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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Μαθησιακά αποτελέσματα.
Σχολικό κλίμα.
Δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος και περιορισμός συγκρούσεων. 
Σχέδιο δράσης που συμπεριέλαβε πρακτικές διαμεσολάβησης.

Σημεία προς βελτίωση

Συμμετοχικότητα των γονέων-κηδεμόνων.
Επιπλέον ενίσχυση των μαθητών/τριών με χαμηλές μαθησιακές επιδόσεις.
Συστηματικότερη διερεύνηση του άξονα σχετικά με τη φοίτηση ([π.χ. πόσες την
1η ώρα, σε ποια γνωστικά αντικείμενα κτλ)

Προτάσεις προς βελτίωση

Εφαρμογή ετεροπαρατήρησης (ενδεχομένως στο πλαίσιο σχεδίου δράσης)
προκειμένου να γίνει ανταλλαγή «καλών πρακτικών» μεταξύ των
εκπαιδευτικών του σχολείου που όπως φαίνεται εφαρμόζουν σύγχρονες και



αποτελεσματικές διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις.
Αξιοποίηση των τεχνολογιών, γενικότερα, αλλά και ειδικότερα με
προσανατολισμό των υποστήριξη των μαθητών/τριών με χαμηλές επιδόσεις (με
περαιτέρω αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ψηφιακών πλατφορμών).
Παράλληλα, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού με ενδεχομένη συνεργασία
εκπαιδευτικών (π.χ. σενάρια μαθημάτων, φύλλα εργασίας κτλ).
Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης (π.χ. περιγραφική αξιολόγηση,
πορτφόλιο), ενδεχομένως στο πλαίσιο ενός σχεδίου δράσης του επόμενου
σχολικού έτους, με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας για τους
μαθητές και τις μαθήτριες των ευάλωτων ομάδων (πρόσφυγες, μετανάστες,
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παιδιά από μονογονεϊκές οικογένειες κτλ) και,
συνεπώς, τη δημιουργία ενός ακόμη πιο ενταξιακού και συμπεριληπτικού
σχολικού περιβάλλοντος.
Ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς των
τάξεων και των ίδιων γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος Σπουδών.
Προτεραιότητα σε υλοποίηση σχεδίου δράσης στον άξονα που αφορά στις
σχέσεις σχολείου και οικογένειας. Διερεύνηση με συστηματικό τρόπο των
σχέσεων με τους γονείς-κηδεμόνες και των τρόπων βελτίωσης με στόχο την
αποτελεσματική εμπλοκή και συνεργασία των γονέων-κηδεμόνων με το
σχολείο. Διοργάνωση ενδεχομένως δράσεων για γονείς σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα σχολεία του εσωτερικού ή/και του εξωτερικού
κάτι που θα ενισχύσει περαιτέρω την εξωστρέφεια του σχολείου και θα έχει
θετικό αντίκτυπο στην εκπαιδευτική λειτουργία του.
Να εμπλουτιστεί και με περαιτέρω δράσεις η πρακτική ενημέρωσης των
μαθητών και μαθητριών σχετικά με τον σχολικό και επαγγελματικό
προσανατολισμό).
Συνεργασία με φορείς και συστηματική ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών
σχετικά με τη χρήση των ψηφιακών κοινωνικών δικτύων, με έμφαση στην
πρόληψη ακραίων φαινομένων.
Η γνώμη και η εμπλοκή των μαθητών/τριών είναι σημαντική στον σχεδιασμό
και στις δράσεις κάτι που πρέπει να προκύπτει από τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση των δράσεων.
Προτείνεται να γίνει πιο συστηματική διερεύνηση αξιοποιώντας και κατάλληλα
ερευνητικά εργαλεία στον άξονα «σχέσεις» μεταξύ μαθητών/τριών αλλά και
μεταξύ αυτών και των εκπαιδευτικών.

Διοικητική λειτουργία



Θετικά σημεία

Χρηστή διοίκηση.
Σχέσεις Διεύθυνσης με σύλλογο διδασκόντων.
Σχέσεις Διεύθυνσης με Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Παιδαγωγικής
Ευθύνης του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Ενίσχυση εξωστρέφειας του σχολείου.

Προτάσεις προς βελτίωση

Η Διεύθυνση του σχολείου, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Διδασκόντων, καθώς και με άλλους φορείς, να
συνεχίσει και το επόμενο σχολικό έτος να:

επιδιώξει να διαμορφώσει το πλαίσιο της συνεργασίας όλων των παραγόντων
και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τις πιθανές διαφορές/διαφωνίες μεταξύ
των μελών της σχολικής κοινότητας
διασφαλίζει το θετικό κλίμα και να υποστηρίζει τη λειτουργία του σχολείου ως
χώρο μάθησης και παροχής ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης για όλους τους/τις
μαθητές/τριες
προωθεί την ισότιμη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη των αποφάσεων
που αφορούν στη λειτουργία του σχολείου
λαμβάνει υπόψη και τα αιτήματα των μαθητών, ιδιαίτερα των γονέων &
κηδεμόνων στο σχεδιασμό και την αντιμετώπιση των ζητημάτων ή
προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν
συνεργάζεται αρμονικά με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων για τη διαμόρφωση
και αποτελεσματική εφαρμογή του σχολικού προγράμματος
φροντίζει για τη δικτύωση του σχολείου με τα όμορα σχολεία και τους
εκπαιδευτικούς, διαμορφώνοντας στην πράξη επαγγελματικές κοινότητες
μάθησης και συνεργασίας των εκπ/κών καθώς, τη διάχυση καλών πρακτικών
και εκπαιδευτικού υλικού
ενισχύει τις σχέσεις και τη συνεργασία με φορείς (κοινωνικούς, πολιτιστικούς,
τοπική κοινωνία, δήμοι, παν/μια…), την εξωστρέφεια και προβολή του έργου
του σχολείου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία



Υψηλό επίπεδο κατάρτισης και επιμόρφωσης αρκετών εκπαιδευτικών.
Ανάπτυξη, έστω και με δειλά βήματα, κουλτούρας συνεργασίας.

Σημεία προς βελτίωση

Ενίσχυση επιμορφωτικής κουλτούρας σε επίπεδο σχολείου με τη δημιουργία
μιας κοινότητας μάθησης και πρακτικής.
Ενίσχυση συμμετοχής σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. Erasmus ).
Συνεργασία με υποστηρικτικές δομές (π.χ. ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Σύμβουλοι Εκπαίδευσης)
και συμμετοχή στα σεμινάρια που διοργανώθηκαν από τις δομές αυτές (π.χ.
ψηφιακά εργαλεία και εκπαίδευση, πρακτικές ένταξης μαθητών/τριών που
προέρχονται από ευάλωτες ομάδες).

Προτάσεις προς βελτίωση

Σχεδιασμός και υλοποίηση σχεδίου δράσης την επόμενη σχολική χρονιά.
Συμμετοχή σε πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης μέσω Erasmus .
Ενδοσχολική επιμόρφωση με βάση το σχολείο και με έμφαση στην ανταλλαγή
"καλών πρακτικών".
Περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των εκπαιδευτικών σε ένα πλαίσιο
δημιουργίας «κοινότητας» μάθησης.

Οι ραγδαίες εξελίξεις σε όλους τους τομείς, επηρεάζουν καθοριστικά το χώρο της εκπαίδευσης, τις μεθόδους
διδασκαλίας που χρειάζονται συνεχώς αναπροσαρμογές, τις σχέσεις διδάσκοντος και διδασκόμενου
επιβάλλοντας αλλαγές στους ρόλους και στην επαγγελματική ανάπτυξη/ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών.

Τα κύρια χαρακτηριστικά για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου είναι:

η δημιουργία ενδοσχολικών εκπαιδευτικών κοινοτήτων πρακτικής και η
προώθηση διαδικασιών αναστοχασμού ως προς τον γενικότερο ρόλο του
εκπαιδευτικού και του κοινωνικο-πολιτισμικού νοήματος των εκπαιδευτικών
διαδικασιών
η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών που συνδέεται με την ευχαρίστηση από την
εργασία, την αυτονομία και την ικανότητα να παίρνει αποφάσεις στο χώρο του
σχολείου, τη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων που επηρεάζουν τη σχολική
ζωή και την εργασία του,
η διαμόρφωση ενός συνεργατικού, συμμετοχικού, συλλογικού πλαισίου
εργασίας, όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας, η ενίσχυση της
επαγγελματικής αυτονομίας και η ανάληψη ευθύνης σε θέματα επιμόρφωσης,
επαγγελματικής ανάπτυξης και δια βίου μάθησης.



Στην κατεύθυνση αυτή η σχολική μονάδα και η Διεύθυνση/Ηγεσία της οφείλει να σχεδιάσει επιμορφωτικές
δράσεις που με βάση τις εκθέσεις και τη συνεργασία μας τα τελευταία έτη, που μπορεί να περιλαμβάνουν, εκτός
των άλλων και θέματα, όπως:

Ο Εκπαιδευτικός σχεδιασμός – προγραμματισμός που θα περιλαμβάνει το
σύνολο των πολιτικών του σχολείου
Η Διαμόρφωση ελκυστικής/λειτουργικής ιστοσελίδας του σχολείου
Η διαμόρφωση ενός Εσωτερικού Κανονισμού με συλλογικές διαδικασίες
Η αντιμετώπιση κρίσεων, συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων στο χώρο του
σχολείου και πρωτοκόλλου αντιμετώπισής τους.
Η ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού και η ενσωμάτωση της ψηφιακής
τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της λειτουργίας της σχολικής μονάδας και
του διδακτικού έργου.
Η ενίσχυση των δράσεων με τους γονείς & κηδεμόνες του σχολείου και το
Σύλλογο γονέων & κηδεμόνων.
Η αντιμετώπιση των φαινομένων βίας & εκφοβισμού που εντείνονται στα
σχολεία μας και η διαμόρφωση πρωτοκόλλου σε συνεργασία με τους γονείς &
κηδεμόνες.
Διαμόρφωση προγράμματος επιμόρφωσης διεύθυνσης & εκπαιδευτικών στα
μοντέλα σύγχρονης σχολικής ηγεσίας – διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,
επίλυσης προβλημάτων και λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη οργανωσιακής
κουλτούρας και ηγεσίας, ψηφιακού μετασχηματισμού/εγγραμματισμού,
επικοινωνίας με γονείς & κηδεμόνες, διαχείρισης συγκρούσεων και κρίσεων
στη σχολική μονάδα, επίλυση διαφωνιών και συμβουλευτική κλπ.
Αποτελεσματική διοργάνωση των συνεδριάσεων του συλλόγου διδασκόντων,
τακτικές και έκτακτες, με τρόπο ώστε να συμβάλλουν στην επαγγελματική
ανάπτυξη/ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών
Διαμόρφωση μητρώου επιμορφωτών από τη σχολική μονάδα.
Σχεδιασμός και απόφαση από την αρχή του σχολικού έτους για τη συμμετοχή σε
εθνικά προγράμματα και δράσεις, αλλά και σε ευρωπαϊκά προγράμματα με
συνεχή ανατροφοδότηση.

Στόχος μας είναι ο μετασχηματισμός του σχολείου σε «Οργανισμό που Μαθαίνει» και επιδιώκει την αλλαγή
στην κουλτούρα του και είναι σίγουρο ότι θα επιτευχθεί σταδιακά.


