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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Προωθήσατε την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθημάτων και
δημιουργήσατε πολλές ευκαιρίες στους μαθητές διερευνητικών μαθησιακών
δραστηριοτήτων.
Εφαρμόσατε σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και διευκολύνατε το
μετασχηματισμό της διδασκαλίας από τις παραδοσιακές δασκαλοκεντρικές
μορφές στις σύγχρονες μαθητοκεντρικές- ομαδοσυνεργατικές.
Με την ένταξη των ΤΠΕ στην καθημερινή σας διδακτική πράξη συμβάλλατε
σημαντικά στην επίτευξη των στόχων των Αναλυτικών προγραμμάτων και στον
μετασχηματισμό της διδασκαλίας, της μάθησης και γενικότερα της
εκπαίδευσης.
Σε μεγάλο ποσοστό οι εκπαιδευτικοί του σχολείου καλλιέργησαν την ενεργό
συμμετοχή και ανάπτυξη δεξιοτήτων τωνμαθητών (σχεδιασμός, μέθοδος, χρήση
μέσων, διαχείριση του διδακτικού χρόνου, διαφοροποίηση της διδασκαλίας,
χρήση ΤΠΕ και μέσων διδασκαλίας, εμπλοκή των μαθητών/τριών στη
διαδικασία της μάθησης κ.λπ.).
Το σχολείο δημιούργησε ένα ενταξιακό και συμπεριληπτικό περιβάλλον για
όλους/όλες τους/τις μαθητές/τριες..



Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού που προήλθε από την αγαστή συνεργασία
εκπαιδευτικών και μαθητών, αποτελεί μια καινοτομία που το σχολείο οφείλει
να την αναπτύξει περαιτέρω προς όφελος των μαθητών.  

Σημεία προς βελτίωση

Η διαμόρφωση ενός σχολείου ως κοινότητα μάθησης και συνεργασίας μπορεί να παρέχει σε όλα της τα μέλη της
σχολικής κοινότητας ευκαιρίες  για την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης και την οικοδόμηση κοινής
«ταυτότητας». Να διευκολύνει επίσης τον προγραμματισμό, την εφαρμογή και τον αναστοχασμό πάνω σε θέματα
κοινών δράσεων, ανάμεσα σε ομάδες εντός του σχολείου, αλλά και στη δικτύωση με άλλες σχολικές μονάδες και
την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Προτάσεις προς βελτίωση

Το σχολείο σας να συνεχίσει την προσπάθεια με:

Την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς
των τάξεων και των  ίδιων γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος
Σπουδών.
Την ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών, συνεργασία και ανταλλαγή
  κοινών διδακτικών εμπειριών των εκπαιδευτικών του σχολείου.
Το σχεδιασμό, επεξεργασία και αξιοποίηση διδακτικού υλικού (σχέδια
μαθημάτων, φύλλα εργασίας, λογισμικό κλπ.) για τις διδακτικές ανάγκες σε
διάφορα μαθήματα.
Την ανάπτυξη τράπεζας ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη και τον
εμπλουτισμό των διδακτικών πρακτικών.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η διοίκηση/ηγεσία στη σχολική μονάδας ήταν υποδειγματική.

Σημεία προς βελτίωση

Οι στόχοι και οι προτεραιότητες που τέθηκαν από την ηγεσία του σχολείου
ήταν ρεαλιστικοί και κινητοποίησαν εκπαιδευτικούς, σύλλογο γονέων &
κηδεμόνων, σχολική επιτροπή και φορείς της τοπικής κοινωνίας για την
επίτευξή τους.



Η ηγεσία του σχολείου είχε προτεραιότητα τη συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων, φρόντιζε για τη συνεχή
οργάνωση και ενημέρωση εκπ/κών - μαθητών-γονέων, αξιοποίησε αποτελεσματικά το σύλλογο διδασκόντων και
φρόντισε για την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξή του, διασφάλισε την εφαρμογή, σε μεγάλο βαθμό, του
εσωτερικού κανονισμού και έκανε τις απαραίτητες ενέργειες για την εξεύρεση πρόσθετων πόρων γιαολοκλήρωση
αναγκαίων έργων που αφορούσαν την υλικοτεχνική υποδομή στη σχολική μονάδα.

Προτάσεις προς βελτίωση

Ο ηγέτης του σχολείου να προωθήσει μια αντίληψη μετασχηματισμού στο
σχολείο, στηριζόμενος στους εκπαιδευτικούς για την αλλαγή κουλτούρας και
προώθηση των αναγκαίων μέτρων.
Να οικοδομήσει, σταδιακά, ένα ενιαίο όραμα με τη συμμετοχή όλων ως
προϋπόθεση επιτυχίας των στόχων που θα τεθούν.
Να παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη αξιοποιώντας τις καλές πρακτικές και
τις οργανωτικές ικανότητες των εκπαιδευτικών.
Να έχει υψηλές προσδοκίες για την επιτυχία του σχολείου και των μαθητών
δημιουργώντας μια παραγωγική σχολική κουλτούρα ανάπτυξης.
Να υποστηρίζει την ομαδική εργασία, τις συνεργατικές δραστηριότητες που να
συνδέονται με την οργανωσιακή ανάπτυξη του σχολείου και την αλλαγή στην
κατεύθυνση αναβάθμισης του ρόλου των εκπαιδευτικών με τη διαμόρφωση
επαγγελματικών κοινοτήτων μάθησης.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η σχολική μονάδα συμμετείχε σε επιμορφωτικές δράσεις του  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των ΣΕΕ, οι οποίες
πραγματοποιήθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου πήραν
μέρος σε επιμορφωτικές εξ΄ αποστάσεως σύγχρονης εκπαίδευσης και ενδοσχολικές επιμορφώσεις 

Σημεία προς βελτίωση

Το μοντέλο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης και όχι μόνο, να αξιοποιεί την πρακτική της βιωματικής μάθησης με
ενεργό εμπλοκή των ίδιων των εκπαιδευτικών αντιμετωπίζοντας με μια κριτική και αναστοχαστική θεώρηση όλα
τα παιδαγωγικο διδακτικά ζητήματα που τους απασχολούν.

Προτάσεις προς βελτίωση

Τα στελέχη της εκπαίδευσης και η διοίκηση της εκπαίδευσης θα πρέπει να
συμμετέχουν ενεργά στην συνδιαμόρφωση της επιμόρφωσης και να στηρίξουν
με κάθε τρόπο τις προτάσεις της σχολικής μονάδας για την υλοποίησή της.


