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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Τα θετικά σημεία που επισημαίνονται είναι η  συνεχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας να
εφαρμόζει καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, να ενισχύει τις ήπιες και τις ψηφιακές δεξιότητες των
μαθητών/τριών και να επιλέγουν σχολικές δραστηριότητες και προγράμματα, ώστε να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες και στα ενδιαφέροντα όλων των μαθητών/τριών υποστηρίζοντας παράλληλα ευάλωτες ομάδες
μαθητών/τριών και μαθητών/τριών.

Σημεία προς βελτίωση

Εύκολα διαπιστώνεται ότι η επιλογή καινοτόμων προσεγγίσεων και η υλοποίηση των εργαστηρίων δεξιοτήτων
συνέβαλαν σημαντικά.

Προτείνουμε να αποτελέσει έναυσμα για τη διατήρηση αυτής της επιλογής και για τον εμπλουτισμό των
θεματικών των εργαστηρίων με νέες εστιασμένες σε θέματα που θα ενδιαφέρουν και τους ίδιους τους μαθητές
και θα επιλεγούν μαζί με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

Επιπλέον θετικά επισημαίνεται η εφαρμογή των εργαστηρίων δεξιοτήτων, καθώς αναφέρονται  αποτελέσματα.
Προτείνεται ισχυρά, λοιπόν, η συνέχιση τους μαζί με άλλα προγραμμάτων, ώστε να δημιουργηθεί μία
συνεργατική κουλτούρα μάθησης, αξιών και ήθους και εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας.

Προτάσεις προς βελτίωση

Η σύσταση του μαθητικού πληθυσμού και οι προσπάθειες που καταβάλει συστηματικά να περιορίσει τη σχολική



διαρροή καταδεικνύει την αναγκαιότητα για ενίσχυση της ανταπόκρισης της σχολικής μονάδας στις ανάγκες
των μαθητών.

Η επιλογή της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, ως ανταπόκριση στα διαφορετικά ενδιαφέροντα των
μαθητών/τριών, στα διαφορετικά στυλ μάθησης, αλλά και στο διαφορετικό σημείο εισόδου (διαφορετικό επίπεδο
μαθησιακής ετοιμότητας) θα συμβάλει σημαντικά.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Εύκολα διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, η επίτευξη των παρακάτω:

-Στοχοθεσία και προτεραιοποίηση στόχων

-Διασφάλιση της εφαρμογής του σχολικού κανονισμού

-Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού

-Κατανομή και διαχείριση πόρων

-Προστασία, αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων - υποδομών

-Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς.

- Εξωστρέφεια -διάχυση καλών πρακτικών.

Σημεία προς βελτίωση

Η εξωστρέφεια που εμφανίζει η συγκεκριμένη σχολική μονάδα θα μπορούσε να ενισχυθεί κι άλλο με την εμπλοκή
της σε περισσότερα προγράμματα (εθνικά και ευρωπαϊκά) και αυτό μπορεί να αποτελέσει μέρος του κοινού
οράματος της διεύθυνσης με το σύλλογο διδασκόντων.

Προτάσεις προς βελτίωση

 Η διάχυση των αποτελεσμάτων των  δράσεων που επιλέγετε και η παρουσίασή τους με διαφορετικούς τρόπους
και μέσα (δημοσιεύσεις, ημερίδες διάχυσης, δελτία τύπου στην τοπική κοινότητα κ.ά.) μπορούν να αναδείξουν τη
σημαντικότητα της ανάληψης αυτών των δραστηριοτήτων και για άλλους εκπαιδευτικούς και μέλη της τοπικής
κοινωνίας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Μεταξύ των θετικών σημείων επισημαίνονται:

-Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς

-Συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις

Σημεία προς βελτίωση



Καθώς τα θέματα των δράσεων θα πρέπει να προκύπτουν από τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, θα έχουν ως
αποτέλεσμα να ενδυναμώνονται άμεσα και να προάγεται ο διδακτικός και παιδαγωγικός τους ρόλος.

Οι ενδοσχολικές επιμορφώσεις προτείνεται να είναι εστιασμένες στις ανάγκες της σχολικής μονάδας και σε
άλλους τομείς, μέσω αναθεωρήσεων όπου χρειαστεί στον αρχικό σχεδιασμό  σύμφωνα με τη δυναμική εξέλιξη
των εκπαιδευτικών θεμάτων που απασχολούν τη σχολική μονάδα. 

Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών θα αποτελέσουν τη βάση για τη
συνέχιση με ακόμη πιο αποτελεσματικό τρόπο. Η αξιολόγηση από την ομάδα που σχεδιάζει και τα μέλη που
συμμετέχουν θα δώσει την απαραίτητη ανατροφοδότηση για σημεία προς βελτίωση.

Προτάσεις προς βελτίωση

Προτάσεις αποτελούν τα παρακάτω:

-Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση και άλλων επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία και με άλλα σχολεία.

-Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών στις επικείμενες επιμορφωτικές δράσεις την επόμενη σχολική χρονιά σε θέματα 
που σχετίζονται με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία, η οποί ααποτέλεσε και θεματική που ήταν στις θεματικές 
ενδιαφέροντος, αλλά και στα νέα αναλυτικά προγράμματα που υλοποιούνται/θα υλοποιηθούν από το Ι.Ε.Π.

- Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με τη μορφή της ετεροπαρατήρησης.

-Ο σχεδιασμός δράσεων ανάπτυξης του γλωσσικού και του επιστημονικού εγγραματισμού.

-Η αύξηση της συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus κ.λπ.)


