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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, η εστίαση στη διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αλληλοκατανόησης,
συνεργασίας και ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, η προσπάθεια για
γόνιμη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ σχολείου-οικογένειας, η διαμόρφωση αντισταθμιστικών και
συμπεριληπτικών πρακτικών.

Σημεία προς βελτίωση

Η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των εκπαιδευτικών και των προσπαθειών για αντιμετώπιση των
ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Είναι σημαντική η σύνδεση των ερευνητικών
και εμπειρικών διαπιστώσεων και η συσχέτιση των παραμέτρων που αναδείχθηκαν και άπτονται των αξόνων της
παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας, με τις ιδιαίτερες ανάγκες, συνθήκες και δυνατότητες της σχολικής
σας μονάδας και η αποτύπωση των αντίστοιχων επιτευγμάτων.

Προτάσεις προς βελτίωση

Η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών με τη χρήση ψηφιακών μέσων στη σχολική σας μονάδα, καθώς και η
αξιοποίηση και επέκταση της εμπειρίας και της γνώσης που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης των σχεδίων
Δράσης, μπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για μια δημιουργική και αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση.

Η συνέχιση της συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, καθώς και της σχολικής
μονάδας με φορείς και υπηρεσίες που συνδράμουν το έργο της, καθώς και η δημιουργία δικτύων επικοινωνίας



και συνεργασίας με όμορες σχολικές μονάδες συντελούν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η  συνεχής προσπάθεια των εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ρόλου τους και στα
καθήκοντά τους, το αίσθημα παιδαγωγικής ευθύνης, η αναζήτηση συνεργατικών πρακτικών στις διαδικασίες
συνεδρίασης των Συλλόγων Διδασκόντων και η προσπάθεια διαχείρισης των κρίσεων που αναφύονται στο
εσωτερικό του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Η δημιουργία σταθερών δομών υποστήριξης που ενδυναμώνουν την επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα στο
σχολείο και τις οικογένειες των μαθητών/τριών και διευκολύνουν τη διαχείριση των κρίσεων που εκδηλώνονται
στο εσωτερικό της σχολικής μονάδας. Επίσης, η σύνδεση των ερευνητικών και εμπειρικών διαπιστώσεων και η
συσχέτιση των παραμέτρων που αναδείχθηκαν και άπτονται των αξόνων της διοικητικής λειτουργίας με τις
ιδιαίτερες ανάγκες, συνθήκες και δυνατότητες της σχολικής σας μονάδας.

Προτάσεις προς βελτίωση

Η συνέχιση των συνεργασιών και των συλλογικών δράσεων με τη συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής
κοινότητας και η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του
συμβάλλει στη διατήρηση και ενίσχυση του θετικού σχολικού κλίματος και στη βέλτιστη οργάνωση και διοίκηση
της σχολικής σας μονάδας. Επιπλέον, η σύνδεση του σχολείου με την κοινότητα ενισχύει την εξωστρέφειά του.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ο συνεχής διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών για θέματα παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών, ο
διαμοιρασμός και η ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού, οι διδακτικές παρεμβάσεις και τα προγράμματα που
στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση για ζητήματα που απασχολούν την ευρύτερη κοινωνία και στην καλλιέργεια
πνεύματος αλληλεγγύης και σεβασμού.

Σημεία προς βελτίωση

Ενίσχυση της ανάδειξης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και προσπάθεια εξασφάλισης των
προϋποθέσεων συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι σημαντική η σύνδεση των ερευνητικών
και εμπειρικών διαπιστώσεων και η συσχέτιση των παραμέτρων που αναδείχθηκαν και άπτονται των αξόνων
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, με τις ιδιαίτερες ανάγκες, συνθήκες και δυνατότητες της
σχολικής σας μονάδας.

Προτάσεις προς βελτίωση

Προτείνεται η διερεύνηση και η αποτύπωση των αναγκών της σχολικής σας μονάδας σε θέματα επαγγελματικής
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών προκειμένου να σχεδιαστούν ανάλογες ενδοσχολικές και διασχολικές δράσεις,
όπως και η ανάπτυξη του δικτύου συνεργασίας με άλλες σχολικές μονάδες με στόχο την ενδυνάμωση των



εκπαιδευτικών και την προαγωγή του διδακτικού και παιδαγωγικού τους ρόλου.

Η αποκτηθείσα εμπειρία και τεχνογνωσία από δράσεις που έχουν υλοποιηθεί και προγράμματα στα οποία έχετε
συμμετάσχει, μπορούν να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος ανάληψης νέων πρωτοβουλιών για συμμετοχή σε
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.


