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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Θετικά στοιχεία που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τα επόμενα βήματα του σχολείου είναι:

Η συναντίληψη και το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής ομάδας για κάθε μαθητή / μαθήτρια.  

Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα και την εφαρμογή καινοτόμων
εκπαιδευτικών πρακτικών.

Σημεία προς βελτίωση

Η ύπαρξη οργανωμένων διαδικασιών υποστήριξης της ομαλής μετάβασης μεταξύ των βαθμίδων εκπαίδευσης. 

Προτάσεις προς βελτίωση

Θα μπορούσαν να εφαρμοστούν προγράμματα για υποστήριξη της ομαλής μετάβασης των μαθητών μεταξύ
διαφορετικών εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Σε συνεργασία με φορείς του Δήμου και της Εκπαίδευσης θα μπορούσε να οργανωθεί και να λειτουργήσει Σχολή
Γονέων, με στόχο την ενδυνάμωση και οριοθέτηση της σημασίας του γονεϊκού ρόλου στην ανάπτυξη των παιδιών
και τη συνεργασία με το σχολείο. 



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Στοιχεία που μπορούν να ενισχύσουν την πορεία του σχολείου είναι: 
•    η καλή συνεργασία με τους γονείς και όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην υποστήριξης της
εκπαιδευτικής διαδικασίας/ 
•    Η εξωστρέφεια και η διάχυση καλών πρακτικών

Σημεία προς βελτίωση

Η μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας στις διοίκηση του σχολείου.

Η  επικαιροποίηση του σχολικού κανονισμού. 

Προτάσεις προς βελτίωση

Ένα στοιχείο που δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα και ίσως θα λειτουργούσε υποβοηθητικά σε δύσκολες καταστάσεις,
είναι η σύνταξη ενός σχεδίου αντιμετώπισης κρίσεων που θα συμπεριλαμβάνει τα βήματα διαχείρισης σπάνιων,
 αλλά ιδιαίτερα σοβαρών καταστάσεων.   

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Στοιχεία που μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά στα επόμενα βήματα του σχολείου είναι:

α. Το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την επαγγελματική και επιστημονική τους εξέλιξη μέσα από κοινές
δραστηριότητες με σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού

β. Η παράδοση που δημιουργείται με τη συμμετοχή του σχολείου σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα.

Σημεία προς βελτίωση

Η ενθάρρυνση και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις για την
επιστημονική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Προτάσεις προς βελτίωση

Η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών.

Η στοχευμένη επιλογή των θεματικών των επιμορφωτικών δράσεων και η υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ώστε
να τις παρακολουθήσουν.

Η διαμόρφωση πρακτικών υποδοχής και στήριξης των νέων εκπαιδευτικών, η  ισόρροπη κατανομή των εργασιών
σε όλο το προσωπικό σύμφωνα με τις ικανότητες και τις εμπειρίες του.


