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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ο καλός σχεδιασμός του Συλλογικού Προγραμματισμού, οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν κατά την υλοποίησή
του, οι καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν, οι δράσεις και οι ποικίλες παρεμβάσεις που επιχειρήθηκαν, η θετική
στάση των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική παιδαγωγική αντιμετώπιση των ποικίλων ζητημάτων.

Σημεία προς βελτίωση

Οι όποιες υστερήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος, με τον σχεδιασμό στοχευμένων Σχεδίων Δράσης με σαφείς
στόχους και κριτήρια επιτυχίας, θα μπορούσαν να υπερκεραστούν. Στο πλαίσιο αυτό, θα ήταν δυνατόν να
σχεδιαστεί η αξιοποίηση όλων των φορέων που ενδέχεται να συνδράμουν, κατά περίπτωση (στελέχη της
εκπαίδευσης, κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, πιστοποιημένοι φορείς που
δραστηριοποιούνται στον εκπαιδευτικό χώρο κ.ά.).

Προτάσεις προς βελτίωση

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη πρακτικών συνεργασίας και ανταλλαγής διδακτικών εμπειριών των καθηγητών/-
τριών του σχολείου, στο πλαίσιο μίας κοινότητας μάθησης, θα συνέδραμε με ουσιαστικό τρόπο την ακόμα
καλύτερη Παιδαγωγική λειτουργία της σχολικής μονάδας.



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ο καλός σχεδιασμός του Συλλογικού Προγραμματισμού, οι συνεργασίες που αναπτύχθηκαν κατά την υλοποίησή
του, οι καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν, οι δράσεις και οι παρεμβάσεις που επιχειρήθηκαν, η θετική στάση
των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματική σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία.

Σημεία προς βελτίωση

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, με υψηλό βαθμό αυτογνωσίας, τα επισημαίνει και τα αποτυπώνει εύστοχα στην
ετήσια έκθεση.

Προτάσεις προς βελτίωση

Η εξατομικευμένη υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των οργανωτικών ικανοτήτων τους, με
στόχο τη διαμόρφωση επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης, θα παγίωνε τη συνεργατική κουλτούρα που ήδη έχει
καλλιεργηθεί. Επιπλέον, θα συνέδραμε η ανάπτυξη δικτύου επικοινωνίας με όμορα σχολεία για την ανταλλαγή
καλών πρακτικών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Το σχολείο επιδεικνύει θετική διάθεση για ποικίλες βελτιωτικές κινήσεις που διαρκώς απαιτούνται, γεγονός που
αποτελεί εγγύηση για την επιτυχή πορεία του.

Σημεία προς βελτίωση

Ο Σύλλογος Διδασκόντων, με συναίσθηση, τα επισημαίνει, αποτυπώνοντάς τα εύστοχα στην ετήσια έκθεση.

Προτάσεις προς βελτίωση

Η εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για το ζήτημα της ετεροπαρατήρησης των διδασκαλιών θα βοηθούσε δραστικά στη
βελτίωση της λειτουργίας της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και συνακόλουθα στην
αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου.

Επίσης, η εκπόνηση Σχεδίων Δράσης που να συνδέονται με τη μελέτη άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων θα
άνοιγε νέους ορίζοντες για τους εκπαιδευτικούς και θα επιδρούσε θετικά στην αλλαγή της κουλτούρας του
σχολείου.


