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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η λειτουργία του σχολείου υπό τις συνθήκες της πανδημίας με την εκμετάλλευση των ψηφιακών μέσων επέφερε
ικανοποιητικό αποτέλεσμα στον τομέα της μάθησης και διδασκαλίας. Σίγουρα δια ζώσης κατά την προσεχή
σχολική χρονιά πρέπει να αναζητηθούν συγκεκριμένες δράσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου
έργου.

Σημεία προς βελτίωση

Σίγουρα δια ζώσης κατά την προσεχή σχολική χρονιά πρέπει να αναζητηθούν συγκεκριμένες δράσεις για τη
βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου.

Προτάσεις προς βελτίωση

Εξαρχής προγραμματισμός μεθόδων και τρόπων επιτυχούς μάθησης και διδασκαλίας για τους μαθητές του
σχολείου θα πρέπει να αναζητηθούν κατά την προσεχή σχολική χρονιά. Επιμορφώσεις και δράσεις θα πρέπει να
καθοριστούν εξαρχής και να εκπονηθεί συγκεκριμένο παιδαγωγικό σχέδιο που να περιλαμβάνει και καινοτόμες
κατά το δυνατόν μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης.

Διοικητική λειτουργία



Θετικά σημεία

Δεδομένων των συνθηκών το σχολείο ανταποκρίθηκε στον τομέα της διοίκησης του στην καλή λειτουργία και
αντιμετώπιση προβλημάτων. Καλύτερες υγειονομικές συνθήκες θα επέτρεπαν περισσότερες ενέργειας που θα
προήγαγαν την εξωστρέφεια και τη συνεργασία με τους φορείς τους σχετικούς με την εκπαίδευση και την τοπική
κοινωνία.

Σημεία προς βελτίωση

Το τέλος της πανδημίας πρέπει να προσφέρει κατά τη διάρκεια του προγραμματισμού του έργου του σχολείου για
το προσεχές σχολικό έτος δράσεις που θα ενισχύουν την υλικοτεχνική υποδομή αλλά και την εξωστρέφεια της
σχολικής μονάδας.

Προτάσεις προς βελτίωση

Να ενισχυθεί η παρουσία του σχολείου στην τοπική κοινωνία και να φανεί το έργο του κατά τη νέα σχολική
χρονιά να προωθηθούν επίσης οι σχέσεις με όλους τους εμπλεκόμενους με την εκπαίδευση φορείς του τόπου. Να
υπάρξει προτροπή εκ μέρους της ηγεσίας του σχολείου για συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές και
Παιδαγωγικής φύσης συναντήσεις με τους κατάλληλους κατά περίπτωση φορείς.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Παρά την Πανδημία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που αυτή επέβαλε οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν σε
αρκετές δράσεις. Αυτό όπως είναι γνωστό για την εκπαίδευση αλλά και την επαγγελματική τους ανάπτυξη
αποτελεί ένα εξαιρετικά θετικό σημείο που επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε το συγκεκριμένο δείκτη ως επιτυχημένο.

Σημεία προς βελτίωση

Παρά την Πανδημία και τις ιδιαίτερες συνθήκες που αυτή επέβαλε οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετείχαν σε
αρκετές δράσεις. Αυτό όπως είναι γνωστό για την εκπαίδευση αλλά και την επαγγελματική τους ανάπτυξη
αποτελεί ένα εξαιρετικά θετικό σημείο που επιτρέπει να χαρακτηρίσουμε το συγκεκριμένο δείκτη ως
επιτυχημένο. Παρά το ήδη καλό αποτέλεσμα οι δράσεις μπορούν να επεκταθούν και η συμμετοχή των
εκπαιδευτικών να γίνει μεγαλύτερη. Από την τεκμηρίωση που το σχολείο προσφέρει αποδεικνύεται ότι υπάρχουν
μεγάλες δυνατότητες.

Προτάσεις προς βελτίωση

Παρά το ήδη καλό αποτέλεσμα οι δράσεις μπορούν να επεκταθούν και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών να γίνει
μεγαλύτερη. Από την τεκμηρίωση που το σχολείο προσφέρει αποδεικνύεται ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες.


