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Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

(Αξιολόγηση: 9)

 

Στη σχολική μονάδα εφαρμόζεται πολυκατευθυνόμενο πλαίσιο διδιδακτικών επιλογών που αφορά κάθε
επιστημονικό κλάδο. Η διάχυση της διδαχθείσας ύλης πραγματοποιείται με σύγχρονες καινοτόμες διδακτικές
επιλογές, μαθητοκεντρικού προσανατολισμού σε ψηφιακό περιβάλλον. Διαπιστώνεται πληθώρα παράλληλων
εκπαιδευτικών-διδακτικών πειραματικών δοκιμών με απώτερο στόχο την προσέλκυση των ενδιαφερόντων των
μαθητών. Η επικοινωνία του σχολείου με επιστημονικούς φορείς, η διασύνδεση του με επιστημονικές ενώσεις
συνεισφέρει στον εμπλουτισμό της διδακτικής πράξης με την εισαγωγή νέων διδακτικών μοντέλων, την
προώθηση του διαλόγου, της πειραματικής γνώσης και της διερευνητικής μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί
αναζητώντας διεξόδους απο την εστιασμένη στη σχολική τάξη μάθηση, προσανατολίζονται σε βιωματικού τύπου
μαθησιακές δραστηριότητες, ενισχύουν την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και την κριτική σκέψη είτε με
διαφοροποιημένες ασκήσεις είτε με διεπιστημονικές δραστηριότητες. Προς την κατεύθυνση αυτή οργανώνουν
εκπαιδευτικό υλικό, το εναποθέτουν είτε στην ιστοσελίδα του σχολείου καθώς και σε άλλες ψηφιακές εφαρμογές
διαθέσιμες σε όλους/όλες τις εκπαιδευτικούς, φροντίζοντας για την ανάλογη πρόσβαση απο τους μαθητές/τριες.
Το παραγόμενο προιόν διαχέεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, γίνεται μέρος της καθημερινής παιδαγωγικής
πρακτικής, αντικείμενο διαλόγου, παρατήρησης, κριτικής επεξεργασίας, αξιολόγησης, παρουσίασης και
δημοσίευσης.

Εκτός απο τις μαθησιακές και διδακτικές παρεμβάσεις οι εκπαιδευτικοί παρακινούν τους μαθητές/τριες να
συμμετέχουν σε σχολικούς διαγωνισμούς σε επιστημονικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες. Η
μαζική συμμετοχή των μαθητών/τριών, άρτια οργανωμένη με την δέουσα υποστήριξη οδήγησε, μεταξύ άλλων, σε
διάκριση,  σε πανελλήνιο επίπεδο στο πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής, επαινώντας την επιμελημένη
ψηφιακή έκδοση εκπαιδευτικού συγγράμματος. Επιπλέον υλοποιήθηκε, στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας και της
διατήρησης της ιστορικής μνήμης σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη η έκδοση σχετικού αφιερώματος  με
πλούσιο εικονογραφημένο υλικό. Αναμφίβολα ο συνδυασμός θεωρία και πράξης, διδακτικών επιλογών και
βιωματικών δράσεων, παραδοσιακής και σύγχρονης διδασκαλίας, η ανάπτυξη της συμμετοχικότητας και η
καλλιέργεια της διερευνητικής μάθησης, συνιστούν ένα συνολικό πολύπτυχο μαθησιακό πλαίσιο.



Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 10)

 

Στην συγκεκριμένη πολυδύναμη σχολική μονάδα φοιτούν μαθητές/τριες απο ετερογενή κοινωνικοοικονομικά ,
πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η σχολική διαρροή εντοπίζεται κυρίως σε μαθητές/τριες χαμηλού ή στοιχειώδους
κοινωνικοοικονομικής στάθμης είτε προερχόμενους/ες απο προβληματικά οικογενειακά περιβάλλοντα με ασθενή
ή ανύπαρκτη γονεική υποστήριξη. Επομένως πρόκεται για περιπτώσεις μαθητών που χρήζουν πρωτίστως
ψυχοκοινωνική υποστήριξη και βεβαίως και οικονομική απο τους αρμόδιους φορείς.

Η Διεύθυνση του σχολείου με άοκνες, συνεχείς, επαναλαμβανόμενες ενέργειες, σε συνεργασία με τον συντονιστή
παιδαγωγικής καθοδήγησης, οργάνωσε πρόγραμμα διαβαθισμένων ενεργειών προκειμένου να προστατεύσει και
να εγγυηθεί τη φοίτηση μεμονομένων περιπτώσεων μαθητών/τριών. Συχνές υπήρξαν οι τηλεφωνικές συνομιλίες,
οι δια ζώσης συνεργασίες με τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών, στους οποίους κοινοποιήθηκαν όλες οι
προβλεπόμενες οδηγίες και, συχνά, ασκήθηκε ο αναγκαίος έλεγχος ή και απαίτηση να συμβάλλουν ώστε να
συνεχιστεί απρόσκοπτα η φοίτηση των παιδιών τους. Παράλληλα ακολουθήθηκαν όλες οι απαιτούμενες
παιδαγωγικές ενέργειες: παιδαγωγική καθοδήγηση των μαθητών/τριών απο τον σύμβουλο σχολικής ζωής, τον
υπεύθυνο του τμήματος, σύγκλιση του συμβουλίου του τμήματος, συζήτηση και συνεργασία με τον ψυχολόγο του
σχολείου, συνεχής επικοινωνία με τους εδικούς του ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ Πέλλας, συνεργασία με κοινωνικούς επιστήμονες
απο την τοπικής κοινωνία. Επιπρόσθετα απο την Διεύθυνση καταβλήθηκε, με περισσή ευαισθησία, συντονισμένη
προσπάθεια να παραπεμθεί μαθητής σε εξειδιεκευμένο επιστημονικό προσωπικό του Νοσοκομείου
Παπανικολάου, χάριν της οποίας απετράπη επικίνδυνη συμπεριφορική εκτροπή. Βεβαίως, όπως προβλέπεται απο
τις κείμενες διατάξεις υπήρξε συνεχής ενημέρωση, επικοινωνία και συνεργασία με τις υπηρεσίας της κοινωνικής
Πρόνοιας και τις Εισαγγελικές αρχές.

Οι μαθητές/τριες που εν τέλει διέκοψαν τη φοίτησή τους, παρά την άοκνη και πιεστική- σε κάποιες περιπτώσεις-
προτροπή της Διευθύντριας για ομαλή φοίτηση-χρήζουν συστηματικής ψυχοκοινωνικής υποστήριξης απο
αρμόδιους φορείς, στον βαθμό που εντός των εκπαιδευτικών δομών η παρεχόμενη υποστήριξη παραμένει ελλιπής.
Παρόμοια ενίσχυση οφείλεται και προς τους γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών με την αναγκαία οικονομική
συνδρομή.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 9)

 

Οι σχέσεις διαπροσωπικές μαθητών/τριών αποτελούν καθοριστική παράμετρο της υγιούς και αρμονικής
παιδαγωγικής ατμόσφαιρας στο σχολικό πεδίο. Αυτή η αξιωματική θέση έγινε αντιληπτή απο τους/τις 
εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας και αναμφίβολα υποστηρίχθηκε τόσο με κατάλληλες επιλογές σχεδίων
δράσης όσο και με άμεσες και αποτελεσματικές παιδαγωγικές παρεμβάσεις. Στη σχολική μονάδα υπηρετούν
εκπαιδευτικοί οι οποίοι σε ικανοποιητικό βαθμό διαθέτουν γνώσης διαμεσολαβητικών παιδαγωγικών μεθόδων
και έχουν την επιστημονική κατάρτιση να τις τις εφαρμόζουν στην πράξη. Προς την κατεύθυνση αυτή
υποστηρικτικά συνέβαλε και η ανάλογη επιμορφωτική εμπειρία εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε ευρωπαικά
προγράμματα ΚΑ1, διαχέιρισης κρίσεων και συγκρούσεων, οι οποίοι με συνεχή επικοινωνία και συνεργασία,
μετέδωσαν στα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου των διδασκόντων βασικές τεχνικές διαχείρισης και επίλυσης
προβληματικών συμπεριφορών ή πρόληψης και αποτροπής βίας και συγκρούσεων.

Βεβαίως σημαντική υπήρξε η συμβολή των συμβούλων σχολικής ζωής οι οποίοι αναλαμβάνοντας τον ρόλο του
παρατηρητή, του σντονιστή των ενεργειών ανα περίπτωση, ενημερώνοντας και κινητοποιώντας και τους
υπόλοιπους/ες εκπαιδευτικούς, σχεδίαζαν σε συνεργασία με τον Συντονιστή και το ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ και τις
ψυχολόγους, βραχείες παιδαγωγικές παραμεβάσεις και προγράμματα. Ασφαλώς το πεδίο των διαπροσωπικών



σχέσεων εντός της σχολικής τάξης εξακολουθεί να παραμένει το ζητούμενο και για τους/τις διδάσκοντες/ουσες 
σε ένα γνωσιοκεντρικό σχολείο όπου η έμφαση στη διδακτέα ύλη κατέχει πρώτιστη θέση σε βάρος της
διαμορφωτικής, διαπαιδαγωγικής διάπλασης της προσωπικότητας των μαθητών/τριών. Οι εκπαιδευτικοί
αντιλαμβανόμενοι αυτό το έλειμμα υλοποίησαν σχέδια δράσης με στόχευση την αξιακή θωράκιση των
μαθητών/τριών, με έμφαση στην καλλιλέργεια ηθικοκοινωνικών αρχών σ΄ αυτούς, τα συμπεράσματα των οποίων
θα πρέπει να αξιοποιήσουν στη σχολική πράξη.

 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 9)

 

Η δυναμική των σχέσεων των εκπαιδευτικών με τους μαθητές/τριες συνδιαμορφώνει με άλλους παράγοντες την
ποιότητα του σχολικού κλίματος. Οι παιδαγωγικές ενέργειες συνολικά στη σχολική μονάδα εστιάζουν και
επιμένουν στη βελτίωση αυτών των διαπροσωπικών σχέσεων δίνοντας έμφαση, ανάλογα με την περίπτωση, είτε
σε παρεμβάσεις ατομικής φύσης, άμεσα,  απο τον/την ίδιο/α τον/την διδάσκοντα/ουσα είτε σε συλλογικό επίπεδο,
απο τον Σύλλογο διδασκόντων. Σαφώς υπήρξαν και σημιεώθηκαν έντονες συμπεριφορικές αντιδράσεις
μαθητών/τριών οφειλόμενες τις περισσότερες φορές στον δικαιολογημένο εφηβικό αρνητισμό είτε σε βαθύτερα
αίτια ψυχοκοινωνικής προέλευσης και ιδιοσυστασίας.

 

Η διαβαθμισμένη παιδαγωγική διαχείριση των περιστατικών είναι εμφανής και απέδωσε στις περισσότερες
περιπτώσεις. Σε εκείνες που έτειναν να προσλάβουν μονιμότερο και άρα επικίνδυνο χαρακτήρα υπήρξε
δυναμικότερη αντιμετώπιση διαμέσου της σύγκλισης των αρμόδιων οργάνων, του Συλλόγου των διδασκόντων,
του Συλλόγου των γονέων και κηδεμόνων, των  μαθητικών συμβουλίων, ώστε να αποτραπεί περαιτέρω αυξηση
τους και ταυτόχρονα να διασφαλιστεί η παραδειγματική αντιμετώπισή τους.

Παράλληλα οργανώθηκαν συντονισμένες παιδαγωγικές παρεμβάσεις απο τους συμβούλους σχολικής ζωής οι
οποίοι σε συνεργασία με τον Συντονιστή Παιδαγωγικής καθοδήγησης , το ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ και τις ψυχολόγους του
σχολείου, επιδίωξαν να αντιμετωπίσουν τέτοιες συμπεριφορές σε γενικό επίπεδο και καποιοι εκπαιδευτικοί
παρωθώντας τους μαθητές/τριες να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα, επέτυχαν να
εξομαλύνουν συγκρουσιακές σχέσεις.

Κυρίαρχο ρόλο στην αποτροπή τέτοιων συμπεριφορών κατέχει ο/η εκπαιδευτικός, ειδικά στις τρέχουσες
συνθήκες της πανδημίας covid-19 οι οποίες επαυξάνουν την ένταση και τις συγκρούσεις. Ασφαλώς η κατάρτιση
σε θέματα σχολικής ψυχολογίας συνεισφέρει σε μια σαφαιρικότερη κατανόηση των διαπροσωπικών σχέσεων
και, κατα συνέπεια, σε ολιστική, διαφοροποιητική διαχείριση της δυναμικής των σχέσεων. Ωστόσο η
παιδαγωγική πραγματικότητα αποδεικνύει οτι σημειώνεται υστέρηση ως προς την υγιή και αποτελεσματική
διαχείριση των ανθρώπινων σχέσεων καθότι τις περισσότερες φορές υπερισχύει η υποκειμενοκεντρική ανάγνωση
και η αξιολόγησή της. Επομένως θα ήταν πρόσφορο να επικεντρωθούμε σε μια συνολική, συντονισμένη και
διαφοροποιημένη κατανόηση των σχεσιακών προβλημάτων είτε αυτά εκπορεύονται απο τον υπερβολικά
αυξημένο αριθμό φοιτούντων μαθητών/τριών είτε απο την ψυχοκοινωνική σύνθεση κάποιων είτε απο τον
γνωσιοκεντρικό προσανατολισμό του εκπαιδευτικού συστήματος είτε απο προσωπικές επιλογές των
διδασκόντων, ώστε να δοθεί μια γενική, βασική γραμμή πλεύσης αξιολόγησης και διαχείρισης χωρίς
παρεκκλίσεις. Άλλωστε προς την κατεύθυνση αυτή δημιουργείται και ισχύει ως ασαφαλιστική δικλείδα και ο
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας ως ένα γενικό πλαίσιο αρχών, απο κοινού προσδιορισμένο και
αναγνωρισμένο, στηριζόμενο στις αξίες της ισότητας, της ανεκτικότητας και της δικαιοσύνης για όλους/ες
τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας



(Αξιολόγηση: 9)

 

Η θεμελίωση υγιών σχέσεων  σχολείου και οικογένειας συνεισφέρει σε ικανοποιητικό βαθμό στην ομαλή
λειτουργία της σχολικής μονάδας. Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, ως επίσημος φορέας εκπροσώπησης των
γονέων στην παρούσα σχολική μονάδα συμβάλλει με πρωτοβουλιακές ενέργειες και συνεχείς δράσεις στην
ενίσχυση του συνεργατικού κλίματος. Είναι παρών κάθε φορά που καλείται απο τη Διεύθυνση να συνδράμει
πρωτίστως οικονομικά στην κάλυψη κυρίως υλικοτεχνικών αναγκών, στην οικονομική ενίσχυση δράσεων και
εκδηλώσεων αλλά και στην συνδιοργάνωση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου.

Ωστόσο η σθεναρή, επιτυχημένη παρουσία και συμμετοχή του συμβουλίου στα εκπαιδευτικά δρώμενα δεν μπορεί
να  καλυψει το κενό που δημιουργείται απο τη μειωμένη προσέλευση των γονέων-κηδεμόνων στο σχολείο, την
ελλιπή συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς, τόσο σε ζητήματα επίδοσης, όσο, κυρίως σε ζητήματα
συμπεριφοράς. Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις αντιπαιδαγωγικών  συμπεριφορών των μαθητών/τριών για τις
οποίες προσκαλούνται και οι γονείς-κηδεμόνες, αυτοί δεν προσέρχονται στο σχολείο για την αναγκαία
ενημέρωση, τη συνεργασία. Γίνεται αντιληπτή η σημασία αυτού του κενού που διπαιστώνεται στο πλαίσιο των
σχέσεων σχολείου-οικογένειας καθώς, αναμφίβολα, επηρεάζει και το σχεσιακό πλαίσιο εκπαιδευτικών-
μαθητών/τριών και μαθητών/τριών-μαθητών/τριών.

Απο τη Διεύθυνση του σχολείου προγραμματίστηκαν σχετικές ενημερωτικές δράσεις και οργανώθηκε  πρόγραμμα
τακτικών ενημερώσεων -επισκέψεων των γονέων και, συνάμα, προγραμματίστηκαν επιμορφωτικές δράσεις με τη
συμμετοχή των γονέων-κηδεμόνων σε ζητήματα ασφάλειας διαδικτύου, υγειονομικά θέματα, σε ψυχοκοινωνικές
θεματικές. Ωστόσο οι υγειονομικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την διοργάνωση τέτοιων δράσεων, κάποιες, απο τις
οποίες, ενδεχομένως, να μπορούσαν να πραγματοποιηθούν διαδικτυακά-δεδομένου, βέβαια, των αδυναμιών
σύνδεσης των γονέων και κηδεμόνων με ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Στη σχολική μονάδα εφαρμόζεται ενα δυναμικό, σύγχρονο μοντέλο διοίκησης βάσει των κείμενων διατάξεων και
των επιστημονικών και παιδαγωγικών αρχών. Ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό επισημαίνεται η σαφής και
συγκροτημένη στοχοθεσία ενός οράματος για ένα μοντέρνο, ανοιχτό και δημοκρατικό σχολείο. Για την
υλοποίηση αυτών των φιλόδοξων στόχων καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την κινητοποίηση και την
αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, για τη συμμετοχή τους, ανάλογα με τα
ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους, στις δράσεις, στα προγράμματα που υλοποιούνται στο σχολείο. Οι
διαφορετικές απόψεις γίνονται αντικείμενο διαλόγου και ανταλλαγής επιχειρημάτων προκειμένου να βρεθεί η
προσφορότερη λύση για την αντιμετώπιση ποικίλλων εκπαιδευτικών ζητημάτων. Είναι ακριβώς αυτό το σημείο
στο οποίο πρέπει να συνδράμουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, να υποστηρίζουν έμπρακτα τις απο κοινού
αποφασισμένες ενέργειες όπως διατυπώνονται στο πλαίσιο του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου.
Προς την κατεύθυνση αυτή θα μπορούσαν με δικές τους προτάσεις, μέσω σχεδίων δράσης ή προγραμμάτων ή των
εργαστηρίων δεξιοτήτων να προτείνουν και να υποστηρίξουν παρεμβάσεις αισθητικού περιεχομένου,
αναμόρφωσης ή αξιοποίησης σχολικών χώρων, αισθητικής αναβάθμισης σχολικών τάξεων, επαναδιατύπωσης
κανόνων του εσωτερικού κανονσιμού,  αναμόρφωση του εβδομαδιαίου προγραμματισμού των συναντήσεων με
τους γονείς-κηδεμόνες, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Συλλόγου των διδασκόντων και της σύμπλευσής του
με τη Διεύθυνση του σχολείου.



Αναμφίβολα το έργο του Διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι πολύπλοκο και πολυσύνθετο. Ως εκ τούτου
προαπαιτούμενο για την επιτυχή έκβαση θεωρείται η καθαρότητα, η εντιμότητα και η συνέπεια στις σχέσεις με
τους/τις εκπαιδευτικούς, η διαμόρφωση κοινού κώδικα επικοινωνίας και η πρόοδος του εκπαιδευτικού έργου.
Αυτό ήταν και το ζητούμενο στη σχολική μονάδα με την καταβολή αμφοτέρωθεν προσπαθειών, την κατάθεση
διαφορετικών απόψεων και προτάσεων, την αναζήτηση λύσεων και την αναγνώριση της αναγκαίας σύμπλευσης
προς τον κοινό στόχο.

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Η σχολική μονάδα αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο μέσο επιδίωξε την ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς φορέις,
επσιτημονικές ενώσεις, άλλες σχολικές κοινότητες. Προωθώντας τον ψηφιακό εγγραμματισμό (facebook,
ιστοσελίδα) των μαθητών/τριών τους έδωσε τη δυνατότητα να εξωτερικεύσουν  και να παρουσιάσουν την
ταυτότητα του σχολείου. Πυλώνας αυτών των προσπαθειών η μέριμνα και το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών
προκειμένου να αποφορτίσουν τους μαθητές/τριες απο την καθημερινή μαθησιακή δραστηριότητα που
επαναλαμβανόμενη καθίσταται ανιαρή και να τους εισάγουν σε μοντέλα ομαδοσυνεργατικής και δημιουργικής
μάθησης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εξωστρεφούς παιδαγωγικής πρακτικής υπήρξε η συμμετοχή ομάδας εκπαιδευτικών
του σχολείου και μαθητών/τριών στο περιφερειακό πρόγραμμα της ΔΔΕ Πέλλας για τη συμπλήρωση των 100
χρόνων απο τη Μικρασιατική Καταστροφή, η συνιοργάνωση δικτύου σχολείων με όμορα σχολεία του Δήμου
Σκύδρας και η επιτυχημένη ανοικτή εκδήλωση σε συνεργασία με τον Δήμο Σκύδρας στο ανοιχτό θέατρο
Μαυροβουνίου. Παρόμοιες δράσεις σχολείων αναβαθμίζουν τον ρόλο του σχολείου, καθώς σε δύσκολες εποχές,
μπορεί και αποτελεί πόλο έλξης, συμμετοχής και συγκέντρωσης αξιοσημείωτων μελών της κοινωνίας,
επικοινωνεί με την τοπική κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Αλλωστε, όταν το σχολείο μπορεί και λειτουργεί ως φάρος πολιτισμού και ιστορίας, περιβαλλοντικών και
εθελοντικών ευαισθητοποιήσεων, ως φορέας αληθινής παιδείας και μόρφωσης, πραγματώνεται αυτή καθευατή η
ταυτότητά του. Στην παρούσα σχολική μονάδα με τη διάχυση των δράσεων στην ευρύτερη κοινωνία, με την
επίτευξη διαρκούς εξωστρέφειας μέσω καλών και ευφυών πρακτικών τείνει να καταλογίζεται ως ανήσυχο,
εφευρετικό, δημιουργικό και ανοιχτό δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 9)

 



Ικανός αριθμός εκπαιδευτικών συμμετέχει σε επιμορφωτικά προγάμματα, σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις σε
συνεργασία με άλλα σχολεία. Βεβαίως η συμμετοχή των εκπαιδευτικών πρέπει να διευρυνθεί και να υπάρξει στο
πλαίσιο του προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου καταγραφή των επιμορφωτικών αναγκών και μεθόδευση
ενός οργανωμένου σχεδίου ενδοσχολικής επιμόρφωσης, εξακτινωμένου καθ' ολη τη διάρκεια του σχολικού έτους.
Σημαντικό επιμορφωτικό ρόλο μπορούν να αναλάβουν και οι ίδιοι/ες εκπαιδευτικοί καθώς ορισμένοι διαθέτουν
επιστημονικά προσόντα, επιμορφωτική εμπειρία και μπορούν να συγκροτήσουν επιμορφωτικές ομάδες με τα μέλη
του Συλλόγου. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να υπάρξουν και δειγματικές διδασκαλίες συνδιοργανωμένες απο
έναν ή περισσότερους εκπαιδευτικούς και τον σύμβουλο εκπαίδευσης.

Η διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, δημιουργία επιμορφωτικών δικτύων όμορων σχολείων θα ήταν
εποικοδομητικό να τεθεί ως στόχος των μελών της σχολικής μονάδας. Ως εκ τούτου η εκτίμηση του συντονιστή
στηρίχθηκε στη γνώση και την εμπειρία , στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου,
καθώς και σε συμπληρωματικές πληροφορίες που μου μετέφερε η διεύθυνση του σχολείου.

 

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Η συμμετοχή των μελών του Συλλόγου διδασκόντων σε εθνικά, ευρωπαικά πρόγραμματα είναι επαρκής, όπως
και σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος. Ορισμένος αριθμός εκπαιδευτικών συμμετέχει στα ευρωπαικά
προγράμματα KA1 και αυτό αποτελεί αφετηριακό έναυσμα για περαιτέρω εμπλοκή και ενασχόληση περιατέρω
εκπαιδευτικών. Επειδή συχνά η έγκριση ενός ευρωπαικού προγράμματος απαιτεί χρόνο, θα ήταν πρόσφορο οι
εκπαιδευτικοί να δηλώνουν τη συμμετοχή τους σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος, εθελοντισμού,
πολιτισμού, περιβαλλοντικής ευιασθητοποίησης , σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος μέσω της υλοποίησης
σχεδίων δράσης ή του εργαστηρίου δεξιοτήτων. Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία,
κινητοποιούνται και δραστηριοποιούνται οι μαθητές/τριες, ενδυναμώνεται η ταυτότητα του σχολείου και
αναβαθμίζεται ποιοτικά η κουλτούρα του. Βεβαίως αξιοσημείωτη ήταν η συμβολή των εκπαιδευτικών του
σχολείου με την επιτυχημένη συμμετοχή τους στη δράση κοινωνικού ενδιαφέροντος, της προσφοράς τιμής στα
θύματα απο τη Μικρασιατική καταστροφή.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η ανάπτυξη καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, η προσπάθεια ενίσχυσης της φιλομάθειας των μαθητών/τριών, η
ορθολογική αξιοποίηση των διδακτικών επιλογών με έμφαση στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, το ενδιαφέρον
για επίτευξη ίσων ευκαιριών μάθησης απο όλους/όλες τους μαθητές/τριες, η παραγωγή και η παρουσίαση
εκπαιδευτικού υλικού σε διάφορες μορφές παράλληλα με τη συνεχή συμμετοχή  σε σχολικές δραστηριότητες και
προγράμματα, αποτελούν ενδείξεις ποιοτικής διδακτικής και μαθησιακής πράξης. Επιπλέον το έντονο
ενδιαφέρον για τη μείωση ή την ελαχιστοποίηση της μαθητικής διαρροής, ο προβληματισμός για την ποιότητα
των σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών και μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών, η αναζήτηση των
κατάλληλων μέσων για την επίτευξή της  και, κυρίως, η δυνατότητα επίτευξης ουσιαστικής συνεργασίας με τους



γονείς-κηδεμόνες αξιολογούνται ως θετικές παράμετροι της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας στη
σχολική μονάδα.

Σημεία προς βελτίωση

Στο επίπεδο της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας μπορούν να βελτιωθούν:

1. Να συστηματοποιηθούν και να οργανωθούν διδακτικές προτάσεις που συμπορεύονται με την διδακτέα ύλη και
προάγουν τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών/τριών.

2.Η ενίσχυση δράσεων που αφορούν-προληπτικά- στην αναγνώριση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των
μαθητών/τριών που θα φοιτήσουν στη σχολική μονάδα.

3. Η πληρέστερη και σαφαιρικότερη κατανόηση και, κατα συνέπεια, αντιμετώπιση των αντιπαιδαγωγικών
συμπεριφορών των μαθητών/τριών, όπως και όταν εκδηλώνονται στη σχολική μονάδα. Η συστηματοποιημένη
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ως προς τους δυνατούς τρόπους διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων,
αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

4.Η ανάπτυξη υγιών και αρμονικών σχέσεων μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών με έμφαση στην αλληλοαποδοχή,
την ανεκτικότητα, την αλληλοκατανόηση και τον αλληλοσεβασμό. Εκτός απο κάποιες ιδιαίτερες περιπτώσεις
μαθητών/τριών για τις οποίες, ίσως απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να
αναζητήσουν όλα εκείνα τα παιδαγωγικά μέσα προκειμένου να αποκτήσουν την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό
των μαθητών/τριών, διδάσκοντας, πρωτίστως, παιδαγωγικό ήθος.

5. Στην προόδο του εκπαιδευτικού έργου συνεισφέρουν και οι γονείς-κηδεμόνες των μαθητών/τριών.
Αναζητώντας τρόπους προσέλκυσης ολοένα και περισσοτέρων απο αυτούς, οι εκπαιδευτικοί, αναγνωρίζοντάς
τους, τον διακριτό ρόλο τους, με κατάλληλους χειρισμούς μπορούν να τους καταστήσουν συνομιλητές, ικανούς
συμπαραστάτες στο δύσκολο έργο τους.

Προτάσεις προς βελτίωση

Στο επίπεδο της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας μπορούν να βελτιωθούν:

1. Η αποθήκευση, διατήρηση του εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη
διδασκαλία των μαθημάτων εντός της σχολικής μονάδας όσο και για τις υπόλοιπες, με τη μορφή καλών
διδακτικών πρακτικών.  Στο πλαίσιο αυτό, συνδυαστικά, μπορούν να γίνουν πειραματικές διδασκαλίες και με
την αξιοποίηση του πολυχώρου της σχολικής βιβλιοθήκης, την οργάνωση φιλαναγνωσίας ή λογοτεχνικών
αφερωμάτων. Μέρος του εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να συσχετιστεί με το περιεχόμενο των εργαστηρίων
δεξιοτήτων ή να αποτελέσει έναυσμα για επόμενα σχέδια δράσης.

 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1, Η άσκηση της διοικητικής λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ταυτόχρονα η διαπιστωμένη
πρόθεση για ανοικτή συμπόρευση με τον Σύλλογο διδασκόντων, η διαρκής προσπάθεια αξιοποίησης του
ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητές τους και η επιμονή στην επίτευξη
στόχων που συνδέονται με την πρόοδο του εκπαιδευτικού έργου και την ενίσχυση της φυσιογνωμίας και της
ταυτότητας της σχολικής μονάδας.



2. Η συγκροτημένη και μεθοδική αξιοποίηση των σχολικών χώρων, η αισθητική ανάδειξή τους σε συνδυασμό με
τις συνεχείς κτιριακές παρεμβάσεις

3. Η αναζήτηση τρόπων εξωστρέφειας, συνεργασίας, συμμετοχής στη διαμόρφωση δικτύων σχολείων, η τακτική
και επίμονη επιδίωξη ενίσχυσης των συνεργασιών μς τοπικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και με
επιστημονικούς και πολιτιστικούς φορείς με στόχο τη διάχυση καλών πρακτικών .

 

Σημεία προς βελτίωση

Το πλαίσιο των ανθρωπίνων σχέσεων εντός της σχολικής μονάδας κατανοείται ως δυναμικό, εξελισσόμενο
πεδίο αλληλεπιδράσεων και διεκδικήσεων. Υπό την έννοια αυτή, σε κάθε χρονική περίοδο και ανάλογα με την
εκάστοτε προβληματική, πρέπει να αναζητούνται τα πρόσφορα μέσα για την άριστη, εποικοδομητική σύμπραξη
και συμφωνία όλων των συμμετεχόντων/ουσών στην σχολική κοινότητα.

Επιπλέον είναι δυνατόν να υπάρξει ένα συγκεκριμένο, μεθοδευμένο πρόγραμμα επιδίωξης συνεργασιών με
τοπικούς φορείς , μέσω της προώθησης του εθελοντισμού, της υλοποίησης απο κοινού δράσεις με αναφορά σε
τοπικά ζητήματα κοινωνικοικονομικά, ιστορικά, εργασιακά, περιβαλλοντικά.

 

Προτάσεις προς βελτίωση

Για την οικοδόμηση άριστης διοικητικής λειτουργίας ως ένα διαρκές ζητούμενο, προτείνεται η αύξηση της
συχνότητας των παιδαγωγικών συναντήσεων, ο καταμερισμός των εργασιών στους/στις εκπαιδευτικούς και η
κατανομή αρμοδιοτήτων ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους, η κατάθεση απο τους/τις ίδιους/ες προτάσεων,
προγραμμάτων, θεμάτων δράσεων είτε ανα ομάδες ειτε με διακριτικές επιλογές, στο πλαίσιο μιας ισότιμης
ανταλλαγής απόψεων και ιδεών.

Για τη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς θα ήταν επιθυμητό να προυπάρχει ήδη και η ανάλογη πρόθεση απο το
Σύλλογο διδασκόντων αλλά και σε κάποιες περιπτώσεις και απο το Σύλλογο των γονέων και κηδεμόνων. Μπορεί
να υπάρξει μια πρώτη καταγραφή των δυνατών συνεργασιών με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους τοπικούς
θεσμούς, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις , με στόχο την ανάπτυξη του εθελοντισμού με  παρεμβάσεις στον αστικό
χώρο, στο περιβάλλον, σε μνημεία και ιστορικές τοποθεσίες της περιοχής. Μάλιστα τέτοιες δράσεις μπορούν να
συνδεθούν και με τα εργαστήρια δεξιοτήτων, τη διδακτέα ύλη μαθημάτων και να αποτελέσουν υλικό για την
ανάπτυξη δικτύων σχολείων.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η διαπιστωμένη πρόθεση των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις συνάδει με την
προσπάθεια των εκπαιδευτικών για βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου.

 

Σημεία προς βελτίωση

Η βελτίωση αυτών των δεικτών κρίνται αναγκαία καθώς θα επηρεάσει το σύνολο της εκπαιδευτικής ζωής,
επενεργώντας θετικά στις σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών και μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. Την
ίδια στιγμή ενισχύει την εικόνα και την ταυτότητα του σχολείου, τις σχέσεις του με την κοινότητα και τους



κοινωνικούς φορείς εν γένει.

 

Προτάσεις προς βελτίωση

Είναι αναγκαίο στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου να καταγραφούν οι 
επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών ειτε σε θέματα επιστημονικής κατάρτισης ειτε σε παιδαγωγικά
ζητήματα. Κατόπιν να επιλεγούν δόκιμοι, ρεαλιστικοί  τρόποι και μέσα για την αυξημένη συμμετοχή των
εκπαιδευτικών σε εθνικά, ευρωπαικά προγράμματα και σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος. Σημαντική θα
είναι και η συνεισφορά του συντονιστή παιδαγωγικής ευθύνης αλλά και της Διεύθυνσης της σχολικής μονάδας
για την υλοποίηση ενός προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Προτείνεται επίσης η δημιουργία δικτύων
επιμορφωτικών με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών απο διαφορετικές σχολικές μονάδες , σε διαφορετικά θέματα και
με διαφορετική ομαδοποίηση. Επίσης η σχολική μονάδα θα μπορούσε να απευθυνθεί σε άλλους επιστημονικούς
φορείς, στο ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ, στον Υπεύθυνο επαγγελματικού προσανατολισμού, στο ΟΡΑΜΑ, αλλά και σε
πανεπιστημιακά ιδρύματα, προκειμένου να αιτηθεί πιθανή συμμετοχή σε ανάλογο πρόγραμμα. Επιπλέον σε
συνεργασία με τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων θα ηταν δυνατό να συνδιοργανωθούν κοινά επιμορφωτικά
προγάμματα ή δράσεις.


