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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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Εξειδικεύεται  στους εξής  επιμέρους στόχους: 
βελτίωση των γλωσσικών, μαθηματικών και αθλητικών
επιδόσεων
ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού και εικονικού
γραμματισμού, έρευνας και συνεργατικής μάθησης,

Τρόπος   επίτευξης η βιωματική-συνεργατική μέθοδος (μάθηση σε
ομάδες) με αξιοποίηση «ανεστραμμένης τάξης, δραματοποίησης, 
πειράματος»,

Αφετηρία ο εντοπισμός αδυναμιών και ελλείψεων
με διαγνωστική και διαμορφωτική αξιολόγηση.
Σταδιακή κάλυψη των γνωστικών κενών, με συνεχή 
ανατροφοδότηση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω 

ολιγόλεπτων δοκιμασιών διαβαθμισμένης δυσκολίας
εξατομικευμένων εργασιών ανά μαθητή/τρια 
ανάθεσης διαφοροποιημένων ρόλων στη μαθησιακή
διαδικασία, για ενδυνάμωσηβάσει
προσωποποιημένων αναγκών
συσχετισμός και κατάλληλος σχεδιασμός και άλλων
σχολικών δραστηριοτήτων (εορτές, όμιλοι ρητορικής,
δημιουργική γραφή, ΑMUN, εξωδιδακτικά
προγράμματα, σχολικοί περίπατοι και εκπαιδευτικές
εκδρομές) ώστε να υποστηρίζεται και να διευρύνεται η
μαθησιακή διαδικασία και η φιλοσοφία μιας
κοινότητας μάθησης
αξιοποίηση e-class, webex, βιβλιοθήκης και
εργαστηρίων Πληροφορικής, Χημείας, χρήση
συνεργατικών ψηφιακών εργαλείων
Χρόνος : τριών σταδίων μέσα στο Σχ. Έτος
Αξιολόγηση αποτελεσμάτων στους τρεις σταθμούς  του
χρονοδιαγράμματος με ποιοτική /ποσοτική επίδοση
μαθητών/τριών και και δομημένα ερωτηματολόγια

Για μια Κοινότητα Μάθησης:
κατάκτηση και διεύρυνση της
μάθησης εντός και εκτός των ορίων
της σχολικής αίθουσας

Σχολική διαρροή - φοίτηση
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ΣΤΟΧΟΣ: ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Κατά τη διερεύνηση του δείκτη εκτιμήσαμε ότι η διαρροή (εγκατάλειψη σχολείου ή αλλαγή
τύπου σχολείου) σχετίζεται με δυσκολίες γνωστικές αλλά και ένταξης στην σχολική
κοινότητα. Για αυτό  θα εστιάσουμε στις πρακτικές που ήδη εφαρμόζει το σχολείο για την
παρακολούθηση και αποτροπή απουσιών και θα ενισχύσουμε την πρόληψη της διαρροής με

Διερεύνηση αιτιών συστηματικής απουσίας ή εγκατάλειψης με αξιοποίηση
ερωτηματολόγιου για  να διερευνηθούν οι λόγοι διακοπής  /αλλαγής  φοίτησης ή
απουσίας συστηματικής (αναζήτηση  παραγόντων εντός/εκτός σχολείου)
Παροχή στήριξης ή και εξατομικευμένης διδασκαλίας στους απειλούμενους με διαρροή
μαθητές, συζήτηση με τους ίδιους και τους κηδεμόνες τους
Ενθάρρυνση ένταξης με αξιοποίηση ‘απειλούμενων’ μαθητών/τριών σε ομίλους και
εναλλακτικές δράσεις  που υποστηρίζουν τη μαθησιακή διαδικασία και ταυτότητα

Τέλος συζήτηση με το σύλλογο διδασκόντων και αποτίμηση των μεθόδων πρόληψης  και των
αποτελεσμάτων τους με καταγραφή στοιχείων διαρροής από το myschool και δομημένα 
ερωτηματολόγια.

 

 

Για Μια
Κοινότητα
Μάθησης:
όλοι οι
μαθητές στο
Σχολείο

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Στόχος: Η κοινωνικοποίηση μαθητών και η προετοιμασία υπεύθυνων
πολιτών.

 

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η ενίσχυσησχέσεων
σεβασμού μεταξύ των μαθητών και μαθητριών. Με αφορμήτο καλό
επίπεδο σχέσεων, δηλ. αλληλεγγύης, αλληλοσεβασμού και
αλληλοϋποστήριξης, με λίγες περιπτώσεις μοναχικών μαθητών
 τίθενται ως επιμέρους στόχοι

η ενθάρρυνση των καλών σχέσεων
η εντοπισμός των αιτιών μεμονωμένων ανάρμοστων
συμπεριφορών και η θεραπεία τους

Τρόποι προσέγγισης να είναι:  ο διάλογος για την καλλιέργεια
ενσυναίσθησης, κατανόησης, υπομονής, κλίματος ασφάλειας και
εμπιστοσύνης.

  Αυτό θα επιτευχθεί με:

ανώνυμο ερωτηματολόγιο
προβολή ταινιών μικρού μήκους με αντίστοιχο περιεχόμενο
και συζήτηση
αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες για ενίσχυση
ομαδικότητας
επαφή και συνεργασία με τους γονείς
προσωπική συνεργασία εκπαιδευτικού- μαθητή.

Για μια Κοινότητα Μάθησης: Θεμέλιο
oι Σχέσεις Σεβασμού

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Στόχοι: 

Βελτίωση σχέσεων καθηγητών και μαθητών.
Βελτίωση ποιότητας εκπαιδευτικού έργου.

Σχεδιασμός δράσης:

Με τη δράση αυτή επιχειρείται η διερεύνηση του κλίματος της
σχολικής τάξης, της ποιότητας των σχέσεων εκπαιδευτικών και
μαθητών καθώς και η αποδελτίωση συμπεριφορών παραβατικότητας,
όπως καταγράφονται στο βιβλίο εύρυθμης λειτουργίας και στο
πρακτικό του συλλόγου. Επιπλέον,  ενθαρρύνεται ο δημιουργικός
διαλόγος μαθητών και καθηγητών.

Προτεινόμενες ενέργειες για την υλοποίηση της δράσης είναι:

παρατήρηση της συμπεριφοράς και ο ανοιχτός διάλογος
ανάμεσα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, ώστε να
καλλιεργηθεί κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης
παροχή ανώνυμου ερωτηματολογίου σε καθηγητές και σε
μαθητές για τη διάγνωση δυσλειτουργιών στη μεταξύ τους
συνεργασία
σύγκληση συμβουλίου τάξης
επικοινωνία με ψυχολόγο δήμου για παροχή οδηγιών και
ψυχολογικής στήριξης μαθητών και καθηγητών
 ενημέρωση καθηγητών για επιτυχημένες τεχνικές διαχείρισης
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών ή τμημάτων που
εμφανίζουν δυσλειτουργίες
συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, δράσεις, ομίλους
κλπ
συμμετοχή σε εκδρομές, επισκέψεις σε θέατρα, εκθέσεις

Για μια Κοινότητα Μάθησης:
Εκπαιδευτικοί και Μαθητές/τριες
Ξαναχτίζουμε τις Σχέσεις μας

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Στόχος  η εμπέδωση σχέσεων εμπιστοσύνης με την οικογένεια και η
ενίσχυση της συμμετοχής  στο Σχολείο

 Θα πραγματοποιηθούν δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή και
βελτιώνουν την ποιότητα των σχέσεων των γονέων με το σχολείοκαι
τους εμπλεκόμενους  φορείς.

Ενημερωτική συνάντηση του σχολικού συλλόγου
Ερωτηματολόγιο που θα εκπονηθεί για γονείς
Σεμινάριο από ειδικό ψυχολόγο
Δράσεις, όπου οι γονείς θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν
τη δουλειά των παιδιών τους

Το χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις είναι:

Τον Οκτώβριο ενημέρωση γονέων  σχετικά με θέματα που
αφορούν τη λειτουργία του σχολείου
Ακολούθως συνάντηση με ψυχολόγο ώστε οι γονείς να
ενημερωθούν σε θέματα ανάπτυξης και συμπεριφοράς των
παιδιών.
Προς το τέλος της σχολικής χρονιάς , οργάνωση διαθεματικής
έκθεσης

Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι:

ενίσχυση της συνεργασίας του σχολείου και των
εκπαιδευτικών 

Αποτίμηση με δομημένο ερωτηματολόγιο  σε
εκπαιδευτικούς και γονείς

Για μια Κοινότητα Μάθησης:
Χτίζουμε γέφυρες με την Οικογένεια.
Ενισχύουμε επικοινωνία-
εμπιστοσύνη-συμμετοχή

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
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Από τη συστηματική διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί 
ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε δράσεις και προγράμματα που
διεξάγονται σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Το ίδιο ενδιαφέρον
εκδηλώνουν και οι μαθητές, σύμφωνα με τις κλίσεις και τα
ενδιαφέροντα τους. Για την υλοποίηση των δράσεων και των
προγραμμάτων θεωρήθηκαν αναγκαία: 1) Η συστηματικότερη
διάχυση των σχετικών πληροφοριών  και η οργάνωση των δράσεων
ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου και 2)
η στήριξη των υλοποίησης των παραπάνω με την εξασφάλιση της
πλήρους λειτουργίας όλων των ηλεκτρονικών συσκευών πουδιαθέτει
το σχολείο καθώς και η προσπάθεια εξασφάλισης επιπλέονμέσων
και πόρων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι 1) το ποσοστό τωνμαθητών
που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για συμμετοχή σε διαγωνισμόαυξήθηκε
θεαματικά όταν η ενημέρωση ήταν συστηματική και 2)υπάρχει
δυνατότητα χρήσης φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστώναλλά
πιθανά να απαιτείται η αναβάθμιση της σύνδεσης στοδιαδίκτυο
ώστε να αποσυμφορηθεί η λειτουργία του εργαστηρίου της
πληροφορικής.

Για μια Κοινότητα Μάθησης:
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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ΣΤΟΧΟΙ: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα:                             

Ειδικής Αγωγής
Ανεστραμμένης τάξης
Χρήσης διαδραστικού πίνακα

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λαμβάνοντας υπόψη τη φοίτηση μαθητών/μαθητριών με ειδικέςμαθησιακές ανάγκες την
τρέχουσα σχολική χρονιά, αλλά και τιςπροηγούμενες καθώς και τη συμμετοχή πολλών
εκπαιδευτικών στηνεξέτασή τους κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις, θεωρούμεαπαραίτητη την
επιμόρφωση όλων μας σε θέματα ειδικής αγωγήςμέσω σεμιναρίων-διαλέξεων από ειδικούς.   
Επίσης, σκοπεύουμε ναοργανώσουμε σεμινάρια-εργαστήρια πάνω στη χρήση διαδραστικών
πινάκων που ήδη διαθέτει το σχολείο μας καθώς και πάνω στησύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας
της ανεστραμμένης τάξης. Τασεμινάρια-εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν από εκπαιδευτικούς
του σχολείου μας ή/και από εξωτερικούς συνεργάτες.

Για μια
Κοινότητα
Μάθησης.
Ενσωμάτωση &
Διαχείριση.
Ειδικές
Εκπαιδευτικές
Ανάγκες.
Σύγχρονες
πρακτικές
διδασκαλίας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
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Με στόχο:

1. Τη βιωματική σύνδεση εκπαιδευτικών και μαθητών με
πρακτικές καθημερινότητας

2. Την ανταλλαγή προβληματισμού και εμπέδωση πρακτικών
εκπαίδευσης

3. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων
4. Τον εμπλουτισμό της εμπειρίας

Προγραμματίζονται οι παρακάτω δράσεις με τη συμμετοχή των
μαθητών μας στους διαγωνισμούς

μαθηματικών «ΘΑΛΗΣ»,
εργαστηριακών πειραμάτων EUSO
διαγωνισμούς φυσικής
διαγωνισμούς οικονομικών.
πανελλήνιων σχολικών αγώνων ποδοσφαίρου,
καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης.

1.  Στο πρόγραμμα «Σχολή Ξεναγών» με εφαρμογή στις
σχολικέςεκδρομές.

2.  Στο πρόγραμμα «Ψηφιακές και Επιχειρηματικές
Δεξιότητεςγια την Κυκλική Οικονομία», βιωματικής
μάθησης μέσωδιαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης.

3. Στο πρόγραμμα «Tipping» ενταγμένο στο μάθημα της
Νεοελληνικής Γλώσσας, βιωματικής μάθησης μέσω
διαδικτυακής πλατφόρμας μάθησης.

4. Πρόγραμμα «Δημιουργικής γραφής» 
5. Συμμετοχή στις «Εικονικές δίκες» και «Ρητορικούς

αγώνες»

 

Για μια Κοινότητα Μάθησης από τηΘεωρία
στην Πράξη: Συμμετοχή σεΠρογράμματα
εθνικά και ευρωπαϊκά


