
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)

 

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 10)

 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 10)

 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 10)

 

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Διοικητική λειτουργία



Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 10)

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία
1. Πολύπλευρη επαύξηση του γνωστικού ενδιαφέροντος.
2. Εμπλουτισμός της διδασκαλίας με νέες διδακτικές προσεγγίσεις.
3.Προαγωγή  και ανάδειξη της μεγίστης αξίας της ερευνητικής και βιωματικής μάθησης ως αναντικατάστατων
συστατικών  στοιχείων  της σύγχρονης εκπαίδευσης.
4. Ανάδειξη των προσωπικών  χαρισμάτων και  των ιδιαίτερων κλίσεων των συμετεχόντων στην υλοποίηση των
σχεδίων δράσης.
5. Συνεργατική διάθεση και συναισθηματική προσέγγιση των ερευνώντων.
6. Καταπολέμηση της κακοσχημίας, προσοικείωση του σχολικού χώρου και εμπέδωση μιας νέας αισθητικής.
7. Επικοινωνιακή και λειτουργική-τεχνολογική αναβάθμιση της σχολικής μονάδας.

Σημεία προς βελτίωση



Σημεία προς βελτίωση
Προσπάθεια υλοποίησης στόχων που απέτρεψε η εκδήλωση της πανδημίας με ταυτόχρονη εφαρμογή των νέων
περιγραφέντων επί μέρους στόχων που συναπαρτίζουν τον μελλοντικό σχεδιασμό.

Προτάσεις προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία
1. Η ομονοούσα και αδιάρρηκτη διάθεση συνεργασίας μεταξύ της διοίκησης και των μελών του διδακτικού
προσωπικού.
2. Η διαρκής αναζήτηση μέσω πολυποίκιλου διαλόγου της λυσιτελέστερης απόφασης για κάθε επίδικο θέμα,
χωρίς διάθεση εγωτισμού και ζηλωτικής επιβεβαίωσης για τα εσόμενα.

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση
Τίθεται ως αναγκαίος και λειτουργικός στόχος η θέσπιση ημερίδων για ενημέρωση και δράσεις σχετικές με το
περιβάλλον και τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, τη διατροφή και την εθελοντική εργασία. Πιθανή
είναι κι η συνεργασία με κοινωνικούς φορείς (γηροκομεία, ορφανοτροφεία κτλ) που ευαισθητοποιεί τους μαθητές
και τους καθιστά ενεργούς πολίτες με έντονη κοινωνική ενσυναίσθηση. Περαιτέρω ανάπτυξη ατομικών και
κοινωνικών δεξιοτήτων βάσει εξατομικευμένων προγραμμάτων. Προτείνεται η πολιτική αποκέντρωση
αρμοδιοτήτων και πόρων προς το σχολείο και η επαύξηση των οικονομικών διαθεσίμων.

Προτάσεις προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία
Καταφανέστατα, η εθελούσια συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ζείδωρες επιμορφωτικές δράσεις επιφέρει
γνωστική, ηθική και επαγγελματική ανάπτυξη.

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση
Θα επιδιωχθεί η περαιτέρω διεύρυνση της πολλαπλής επιμόρφωσης με πανεπιστημιακούς φορείς σε θέματα
επαγγελματικού προσανατολισμού. Επιπλέον, θα επιχειρηθεί η αναζήτηση εναλλακτικών οδών ανάδειξης των
πνευματικών δεξιοτήτων των διδασκόντων, η παρουσίαση των ερευνητικών τους έργων (λ.χ. σχολικό περιοδικό)
και η στενότερη επαφή με πολιτισμικούς φορείς καλλιέργειας και διατήρησης της παράδοσης, αλλά και
συγχρονης θεατρικής και μουσικής παιδείας της τοπικής κοινότητας.

Προτάσεις προς βελτίωση


