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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η συνεχής αναζήτηση και εφαρμογή εκ μέρους του συλλόγου διδασκόντων νέων καινοτόμων μεθόδων, και
πρακτικών διδασκαλίας με σκοπό τον εμπλουτισμό τους και την βελτιστοποίηση των μαθησιακών
αποτελεσμάτων στους μαθητές
-Οι συνεχείς προσπάθειες της διεύθυνσης προκειμένου να εξασφαλιστούν τα μέσα  που να μπορούν να
υποστηρίξουν τα παραπάνω.
-Η συχνή επικοινωνία, ηλεκτρονική αλλά και τηλεφωνική με τους γονείς, η συνεργασία με το σύλλογο γονέων
και κηδεμόνων για θέματα παιδαγωγικής και εκπαιδευτικής φύσης που αφορούν μαθητές αλλά και για θέματα
που αφορούν την εν γένει σχολική ζωή
Η αγαστή συνεργασία γονέων-εκπ/κών συνέβαλε θετικά στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής
μονάδας, δίνοντας στα παιδιά ένα καλό παράδειγμα συλλογικής προσπάθειας στον καθημερινό αγώνα του
σχολείου και των μελών του, για την επίτευξη εκπ/κών στόχων.
-Η αντιμετώπιση με επιτυχία οποιονδήποτε θεμάτων που αφορούσαν περιστατικά  συγκρούσεων ή διατάραξη των
σχέσεων μεταξύ μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση



Περισσότερες συντονισμένες δράσεις επιμόρφωσης από την πολιτεία αλλά και ενδοσχολικά των εκπαιδευτικών
στις ΤΠΕ
-Ανάγκη για αναβάθμιση αλλά και συντήρηση του υφιστάμενου τεχνολογικού -υπολογιστικού
εξοπλισμού του σχολείου. 
Η ύπαρξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στα σχολεία θα πρέπει να γίνει συστηματικότερη, ειδικά σε
μεγάλα σχολεία που αναμενόμενα προκύπτουν περισσότερα και ποικίλα περιστατικά.

Προτάσεις προς βελτίωση

Διεύρυνση του θεσμού των ΣΔΕΥ με περισσότερους επιστήμονες

Ενημέρωση εγγράφως της σχολικής Επιτροπής για την αναγκαιότητα αναβάθμισης του εξοπλισμού του
εργαστηρίου Πληροφορικής.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Οι συνεχείς προσπάθειες εκ μέρους της διεύθυνσης του σχολείου (διευθυντής και υποδιευθυντής) προκειμένου να
αντιμετωπιστούν τα τρέχοντα θέματα, είτε παιδαγωγικής είτε διοικητικής/ λειτουργικής φύσης, καθώς και η
άριστη συνεργασία με ποιοτικά χαρακτηριστικά που υπήρξε μεταξύ διεύθυνσης και Συλλόγου διδασκόντων,
 συνέβαλαν στην βελτίωση της εικόνας του σχολείου στην τοπική κοινωνία, την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού
έργου από μέρους των διδασκόντων και δημιούργησε προσδοκίες για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.

Σημεία προς βελτίωση

Επισημαίνεται οτι η έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης του σχολείου καθώς οι αυξημένος φόρτος εργασίας δεν
επιτρέπει στα στελέχη την ενασχόλησή τους με θέματα επιστημονικής και παιδαγωγικής υποστήριξης των
μαθητών και εκπαιδευτικών.
-Οι ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λειτουργίας λόγω της πανδημίας, δεν επέτρεψαν την περαιτέρω συνεργασία με
κοινωνικούς φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Αιγαίου για επιστημονικά θέματα πέραν της πρακτικής άσκησης
φοιτητών, με το οποίο έχει αναπτυχθεί στο παρελθόν μία καλή βάση συνεργασίας, κάτι που αναμένεται να
επαναληφθεί από την νέα σχολική χρονιά.

Προτάσεις προς βελτίωση

Η γραμματειακή υποστήριξη στα μεγάλα σχολεία θεωρείται επιβεβλημένη

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία



- Η ενεργοποίηση του συλλόγου διδασκόντων σε δράσεις εξωστρεφείς, με έμφαση στην συνεργασία με άλλα
σχολεία , Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά. 
-Η επιθυμία του συλλόγου διδασκόντων για εκμάθηση νέων μεθόδων εκπαιδευτικών εργαλείων και διδασκαλίας.
-Η καλλιέργεια επικοινωνιακής κουλτούρας που συνέβαλε ιδιαίτερα στην επαγ/κή ανάπτυξη των εκπ/κών, στην
αποτελεσματικότητα της μαθησιακής διαδικασίας και στην επαφή με τους γονείς.

Σημεία προς βελτίωση

-Επιμόρφωση για την εμπλοκή και άλλων μελών του συλλόγου διδασκόντων ώστε να ασχοληθεί σχετικά με την
προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την αίτηση συμμετοχής στα μελλοντικά Ευρωπαϊκά ή άλλα σχέδια ή δράσεις
του σχολείου.
 -Συστηματική ενδοσχολική επιμόρφωση στοχευμένη στις ανάγκες των εκπαιδευτικών 

Προτάσεις προς βελτίωση

Μια πρόταση θα ήταν η συμμετοχή στην επιμόρφωση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία


