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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν την παιδαγωγική και τη μαθησιακή λειτουργία, εστιασμένα
στις ιδιαιτερότητες της σχολικής σας μονάδας όπως:

 -αρκετοί  εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις

-καλές σχέσεις μαθητών/τριων μεταξύ τους, καλές σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριων
και εκπαιδευτικών,

-καλές σχέσεις σχολείου οικογένειας-έγκαιρη ενημέρωση

-λειτουργία θεσμού Συμβούλου Σχολικής Ζωής

- μηδενική σχολική διαρροή, ομαλή επανένταξη των μαθητών/τριων στη σχολική πραγματικότητα και την
ικανοποιητική ανταπόκρισή τους στις αυξημένες απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος   

- σύνδεση θεωρίας με  την πράξη, οι μαθητές/τριες  ανέλαβαν πρωτοβουλίες, συνεργάστηκαν με
συμμαθητές/τριες τους και παρουσίασαν  το έργο τους στη σχολική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία.

Σημεία προς βελτίωση



Η αποτύπωση και η περιγραφή των χαρακτηριστικών της παιδαγωγικής και της μαθησιακής λειτουργίας της
Σχολικής σας Μονάδας με σκοπό τη συνεχής βελτίωση της ποιότητας του προσφερόμενου εκπαιδευτικού έργου ,
αλλά και η δημιουργία κλίματος συνεργασίας και αλληλοσεβασμού μεταξύ των μελών της  επηρεάζεται
 ανασταλτικά από παράγοντες όπως τεχνολογικό εξοπλισμό στελέχωση σχολείου και επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών. Τα παραπάνω Θα αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία και στο σχεδιασμό στοχευμένων ενεργειών
και δράσεων.Σε κάθε περίπτωση παρόμοιες ενέργειες είναι καλό να εδράζονται: α) στη χρήση ποιοτικών
δεδομένων ή/και σε συνδυασμό με ποσοτικά στοιχεία (σε άξονες που μπορεί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα), β)
στη συνοπτική παρουσίαση των τεκμηρίων με απλή αναφορά στο σχετικό αρχείο και γ) στη χρήση
επιστημονικών εργαλείων διερεύνησης αξόνων, όπως παρουσιάζονται στον σχετικό Οδηγό  του ΙΕΠ.

Προτάσεις προς βελτίωση

 

Προτείνεται η παραπέρα αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και αξιοποίηση των κατάλληλων εργαλείων για τη
διερεύνηση και την αποτύπωση των αναγκών της σχολικής σας μονάδας σε θέματα παιδαγωγικής και
μαθησιακής λειτουργίας, προκειμένου να σχεδιαστούν δράσεις που θα υποστηρίζουν σταθερά παρόμοιες
λειτουργίες. Επιπλέον προτείνεται η συνέχιση της αξιοποίησης διδακτικών πρακτικών μεθοδολογιών,
στρατηγικών και τεχνικών που προάγουν την δημιουργική, βιωματική, ερευνητική μάθηση σύμφωνα με το
πνεύμα της σύγχρονης παιδαγωγικής.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Αναδείχθηκαν ορισμένες πτυχές που συνδέονται με τη διοικητική λειτουργία  της σχολικής σας μονάδας:

- συλλογική προτεραιοποίηση στόχων

- διαμόρφωση και εφαρμογή του σχολικού κανονισμού μέσω  συλλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών

-ενθάρρυνση  εκπαιδευτικών καλλιέργεια  σεβασμό, την εμπιστοσύνη, τη  συνεργασία και την αλληλοβοήθεια

-καλή συνεργασία με σχολική επιτροπή του δήμου Πάρου

-προστασία, αξιοποίηση εξωτερικού χώρου του σχολείου

- αξιοποίηση αίθουσα covid

- ύπαρξη ενισχυμένων σχέσεων με σχολικές μονάδες των δυο βαθμίδων και φορείς ΔΔΕ, ΠΕΚΕΣ, και ΚΕ.ΔΑ.ΣΥ

- πρωτοβουλία για  ενίσχυση εξωστρέφειας σχολικής μονάδας

Σημεία προς βελτίωση



Η διερεύνηση και η αποτύπωση σημείων προς βελτίωση όπως:

- επιδίωξη συνεργασίας και με  άλλους τοπικούς φορείς

-αδελφοποίηση σχολικών μονάδων με  την ανταλλαγή επισκέψεων

είναι εστιασμένες στις ιδιαιτερότητές που προβάλουν ένα σύγχρονο, δημοκρατικό προφίλ οργάνωσης και
διοίκησης του σχολείου.

Μπορεί να εμπλουτιστούν μελλοντικά και από άλλες δράσεις ή ερευνητικά εργαλεία. Σε κάθε περίπτωση κάθε
προσπάθεια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι καλό να εδράζεται: α) στη χρήση ποιοτικών δεδομένων
ή/και σε συνδυασμό με ποσοτικά στοιχεία (σε άξονες που μπορεί να υπάρχει αυτή η δυνατότητα), β) στη
συνοπτική παρουσίαση των τεκμηρίων με απλή αναφορά στο σχετικό αρχείο και γ) χρήση επιστημονικών
εργαλείων διερεύνησης αξόνων, όπως παρουσιάζονται στον σχετικό Οδηγό  του ΙΕΠ.

Προτάσεις προς βελτίωση

Προτείνεται η παραπέρα αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και των κατάλληλων εργαλείων για τη διερεύνηση
και την αποτύπωση της ανάγκης  αναβάθμισης του σχολείου στον τομέα της τεχνολογίας  

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Αναδείχθηκαν ορισμένες πτυχές που συνδέονται με τη Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών όπως

-υψηλή κατάρτιση  εκπαιδευτικών σε τυπικά προσόντα από φορείς.

-υλοποίηση  ενδοσχολική επιμόρφωσης

- υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων  για χρησιμότητα ετεροπαρατήρησης

- υλοποίηση δράσεων ανάπτυξης γλωσσικού και επιστημονικού εγγραματισμού

Σημεία προς βελτίωση

Η διερεύνηση και η αποτύπωση των χαρακτηριστικών της Επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, όπως
ο εντοπισμός αναγκών για περισσότερη συμμετοχή του σχολείου σε  Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα και
συνεργασίας με  άλλα σχολεία μπορεί να εμπλουτιστεί μελλοντικά και από άλλες δράσεις ή ερευνητικά
εργαλεία. Σε κάθε περίπτωση κάθε προσπάθεια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι καλό να εδράζεται:
α) στη χρήση ποιοτικών δεδομένων ή/και σε συνδυασμό με ποσοτικά στοιχεία (σε άξονες που μπορεί να υπάρχει
αυτή η δυνατότητα), β) στη συνοπτική παρουσίαση των τεκμηρίων με απλή αναφορά στο σχετικό αρχείο και γ)
χρήση επιστημονικών εργαλείων διερεύνησης αξόνων, όπως παρουσιάζονται στον σχετικό Οδηγό  του ΙΕΠ.

Προτάσεις προς βελτίωση



Προτείνεται η παραπέρα αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και των κατάλληλων εργαλείων για τη διερεύνηση
και την αποτύπωση των αναγκών της σχολικής σας μονάδας σε θέματα  Επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών , προκειμένου να σχεδιαστούν δράσεις βελτίωσης των δεικτών

·    Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με τη μορφή της ετεροπαρατήρησης  ίσως δημιουργία
κοινότητας πρακτικής και μάθησης ( Wegner) για « πρακτική επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες και τα
ψηφιακά εργαλεία» ή και  « διαδικασία συμμετοχής σε  ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και ο τρόπος που μπορεί να
υλοποιηθεί».

·   Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus κ.λπ.)


