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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Οι δράσεις που σχεδιάστηκαν και θα υλοποιηθούν τη φετινή χρονιά 
ως προς τον πρώτο άξονα αφορούν τηλεδιασκέψεις και παρουσίαση  
μαθημάτων από τους εκπαιδευτικούς της ομάδας δράσης, με 
κυριότερο στόχο την ανταλλαγή και την εφαρμογή καινοτόμων 
διδακτικών πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

Μέσα από τις δράσεις αυτές στοχεύουμε στην ακόμα πιο 
συστηματική προετοιμασία της διδασκαλίας από τους 
εκπαιδευτικούς, στην αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών και 
τεχνολογικών μέσων, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και 
καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας μεταξύ των εκπαιδευτικών και 
την προώθηση συνεργατικών πρακτικών.

 Οι μαθητές μας θα αποκτήσουν εκτός από δεξιότητες ζωής και 
ψηφιακές δεξιότητες, θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη διαφοροποίηση 
της διδασκαλίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε 
μαθητή και θα επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή του.

 

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
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Στα πλαίσια των σύγχρονων κοινωνιών και δεδομένων, των νέων
αναγκών και απαιτήσεων, κρίνεται σκόπιμη η εξοικείωση των
μαθητών με τις έννοιες της διαφορετικότητας και του σεβασμού για
τον «άλλο», με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη προσωπικής και
κοινωνικής υπευθυνότητας.

Ως προσωπικά υπεύθυνο θεωρείται το άτομο που είναι πρόθυμο να
γνωρίσει νέα πράγματα, είναι ικανό να εργαστεί µόνο του καιµπορεί
να σχεδιάζει και να εκτελεί ατομικά προγράµµατα βελτιώνοντας
την κατάστασή του.

Ενώ, κοινωνική υπευθυνότητα ορίζεται ως η υπευθυνότητα που
έχουν τα άτομα ως προς τα κοινωνικά σύνολα που µετέχουν.

Στους μαθητές στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των παιδιών στα
δικαιώματα, στις ανάγκες και στα αισθήματα των άλλων.

Πρόκειται για ένα στόχο ο οποίος συμβάλλει στη βελτίωση των
διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών/μαθητριών καθώς
προωθεί την κατανόηση και το σεβασμό στη διαφορετικότητα,
εδραιώνει την ανοχή, καλλιεργεί κατάλληλο κλίμα σεβασμού και
εμπιστοσύνης στην τάξη και το σχολείο γενικότερα.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών



A/AΣτόχος Βελτίωσης
Σχέδιο
Δράσης

1

Ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων διαμεσολάβησης

Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών

Ενίσχυση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/τριών καιεκπαιδευτικών

 

Η σχέση δασκάλου και μαθητή είναι πολύπλευρη. Κάθε μαθητήςξεκινά την εκπαιδευτική του πορεία
συνδέοντας τον δάσκαλό του μεένα πρότυπο ανθρώπου. Αναζητά έναν καθοδηγητή που θα του
εμπνεύσει ασφάλεια, ώστε να ξεδιπλώσει τις κλίσεις και τα όνειράτου.

Η σύνδεση και η επαφή μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών,αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την
εύρυθμη λειτουργία μιαςσχολικής μονάδας. Τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοίαποτελούν τους
πυλώνες της σχολικής κοινότητας. Για το λόγο αυτόη συνεργασία και η αλληλοαποδοχή των μελών,
αποτελούν ταθεμέλια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Κύριος στόχος των εκπαιδευτικών του σχολείου μας είναι ηκατανόηση των αναγκών κάθε παιδιού
χωριστά, η ενσυναίσθηση καιη καλλιέργεια ενός κλίματος ασφάλειας, σεβασμού, αποδοχής και
ελευθερίας έκφρασης, καθώς και η δημιουργία δυνατών σχέσεωνπου θα διέπονται από αγάπη, χαρά,
εμπιστοσύνη.

Είμαι
εδώ, το
χέρι
σου
κρατώ!

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Η συνεργασία του σχολείου με τους γονείς των μαθητών αποτελεί
ένα κυρίαρχο παράγοντα για την υγιή, γνωστική, συναισθηματική,
κοινωνική ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών.

Για το λόγο αυτό οι στόχοι που θέτουμε είναι:

Η απαραίτητη, τακτική και έκτακτη σε ορισμένες περιπτώσεις
επικοινωνία
η αρμονική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων
η αλληλοϋποστήριξη και η αμοιβαία ενθάρρυνση
η συνεργασία με τον σύλλογο γονέων

 

Σχέσεις γονέων με το σχολείο

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης εποχής, οι
σχολικές μονάδες καλούνται να αναπτύξουν στρατηγικές και
μηχανισμούς βελτίωσης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Οι
εκπαιδευτικοί, συμμετέχουν συχνά σε μαζικά, εξωτερικά
προσφερόμενα επιμορφωτικά προγράμματα, τα οποία, ωστόσο, τις
περισσότερες φορές δεν ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και στην κουλτούρα του σχολείου. Αντίθετα, η
επιμόρφωση με θεματολογίες εστιασμένες στις πραγματικές
ανάγκες, που διατυπώνονται και επιλέγονται από τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς προτείνεται ως η καταλληλότερη.

Βασικοί στόχοι της Δράσης είναι:

υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών της σχολικής
μονάδας.
βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου ως προς
συγκεκριμένους τομείς.

 

 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε
επιμορφωτικές δράσεις

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Η συμμετοχή των σχολείων σε ευρωπαϊκά προγράμματα, σε δράσεις
κοινωνικού ενδιαφέροντος, η Δικτύωση με άλλα σχολεία παρέχει
στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα, να διευρύνουν τους
γνωστικούς τους ορίζοντες και μέσω της αλληλεπίδρασής τους με
συναδέλφους άλλων χωρών και σχολείων , να αναθεωρήσουν
αντιλήψεις για την εκπαιδευτική διαδικασία, να εμπλουτίσουν τις
γνώσεις και τις πρακτικές τους και να ενισχύσουν την επιστημονική
τους κατάρτιση.

Με τη συγκεκριμένη Δράση επιδιώκεται επομένως:

η βελτίωση των ικανοτήτων - δεξιοτήτων των συμμετεχόντων
εκπαιδευτικών
η υποστήριξη  της επαγγελματικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών και του προσωπικού του σχολείου μας.
η αναθεώρηση/ ενίσχυση των παιδαγωγικών και διδακτικών
πρακτικών του συνόλου των εκπαιδευτικών του σχολείου
η προώθηση των γνώσεων σχετικά με την κοινή
ευρωπαϊκή κληρονομιά  και  την πολυμορφία και την
υποστήριξη της ανάπτυξης επαγγελματικών δικτύων σε
ολόκληρη την Ευρώπη.
η προώθηση αξιών της συμπεριλιπτικότητας και της
πολυμορφίας της ανεκτικότητας και της δημοκρατικής
συμμετοχής.
η ενίσχυση της εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας.

 

Συμμετοχή του προσωπικού σε άλλες
δράσεις (προγράμματα Erasmus,
συνεργασία με άλλα σχολεία)


