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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Aνάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και εφαρμογή καινοτόμων
διδακτικών πρακτικών, για την ενίσχυση της κριτικής και
δημιουργικής σκέψης των μαθητών/-τριών.

Eξάσκηση σε τομείς που
προσεγγίζονται μέσω
διαφοροποιημένης διδασκαλίας σε
ομάδες που αφορούν την εκπαίδευση.
Οι δεξιότητες που θα καλλιεργηθούν
θα αφορούν τη χρήση της λογικής,
της δημιουργικής σκέψης, της
διαισθητικής ικανότητας, της
ενσυναίσθησης, της υπομονής και
επιμονής, της συγχώρεσης, της
ομαδικότητας, της συνεργασίας και
της ψηφιακής ικανότητας. Το
συγκεκριμένο σχέδιο δράσης θα
στοχεύει στον αλληλοσεβασμό και
τις νέες τεχνολογίες.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΑΚΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ – ΟΜΑΛΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/-ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΒΑΘΜΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εισαγωγή και ενίσχυση καλών
πρακτικών για: α) την
παρακολούθηση της άτακτηςφοίτησης
των μαθητών/τριών, μεαξιοποίηση
και του θεσμού τουενδοσχολικού
συντονιστή τάξεων, β)τη σχετική
ενημέρωση τωνγονέων/κηδεμόνων
τους, μεπεραιτέρω αξιοποίηση των
υπευθύνων τμημάτων, γ) τη
διαμόρφωση ενός ελκυστικότερου
περιβάλλοντος φοίτησης των
μαθητών/-τριών και δ)την ομαλή
μετάβαση των μαθητών/-τριώνμεταξύ
εκπαιδευτικών βαθμίδωναλλά και
προς την αγορά εργασίας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1
Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των
μαθητών/τριών.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
2022-2023 και για την επίτευξη του
επιθυμητού Στόχου Βελτίωσης
προβλέπεται ο σχεδιασμός δράσεων
που θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη
διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών
για την ανάπτυξη της συνεργασίας
των μαθητών/τριων. Οι δράσειςαυτές
θα περιλαμβάνουν: α)συναντήσεις με
ειδικούς επιστήμονεςψυχικής και
κοινωνικής υγείας ούτωςώστε να
επιτευχθεί ένα θεωρητικόυπόβαθρο
το οποίο θαχρησιμοποιήσουν τόσο i)
οιεκπαιδευτικοί για να εξιδικεύσουν
και στοχεύσουν τις περεταίρω
δράσεις όσο και ii) οι μαθητές για
τους οποίους (οι συναντήσεις αυτές)
θα λειτουργήσουν ως εννοιολογική
τροφοδότηση. β) συνεργατικές
δραστηριότητες μεταξύ των
μαθητών/τριων του ίδιου του
σχολείου έτσι ώστε να αναπτυχθεί ο
αλληλοσεβασμός και η αμοιβαία
κατανόηση. Οι δραστηριότητες αυτές
μπορούν να οργανωθούν και να
υλοποιηθούν τόσο από τους ίδιους
τους εκπαιδευτικούς όσο και από
εξωτερικούς συνεργάτες. γ)σύμπραξη
και συνεργασία με άλλεςσχολικές
μονάδες του νομού μεστόχο την
ανάπτυξη μιαςπαιδαγωγικά
ολιστικής προσέγγισηςστα πλαίσια
του σεβασμού τηςδιαφορετικότητας
και της εσωτερικήςενδυνάμωσης των
μαθητών/τριών.Μέσα από την
επίτευξη των ανωτέρωδράσεων
ζητούμενο αποτελεί τόσο ηενίσχυση
των διαπροσωπικώνσχέσεων μεταξύ
των μαθητών/τριώντου σχολείου μας
όσο και η απόκτησηκοινωνικών
δεξιοτήτων που θα τουςβοηθήσουν να
ενταχθούν στηνκοινωνία των
ενηλίκων ωςπροσωπικότητες
ισορροπημένες καιολοκληρωμένες
έχοντας ταυτόχροναυψηλό αίσθημα
κοινωνικής ευθύνης.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1
Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών
μέσω παιδαγωγικών δράσεων και ενεργειών ψυχολογικής
υποστήριξης.

Σχολείο είναι πρωτίστως οι
άνθρωποι. Ας γνωριστούμε καλύτερα!

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Συνεργασία σχολείου και οικογένειας για συνεισφορά στις ανάγκες
και στα προβλήματα της τοπικής κοινωνίας και των μαθητών και
μαθητριών μας.

Συνεργασία Σχολείου και
Οικογένειας για συμπαράσταση
στους ασθενείς συμπολίτες μας, για
βελτίωση των περιβαλλοντικών
συνθηκών της πόλης μας και
διόρθωση των διατροφικών
συνηθειών των μαθητών και
μαθητριών μας.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Ενίσχυση του δικτύου σχολείου που δημιουργήθηκε πέρσι και
διάχυση όλων των καλών πρακτικών μεταξύ των μελών του δικτύου,
με ταυτόχρονη συνεργασία και με άλλους φορείς.

Εμπλουτισμός του δικτύου σχολείων
με νέα μέλη, κατηγοριοποίηση και
συστηματική ανάπτυξή όσων καλών
πρακτικών μπορούν να
κοινοποιηθούν και επαφή με τοπικούς
επιστημονικούς, επιχειρηματικούς
και άλλους κατάλληλους φορείς για
ανάπτυξη συνεργασίας.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


