
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)

 

Στην αποτίμηση του άξονα «Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση» λαμβάνονται υπόψη οι πλούσιες καινοτόμες
δράσεις, που προσφέρουν  μαθησιακά και παιδαγωγικά οφέλη.

Επίσης, σχεδιάστηκαν  και πραγματοποιήθηκαν στον άξονα αυτό 4 Δράσεις, επιλογή που εκφράζει και την
προτεραιότητα σε αντίστοιχους στόχους και ανάγκες του σχολείου, σχετικά με υποκίνηση του μαθησιακού
ενδιαφέροντος μέσα από καινοτόμες/σύγχρονες διδακτικές μεθόδους και πρακτικές.

Συνεκτιμάται,  μάλιστα, το γεγονός ότι οι Δράσεις και όλες οι προσπάθειες πραγματοποιούνται αφενός  μέσα
στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στη σχολική
εκπαίδευση συσσωρευτικά, όχι μόνο το σχ. έτος 2021-22 αλλά και κατά τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη, και
αφετέρου  με δεδομένα

χαρακτηριστικά  της ταυτότητας του σχολείου.

Διακρίνεται πνεύμα καινοτομιών στη διδασκαλία και ενδιαφέρον για το παιδαγωγικό έργο!

Σχολική διαρροή - φοίτηση

(Αξιολόγηση: 10)

 

Η αποφυγή σχολικής διαρροής είναι σημαντική, επομένως είναι αξιόλογη η προσπάθεια του σχολείου για 
διαμόρφωση παιδαγωγικού κλίματος και πρόβλεψη και υλοποίηση δράσεων που ευνοούν τη θετική στάση προς το
σχολείο και αποτρέπουν από επανάληψη ή και διακοπή φοίτησης. Επίσης σημαντική είναι και η προσπάθεια για
σύνδεση της φοίτησης με την επαγγελματική πρόοδο των μαθητών και με την αγορά εργασίας.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

(Αξιολόγηση: 10)



 

Στην αποτίμηση του άξονα Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών συνεκτιμώνται οι δημιουργικές και με
παιδαγωγική αξία δραστηριότητες και ενέργειες του σχολείου και το παιδαγωγικό κλίμα που διαμορφώνεται από
τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς. Στη βάση αυτού του παιδαγωγικού πλαισίου του σχολείου
καλλιεργούνται και ενισχύονται σχέσεις αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού στην διαφορετικότητα,
συνεργασία και κοινωνική ευαισθητοποίηση μεταξύ των μαθητών/-τριών, στα κρίσιμα χρόνια της εφηβείας στο
Λύκειο.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

(Αξιολόγηση: 10)

 

Στην αποτίμηση του άξονα «Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών» συνεκτιμώνται οι
γενικότερες παιδαγωγικές ενέργειες και δράσεις καθώς και η παιδαγωγική προσπάθεια των εκπαιδευτικών που
συνάγεται μέσα από τη γενικότερη υποστήριξη και καλλιέργεια των μαθητών/-τριών.

Οι καλές σχέσεις μεταξύ των μαθητών/-τριών και των εκπαιδευτικών του σχολείου διαμορφώνονται μέσα από
όλον τον σχεδιασμό και  την ενεργοποίηση της Διεύθυνσης και των εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση της
βελτίωσής τους.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

(Αξιολόγηση: 10)

 

Στην αποτίμηση του άξονα «Σχέσεις σχολείου – οικογένειας» συνεκτιμάται το πλαίσιο όλης της λειτουργίας
του σχολείου, που στηρίζει τη συνεργασία με τους γονείς/κηδεμόνες.

Επίσης, τον στόχο της επίτευξης σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης  υπηρέτησε και το Σχέδιο Δράσης που
υλοποιήθηκε στον άξονα αυτό.

Οι προσπάθειες εκτιμώνται ιδιαιτέρως, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις δυσχέρειες από την πανδημία και άλλα
γενικότερα προβλήματα της σχολικής χρονιάς  αλλά και στερεότυπα γονέων (από παλιότερη μαθητική εμπειρία
τους/επιφυλάξεις/αμηχανία τους σε ζητήματα επικοινωνίας με σχολείο κ.ά.), που χρειάζεται να αντιμετωπιστούν
κάποιες φορές από το σχολείο.  Με τις ενέργειες και τις δραστηριότητές του, το σχολείο προσπαθεί για επίτευξη
σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας με γονείς και μάλιστα για ενεργοποίηση συνεργασίας με τον σύλλογο
γονέων και κηδεμόνων.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

(Αξιολόγηση: 10)

 



Στην αποτίμηση του άξονα Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας λαμβάνονται υπόψη
και συνεκτιμώνται

η τεκμηρίωση της σχολικής μονάδας,
η γενικότερη εμπειρία συνεργασίας με τη διεύθυνση και το σχολείο,
οι ενέργειες της Διεύθυνσης για ομαλή οργάνωση και διοίκηση της σχολικής
μονάδας,
η εκπόνηση Σχεδίου Δράσης στον άξονα αυτόν και η υλοποίηση του,
η αξιοποίηση συνεργασιών με φορείς για εκσυγχρονισμό υποδομών -χώρων του
σχολείου,
η αντιμετώπιση μέσα από τις ενέργειες του άξονα αυτού των δυσχερειών που
σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες του σχολείου (κοινωνικά-πολιτισμικά
χαρακτηριστικά) καθώς και τις επιπτώσεις της πανδημίας (επαύξηση
καθηκόντων σχετικά με τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων κλπ).
η αξιοποίηση συνεργασιών με φορείς για εκσυγχρονισμό υποδομών -χώρων του
σχολείου,
η αντιμετώπιση μέσα από τις ενέργειες του άξονα αυτού των δυσχερειών που
σχετίζονται με τις ιδιαιτερότητες του σχολείου (κοινωνικά-πολιτισμικά
χαρακτηριστικά) καθώς και τις επιπτώσεις της πανδημίας (επαύξηση
καθηκόντων σχετικά με τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων κλπ).

Σχολείο και κοινότητα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Στην αποτίμηση του άξονα Σχολείο και κοινότητα και συνεκτιμώνται οι δράσεις εξωστρέφειας της σχολικής
μονάδας καθώς και προσφοράς της προς την εκπαιδευτική και την ευρύτερη κοινότητα (με φιλοξενία/διάθεση
συστηματική αμφιθεάτρου κ.ά.), η γενικότερη εμπειρία συνεργασίας με τη διεύθυνση και το σχολείο καθώς και
γενικότερη σύνδεση και επικοινωνία του σχολείου με την κοινότητα, μέσα σε συνθήκες πανδημίας που
δυσχέραιναν την επικοινωνία και με δεδομένες δυσκολίες που απορρέουν από τις ιδιαιτερότητες της ταυτότητας
της σχολικής μονάδας (έλλειψη υποστηρικτικού προσωπικού κ.ά.)

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

(Αξιολόγηση: 10)

 



Στην αποτίμηση του άξονα «Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις» λαμβάνονται υπόψη
στοιχεία τεκμηρίωσης του σχολείου, προσωπική εμπειρία από την προσέλευση και συνεργασία Διεύθυνσης και
εκπαιδευτικών σε  επιμορφωτικές δράσεις της Συντονίστριας Ε.Ε. παιδαγωγικής ευθύνης και συμμετοχή της
Διεύθυνσης του σχολείου σε ενημερωτικές-επιμορφωτικές δράσεις του ΙΕΠ για στελέχη εκπαίδευσης.

Συνεκτιμάται επίσης η προσωπική εμπειρία ως ΣΕΕ παιδαγωγικής αρμοδιότητας σχετικά με την επικοινωνία με
τη Διεύθυνση για τη ζήτηση προσωπικής συμβουλευτικής από εκπαιδευτικούς του Σχολείου σε θέματα γενικής
διδακτικής και παιδαγωγικά ζητήματα.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

(Αξιολόγηση: 10)

 

Για την αποτίμηση του άξονα  Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 
ελήφθησαν υπόψη στοιχεία που αναφέρονται σε τμήματα της Έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης του έργου της
σχολικής μονάδας, όπως

Η συμμετοχή σε πρόγραμμα E-Twinning.
Η συνεργασία του σχολείου με την πλατφόρμα εξ αποστάσεως επαφής με
μέντορες επαγγελματικού προσανατολισμού 100 mentors/Tipping Point,
Η προετοιμασία των μαθητών/τριών για συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς
(π.χ. ορθογραφίας, φυσικής, μαθηματικών),
Η συμμετοχή σε πολιτιστικά και περιβαλλοντικά προγράμματα,
Άλλες δράσεις που συμβάλλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών, όπως η ανάπτυξη και χρήση εκπαιδευτικού υλικού για την
υποστήριξη της διδασκαλίας (διαδραστικό περιβάλλον μάθησης ΓΕΩ-ΙΣΤΩΡ),
Η συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Επισημαίνονται, συνοπτικά,  τα ακόλουθα χαρακτηριστικά θετικά σημεία στην παιδαγωγική και μαθησιακή
λειτουργία του σχολείου:

1. Σύγχρονες, με καινοτόμο πνεύμα, διδακτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες
και Δράσεις με μαθησιακά και παιδαγωγικά οφέλη.

2. Τέσσερα Σχέδια Δράσης υλοποιήθηκαν, που αφορούν στην παιδαγωγική και
μαθησιακή λειτουργία και ειδικότερα στους άξονες:

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση (2 Δράσεις)
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας



Σχολική διαρροή - φοίτηση

3. Προγράμματα πολιτιστικά κ.ά., που προάγουν σχέσεις συνεργασίας και
ενδιαφέρον για το σχολείο.

4. Γενικότερο κλίμα δημιουργικής διάθεσης που εκδηλώνεται μέσα από τις
δράσεις διδασκαλίας και μάθησης.

5. Ενέργειες για αποφυγή σχολικής διαρροής και υποστήριξη της φοίτησης των
μαθητών/-τριών.

6. Σχεδιασμός και υλοποίηση παιδαγωγικού περιβάλλοντος που συμβάλλει στην
ανάπτυξη καλών σχέσεων μεταξύ των μαθητών/-τριών: καλλιέργεια
αλληλοσεβασμού, κοινωνικής ευαισθησίας, σεβασμού στην διαφορετικότητα
και εξοικείωσης με τη συνεργασία.

7. Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών.
8. Συνακόλουθη βελτίωση των σχέσεων και της εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-

τριών και εκπαιδευτικών.
9. Ανάπτυξη επικοινωνίας με οικογένεια, ενίσχυση κλίματος εμπιστοσύνης και

συνεργασίας.
10. Δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας γονέων/κηδεμόνων με εκπαιδευτικούς.
11. Συνεργασία με φορείς, όπου χρειαζόταν, και συστηματική επικοινωνία και

συνεργασία με τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου για παιδαγωγικά και
άλλα σχετικά ζητήματα λειτουργίας του σχολείου καθώς και με άλλους
Συντονιστές Ε.Ε., ανάλογα με τα ειδικότερα ζητήματα.

12. Γενικότερες ευσυνείδητες και φιλότιμες προσπάθειες του σχολείου (Διεύθυνσης
και Εκπαιδευτικών) για την κατά το δυνατό καλύτερη παιδαγωγική και
μαθησιακή λειτουργία, με δεδομένες πολλαπλές δυσκολίες, που σχετίζονται με
τις επιπτώσεις της πανδημίας στην εκπαίδευση και με τις ιδιαιτερότητες της
ταυτότητας του σχολείου (μεγάλος μαθητικός πληθυσμός, διαφορετικά
κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά κ.ά.)

Σημεία προς βελτίωση

Στο πνεύμα της διαρκούς προσπάθειας για διατήρηση θετικών στοιχείων και βελτίωσης κατά το δυνατό των
εκπαιδευτικών-παιδαγωγικών ζητημάτων της σχολικής ζωής, θα μπορούσαν να σημειωθούν τα ακόλουθα 
«Σημεία προς βελτίωση της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας»: 

1. Εμπλουτισμός της διδασκαλίας και των μαθησιακών αποτελεσμάτων που
αφορούν στον γλωσσικό γραμματισμό των μαθητών/-τριών, με συμμετοχή
εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων σε πρόγραμμα υποστήριξης
γλωσσικού γραμματισμού (βλ. παρακάτω στις προτάσεις).

2. Εμπλουτισμός πρακτικών και διεύρυνση εφαρμογής της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας.

3. Υποστήριξη μαθητών/-τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.



4. Έμφαση και εμπλουτισμός με καλές πρακτικές διαχείρισης σε ζητήματα
πρόληψης βίας και εκφοβισμού των μαθητών.

5. Ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/-τριών.

Προτάσεις προς βελτίωση

Α. Στην κατεύθυνση της διαρκούς προσπάθειας του σχολείου, σημειώνονται ορισμένες προτάσεις 
καλών πρακτικών σε ζητήματα  διδακτικής μεθοδολογίας και μάθησης, ανάμεσα στις οποίες υπάρχουν
και ήδη εφαρμοζόμενες, που κρίνεται σκόπιμο να συνεχιστούν με ζήλο::

1. Συνεργασία και παρακολούθηση επιμορφώσεων αρμόδιων Συντονιστών
Εκπαιδευτικού. Έργου/Συμβούλων Εκπαίδευσης.

2. Στην αρχή του σχολικού έτους, διαμόρφωση «εκπαιδευτικού συμβολαίου»
στην τάξη, σε συνεργασία μαθητών/-τριών με εκπαιδευτικό αντίστοιχου
μαθήματος.

3. Στην έναρξη των μαθημάτων, ολιστική προσέγγιση ύλης μέσα από 
«διερεύνηση» και «ανακάλυψη» του περιεχομένου και της δομής του
σχολικού βιβλίου, αξιοποίηση εικόνων κ.ά.

4. Ανάθεση «δημιουργίας εποπτικού υλικού από μαθητές/-τριες» βάσει του
βιβλίου ή και επιλεγμένων ιστότοπων.

5. Δημιουργίες μαθητών/τριών και τήρηση «γωνιάς με εποπτικό υλικό» ανά
διδακτική ενότητα.

6. Εξάσκηση μαθητών να συνεργάζονται σε ομάδες (π.χ. ανά θρανίο και
στη συνέχεια ανά δύο θρανία, ως τετραμελής ομάδα, αν ο χώρος δεν επιτρέπει 
άλλη διάταξη θρανίων για πενταμελείς ομάδες). Ενδεικτικές καλές πρακτικές
για τις ομάδες εργασίας:

Διανομή όλων των φύλλων εργασίας στις ομάδες, προκειμένου να
παρακολουθούν τις παρουσιάσεις,
ανάθεση ρόλων στα μέλη (αλλά όλοι/όλες γράφουν στο φύλλο εργασίας τους
τις απαντήσεις),
Έναρξη με ανάγνωση του φύλλου εργασίας από ένα μέλος, ενώ τα υπόλοιπα
μέλη που διαβάζουν σιωπηλά.



7. Έμφαση από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων σε διάλογο, 
ερωτήσεις-απαντήσεις, συζήτηση, αντί για παραδοσιακή 
δασκαλοκεντρική «παράδοση».

8. Εφαρμογή συμμετοχικών και ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών, π.χ. 
παιχνίδι ρόλων, παγωμένη εικόνα, μετατροπή κειμένου σε διαλογική 
σκηνή, ρητορική αντιπαράθεση με επιχειρήματα μεταξύ ατόμων ή 
ομάδων κ.ά.

9. Υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές μαθησιακές 
δυσκολίες, με καλές πρακτικές, όπως:

αναγραφή ύλης και ασκήσεων στον πίνακα
ανάθεση ρόλου βοηθού σε συμμαθητή/-τρια θρανίου (υποβοήθηση σε
σημειώσεις).
Διευκρινίσεις και επεξηγήσεις
Σαφείς οδηγίες σε φύλλα εργασιών
Χρήση εποπτικού υλικού
Κατάλληλη θέση για μαθητές με ΔΕΠ-Υ.
Διάθεση χρόνου και χώρου κατάλληλου για μαθητές/-τριες με διάγνωση
προφορικής εξέτασης.
Διάθεση περισσότερου χρόνου απαντήσεων σε μαθητές που δυσκολεύονται.

10. Προσοχή εκπαιδευτικού σε φωνή, κινήσεις, στάση του σώματος και 
κίνηση, ώστε να προσελκύουν ευχάριστα στο μάθημα.

11. Διαφοροποιημένη διδασκαλία, για ανταπόκριση στις διαφορετικές
μαθησιακές επιδόσεις και τους διαφορετικούς μαθησιακούς τύπους.
Ενδεικτικές καλές πρακτικές:

Εργασίες διαβαθμισμένης δυσκολίας προσφέρονται προς επιλογή, χωρίς σχόλια
μειωτικά για επιλογή «εύκολων» από «αδύνατους μαθητές»…
Διαθέσιμες διαφορετικές εργασίες, π.χ. παραγωγή λόγου,
ζωγραφική/εικαστικά/ψηφιακές παρουσιάσεις, ποίηση/λογοτεχνικά κείμενα.
Για επίτευξη γνωστικών στόχων, μπορεί να συνδυαστεί η εικαστική/μουσική
δημιουργία με σύντομο κείμενο παρουσίασης κλπ.
Διαφοροποίηση ύλης με διαγράμματα, περιλήψεις, βοηθητικό-απλουστευτικό
υλικό.

12. Αυτο-αξιολόγηση και ετερο-αξιολόγηση, με χρήση κλείδας διαβαθμισμένων
κριτηρίων αξιολόγησης (ρουμπρίκα αξιολόγησης).

13. Σχεδιασμός μαθήματος, παρουσίαση στόχων στην αρχή και ανασύνθεση στο
τέλος.

14. Ανατροφοδότηση εργασιών με συγκεκριμένα σχόλια.



15. Συμμετοχή εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων στην υλοποίηση στο
σχολείο του «Εκπαιδευτικού-Διεπιστημονικού Προγράμματος 
υποστήριξης γλωσσικού γραμματισμού στη Δ/θμια Εκπαίδευση», το 
σχ. έτος 2022-23 (με έγκριση από ΥΠΑΙΘ-ΠΔΕ Κρήτης). Βλ. Το υλικό στην
ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κρήτης: https://www.pdekritis.gr/

  Β. Σχετικά με τη βελτίωση των σχέσεων και την αποφυγή σχολικής διαρροής και στο μέλλον 
προτείνονται συνοπτικά:

16. Χαμόγελο, ενθάρρυνση, συνεχής επιβράβευση, αίσθηση εκτίμησης μαθητών/-
τριών από εκπαιδευτικούς

17. Σταθερό πλαίσιο ορίων (εννοείται χωρίς κλίμα απειλών ή εξαντλητικών ποινών
«εκδίκησης»).

18. Έμφαση στη διαμόρφωση του εσωτερικού σχολικού κανονισμού, με
προτάσεις μαθητών/τριών ανά τμήμα/τάξη και ενεργοποίηση του
δεκαπενταμελούς

19. Ανάδειξη του ρόλου του δεκαπενταμελούς στη σχολική ζωή,
προσδιορισμός ενεργειών και παρεμβάσεών του.

20. Συνεργασία του Συμβούλου Σχολικής Ζωής με εκπαιδευτικούς, σχεδιασμός
συν-ενεργειών για ενίσχυση των σχέσεων μαθητών/τριών με σχολείο.

21. Από την έναρξη του σχολικού έτους: ερωτηματολόγια προς μαθητές/-τριες για
προτάσεις τους σχετικά με «ενδιαφέρον μάθημα», «επιθυμητή σχολική ζωή»,
«καλύτερες σχέσεις με συμμαθητές/-τριες, και εκπαιδευτικούς».

22. Αξιοποίηση του ρόλου του καθηγητή τάξης, συνεργασία με τον Σύμβουλο
σχολικής ζωής.

23. Αίτημα για ψυχολόγο στο σχολείο, λόγω ιδιαίτερων αναγκών που
συνδέονται με τα κοινωνικο-πολιτισμικά δεδομένα.

24. Εξάσκηση από ειδικούς στη «σχολική διαμεσολάβηση».
25. Οργάνωση κοινών δράσεων μαθητών/-τριών, όπως δενδροφύτευση, «υιοθεσία»

περιοχής ή μνημείου, συνεργασία σε θεατρικό έργο ή εκδηλώσεις, με τον
συντονισμό των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων (ελλείψει
ενδεχομένως εκπαιδευτικού καλλιτεχνικών).

26. Συστηματική συνεργασία με γονείς και σύσφιξη σχέσεων, π.χ. φαγητό,
έκθεση με κειμήλια/παραδοσιακά είδη εργαλείων/τέχνης, παρουσίαση
επαγγελμάτων με τη βοήθεια γονέων που τα ασκούν κ.ά.). Ενέργειες προς
μετασχηματισμό στερεοτύπων «μορφωμένων/ αμόρφωτων», που συχνά
αποτελούν βαθύτερους λόγους απόστασης-απουσίας-επιφυλάξεων.

27. Διασχολικό δικτύο συνεργασίας και κοινότητα μάθησης με σχολεία της
περιοχής

28. Συνεργασίες με γονείς-φορείς εκπαίδευσης-ευρύτερης κοινότητας.
Π.χ. από την αρχή της σχολικής χρονιάς πρόσκληση σε εκδήλωση-"κοινό
φαγητό" κ.ά., αξιοποίηση γνώσεων/δεξιοτήτων γονέων για υποστήριξη
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δράσεων, παρουσίαση επαγγελμάτων κ.ά.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Χαρακτηριστικά θετικά σημεία ως προς τη διοικητική λειτουργία:

1. Αποτελεσματικότητα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης.
2. Καλές σχέσεις, συνεργασία, συνεννόηση, Διεύθυνσης και εκπαιδευτικών.
3. Κλίμα συνεργασίας και επικοινωνίας με φορείς εκπαίδευσης και τοπικής

κοινωνίας.
4. Συστηματικές ενέργειες/δραστηριότητες προς ενίσχυση σχέσεων και

συνεργασίας στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας.
5. Εξωστρέφεια - δράσεις και εκδηλώσεις σχολείου σε συνεργασία με κοινότητα.
6. Προστασία, ενέργειες αποκατάστασης/εκσυγχρονισμού σχολικών χώρων και

υποδομών.

Σημεία προς βελτίωση

1. Υλοποίηση από εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων του σχολείου του
Εκπαιδευτικού - Διεπιστημονικού Προγράμματος υποστήριξης γλωσσικού
Γραμματισμού (έγκριση από ΥΠΑΙΘ/ΠΔΕ. Συντονιστική Ομάδα 11 ΣΕΕ Δ/θμιας
Εκπ/σης του ΠΕΚΕΣ Κρήτης). 

2. Πρωτοβουλίες για διαμόρφωση δικτύων μεταξύ σχολείων της ευρύτερης
περιοχής, κυρίως. 

Προτάσεις προς βελτίωση

1. Υποκίνηση/ένταξη στον προγραμματισμό για υλοποίηση από εκπαιδευτικούς
διαφορετικών ειδικοτήτων του σχολείου του Εκπαιδευτικού - Διεπιστημονικού
Προγράμματος υποστήριξης γλωσσικού Γραμματισμού (έγκριση από
ΥΠΑΙΘ/ΠΔΕ. Συντονιστική Ομάδα 11 ΣΕΕ Δ/θμιας Εκπ/σης του ΠΕΚΕΣ
Κρήτης). 

2. Πρωτοβουλίες για διαμόρφωση δικτύων μεταξύ σχολείων της ευρύτερης
περιοχής, κυρίως. (Διάχυση και εμπλουτισμός της εμπειρίας από τη συνεργασία
με το Γυμνάσιο Φουρφουρά.)

3. Αναζήτηση συνεργασιών με Δ/νσεις γειτονικών σχολείων, προς διαμόρφωση
διασχολικών δικτύων συνεργασίας,

 π.χ.



με άξονα τη βελτίωση σχέσεων μεταξύ μαθητών/-τριών, μέσα από δράσεις
ανάπτυξης δεσμών και φιλικών συνεργασιών μεταξύ μαθητικών πληθυσμών
των συνεργαζόμενων σχολείων,
με άξονα την επικοινωνία και διάδραση μεταξύ εκπαιδευτικών των σχολείων
σε επιμορφωτικές δράσεις για ανανέωση διδακτικής μεθοδοδολογίας
με άξονα την επικοινωνία και διάδραση μεταξύ εκπαιδευτικών των σχολείων
σε επιμορφωτικές δράσεις για διαχείριση παιδαγωγικών ζητημάτων.
με άξονα δραστηριότητες υποστήριξης της μετάβασης από το Γυμνάσιο στο
Λύκειο.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Χαρακτηριστικά θετικά σημεία ως προς την Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών:

1. Συμμετοχή σε εθνικά προγράμματα.
2. Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος.

3. Θετικό και υποστηρικτικό κλίμα της Διεύθυνσης του σχολείου στην
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

4. Συμμετοχή της Διεύθυνσης του σχολείου σε επιμορφωτικές συναντήσεις και
άλλες δραστηριότητες  (ΙΕΠ, ΣΕΕ κ.ά.), που συμβάλλουν στην επαγγελματική
ανάπτυξη.

1. Συμμετοχή  εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις, με βάση τις προσωπικές
ανάγκες επιμόρφωσής τους.

6. Κατά περιπτώσεις και με βάση συγκεκριμένες ανάγκες, ζήτηση ατομικής
συμβουλευτικής/καθοδήγησης από Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου
αντίστοιχων αντικειμένων (επιστημονικής – παιδαγωγικής αρμοδιότητας).

7. Ενδιαφέρον Εκπαιδευτικών για επιμόρφωσή τους σε συγκεκριμένα
παιδαγωγικά θέματα κατά το επόμενο σχολικό έτος.

Σημεία προς βελτίωση

Σημειώνονται  σημεία προς βελτίωση σε ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.

1. Αριθμός εκπαιδευτικών και συχνότητα συμμετοχής σε επιμορφώσεις.
2. Ενδυνάμωση επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών με

προγραμματισμένες, στοχευμένες θεματικά επιμορφώσεις βάσει των αναγκών
που σχετίζονται με την εκπαιδευτική πραγματικότητα στο σχολείο τους.



3. Αξιοποίηση ενδοσχολικής επιμόρφωσης.
4. Επιμορφωτικές δράσεις σε συνεργασία με άλλα σχολεία.

 

Προτάσεις προς βελτίωση

Προτάσεις προς βελτίωση σε ζητήματα επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών:

1. Συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις και σχετικές
δραστηριότητες/ενέργειες επαγγελματικής ανάπτυξης.

2. Προγραμματισμός για συμμετοχή εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις που αφορούν
σε προτεραιότητες αναγκών του σχολείου.

3. Ζήτηση-πρόταση προς αρμόδιους Συντονιστές Εκπ/κού Έργου
(Σ.Ε.Ε.)/Συμβούλους Εκπαίδευσης ή και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς (π.χ.
ΚΕΔΑΣΥ, αρμόδιους επαγγελματικού προσανατολισμού μαθητών) για
συγκεκριμένα επιμορφωτικά προγράμματα ή σεμινάρια.

4. Συστηματική επικοινωνία και ζήτηση ατομικής καθοδήγησης και
συμβουλευτικής από αρμόδιους Συντονιστές Εκπ/κού Έργου
(Σ.Ε.Ε.)/Συμβούλους Εκπαίδευσης, σε καίρια ζητήματα και άμεσες ανάγκες
επιμόρφωσης.

5. Ανάπτυξη πρωτοβουλιών αυτομόρφωσης, με τη συνδρομή/ συμβουλευτική-
καθοδήγηση αρμόδιων Σ.Ε.Ε./Συμβούλων Εκπαίδευσης.

6. Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΕΠ, που
αφορούν σε επίκαιρα αντικείμενα (διαφοροποιημένη διδασκαλία) [πέρα από το
πρόγραμμα δεξιοτήτων στο οποίο ήδη συμμετείχαν].

7. Οργάνωση και συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις, πραγματοποιούμενες
από ΣΕΕ/Σύμβουλο Εκπαίδευσης, από άλλο αρμόδιο φορέα (ΚΕΔΑΣΥ, ΚΕΘΕΑ,
κ.ά.) ή και από εκπαιδευτικούς του σχολείου (αξιοποίηση γνώσεων και
δεξιοτήτων).

8. Σχεδιασμός και πραγματοποίηση ενδοσχολικών επιμορφωτικών δράσεων με τη
μορφή της ετεροπαρατήρησης.

9. Συμμετοχή στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς Δ/θμιας
Εκπαίδευσης, με διοργάνωση-επιστημονική επιμέλεια-επιμόρφωση από την
Συντονιστική Ομάδα των 11 Σ.Ε.Ε. Δ/θμιας Εκπαίδευσης του ΠΕΚΕΣ Κρήτης,
στο πλαίσιο της επιμόρφωσης προς υλοποίηση στο σχολείο του «Εκπαιδευτικού-
Διεπιστημονικού Προγράμματος υποστήριξης γλωσσικού γραμματισμού στη 
Δ/θμια Εκπαίδευση», το σχ. έτος 2022-23 (με έγκριση από ΥΠΑΙΘ-ΠΔΕ Κρήτης).
Βλ. στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα της ΠΔΕ Κρήτης: 
https://www.pdekritis.gr/

10. Συνεργασία με σχολεία περιοχής για διοργάνωση και συμμετοχή από κοινού
επιμορφωτικών δράσεων [σεμιναρίων με αξιοποίηση γνώσεων/δεξιοτήτων
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εκπαιδευτικών, ετεροπαρατήρηση διδασκαλίας στις τάξεις, επιμόρφωση σε
κοινά παιδαγωγικά προβλήματα από ειδικούς/αρμόδιους, διάδραση και διάχυση
εμπειρίας μεταξύ εκπαιδευτικών των διαφορετικών σχολείων (αξιοποίηση
δικτύων επιμόρφωσης μεταξύ σχολείων)]. Προγραμματισμός, αποφάσεις για
οργανωτικά ζητήματα (π.χ. πρόβλεψη για εκπαιδευτικούς- συνδέσμους
επικοινωνίας, κοινές ώρες επιμόρφωσης, οργάνωση προγράμματος κλπ)].

11. Ειδικότερη επιμόρφωση ή και μεταπτυχιακές σπουδές σε μοντέλα ηγεσίας -
οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας, προς  εξοικείωση με σύγχρονες
γνώσεις, κατά περίπτωση, ανάλογα με ιδιότητα/άσκηση διοίκησης στο σχολείο
ή και ενδιαφέροντα εκπαιδευτικών. 

12. Ανανέωση και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων με διερεύνηση και
σταδιακό προγραμματισμό συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα, με
αντιμετώπιση ζητημάτων π.χ. με συνεργασία εκπαιδευτικών μεταξύ σχολείων,
ζήτηση εμπειρίας και υποστήριξης/επιμόρφωσης από άλλα σχολεία ή αρμόδιους
της ΠΔΕ Κρήτης.

13. Ρεαλιστικές επιλογές αλλά και έμπνευση και δημιουργική διάθεση, έμφαση
στον προγραμματισμό και καλό σχεδιασμό για όλη τη σχολική χρονιά.


