
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)

 

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων  μάθησης όπως η συνεργατική μάθηση και εργασία σε ομάδες. Αξιοποίηση
παιδαγωγικά και μαθησιακά των ΤΠΕ. Ιδιαίτερη μέριμνα για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή με
μαθησιακές δυσκολίες

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 10)

 

Ιδαίτερη υποστήριξη των μαθητών Ρομά με την αξιοποίηση προγράμματος προσανατολισμένου στη
διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση και στην εκπάιδευση των εκπαιδευτικών να είναι διαπολιτισμικά
ικανοί κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 10)

 

Αξιοποίηση όλων των δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών προβληματικής συμπεριφοράς από
μαθητές/τριες

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 8)

 



Χρειάζεται τεκμηρίωση για τον τρόπο αλλαλεπίδραση μαθητών εκπαιδευτικών.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 9)

 

Αξιοποίηση δομών για αποτελεσματική σχέση του σχολείου με τους γονείς.

Χρειάζεται να σχεδιαστούν δράσεις για να βελτιωθούν οι σχέσεις σχολείου οικογένειας και να αναλάβει η
τελευταία σε συνεργασία με το σχολείο να παίξει έναν πιο σοβαρό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση και μάθηση των
παιδιών της.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Παρατηρείται κλίμα συναδελφικότητας, σεβασμού και συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Δράσεις επιστημονικών φορέων με αποτέλεσμα την άμεση και διαρκή επικοινωνία του σχολείου  με την τοπική
κοινωνία, στη γνωριμία των πολιτών με το σχολικό περιβάλλον και στην αναβάθμιση της περιοχής
Συνεργασία  με τον Δήμο και τη σχολική επιτροπή, με τους υπεύθυνους του Κ.Ε.ΔΑ Σ.Υ. και του τμήματος αγωγής
υγείας, και με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων για εκπαιδευτική υποστήριξη.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 10)

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα για να ανταποκριθούν στις εκπαιδευτικές
ανάγκες που δημιούργησε η πανδημία

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα



(Αξιολόγηση: 8)

 

Δεν υπάρχει αναφορά σε συγκεκριμένες δράσεις.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Προτάσεις προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Προτάσεις προς βελτίωση

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Σημεία προς βελτίωση

Προτάσεις προς βελτίωση


