
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)

 

Η σχολική μονάδα αποτυπώνει πλήρως την ισχύουσα κατάσταση.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 10)

 

Η σχολική μονάδα αποτυπώνει πλήρως την ισχύουσα κατάσταση. 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 10)

 

Η σχολική μονάδα αποτυπώνει πλήρως την ισχύουσα κατάσταση.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 10)

 

Η σχολική μονάδα αποτυπώνει πλήρως την ισχύουσα κατάσταση. Δεν αναφέρθηκαν προβλήματα κατά τη
διάρκεια του διδακτικού έτους.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας



(Αξιολόγηση: 9)

 

Θα πρέπει να εφαρμοστεί σχέδιο δράσης την επόμενη σχολική χρονιά όπου να διαχωρίζει τις σχέσεις μεταξύ των
οικογενειών των ενήλικών μαθητών και σχολείου, σε σχέση με τις οικογένειες των ανήλικων μαθητών.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Ο διευθυντής, ο υποδιευθυντής με την συμβολή του συλλόγου διδακόντων μερίμνησαν για την ομαλή διοικητική
μετάβαση της σχολικής μονάδας. 

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 8)

 

Θα πρέπει να αναπτυχθούν δράσεις αν δεν υάρχουν διοικητικές μεταβολές κατά  την επόμενη σχολική χρονιά.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 10)

 

Περιγράφονται στα σχέδια δράσης της σχολικής μονάδας.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Η κατάθεση της πρότασης αποτελεί βασικό βήμα και αποτέλεσμα εφαρμογής του σχεδίου δράσης.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ



Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η σχολική μονάδα βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο ως προς την παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία μέσα
από τις δράσεις που εφαρμόζει.

Σημεία προς βελτίωση

Οι σχέσεις σχολείου και οικογένειας/ενηλίκων μαθητών.

Προτάσεις προς βελτίωση

Εφαρμογή σχεδίου δράσης για τον καθοριμό πλαισίου επικοιωνίας με οικογένειες ενηλίκων μαθητών (όπου
απαιτείται) και ανηλίκων μαθητών.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Αν και υπήρχε διοικητική μεταβολή υπήρξε ομαλή μετάβαση και πολύ καλή διοικητική λειτουργία τηε σχολικής
μονάδας.

Σημεία προς βελτίωση

Οι σχέσεις σχολείου και κοινότητας.

Προτάσεις προς βελτίωση

Εφαρμογή σχεδίου δράσεις που θα στοχεύει στην ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικούς φορείς.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η σχολική μονάδα πραγματοποίησε δράσεις επιμόρφωσης εκαπιδευτικών και προχώρησε στην υποβολή πρότασης
για συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα.

Σημεία προς βελτίωση

Προτάσεις προς βελτίωση


