
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)

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η παρούσα τεκμηρίωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των αρθ. 231 & 233 του ν. 4823/2021 (Α΄136), της Υ.Α.
108906/ΓΔ4/10-9-2021 (Β΄4189) και στηρίζεται: α) στη μελέτη και επεξεργασία των Εκθέσεων Εσωτερικής
Αξιολόγησης (έτη αναφοράς 2020-21, 2021-22), στην Έκθεση Συλλογικού Προγραμματισμού της σχολικής
μονάδας ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο, στο υλικό που παράχθηκε ως προϊόν της υλοποίησης των Σχεδίων
Δράσης, στον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό του σχολείου, στις πράξεις του Σ.Δ. και τις καταχωρίσεις της
σχολικής μονάδας στην εφαρμογή myschool, β) στην ιδία γνώση των Σ.Ε.Ε. Παιδαγωγικής Ευθύνης (Μειονοτικού
και Ελληνόγλωσσου προγράμματος) όπως έχει διαμορφωθεί από τις επισκέψεις τους στη σχολική μονάδα, τη
συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου και με τον Σύλλογο Διδασκόντων και την ταυτότητα της σχολικής
μονάδας, γ) στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, στα πλεονεκτήματα
ή/και τις δυσκολίες που αυτή έχει.

Η αποτίμηση αυτή λαμβάνει υπόψη ως παράγοντα των λειτουργιών των σχολικών μονάδων το γεγονός ότι
πρόκειται για το πρώτο έτος εφαρμογής της αξιολόγησης με αποτέλεσμα να συνοδεύεται η υλοποίησή της
από αναπόφευκτα λάθη ή (και) παραλείψεις. Εξ ίσου σημαντικοί παράγοντες αποτελούν η επίδραση της 
πανδημίας που επηρέασε ποικιλότροπα τις λειτουργίες της σχολικής μονάδας, το γεγονός ότι οι 
προηγούμενες δύο χρονιές χαρακτηρίστηκαν από την εκτεταμένη φυσική απουσία των μαθητών/τριών και των
εκπαιδευτικών καθώς και το γεγονός ότι η έναρξη της σχολικής χρονιάς σημαδεύτηκε από αναταραχή στην
εκπαιδευτική κοινότητα για την εφαρμογή της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας.

Σε κάθε περίπτωση λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της σχολικής μονάδας, οι διαθέσιμες υποδομές, και
οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της.

Η τεκμηρίωση της παρούσας εξωτερικής αξιολόγησης στηρίζεται στις Εκθέσεις Εσωτερικής Αξιολόγησης (έτη
αναφοράς 2020-21, 2021-22), στον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό του σχολείου, στις πράξεις του Σ.Δ., στις
καταχωρίσεις της σχολικής μονάδας στην εφαρμογή myschool και στις προσωπικές επικοινωνίες και
συνεργασίες με τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας.

Η εισαγωγή αυτή ισχύει για το σύνολο των αξόνων που αξιολογούνται για την σχολική μονάδα.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΟΝΑ

Στον άξονα αυτόν θα μπορούσε μεταξύ άλλων να καταγραφεί ότι η σχολική μονάδα εφαρμόζει σύγχρονες και



εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές μέσα και από τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και ΤΠΕ. Οι μαθητές, εξ
αιτίας του ιδιαίτερου προφίλ του σχολείου, εμπλέκονται σε σχέδια δράσης μέσα από μία αλληλοσυνεργατική
διδασκαλία και στην περίπτωση δυσκολιών επιλέγεται η εξατομικευμένη διδασκαλία. Μετά από όλα τα
παραπάνω, αλλά και από τη τακτική επαφή μας με τη συγκεκριμένη σχολική μονάδα διαπιστώνεται ότι το
σχολείο έχει να επιδείξει σημαντικό έργο στον άξονα αυτόν και επιπλέον είναι εμφανής η προσπάθεια όλων των
εκπαιδευτικών για βελτίωση και ανάδειξη του έργου τους. 

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 10)

 

Στον άξονα αυτόν διαπιστώνεται η συστηματική προσπάθεια της σχολικής μονάδας για την παρακολούθηση και
αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής διαρροής. Η σχέση εμπιστοσύνης και η άριστη συνεργασία ανάμεσα
στο σχολείο και τους γονείς/κηδεμόνες,αποτέλεσαν τους βασικούς πυλώνες και τους καταλυτικούς παράγοντες
για την επίτευξη των στόχων που τέθηκαν σε σχέση με τη σχολική φοίτηση-διαρροή. Τα αποτελέσματα της
παρέμβασης του σχολείου στον άξονα αυτόν κρίνονται πολύ θετικά.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 10)

 

Στον άξονα αυτόν διαπιστώνεται η προσπάθεια του σχολείου και οι ενέργειες που πραγματοποίησε για την
υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών - μαθητριών παρά τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν.
Όλες οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν συνέβαλαν στη δημιουργία ενός θετικότερου κλίματος στη μαθητική
κοινότητα και στη σύσφιξη των μαθητικών σχέσεων. Οι τρόποι διαχείρισης, παρέμβασης και αντιμετώπισης των
φαινομένων έντασης μεταξύ των μαθητών - μαθητριών κρίνονται θετικοί.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 10)

 

Στον άξονα αυτόν διαφαίνεται η σημαντικότητα του Εσωτερικού Κανονισμού της σχολικής μονάδας και η
τήρησή του από όλους τους παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Διαπιστώνεται επίσης ότι οι σχέσεις
μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών διέπονται από τη λογική της οικοδόμησης συνεργατικών  σχέσεων και
κλίματος εμπιστοσύνης, βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και στην εμπιστοσύνη και τα όποια προβλήματα
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς επιλύθηκαν άμεσα. 

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Η επικοινωνία μεταξύ σχολείου και γονέων διαπιστώνεται ότι είναι στενή, συνεχής και αμφίδρομη, αφού το
Σχολείο ενημερώνει συστηματικά και υπεύθυνα όλους τους γονείς/κηδεμόνες για την επίδοση και πρόοδο των
παιδιών τους σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως ορίζει η νομοθεσία. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάζεται



τακτικά με τους γονείς των μαθητών για τη διενέργεια εκδηλώσεων στα πλαίσια του σχολικού προγράμματος.
Τα αποτελέσματα της θετικής αυτής συνεργασίας διαφαίνονται από τις κοινές δράσεις που οργανώνονται στη
σχολική μονάδα αλλά και από τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων στο έργο του Σχολείου. Οι τρόποι συνεργασίας
κρίνονται αποτελεσματικοί και προάγουν το κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλοκατανόησης ανάμεσα στους δύο
παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Στον άξονα αυτόν διαφαίνεται η συνεχής προσπάθεια του Σχολείου για τη σωστή λειτουργία του, με βάση την
αξιοποίηση των ανθρώπινων αλλά υλικών πόρων που διαθέτει. Είναι εμφανής προσπάθεια της Σχολικής
Μονάδας για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του διδακτικού και βοηθητικού προσωπικού, με επικαιροποίηση
του σχολικού κανονισμού και αναλυτική ενημέρωση τόσο στους παλιούς όσο και στους νέους εκπαιδευτικούς
που τοποθετήθηκαν στο σχολείο σχετικά με τις υποχρεώσεις τους και τη λειτουργία του σχολείου, ειδικότερα το
τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω των έκτακτων ειδικών συνθηκών εξαιτίας της πανδημίας. Τέλος
καταγράφεται η συνεχής και αξιόλογη προσπάθεια του σχολείου για την εύρυθμη λειτουργία του.

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Στον άξονα αυτόν διαφαίνεται η προσπάθεια του Σχολείου για πολύπλευρη συνεργασία με την κοινότητα, με την
εμπλοκή των διαφόρων κοινωνικών φορέων στις δράσεις του Σχολείου και στα καινοτόμα προγράμματα που
υλοποιεί.  Η συνεχής και αμφίδρομη ανατροφοδότηση της σχέσης αυτής μεταξύ Σχολείου και κοινότητας και η
γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων αυτής της συνεργασίας, αποτελούν παράγοντα αναβάθμισης και επιτυχίας
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 9)

 

Στον άξονα αυτόν διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου αναζητούν, ενδιαφέρονται και συμμετέχουν
σε πολλές επιμορφωτικές δράσεις που οργανώνονται και υλοποιούνται από διάφορους εκπαιδευτικούς
παράγοντες και φορείς της εκπαίδευσης και της Πολιτείας. Η προσπάθεια αυτή καταγράφεται ως μία ιδιαίτερα
θετική στάση και πρόθεση του Σχολείου και για τη μελλοντική και συνεχή συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε
επιμορφωτικές δράσεις. 



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 9)

 

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενδιαφέρονται και αναζητούν ευκαιρίες συνεργασίας σε προγράμματα τόσο εντός
Ελλάδος με άλλα σχολεία αλλά και σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ωστόσο κατά το σχολικό έτος 2021-2022 το
Σχολείο δε συμμετείχε σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα λόγω του μικρού  αριθμού μαθητών και της
κατάστασης  που επικρατούσε λόγω της πανδημίας.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Από την τακτική επικοινωνία μας με τη σχολική μονάδα διαπιστώθηκε ότι ως θετικά σημεία της παιδαγωγικής
και μαθησιακής λειτουργίας του σχολείου θα μπορούσαν να καταγραφούν:

Το πολύ καλό κλίμα στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών/τριών με τους/τις
εκπαιδευτικούς και τη δ/νση του σχολείου.
Η  ανατροφοδότηση, από τους εκπαιδευτικούς, των μαθητών/τριών και των
γονέων-κηδεμόνων τους για την πρόοδο και τις δυσκολίες των μαθητών/τριών.
Η συστηματική προσπάθεια της σχολικής μονάδας για την παρακολούθηση και
αντιμετώπιση του φαινομένου της σχολικής διαρροής.
Η προσπάθεια του σχολείου και οι ενέργειες που πραγματοποίησε για την
υποστήριξη της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών - μαθητριών και μεταξύ
μαθητών - μαθητριών και εκπαιδευτικών.
Η στενή, συνεχής και αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ σχολείου και γονέων.
Η τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού της σχολικής μονάδας από όλους τους
παράγοντες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Η προσπάθεια του Σχολείου για πολύπλευρη συνεργασία με την κοινότητα με
την εμπλοκή των διαφόρων κοινωνικών φορέων στις δράσεις του Σχολείου.
Η συνεχής και αξιόλογη προσπάθεια του σχολείου για την εύρυθμη και σωστή
παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία του. 

Σημεία προς βελτίωση

Ως σημεία προς βελτίωση θα μπορούσαν να καταγραφούν:

Η περαιτέρω ανάπτυξη και βελτίωση των σχέσεων και της επικοινωνίας του
σχολείου και της οικογένειας, μέσα από προγράμματα και δράσεις ενημέρωσης



και συνεργασίας. 
Η βελτίωση των μέσων διδασκαλίας και των συνθηκών μάθησης.
Η εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών.
Η εφαρμογή νέων πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης.
Η ενίσχυση των ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/τριών.
Η συνεχής πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού.

Προτάσεις προς βελτίωση

Η υλοποίηση προγραμμάτων συνεργασίας σχολείου οικογένειας.
Η υλοποίηση Ευρωπαικών Προγραμμάτων.
Η συνεχής προσπάθεια για εμπλοκή περισσότερων εκπαιδευτικών σε
επιμορφωτικές δράσεις, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των
εκπαιδευτικών και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.   
Καταγραφή των μέσων διδασκαλίας που απαιτούν βελτίωση.
Καταγραφή προβλημάτων που δυσχεραίνουν την διδασκαλία και τη μάθηση.
Διερεύνηση ιδιαίτερων συνθηκών των οικογενειών που επηρεάζουν τις
μαθησιακές και παιδαγωγικές διαδικασίες.
Εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής και κτιριακής υποδομής όλων των
σχολείων.
Συνέχιση και διεύρυνση του Σχεδίου Δράσης για τη μαθητική διαρροή με
μεγαλύτερο βαθμό εμπλοκής των μαθητών/τριών.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ως θετικά σημεία θα μπορούσαν να καταγραφούν:

Η αξιοποίηση του διδακτικού προσωπικού.
Η σωστή τήρηση από όλους του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του
Σχολείου.
Η προσπάθεια βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής.
Η εμπιστοσύνη εκπαιδευτικών, μαθητών/τριών και γονέων-κηδεμόνων προς τη
Διεύθυνση του σχολείου και τον Σ.Δ. καθώς και το κλίμα οικειότητας που επί
χρόνια καλλιεργείται.
Η θετική και σε γενικές γραμμές επιτυχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να
διατηρήσουν σε πλήρη λειτουργία την εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη
διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους παρά τις αντιξοότητες και τα εμπόδια
που τέθηκαν από την πανδημία του Covid 19.



Σημεία προς βελτίωση

Νέοι αναγκαίοι πόροι για την λειτουργικές ανάγκες του σχολείου.

Η επικαιροποίηση του σχολικού κανονισμού με βάση τις σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές.

Η καταγραφή αναγκών για προσωπικό, πόρους και εκσυγχρονισμό  των υποδομών.

Η εξασφάλιση αποτελεσματικών δομών συντονισμού για την ανταλλαγή εκπαιδευτικών πρακτικών.

Η διαμόρφωση δικτύων σχολείων ή η συμμετοχή σε υπάρχοντα.

Η ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς.

Προτάσεις προς βελτίωση

- Συνεχής υποστήριξη και βελτίωση εκ μέρους της πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης των ανθρώπινων και
υλικών πόρων που διατίθενται στο σχολείο και η συνεχής βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεών του σχολείου.

- Συνεργασία με γειτονικά σχολεία  καθώς και με το ΠΕΚΕΣ ΑΜΘ και τη ΔΠΕ Ξάνθης για διάχυση καλών
πρακτικών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η βελτίωση των ικανοτήτων  και γνώσεων των εκπαιδευτικών.

Ο συνεχής διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών της πράξης για θέματα παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών.

Η ελεύθερη ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς της πράξης στο διαδίκτυο.

Η συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς.

Η συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Ανάγκη για ενεργότερη και μαζικότερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικές δράσεις και
επιμορφωτικά προγράμματα εστιασμένα στις κοινωνικές και παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών. Η συμμετοχή
των εκπαιδευτικών σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και η συμμετοχή τους σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Προτάσεις προς βελτίωση

Καταγραφή των αναγκών επιμόρφωσης και των προτάσεων του συλλόγου για τον προσφορότερο τρόπο
πραγματοποίησης της επιμόρφωσης.

Εξασφάλιση όλων των προϋποθέσεων (διοικητικών, τεχνικών, οικονομικών κλπ.) για την ανταλλαγή επισκέψεων
με άλλα σχολεία της χώρας ή στο εξωτερικό.


