
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής
Μονάδας

 

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

(Αξιολόγηση: 10)

 

Τα πεπραγμένα του σχολείου και των εκπαιδευτικών του συνολικά διαμορφώνουν εικόνα που καταδεικνύει την
καλή λειτουργία στον άξονα «Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση». Οι πρακτικές του σχολείου σχετικά με τις
διδακτικές πρακτικές, τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε μαθηματικούς διαγωνισμούς, προγράμματα, δράσεις
και εκδηλώσεις, όπως και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, συμβάλλουν στη βελτίωση της λειτουργίας του
άξονα.  Επιπλέον, ενισχύθηκαν  οι παράμετροι βελτίωσης της λειτουργίας του σχολείου στο εν λόγω πεδίο, με
την υλοποίηση των δύο (2) δομημένων και μεθοδικά σχεδιασμένων Σχεδίων Δράσης, που εκπονήθηκαν στο
πλαίσιο του συγκεκριμένου άξονα με θέματα: «ΝΑΙ στη λειτουργική και όχι στη μνημονική γνώση» και
«Μαθηματικά Α΄ Γυμνασίου: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας».   

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 10)

 

Οι καταγραφές και η εικόνα του σχολείου στο συγκεκριμένο πεδίο είναι σαφείς. Φαίνεται πως έχουν ληφθεί
υπόψη οι ανάγκες του μαθητικού δυναμικού και οι δυνατότητες της σχολικής μονάδας, ώστε να υλοποιηθούν
ενέργειες οργανωμένες και εφαρμόσιμες στην κατεύθυνση της ποιοτικής βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου ως
προς τον άξονα «Σχολική διαρροή – φοίτηση», οι οποίες έχουν ως βασικά στοιχεία τον σεβασμό της
προσωπικότητας των μαθητών/τριών και την ανάδειξη και καλλιέργεια των ταλέντων τους.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 10)

 

Τα τεκμήρια αναδεικνύουν τη συμβολή των ενεργειών του εκπαιδευτικού προσωπικού της σχολικής μονάδας
στην καλή λειτουργία του άξονα «Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών», που αποτιμάται. Σημαντικές
παράμετροι του έργου του σχολείου στον συγκεκριμένο άξονα είναι η τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του



σχολείου, η ενίσχυση διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ μαθητών/τριών, η καλλιέργεια κλίματος
αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και συμμετοχικότητας, συλλογικότητας, η ενθάρρυνση της συμμετοχής σε
συλλογικές εργασίες, σε ομάδες και σε δράσεις του σχολείου εντός και εκτός τάξης.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 10)

 

Η πορεία των ενεργειών της σχολικής μονάδας για τη βελτίωση του άξονα «Σχέσεις μεταξύ μαθητών /
μαθητριών και εκπαιδευτικών» συμβάλλει θετικά στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητάς του. Σημαντική
παράμετρος του έργου του σχολείου είναι το υποστηρικτικό κλίμα αλληλοκατανόησης και ο σεβασμός στην
προσωπικότητα κάθε μαθητή/τριας, η συμμετοχή σε μαθητικούς διαγωνισμούς  και συνέδρια και, γενικότερα, η
διοργάνωση και η προώθηση από τους/τις εκπαιδευτικούς δράσεων μέσα κι έξω από την τάξη, που προάγουν τη
συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά αλλά και με τους ίδιους,  η οποία  συμβάλλει καθοριστικά στην καλλιέργεια
κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 9)

 

Η συνολική εκτίμηση των καταγραφών των δεδομένων και των ενεργειών του σχολείου, σχετικά τον άξονα
 «Σχέσεις σχολείου – οικογένειας», είναι ικανοποιητική, με περιθώρια βελτίωσης ως προς  την ανάπτυξη
πρακτικών περαιτέρω συνεργασίας, για την ενίσχυσή τους. Οι καταγραφές αφορούν κυρίως την ενημέρωση των
γονέων και κηδεμόνων για την επίδοση, πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών/τριών και  εστιάζονται σε αυτήν.
Θετική είναι η αναφορά στη σημαντική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών – οικογένειας στο πλαίσιο Σχεδίων
Δράσης που υλοποιήθηκαν σε άλλους άξονες, καθώς η σχολική μονάδα δεν ανέπτυξε Σχέδια Δράσης με σχετική
στόχευση στον άξονα αυτόν. Με δεδομένη ωστόσο τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας του σχολείου με τους
γονείς- κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου αλλά και για την πρόοδο των
μαθητών/τριών, η διερεύνηση της δυνατότητας προσέγγισης των γονέων-κηδεμόνων μέσω εναλλακτικών
διαδρομών επικοινωνίας και ενδυνάμωσης σχέσεων  όπως είναι η διοργάνωση κοινών δράσεων και εκδηλώσεων,
θα μπορούσε να αποτελέσει έναν από τους στόχους της λειτουργίας του σχολείου την επόμενη σχολική χρονιά.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Στον άξονα «Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας» καταγράφονται και αποτυπώνονται με
σαφήνεια οι ενέργειες και οι  δράσεις που έγιναν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών παραμέτρων για την καλή
λειτουργία του άξονα. Σημαντικοί παράγοντες της καλής λειτουργίας είναι ο προσδιορισμός στόχων και
 προτεραιοτήτων, καθώς και ο προγραμματισμός δράσεων. 



Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Στο πεδίο παρουσιάζονται συγκεκριμένα αποτελέσματα των ποικίλων ενεργειών του εκπαιδευτικού προσωπικού
και του μαθητικού πληθυσμού της σχολικής μονάδας, τα οποία συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του άξονα
«Σχολείο και κοινότητα» και στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου προς όφελος τόσο των
μαθητών/τριών όσο και των κατοίκων της περιοχής στην οποία ανήκει το σχολείο και ευρύτερα. Τα τρία  (3)
στοχευμένα και οργανωμένα Σχέδια Δράσης συντελούν στη βελτίωση του άξονα και προσφέρουν ευκαιρίες
επαφής των μαθητών με την κοινότητα αναπτύσσοντας θέματα σχετικά: α) «Ταξίδι στο παρελθόν: οι μαθητές
γνωρίζουν την ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου και της Κύπρου μέσα από διαγωνισμούς, με τη συνεργασία
κοινωνικών φορέων»., β) «Μια αγκαλιά για τον συνάνθρωπο» και γ) «Μαθαίνω τι θα πει Ολυμπισμός, τι
σημαίνει Διεθνής Εκεχειρία».

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 10)

 

Η αποτίμηση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας στον άξονα «Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε
επιμορφωτικές δράσεις» δίνει θετική εικόνα, η οποία επιδέχεται κάποιες ενισχυτικές παρεμβάσεις ως προς την
καθολικότερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε διασχολικές επιμορφώσεις των υποστηρικτικών δομών της
εκπαίδευσης, σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο που διδάσκουν και με παιδαγωγικά και άλλα ζητήματα, καθώς
και ως προς τη διοργάνωση ενδοσχολικών επιμορφώσεων σε συνεργασία με αρμόδιους για την επιμόρφωση
εκπαιδευτικούς φορείς (π.χ. Συμβούλους Εκπαίδευσης).

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το σχολείο λειτούργησε αποτελεσματικά ως προς τη βελτίωση του άξονα «Συμμετοχή
των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα». Γίνονται αναλυτικές αναφορές σε δράσεις στο
πλαίσιο της Μαθηματικής Εβδομάδας 2022 και του Συνεδρίου Πληροφορικής και σε άλλες δράσεις. Ωστόσο, η
τεκμηρίωση του σχολείου θα μπορούσε να είναι περισσότερο συγκεκριμένη ως προς τα εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα, που αποτελούν βασικό στοιχείο του συγκεκριμένου άξονα.  

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία



Θετικά σημεία

Θετικά σημεία: 

Σύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας.

Συμμετοχή μαθητών/τριών σε διαγωνισμούς, σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και κοινωνικής
προσφοράς, σε πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Συμμετοχή σε Πανελλήνια και Διεθνή συνέδρια.

Συνεργασία γονέων/κηδεμόνων με εκπαιδευτικούς και διοίκηση της σχολικής μονάδας για θέματα που αφορούν
τα παιδιά.

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση:

Εμπλουτισμός και ενδυνάμωση της επαφής και των σχέσεων των γονέων και κηδεμόνων με το σχολείο, σε
ευρύτερο πλαίσιο.

 

Προτάσεις προς βελτίωση

Προτάσεις:

Θα μπορούσε να αποτελέσει στόχο της λειτουργίας του σχολείου την επόμενη σχολική χρονιά:

Η ανάπτυξη ποικίλων και ευρύτερων διαύλων δημιουργικής επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας και υποστήριξη
δράσεων και εκδηλώσεων συνεργασίας, ενημέρωσης και επιμόρφωσης γονέων και κηδεμόνων για ποικίλα
θέματα κοινού ενδιαφέροντος (θέματα εφηβείας, ασφάλεια στο διαδίκτυο, λειτουργία Σχολής Γονέων/Κηδεμόνων
κ.ά.), με τη συνδρομή ειδικών φορέων και επιστημόνων και με ενθάρρυνση της συμμετοχής των γονέων και
κηδεμόνων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία: 

Η ενθάρρυνση από την ηγεσία της σχολικής μονάδας και η προώθηση δράσεων ανοίγματος στην κοινωνία.

Κοινές δράσεις με φορείς της τοπικής κοινωνίας.

Ποικιλία δράσεων.

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση:  

Βελτίωση και επέκταση των καλών πρακτικών που υιοθέτησε το σχολείο.



 

Προτάσεις προς βελτίωση

Προτάσεις:

Σχέδιο/α Δράσης για την επόμενη σχολική χρονιά, με θέμα/θέματα σχετικά με τον άξονα «Σχολείο και
κοινότητα»,  με στόχο τη διαρκή αναβάθμισή του.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία: 

Διευκόλυνση των εκπαιδευτικών από τη διοίκηση του σχολείου για συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση:

Ενίσχυση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις για θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και
παιδαγωγικής.

Προτάσεις προς βελτίωση

Προτάσεις:

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις επικαιροποιεί και ενισχύει γνώσεις και δεξιότητες
σε θέματα Παιδαγωγικής, Διδακτικής κ.ά., που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με Συμβούλους Εκπαίδευσης και άλλους αρμόδιους φορείς, είναι σημαντική η,
κατά το δυνατόν, συνολικότερη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε διάφορα θέματα, κατ’ επιλογήν, όπως
διδασκαλία και μάθηση, σχέσεις μεταξύ μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας κτλ.

Η επιμόρφωση μπορεί να πραγματοποιηθεί ενδοσχολικά, με προτεραιότητα σε θέματα που προτείνει το σχολείο,
σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του, τα οποία καταγράφονται στις προτάσεις της σχολικής μονάδας για
επιμορφώσεις (π.χ. δημιουργία κινήτρων μάθησης στους/στις αδιάφορους/ες μαθητές/τριες και άλλα θέματα
διδασκαλίας, μάθησης και αξιολόγησης και σχολείου και κοινότητας) ή να διεξαχθεί διασχολικά, στο πλαίσιο
επιμορφωτικής δράσης των αρμόδιων φορέων για την επιμόρφωση (π.χ. ΙΕΠ, Συμβούλων Εκπαίδευσης κτλ).


