
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)

 

Ο Σύλλογος διδασκόντων της σχολικής μονάδας σχεδίασε και προέβη στην υλοποίηση διαφοροποιημένων
δραστηριοτήτων,  υποστηρίζοντας τις θεματικές ενότητες με διαθεματική προσέγγιση και αξιοποιώντας
παράλληλα τη διαθέσιμη τεχνολογία της τάξης. Οι μαθητές ενθαρρύνονταν από τους εκπαιδευτικούς για
συνεργατική μάθηση, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά, καθώς και το οικογενειακό και κοινωνικό
περιβάλλον των μαθητών τους.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 9)

 

Ο Σύλλογος διδασκόντων της σχολικής μονάδας ακολούθησε αποτελεσματική πρακτική διερεύνησης των
προβλημάτων στη φοίτηση των μαθητών. Υπήρξε διαρκής γνώση σχετικά με τις αιτίες των απουσιών μεγάλης
διάρκειας των μαθητών τους, καθότι γινόταν συστηματικά έλεγχος και υπήρξε συνεργασία με γονείς για την
υποστήριξή τους. Επίσης σε συνεργασία με το Δημοτικό σχολείο, οργάνωσαν και  συμμετείχαν σε εκπαιδευτικά
προγράμματα, ώστε να βοηθήσουν τους μαθητές τους να μεταβούν ομαλά στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 10)

 



Ο Σύλλογος διδασκόντων της σχολικής μονάδας επένδυσε στην καλή επικοινωνία μεταξύ των μαθητών και στη
βελτίωση του συνεργατικού κλίματος μέσα στην τάξη, δεδομένου ότι ο τομέας αυτός υστερούσε πολύ, εξαιτίας
του εγκλεισμού των μαθητών λόγω της πανδημίας. Βοήθησαν τους μαθητές στην ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης
μεταξύ τους και μερίμνησαν, ώστε αυτοί να γίνονται αποδεκτοί από το σύνολο των συμμαθητών τους.
Παράλληλα αντιμετώπισαν με ευαισθησία και διακριτικότητα προβλήματα συμπεριφοράς, σε συνεργασία με
γονείς και φορείς.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 10)

 

Ο Σύλλογος διδασκόντων της σχολικής μονάδας από την πρώτη κιόλας ημέρα και καθ΄όλη τη διάρκεια του
σχολικού έτους, φρόντισαν με στοχευμένες δραστηριότητες να αναπτυχθεί μεταξύ των ιδίων και των μαθητών
τους, σχέση εμπιστοσύνης, επικοινωνίας συνεργασίας και αλληλοκατανόησης.Δεδομένου ότι η πανδημία
δημιούργησε στα παιδιά πολλά προβλήματα, κυρίως κοινωνικο-συναισθηματικής φύσης, οδήγησε τους
εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή πρακτικών, οι οποίες ευνόησαν τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ τους και
οδήγησαν σε  μέγιστο δυνατό βαθμό στη δημιουργία ενός όμορφου και ζεστού κλίματος μέσα στην τάξη.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Ο Σύλλογος διδασκόντων της σχολικής μονάδας οργάνωσε και εφάρμοσε διαδικασίες που διευκόλυναν την
επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών. Ενημέρωνε συστηματικά και υπεύθυνα, αλλά και με κάθε δυνατό
τρόπο, τους γονείς/κηδεμόνες και συνεργαζόταν μαζί τους σχετικά με θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων
συμπεριφοράς που τυχόν παρουσιάζονταν. Στο παραπάνω πλαίσιο το σχολείο οργάνωσε επίσης επιμορφώσεις
γονέων/κηδεμόνων για εκπαιδευτικά/κοινωνικά ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος.Το σχέδιο δράσης που
υλοποιήθηκε για τις "Σχέσεις σχολείου-οικογένειας", έδωσε τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς και γονείς , παρά
τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας, να δημιουργήσουν σχέσεις αλληλοεκτίμησης, αλληλοκατανόησης, σεβασμού
και εμπιστοσύνης μεταξύ τους. 

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων ακολούθησε αποτελεσματικά τους απαραίτητους μηχανισμούς και τις διαδικασίες για
τη διευκόλυνση στην ενημέρωση, την επικοινωνία, τη συνεργασία, τη συμμετοχή και τη συλλογική δράση των
μελών της σχολικής κοινότητας. Έθεσε συλλογικά συγκεκριμένους στόχους, και προγραμμάτισε αποτελεσματικά
τις δράσεις για την υλοποίησή τους. Καθ΄ αυτόν τον τρόπο, φαίνεται να δημιουργήθηκε στη σχολική μονάδα
κουλτούρα συνεργασίας, συμμετοχικότητας και συλλογικότητας.



Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Ο Σύλλογος διδασκόντων ανέπτυξε πνεύμα συνεργασίας μέσω της επικοινωνίας και της συνεργασίας του με
άλλους κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς,Έγινε διάχυση καλών πρακτικών μέσω του ιστολόγιου.Υπήρξε
συνεργασία με το δίκτυο των Αειφόρων Ελληνικών Σχολείων και διάχυση των δράσεων  στην επίσημη
ιστοσελίδα.Επίσης υπήρξε συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και διάχυση των δράσεων μας στο ευρύτερη
κοινωνία(Helmepa,etwinning events,codeweek),ενισχύοντας έτσι τις σχέσεις μεταξύ σχολείου και κοινότητας,
συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σ΄ ένα σχολείο ανοιχτό προς την κοινωνία.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 10)

 

Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας συμμετείχαν σε επιμορφωτικές δράσεις, προαιρετικού και υποχρεωτικού
χαρακτήρα που οργανώνονταν από το ΠΕΚΕΣ και τη ΣΕΕ  σε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες και επίσημους
φορείς  με στόχο τη διαρκή αξιοποίηση των γνώσεων,των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους. Συμμετείχαν επίσης
σε επιμορφωτικά προγράμματα , τόσο για τη σωστή επαγγελματική εκτέλεση του έργου τους, όσο και για την
ενίσχυση της επαγγελματικής τους ταυτότητας.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας συμμετείχαν  σε δίκτυα και προγράμματα για την επαγγελματική τους
ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους σε σχέση με θέματα που άπτονται της
επιστήμης της ειδικότητάς τους. Επιμορφώθηκαν πάνω σε νέες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους, με
διαδικασίες και πρακτικές για τη βελτίωση των λειτουργιών της σχολικής μονάδας.Υπήρξε συμμετοχή του
σχολείου σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα:

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η διαρκής προσπάθεια της νηπιαγωγού για αυτοβελτίωση και η εύρυθμη



λειτουργία της σχολικής μονάδας σε όλα τα επίπεδα.
Η υποστήριξη και ενίσχυση της σχέσης εκπαιδευτικών με μαθητές/τριες και
γονείς/κηδεμόνες.
Η άριστη συνεργασία της νηπιαγωγού με την καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας. 
Η επικοινωνία και η ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλους εκπαιδευτικούς.
Η υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εργαστηρίων δεξιοτήτων και του
σχεδίου δράσης. 
Η διοργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων δια ζώσης ή εξ αποστάσεως και η
παροχή γνώσεων και σωστών τεχνικών αντιμετώπισης δυσκολιών σε
εκπαιδευτικούς και γονείς.

Σημεία προς βελτίωση

Ελάχιστα είναι τα σημεία προς βελτίωση. Όπως η ενεργή εμπλοκή-συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων σε
δράσεις του σχολείου και επιμορφωτικά εργαστήρια και η ελλιπής φοίτηση μαθητών/τριών(ευάλωτες κοινωνικά
ομάδες) .Η πανδημία ήταν ανασταλτικός παράγοντας για το σχ. έτος 2021-2022.

Προτάσεις προς βελτίωση

Ενεργός εμπλοκή-συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων σε δράσεις του σχολείου.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η σωστή οργάνωση και  διοίκηση της προϊσταμένης-νηπιαγωγού στη σχολική
μονάδα.
Οι άριστες σχέσεις των εκπαιδευτικών.
Η ικανοποιητική διαχείριση των περιορισμένων πόρων για την κάλυψη των
αναγκών του σχολείου.
Η διάχυση καλών πρακτικών μέσω του ιστολογίου.
Η εξεύρεση πόρων για τη σχολική μονάδα.
Η συνεργασία με συλλόγους και φορείς.

Σημεία προς βελτίωση

Το "άνοιγμα" της σχολικής μονάδας προς την τοπική κοινωνία  και η οργάνωση κοινών δράσεων, που λόγω της
πανδημίας περιορίστηκε.

Προτάσεις προς βελτίωση

Το "άνοιγμα" της σχολικής μονάδας προς την τοπική κοινωνία  και η οργάνωση κοινών δράσεων.



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η συνεχής επιμόρφωση της νηπιαγωγού με σκοπό την επαρκή επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτισή της.

Σημεία προς βελτίωση

Η συμμετοχή σε εθνικά προγράμματα Bravo Schools και ευρωπαϊκά όπως Etwinning ή Erasmus.

Προτάσεις προς βελτίωση

Η συμμετοχή του σχολείου σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.


