
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

 

Η Σχολική μας Μονάδα του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας είναι οργανικά 12/Θέσιο, αλλά την σχολική
χρονιά 2020-2021 λειτούργησε ως 13/Θέσιο. Έχει να λειτουργήσει σαν 12/Θέσιο πάνω από 15 χρόνια. Έφτασε
να λειτουργεί και σαν 16/Θέσιο. 
Ο Συνολικός αριθμός μαθητών ήταν 279 μαθητές από τους οποίους τα 133 είναι αγόρια και τα 146 είναι
Κορίτσια.
Στην Α’ Τάξη φοίτησαν σε 2 τμήματα 38 μαθητές (17 αγόρια & 21 Κορίτσια)

Στην Β’ Τάξη φοίτησαν σε 2 τμήματα 42 μαθητές (17 αγόρια & 25 Κορίτσια)

Στην Γ’ Τάξη φοίτησαν σε 2 τμήματα 38 μαθητές (16 αγόρια & 22 Κορίτσια)

Στην Δ’ Τάξη φοίτησαν σε 2 τμήματα 48 μαθητές (30 αγόρια & 18 Κορίτσια)

Στην Ε’ Τάξη φοίτησαν σε 2 τμήματα 48 μαθητές (23 αγόρια & 25 Κορίτσια)

Στην ΣΤ’ Τάξη φοίτησαν σε 2 τμήματα 65 μαθητές (30 αγόρια & 35 Κορίτσια)

Το κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους ποικίλει. Το εκπαιδευτικό προσωπικό
αποτελείται κυρίως από μόνιμους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν πολλά χρόνια στο σχολείο μας και
πλαισιώνεται από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Το κτήριο που συστεγάζεται μαζί με το 3ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας, αποτελείται από το παλιό διώροφο κτήριο
τύπου 8/Θέσιο το οποίο χτίστηκε το 1930 και το 1993 χτίστηκε το νέο κτήριο το οποίο συνδέθηκε και
επικοινωνεί με το παλιό στη δυτική πλευρά του. 
Επίσης υπάρχουν 3 παλιές λυόμενες αίθουσες μεσαίου μεγέθους, στις οποίες προστέθηκαν μετά το Πάσχα του
2020, άλλες 2 μεγάλες και σύγχρονες αίθουσες.

Υπάρχουν 2 αίθουσες ΤΠΕ και διαδραστικοί πίνακες σε 2 αίθουσες διδασκαλίας, μεγάλο Γυμναστήριο, 2
αίθουσες πολλαπλών επιλογών, μία Ειδικής Αγωγής, μία αίθουσα Covid-19, γραφείο Εκπαιδευτικών και γραφείο
Διευθυντή. Οι εσωτερικοί χώροι είναι άνετοι και λειτουργικοί, με επάρκεια θερμότητας, φυσικού φωτισμού,
ύδρευσης, εξαερισμού και με πλήρη πυροσβεστική κάλυψη.

Ο αύλειος χώρος είναι ο μεγαλύτερος σε έκταση από τα σχολεία της Πόλης μας, με μια μεγάλη αυλή μπροστά και
μια μικρότερη στην πίσω πλευρά οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους και διαθέτει γήπεδα Μπάσκετ και βόλεϊ.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο

2. Εκπαιδευτικές διαδικασίες

3. Ποιότητα διδασκαλίας

4. Εκπαιδευτικά αποτελέσματα-Επίδοση πρόοδος μαθητών

5. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση( Σύγχρονη και ασύγχρονη)

Σημεία προς βελτίωση

1. Η πανδημία και τα επακόλουθά της αφαίρεσαν στοιχεία από τη καλή
λειτουργία μας.

2. Όλα τα παραπάνω θετικά σημεία δέχθηκαν αρνητικές επιρροές και σε κάποιο
βαθμό ατόνησαν.

3. Παρουσιάστηκαν προβλήματα συνδεσιμότητας στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Ο συντονισμός της σχολικής ζωής
2. Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου
3. Η ενεργοποίηση στο 100/% των μαθητικών λογαριασμών στην ηλεκτρονική

τάξη (e-Class)
4. Η άμεση λειτουργία της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Σημεία προς βελτίωση

1. Η πρόσληψη διοικητικού προσωπικού για τη γραμματειακή υποστήριξη των
σχολικών μονάδων.

2. Ενεργοποίηση των ανακλαστικών βοήθειας και σύμπραξης από και προς την
κοινότητα.

3. Οι επιμορφώσεις να γίνονται στα πλαίσια του εργασιακού ωραρίου των



εκπαιδευτικών.
4. Αύξηση κρατικών κονδυλίων

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Δεν υπάρχουν λόγω μη συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 

Σημεία προς βελτίωση

1.Οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών να γίνονται εντός του εργασιακού τους ωραρίου και όχι κατά τη διάρκεια
των σχολικών διακοπών.

2.Όσον αφορά την συμμετοχή των σχολείων σε εκπαιδευτικά-εθνικά προγράμματα, να εξασφαλιστούν
προϋποθέσεις (οικονομικές, διοικητικές) για ανταλλαγή μαθητών – μαθητριών κυρίως από χαμηλά οικονομικά-
κοινωνικά στρώματα, για να τους δοθεί ευκαιρία επισκέψεων σε σχολεία άλλων χωρών.


