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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Από την επικοινωνία μου με το σχολείο έχουν παρατηρηθεί τα ακόλουθα:
Σημαντικό στοιχείο η εφαρμογή της διαφοροποιημένης και εξατομικευμένης
διδασκαλίας προσαρμοσμένης στις ανάγκες των μαθητών.  Έτσι η αξιολόγηση
αφορούσε τους ατομικούς στόχους που θέτονταν για κάθε μαθητή.
Επιπλέον και αξιοσημείωτο αναφοράς η προσπάθεια των εκπαιδευτικών της
σχολικής μονάδας ενίσχυσης συγκεκριμένων μαθησιακών μοντέλων και
δεξιοτήτων όπως η αυτενεργός μάθηση, η συλλογική δράση και η γνωστική και
συναισθηματική εμπλοκή του μαθητή.
H φοίτηση των μαθητών/τριών του σχολείου μπορεί να  χαρακτηρισθεί συνεπής
και συστηματική. Τα μέτρα που εφαρμόζει το σχολείο είναι ενδεδειγμένα και
αποτελεσματικά.
Επιπλέον σημαντικό στοιχείο αντιμετώπισης η καλλιέργεια κλίματος
συνεργασίας μεταξύ των μαθητών με ενίσχυση των σχέσεων  φιλίας ,
συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών
μέσω διαφόρων προγραμμάτων, δράσεων και εκδηλώσεων. 
Σημαντικό στοιχείο η επιβράβευση κάθε θετικής στάσης των μαθητών και
μαθητριών είτε αυτό αφορά την επίδοσή τους , είτε τη συμπεριφορά τους. Με



την υποστήριξη της διεύθυνσης και του εκπαιδευτικού προσωπικού,
ενημερώνονται και να αναδεικνύουν κάθε εξωσχολική διάκριση των μαθητών
π.χ. σε κάποιο άθλημα.
Από την επικοινωνία μου με το σχολείο παρατηρήθηκε ένα καλό κλίμα
συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών καθώς και υλοποίηση
δράσεων ενσωμάτωσης των μαθητών από ευάλωτο κοινωνικά υπόβαθρο.

Σημεία προς βελτίωση

Σε έναν ζωντανό οργανισμό, όπως είναι κάθε σχολική μονάδα πάντοτε
υπάρχουν σημεία για βελτίωση .  Ο σύλλογος διδασκόντων γνωρίζει πολύ καλά
τα σημεία προς βελτίωση και ευελπιστώ ότι τα εντάξει στον προγραμματισμό
του. 
Επομένως πάντα υπάρχει το περιθώριο για περισσότερες καινοτόμες διδακτικές
μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, όπως ευρωπαϊκά προγράμματα, ένταξη των
νέων τεχνολογιών, ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής, αξιοποίηση της
σχολικής βιβλιοθήκης στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία αποτελούν
μερικές προτάσεις, 
Σημείο προς βελτίωση είναι η εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων ένταξης
των μαθητών μειονοτήτων με θεματική τη μουσική και την άθληση, η
συμμετοχή τους σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα ,διαγωνισμούς και σε
δράσεις συλλογικής προσπάθειας με την τοπική κοινότητα.
Επίσης  αναβάθμιση της σχολικής βιβλιοθήκης με εμπλουτισμό της συλλογής
και ένταξή της στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.

Προτάσεις προς βελτίωση

Η επιμόρφωση και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως eTwinning, 
Erasmus, Διαγωνισμό Ρομποτικής.
Ενδοσχολική επιμόρφωση σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις σχολείου
οικογένειας
Εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων ένταξης των μαθητών από ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες με θεματική τη μουσική και την άθληση

Επιπλέον καλλιέργεια θετικών σχέσεων ανάμεσα στους ετέρους της σχολικής
κοινότητας, εκπαιδευτικούς, γονείς. μαθητές/τριες
Οργάνωση ενδοσχολικής επιμόρφωσης που ανταποκρίνεται στης ανάγκες της
σχολικής μονάδας.
Εφαρμογή της ετεροπαρατήρησης της διδακτικής πράξης
Διάχυση καλών πρακτικών
Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος



Η ένταξη του STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Tο σχολείο λειτούργησε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  με πολύ
αποτελεσματικό τρόπο. Όλα όσα πέτυχε η σχολική μονάδα αποδεικνύουν την
εύρυθμη λειτουργία της από την πλευρά της διεύθυνσης, και του θετικού
σχολικού κλίματος που καλλιεργήθηκε ανάμεσα σε όλους τους εταίρους της
σχολικής κοινότητας.
Θετικό σημείο επίσης είναι οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις σε τομείς που οι
ίδιοι οι εκπαιδευτικοί εκδήλωσαν ενδιαφέρον.
Θετικό σημείο επίσης είναι η υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με
εξειδικευμένους φορείς. Το σχολείο συνεργάστηκε  με οργανισμούς και φορείς
της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας που συνέδραμαν επικουρικά στο έργο του
σχολείου κι εμπλούτισαν τη σχολική ζωή.

Θετικά σημεία η καλή οργάνωση που υπάρχει στο σχολείο και ευνοεί την
ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, τον καταμερισμό των εργασιών, την
αξιοποίηση των ιδιαίτερων ταλέντων και προσόντων των εκπαιδευτικών, την
ανάπτυξη πρωτοβουλιών και την οργάνωση πολλών συλλογικών
δραστηριοτήτων. Στις αποφάσεις του Συλλόγου συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι
εκπαιδευτικοί και οι αποφάσεις υλοποιούνται από όλους. Επιπλέον το επίπεδο
συνεργασίας της Σχολικής Μονάδας με τους αρμόδιους φορείς.

Σημεία προς βελτίωση

Η διατήρηση και η όσο το δυνατόν βελτίωση του, ήδη, υπάρχοντος εργασιακού
θετικού κλίματος.
Η διατήρηση και βελτίωση των σχέσεων με τους γονείς.
Η διατήρηση και βελτίωση των καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων τόσο
σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Η αναβάθμιση του εξοπλισμού των υπολογιστών.

Η προσπάθεια σχεδιασμού δράσεων συμμετοχής και επιμόρφωσης των γονέων

Προτάσεις προς βελτίωση

Η συνεχής αναβάθμιση της σχολικής βιβλιοθήκης με επικαιροποίηση της



συλλογής της και η ένταξή της στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία από
το σύνολο των εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών.
Η συνεχής αναβάθμιση τόσο των σχολικών δράσεων και προγραμμάτων όσο
και της σχολικής υποδομής με την ίδρυση και λειτουργίας της σχολικής
βιβλιοθήκης με επικαιροποίηση της συλλογής της και η ένταξή της στην
καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία από το σύνολο των εκπαιδευτικών και
μαθητών/τριών.
Η συνεχής χρήση και αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής.
Η συνεχής αναβάθμιση του εργαστηρίου υπολογιστών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Oι εκπαιδευτικοί του σχολείου έδειξαν ενδιαφέρον για επιμορφωτικές δράσεις
και συμμετείχαν στις ενδοσχολικές επιμορφώσεις που οργάνωσε το σχολείο.

Η σχολική μονάδα εφαρμόζει προγράμματα συνεργασίας και καινοτομιών
αναφορικά με τις παιδαγωγικές και μαθησιακές ανάγκες των μαθητών. Γεγονός
που φανερώνει τις προσπάθειες του σχολείου να εμπλουτίσει τη σχολική ζωή 
με δημιουργικές εθελοντικές δράσεις που προάγουν την παιδεία των μαθητών
και μαθητριών του σχολείου. Επιπλέον φανερώνει τη διάθεση των
εκπαιδευτικών να ξεφύγουν από το στενά όρια του αναλυτικού προγράμματος.

Σημεία προς βελτίωση

Είναι πάντα χρήσιμη και βοηθά στην αποτελεσματική εφαρμογή των
παιδαγωγικών μεθόδων όπως:
Μεγαλύτερη εξωστρέφεια του σχολείου με περισσότερες συμμετοχές σε Εθνικά,
Τοπικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, σε δίκτυα σχολείων, διαγωνισμούς
δημιουργικότητας και καινοτομίας καθώς και σε προγράμματα κοινωνικού
ενδιαφέροντος.  
Μεγαλύτερη εξωστρέφεια του σχολείου με περισσότερες συνεργασίες με
τοπικούς φορείς και το σύλλογο γονέων καθώς και σε δίκτυα φορέων με
θεματικές περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αειφορίας, STEM και ρομποτικής
καθώς και σε ευρύτερα προγράμματα κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Προτάσεις προς βελτίωση

Συμμετοχή του σχολείου σε τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, που
θα βοηθήσουν στην διεύρυνση της εξωστρέφειας του σχολείου.



Η ένταξη του STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία,
Ευρύτερο πεδίο και αριθμός ενδοσχολικών επιμορφώσεων με συμμετοχή
εξωτερικών ειδικών συνεργατών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και σε
συνεργασία με το σύλλογο γονέων.


