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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Ανάπτυξη επικοινωνίας, υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου –
οικογένειας.
Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης και σεβασμού στη
διαφορετικότητα.
Καλλιέργεια δεξιοτήτων ειρηνικής επίλυσης των διαφορών και αντιμετώπιση
των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού.
Εισαγωγή νέου εξοπλισμού και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων εμπλουτισμού
της διδασκαλίας.
Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριών και
εκπαιδευτικών.
Αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής και της άτακτης φοίτησης των
μαθητών/τριών.

Σημεία προς βελτίωση

Ανάπτυξη καλών πρακτικών και διαμοιρασμός μεταξύ των σχολείων.
Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού και της ενσωμάτωση της ψηφιακής



τεχνολογίας σε όλους τους τομείς της σχολικής μονάδας.
Ανάπτυξη συμβουλευτικών ικανοτήτων και διαχείρισης δύσκολων περιπτώσεων.
Διαχείριση κρίσεων και συγκρούσεων στη σχολική μονάδα. Ανάπτυξη
πρωτοκόλλων αντιμετώπισης των περιστατικών.

Προτάσεις προς βελτίωση

Ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς των
τάξεων και των ίδιων γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος Σπουδών,
ανταλλαγή κοινών διδακτικών εμπειριών,
Σχεδιασμός για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων εκπαιδευτικών και
μαθητών, τη μεγαλύτερη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας, την υλοποίηση
σχολικών προγραμμάτων ψηφιακού μετασχηματισμού, την ανάπτυξη τράπεζας
ψηφιακού υλικού για την υποστήριξη και τον εμπλουτισμό των διδακτικών
πρακτικών.
Αξιοποίηση υπηρεσιών συμβουλευτικής από ψυχολόγους και κοινωνικούς
λειτουργούς και υλοποίηση προγραμμάτων ψυχικής υγείας για την άμβλυνση
των συνεπειών της πανδημίας σε ψυχολογικό και συναισθηματικό επίπεδο των
μαθητών/τριών.
Ευέλικτος στρατηγικός σχεδιασμός της συνεργασίας με τις οικογένειες των
μαθητών, τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων αλλά και το σχολικό συμβούλιο.

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Οικοδόμηση καλού δικτύου συνεργασίας με τους γονείς και τοπικούς φορείς.
Διαμόρφωση και εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας.
Θετικές ενέργειες ανάπτυξης εξωστρέφειας και συνεργασιών, παρά τους
περιορισμούς που έθεσε η πανδημία.
Αξιοποίηση των πόρων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ανανέωση του
ηλεκτρονικού εξοπλισμού της σχολικής μονάδας.

Σημεία προς βελτίωση

Ενδυνάμωση εκπαιδευτικών με συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, κατανόηση
των προβλημάτων της σχολικής μονάδας και ανάληψη ευθυνών.
Αναγκαιότητα διαχείρισης της «αυτονομίας» της σχολικής μονάδας, ανάπτυξη
«εσωτερικών πολιτικών» και λήψη αποφάσεων για την ενίσχυση της
εξωστρέφειας.
Ανάπτυξη περαιτέρω δικτύων συνεργασίας με φορείς της τοπικής κοινωνίας, με



όμορα σχολεία για ανταλλαγή καλών πρακτικών και εκπαιδευτικού υλικού.

Προτάσεις προς βελτίωση

Αναγκαιότητα εκπαίδευσης/επιμόρφωσης στον προγραμματισμό – σχεδιασμό
(στρατηγικό και λειτουργικό προγραμματισμό/σχεδιασμό). Βήματα και
διαδικασία διαμόρφωσης στόχων και προτεραιοτήτων.
Στήριξη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για τη σωστή και εύρυθμη
λειτουργία του. Διαμόρφωση πρωτοκόλλου συνεργασίας/επικοινωνίας,
αποσαφήνισης σχέσεων και οριοθέτησης ρόλων. Από κοινού υλοποίηση
προγραμμάτων συμβουλευτικής, αγωγής των παιδιών, συμπεριφοράς και
εφαρμογής των κανόνων και του εσωτερικού κανονισμού.
Σε συνεργασία με τα στελέχη της εκπαίδευσης διαμόρφωση πρωτόκολλου
ενεργειών για την αντιμετώπιση και διαχείριση επιθετικών ή βίαιων
συμπεριφορών παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας προς το
εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή σε επιμορφωτικές διαδικασίες για την προώθηση ενός
συμπεριληπτικού σχολείου καθώς και σε επιμορφώσεις για τα εργαστήρια
δεξιοτήτων.
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου σας σε ενδοσχολικές
επιμορφωτικές συναντήσεις, που αφορούσαν τη στήριξη των μαθητών, όπως
επίσης και σε επιμορφώσεις άλλων φορέων.
Ενίσχυση των δεξιοτήτων και τα επιστημονικών προσόντων των
εκπαιδευτικών με τη συμμετοχή σε ερευνητική ομάδα διδακτικών
προγραμμάτων και τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στην κατεύθυνση
ψηφιακού μετασχηματισμού του σχολείου με την αναβάθμιση των υποδομών.

Σημεία προς βελτίωση

Συνεχής διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου για θέματα
παιδαγωγικών και διδακτικών πρακτικών.
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών τόσο στην οργάνωση και διοίκηση του
σχολείου όσο και στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων.
Η επαγγελματική ανάπτυξη και ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών οφείλει να
είναι βασικός στόχος της ηγεσίας της σχολικής μονάδας.



Προτάσεις προς βελτίωση

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 παίρνουν αποφάσεις στον χώρο
του σχολείου, τη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων που επηρεάζουν τη
σχολική ζωή και την εργασία τους.
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.
η ενίσχυση των δράσεων με τους γονείς και κηδεμόνες του σχολείου και τον
Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων.


