
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)

 

Σημαντική η προσπάθεια του σχολείου σε αντίξοες μάλιστα συνθήκες.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 10)

 

Ενδιαφέρουσα έρευνα -και ιδίως το ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές- που θεωρώ ότι πρέπει να κάνει εμφανές
το ενδιαφέρον για τη διερεύνηση των αιτιών και όχι για την ίδια την πράξη. Πότε και γιατί γίνεται. Με τι
σχετίζεται...

Να καταδεικνύει προς τους μαθητές το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του σχολείου για τα αίτια που τους απομακρύνουν
από τη συμμετοχή τους στο μάθημα. Είναι πιθανό από μόνο του να συντελέσει στον αναστοχασμό των μαθητών
που απουσιάζουν σχετικά με τη στάση τους και τι τους οδηγεί σε αυτήν.

Συζήτηση μαζί τους και με την οικογένεια θα βοηθήσει και το σχολείο για αναπροσαρμογές.

 

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 10)

 

Σημαντική η προσπάθειά σας στον τομέα της σχολικής διαμεσολάβησης. Ελπίζω να έχει βοηθήσει στην
αντιμετώπιση της σχολικής βίας.

 



Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 10)

 

Διερεύνηση - Αναστοχασμός πάνω στα οριζόμενα από τον κανονισμό. Συζητήσεις στο πλαίσιο τμήματος μεταξύ
των μαθητών αλλά και με τη συμμετοχή καθηγητών.

Μπορεί να αναδείξει ενδιαφέρουσες διαστάσεις.

 

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Σημαντική η τακτική ενημέρωση των γονιών για τις δράσεις, σκέψεις του σχολείου, αλλά και προβλήματα που
παρουσιάζονται ώστε να είναι μέτοχοι των εξελίξεων στο εσωτερικό της σχολικής μονάδας.

 

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Το ενδιαφέρον της διεύθυνσης και η συνεργασία με ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης.

Η ύπαρξη στελεχωμένης γραμματείας θα βοηθούσε αισθητά το έργο της.

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Ανοικτότητα του σχολείου στην κοινότητα.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 10)

 

Εύλογες οι προτάσεις για συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, από τα πανεπιστήμια θα έλεγα και με
απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα.

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Παρά τη μη καταχώρηση -εκ παραδρομής- των σχετικών στοιχείων έχω προσωπική αντίληψη των σημαντικών
δράσεων του σχολείου σας στον τομέα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Διερεύνηση αιτιών για "συνηθισμένα"φαινόμενα της σχολικής ζωής που μπορεί να φέρουν στην επιφάνεια
χρήσιμες παραμέτρους.

Εφαρμογή ουσιαστικών μεθόδων αντιμετώπισης της σχολικής βίας. Εμπλοκή των ίδιων των μαθητών και
αναστοχασμός.

 

Σημεία προς βελτίωση

Η απαλλαγή από στερεότυπα και η αποδοχή της διαφορετικότητας ως κάτι φυσιολογικό που πλουτίζει τη ζωή
είναι μεγάλη υπόθεση σε δύσβατο έδαφος.

Όμως το σχολείο οφείλει να συμβάλει.

Σκέπτομαι ότι στο πρόγραμμα επιμόρφωσης για τη διαμεσολάβηση καλό θα ήταν να συμμετέχουν περιοδικά όλοι
οι μαθητές, αφενός για εκπαιδευτικούς λόγους και αφετέρου προς αποφυγή ανάπτυξης ενός άτυπου
"παραγοντισμού" των "καλών" ειδικών μαθητών.

 

Προτάσεις προς βελτίωση



Συνέχιση της διερεύνησης των αιτιών που απομακρύνουν τους μαθητές από την παρακολούθηση του μαθήματος.
Ερωτηματολόγιο. Συζήτηση με τους ίδιους. Εμπλοκή των καθηγητών του τμήματος για παρακολούθηση εκ του
σύνεγγυς. Το σημαντικό είναι να αισθανθούν οι μαθητές το νοιάξιμό σας για το τι μπορεί να τους απομακρύνει,
η συνεργασία μαζί σας και ενδεχόμενες ενέργειες για την εξάλειψη των αιτιών.

Διερεύνηση - Αναστοχασμός πάνω στα οριζόμενα από τον εσωτερικό κανονισμό. Συζητήσεις στο πλαίσιο
τμήματος μεταξύ των μαθητών αλλά και με τη συμμετοχή καθηγητών. Μπορεί να αναδείξει ενδιαφέρουσες
διαστάσεις

Σημαντική και η συνεργασία με ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Το ενδιαφέρον της διεύθυνσης και η συνεργασία με ΣΕΕ παιδαγωγικής ευθύνης.

 

Σημεία προς βελτίωση

Τακτική επικοινωνία - συζήτηση με μαθητές και γονείς για τα τρέχοντα ζητήματα που μπορεί να τους αφορούν
ώστε να είναι μέτοχοι των εξελίξεων στη σχολική μονάδα.

Προτάσεις προς βελτίωση

Ίσως σύντομες διαδικτυακές για πρακτικούς λόγους συναντήσεις ενημέρωσης θα βοηθούσαν την ανταλλαγή
απόψεων και την εγγύτητα των εμπλεκομένων στη σχολική κοινότητα.

Γραμματειακή και τεχνική στελέχωση για υποστήριξη της λειτουργίας του σχολείου και απελευθέρωση χρόνου
της διεύθυνσης -αλλά και των εκπαιδευτικών- για επικέντρωση στο παιδαγωγικό, διοικητικό αλλά και οραματικό
ρόλο της.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Το σχολείο κέντρο επιμόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί πρωταγωνιστές.

 

Σημεία προς βελτίωση

Μείωση του όγκου της γραφειοκρατκής εργασίας, επικέντρωση των εκπαιδευτικών στο έργο τους.

 



Προτάσεις προς βελτίωση

Ουσιαστική επιμόρφωση -κυρίως από τα πανεπιστήμια- με απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα θεωρείται
αναγκαία σε τακτά χρονικά διαστήματα για ανατροφοδότηση και περαιτέρω ανάπτυξη.

 


