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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η  εφαρμογή των προγραμμάτων και των  καινοτομιών με επιτυχία από όλους
τους εκπαιδευτικούς και μαθητές του σχολείου.
Η αναφορά μηδενικής μαθητικής διαρροής καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού
έτους 2021-2022.
Η αποτελεσματική υποστήριξη όλων των μαθητών του σχολείου με
ιδιαιτερότητες/δυσκολίες. 
Η διαμόρφωση θετικού κλίματος συνεργασίας μεταξύ των μαθητών αλλά και
των εκπαιδευτικών με τους μαθητές και η διαμόρφωση κουλτούρας
δημοκρατικού ήθους, ισοτιμίας και εμπιστοσύνης στις μεταξύ τους σχέσεις.
Η στενή και αποτελεσματική συνεργασία του σχολείου με τις οικογένειες των
μαθητών.

 

Σημεία προς βελτίωση



Συνεχής επικαιροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εκπαιδευτικών σε νέες παιδαγωγικές και διδακτικές
πρακτικές.

Διατήρηση και ενίσχυση των καλών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

Διατήρηση και ενίσχυση των σχέσεων του σχολείου με την οικογένεια. 

Προτάσεις προς βελτίωση

Συστηματική οργάνωση της παρακολούθησης των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και εστίαση σε σχεδιασμό και
υλοποίηση επικαιροποιημένων προγραμμάτων πρόληψης και διαχείρισης σύγχρονων προκλήσεων επικοινωνίας
και διαπροσωπικών σχέσεων.  

Συνέχεια των δράσεων συστηματικής ενημέρωσης και επιμόρφωσης των γονέων και κηδεμόνων μετά από
διερεύνηση και επικαιροποίηση των επιμορφωτικών αναγκών τους. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Αποδοτική διοικητική οργάνωση του σχολείου και συλλογικός επιμερισμός έργου.

Αποτελεσματική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού και των διαθέσιμων μέσων και πόρων. 

Καλλιέργεια της εξωστρέφειας και ενίσχυση της συνεργασίας με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς.

Σημεία προς βελτίωση

Ανάδειξη των δυνατοτήτων των εκπαιδευτικών και συλλογικός επιμερισμός έργου ανάλογα με τα ενδιαφέροντα
και τις ανάγκες τους. 

Ενίσχυση της επικοινωνίας και συνεργασίας με φορείς για συντήρηση και αναβάθμιση των υποδομών του
σχολείου ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν. 

Προτάσεις προς βελτίωση

Διαρκής και συστηματική διερεύνηση προτεραιοτήτων βελτίωσης τομέων της σχολικής πρακτικής και αναζήτηση
νέων αποτελεσματικότερων τρόπων επικοινωνίας και σύμπραξης του σχολείου με κοινοτικούς ή εθνικούς φορείς
επιμόρφωσης και υποστήριξης. 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Επιτυχημένη υλοποίηση προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης με τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών
του σχολείου. 

Συστηματική συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου σε ευρωπαϊκα προγράμματα Erasmus.



Σημεία προς βελτίωση

Συνεχής διερεύνηση νέων προτάσεων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. 

Προτάσεις προς βελτίωση

Διατήρηση και ενίσχυση του ενδιαφέροντος για νέα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις
προτεραιότητες που διαμορφώνονται από τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας.


