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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Αποτιμώντας το σύνολο των αξόνων που αφορούν την Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία της σχολικής
μονάδας διαπιστώνεται ότι υπάρχει αμέριστο ενδιαφέρον από πλευράς εκπαιδευτικών για την υιοθέτηση
καινοτόμων πρακτικών και διαμορφώνονται οι κατάλληλες συνθήκες που υποστηρίζουν κι ενισχύουν
πρωτοβουλίες για συμμετοχή των μαθητών /τριών σε προγράμματα και δράσεις που άπτονται των
ενδιαφερόντων τους.

Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας φροντίζουν για τη συστηματική και αποτελεσματική παρακολούθηση της
φοίτησης των μαθητών/-τριών όπως και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά περιπτώσεις μαθητών/-τριών που
απουσιάζουν από το σχολείο συστηματικά.

Αναφορικά με τις σχέσεις όπως οικοδομούνται στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας διασφαλίζονται οι
προϋποθέσεις για τη δημιουργία θετικού κλίματος με την ενθάρρυνση των μαθητών /τριών να συνεργάζονται
δημιουργικά μεταξύ τους για όλα τα θέματα της σχολικής ζωής.

Διαφαίνεται ακόμα ότι στη σχολική μονάδα μεριμνά για τη διαχείριση προβλημάτων και την παροχή ευκαιριών
για δημιουργική συλλογική δράση και συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών/-τριών στη βελτίωση των
σχέσεων μεταξύ τους.

Παρά τις δύσκολες συνθήκες λόγω πανδημίας δόθηκε η δυνατότητα για την ουσιαστική συμμετοχή των
γονέων/κηδεμόνων στη σχολική ζωή και διασφαλίστηκε το χτίσιμο γεφυρών επικοινωνίας μαζί τους.

Σημεία προς βελτίωση



Προτάσεις προς βελτίωση

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Εστιάζοντας στον άξονα που αφορά την Ηγεσία και την οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
διακρίνεται η αξιοποίηση αποτελεσματικών πρακτικών και διαδικασιών από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο
Διδασκόντων του σχολείου για το συντονισμό της σχολικής ζωής, την ανάπτυξη επικοινωνίας και συνεργασίας
των μελών της σχολικής κοινότητας. Θετικό σημείο ακόμα  οι ενέργειες που έγιναν και οι πρωτοβουλίες που
αναπτύχθηκαν για την ενίσχυση των σχέσεων και την προώθηση της συνεργασίας  του σχολείου με άλλα
σχολεία, με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.
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Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Βασικό θετικό σημείο στο  συγκεκριμένο άξονα αναδεικνύεται το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για τη
συμμετοχή τους σε επιμορφωτικές δράσεις υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα, καθώς και η διαρκής
αναζήτηση πηγών επικαιροποίησης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους για την αποτελεσματική
εκτέλεση του έργου τους, την ενίσχυση της επαγγελματικής τους ταυτότητας και την συμβολή τους στη
διαμόρφωση της σχολικής μονάδας ως κοινότητας επαγγελματικής μάθησης.
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