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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

3ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Σερρών.

Μαθητικό δυναμικό

Τάξη Α’ : 87 μαθητές (34 αγόρια/ 53 κορίτσια)

Τάξη Β’ : 104 μαθητές (45 αγόρια/59 κορίτσια)

Τάξη Γ’: 84 μαθητές (56 αγόρια/28 κορίτσια)

Στελέχωση

37 καθηγητές όλων των ειδικοτήτων εκ των οποίων 21 οργανικά τοποθετημένοι και
3 αναπληρωτές, γραμματέας, επιστάτης, συμβασιούχος καθαρίστρια, ψυχολόγος και
κοινωνική λειτουργός.

Υποδομές

Το Γυμνάσιο στεγάζεται σε κτιριακό συγκρότημα αποτελούμενο από ανακαινισμένο
το 1952 νεοκλασικό κτίριο (Παλαιό Διδακτήριο) και προσθήκη νέου κτιρίου του
1973 (Νέο Διδακτήριο).

Τα κτίρια διαθέτουν 17 αίθουσες διδασκαλίας, 3 εργαστήρια Πληροφορικής (με 6,7
και 8 Η/Υ και προβολέα το καθένα), ενημερωμένη βιβλιοθήκη, σύγχρονο εργαστήριο
Φυσικών Επιστημών, αίθουσα Τεχνολογίας, αίθουσα Μουσικής με πιάνο, αίθουσα
Καλλιτεχνικών, γραφείο καθηγητών, γραφείο Διευθύντριας, γραφείο
Υποδιευθυντριών, γραφείο Γραμματείας, γραφείο ψυχολόγου και κοινωνικού
λειτουργού. 3 αίθουσες διδασκαλίας, η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, οι αίθουσες
ειδικοτήτων και η βιβλιοθήκη είναι εξοπλισμένες με Η/Υ και προβολέα και τα
γραφεία με Η/Υ.

Υπάρχει επίσης κλειστό γυμναστήριο και προαύλιο με γήπεδο μπάσκετ και βόλεϊ,



στεγασμένος υπαίθριος χώρος και κυλικείο.

Κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά μαθητικού δυναμικού

Στο σχολείο φοιτούν μαθητές της πόλης των Σερρών και προαστίων περιοχών (Άγιος
Ιωάννης, Επτάμυλοι) με αστικό πληθυσμό και κοντινών στην πόλη χωριών με
αγροτικό πληθυσμό (Οινούσα, Ελαιώνας, Ορεινή).

Ιδιαίτερες συνθήκες που επηρέασαν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας

Από 29/10/2020 αναστάλθηκε η δια ζώσης διδασκαλία εξαιτίας της πανδημίας covid-
19 και εφαρμόστηκε το μέτρο της τηλεκπαίδευσης στο μεγαλύτερο μέρος του
σχολικού  έτους.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

 

- Εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

- Έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των εντάσεων.

- Άριστη συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.

Σημεία προς βελτίωση

Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Γρήγορη προσαρμογή στις απαιτήσεις της τηλεκπαίδευσης και ανταπόκριση σε
θέματα ασφάλειας και προστασίας σε σχέση με τον COVID-19.

Σημεία προς βελτίωση

Εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων: Τοποθέτηση Η/Υ και προβολέα στις αίθουσες



διδασκαλίας που δεν τα διαθέτουν.

- Ένταξη σε δίκτυο σχολείων.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Διάθεση εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε πλήθος επιμορφωτικών δράσεων.

Σημεία προς βελτίωση

Προγραμματισμός ενδοσχολικών επιμορφώσεων σε θέματα ΤΠΕ,
ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης μαθητών, διαχείρισης κρίσεων, πρώτων
βοηθειών.


