
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

 

Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 το μαθητικό δυναμικό ήταν εκατόν πενήντα έξι (156) μαθητές-τριες. Το
διδακτικό προσωπικό ήταν δεκαοκτώ (18) εκπαιδευτικοί.

Το 3ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας ιδρύθηκε και πρωτολειτούργησε το 1988, σύμφωνα με το ΦΕΚ 188/Α/26-08-1988.

Το διδακτήριο του σχολείου είναι προκάτ, κατασκευασμένο το 1999 και διαθέτει εννέα αίθουσες διδασκαλίας.
Πλέον αυτών υπάρχει και λειτουργεί το εργαστήριο πληροφορικής. Στον αύλειο χώρο υπάρχει κλειστό
γυμναστήριο -  αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κατασκευασμένη το 2008.

Στο γυμναστήριο – αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λειτουργεί βιβλιοθήκη και εργαστήριο φυσικών επιστημών που
κατασκευάστηκε το 2018 με προσωπική εργασία του γράφοντος και του αποσπασμένου στη σχολική μας μονάδα
εκπαιδευτικού Ψημμένου Ιωάννη κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών. (
https://www.youtube.com/watch?v=bh1ZEuDe838&t=7s)

Στο ίδιο χώρο φιλοξενείται και το Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο της Ορεστιάδας.

Το σχολείο ¨εξυπηρετεί¨ χωροταξικά τις ανάγκες του ανατολικού τμήματος της πόλης, στο οποίο ανήκει το
Κέντρο Υγείας, οι Στρατιωτικές Οικίες των Αξιωματικών του βόρειου Έβρου (ΣΟΑ), η Διεύθυνση Αστυνομίας
Ορεστιάδας, το Δημαρχείο της πόλης, το Πανεπιστήμιο και μεγάλος αριθμός Ιατρών, μηχανικών, δικηγόρων και 
για το λόγο αυτό το μαθητικό δυναμικό έχει κάποια χαρακτηριστικά που άπτονται του πιο πάνω χωροταξικού –
κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η ανταπόκριση στις διδακτικές απαιτήσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η αγαστή συνεργασία με το
σύλλογο γονέων & κηδεμόνων.

Σημεία προς βελτίωση

https://www.youtube.com/watch?v=bh1ZEuDe838&t=7s


Το αρνητικό ισοζύγιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε σχέση με την δια ζώσης εντός του σχολείου
εκπαίδευσης.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η οργάνωση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η αναβάθμιση και απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισμού. Η
αποκατάσταση χρόνιων προβλημάτων θέρμανσης, ελαιοχρωματισμός αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και
αιθουσών διδασκαλίας.

Σημεία προς βελτίωση

Η αδυναμία λόγω των αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων (covid-19) ανάπτυξης της εξωστρέφειας, όπως και
η διαμόρφωση δικτύων σχολείων.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η ανταπόκριση του διδακτικού προσωπικού στις έκτακτες ανάγκες διδασκαλίας λόγω covid-19.

Σημεία προς βελτίωση

Η μειωμένη ανταπόκριση των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα λόγω ψυχοσωματικής κόπωσης που
επήλθε στην προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε να ανταποκριθούν στις υπερβολικές απαιτήσεις που προέκυψαν. 


