
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

Ονομασία του Σχολείου: 3ο Δημοτικό Σχολείο Νεάπολης 

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Β΄ Θεσσαλονίκης

Οργανικότητα: 12/θέσιο

Λειτουργικότητα: 12/θέσιο

Εκπαιδευτικοί: 22

Σύνολο μαθητών : 192

Ολοήμερο Τμήμα : 73

Τμήμα Ένταξης : 12

    Η σχολική μονάδα βρίσκεται μέσα σε πυκνό οικιστικό ιστό στη δυτική
Θεσσαλονίκη. Το οικονομικό επίπεδο των γονέων των μαθητών είναι στην
πλειονότητα χαμηλό έως μέτριο. Το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών που φοιτούν
στο Σχολείο είναι περίπου 20%, οι περισσότεροι αλβανικής καταγωγής που
μεγαλώνοντας παίρνουν και την ελληνική ιθαγένεια.

   Στον τομέα της υλικοτεχνικής υποδομής  υπάρχει έλλειψη:

α) ειδικών αιθουσών, όπως  εργαστήριο πληροφορικής, , αίθουσα βιβλιοθήκης,
εργαστήρια φυσικής-χημείας. Μόνο αίθουσα Μουσικής είναι διαθέσιμη στο σχολείο
μας.

β) αίθουσες δραστηριοτήτων (π.χ θεάτρου- πολλαπλών χρήσεων, αμφιθεάτρου)

γ) αίθουσα εστιατορίου (για το Ολοήμερο σχολείο).

   Το γραφείο διδασκόντων είναι πολύ μικρό, χωρίς γραφεία, ντουλάπια ή



φοριαμούς, με χώρο μόνο για έναν Η/Υ, με αποτέλεσμα να καθίσταται
αντιπαραγωγική η παραμονή των εκπαιδευτικών στο σχολείο, τις ώρες που δεν
έχουν μάθημα.

   Στο σχολείο λειτουργεί Ολοήμερο πρόγραμμα με τρία τμήματα και Τμήμα Ένταξης
με στόχο την υποστήριξη ένταξης μαθητών/τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

   Ο εξοπλισμός και τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου δεν επαρκούν αλλά όσα
υπάρχουν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διδακτικές ανάγκες και μαθησιακές
διαδικασίες, με εξαίρεση τον εργαστηριακό εξοπλισμό που είναι πολύ παλιός και
λίγος, με όργανα και υλικά εργαστηρίων φυσικής-χημείας ελάχιστα και παλιά. Οι
τάξεις έχουν Η/Υ συνδεμένους σε δίκτυο, με αξιοπρεπείς επιδόσεις. Στις μισές
αίθουσες υπάρχει εγκαταστημένος σταθερός βιντεοπροβολέας.

   Οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας υπάρχουν: 3 φορητοί βιντεοπροβολείς, cd
player, 2 τηλεοράσεις, προβολείς διαφανειών, τα οποία θεωρείται ότι καλύπτουν τις
βασικές ανάγκες, 3 φωτοτυπικά μηχανήματα, καλό μικροφωνικό σύστημα. Η
έλλειψη των ειδικών αιθουσών για την οργάνωσή τους και τον εξοπλισμό τους
θεωρείται, ότι είναι η κυριότερη

 αιτία της μη υπάρχουσας επιθυμητής υποδομής για τη συγκεκριμένη σχολική
μονάδα.

   Οι οικονομικοί πόροι είναι απαραίτητοι καθώς συμβάλλουν στην ανάπτυξη
εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων όπως και την ανάπτυξη ενισχυτικών και
υποστηρικτικών παρεμβάσεων. Οι οικονομικοί πόροι του σχολείου προέρχονται από
τις τακτικές επιχορηγήσεις του ΥΠAΙΘ και από τις έκτακτες επιχορηγήσεις του
Δήμου. Επίσης από χορηγίες του Συλλόγου Γονέων και από έσοδα από ανακύκλωση
χαρτιού και τηγανόλαδων που πραγματοποιεί το σχολείο.

   Οι επιχορηγήσεις επαρκούν για τα λειτουργικά έξοδα του Σχολείου, αλλά δεν
επιτρέπυν μεγάλης έκτασης παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα τον άπαξ εξοπλισμό
των αιθουσών με σταθερούς βιντεοπροβολείς.

   Κατά το σχολικό έτος 2020-21, υπήρξε η ιδιομορφία της τηλεκπαίδευσης. Ήταν
μια πρωτόγνωρη και απαιτητική διαδικασία, αρχικά με ασύγχρονη μορφή και στη
συνέχεια με τη σύγχρονη μορφή της. Αυτή όμως ήταν και η ευκαιρία να έρθουν όλοι
οι εκπαιδευτικοί του σχολείου με αυτές τις μορφές τηλεκπαίδευσης, να ανανεωθεί ο
ατομικός εξοπλισμός τους αλλά και του σχολείου και να διαμορφωθεί μια νέα
κουλτούρα συνεργασίας και υποστήριξης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και
των γονέων τους. Η τελική αποτίμηση ήταν πολύ ικανοποιητική. Παρά τις αρχικές
δυσκολίες, όλα εξελίχθηκαν ομαλά και σε πολλές περιπτώσεις, επειδή δεν υπήρχε
απώλεια διδακτικών ωρών από προγραμματισμένους ή απρογραμμάτιστους



παράγοντες, η ύλη των μαθημάτων καλύφθηκε ολοκληρωτικά.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Συνεργασία-επικοινωνία-υποστήριξη μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας.
Έμφαση στα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας και εφαρμογή ενισχυτικών
παρεμβάσεων μέσω παιδαγωγικών μεθόδων (εξατομικευμένη-διαφοροποιημένη
διδασκαλία κατά περίπτωση, ενισχυτική διδασκαλία, εφαρμογή ενισχυτικών θεσμών
όπως το Τ.Ε. και το Ολοήμερο Σχολείο)

Σημεία προς βελτίωση

Συνεργασία με κάποιους γονείς που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να συνεργαστούν με
το σχολείο για την πρόοδο των παιδιών τους. Υστέρηση στην ανάπτυξη των ήπιων
και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/-τριών , κυρίως λόγω ελλείψεων σε υποδομές.
Μικρή σχετικά συμμετοχή σε προγράμματα ή δίκτυα σχολείων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Συνέπεια και αποτελεσματικότητα στη διοίκηση του σχολείου. Αγαστή συνεργασία
μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας.

Σημεία προς βελτίωση

Ο μεγάλος όγκος γραφειοκρατικής εργασίας στον οποίο είναι αδύνατο να
ανταπεξέλθει ο δντης του σχολείου, χωρίς τη βοήθεια γραμματειακής υποστήριξης η
οποία θα έχει μόνιμη μορφή

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία



Προθυμία, ενδιαφέρον  και συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Ελλιπής έως ανύπαρκτη ενασχόληση με προγράμματα που ανοίγουν ένα παράθυρο
επικοινωνίας και συνεργασίας με σχολεία της Ευρώπης.


