
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)

 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου προσπαθήσαν να εφαρμόσουν καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και υλοποίησαν
επιτυχώς δύο δράσεις σε αυτόν τον άξονα

 Δεδομένης της αναγκαστικής αποχής των παιδιών από την δια ζώσης μαθησιακή διαδικασίας των
προηγουμένων ετών δόθηκε έμφαση στην ενεργή συμμετοχή μαθητών./ -τριών

Επίσης το σχολείο ενθάρρυνε  την ενασχόληση των μαθητών με ομίλους, σχολικές δραστηριότητες, προγράμματα
και τη συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 10)

 

Το σχολείο παρακολούθησε συστηματικά τη φοίτηση των μαθητών με σκοπό τη μείωση της άτακτης και
σποραδικής φοίτησης καθώς και της  σχολικής διαρροής και υπήρχε συνεχής ενημέρωση των γονέων.  Η σχολική
διαρροή του τρέχοντος έτους παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 8)

 

Βασική μέριμνα των εκπαιδευτικών του σχολείου ήταν η υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των
μαθητών/-τριών και η διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού της
διαφορετικότητας. Υλοποιήθηκε επιτυχώς δράση στο συγκεκριμένο άξονα.



Σημαντική ήταν η συμβολή της  ψυχολόγου στην εξομάλυνση εντάσεων και διαφορών που προέκυψαν μεταξύ των
μαθητών κατά τη διάρκεια του έτους

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 10)

 

Το σχολείο καλλιέργησε κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών και
υποστήριξε και ενίσχυσε τη  συνεργασίας μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών. Η εφαρμογή του θεσμού του
συμβούλου καθηγητή συνέβαλε στο καλό κλίμα και στο αίσθημα ασφάλειας και οικείου περιβάλλοντος.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Για την καλύτερη συνεργασία με τις οικογένειες των μαθητών/ τριών  το σχολείο προσπάθησε να αναπτύξει
διαύλους επικοινωνίας για την  υποστήριξη και την ενίσχυση της συνεργασίας αυτής.

Επίσης οργάνωσε ποικίλες δράσεις  ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Η διοίκηση του σχολείου έθεσε και προτεραιοποίησε συγκεκριμένους στόχους για τη σχολική χρονιά. Αξιοποίησε
το εκπαιδευτικό προσωπικό και διαχειρίστηκε αποτελεσματικά τους διαθέσιμους πόρους. Ασχολήθηκε με την
αξιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και  των σχολικών χώρων.  Ως αποτέλεσμα της αντίστοιχης
δράσης δημιουργήθηκε, με την συνδρομή των εκπαιδευτικών, αίθουσα ΤΠΕ.

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 8)

 

Η σχολική μονάδα με την ενεργή συμμετοχή μαθητών ανέπτυξε ποικίλες δράσεις  σε συνεργασία με τοπικούς
φορείς οι οποίες συνέβαλαν στην εξωστρέφεια της σχολικής μονάδας

Συνεργάστηκε με άλλα όμορα σχολεία με σκοπό την ανταλλαγή  καλών πρακτικών και εμπειριών.



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 10)

 

Το σχολείο  διοργάνωσε  ενδοσχολικές επιμορφώσεις οι οποίες εντάσσονται στο αντίστοιχο σχέδιο δράσης με
μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Επίσης οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε επιμορφωτικές δράσεις που
διοργανώθηκαν από αρμόδιους φορείς όπως το ΠΕΚΕΣ, το ΙΕΠ κλπ

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 6)

 

Το σχολείο δεν συμμετείχε σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο βασικός λόγος είναι η έλλειψη ικανού αριθμού
μονίμων εκπαιδευτικών που να ανήκουν οργανικά στη σχολική μονάδα.

Οργάνωσε και συμμετείχε σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως αναφέρονται σε προηγούμενη ενότητα

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.

 Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών.

Εφαρμογή  εξατομικευμένων και πρωτοπόρων μεθόδων  διδασκαλίας και μάθησης.

Πολύ μικρό ποσοστό σχολικής διαρροής

Σημεία προς βελτίωση

Μη έγκαιρη τοποθέτηση διδακτικού προσωπικού η οποία παρεμποδίζει τη μαθησιακή διαδικασία και τον
προγραμματισμό δράσεων,

Καταστροφές  από εξωσχολικά άτομα

Προτάσεις προς βελτίωση

Οργάνωση δράσεων για τον σεβασμό και την προστασία του δημοσίου χώρου και της περιουσίας του σχολείου.



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Κατάλληλη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού στις ανάγκες της σχολικής μονάδας.

Δημιουργία κλίματος αρμονικής  συνεργασίας, αλληλεγγύης και  συναδελφικότητας με το σύλλογο  διδασκόντων.

Η θετική ανταπόκριση του οικείου δήμου στις ανάγκες του σχολείου

Συνεργασία με άλλα σχολεία

Σημεία προς βελτίωση

Περισσότερες κοινές δράσεις και εκδηλώσεις με φορείς

Προτάσεις προς βελτίωση

Η ένταξη σε συστηματικό πλαίσιο της υλοποίησης κοινών δράσεων σχολείου, Δήμου και κοινωνικών φορέων

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Μεγάλο ενδιαφέρον για επιμόρφωση από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, με την ενεργή συμμετοχή εκπαιδευτικών

Προτάσεις προς βελτίωση

Παρότρυνση των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στα Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα και υποβολή
προτάσεων.


