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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η καλλιέργεια του πνεύματος της κοινής προσπάθειας, η εποικοδομητική γονεϊκή εμπλοκή, η εφαρμογή της
παιδαγωγικής των θετικών προσδοκιών στην αντιμετώπιση των μαθητών/τριών, η εισαγωγή καινοτομιών και
εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας, η χρήση ψηφιακών εργαλείων, η έγκαιρη πρόληψη και διαχείριση στα
θέματα του σχολείου, η δόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης, σεβασμού και δικαιοσύνης, το καλό σχολικό κλίμα
αποτελούν τα θετικά στοιχεία στη λειτουργία του σχολείου.

Σημεία προς βελτίωση

Η λειτουργία του σχολείου χαρακτηρίζεται από την εργατικότητα, την αποτελεσματικότητα και τους ανοιχτούς
ορίζοντες σκέψης της διευθύντριας και των εκπαιδευτικών και καλό είναι η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί και
κατά την επόμενη σχολική χρονιά.   

Προτάσεις προς βελτίωση

Το σχολείο έχει επιτύχει τη σύμπνοια, τη συνεργασία μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, την
εμπιστοσύνη των γονέων και μπορεί να προχωρήσει στοχευμένα σε οργανωμένες συμπράξεις με άλλα σχολεία,
διάχυση των καλών πρακτικών που εφαρμόζει και επιπρόσθετα, να μπει σε προτεραιότητα η συμμετοχή του
σχολείου σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.



Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Η Διοίκηση του σχολείου ασκείται με δημοκρατικό πνεύμα, στηρίζεται στις συλλογικές αποφάσεις και τη
συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων. Υλοποιούνται πολλά προγράμματα περιβαλλοντικά, αγωγής υγείας,
πολιτιστικά και εκδηλώσεις με την αγαστή συνεργασία μεταξύ της Διευθύντριας και των  εκπαιδευτικών. Τα
Εργαστήρια Δεξιοτήτων  προσανατόλισαν τις δράσεις σε συγκεκριμένους στόχους για την απόκτηση δεξιοτήτων
χρήσιμων στη ζωή των παιδιών. Επίσης, αναπτύσσονται συνεργασίες για καινοτόμες δράσεις, όπως η
συνεργασία με το Γυμνάσιο και το Νηπιαγωγείο για το πρόγραμμα μετάβασης που γίνεται κάθε χρόνο. Το
σχολείο συμμετέχει σε διαθεματικά δίκτυα και πανελλήνιες διεργασίες. Η ιστοσελίδα του σχολείου, το e-
περιοδικό, το blog του σχολείου και η ενημέρωσή τους συμβάλλουν στην καλή εικόνα και εξωστρέφεια του
σχολείου, γεγονός που συμβάλλει στην αποδοχή και τον σεβασμό της τοπικής κοινότητας.

Σημεία προς βελτίωση

Η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, η οποία εξαρτάται κατά αρχήν από τα κονδύλια της τοπικής
αυτοδιοίκησης, η ανανέωση του εξοπλισμού αποτελεί συνεχές αίτημα και διεκδίκηση του σχολείου.

Προτάσεις προς βελτίωση

Η Διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εργάζονται με επαγγελματισμό και συνέπεια επιτυγχάνοντας
το βέλτιστο για τους/τις μαθητές/τριες κάθε σχολικό έτος.

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η αναζήτηση και συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις φορέων και ενδοσχολικές επιμορφώσεις
αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα των εκπαιδευτικών του σχολείου.  Επίσης, η γρήγορη προσαρμογή των
εκπαιδευτικών στην ψηφιακή τεχνολογία οδήγησε στην ομαλή μετάβαση της εξ αποστάσεως και ασύγχρονης
επικοινωνίας, καθώς και στη χρήση των ψηφιακών εργαλείων ακόμα και στη μετα- covid εποχή .

Σημεία προς βελτίωση

Η συνέχιση της προσπάθειας για τη συνεχή και επικαιροποίηση της γνώσης από την πλευρά των εκπαιδευτικών.

Προτάσεις προς βελτίωση

Το σχολείο ανταποκρίνεται πλήρως στο έργο του και έχει δρομολογήσει εδώ και χρόνια τον ανοιχτό χαρακτήρα
και την προσέγγιση της ευρύτερης κοινότητας.


