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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Αποτελεσματική εφαρμογή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με επιτυχία.

Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών.

Ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/τριών.

Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης . 

Συμμετοχή σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. 

Μηδενική σχολική διαρροή.

 Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης  και συνεργασίας μεταξύ μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών
και  οικογένειας.

Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού.

Επιμόρφωση γονέων -κηδεμόνων.

Σημεία προς βελτίωση

Συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εκπαιδευτικών σχετικά με νέες παιδαγωγικές και
διδακτικές πρακτικές.



Διατήρηση και ενίσχυση των καλών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων του σχολείου με την οικογένεια. 

Προτάσεις προς βελτίωση

Συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών για θέματα αξιοποίησης ψηφιακών εφαρμογών στην διδακτική πράξη με
συμμετοχή σε κοινότητες μάθησης και πρακτικής που λειτουργούν μέσω των εφαρμογών eClass και e-me.

Συνέχεια των δράσεων συστηματικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης των γονέων και κηδεμόνων μετά από
διερεύνηση και επικαιροποίηση των επιμορφωτικών αναγκών τους. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Αποδοτική διοικητική οργάνωση του σχολείου με ορθολογική αξιοποίηση πόρων για συντήρηση, αποκατάσταση
και εκσυγχρονισμό της υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου.  
Συλλογικός επιμερισμός διοικητικού έργου με βάση τις δυνατότητες, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των
εκπαιδευτικών.
Συνεργασία του σχολείου με κοινοτικούς φορείς. 
Συμμετοχή σχολείου με παρουσίαση σε τοπικές ημερίδες για ανάδειξη και διάχυση καλών πρακτικών δημοτικών
σχολείων. 

Σημεία προς βελτίωση

Ενίσχυση και γενίκευση των συνεργατικών βιωματικών δραστηριοτήτων μεταξύ των μαθητών/-τριών. 
Διατήρηση και ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας και συνευθύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου. 
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για συμμετοχή σε δίκτυα συνεργαζόμενων σχολείων. 

Προτάσεις προς βελτίωση

Διαρκής και συστηματική διερεύνηση προτεραιοτήτων βελτίωσης τομέων της σχολικής πρακτικής και αναζήτηση
νέων αποτελεσματικότερων τρόπων επικοινωνίας και σύμπραξης του σχολείου με κοινοτικούς ή εθνικούς φορείς
επιμόρφωσης και υποστήριξης.

Στοχευμένη διερεύνηση, προγραμματισμός και υλοποίηση  δραστηριοτήτων συμμετοχής και συνεργασίας σε
τοπικά και εθνικά δίκτυα σχολείων. 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία



Η κινητοποίηση κα το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για ενημέρωση/επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη.
Συνεχής αναζήτηση ενημέρωσης και δυνατοτήτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής αναβάθμισης των
εκπαιδευτικών. 
Παρακολούθηση επιμορφώσεων που υλοποιήθηκαν εξ αποστάσεως από το ΙΕΠ (Εργαστήρια Δεξιοτήτων,
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία), από ΠΕΚΕΣ και αρμόδιους ΣΕΕ. 

Σημεία προς βελτίωση

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενδοσχολικών επιμορφωτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς. 
Συμμετοχή σε δίκτυα συνεργαζόμενων σχολείων.
Ενημέρωση και συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα .

Προτάσεις προς βελτίωση

Συστηματική διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών και  συνεργασία με υποστηρικτικούς εθνικούς
και ευρωπαϊκούς φορείς για συμμετοχή σε διαθέσιμα επιμορφωτικά προγράμματα.
Ενημέρωση για επιμορφωτικές δράσεις καθώς και διαδικασίες συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΙΚΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS
https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3677-zontani-roi-iky-hellenic-na-erasmus-plus 

etwinning

https://www.etwinning


