
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)

 

Αρκετά σημαντικά τα αποτελέσματα που περιγράφονται στον συγκεκριμένο άξονα. Πέρα από την ανάπτυξη του
εθελοντισμού (συλλογή τροφίμων και καθαρισμός αυλείου χώρου) που δεν σχετίζονται άμεσα με την
διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση, η υιοθέτηση καινοτόμων διδακτικών πρακτικών για το διδακτικό
αντικείμενο των μαθηματικών κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Καλό θα ήταν να υπήρχαν πιο σαφείς ενδείξεις
για τα θετικά αποτελέσματα στη μάθηση των μαθητών/τριών σε αυτό τον τομέα (ερωτηματολόγιο, στατιστικά
στοιχεία επιδόσεων κλπ.)

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 9)

 

Η διαρροή των μαθητών/τριών από τα ΓΕΛ στα ΕΠΑΛ και η κατάσταση με τις απουσίες, εντάσσονται στις
ευρύτερες συνθήκες που επικρατούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Για την επόμενη σχολική χρονιά,
περιθώρια παρέμβασης υπάρχουν στο πρόβλημα της χαμηλής επίδοσης των μαθητών / τριών στις γραπτές
εξετάσεις. Πιθανόν να χρειάζεται να υλοποιηθεί ένα σχέδιο δράσης με στόχο την βελτίωση των δεξιοτήτων των
μαθητών / τριών στον γραπτό λόγο ή σχετικά με το είδος των θεμάτων των γραπτών εξετάσεων
(ανοιχτού/συνθετικού και όχι κλειστού τύπου), ώστε οι μαθητές / τριες να καταναλώνουν χρόνο για να
ανταποκριθούν και να ωφελούνται γνωστικά ακόμη και στις εξετάσεις.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 9)

 

Αρκετά ενθαρρυντικά όσα σημειώνονται στην αποτίμηση αυτού του άξονα. Προφανώς έχει νόημα κάθε χρόνο να
δημιουργείται με απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες και με συνευθύνη όλων των εμπλεκομένων ο Εσωτερικός
Κανονισμός Λειτουργίας και όταν φαίνεται ότι με το πέρασμα του χρόνου οι κανόνες που περιλαμβάνει



καταπατούνται να αφιερώνεται χρόνος (λ.χ. στις συνεδριάσεις των μαθητικών κοινοτήτων ανά τρίμηνο), ώστε
να τίθεται σε διαπραγμάτευση και αναδιαμόρφωση με δέσμευση για την εφαρμογή του

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 9)

 

Όσα σημειώνονται στην αποτίμηση του άξονα αυτού μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν σχέδια δράσης για την
επόμενη χρονιά. Οι προβληματικές καταστάσεις μπορούν να βελτιωθούν μόνο όταν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη
σχολική ζωή «χτίζουν» πάνω στην εμπειρία του παρελθόντος με συνέπεια και σταθερότητα.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Καλό είναι να αναπτυχθεί η επίγνωση στα μέλη του Συλλόγου των Διδασκόντων / ουσών πως καθένας/μία
εκπαιδευτικός πρέπει να αποκτήσει δεξιότητες χειρισμού κρίσεων καθώς και δημιουργίας κατάλληλου κλίματος
μάθησης και συνεργασίας στις τάξεις του. Οι Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής όπως και οι Σχολικοί Ψυχολόγοι δεν
πρέπει να θεωρείται ότι θα λύνουν τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν (όταν αυτά έχουν φτάσει σε οξύτατο
επίπεδο), καθώς το παιδαγωγικό κλίμα στις τάξεις δημιουργείται και αναμορφώνεται (όταν υπάρχει ανάγκη) από
τους εκπαιδευτικούς της τάξης οι οποίοι/ες εξάλλου είναι εκείνοι/ες που περνούν τον περισσότερο χρόνο μαζί με
τους μαθητές/τριες (παρά οποιοσδήποτε άλλος). Ο ρόλος του Συμβούλου Σχολικής Ζωής όπως και του Σχολικού
Ψυχολόγου, είναι σε ένα επίπεδο πιο πάνω όπως και αντίστοιχα ο ρόλος των άλλων δομών π.χ. ΚΕΔΑΣΥ κλπ.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Η αποτίμηση αυτού του άξονα έχει να κάνει με πολύ σαφείς και συγκεκριμένους στόχους που η επιτυχία τους
μελετάται με επιστημονικά εργαλεία. Καλό θα ήταν να παρουσιάζονταν κάποια αρχικά ευρήματα της έρευνας
που περιγράφεται για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με καίρια σημεία της. Η συνέχεια της έρευνας
την επόμενη σχολική χρονιά είναι καλό να αποδώσει συμπεράσματα και προτάσεις για άμεση αξιοποίηση.

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 10)

 



Σημαντικές οι δράσεις που αναπτύχθηκαν. Καλό θα ήταν να αναφέρεται το ποσοστό επί του συνολικού
πληθυσμού των μαθητών/τριών της σχολικής μονάδας που ωφελήθηκαν από αυτές καθώς και το είδος της
ωφέλειας που αποκόμισαν. 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 8)

 

Τα ζητήματα και οι προτάσεις που κατατίθενται στην αποτίμηση του συγκεκριμένου άξονα είναι σημαντικά και
ενδιαφέροντα. Ωστόσο επειδή η εμπειρία δείχνει πως το ισχύον επιμορφωτικό μοντέλο (σεμινάρια κλπ.) είναι
μάλλον αναποτελεσματικό. Θα ήταν ίσως προτιμότερο να αξιοποιηθούν μορφές ενδοσχολικής επιμόρφωσης από
τα ίδια τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων με βάση τις μεθόδους εκπαίδευσης ενηλίκων. Σύμφωνα με αυτές  η
παιδαγωγική γνώση υπάρχει στην ομάδα σιωπηρά και αναδύεται με τον αναστοχασμό και τη συνεργασία.
Χρειάζεται βέβαια και ο συντονισμός από κάποιον ειδικό που θα οργανώνει τέτοιου είδους δράσεις κι αυτό είναι
κάτι που πρέπει να αναζητηθεί. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει να αγνοούμε τη δυναμική που υπάρχει σε μια
ομάδα επιστημόνων με μεγάλη εμπειρία όπως είναι ένα σύλλογος εκπαιδευτικών.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 9)

 

Αρκετά σημαντικές οι δράσεις του συγκεκριμένου άξονα και ιδιαίτερα χρήσιμες για την τόνωση του αισθήματος
του ανήκειν στην σχολική κοινότητα για τους μαθητές και τις μαθήτριες.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, η ενεργός συμμετοχή και η διάθεση να αντιμετωπιστούν τα
προβλήματα σε βάθος και όχι να γίνει απλή διαχείριση.

Σημεία προς βελτίωση

Ό,τι έχει ξεκινήσει τη σχολική χρονιά που ήδη ολοκληρώθηκε και έχει αποδώσει καρπούς καλό είναι να
συνεχιστεί και να αξιοποιηθεί η εμπειρία που συσσωρεύτηκε φέτος.

Προτάσεις προς βελτίωση

Προσεκτικός σχεδιασμός των δράσεων την επόμενη χρονιά, ώστε να μπορεί να διαπιστωθεί με σαφήνεια τι πήγε



καλά και τι χρειάζεται βελτίωση. Καλό είναι να μην υπάρχουν επιφανειακές περιγραφές καλών αποτελεσμάτων,
αλλά επαρκής τεκμηρίωση του κατά πόσο οι μαθητές/τριες προόδευσαν ως προς τη μάθηση ή/και την ψυχο-
συναισθηματική τους κατάσταση ή/και τις στάσεις που υιοθετούν για βασικά ζητήματα της ζωής ή/και την υγιή
κοινωνικοποίησή τους κλπ. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι ποικίλες συνεργασίες που αναπτύχθηκαν με φορείς και δομές εκτός σχολείου και εντός τοπικής κοινότητας.

Σημεία προς βελτίωση

Χωρίς ιδιαίτερα σχόλια στο σημείο αυτό.

Προτάσεις προς βελτίωση

Να συνεχιστεί η προσπάθεια για ενεργοποίηση της δράσης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με στόχο τη
συνδρομή τους στα ζητήματα που απασχολούν το σχολείο. Η συνδρομή αυτή δεν είναι ανάγκη να περιοριστεί σε
παρεμβάσεις για βελτίωση των υποδομών ή πιέσεις σε άλλους διοικητικούς θεσμούς για θέματα που αφορούν στο
σχολείο, αλλά και σε ουσιαστική εμπλοκή στη δημιουργία του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και γενικά
καλλιέργεια μιας κουλτούρας ουσιαστικής συνεργασίας με το σχολείο.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η κινητικότητα που επιδεικνύουν οι εκπαιδευτικοί και η διάθεσή τους να επικαιροποιήσουν τις πιο σημαντικές
πτυχές που αφορούν στο επάγγελμά τους.

Σημεία προς βελτίωση

Ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ώστε να αποκτήσουν επίγνωση και εμπιστοσύνη στη συσσωρευμένη γνώση και
εμπειρία τους. Έτσι θα εμπλακούν σε επιμορφωτικές εμπειρίες (α) σχεδιασμένες από τους κεντρικούς
εκπαιδευτικούς θεσμούς (π.χ. ΙΕΠ), (β) από τους ίδιους (ενδοσχολικά) και (γ) από τους αλλά σε συνεργασία με
άλλα σχολεία ή περιφερειακές δομές υποστήριξης (π.χ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ.).

Προτάσεις προς βελτίωση

Εκπαίδευση αριθμού εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας ώστε να αναλάβουν ρόλους συντονιστή ομάδων
ομοτίμων (συναδέλφων εκπαιδευτικών) που συμμετέχουν σε δράσεις ενδοσχολικής επιμόρφωσης.


