
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

Διαμόρφωση – Προτεραιοποίηση διδακτικών στόχων

Εφαρμογή ευέλικτων διδακτικών πρακτικών / πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης

Ενίσχυση αξιών –στάσεων – δεξιοτήτων των μαθητών/τριών

Καλλιέργεια ψηφιακών και λοιπών δεξιοτήτων μαθητών/τριών

Ενθάρρυνση εναλλαγής ρόλων μαθητών/τριών – εκπ/κών

Καλλιέργεια κριτικού αναστοχασμού

Σχολαστική παρακολούθηση απουσιών - Μηδενική σχολική διαρροή

Ανάπτυξη  εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της διδασκαλίας

Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών και μαθητών/-τριών – εκπαιδευτικών

Θετικό διαπροσωπικό πλαίσιο

Συμμετοχή σε δράσεις - προγράμματα

Σημεία προς βελτίωση



Ενασχόληση με Ομίλους

Προτάσεις προς βελτίωση

Συνέχιση της διαρκούς  παρακολούθηση όλων των παραμέτρων του συγκεκριμένου δείκτη, λαμβάνοντας υπόψη 
το μεταλλασσόμενο πλαίσιο λειτουργίας του, εμπλουτίζοντας και εξειδικεύοντας σταδιακά τα δεδομένα,  τα 
τεκμήρια αλλά και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται  για την αυτοαξιολόγηση  και την αξιοποίηση 
ενδεχόμενων, εναλλακτικών πρακτικών από άλλα σχολεία αλλά και προσφορά γνώσης και εφαρμογών 
αντίστροφα.

Εναλλαγή ρόλων, υλοποίηση εφαρμογών μικρο-έρευνας και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της σε τοπικό – 
ευρύτερο επίπεδο, υποστήριξη πρακτικών και μεθόδων εργαστηριακού τύπου και αξιοποίηση εναλλακτικών 
μορφών μαθητικών αξιολογήσεων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Διαμόρφωση - προτεραιοποίηση διοικητικών – οργανωτικών στόχων

Προώθηση Συλλογικότητας

Καλλιέργεια εξωστρέφειας

Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού

Ευέλικτη αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού

Σχολαστική τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων

Προστασία, αξιοποίηση, εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων – υποδομών

Εποικοδομητικό πλαίσιο συνεργασίας με εκπ/κές αρχές, επιστημονικούς, πολιτιστικούς, κοινωνικούς,
αθλητικούς και λοιπούς φορείς – δομές

Περιβαλλοντική ευαισθησία

Ανθρωπιστικός προσανατολισμός

Κοινωνικό έργο

Σημεία προς βελτίωση

Περαιτέρω διάχυση στην κοινότητα καλών πρακτικών

Περαιτέρω καλλιέργεια - ισχυροποίηση του συνεργατικού πλαισίου με όμορα και λοιπά  σχολεία, ιδρύματα,
οργανισμούς  σε ποικίλους τομείς και δράσεις

Περαιτέρω ανάδειξη της τοπικής ιστορίας

Προτάσεις προς βελτίωση

Δημιουργία σχολικών, συνεργατικών δικτύων με άλλα σχολεία και οργανισμούς



Συνεχής επικαιροποίηση πρακτικών και μεθόδων

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή εκπ/κών σε επιμορφώσεις εκπ/κών-επιστημονικών και λοιπών φορέων

Αυξημένο ατομικό επαγγελματικό ενδιαφέρον εκπ/κών

Σημεία προς βελτίωση

Περαιτέρω υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων ενδοσχολικού χαρακτήρα σε συνεργασία με άλλα σχολεία και
σχετικούς φορείς με προσανατολισμό στην πρακτική εφαρμογή/προσομοίωση υλοποίησης εθνικών - ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων και εξοικείωση των νέων εκπ/κών με το προαπαιτούμενο γραφειοκρατικό και λειτουργικό πλαίσιο
ενεργειών.

Προτάσεις προς βελτίωση

Σχεδιασμός - Οργάνωση – Υλοποίηση  Εθνικών - Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 


