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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

Τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη αποτελούν ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο
σχολικό συγκρότημα που επιδιώκει να βρίσκεται στην πρωτοπορία των
εκπαιδευτικών εξελίξεων. Διαθέτει αρτιότατες κτηριακές εγκαταστάσεις και τον
πλέον σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό.Το μαθητικό δυναμικό της σχολικής
μονάδας διατηρείται σταθερό με αυξητικές τάσεις. Εφαρμόζεται έμπρακτα
συμπεριληπτική εκπαίδευση, καθώς υπάρχουν μαθητές με διαφορετικό εθνικό,
γλωσσικό, θρησκευτικό και κοινωνικό υπόβαθρο. Αξιοποιούνται οι πιο σύγχρονες
μέθοδοι διδασκαλίας από το στελεχιακό δυναμικό του σχολείου, το οποίο επιδιώκει
να επιμορφώνεται και να επανακαταρτίζεται διαρκώς. Η εύρυθμη λειτουργία του
Γυμνασίου και του Λυκείου εξασφαλίζεται χάρη στην αγαστή συνεργασία της
Διεύθυνσης, του Συλλόγου Διδασκόντων, του λοιπού προσωπικού του σχολείου και
φυσικά των Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Η μετάβαση των μαθητών από τη
γυμνασιακή βαθμίδα στη λυκειακή διευκολύνεται από το κοινό κτήριο και το κοινό
διδακτικό προσωπικό που υπηρετεί τόσο στο γυμνάσιο, όσο και στο λύκειο. Η
δοκιμασία της πανδημίας ανέδειξε τις επιτυχημένες εκπαιδευτικές μεθόδους που
υιοθετήθηκαν, αφού η διδακτική λειτουργία και η εκπαιδευτική απόδοση της
μονάδας δεν διαταράχθηκαν παρά ελάχιστα. 

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία

Σχέδια μαθήματος προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μαθητών, ομαδοσυνεργατικές
μέθοδοι, πολλαπλά είδη αξιολόγησης, άμεση ενημέρωση κηδεμόνων για απουσίες,
καταπολέμηση προκαταλήψεων-στερεοτύπων-ρατσισμού, γόνιμος διάλογος μεταξύ
μαθητών και εκπαιδευτικών-αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμός,εσωτερικός



κανονισμός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μαθητών, τακτικές ενημερώσεις γονέων.

Σημεία προς βελτίωση

--

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Ύπαρξη συγκεκριμένης στοχοθεσίας-σκοποθεσίας από τη διεύθυνση,βέλτιστη
αξιοποίηση διδακτικού προσωπικού, συνεχής βελτίωση εγκαταστάσεων και
υλικοτεχνικής υποδομής, δυναμική αλληλεπίδραση με την κοινωνία, συμμετοχή σε
εθελοντικές δράσεις με θετικό κοινωνικό αποτύπωμα, έμπρακτη αλληλεγγύη προς
φιλανθρωπικές οργανώσεις και ιδρύματα, παρακολούθηση επιμορφώσεων και
δράσεων κατάρτισης, αξιοποίηση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, χρήση
πλατφορμών σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας.

Σημεία προς βελτίωση

--

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα με έμφαση στη διά βίου
εκπαίδευση. Προάγεται η υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας και η
απρόσκοπτη διάδραση εκπαιδευτικών-μαθητών. Διοργάνωση ημερίδων για σύγχρονα
κοινωνικά και επιστημονικά θέματα ενδιαφέροντος. 

 

Σημεία προς βελτίωση

--


