
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)

 

Στη σχολική μονάδα υλοποιήθηκαν οι σχεδιασμένες δράσεις και τηρήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για
την καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων των μαθητών/τριών.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 10)

 

Με ελάχιστη μαθητική διαρροή, στο σχολείο υλοποιήθηκαν δράσεις για τη μετάβαση σε επόμενη βαθμίδα, καθώς
επίσης για την αντιμετώπιση των αναγκών των μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες και από ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 10)

 

Το σχολείο παρενέβη αποτελεσματικά στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ όλων των φορέων της σχολικής
κοινότητας όσον αφορά θέματα συμπεριφοράς και αρμονικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών/τριών. Διαμόρφωσε
εξαιρετικό πλαίσιο μαθητικών συμπεριφορών και ενίσχυσε τη συνεργασία και τον σεβασμό στην πολιτισμική
διαφορετικότητα και ετερότητα. Αποτιμώνται οι συνολικές πρακτικές της σχολικής μονάδας στον σχετικό άξονα.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 10)

 



Εκπαιδευτικοί και διεύθυνση της σχολικής μονάδας συνέβαλαν με εξαιρετική αποτελεσματικότητα στη
διαμόρφωση ρυθμιστικών πρακτικών που διέπουν τη σχολική ζωή, ενώ υιοθετήθηκαν πρακτικές που ευνοούν τη
συνεργασία και την επικοινωνία στη σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών/τριών.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Υπήρξε τακτική και ολοκληρωμένη ροή πληροφόρησης και ενημέρωσης ανάμεσα στους γονείς και το σχολείο για
τη φοίτηση και την πρόοδο των μαθητών/τριών.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Η διοίκηση / ηγεσία εξασφάλισε άριστο κλίμα για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας
σε όλα τα επίπεδα, σχεδιάζοντας με συστηματικό τρόπο και μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες προτεραιότητες
και δράσεις της σχολικής κοινότητας. Αξιοποιήθηκαν, κατάλληλα και με ευελιξία, διαθέσιμοι πόροι και μέσα.

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Το σχολείο πήρε πρωτοβουλίες συνεργασίας τόσο με την ευρύτερη κοινωνία όσο και με την τοπική κοινότητα.
Συνέβαλε στη διαμόρφωση δικτύων συνεργασἰας και επικοινωνίας με εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς. 
Αποτιμώνται οι συνολικές πρακτικές της σχολικής μονάδας στον σχετικό άξονα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 10)

 

Το σχολείο ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες για τη διά βίου εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών, υλοποιώντας πολυσχιδείς και καινοτόμες δράσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες της σχολικής
μονάδας.



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Το σχολείο υλοποίησε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες της
σχολικής μονάδας και προς το δυνατό όφελος των πολλών μαθητών/τριών που συμμετείχαν στα σχετικά
προγράμματα. Αποτιμώνται οι συνολικές πρακτικές της σχολικής μονάδας στον σχετικό άξονα.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Υλοποίηση καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων (Διδασκαλία, μάθηση, αξιολόγηση).

Παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/τριών (Σχολική διαρροή – φοίτηση).

Αντιμετώπιση μη επιθυμητών συμπεριφορών των μαθητών/τριών (Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών).

Ενίσχυση της αρμονικής συνεργασίας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών (Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών -
εκπ/κών).

Ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας με τους γονείς (Σχέσεις σχολείου - οικογένειας).

Σημεία προς βελτίωση

Προτάσεις προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Δημιουργία αρίστου κλίματος εκ μέρους της Διεύθυνσης του σχολείου (μέσω κατάλληλων δράσεων) για την
προώθηση της έμπρακτης συνεργασίας με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους/τις μαθητές/τριες και τους γονείς
(Ηγεσία - Οργάνωση & διοίκηση).

Επικοινωνία και συνεργασία του σχολείου με φορείς της τοπικής κοινότητας (Σχολείο & κοινότητα).

Σημεία προς βελτίωση

Προτάσεις προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών



Θετικά σημεία

Η σχολική μονάδα ανταποκρίθηκε επαρκώς στην κάλυψη επιμορφωτικών αναγκών του εκπαιδευτικού
προσωπικού

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Προτάσεις προς βελτίωση

Η σχολική μονάδα, καταφεύγοντας στην υποστηρικτική διαμεσολάβηση παιδαγωγικών φορέων, θα μπορούσε
ενισχύσει τη συμμετοχή σε συμπράξεις με οργανισμούς και εκπαιδευτικούς φορείς σε πανελλήνιο και ευρωπαϊκό
επίπεδο.


