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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ως θετικά σημεία εκλαμβάνονται:

Η εφαρμογή εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας και μάθησης μέσω των οποίων ενισχύονται οι ήπιες και
ψηφιακές δεξιότητες των μαθητων/τριών σας

Η υποστήριξη μαθητών /τριών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ή μαθητών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες με
την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων δομών της σχολικής μονάδας

Η απουσία φαινομένων σχολικής διαρροής

Η συνεχής, ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας πολύ βασική
για την ομαλή λειτουργία του σχολείου.

 

Σημεία προς βελτίωση



Σύμφωνα με την αποτύπωση και αποτίμηση των δράσεων της σχολικής μονάδας τα σημεία που χρήζουν κάποιας
βελτίωσης εντοπίζονται στην στελέχωση των υποστηρικτικών δομών του σχολείου από εξειδικευμένο προσωπικό
και ο σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων μετάβασης μεταξύ των βαθμίδων, τα οποία είναι πολύσημαντικά
για την την ομαλή   ένταξη των μικρών  μαθητών στο περιβάλλον του δημοτικού σχολείου, βάζονταςτις βάσεις
για μια μαθησιακή πορεία  αποτελεσματική και ουσιαστική. 

Προτάσεις προς βελτίωση

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων μετάβασης θα μπορούσε να περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες
του συλλογικού σας προγραμματισμού για την επόμενη σχολική χρονιά.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Αποτελεσματική και συμμετοχική ηγεσία που βασίζεται στην πιστή τήρηση της κείμενης νομοθεσίας αλλά και
στην πολύ σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της σχολικής μονάδας δεν μπορεί παρά να αποτελεί τη
βάση για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος συνεργατικού που διέπεται από τις αρχές του αλληλοσεβασμού, της
αλληλεγγύης και της αλληλοκατανόησης. Η αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και η συνεχής συνεργασίας
με τους αρμόδιους φορείς, είτε εκπαιδευτικούς είτε τοπικής αυτοδιοίκησης,βοήθησαν σημαντικά την αναβάθμιση
της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου. 

Σημεία προς βελτίωση

Ενίσχυση της εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας μέσα από παρεμβάσεις ανάδειξης των πολύ καλών πρακτικών
που ήδη εφαρμοζονται σε αυτή. Η συνεχής και ανατροφοδοτική επικοινωνία και συνεργασία με τους φορείς της
τοπικής αυτοδιοίκησης θα αποδώσει τα μέγιστα οφέλη για την αναβάθμιση και υλικοτεχνική υποστήριξη της
μονάδας.

Προτάσεις προς βελτίωση

Προτείνεται η υλοποίηση σχετικών σχεδίων δράσης πάνω στα σημεία βελτίωσης που αναφέρθηκαν στο σχετικό
πεδίο της λειτουργίας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η προθυμία και η συμμετοχή παρά τις όποιες πιθανές δυσκολίες έπρεπε να αντιμετωπιστούν με βάσης τις
ιδαίτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολκιων μονάδων κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, ενίσχυσαν την
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του σχολείου ,οι οποίοι με τη σειρά τους επικοινώνησαν στο
σύνολο της σχολικής μονάδας νέες τεχνικές, νέα δεδομένα και νέους τρόπους προσέγγισης της γνώσης.

Σημεία προς βελτίωση



Τα σημεία προς βελτίωση ενσωματώνονται στις προτάσεις βελτίωσης.

Προτάσεις προς βελτίωση

Η συμμετοχή και η ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα ή
προγράμματα είναι μια διαδικασία που μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες επιμόρφωσης, ανταλλαγής καλών
πρακτικών, πρόσβασης και διαμοιρασμού πληθώρας υλικού, διάδρασης και αλληλεπίδρασης μεταξύ
εκπαιδευτικών δομών εντός και εκτός της χώρας. Ως εκ τούτου προτείνεται η εμπλοκή σας με τον σχεδιασμό και
την υλοποίηση συγκεκριμένου σχεδίου στον άξονα Επαγγελματική Ανάπτυξη των Εκπαιδευτικών.


