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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η  διδακτική εμπειρία και η ευαισθησία των εκπαιδευτικών του Δημοτικού Σχολείου Παλαγίας ως προς την
μετάδοση της γνώσης με καινοτόμες μεθόδους   είναι σαφής. Επίσης, η οργανωτικότητα και συνεργασία μεταξύ
τους, η χρήση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας κάνουν εμφανή την ουσιαστική προσφορά τους στη
μαθησιακή και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών.

Σημεία προς βελτίωση

Η καταγραφή των μεθοδολογικών εργαλείων και των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται από τους
εκπαιδευτικούς θα έδινε μία εικόνα του τρόπου εργασίας τους. Η εκτενέστερη αναφορά επίσης στις θεματικές
των εργαστηρίων δεξιοτήτων θα έκανε σαφέστερη τη χρήση αυτών των τεχνικών.

Προτάσεις προς βελτίωση

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου του ΙΕΠ σχετικά με τη διαφοροποιημένη διδασκαλία θα έδινε μεγάλη ευχέρεια
στη χρήση καινοτόμων μεθόδων και στρατηγικών διδασκαλίας στους εκπαιδευτικούς.

Διοικητική λειτουργία



Θετικά σημεία

Η οργανωτικότητα και η συλλογικότητα στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου, την
επιλογή δράσεων και προγραμμάτων, την ενημέρωση των γονέων και τη διάχυση των αποτελεσμάτων των
προγραμμάτων που εκπονούνται στη διάρκεια του σχολικού έτους αποδεικνύουν την δημοκρατική ηγεσία και την
υπεύθυνη στάση των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας απέναντι στο έργο τους.

Σημεία προς βελτίωση

Είναι απαραίτητο να υπάρχει τήρηση ημερολογίου με τις δράσεις του σχολείου καθ΄όλη τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς, έτσι ώστε στο τέλος να είναι εύκολη η καταχώρηση των πιο σημαντικών δράσεων που υλοποιήθηκαν
στην πλατφόρμα. Η σαφήνεια και  η τεκμηρίωση είναι απαραίτητη. Ωστόσο είναι απολύτως κατανοητό που η
πρώτη αυτή έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης ήταν μία διερευνητική προσπάθεια κατ’ αρχήν κατανόησης της
λειτουργίας της. Στην επόμενη σχολική χρονιά θα υπάρχει καλύτερη οργάνωση και προσανατολισμός σε  δράσεις
οι οποίες μπορούν να σημειώνονται κατ’ ευθείαν στις ανάλογες περιοχές. Έτσι στο τέλος της χρονικής χρονιάς η
εργασία θα περιορίζεται στην επιλογή των σημαντικότερων εξ΄ αυτών και  στον έλεγχο της τεκμηρίωσης.

Προτάσεις προς βελτίωση

Τα θεμέλια μίας σωστής αξιοποίησης του χρόνου, του δυναμικού και των δυνατών σημείων ενός σχολείου
τίθενται στον αρχικό προγραμματισμό του Σεπτεμβρίου. Η οικοδόμηση στη συνέχεια και η ανάπτυξη θετικού
παιδαγωγικού κλίματος, σύσφιξης των σχέσεων και προσφοράς βασίζονται στη συνεργασία ανάμεσα στα μέλη
της σχολικής κοινότητας. Καλό θα είναι να δίνονται παραδείγματα για όσα αναφέρονται με την ανάλογη
τεκμηρίωση (ημερομηνία, αρ. πρακτικού, σελίδα ημερολογίου σχολικής ζωής, λινκ ιστοσελίδας τους σχολείου
κτλ)

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα είναι  μικρή. Ωστόσο,
δεδομένων των πολύ δύσκολων συνθηκών που είχαν να αντιμετωπίσουν τα σχολεία αυτή τη σχολική χρονιά
(πανδημία και απουσία μαθητών και εκπαιδευτικών, εφαρμογές νέων καινοτόμων προγραμμάτων, εργαστήρια
δεξιοτήτων, σχέδια δράσης κτλ) η καταγραφή στην πλατφόρμα θεωρείται και διερευνητική. Είναι σίγουρο ότι
από την επόμενη σχολική χρονιά οι καταγραφές θα είναι πιο πλήρεις και τεκμηριωμένες.

Σημεία προς βελτίωση

Καλό είναι να υπάρχει παρακολούθηση των επιμορφώσεων του ΙΕΠ. Αυτή τη σχολική χρονιά πραγματοποιήθηκαν
πληθώρα επιμορφώσεων από τη ΣΕΕ, τα ΠΕΚΕΣ και άλλους φορείς. Η διαδικτυακή παρακολούθηση είναι πια
εύκολη υπόθεση.   

Προτάσεις προς βελτίωση

Η καταγραφή δυνατών και αδύναμων σημείων της σχολικής ζωής, ο έγκαιρος προσανατολισμός στη βελτίωση
κάποιου άξονα, η αξιοποίηση της εμπειρίας που αποκτήθηκε τη φετινή χρονιά, η επέκταση του σχεδίου δράσης με
άλλες δραστηριότητες που θα βασίζονται σε ιδέες που προκύπτουν από τη μελέτη σεναρίων των εργαστηρίων
δεξιοτήτων του ΙΕΠ, η μελέτη των οδηγών σχετικά με την τεκμηρίωση και οι ήδη διατυπωμένες προτάσεις για
σχέδια δράσης μπορούν να οδηγήσουν σε μία επικαιροποιημένη επιλογή κατάλληλων επιμορφωτικών



προγραμμάτων και τον προσανατολισμό προς την κατεύθυνση όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχει  το μεγαλύτερο
έλλειμμα.


