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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Έμφαση στην ανάδειξη των προσωπικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών μέσω
καινοτόμων διδακτικών πρακτικών και μέσω ενός πλούσιου προγράμματος
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

2. Θετικό παιδαγωγικό κλίμα και συνεργατικών σχέσεων μεταξύ των
συντελεστών της σχολικής ζωής.

3. Θετική συμβολή στη σχολική ζωή από τα στελέχη της ΕΔΥ.

Σημεία προς βελτίωση

1. Περαιτέρω ενίσχυση των πρωτοβουλιών για την ανάσχεση της ελλιπούς
φοίτησης.

2. Περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής όλων των μαθητών/τριών στις δράσεις
του σχολείου.

3. Περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας με τον Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων και διεκδίκησης μόνιμης λειτουργίας της ΕΔΥ στο σχολείο.



Προτάσεις προς βελτίωση

Η αναβάθμιση, με ευθύνη όλων των αρμόδιων θεσμών, της κτηριακής και της εν γένει υποδομής του σχολείου,
ώστε να είναι περισσότερο ελκυστικό σε όλους, θα συμβάλει σε όλες τις λειτουργίες της διδασκαλίας/μάθησης
και των σχέσεων μεταξύ των συντελεστών της σχολικής ζωής.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

1. Συνεργασία όλων των συντελεστών της σχολικής ζωής για την ανάπτυξη της
λειτουργίας του σχολείου.

2. Αναγνωρίζεται η αναβάθμιση της τεχνικής υποδομής του σχολείου σε διάφορα
επίπεδα.

Σημεία προς βελτίωση

1. Σύμφωνα με τις αναφορές των εκπαιδευτικών, κρίνεται αναγκαία η τοποθέτηση
φύλακα στο σχολείο.

Προτάσεις προς βελτίωση

1. Λόγω του ότι το σχολείο λειτουργεί σε μια περιοχή με έντονες ιδιαιτερότητες,
θεωρείται χρήσιμη η περαιτέρω ενίσχυση των πολιτιστικών σχέσεων με την
τοπική κοινωνία.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

1. Η συμμετοχή πολλών εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα και εθνικά
ή ευρωπαϊκά προγράμματα.

2. Η καταγραφή θετικών αποτελεσμάτων από όλους τους συμμετέχοντες στις
ανωτέρω δράσεις.

Σημεία προς βελτίωση

Σύμφωνα με τις αναφορές των εκπαιδευτικών, ανασταλτικοί παράγοντες για τη συμμετοχή τους σε σχετικές
δράσεις είναι:

1. Η απαιτητική γραφειοκρατία για την υλοποίησή τους.
2. Ο ολοένα διογκούμενος φόρτος εργασίας των εκπαιδευτικών και η απασχόλησή



τους με εξωδιδακτικά καθήκοντα.

Προτάσεις προς βελτίωση

1. Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων (προγράμματα, υποδομές και υλικά) για την
περαιτέρω ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.

2. Κρίνεται χρήσιμη η συνεργασία όλων για την εξασφάλιση της δυνατότητας και
την ενθάρρυνση όλων των μαθητών/τριών για τη συμμετοχή τους σε εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα.


