
Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής
Μονάδας

 

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διοικητική λειτουργία

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν την παιδαγωγική και τη μαθησιακή
λειτουργία, εστιασμένα στα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας (ενδελλεχής επιστημονική και 
ερευνητική τεκμηρίωση δράσεων και αξιοποίηση πορισμάτων, συνδρομή στο παιδαγωγικό έργο 
από τη σχολική ψυχολόγο,  άριστη συνεργασία με σύλλογο Γ/Κ και τοπική κοινότητα και 
υποστήριξη του έργου του σχολείου) με αναφορά σε ποιοτικά, σε συνδυασμό, με ποσοτικά τεκμήρια.

Το σχολείο εκπόνησε σχέδια δράσης στο πλαίσιο του συλλογικού προγραμματισμού στους 
περισσότερους άξονες κάθε μίας   από τις τρεις λειτουργίες (για κάποιους άξονες εκπονήθηκαν 
περισσότερα από ένα σχέδια δράσης) επιβεβαιώνοντας τη διαρκή πρόθεση και γόνιμη ‘ανησυχία’ 
για εντοπισμό δυσλειτουργιών, (αυτο)βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, προαγωγή 
της παιδαγωγικής επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών.

Παρά τις δυσκολίες της χρονιάς ως προς την τήρηση των υγιειονομικών πρωτοκόλλων, το σχολείο 
ανέπτυξε δράσεις προαγωγής της μαθησιακής διαδικασίας, της ψυχαγωγίας και κοινωνικότητας 
των παιδιών και της οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής 
κοινότητας ( συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, οργάνωση πολυήμερων εκδρομών, 
συνεργασία με σύλλογο Γ/Κ και μαθητικές κοινότητες).



Ιδιαίτερα εύστοχες  και  χρήσιμες ως προς τον προγραμματισμό των δράσεων υπήρξαν :  1) η 
συνεκτίμηση της  προηγηθείσας εξΑΕ και των  μαθησιακών κενών που μπορεί να συνεπαγόταν  για 
κάποιους/ες μαθητές/ριες, 2) η αναφορά στην καινοφανή μορφή αξιολόγησης (τράπεζα θεμάτων) 
που επιπρόσθετα απαιτούσε προσαρμοστικότητα, εξοικείωση και ‘εκπαίδευση’ των μαθητών/ριών,  
3) η αναγνώριση της δυναμικής πραγματικότητας  των μαθησιακών δυσκολιών, 4) η 
αναγκαιότητα της  αξιοποίησης των  ΤΠΕ κ.α

Το σχολείο επένδυσε με στοχευμένες ενέργειες και ανάπτυξη συνεργασιών στην πρόληψη και 
αντιμετώπιση της (περιορισμένης)σχολικής διαρροής, στην προαγωγή των σχέσεων μεταξύ 
μαθητών/ριών αλλά και με τις/ους εκπαιδευτικούς, στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης 
μεταξύ όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Σημεία προς βελτίωση

Συνεκτιμάται το χρονικό και λειτουργικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κλήθηκε το σχολείο να 
εφαρμόσει τη διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού, την αποτίμηση των δράσεων και την 
εσωτερική αξιολόγηση του έργου του (πρώτη περίοδος εφαρμογής, συνθήκες εφαρμογής, 
διαδικαστικές δυσλειτουργίες).

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων, επισημαίνονται ως σημεία προς βελτίωση τα εξής:

Διαρκής παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υλοποίησης προγραμμάτων ψυχικής υγείας με 
μόνιμη παρουσία ψυχολόγου στο σχολείο.

Εμπέδωση και προαγωγή της συνεργασίας με ΣΕΕ που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου.

Επιμερισμός, εξειδίκευση  και συνδιαμόρφωση σχολικών κανόνων  σε επίπεδο τάξης παράλληλα με 
τη λειτουργία του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του σχολείου. Μεγαλύτερη αξιοποίηση του 
εσωτερικού κανονισμού ως παιδαγωγικό εργαλείο.

Εμπλοκή  περισσότερων μαθητών/ριών στην πρόληψη και αντιμετώπιση ενδοσχολικής βίας και 
διαμόρφωση κουλτούρας μηδενικής ανοχής του εκφοβισμού. 

Ενίσχυση της συνεργασίας με το οικογενειακό περιβάλλον στο πλαίσιο πρόληψης και

αντιμετώπισης εκφοβιστικής συμπεριφοράς.

Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών, εμπλουτισμός και επικαιροποίηση γνώσεων προκειμένου να 
ανταποκριθούν στις διδακτικές και παιδαγωγικές προκλήσεις.

 

Προτάσεις προς βελτίωση

Συνέχιση και επικαιροποίηση ερευνητικών διεργασιών με αξιοποίηση μεθοδολογικών εργαλείων 
με αποδέκτες όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

Σύνταξη ‘συμβολαίου τάξης’ από την αρχή της σχολικής χρονιάς με τη συνδρομή του/ης 
υπεύθυνου/ης καθηγητή/ριας ώστε να ενισχυθεί αλλά και εξειδικευθεί ο εσωτερικός κανονισμός 
λειτουργίας του σχολείου.

Υλοποίηση δράσεων, παρεμβάσεων, προγραμμάτων για την ‘εκπαίδευση’ των μαθητών/ριών στην 
αποτροπή των συγκρούσεων. Θα ήταν χρήσιμη η υλοποίηση προγράμματος σχετικά με τη σχολική 
διαμεσολάβηση.



Υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων για τη βελτίωση της παιδαγωγικής ικανότητας και 
ετοιμότητας των εκπαιδευτικών. Θα μπορούσε να αξιοποιηθεί με σχετικές θεματικές ο θεσμός των 
15ωρων ενδοσχολικών επιμορφώσεων όπως και η συνεργασία με θεσμικούς υποστηρικτικούς 
φορείς (ΣΕΕ, Ψυχολόγος κ.α)

Η διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικότητας, επιμόρφωσης, αλληλοϋποστήριξης, εξωστρέφειας 
και ανάληψης πρωτοβουλιών για την υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών, αποτελεί παρακαταθήκη 
που πρέπει να συνεχιστεί και βελτιωθεί προς όφελος και των τριών λειτουργιών της σχολικής 
μονάδας και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Να αξιοποιηθεί η συνεργασία σχολικού και οικογενειακού περιβάλλοντος

(ενημέρωση/ευαισθητοποίηση γονέων, λειτουργία ‘Σχολής Γονέων’, παρότρυνση συμμετοχής σε 
θεσμικά όργανα κ.λ.π).  Συνέχιση και διεύρυνση ερευνών (π.χ για την ουσιαστική επικοινωνία 
σχολείου-οικογένειας) και αξιοποίηση πορισμάτων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν τη  διοικητική λειτουργία, εστιασμένα στα 
χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας (ενδελλεχής επιστημονική και ερευνητική τεκμηρίωση 
δράσεων και αξιοποίηση πορισμάτων, συνδρομή στο παιδαγωγικό έργο από τη σχολική ψυχολόγο,  
άριστη συνεργασία με σύλλογο Γ/Κ και τοπική κοινότητα και υποστήριξη του έργου του σχολείου) 
με αναφορά σε ποιοτικά, σε συνδυασμό, με ποσοτικά τεκμήρια.

Το σχολείο εκπόνησε σχέδια δράσης στο πλαίσιο του συλλογικού προγραμματισμού στους δύο  
άξονες της διοικητικής λειτουργίας  επιβεβαιώνοντας τη διαρκή πρόθεση και γόνιμη ‘ανησυχία’ 
για εντοπισμό δυσλειτουργιών, (αυτο)βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, προαγωγή 
της παιδαγωγικής επάρκειας και ετοιμότητας των εκπαιδευτικών.

Το σχολείο επέδειξε άμεσα αντανακλαστικά στη διαχείριση της ιδιαιτερότητας της φετεινής 
σχολικής χρονιάς (νόσηση εκπαιδευτικών/μαθητών-ριών λόγω COVID-19, δυσκολίες προσαρμογής 
στη δια ζώσης διδασκαλία μετά την εξΑΕ) υλοποιώντας δράσεις και προβαίνοντας σε ενέργειες για 
την επάνοδο στη σχολική κανονικότητα.

Βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινων και υλικών πόρων, σύνδεση με την τοπική, επιστημονική

κοινότητα και κοινωνικούς Φορείς. Αναπτύχθηκαν συνεργασίες σε πολλαπλά επίπεδα,

ενδυναμώθηκε η εξωστρέφεια του σχολείου, οικοδομήθηκαν σχέσεις εμπιστοσύνης με μαθητές/ριες 
και γονείς.

Αξιοποίηση υποστηρικτικών θεσμών και οργάνων του σχολείου (ΣΣΖ, Σχολική Ψυχολόγος, 
Υπεύθυνοι/ες Καθηγητές/ριες κ.α) αλλά και συνεργασιών με εξωσχολικούς Φορείς (Δήμος, 
ΔΔΕ/Γραφείο επαγγελματικού προσανατολισμού κ.α)

 

Το σχολείο αφουγκραζόμενο την ανάγκη λειτουργίας χώρου για παροχή πρώτων βοηθειών 
υλοποίησε δράση μέσα από την οποία επιτεύχθηκε η παραπάνω στοχοθεσία. Σημαντικά παράλληλα 
οφέλη κρίνονται η ενημέρωση και αγαστή επικοινωνία με γονείς, εκπαιδευτικούς και 
μαθητές/ριες, η συνεργασία με υπηρεσίες του Δήμου και η επιμόρφωση από εξωτερικό φορέα. 

 

Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας, το σχολείο συμμετείχε σε δράσεις και προγράμματα που συνέβαλαν 
στην επικοινωνία με την κοινότητα. Ευαισθητοποίηση μαθητών/ριών για προβλήματα της 



γειτονιάς τους, γνώση για λειτουργικά ζητήματα δημοτικών υπηρεσιών, ανάληψη πρωτοβουλιών.

Μέσα από τις δράσεις αυτές το σχολείο αντλεί από τους κοινωνικούς πόρους, αναγνωρίζεται ως 
μέρος της κοινότητας και προάγει την επικοινωνία και συνεργασία με την κοινότητα.

Σημεία προς βελτίωση

Συνεκτιμάται το χρονικό και λειτουργικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κλήθηκε το σχολείο να 
εφαρμόσει τη διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού, την αποτίμηση των δράσεων και την 
εσωτερική αξιολόγηση του έργου του (πρώτη περίοδος εφαρμογής, συνθήκες εφαρμογής, 
διαδικαστικές δυσλειτουργίες).

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων, επισημαίνονται ως σημεία προς βελτίωση τα εξής:

Διαρκής παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και υλοποίησης προγραμμάτων ψυχικής υγείας με 
μόνιμη παρουσία ψυχολόγου στο σχολείο.

Στελέχωση με σχολικό νοσηλευτή (και για τη λειτουργία του σχολικού ιατρείου). Συνέχιση και 
διεύρυνση ως προς τους αποδέκτες σεμιναρίων πρώτων βοηθειών.

Διάχυση καλών πρακτικών, δικτύωση με άλλες σχολικές μονάδες ώστε να εμπλουτιστεί το έργο 
του σχολείου

Προτάσεις προς βελτίωση

Ανάπτυξη συνεργασιών για την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων πρώτων 
βοηθειών. Συμπερίληψη γονέων στους επιμορφούμενους. Η δικτύωση με άλλα σχολεία θα 
λειτουργούσε θετικά σε πολλαπλά επίπεδα και θα απέφερε ευρύτερα παιδαγωγικά οφέλη: 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την υλοποίηση παρόμοιων δράσεων, πιθανή συνδιοργάνωση και 
υλοποίηση από κοινού σεμιναρίων πρώτων βοηθειών, διεύρυνση συνεργασιών με εξωτερικούς 
φορείς κ.α

Η διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικότητας, επιμόρφωσης, αλληλοϋποστήριξης, εξωστρέφειας 
και ανάληψης πρωτοβουλιών για την υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών, αποτελεί παρακαταθήκη 
που πρέπει να συνεχιστεί και βελτιωθεί προς όφελος και των τριών λειτουργιών της σχολικής 
μονάδας και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών, εστιασμένα στα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας (ενδελλεχής επιστημονική 
και ερευνητική τεκμηρίωση δράσεων και αξιοποίηση πορισμάτων, συνδρομή στο παιδαγωγικό έργο 
από τη σχολική ψυχολόγο,  άριστη συνεργασία με σύλλογο Γ/Κ και τοπική κοινότητα και 
υποστήριξη του έργου του σχολείου) με αναφορά σε ποιοτικά, σε συνδυασμό, με ποσοτικά τεκμήρια.

Το σχολείο εκπόνησε σχέδια δράσης στο πλαίσιο του συλλογικού προγραμματισμού και στους δύο  
άξονες της τρίτης λειτουργίας  επιβεβαιώνοντας τη διαρκή πρόθεση και γόνιμη ‘ανησυχία’ για 
εντοπισμό δυσλειτουργιών, (αυτο)βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, προαγωγή της 
παιδαγωγικής επάρκειας  των εκπαιδευτικών.

Θετική στάση και προθυμία για τη συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις και ευρωπαϊκά/εθνικά 
προγράμματα. Διαμόρφωση κουλτούρας σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας  για συνεργασία, 
επικοινωνία με φορείς και σχολεία στο εσωτερικό και εξωτερικό.  Μεταφορά και επικοινωνία 
 τεχνογνωσίας για σχεδιασμό προγραμμάτων από περισσότερους/ες εκπαιδευτικούς, απόκτηση 



εμπειρίας που μπορεί να

διαχυθεί και στους/ις υπόλοιπους συναδέλφους. Ενίσχυση αυτοπεποίθησης και ενδυνάμωση 
εκπαιδευτικών, διεύρυνση παιδαγωγικών οριζόντων, ευελιξίας, προσαρμοστικότητας και 
 ετοιμότητας μέσα (και) από την επαφή με πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα. Προσφορά 
ερεθισμάτων για την ανάπτυξη  και  βελτίωση δεξιοτήτων και μεταγνωστικών ικανοτήτων των 
εκπαιδευτικών.

Σημεία προς βελτίωση

Συνεκτιμάται το χρονικό και λειτουργικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κλήθηκε το σχολείο να 
εφαρμόσει τη διαδικασία του συλλογικού προγραμματισμού, την αποτίμηση των δράσεων και την 
εσωτερική αξιολόγηση του έργου του (πρώτη περίοδος εφαρμογής, συνθήκες εφαρμογής, 
διαδικαστικές δυσλειτουργίες).

Σε συνέχεια των προαναφερόμενων, επισημαίνονται ως σημεία προς βελτίωση τα εξής:

Αναδείχθηκε η αναγκαιότητα επιπλέον δράσεων  και επιμορφώσεων όπως και της διερεύνησης της 
σχέσης ανάμεσα στο ρατσισμό και τον εκφοβισμό/βία, ή  στον κυβερνοεκφοβισμό και το συμβατικό
 εκφοβισμό.

Στόχευση στο συντονισμό των ενεργειών και πρωτοβουλιών των  εκπαιδευτικών ώστε να 
αποφεύγεται η μεμονωμένη και αποσπασματική δράση. Τήρηση γραφειοκρατικών διαδικασιών 
και  ακριβής  καταγραφή των δράσεων και των δραστηριοτήτων ώστε να προγραμματίζονται 
στοχευμένες δράσεις οι οποίες θα συνδέονται μεταξύ τους.

Προτάσεις προς βελτίωση

Υλοποίηση επιμορφώσεων για : 1. παροχή πρώτων βοηθειών 2. ζητήματα διδακτικών προσεγγίσεων 
και παιδαγωγικού χαρακτήρα 3.διοικητική επάρκεια

Σύσταση ομάδων εργασίαςγια τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών αναγκών και 
των δυνατοτήτων υλοποίησης προγραμμάτων. Προγραμματισμός τακτικών συναντήσεων  στις 
οποίες οι ομάδες θα  συνεργάζονται, και θα υποβάλλουν προτάσεις στο  σύλλογο 
διδασκόντων/ουσών για την υλοποίηση προγραμμάτων, την οργάνωση επιμορφώσεων ή την 
αντιμετώπιση  δυσλειτουργιών και προβλημάτων. Προτείνεται η αξιοποίηση εκπαιδευτικών του 
σχολείου που θα επιμορφώσουν τους/ις συναδέλφους τους. Θα μπορούσαν να καταρτιστούν μητρώο 
επιμορφωτών/ριών, κατάλογος θεματικών ή/και συνεργαζόμενων Φορέων προς αξιοποίηση από το 
σχολείο.

Η διαμόρφωση κουλτούρας συνεργατικότητας, επιμόρφωσης, αλληλοϋποστήριξης, εξωστρέφειας 
και ανάληψης πρωτοβουλιών για την υλοποίηση καινοτόμων πρακτικών, αποτελεί παρακαταθήκη 
που πρέπει να συνεχιστεί και βελτιωθεί προς όφελος και των τριών λειτουργιών της σχολικής 
μονάδας και των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας. 


