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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ανάπτυξη και αξιοποίηση μορφωτικών και κοινωνικά αποτελεσματικών αντισταθμιστικών εκπαιδευτικών και
διδακτικών πρακτικών.

Θετικό ψυχολογικό κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.

Συνεπής και συστηματική ενημέρωση και συνεργασία με γονείς και κηδεμόνες με αποτέλεσμα την ενίσχυση των
σχέσεων σχολείου και οικογένειας. 

 

 

Σημεία προς βελτίωση

Περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/τριών στην διδακτική πράξη. 

Συνέχεια στην περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων σχολείου οικογένειας με συνδιοργάνωση ενημερωτικών και
επιμορφωτικών εκδηλώσεων για τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών. 

Προτάσεις προς βελτίωση

Συνέχιση των καλών πρακτικών εφαρμογής της σχολικής διαμεσολάβησης ομηλίκων για την πρόληψη και
αντιμετώπιση αντιπαραθέσεων και την διαμόρφωση θετικού ψυχολογικού κλίματος συνεργασίας και



αλληλοσεβασμού μεταξύ των μαθητών/-τριών. 

Συνεχής ενημέρωση εκπαιδευτικών για θέματα αξιοποίησης ψηφιακών εφαρμογών στην διδακτική πράξη με
συμμετοχή σε κοινότητες μάθησης και πρακτικής που λειτουργούν μέσω των εφαρμογών eClass και e-me αλλά
και με συμμετοχή στα επιμορφωτικά προγράμματα που προσφέρονται από την ελληνική υπηρεσία του etwinning. 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Το δημοκρατικό κλίμα συνεργασίας και αλληλεγγύης και ο συλλογικός επιμερισμός έργου μεταξύ των
εκπαιδευτικών. 

Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα με δημοσιοποίηση και τεκμηρίωση του έργου του σχολείου, με συχνή
και συστηματική συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για την συντήρηση και αναβάθμιση της
υπάρχουσας υλικοτεχνικής υποδομής καθώς και η συμμετοχή του σχολείου σε τοπικά και εθνικά δίκτυα
συνεργαζόμενων σχολείων με παρουσίαση των καλών πρακτικών που υλοποιήθηκαν. 

 

Σημεία προς βελτίωση

Διατήρηση και ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας και συνευθύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου. 

Διατήρηση και ενίσχυση συνεργασιών με άλλα σχολεία και φορείς της κοινότητας. 

Προτάσεις προς βελτίωση

Πλήρης ψηφιοποίηση διαδικασιών σύνθεσης διοικητικών εγγράφων και πρακτικών (σύγχρονα και ασύγχρονα)
καθώς και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων διοίκησης του σχολείου. 

Ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας με φορείς ενημέρωσης και  επιμόρφωσης των μελών της σχολικής
κοινότητας και υποστήριξης του έργου του σχολείου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συνεχής αναζήτηση ενημέρωσης και δυνατοτήτων επιμόρφωσης και επαγγελματικής αναβάθμισης των
εκπαιδευτικών. 

Συνεργασία εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη επίκαιρων διδακτικών παρεμβάσεων εμπλουτισμού της διδακτικής
πρακτικής σε επίκαιρα θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων και οικολογικής ευαισθησίας. 

Ενεργητική συμμετοχή σε συνεργατικά δίκτυα εκπαιδευτικών φορέων καθώς και σε εθνικά και διεθνή
προγράμματα επιμόρφωσης. 

Σημεία προς βελτίωση



Διατήρηση και ενίσχυση του ενδιαφέροντος για νέα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις
προτεραιότητες που διαμορφώνονται από τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας. 

Ενημέρωση και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus  και etwinning. 

Προτάσεις προς βελτίωση

Ενημέρωση για επιμορφωτικές δράσεις καθώς και διαδικασίες συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΙΚΥ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ERASMUS

https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3677-zontani-roi-iky-hellenic-na-erasmus-plus 

etwinning

https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm 

https://www.iky.gr/el/iky-rss/item/3677-zontani-roi-iky-hellenic-na-erasmus-plus
https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm

