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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Παρά την πανδημία το σχολείο δούλεψε για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, βιντεομαθήματα,
αντεστραμμένη τάξη, ομαδοσυνεργατικότητα κλπ. Παρά τα όποια προβλήματα που αντικειμενικά
παρουσιάσθηκαν η αποτίμηση είναι θετική.

Σημεία προς βελτίωση

Ενημερωτικές συναντήσεις και δράσεις , συμμετοχή του σχολείου σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Προτάσεις προς βελτίωση

Η ευαισθητοποίηση αλλά και συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου σε πολλές δράσεις επιμορφωτικές,
ενημερωτικές κλπ. μπορεί να δημιουργήσει προυποθέσεις αντιμετώπισης μελλοντικών προβλημάτων με επιτυχία.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η διοίκηση του σχολείου επέδειξε τη δέουσα προσοχή στους τομείς της οργάνωσης, μεθοδικής αντιμετώπισης και
κατά περίπτωση παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση καθημερινών αλλά και ιδιαίτερων προβλημάτων της
σχολικής μονάδας. Το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό και βοήθησε στη συνολική εικόνα αλλά και ουσιαστική



δουλειά που γίνεται στο σχολείο.

Το ειδικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σχολείο με το κτιριακό του χρήζει άμεση αντιμετώπιση. Η διοίκηση
έχει πολλά Να προσφέρεις αυτό.

Σημεία προς βελτίωση

Η διασύνδεση του σχολείου με την κοινωνία αποτελεί έναν από τους πρώτιστους δείκτες της προσπάθειας για
την αναβάθμιση του σχολείου και του εκπαιδευτικού έργου του.

Προτάσεις προς βελτίωση

Να ενισχυθεί η εξωστρέφεια του σχολείου με τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά δίκτυα και προγράμματα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Δεδομένων των συνθηκών υπήρξε επιτυχία στους στόχους.Το σημαντικότατο ζήτημα της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών αντιμετωπίσθηκε σχετικά θετικά με την ενδοσχολική επιμόρφωση. Η μετά την πανδημία περίοδος
σίγουρα θα δημιουργήσει τις προυποθέσεις δημιουργίας νέων τρόπων και μεθόδων επιμορφωτικών δράσεων
εκτος της ενδοσχολικής που τόσο απαραίτητη είναι για την επαγγελματική εμπειρία και τη βελτίωση του
παρεχόμενου έργου εκ μέρους των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Να διευρυνθεί η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εκπαιδευτικά επιμορφωτικά εθνικής και ευρωπαικής
εμβέλειας. Αυτό θα επιφέρει ανάπτυξη της εργασιακής εμπειρίας και των εργασιακών δυνατοτήτων.

Προτάσεις προς βελτίωση

Το σχολείο θα μπορούαε να χρησιμοποιήσει τις ΤΠΕ και να συμμετάσχει σε κάποιες δράσεις και προγράμματα. Η
μετά την πανδημία περίοδος θα επιφέρει σίγουρα πιο θετική αντιμετώπιση και περισσότερες δυνατότητες.


