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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ιδιαίτερα θετική και εποικοδομητική υπήρξε η στενή συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών τόσο της ιδίας
ειδικότητας όσο και διαφορετικών ή συναφών ειδικοτήτων προκειμένου να στηριχτούν μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες, να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες λόγω της εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης τα δύο
προηγούμενα σχολικά έτη / των απαιτήσεων από την Τράπεζα Θεμάτων. 

Σημεία προς βελτίωση

Προτάσεις προς βελτίωση

Το επόμενο σχολικό έτος να διατηρηθούν και να ενισχυθούν τα θετικά σημεία της λειτουργίας της σχολικής 
μονάδας και η αγαστή συνεργασία μεταξύ της Διεύθυνσης του σχολείου με το Σύλλογο Διδασκόντων να προβεί 
σε εξίσου αξιόλογες δράσεις..

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικό σημείο είναι ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία και σύμπνοια μεταξύ των μελών του Συλλόγου
Διδασκόντων, γεγονός που δημιουργεί το υπόβαθρο, ώστε η Διεύθυνση του σχολείου να προβαίνει σε καινοτόμες



δράσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας δημιουργώντας ευνοϊκό κλίμα
για την αρμονική συνύπαρξη εκπαιδευτικών και μαθητών. Πρόκειται για μια σχολική μονάδα που λειτουργεί
υποδειγματικά έχοντας αντιμετωπίσει με τον καλύτερο τρόπο τις προκλήσεις της πανδημίας αλλά του
εκπαιδευτικού έργου στο σύνολο του που γίνεται όλο και περισσότερο πολύπλοκο και απαιτητικό σε κάθε
έκφανσή του.

Σημεία προς βελτίωση

Προτάσεις προς βελτίωση

Το επόμενο σχολικό έτος να διατηρηθούν και να ενισχυθούν τα θετικά σημεία της λειτουργίας της σχολικής 
μονάδας και η αγαστή συνεργασία μεταξύ της Διεύθυνσης του σχολείου με το Σύλλογο Διδασκόντων να προβεί 
σε εξίσου αξιόλογες δράσεις.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Από τα υπάρχοντα στοιχεία καθώς και την συνεργασία με τη Διεύθυνση του σχολείου διαφαίνεται ότι η θετική
ανταπόκριση των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις για την επαγγελματική τους εξέλιξη και η προθυμία για
συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα  και ενδοσχολικές δράσεις υπήρξε γόνιμη.

Σημεία προς βελτίωση

Προτάσεις προς βελτίωση

Προτείνουμε την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα Μικτής Μάθησης και Ανεστραμμένης Τάξης
(Blended Learning – Flipped Classroom), με στόχο την καλύτερη διαχείριση του χρόνου στη σχολική τάξη από τον
εκπαιδευτικό καθώς και την εναρμόνιση της διδακτικής πρακτικής με σύγχρονα αποτελεσματικά μοντέλα
διδασκαλίας που ενσωματώνουν τα ενδιαφέροντα και τον τρόπο μάθησης των μαθητών του 21ου αιώνα με την
συνακόλουθη χρήση της Τεχνολογίας.

Επίσης, προτείνουμε επιμορφωτικά σεμινάρια για τις ποικίλες μορφές αξιολόγησης των μαθητών, π.χ.
αθροιστικής, διαμορφωτικής και εναλλακτικής, ώστε να υπάρχει ευρεία εικόνα για την κατάκτηση των τιθέντων
διδακτικών στόχων για τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών.


