
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 τεκμήρια και οι μέθοδοι που χρησιμοποίησε η σχολική μονάδα για βελτίωση του έργου της αναδεικνύουν την
καλή λειτουργία στον άξονα «Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση» και την αποτελεσματικότητα των πρακτικών
που υιοθετήθηκαν στην κατεύθυνση αυτή. Στο σχολείο εφαρμόστηκαν σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας με
αξιοποίηση ποικίλων εκπαιδευτικών εργαλείων και οι μαθητές/τριες συμμετείχαν σε σχολικούς διαγωνισμούς,
προγράμματα  και άλλες δράσεις. Το δομημένο Σχέδιο Δράσης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του άξονα, με θέμα
«Εκπαιδευτικά Προγράμματα - Καινοτόμες Δράσεις», συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας του και η
ανατροφοδότηση της Δράσης παρέχει δείκτες αποτελεσματικότητας και ποιότητας.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 10)

 

Το εκπαιδευτικό έργο της σχολικής μονάδας στον άξονα «Σχολική διαρροή – φοίτηση» αποτιμάται θετικά.
Σύμφωνα με τις καταγραφές, αλλαγή σχολείου πραγματοποιήθηκε μόνο για αντικειμενικούς λόγους. Στην ομαλή
φοίτηση συνετέλεσαν τα μέσα και οι τρόποι διδασκαλίας, ενώ πραγματοποιήθηκαν δράσεις σχολικού
επαγγελματικού προσανατολισμού. Η βελτίωση της λειτουργίας του σχολείου στο εν λόγω πεδίο ενισχύθηκε με
την υλοποίηση συγκροτημένου Σχεδίου Δράσης , με θέμα σχετικό: «Η Σημασία του Επαγγελματικού
Προσανατολισμού - Η Συνέχεια στη Μάθηση».  

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 10)

 

Τα δεδομένα του σχολείου αποτυπώνουν την εικόνα του ως προς την καλή λειτουργία του σχετικά με τον άξονα
«Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών», στην οποία συμβάλλουν τόσο ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του
σχολείου όσο και η ενίσχυση του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών μέσα από τις



εκπαιδευτικές δράσεις του σχολείου, καθώς και η μέριμνα για διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού και
σεβασμού της διαφορετικότητας. Η τεκμηρίωση θα μπορούσε να καλύπτει περισσότερες παραμέτρους του
συγκεκριμένου άξονα (π.χ. ως προς τις εκπαιδευτικές δράσεις που αναφέρονται). Η σχολική μονάδα υλοποίησε
τρία (3) ενδιαφέροντα και ρεαλιστικά Σχέδια Δράσης με θετικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη και βελτίωση
του συγκεκριμένου άξονα, με θέματα: α) «Συνδιδασκαλία προς μια Ευρώπη Ψηφιακή Χωρίς Αποκλεισμούς μέσα
από την Τυπική Εκπαίδευση», β) «Ημερίδα για την Κλιματική Αλλαγή» και γ) «Ισότητα των Δύο Φύλων».

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 9)

 

Η αποτίμηση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας στον άξονα «Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και
εκπαιδευτικών» είναι ικανοποιητική, αλλά η τεκμηρίωση του σχολείου  επικεντρώνεται στον εσωτερικό
κανονισμό λειτουργίας του, ενώ θα μπορούσε να εκτείνεται και σε άλλες παραμέτρους (π.χ. δράσεις για την
υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών μέσα κι έξω από την τάξη). Είναι
σημαντικό το σχολείο να αξιοποιεί υποστηρικτικούς θεσμούς της λειτουργίας  του, όπως είναι ο θεσμός του
Συμβούλου Σχολικής Ζωής και τα μαθητικά συμβούλια, ενώ η διοργάνωση από τους/τις εκπαιδευτικούς
δημιουργικών δράσεων συνεργασίας τους με τους/τις μαθητές/τριες συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωση
συμπεριληπτικού και υποστηρικτικού παιδαγωγικού κλίματος και στην ενδυνάμωση των σχέσεων.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Οι πρακτικές και οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν από το σχολείο, όσον αφορά τον άξονα «Σχέσεις σχολείου
– οικογένειας» δείχνουν καλή λειτουργία στον συγκεκριμένο άξονα και αμφίδρομη επικοινωνία του σχολείου με
τους γονείς. Το σχολείο ενημερώνει συστηματικά για τη σχολική φοίτηση και πρόοδο τους γονείς /κηδεμόνες.
Θετικό στοιχείο είναι η, πέραν του τυπικού πλαισίου ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων, συνεργασία και
αλληλεπίδραση σχολείου – γονέων και κηδεμόνων σε σχέση με ευρύτερα ζητήματα που τους απασχολούν.
Επιπλέον λαμβάνονται πρωτοβουλίες εξατομικευμένης προσέγγισης με βάση τις εκάστοτε ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες ή επιδιώξεις των μαθητών/τριών. Λόγω  της σημασία της συνεχούς συνεργασίας του σχολείου με τους
γονείς- κηδεμόνες των μαθητών/τριών για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου αλλά και για την απρόσκοπτη
ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών, μπορεί να διερευνηθεί η δυνατότητα προσέγγισης των γονέων-κηδεμόνων μέσω
εναλλακτικών διαδρομών επικοινωνίας όπως είναι η διοργάνωση κοινών δράσεων και εκδηλώσεων. Στο κείμενο
και στα τεκμήρια του άξονα που παρατίθενται στο τέλος γίνεται κάποια αναφορά σε εκδηλώσεις, με πολύ
γενικό, όμως,  τρόπο.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Τα πεπραγμένα της διοίκησης του σχολείου και των εκπαιδευτικών δείχνουν θετικά αποτελέσματα και ποιοτική
λειτουργία στον άξονα «Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας». Σημαντικό στοιχείο η



διοίκηση με επίγνωση των ιδιαίτερων αναγκών όλων των μαθητών/τριών και σεβασμό των διαφορετικών
προσωπικοτήτων.

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Η αποτελεσματικότητα και η ποικιλία των ενεργειών του εκπαιδευτικού προσωπικού,  οι οποίες αναδεικνύουν το
σχολείο ως μέρος του κοινωνικού συνόλου, ενταγμένου ενεργά στο τοπικό και ευρύτερο περιβάλλον, υπήρξαν
σηµαντικοί συντελεστές επιτυχίας της εκπαιδευτικής λειτουργίας του άξονα «Σχολείο και κοινότητα». Τα
εκπαιδευτικά προγράμματα, οι συνεργασίες με κοινωνικούς φορείς και οι δράσεις (ημερίδες ή συνέδρια,
συναυλίες κ.ά.), που αναπτύχθηκαν, συνετέλεσαν σημαντικά στις σχέσεις του σχολείου με την κοινότητα,
Ενισχυτικά και βελτιωτικά λειτούργησε το συνεκτικό και καλά σχεδιασμένο Σχέδιο Δράσης, που υλοποιήθηκε με
στόχους αντίστοιχους με τον άξονα, με θέμα «Το Σχολείο μας Ανοικτό Παράθυρο στην Κοινωνία».

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 10)

 

Τα δεδομένα του σχολείου δείχνουν τις ενέργειες που έγιναν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών παραμέτρων για
την καλή λειτουργία του άξονα «Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις». Περιθώρια
βελτίωσης υπάρχουν ως προς τη διευρυμένη 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). Σε σωστή
κατεύθυνση είναι η υλοποίηση συγκροτημένου Σχεδίου Δράσης ανάλογου με τους στόχους του συγκεκριμένου
άξονα, για την ενίσχυσή του, με θέμα «Βιώσιμη, Ψηφιακή και χωρίς Αποκλεισμούς Εκπαίδευση».   

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Όσον αφορά τον άξονα «Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα», το  σχολείο
ανταποκρίθηκε θετικά και έχει αναπτυχθεί η δυναμική της συμμετοχής εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών σε
προγράμματα, όπως είναι τα Teachers 4 Europe, Erasmus και προγράμματα του δικτύου συνεργαζόμενων
σχολείων της UNESCO. Τα αποτελέσματα του οργανωμένου Σχεδίου Δράσης, που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του
άξονα με θέμα «Συνεργατική Σχολική Κουλτούρα και Βιώσιμο Σχολείο», συνδυάζονται με τα δεδομένα του
σχολείου και δρουν βελτιωτικά.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία: 

Συνεργασία διοίκησης, εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, γονέων/κηδεμόνων. 

Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, με αξιοποίηση Τ.Π.Ε.

Συμμετοχή μαθητών/τριών σε διαγωνισμούς, δραστηριότητες, συνέδρια, προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.

Διοργάνωση Ημερίδων.

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση:

Ενίσχυση καλών πρακτικών που προϋπάρχουν και εφαρμόζονται από τη σχολική μονάδα.

Ενδυνάμωση της συνεργασίας μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών μέσα από κοινές δημιουργικές και
στοχευμένες  δράσεις.

Προτάσεις προς βελτίωση

Προτάσεις:

Ως ένας από τους στόχους που θα τεθούν στον νέο συλλογικό προγραμματισμό το επόμενο σχολικό έτος και στον
βαθμό που το επιτρέπουν οι υγειονομικές συνθήκες, θα μπορούσε να είναι:

Ο εμπλουτισμός των δράσεων που ήδη πραγματοποιεί το σχολείο σχετικά με τους τρόπους υποστήριξης και
ενίσχυσης των σχέσεων εκπαιδευτικών και μαθητικού δυναμικού εντός και εκτός ωρολογίου προγράμματος: π.χ.
Παιδαγωγικό Συμβόλαιο, αξιοποίηση του υποστηρικτικού θεσμού του Συμβούλου Σχολικής Ζωής και των
μαθητικών συμβουλίων, υλοποίηση δημιουργικών κοινών δράσεων εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών
στοχευμένων και εστιασμένων στη διαμόρφωση κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης, καθώς και στην
ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών και του αισθήματος του ανήκειν στη
σχολική κοινότητα.

 

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία:

Ορθολογική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με αξιοποίηση  προσόντων και δεξιοτήτων, σε υποστηρικτικό
κλίμα καλής  συνεργασίας, επικοινωνίας και σεβασμού των διαφορετικών προσωπικοτήτων.  



Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση:  

Διατήρηση και ενίσχυση των καλών πρακτικών του σχολείου.

Προτάσεις προς βελτίωση

Προτάσεις: 

Ενίσχυση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως  κοινότητας μάθησης  και εστίας γνώσης και πολιτισμού,
στο πλαίσιο  της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή και αξιοποιώντας υπάρχουσες
πρακτικές, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, θα μπορούσαν να υλοποιηθούν δράσεις
ενημέρωσης/επιμόρφωσης ενηλίκων της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας σε θέματα γενικού ενδιαφέροντος (Τ.Π.Ε.,
πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικής παθογένειας όπως ο εκφοβισμός κτλ) και να διοργανωθούν
εκδηλώσεις της σχολικής μονάδας με πολιτιστικό, επετειακό, αθλητικό, κοινωνικό και εθελοντικό χαρακτήρα, με
ενδεχόμενη αξιοποίηση  των υποδομών του σχολείου και με συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, οι οποίες
αναδεικνύουν το σχολείο ως μέρος του κοινωνικού συνόλου, ενταγμένου ενεργά στο τοπικό και ευρύτερο
περιβάλλον.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία:

Παρότρυνση και διευκόλυνση των εκπαιδευτικών από τη διεύθυνση, για συμμετοχή σε  προγράμματα, δράσεις
και δραστηριότητες.

 

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση:

Αύξηση συμμετοχής σε διασχολικές επιμορφώσεις, κυρίως για το γνωστικό αντικείμενο και παιδαγωγικά
θέματα, αλλά και για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος.

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 (π.χ. εξελίξεις στον τομέα της παιδαγωγικής κατάρτισης και των
γνωστικών αντικειμένων, σε θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας και καινοτομιών, αξιοποίησης του e - learning
και της εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης), όπως καταγράφονται στις προτάσεις της
σχολικής μονάδας για επιμορφώσεις ή να διεξαχθεί διασχολικά, στο πλαίσιο επιμορφωτικής δράσης των
αρμόδιων φορέων για την επιμόρφωση (π.χ. ΙΕΠ, Συμβούλων Εκπαίδευσης κτλ).

 


