
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής
Μονάδας

 

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

(Αξιολόγηση: 9)

 

Η συνεργασία και η επικοινωνία μας με τη σχολική σας μονάδα για όλα τα θέματα ήταν συνεχής. Εκτιμώ
ιδιαίτερα τις προσπάθειες του σχολείου, της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών, για την εφαρμογή
εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες όλων των
μαθητών.

Αξιοποιήθηκαν, με εμφανή μαθησιακά αποτελέσματα, τις περισσότερες φορές με επιτυχία, σύγχρονες διδακτικές
πρακτικές που προάγουν τη διαδικασία της μάθησης.

Το σχολείο έχει σαφή προσανατολισμό προς την ενδυνάμωση της αδιάλειπτης φοίτησης των μαθητών/ριών. Η
γνώμη και η εμπλοκή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών είναι σημαντική στον σχεδιασμό και τις
δράσεις.

Οι δράσεις για την προαγωγή του θετικού κλίματος, όπως η στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, η
αντιμετώπιση των όποιων κρίσεων και συγκρούσεων υπήρξαν λόγω της πανδημίας, αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της κουλτούρας του σχολείου.

Με τις προσπάθειές σας, παρά τα όποια πολλά προβλήματα και τις αντιξοότητες, κρατήσατε όρθιο το δημόσιο
σχολείο, τις οικογένειες και την κοινωνία και ατό είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα.

Το νέο σχολικό έτος να εστιάσετε περισσότερο στις εσωτερικές διεργασίες και την ανάπτυξη των ιδιαίτερων
συνθηκών και αναγκών που υπάρχουν στη σχολική σας μονάδα.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 9)

 

Η συνεργασία και η επικοινωνία μας με τη σχολική σας μονάδα για όλα τα θέματα ήταν συνεχής. Εκτιμώ
ιδιαίτερα τις προσπάθειες του σχολείου, της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών, για την εφαρμογή
εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες όλων των
μαθητών.



Αξιοποιήθηκαν, με εμφανή μαθησιακά αποτελέσματα, τις περισσότερες φορές με επιτυχία, σύγχρονες διδακτικές
πρακτικές που προάγουν τη διαδικασία της μάθησης.

Το σχολείο έχει σαφή προσανατολισμό προς την ενδυνάμωση της αδιάλειπτης φοίτησης των μαθητών/ριών. Η
γνώμη και η εμπλοκή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών είναι σημαντική στον σχεδιασμό και τις
δράσεις.

Οι δράσεις για την προαγωγή του θετικού κλίματος, όπως η στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, η
αντιμετώπιση των όποιων κρίσεων και συγκρούσεων υπήρξαν λόγω της πανδημίας, αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της κουλτούρας του σχολείου.

Με τις προσπάθειές σας, παρά τα όποια πολλά προβλήματα και τις αντιξοότητες, κρατήσατε όρθιο το δημόσιο
σχολείο, τις οικογένειες και την κοινωνία και ατό είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα.

Το νέο σχολικό έτος να εστιάσετε περισσότερο στις εσωτερικές διεργασίες και την ανάπτυξη των ιδιαίτερων
συνθηκών και αναγκών που υπάρχουν στη σχολική σας μονάδα.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 9)

 

Η συνεργασία και η επικοινωνία μας με τη σχολική σας μονάδα για όλα τα θέματα ήταν συνεχής. Εκτιμώ
ιδιαίτερα τις προσπάθειες του σχολείου, της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών, για την εφαρμογή
εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες όλων των
μαθητών.

Αξιοποιήθηκαν, με εμφανή μαθησιακά αποτελέσματα, τις περισσότερες φορές με επιτυχία, σύγχρονες διδακτικές
πρακτικές που προάγουν τη διαδικασία της μάθησης.

Το σχολείο έχει σαφή προσανατολισμό προς την ενδυνάμωση της αδιάλειπτης φοίτησης των μαθητών/ριών. Η
γνώμη και η εμπλοκή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών είναι σημαντική στον σχεδιασμό και τις
δράσεις.

Οι δράσεις για την προαγωγή του θετικού κλίματος, όπως η στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, η
αντιμετώπιση των όποιων κρίσεων και συγκρούσεων υπήρξαν λόγω της πανδημίας, αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της κουλτούρας του σχολείου.

Με τις προσπάθειές σας, παρά τα όποια πολλά προβλήματα και τις αντιξοότητες, κρατήσατε όρθιο το δημόσιο
σχολείο, τις οικογένειες και την κοινωνία και ατό είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα.

Το νέο σχολικό έτος να εστιάσετε περισσότερο στις εσωτερικές διεργασίες και την ανάπτυξη των ιδιαίτερων
συνθηκών και αναγκών που υπάρχουν στη σχολική σας μονάδα.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 9)

 

Η συνεργασία και η επικοινωνία μας με τη σχολική σας μονάδα για όλα τα θέματα ήταν συνεχής. Εκτιμώ
ιδιαίτερα τις προσπάθειες του σχολείου, της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών, για την εφαρμογή
εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες όλων των
μαθητών.

Αξιοποιήθηκαν, με εμφανή μαθησιακά αποτελέσματα, τις περισσότερες φορές με επιτυχία, σύγχρονες διδακτικές



πρακτικές που προάγουν τη διαδικασία της μάθησης.

Το σχολείο έχει σαφή προσανατολισμό προς την ενδυνάμωση της αδιάλειπτης φοίτησης των μαθητών/ριών. Η
γνώμη και η εμπλοκή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών είναι σημαντική στον σχεδιασμό και τις
δράσεις.

Οι δράσεις για την προαγωγή του θετικού κλίματος, όπως η στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, η
αντιμετώπιση των όποιων κρίσεων και συγκρούσεων υπήρξαν λόγω της πανδημίας, αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της κουλτούρας του σχολείου.

Με τις προσπάθειές σας, παρά τα όποια πολλά προβλήματα και τις αντιξοότητες, κρατήσατε όρθιο το δημόσιο
σχολείο, τις οικογένειες και την κοινωνία και ατό είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα.

Το νέο σχολικό έτος να εστιάσετε περισσότερο στις εσωτερικές διεργασίες και την ανάπτυξη των ιδιαίτερων
συνθηκών και αναγκών που υπάρχουν στη σχολική σας μονάδα.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 9)

 

Η συνεργασία και η επικοινωνία μας με τη σχολική σας μονάδα για όλα τα θέματα ήταν συνεχής. Εκτιμώ
ιδιαίτερα τις προσπάθειες του σχολείου, της διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών, για την εφαρμογή
εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων προσαρμοσμένων στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες όλων των
μαθητών.

Αξιοποιήθηκαν, με εμφανή μαθησιακά αποτελέσματα, τις περισσότερες φορές με επιτυχία, σύγχρονες διδακτικές
πρακτικές που προάγουν τη διαδικασία της μάθησης.

Το σχολείο έχει σαφή προσανατολισμό προς την ενδυνάμωση της αδιάλειπτης φοίτησης των μαθητών/ριών. Η
γνώμη και η εμπλοκή των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών είναι σημαντική στον σχεδιασμό και τις
δράσεις.

Οι δράσεις για την προαγωγή του θετικού κλίματος, όπως η στήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους, η
αντιμετώπιση των όποιων κρίσεων και συγκρούσεων υπήρξαν λόγω της πανδημίας, αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της κουλτούρας του σχολείου.

Με τις προσπάθειές σας, παρά τα όποια πολλά προβλήματα και τις αντιξοότητες, κρατήσατε όρθιο το δημόσιο
σχολείο, τις οικογένειες και την κοινωνία και ατό είναι πολύ σημαντικό επίτευγμα.

Το νέο σχολικό έτος να εστιάσετε περισσότερο στις εσωτερικές διεργασίες και την ανάπτυξη των ιδιαίτερων
συνθηκών και αναγκών που υπάρχουν στη σχολική σας μονάδα.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 9)

 

Έχω άμεση και πλήρη γνώση των ενεργειών και λειτουργιών της σχολικής μονάδας για το θετικό κλίμα και το
συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης και ηγεσίας.

Ήταν επιτυχείς οι προσπάθειες για εξωστρέφεια και ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών με φορείς της τοπικής



κοινωνίας παρά τα όποια προβλήματα που αντιμετωπίσατε με την πανδημία.

Η ηγεσία του σχολείου είχε προτεραιότητα τη συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων, φρόντιζε για τη συνεχή
οργάνωση και ενημέρωση εκπ/κών - μαθητών - γονέων, αξιοποίησε αποτελεσματικά τον σύλλογο διδασκόντων
και φρόντισε για την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξή του, διασφάλισε την εφαρμογή, σε μεγάλο βαθμό,
του εσωτερικού κανονισμού και έκανε τις απαραίτητες ενέργειες για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων για
ολοκλήρωση αναγκαίων έργων που αφορούσαν την υλικοτεχνική υποδομή στη σχολική μονάδα.

Η διεύθυνση του σχολείου τη νέα σχολική χρονιά να προωθήσει περαιτέρω μια αντίληψη μετασχηματισμού και
αλλαγών στο σχολείο στην κατεύθυνση ενός ενιαίου οράματος, στηριζόμενη στους εκπαιδευτικούς για την
αλλαγή κουλτούρας και προώθηση των αναγκαίων μέτρων.

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 9)

 

Έχω άμεση και πλήρη γνώση των ενεργειών και λειτουργιών της σχολικής μονάδας για το θετικό κλίμα και το
συμμετοχικό μοντέλο διοίκησης και ηγεσίας.

Ήταν επιτυχείς οι προσπάθειες για εξωστρέφεια και ανάπτυξη δικτύων και συνεργασιών με φορείς της τοπικής
κοινωνίας παρά τα όποια προβλήματα που αντιμετωπίσατε με την πανδημία.

Η ηγεσία του σχολείου είχε προτεραιότητα τη συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων, φρόντιζε για τη συνεχή
οργάνωση και ενημέρωση εκπ/κών - μαθητών - γονέων, αξιοποίησε αποτελεσματικά τον σύλλογο διδασκόντων
και φρόντισε για την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξή του, διασφάλισε την εφαρμογή, σε μεγάλο βαθμό,
του εσωτερικού κανονισμού και έκανε τις απαραίτητες ενέργειες για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων για
ολοκλήρωση αναγκαίων έργων που αφορούσαν την υλικοτεχνική υποδομή στη σχολική μονάδα.

Η διεύθυνση του σχολείου τη νέα σχολική χρονιά να προωθήσει περαιτέρω μια αντίληψη μετασχηματισμού και
αλλαγών στο σχολείο στην κατεύθυνση ενός ενιαίου οράματος, στηριζόμενη στους εκπαιδευτικούς για την
αλλαγή κουλτούρας και προώθηση των αναγκαίων μέτρων.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 9)

 

Γνωρίζω ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν σε πολλές επιμορφωτικές δράσεις του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
αλλά και άλλων φορέων. Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις
ανάγκες των μαθητών, είναι στην κουλτούρα του σχολείου και αυτό δείχνει το υψηλό επιστημονικό και
εκπαιδευτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών του σχολείου σας.

Οι τακτικές και οι έκτακτες συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ήταν οργανωμένες και αποτελεσματικές
και συνέβαλαν στην επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν πρωτοβουλίες
και διαπροσωπικές σχέσεις που βοήθησαν στη λύση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονταν.



Η συμμετοχή σας σε δράσεις και προγράμματα, που δεν εστιάζουν ιδιαίτερα στα προβλήματα και τις ανάγκεςτης
σχολικής σας μονάδας, παρότι θέτουν ευρύτερα θέματα που απασχολούν το σχολείο και την εκπαίδευση,
ενισχύουν τις επιστημονικές γνώσεις σε θέματα διδασκαλίας, ψηφιακής ετοιμότητας, περιβάλλοντος,
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Ευελπιστώ ότι το νέο σχολικό έτος θα ενισχύσετε τις ενδοσχολικές επιμορφωτικές διαδικασίες με βάση τις
ανάγκες σας αλλά και τη στήριξη όλων των στελεχών και υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. Θα συνεχίσετε τη συμμετοχή
σας στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα δίνοντας μεγαλύτερη εξωστρέφεια στις δράσεις προς όφελος των
μαθητών/τριών. Να προωθήσετε, επίσης, συνεργασίες και συνέργειες με όμορα σχολεία και την ανάπτυξη
δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών και εκπαιδευτικού υλικού.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 9)

 

Γνωρίζω ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν σε πολλές επιμορφωτικές δράσεις του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ.
αλλά και άλλων φορέων. Η ανταλλαγή καλών πρακτικών και η διαμόρφωση εκπαιδευτικού υλικού με βάση τις
ανάγκες των μαθητών, είναι στην κουλτούρα του σχολείου και αυτό δείχνει το υψηλό επιστημονικό και
εκπαιδευτικό επίπεδο των εκπαιδευτικών του σχολείου σας.

Οι τακτικές και οι έκτακτες συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων ήταν οργανωμένες και αποτελεσματικές
και συνέβαλαν στην επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν πρωτοβουλίες
και διαπροσωπικές σχέσεις που βοήθησαν στη λύση των όποιων προβλημάτων παρουσιάζονταν.

Η συμμετοχή σας σε δράσεις και προγράμματα, που δεν εστιάζουν ιδιαίτερα στα προβλήματα και τις ανάγκες
της σχολικής σας μονάδας, παρότι θέτουν ευρύτερα θέματα που απασχολούν το σχολείο και την εκπαίδευση,
ενισχύουν τις επιστημονικές γνώσεις σε θέματα διδασκαλίας, ψηφιακής ετοιμότητας, περιβάλλοντος,
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, σεβασμού στη διαφορετικότητα.

Ευελπιστώ ότι το νέο σχολικό έτος θα ενισχύσετε τις ενδοσχολικές επιμορφωτικές διαδικασίες με βάση τις
ανάγκες σας αλλά και τη στήριξη όλων των στελεχών και υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. Θα συνεχίσετε τη συμμετοχή
σας στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα δίνοντας μεγαλύτερη εξωστρέφεια στις δράσεις προς όφελος των
μαθητών/τριών. Να προωθήσετε, επίσης, συνεργασίες και συνέργειες με όμορα σχολεία και την ανάπτυξη
δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών και εκπαιδευτικού υλικού.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Εξαιρετική η αντιμετώπιση της πανδημίας και των συνεπειών της σε γνωστικό
και συναισθηματικό επίπεδο.
Ανάπτυξη συνεργατικών διαδικασιών μεταξύ των εκπαιδευτικών,
συλλογικότητας και αλληλεγγύης κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού στη
διαφορετικότητα.



Ανάπτυξη επικοινωνίας, υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου –
οικογένειας.
Καλλιέργεια δεξιοτήτων ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και αντιμετώπιση
των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού.
Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών και
εκπαιδευτικών.
Αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής και της άτακτης φοίτησης των
μαθητών/τριών.

Σημεία προς βελτίωση

Ανάπτυξη καλών πρακτικών και διαμοιρασμός μεταξύ των σχολείων.
Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ενσωμάτωση της ψηφιακής
τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της σχολικής μονάδας.
Ενίσχυση της συνεργασίας με τους γονείς. Ανάπτυξη συμβουλευτικών
ικανοτήτων και διαχείρισης δύσκολων περιπτώσεων.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας με γονείς και ιδιαίτερα με
τους γονείς μαθητών με ειδικές ανάγκες.
Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στη σχολική μονάδα. Ανάπτυξη
πρωτοκόλλων αντιμετώπισης των περιστατικών.

Προτάσεις προς βελτίωση

Διαμόρφωση ελκυστικής/λειτουργικής ιστοσελίδας του σχολείου και ως μέσο
επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών. Αποτύπωση σ’ αυτή
των δράσεων, των καλών πρακτικών, του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού,
του προγραμματισμού και σχεδιασμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού
έργου.
Διαμόρφωση πρωτοκόλλου αντιμετώπισης κρίσεων, συγκρούσεων και έκτακτων
καταστάσεων με τη συμμετοχή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και του
Σχολικού Συμβουλίου.
Ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς των
τάξεων και των ίδιων γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος Σπουδών,
ανταλλαγή   κοινών διδακτικών εμπειριών,
Σχεδιασμός για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και
μαθητών, τη μεγαλύτερη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, την υλοποίηση
σχολικών προγραμμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού, την ανάπτυξη τράπεζας
ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη και τον εμπλουτισμό των διδακτικών
πρακτικών.
Αξιοποίηση υπηρεσιών συμβουλευτικής από ψυχολόγους και κοινωνικούς
λειτουργούς και υλοποίηση προγραμμάτων ψυχικής υγείας για την άμβλυνση



των συνεπειών της πανδημίας σε ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο των
μαθητών/τριών.
Ευέλικτος, στρατηγικός σχεδιασμός της συνεργασίας με τις οικογένειες των
μαθητών και τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.
Ενίσχυση της συνεργασίας του σχολείου και της επικοινωνίας με τις
οικογένειες των μαθητών/τριών με μαθησιακές δυσκολίες με την εισήγηση και
συμβολή των εκπαιδευτικών του Τμήματος Ένταξης και της Παράλληλης
Στήριξης/Συνεκπαίδευσης ώστε να εμπλέκουν ενεργά τις οικογένειες των
μαθητών στις διαδικασίες ένταξης/ενσωμάτωσης.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Υποστηρικτική διεύθυνση, συλλογικές διαδικασίες και στήριξη εκπαιδευτικών
και μαθητών στην περίοδο της πανδημίας.
Οικοδόμηση καλού δικτύου συνεργασίας με τους γονείς και τοπικούς φορείς.
Διαμόρφωση και εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.
Αξιοποίηση των λίγων πόρων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Διάχυση καλών πρακτικών και διαμόρφωση δικτύων με όμορα σχολεία και
φορείς της τοπικής κοινωνίας στον βαθμό που επέτρεπε η πανδημία.

Σημεία προς βελτίωση

Διαμόρφωση και εφαρμογή σχολικού κανονισμού ως μία παιδαγωγική
διαδικασία αποτύπωσης του οράματος και των λειτουργιών του σχολείου.
Ανάπτυξη περαιτέρω διαδικασιών ηγεσίας, διαμόρφωσης οράματος και
πολιτικών στη σχολική μονάδα.
Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών με συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, κατανόηση
των προβλημάτων της σχολικής μονάδας και ανάληψη ευθυνών.
Αναγκαιότητα διαχείρισης της «αυτονομίας» της σχολικής μονάδας, ανάπτυξη
«εσωτερικών πολιτικών» και λήψη αποφάσεων για την ενίσχυση της
εξωστρέφειας.
Ουσιαστική λειτουργία του Σχολικού Συμβουλίου. Η σχολική μονάδα να
ενδυναμώσει τον θεσμό και τη λειτουργία του με στοχευμένες συνεδριάσεις,
συγκεκριμένες θεματικές, ανάθεση ρόλων και συνεργατικό πνεύμα.

Προτάσεις προς βελτίωση

Αναγκαιότητα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης στον προγραμματισμό – σχεδιασμό
(Στρατηγικό και λειτουργικό προγραμματισμό/σχεδιασμό). Βήματα και



διαδικασία διαμόρφωσης στόχων και προτεραιοτήτων.
Εκσυγχρονισμός και διαμόρφωση μιας ελκυστικής/λειτουργικής ιστοσελίδας
του σχολείου. Αποτύπωση σ’ αυτή των πολιτικών, των δράσεων, των καλών
πρακτικών, του παραγόμενου εκπαιδευτικού υλικού, του προγραμματισμού και
σχεδιασμού και της αποτίμησης του εκπαιδευτικού έργου.
Στήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για τη σωστή και εύρυθμη
λειτουργία του. Διαμόρφωση πρωτοκόλλου συνεργασίας/επικοινωνίας,
αποσαφήνισης σχέσεων και οριοθέτησης ρόλων.
Διαμόρφωση σε συνεργασία με τα στελέχη της εκπαίδευσης πρωτόκολλου
ενεργειών για την αντιμετώπιση και διαχείριση επιθετικών ή βίαιων
συμπεριφορών παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας προς το
εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή του σχολείου σε επιμορφωτικές δράσεις του 5ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και
άλλων φορέων καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Συμμετοχή σε επιμορφωτικές διαδικασίες για την προώθηση ενός
συμπεριληπτικού και διαπολιτισμικού σχολείου καθώς και σε επιμορφώσεις για
τα εργαστήρια δεξιοτήτων.
Ενίσχυση των δεξιοτήτων και των επιστημονικών προσόντων των
εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες, τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών
στην κατεύθυνση ψηφιακού μετασχηματισμού του σχολείου με την αναβάθμιση
των υποδομών.
Αξιοποίηση σημαντικών εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων
που ενισχύουν την ενημέρωση, την πληροφόρηση, την ανταλλαγή ιδεών και
πρακτικών.

Σημεία προς βελτίωση

Ο προγραμματισμός των επιμορφωτικών δράσεων ως μια λειτουργία που
εντάσσεται στον συλλογικό προγραμματισμό του σχολείου, στους στόχους που
θέτει και στις προτεραιότητες.
Ο συνεχής διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου για θέματα
παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών. Παραγωγή και ανταλλαγή
εκπαιδευτικού υλικού και διαμόρφωση «επαγγελματικών κοινοτήτων
διαδικτυακής μάθησης».
Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών τόσο στην οργάνωση και διοίκηση του



σχολείου όσο και στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων.
Η επαγγελματική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ως βασικός
στόχος της ηγεσίας της σχολικής μονάδας.

Προτάσεις προς βελτίωση

Η δημιουργία ενδοσχολικών εκπαιδευτικών κοινοτήτων πρακτικής και η
προώθηση διαδικασιών αναστοχασμού ως προς τον γενικότερο ρόλο του
εκπαιδευτικού.
Η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών που συνδέεται με την ευχαρίστηση από την
εργασία, την αυτονομία και την ικανότητα να παίρνουν αποφάσεις στον χώρο
του σχολείου, τη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων που επηρεάζουν τη
σχολική ζωή και την εργασία τους.
Η διαμόρφωση ενός συνεργατικού, συμμετοχικού, συλλογικού πλαισίου
εργασίας, όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας, η ενίσχυση της
επαγγελματικής αυτονομίας και η ανάληψη ευθύνης σε θέματα επιμόρφωσης,
επαγγελματικής ανάπτυξης και δια βίου μάθησης.
Ο σχεδιασμός και η απόφαση από την αρχή του σχολικού έτους για τη
συμμετοχή σε εθνικά προγράμματα και δράσεις αλλά και σε ευρωπαϊκά
προγράμματα για τον εμπλουτισμό για την ανάπτυξη αλληλεπιδράσεων,
αναστοχασμού, εμβάθυνσης των γνώσεων και της επικοινωνίας με άλλους
πολιτισμούς και κουλτούρες, την ανάπτυξη της επαγγελματικής μάθησης ως
προϋπόθεσης για την ενίσχυση της μάθησης των μαθητών/τριών και τη συνεχή
ανατροφοδότηση.
Η προώθηση της καινοτομίας, των αλλαγών και της δημιουργικότητας
(διαπολιτισμικό ημερολόγιο με ημερομηνίες από σημαντικές γιορτές που
αφορούν όλους τους/τις μαθητές/τριες και εμπλουτισμός του σχολείου με τις
γιορτές των μεταναστών/προσφύγων μαθητών/τριών).
Η διεύρυνση του γνωστικού και συναισθηματικού ορίζοντα των παιδιού και η
ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ των μαθητών/τριών που να
διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ τους και με το ευρύτερο περιβάλλον τους.


