
 

Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας 

  

 

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση 

Σχολική διαρροή - φοίτηση 

 Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών 

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας 

  

Διοικητική λειτουργία 

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας 

 Σχολείο και κοινότητα 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 



  

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 

Θετικά σημεία 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου επιδιώκουν να επιμορφώνονται έτσι ώστε να ενημερώνονται για τις εξελίξεις και 

την πρόοδο των παιδαγωγικών - εκπαιδευτικών διαδικασιών 

Σημεία προς βελτίωση 

Για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών ή μαθητών μεταξύ τους μπορούμε να 

εφαρμόσουμε και προγράμματα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

Προτάσεις προς βελτίωση 

Δράσεις για πιο ενεργή συμμετοχή των γονέων – κηδεμόνων στις δραστηριότητες της σχολικής ζωής, με στόχο την 

ενεργοποίησή τους στα θέματα που απασχολούν το σχολείο, (για πιο δυναμική συμμετοχή των γονέων με τη 

σχολική κοινότητα). 

Διοικητική λειτουργία 

Θετικά σημεία 

Όπως αναφέρεται στα θετικά σημεία Διοικητικής Λειτουργίας συγκαταλέγεται και η ομαλή  και αρμονική 

συνεργασία  ανάμεσα  στον  διευθυντή  και  στο εκπαιδευτικό προσωπικό. 

Σημεία προς βελτίωση 

Πραγματοποίηση δράσεων  που να αποσκοπούν στο άνοιγμα του σχολείου  στην κοινωνία με τη συμμετοχή και 

συνεργασία του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. 

Προτάσεις προς βελτίωση 

Υλοποίηση δράσεων που να αφορούν το σχολείο και που να ενδιαφέρουν ή θα «πρέπει» να ενδιαφέρουν τους 

κατοίκους της περιοχής.  



Οι δράσεις αυτές μπορεί να αφορούν το περιβάλλον, την υγεία, την ιστορία της περιοχής, τη λαογραφία, τις 

ανθρώπινες σχέσεις κ.α. 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

Θετικά σημεία 

Η συμμετοχή και πιστοποίηση στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και την ενσωμάτωσή τους στην καθημερινή 

διδακτική πρακτική συγκαταλέγεται στα πολύ θετικά σημεία βελτίωσης του παρεχόμενου διδακτικού έργου των 

εκπαιδευτικών. 

Σημεία προς βελτίωση 

Είναι πολύ σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα που 

εκσυγχρονίζουν το σχολείο και το κάνουν να συμβαδίζει με την ραγδαία άνοδο της τεχνολογίας. 

Προτάσεις προς βελτίωση 

Όντως όπως αναφέρετε  η συμμετοχή για επιμόρφωση και πιστοποίηση και άλλων εκπαιδευτικών του σχολείου 

στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη καθώς επίσης και η 

επιμόρφωση για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής  διάστασης της διδασκαλίας και της μάθησης είτε μέσω της 

συμμετοχής του σχολείου σε νέα ευρωπαϊκά προγράμματα, είτε μέσω της συμμετοχής σε οποιασδήποτε μορφής 

επιμόρφωσης είναι αναγκαία σε κάθε εκπαιδευτική μονάδα. 


