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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων του σχολείου και διάθεσή για συνεχόμενη βελτίωση του παρεχόμενου
παιδαγωγικού έργου και της λειτουργίας της σχολικής μονάδας
Εξωστρέφεια του σχολείου και άνοιγμα στην τοπική κοινωνία.
Υψηλό επίπεδο συναυλιών, εκδηλώσεων και συνεργασιών με εξωτερικούς φορείς/σχολεία.
Συμμετοχή μαθητών/τριών σε προγράμματα etwinning.
Θετικό σχολικό κλίμα.
Σημεία προς βελτίωση

Ανάγκη ενσωμάτωσης δράσεων για εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών μεθόδων.
Ενδυνάμωση των σχέσεων με τους γονείς/κηδεμόνες και τους μαθητές/τριες.
Δράσεις με στόχευση την ενίσχυση της ενταξιακής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
Στην Ετήσια έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου χρειάζεται να υπάρχει αναλυτική
αναφορά των πεπραγμένων και δράσεων που τεκμηριώνουν την αποτίμηση της σχολικής μονάδας σε κάθε άξονα
με παράθεση - κατά το δυνατόν - εξωτερικών συνδέσμων προς σχετικό υλικό.

Προτάσεις προς βελτίωση

Καταγραφή των καλών πρακτικών που αναδείχθηκαν, με παράθεση του υλικού που παρήχθη και προτείνεται για
την εφαρμογή σε άλλες σχολικές μονάδες.
Ανάδειξη έργου που παράχθηκε κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων δεξιοτήτων.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ιστοσελίδα του σχολείου με πολύ καλό περιεχόμενο και αισθητική.
Μη συγκεντρωτικό στυλ ηγεσίας
Πολύ καλή συνεργασία με εξωτερικούς φορείς.
Έμφαση στη διαρκή αναβάθμιση και βελτίωση του εσωτερικού σχολικού κανονισμού.
Σημεία προς βελτίωση

Διερεύνηση ενίσχυσης της ενταξιακής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
Αξιοποίηση ψηφιακών δυνατοτήτων που προσφέρει η ηλεκτρονική πλατφόρμα myschool, αλλά και άλλων
πρόσφορων μέσων (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και sms) για την άμεση ενημέρωση των μαθητών/τριών,
εκπαιδευτικών και γονιών.
Οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων με μεγαλύτερη έμφαση στην εμπλοκή της σχολικής μονάδας σε ευρωπαϊκά
έργα (etwinning, erasmus ).
Οργάνωση εκδηλώσεων σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
Προτάσεις προς βελτίωση

Μεγαλύτερη έμφαση στην οργάνωση επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων.
Πιο στοχευμένος προγραμματισμός ενδοσχολικών επιμορφώσεων των εκπαιδευτικών μέσω της διαδικασίας του
Συλλογικού προγραμματισμού.
Ανάδειξη του ρόλου του Συμβούλου Σχολικής Ζωής.
Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών.
Οργάνωση επιμορφωτικής δράσης πάνω σε θέματα ασφάλειας στο διαδίκτυο.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Σταθερή συμμετοχή εκπαιδευτικών σε προγράμματα επαγγελματικής ανάπτυξης.

Σημεία προς βελτίωση

Διασφάλιση συμμετοχής του συνόλου του Συλλόγου Διδασκόντων σε επιμορφωτικά προγράμματα και σε
καινοτόμες δράσεις ευρωπαϊκού προσανατολισμού.
Προτάσεις προς βελτίωση

Πιο ευρεία αξιοποίηση του εργαλείου του Etwinning στο πλαίσιο διαφορετικών μαθημάτων.
Διαμοιρασμός των καλών πρακτικών που αναδείχθηκαν στη σχολική μονάδα (π.χ. σε συνέδρια, ημερίδες,
επιμορφώσεις, σε άλλα σχολεία, δημοσίευση κ.α.).
Δημιουργία ομάδας για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα και συμμετοχή των μελών της σε σεμινάρια που αφορούν το
Etwinning ή/και το Erasmus (κινητικότητα - ανταλλαγές μαθητών/τριών, κινητικότητα - επαγγελματική
ανάπτυξη εκπαιδευτικών).

