
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής
Μονάδας

 

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διοικητική λειτουργία

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν την παιδαγωγική και τη μαθησιακή λειτουργία, εστιασμένα
στις ιδιαιτερότητες της σχολικής σας μονάδας. Συνοπτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 

Α.  Επιμόρφωση-ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου για την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης, καλής
επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.

Β.  Επιμόρφωση γονέων και συνεργασία σχολείου-γονέων για θέματα διαχείρισης της συμπεριφοράς των
μαθητών.

Γ.  Συμμετοχή των μαθητών στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Η ανάπτυξη μιας σύγχρονης και λειτουργικής βιβλιοθήκης, που να υπερβαίνει τον παραδοσιακό ρόλο της
αποθήκευσης και του δανεισμού βιβλίων.

Προτάσεις προς βελτίωση

Προτείνεται η παραπέρα αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και των κατάλληλων εργαλείων για τη διερεύνηση
και την αποτύπωση των αναγκών της σχολικής σας μονάδας σε θέματα παιδαγωγικής και μαθησιακής
λειτουργίας, προκειμένου να σχεδιαστούν δράσεις που θα βελτιώσουν τις συγκεκριμένες λειτουργίες. Εστιάστε:



α) στην ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου –οικογένειας

β) στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών

γ) στην εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών

δ) στην καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα που συνδέονται με τη διοικητική λειτουργία  της σχολικής σας μονάδας,
εστιασμένα στις ιδιαιτερότητες της. Τα σημαντικότερα από αυτά αφορούν στην:

- Συνεργατική κουλτούρα σχολικής κοινότητας.

- Άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ διδασκόντων, κηδεμόνων και

μαθητών.

- Άριστες σχέσεις με το εξωτερικό περιβάλλον.

Σημεία προς βελτίωση

1.Συνεχής επικαιροποίηση του Εσωτερικού κανονισμού,

2.Ανάπτυξη νέας ιστοσελίδας

Προτάσεις προς βελτίωση

Προτείνεται η παραπέρα αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και των κατάλληλων εργαλείων για τη διερεύνηση
και την αποτύπωση των αναγκών της σχολικής σας μονάδας με εστίαση στις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες σε
θέματα διοικητικής λειτουργίας, προκειμένου να σχεδιαστούν δράσεις βελτίωσης της.

Εστιάστε:

α) στο όραμα του σχολείου

β) στη στοχοθεσία και την προτεραιοποίηση στόχων

γ) στην εξωστρέφεια του σχολείου και τη διάχυση καλών πρακτικών

δ) στην  αξιοποίηση και ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

ε)  ανάπτυξη συνεργασιών με ΑΕΙ, Κοινωνικούς και εθελοντικούς φορείς, Μουσεία και άλλους φορείς πολιτισμού.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η συμμετοχή στα εθνικά προγράμματα και σε πλήθος δράσεων και προγραμμάτων.



Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

Προτάσεις προς βελτίωση

Προτείνεται η παραπέρα αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και των κατάλληλων εργαλείων για τη διερεύνηση
και την αποτύπωση των αναγκών της σχολικής σας μονάδας με εστίαση στις δικές σας ιδιαίτερες ανάγκες σε
θέματα διοικητικής λειτουργίας, προκειμένου να σχεδιαστούν δράσεις βελτίωσης της.

Εστιάστε:

α) στον σχεδιασμό και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με τη μορφή της ετεροπαρατήρησης

β) στον σχεδιασμό δράσεων ανάπτυξης του επιστημονικού εγγραματισμού

γ) στον σχεδιασμό και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με άλλα σχολεία

δ) στην συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus, eTwinning) καθώς και σε δράσεις
κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Πολλά από τα παραπάνω μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά.


