηση των διαδικτυακών
επιμορφωτικών σεμιναρίων ειδικοτήτων, με ελλείψεις σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, μικροφώνων και
καλής σύνδεσης στο Διαδίκτυο, κατάφεραν να ολοκληρώσουν την επιμόρφωσή τους σε θέματα μεθόδων
διδασκαλίας, εξέλιξης της τεχνολογίας και της επιστήμης τους.

Σημεία προς βελτίωση

Ανάγκη για ενδοσχολική επιμόρφωση, ανταλλαγή γνώσεων σε διάφορα θέματα, συνεργασία μεταξύ καθηγητών
διαφορετικών ειδικοτήτων, συνεργασία με άλλα σχολεία.


