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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Η άριστη σχέση μεταξύ μαθητών - μαθητών, μαθητών - εκπαιδευτικών και
εκπαιδευτικών - εκπαιδευτικών έχουν οδηγήσει μαθητές του σχολείου να πετύχουν
σε σχολικούς  διαγωνισμούς, σχολικούς αγώνες αλλά και να συμμετέχουν επάξια σε
πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δράσεις.

Το κλίμα στο σχολείο είναι άριστο και δεν υπάρχουν εντάσεις. Το σχολείο βρίσκεται
πάντα δίπλα στο μαθητή/τρια.

Σημεία προς βελτίωση

Στο σχολείο έχει ενεργοποιηθεί ο θεσμός του Σύμβουλου Σχολικης Ζωής. 
Πρέπει να γίνει σχετική ενημέρωση των μαθητών, κυρίως της Α' Λυκείου,  ώστε
να είναι σε θέση αφενός να αντιληφθούν φαινόμενα που χρίζουν διερεύνησης
αλλά κυρίως να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους
Η επικοινωνία μεταξύ σχολείου - γονέων είναι σχεδόν μηδενική. Παρά το
γεγονός ότι δεν υπάρχουν εντάσεις , η επικοινωνία περιορίζεται στην
ενημέρωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου για την επίδοση των μαθητών. Δεν
υλοποιούνται κοινές δράσεις καμίας μορφής.
Οι εκπαιδετικοί έχουν επιμορφωθεί στις νέες παιδαγωγικές μεθόδους αλλά δεν
έχουν προλάβει να εφορμόσουν τις γνώσεις τους στην πράξη. Η βελτίωση των
τεχνικών υποδομών θα βοηθήσει στην εφαρμογή καινοτόμων μορφών μάθησης
στην εκπαιδευτική διαδικασία.



 

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Το σχολείο υποστηριζει ενεργά όλες τις δράσεις κοινωνικού ενδυαφέροντος. 

Διατηρεί άριστες σχέσεις με τη Δημοτική αρχή και όλες τις υποστηρικτικές δομές
του δημοσίου τομέα.

 

Σημεία προς βελτίωση

Ενεργοποίηση της συνεργασίας με το σχολείο της Σόφιας αλλά και άλλων σχολείων
της Λάρισας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Οι εκπαιδευτικοί είναι πρόθυμοι να υλοποιήσουν προγράμματα και διαθέτουν την
σχετική εμπειρία. Πρόθυμοι να συμμέχουν σε επιμορφώσεις χωρίς οικονομικό
κόστος.

Σημεία προς βελτίωση

Οργανωμένη συμμετοχή και όχι ατομική σε στοχευμένη επιμόρφωση που να
ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες - απαιτήσεις  ομάδας εκπαιδευτικών του
σχολείου.


