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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

 Καλές σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους.
 Μηδενική σχολική διαρροή.
 Καλή οργάνωση σχολικής μονάδας.
 Συνεργασία με Σύλλογο Γονέων και Τοπικούς Φορείς

Σημεία προς βελτίωση

Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς εμπλουτίζουν και ενισχύουν το παιδαγωγικό έργο

Υλοποίηση προγραμμάτων για τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών, που να εστιάζουν στην
ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και των ηθικών αξιών.

Επιμορφωτικές συναντήσεις εκπαιδευτικών και γονέων με ομιλίες-ανοιχτές συζητήσεις ειδικών για θέματα που
αφορούν τον παιδαγωγικό ρόλο των γονέων αναφορικά με την αγωγή και την υγιή ανάπτυξη των παιδιών.

 

Προτάσεις προς βελτίωση

Σημαντική θεωρείται η ενίσχυση πρωτοβουλιών από τους μαθητές για την οργάνωση δράσεων από τα ίδια τα
παιδιά, εμπνευσμένα από το θέμα ( π.χ, οργάνωση μιας μαθητικής συναυλίας, μιας αθλητικής συνάντησης, μιας



θεατρικής παράστασης, τελετής εορτής κ.λ.π) προς ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η οργάνωση των τομέων της σχολικής ζωής

Η συνεχής ενημέρωση των γονέων

Η βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής

Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και έμπρακτης υποστήριξης με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων

Η καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης συνεργασίας και σεβασμού με τους μαθητές του Σχολείου

Η δημιουργία του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου με γνώμονα τη διασφάλιση  των
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η συνεργασία του Σχολείου με αρμόδιους φορείς για την υποστήριξη και ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου της
σχολικής μονάδας

Η δημιουργία της δυναμικής ιστοσελίδας και η διάχυση μέσω αυτής των καλών πρακτικών και του έργου του
Σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Τακτικότερη ενημέρωση των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία για τη διασφάλιση του περιεχομένου
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της σχολικής σας μονάδας.

Ανάληψη πρωτοβουλιών μεγαλύτερη εξωστρέφιας

Προτάσεις προς βελτίωση

Ύπαρξη συγκεκριμένης στοχοθεσίας από τη διεύθυνση,βέλτιστη αξιοποίηση διδακτικού προσωπικού, συνεχής
βελτίωση εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικής υποδομής, δυναμική αλληλεπίδραση με την κοινωνία, συμμετοχή σε
εθελοντικές δράσεις με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, έμπρακτη αλληλεγγύη προς φιλανθρωπικές οργανώσεις ,
χρήση πλατφορμών σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

 Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου τους σε εκπαιδευτικές δράσεις

Σημεία προς βελτίωση

Η προσπάθεια προσωπικής επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσω των επιμορφώσεων

Η δυνατότητα μεταφοράς των γνώσεων που αποκτήθηκαν μέσω επιμορφώσεων στην καθημερινή εκπαιδευτική



πράξη

Προτάσεις προς βελτίωση

Οι εκπαιδευτικοί από μόνοι τους ενδιαφέρονται για τις νέες σύγχρονες απόψεις τόσο παιδαγωγικές όσο και
επιστημονικές. Θα χρειαστεί λοιπόν να συμμετέχουν σε περισσότερες επιμορφώσεις με περιεχόμενο  που θα
αφορά στο γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας του κάθε κλάδου εκπαιδευτικών αλλα και παιδαγωγικές μεθόδους
. 


