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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

 

- Μαθητοκεντρικές και εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις με ιδιαίτερη έμφαση στη διαφοροποιημένη
παιδαγωγική προσέγγιση, χρήση εργαλείων ΤΠΕ, δράση της ομάδας εικαστικών και ευαισθητοποίηση των
μαθητών/τριών πάνω σε διαχρονικά κοινωνικά θέματα, δραστηριοποίηση των μαθητών/τριών στην τρισδιάστατη
εκτύπωση στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, συμμετοχή μαθητών/τριών σε διαγωνισμούς και
προγράμματα καινοτομίας, σε  ERASMUS μέσα από το οποίο δημιουργήθηκε το STEAM Club με σημαντικές
δημιουργίες για το σχολείο, υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος διαμορφωτικής αξιολόγησης.

- Απουσία μαθητικής διαρροής, συνεπής και συστηματική φοίτηση των μαθητών/τριών στο σχολείο και
συνεργασία με τον συνήγορο του παιδιού.

- Βελτίωση των σχέσεων μαθητών/τριών μέσα από την δράση “Σχολική Διαμεσολάβηση: ένας εναλλακτικός
τρόπος επίλυσης συγκρούσεων στο σχολείο”.

- Συνεργασία και αγαστές σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.

- Επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

 

Σημεία προς βελτίωση



 

Σε συνέχεια της επιμόρφωσης εκπαιδευτικών που έγινε στο σχολείο με βάση το θεωρητικό πλαίσιο και τις αρχές
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας μπορούν να εφαρμοστούν τα ποικίλα μέσα και οι στρατηγικές της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας από όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου. Επίσης μπορούν να
εφαρμοστούν και εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης των μαθητών/τριών.  

.  

Προτάσεις προς βελτίωση

Στο σχολείο γίνεται αξιόλογη και συστηματική εργασία. Πάντα βέβαια υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω
βελτίωση. Μπορεί να συνεχιστεί το σχέδιο δράσης που υλοποιήθηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, καθώς η
σχολική διαμεσολάβηση αποτέλεσε καλή πρακτική για το σχολείο. Μπορεί ακόμη να υπάρξει συμμετοχή σε
προγράμματα που βοηθούν τους/τις μαθητές/τριες να διαχειριστούν ομαλά τη μετάβασή τους στην επόμενη
σχολική βαθμίδα. Τέλος, μπορούν να οργανωθούν επιμορφώσεις γονέων/κηδεμόνων για εκπαιδευτικά/κοινωνικά
ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. ασφαλή χρήση του διαδικτύου, πρόληψη βίας).

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

- Η εστίαση τόσο στο εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον της σχολικής μονάδας:  προγραμματισμός και
οργάνωση της σχολικής ζωής, κατανομή αρμοδιοτήτων και εξωδιδακτικών καθηκόντων, συλλογική λήψη
αποφάσεων, επικοινωνία του Εσωτερικού Σχολικού Κανονισμού με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και
συστηματική προσπάθεια παρακολούθησης της εφαρμογής του, υλοποίηση προγραμμάτων και αναβάθμιση της
υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου, κ.ά.

- Παροχή βοήθειας σε οικογένειες μαθητών του σχολείου με χαμηλό βιοτικό και οικονομικό επίπεδο, ανάπτυξη
εθελοντισμού, κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, συνεργασία μεταξύ μαθητών/τριών, συνεργασία με την
τοπική κοινότητα και τους τοπικούς φορείς μέσω της ανάπτυξης της δράσης "Καλλιέργεια εθελοντισμού
κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικής συνείδησης".

- Μέριμνα της εκπαιδευτικής κοινότητας για τη συμπερίληψη και την ένταξη των μαθητών/τριών προσφύγων με
τη συμμετοχή τους στη δράση της κοινωνικής αλληλεγγύης και της προσφοράς προς ευάλωτες οικονομικά και
κοινωνικά ομάδες.

- Εξοικείωση με θέματα οδικής ασφάλειας στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Σημεία προς βελτίωση

Εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού, της βιβλιοθήκης και του τεχνολογικού εξοπλισμού της σχολικής
μονάδας.

Προτάσεις προς βελτίωση

Μπορεί να συνεχιστεί το σχέδιο δράσης "Καλλιέργεια εθελοντισμού κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικής
συνείδησης", καθώς οι κοινωνικές δράσεις και οι πράξεις εθελοντισμού είναι ανεξάντλητες, ή να αναπτυχθεί
κάποιο άλλο στη "Διοικητική λειτουργία". Στη συνεργασία με φορείς μπορεί να προστεθεί και η συνεργασία με
άλλες σχολικές μονάδες. Για περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας του σχολείου μπορεί να γίνει διάχυση των
αποτελεσμάτων των δράσεων (μέσω ιστοσελίδας, κ.ά.).



 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

- Συμμετοχή σε δράσεις επαγγελματικής ανάπτυξης (επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών του σχολείου για την
παροχή πρώτων βοηθειών, τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, την ανεστραμμένη τάξη και τη διαφοροποιημένη
διδασκαλία).

- Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών μέσω της ανάπτυξης της δράσης "Ένα παράθυρο στην Ευρώπη" σε πρόγραμμα
erasmus και σε πρόγραμμα Assess@Learning.

Σημεία προς βελτίωση

Μπορούν να συνεχιστούν τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα.

Προτάσεις προς βελτίωση

Προτείνεται η συνέχιση των προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, η συμμετοχή σε
επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΕΠ και άλλων επιστημονικών φορέων, καθώς και η συνέχιση των εθνικών και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Στα προγράμματα επιμόρφωσης μπορούν να αξιοποιηθούν οι επαγγελματικές
γνώσεις και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Επίσης μπορεί να συνεχιστεί η ανάπτυξη του σχεδίου δράσης στα
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, στο οποίο να εξασφαλίζεται η ευρύτερη, κατά το δυνατόν, συμμετοχή και
ενεργός εμπλοκή μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.
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