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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

1. Θα γίνει διερεύνηση τρόπων και πρακτικών με τους οποίους θα
μετράται ποσοτικά ο αριθμός των μαθητών που απουσιάζουν
συστηματικά από συγκεκριμένο/α μάθημα/τα, αλλά και η έγκαιρη
προσέλευσή τους στο μάθημα κάθε διδακτικής ώρας.

2. Παράλληλα θα αναζητηθούν  οι λόγοι για τους οποίους κάποιοι
μαθητές απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα από το σχολείο.

3. Επίσης θα διερευνηθούν μέτρα σε συνεργασία με φορείς/ κέντρα
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για την υποστήριξη των μαθητών που
απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα

Σχολική διαρροή. Αίτια και τρόποι
βελτίωσης της

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος



Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Στόχοι είναι η ενημέρωση, αφύπνιση, εγρήγορση συνειδήσεων,
ευαισθητοποίηση, υιοθέτηση καλών πρακτικών διαβίωσης,
μεταλαμπάδευση γνώσης και βιωματικής εμπειρίας από τους
μαθητές μας στο ευρύτερο μαθητικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Θα προγραμματίσουμε ενημερωτικές συναντήσεις με φορείς όπως :
Διεθνείς Αμνηστία, Πανελλήνιος Οργανισμός Υγείας,  Ινστιτούτο
Υγείας του Παιδιού, Συνήγορος του Παιδιού,  Χαμόγελο του Παιδιού,
Κέντρο Πρόληψης ΦΑΕΘΩΝ.

Ακόμη θα πραγματοποιήσουμε βιωματικούς περιπάτους για έρευνα
τοπίου και συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες.

Τέλος, θα συνεργαστούμε με άλλες σχολικές μονάδες προκειμένου
να υπάρξει ενημέρωση και αλληλεπίδραση στην ευρύτερη μαθητική
και εκπαιδευτική κοινότητα.

Ανθρώπινα δικαιώματα και βιώσιμο
περιβάλλον

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

1. Βελτίωση της Διδακτικής Ικανότητας των εκπαιδευτικών.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας .
2. Ψυχοκοινωνική θωράκιση των εκπαιδευτικών μέσω
υποστηρικτικών δράσεων με την καθοδήγηση της Ψυχολόγου του
Σχολείου
3. Ενημέρωση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών προκειμένου να
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά Προβλήματα
Νεανικής Παραβατικότητας που ενδεχομένως να προκύψουν στην
Σχολική Μονάδα.
4. Συνεχής ενημέρωση των εκπαιδευτικών πάνω στις εξελίξεις που
έχουν σημειωθεί στο γνωστικό αντικείμενο τους, ανά ειδικότητα.
5. Ενημέρωση και επιμόρφωση προκειμένου να είναι σε θέση να
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά Προβλήματα  ΣχολικούΕκφοβισμού
που ενδεχομένως να προκύψουν στην Σχολική Μονάδα.
6. Ενημέρωση και επιμόρφωση προκειμένου να έχουν ετοιμότητα
στον χειρισμό μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
7. Σύναψη σχέσεων και ανάπτυξη συνεργασίας με σχολεία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ελληνικής Επικράτειας με σκοπό
την συνεχή βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας, την ανάπτυξη
καινοτόμων προγραμμάτων διδασκαλίας και την από κοινού
εξεύρεση νέων μεθόδων εμπλοκής των μαθητών στην μαθησιακή
διαδικασία.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε
επιμορφώσεις και βιωματικά
σεμινάρια

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Στόχοι είναι:

-η διερεύνηση αξιών όπως η φροντίδα, η συμπόνια, ο σεβασμός, η
ευθύνη, η κατανόηση, η ανεκτικότητα και η εφαρμογή τους στην
καθημερινή ζωή,

-η ενίσχυση της συνεργασίας για μια αρμονική συμβίωση,

-η αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων που βοηθούν το σχολικό
περιβάλλον,

-η συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες της χώρας και του
εξωτερικού για την αντιμετώπιση δυσκολιών και τη διάχυση καλών
πρακτικών.

-η επιδίωξη υλοποίησης προγράμμάτων Erasmus για εκπαιδευτικούς
και για μαθητές 

-η συμμετοχή σε εθνικά προγράμματα (πχ περιβαλλοντικά, αγωγής
υγείας κα) ή και σε  ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ e-twinning)

-η συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες διοργανώνοντας από
κοινού δράσεις που ενδιαφέρουν τους μαθητές και το προσωπικό
τους όπως με ειδικά σχολεία, ώστε να αποκτήσουν κοινωνικο-
συναισθηματικές και γνωστικές ικανότητες.

Εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα


