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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση των μαθητών/τριών στα σχέδια δράσεις του συγκεκριμένου άξονα και τέθηκαν τα
θεμέλια για δράσεις όπως, η  Διαμεσολάβηση στο σχολείο η οποία προβλέπεται να συνεχιστεί και την επόμενη
χρονιά. Ενδυναμώθηκαν οι ήδη καλές σχέσεις καθηγητών -μαθητών/τριών. Δεν υπήρξε σχολική διαρροή.

 

Σημεία προς βελτίωση

Να επεκταθεί η συνεργασία του σχολείου και με άλλους φορείς. Να ενισχυθούν οι σχέσεις με τους γονείς και
κηδεμόνες των μαθητών/τριών και να προβλεφθεί επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των δράσεων.

Προτάσεις προς βελτίωση

Να συνεχίσουν την πλούσια δραστηριότητα και να την ενισχύσουν και με σχέδια δράσεις που να περιλαμβάνουν
την ένταξη των  νέων τεχνολογιών  στη διδασκαλία των μαθημάτων.

Διοικητική λειτουργία



Θετικά σημεία

Αγαστή συνεργασία με εκπαιδευτικούς αλλά και μαθητές/τριες  καθώς και ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων με
διάφορους φορείς της κοινωνίας.

Σημεία προς βελτίωση

Ολοκλήρωση των δράσεων οι οποίες δεν μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν. Εμπλουτισμός με δράσεις που θα
ενδυναμώσουν τις ήδη καλές σχέσεις σχολείου -οικογένειας.

Προτάσεις προς βελτίωση

Συνέχιση και ενίσχυση  των δράσεων και των συνεργασιών με  φορείς.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Ενεργός συμμετοχή στις δράσεις απο μαθητές/τριες αλλά και ουσιαστική συνεργασία των εκπαιδευτικών που
συμμετείχαν σε αυτές. Επίσης ικανοποιητική συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών που
συμμετείχαν σε επιμορφωτικές δράσεις με θέματα που αφορούσαν τα παιδιά τους.

Σημεία προς βελτίωση

Ρεαλιστικότερη εκτίμηση του χρόνου που απαιτείται για την πραγματοποίηση των δράσεων. Περισσότερο
στοχευμένη επιλογή δράσεων έτσι ώστε να μπορούν να αποδώσουν τα βέλτιστα αποτελέσματα για τη σχολική
μονάδα. Άνοιγμα των δράσεων και σε άλλες σχολικές μονάδες για μεγαλύτερη συμμετοχή.

Προτάσεις προς βελτίωση

Η συνέχιση και ο εμπλουτισμός των σχεδίων δράσης με επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και σε άλλα γνωστικά
αντικείμενα  καθώς και  συμμετοχή  σε ευρωπαϊκά  προγράμματα. 


