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

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 9190126
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 7, ΝΕΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟ
ΤΚ: 56334
ΤΗΛ. & ΦΑΞ: 2310 706740
MAIL: 3dimele@sch.gr
WEB SITE: http://3dim-elefth.thess.sch.gr/

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
Οργανικότητα:10/θέσιο
Λειτουργεί ως: 10/θέσιο
Στη σχολική μονάδα για το σχολικό έτος 2020-21 λειτούργησαν 2 Τμήματα Πρωινής Ζώνης (31 μαθητές και
μαθήτριες), 10 πρωινά τμήματα, 1 Τμήμα Ένταξης (13 μαθητές και μαθήτριες), 2 Τμήματα ΖΕΠ (23 μαθητές και
μαθήτριες), 2 Προγράμματα Παράλληλης Στήριξης (1 με εκπαιδευτικό ΠΕ70 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και 1 με
εκπαιδευτικό ΠΕ70 με κάλυψη ιδιωτική) καθώς και 5 Τμήματα Ολοημέρου μέχρι τις 16:00 σε σύνολο 114
μαθητών και μαθητριών (2 με ώρα αποχώρησης στις 15:00).
Σύνολο εκπαιδευτικών: .29
Σύνολο μαθητών: 207
Στελέχωση σε προσωπικό:

ΠΕ 70: 19
ΠΕο6:2
ΠΕ07:1
ΠΕ08:2

ΠΕ11:2
ΠΕ79: 1
ΠΕ86: 1
ΠΕ91.02: 1
Καθαρίστριες: 2
Επίσης λειτούργησε Κυλικείο για όσο διάστημα το επέτρεψαν οι ιδιαίτερες υγειονομικές συνθήκες.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
Το σχολείο διαθέτει:

10 αίθουσες διδασκαλίας
1 αίθουσα Τμήματος Ένταξης 1 αίθουσα βιβλιοθήκης
1 εργαστήριο Πληροφορικής (κοινό με το συστεγαζόμενο 2ο Δημοτικό Σχολείο)
γραφείο Δ/ντή
1 γραφείο εκπαιδευτικών
1 αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με σκηνή θεάτρου που λειτουργεί ως αίθουσα
σίτισης
τουαλέτες μαθητών και μαθητριών
Διπλές τουαλέτες εκπαιδευτικών
1 αποθήκη
1 μικρή κουζίνα
Κυλικείο
Το σχολείο συστεγάζεται με το 2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου – Κορδελιού, σε κτήρια που εφάπτονται και
μοιράζονται από κοινού τον προαύλιο χώρο και κάποιους άλλους χώρους (Γυμναστήριο, αίθουσα Υπολογιστών,
Κυλικείο).
Το σχολείο διαθέτει ικανοποιητικό αριθμό υπολογιστών: 3 στο γραφείο της Διευθύντριας και των
εκπαιδευτικών, 10 στις αίθουσες διδασκαλίες, 2 στην αίθουσα Βιβλιοθήκης και 3 στο Τμήμα Ένταξης. Επίσης,
όλες οι αίθουσες διδασκαλίας είναι συνδεδεμένες στο διαδίκτυο, διαθέτουν βιντεοπροβολείς (προτζέκτορες) και
άλλα οπτικοακουστικά και εποπτικά μέσα.
Το σχολείο δε διαθέτει: εργαστήριο Φυσικής-Χημείας, αίθουσα Μουσικής, Εικαστικών και Ξένων Γλωσσών.
Η ανάγκη τήρησης αποστάσεων ανάμεσα στους μαθητές λόγω της πανδημίας ανέδειξε για ακόμα φορά πόσο
μείζον είναι το κτηριακό θέμα. Οι μαθητές και οι μαθήτριες τεσσάρων τμημάτων στεγάζονται σε μικρότερους
χώρους που δημιουργήθηκαν εκ των υστέρων. Δύο μικρές αίθουσες στους διαδρόμους των δύο ορόφων που
χωρίστηκαν με γυψοδανίδα, 1 αίθουσα στον χώρο εκδηλώσεων που χωρίστηκε πάλι με γυψοσανίδα και μία
αίθουσα προκάτ στα βόρεια του κτηρίου. Οι 4 αυτές αίθουσες μπορούν να καλύψουν, στην καλύτερη των
περιπτώσεων, μέχρι 18 μαθητές και μαθήτριες.
Κατά το σχολικό έτος 2020-2021, λόγω της επιδημίας COVID-19, το σχολείο λειτούργησε με
γνώμονα

τα

υγειονομικά

πρωτόκολλα

που

ίσχυαν.

Στη δια ζώσης εκπαίδευση εφαρμόστηκαν οι εκ περιτροπής με το συστεγαζόμενο 2ο Δημοτικό Σχολείο δύο
διαφορετικοί κύκλοι λειτουργίας μαθημάτων με διαφορετικές ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, μεδιαφορετικά
διαλείμματα και με τη χρήση των δύο εισόδων, για αποφυγή συγχρωτισμού. Επίσης, υπήρχανσυγκεκριμένοι
σκιαγραφημένοι χώροι συγκέντρωσης ανά τμήμα, τόσο στην προσέλευση/αποχώρηση τωνπαιδιών, όσο και στην
ώρα των διαλειμμάτων τους.
Στα χαρακτηριστικά του σχολείου είναι η υλοποίηση 5 Προγραμμάτων Erasmus και η συμμετοχή του στο
πρόγραμμα αδελφοποίησης μεταξύ ελληνικών σχολείων και σχολείων της Ρωσίας. Συνεργαζόμαστε με 16
σχολεία από 10 διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες και ένα σχολείο της Ρωσίας. Κατά την σχολική χρονιά 20202021 όλες οι προγραμματισμένες δραστηριότητες, τόσο μεταξύ των μαθητών/τριών, όσο μεταξύ και των
εκπαιδευτικών έγιναν διαδικτυακά.
Το σχολείο μας είναι από τα ελάχιστα σχολεία της Δ/νσης Δυτικής Θεσσαλονίκης που βραβεύτηκε και διαθέτει
την πράσινη οικολογική σημαία, από τη συμμετοχή του, επί σειρά ετών, στο Δίκτυο των Οικολογικών Σχολείων.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Εφαρμογή νέων μεθόδων διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν
εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές, αξιοποιώντας την υλικοτεχνική υποδομή
του σχολείου.
Οι εκπαιδευτικοί δείχνουν την απαιτούμενη ευαισθησία και αφιερώνουν χρόνο
ακούγοντας τα προβλήματα των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους και
προβαίνουν σε ενέργειες για την καλύτερη επίλυσή τους.
Σχολείο ανοικτό στις καινοτομίες.
Ενεργή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.
Οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά στο έργο της εξ
αποστάσεως.
Λειτουργία Παρατηρητηρίου Σχολικής Βίας για τη διαχείριση περιστατικών
σχολικού εκφοβισμού και συνεργασία με τη Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος.
Πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας, άριστη συνεργασία
με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
Σημεία προς βελτίωση

Ομαλή μετάβαση των μαθητών και μαθητριών από βαθμίδα σε βαθμίδα.
Ελαχιστοποίηση του αριθμού των απουσιών των μαθητών και μαθητριών στην
εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Διάθεση από πλευράς της Δ/νσης και των διδασκόντων για ανάπτυξη δράσεων
και σύνδεση με την κοινότητα.
Η σχολική μονάδα χαρακτηρίζεται για την εξωστρέφειά της και τη διάχυση
καλών πρακτικών.
Μέριμνα για προστασία και επισκευή σχολικών χώρων – υποδομών.
Συμμετοχή σε τοπικά, εθνικά , ευρωπαϊκά και διεθνή Δίκτυα σχολείων.
Σημεία προς βελτίωση

Ευρύτερη διάχυση των δράσεων της σχολικής μονάδας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είναι έμπειροι με πολλά χρόνια υπηρεσίας με
οργανική θέση στο σχολείο,
Αρκετοί εκπαιδευτικοί του σχολείου μας διαθέτουν μεταπτυχιακό δίπλωμα
ειδίκευσης
Οι εκπαιδευτικοί μας αναζητούν προκλήσεις και συμμετέχουν σε
επιμορφώσεις.
Οι εκπαιδευτικοί μας συμμετέχουν σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
Σημεία προς βελτίωση

Ενδοσχολική επιμόρφωση, εστιασμένη στις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της δικής μας σχολικής μονάδας.

