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Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Εκπαιδευτικοί: Γκαϊτατζή Σουλτάνα, Θεοδωρίδου Αλεξία,
Μητριτώνη Ελευθερία, Σταυριανίδου Γεωργία, Τεληγιαννίδου
Ηλιάνα.

Συντονίστρια: Θεοδωρίδου Αλεξία

Άξονας: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Δείκτης: Ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/-τριών

Τίτλος: «Τα παιδία τέχνη-παίζει!»

Σκοπός: δημιουργία ίσων ευκαιριών μάθησης με την ενίσχυση του
προφορικού, οπτικού και ψηφιακού γραμματισμού μέσω των
εικαστικών έργων τέχνης.

Στόχοι:

Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με έργα τέχνης και με τον
τρόπο αυτό να καλλιεργήσουν τον οπτικό γραμματισμό,
δηλαδή την ικανότητα να κατανοούν, να ερμηνεύουν και να
νοηματοδοτούν οπτικούς πόρους.
Να ασκηθούν στη διερευνητική μάθηση μέσα από την
αναζήτηση στοιχείων στα έργα τέχνης προκειμένου να τα
συνδέσουν με θέματα του γνωστικού τους αντικειμένου.
Να ασκηθούν στην παρουσίαση και ανάλυση οπτικών πόρων
με τον προφορικό τους λόγο, 
Να γνωρίσουν διαδικτυακές εφαρμογές και να εξοικειωθούν
με τη χρήση των ΤΠΕ

 

Τα παιδία τέχνη-παίζει

Σχολική διαρροή - φοίτηση



A/AΣτόχος Βελτίωσης
Σχέδιο
Δράσης
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ΣΚΟΠΟΣ

Η ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, ώστε να αποφευχθεί η σχολική διαρροή και να
διευκολυνθεί η σχολική ένταξη των μαθητών μας στο Λύκειο.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ

Συγκεκριμένα, η δράση αναφοράς μας θα αναπτυχθεί από μαθητική ομάδα της Γ' τάξης του
σχολείου μας σε συνεργασία με μαθητική ομάδα του Λυκείου Σκύδρας και τη συστηματική
αξιοποίηση των ΤΠΕ. Έτσι θα επιτευχθεί παράλληλα,

-τεχνολογικός γραμματισμός των εμπλεκόμενων μαθητών

-καλλιέργεια της κριτικής σκέψης  των εμπλεκόμενων μαθητών

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Κουτόβα Χαρίκλεια (συντονίστρια), Ταχμαζίδου Δέσποινα, Πεκτελίδης
Σωτήριος

ΜΕΤΑΒΑΣΗ:
Αλλάζοντας
τη σκυτάλη

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Η ανάδειξη των έμφυλων ανισοτήτων με στόχο την άρση
στερεοτύπων και προκαταλήψεων σε βάρος των γυναικών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Αλεξία Τσογγίδου, Κυριακή Θεοδοσιάδου,Δρόσος
Μπίκος, Αδαμίδου Άννα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ: Κυριακή Θεοδοσιάδου

 

ΣΚΟΠΟΣ

Να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τις
έμφυλες αναχρονιστικές συμβάσεις που επιβιώνουν μέχρι καισήμερα
και «οικοδομούν» ταυτοτικά δίπολα. Η εμπέδωση αυτήαποτελεί
απαραίτητη προϋπόθεση της ενεργούς πολιτότητας και τηςανάληψης
δράσης.

 

ΣΤΟΧΟΙ

1. Να αναγνωρίζουν τις προκαταλήψεις που διαχωρίζουν τα δύο
φύλα και που διαμορφώνουν αξιολογικές οριοθετήσεις.

2. Να συνειδητοποιήσουν ότι τα στερεότυπα που «ντύνουν» τα
φύλα αφορούν θέσει και όχι φύσει χαρακτηριστικά.

3. Να προβληματιστούν σχετικά με τη θέση της γυναίκας εντός
και εκτός εθνικών συνόρων.

4. Να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο τα στερεότυπα έχουν
κανονικοποιηθεί και νομιμοποιηθεί, καταπιέζοντας τις
θηλυκότητες.

5. Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους μηχανισμούς
καταπίεσης με βάση το φύλο και τους λόγους για τους
οποίους συμβαίνει αυτό.

 

Έμφυλες Ανισότητες στην κοινωνία
και στη γλώσσα
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Γενικός σκοπός: 

 

Η ανάπτυξη/βελτίωση του αισθητικού και δη του μουσικού 
κριτηρίου πολυτροπικά και δια-θεματικά, μέσω κυρίως των 
μουσικών ακουσμάτων, χορών, τραγουδιών, τα οποία μπο-ρούν να 
αντληθούν ως υλικό από τα ήθη και έθιμα στον κύκλο ζωής του 
ανθρώπου, διαφο-ροποιημένακατά περίπτωση,ανάλογα με την 
εκάστοτε τοπική/εθνική καταγωγή του μαθη-τή/της μαθήτριας, 
καθώς και μέσω των τραγουδιών, μουσικών ακουσμάτων των 
εθνικών ε-ορτών/επετείων στον κύκλο του ημερολογιακού έτους 
στο πλαίσιο της εθνικής μνήμης και της εθνικής ενότητας.

 

 

Ειδικοί στόχοι:

Να είναι σε θέση οι μαθητές/μαθήτριες να αντιληφθούν τη
σημασία της αυτενέργειας ως προς την κατάκτηση της
γνώσης (αυτομόρφωση, ενεργή μάθηση, μαθητοκεντρικήμορ-
φή μάθησης) και να εξασκηθούν αυτενεργώντας.

Να είναι σε θέση οι μαθητές/μαθήτριες να λειτουργήσουν
στοιχειωδώς επιστημονικά, ε-ρευνητικά συλλέγοντας
πληροφορίες από πρωτογενείς ή και δευτερογενείς πηγές,
κατα-γράφοντάς τες και αξιολογώντας τες. κλπ

Στοιχεία ομάδας: Νικολαΐδου Κυριακή (συντονίστρια), Καρακούτσης
Σωτήριος, Μητρίας Δημήτριος, Ναβριανίδης Μιχαήλ, Παπαχρήστου
Κωνσταντίνος.

ΔΙΑπολιτισμικά φορτία που
αναδύονται μέσω της μουσικής
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ΣΚΟΠΟΣ

Ανάδειξη και αποδοχή των στόχων του Σύγχρονου Αναπηρικού
Κινήματος

ΣΤΟΧΟΙ

Κατανόηση της έννοιας "ΑΝΑΠΗΡΙΑ"
Κατανόηση των βασικών προτεραιοτήτων του Σύγχρονου
Αναπηρικού Κινήματος
Ενσυναίσθηση των  αδυναμιών και ικανοτήτων των Ατόμων
με Αναπηρία
Αυτογνωσία αναφορικά με προσωπικές αξίες και αρχές
σχετικά με στάσεις απέναντι στα Άτομα με Αναπηρία

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Καραβίτης Σταύρος (συντονιστής), Θεοδωρίδου Σ., Γατουρτζίδης Στ.

Είμαι ΑΜΕΑ* για όλους τους
ΑΛΛΟΥΣ. *Άτομο ΜΕ Αγάπη



Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Ανάδειξη της ευεξίας και προαγωγής υγείας που προσφέρει η Φύση.
Ταυτόχρονα  διαπίστωση  από  τους  μαθητές της εγγύτητας του
κόσμου τους με τον κόσμο των εκπαιδευτικών-μεγάλων.

Συγκεκριμένα,

ΣΚΟΠΟΣ

Να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν οι μαθητές τι είναι η φύση και 
πόσο άρρηκτα δεμένος είναι μαζί της ο άνθρωπος.

ΣΤΟΧΟΙ

1. Να προβληματιστούν και να ανακαλύψουν οι μαθητές αν ο
άνθρωπος είναι μέρος της φύσης ή αν η φύση είναι οτιδήποτε
υπάρχει έξω από αυτόν

2. Να κατανοήσουν τη σχέση φύσης και ανθρώπου από την
αρχαιότητα ως σήμερα

3. Να προβληματιστούν και να αντιληφθούν ότι ο σεβασμός
προς τη φύση είναι πηγή ζωής και να αποκτήσουν
περιβαλλοντική συνείδηση

4. Να αναδείξουν ότι η φύση συμβάλλει στην ψυχοσωματική
ηρεμία

5. Να αναδείξουν και να εμβαθύνουν στη σχέση της φύσης με τις
επιστήμες.

6. Να κατανοήσουν ότι τα οφέλη της φύσης αφορούν σε
ανηλίκους κι ενήλικες (πχ τους  εκπαιδευτικούς τους).

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ, συντονίστρια, ΡΑΠΤΙΔΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, ΖΑΡΑΛΗ ΤΡΙΑΔΑ

Η Φύση ως τόπος ανθρώπου
διαχρονικά. Ελιξίριο ζωής

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Ενημέρωση για τη διατροφική αξία των τροφών με στόχο τη στροφή
προς μια περισσότερο υγιεινή διατροφή στο σχολείο και στο σπίτι.

Ομάδα :   Συντονιστής:  Βογιατζής Σωτήριος

               Μέλη:  Καραβίτης Σταύρος, Παπακώστας Γρηγόριος, ,
Παρασκευάς Αναστάσιος, Σπάρταλη Ελένη

Βασικός στόχος 

Υιοθέτηση πρακτικών υγιεινής διατροφής.

Επιμέρους στόχοι  ανά Τάξη

Α Τάξη     Τμήματα   Α1  Α4

1. Παραδείγματα υγιεινής – ανθυγιεινής διατροφής στο πλαίσιο
του μαθήματος της Βιολογίας  Επιπτώσεις υπερβολικής
κατανάλωσης ζάχαρης, αλατιού, λιπαρών και ενεργειακών
ποτών στο ανθρώπινο σώμα.

2. Δημιουργία  έντυπου υλικού σχετικά με

1. παραδείγματα υγιεινής διατροφής και
2. συνταγές υγιεινού πρωινού από όλο τον κόσμο.

Β Τάξη     Τμήματα   Β2  Β4

1. Δημιουργία ερωτηματολογίων για τις διατροφικές συνήθειες
των μαθητών του Γυμνασίου.

2. Στατιστική επεξεργασία του στα μαθήματα των Μαθηματικών
και της Πληροφορικής .

3. Απεικόνιση στο μάθημα της Χημείας των συστατικών
διαφόρων τροφών

Γ Τάξη     Τμήμα  Γ2

1. Δημιουργία Padlet ή Blog  για τη διάχυση των αποτελεσμάτων
των δράσεων της Α’ και Β’ Τάξης

2. Επίδειξη - Δημιουργία υγιεινού πρωινού στους χώρους του
σχολείου

Μαθαίνω τρώγοντας

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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ΣΚΟΠΟΣ

Στο πλαίσιο της μετασχηματιστικής ηγεσίας, η οργάνωση της
σχολικής ζωής του Γυμνασίου Σκύδρας  σε διακριτές θεματικά
εβδομάδες αναμένεται να συνεισφέρει στον εμπλουτισμό των
εμπειριών και βιωμάτων των μαθητών αναφορικά με τον πολιτισμό,
την υγεία (ψυχική και σωματική), τον γνωστικό, ψηφιακό κι
επικοινωνιακό γραμματισμός τους κ.ά. Κάθε μία εβδομάδα
σχεδιάζεται να προσεγγίζει εκφάνσεις της ζωής  (ΖΕΙΝ) με στόχο το
ΕΥ ΖΕΙΝ.

Ο ανωτέρω στόχος απαντά σε βασικές  ανάγκες  και διευρύνει τους
ορίζοντες των μαθητών του Γυμνασίου Σκύδρας, καθώς προέρχονται
από χαμηλά κοινωνικονομικά στρώματα κι έχουν περιορισμένες
ευκαιρίες να γνωρίζουν εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής και προόδου.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Θεοδωρίδου Σ. (συντονίστρια), Γατουρτζίδης
Στ., Καραβίτης Στ., Παπαχρήστου Κ. σε συνεργασία με τον Σύλλογο
Διδασκόντων του Σχολείου.

Από το ΖΕΙΝ στο ΕΥ ΖΕΙΝ.

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Συνέργεια του Γυμνασίου Σκύδρας με γυμνάσιο της Κέρκυρας
αναφορικά με τα τοπικά προϊόντα των δύο περιοχών κι έχοντας ως
απώτερο στόχο  τον επαγγελματικό προσανατολισμό των
εμπλεκόμενων μαθητών.

Τίτλος 

«Τοπικά προϊόντα και επαγγελματικός προσανατολισμός»

 Σκοπός

Να κατανοήσουν οι μαθητές τη σημασία της επιχειρηματικότητας σε
σχέση με την παροχή υπηρεσιών και με τη μεταποίηση τοπικών
προϊόντων μιας περιοχής.

Στόχοι

1. Ανάδειξη των τοπικών προϊόντων
2. Κατανόηση της έννοιας «Επιχειρώ»
3. Κατανόηση της σχέσης «Οικονομική ανάπτυξη-μεταποίηση

προϊόντων»
4. Γνωριμία με επιχειρήσεις και επιχειρηματίες της περιοχής μας

και όχι μόνο.
5. Έρευνα πάνω στις ευρύτερες προοπτικές του κλάδου της

μεταποίησης

Ομάδα εργασίας

Ραπτίδου Αλεξάνδρα (συντονίστρια), Αλεξόπουλος
Σωκράτης, Ευαγγελίδου Πετρούλα, Θεοδωρίδου Σοφία

Γνωριμία με επαγγέλματα μέσα από
τη γνωριμία με τοπικά προϊόντα
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Μελέτη θετικών στάσεων και συμπεριφορών στον κόσμο του
Αθλητισμού διαχρονικά, με σκοπό να σταθούν παραδείγματα προς
μίμηση.

ΣΚΟΠΟΣ 1ος: Η ανάδειξη θετικών προτύπων συμπεριφοράς και
επικοινωνίας και η κατανόηση από τους μαθητές των επιμέρους
στοιχείων που χαρακτηρίζουν μια συμπεριφορά ή επικοινωνία ως
θετικό πρότυπο .

ΣΤΟΧΟΙ:

Η ανάδειξη στον χώρο του αθλητισμού θετικών συμπεριφορών
Η καταγραφή των ιδιαίτερων παραγόντων που χαρακτηρίζουν
μια συμπεριφορά θετική
Η κατανόηση των συνεπειών μιας θετικής συμπεριφοράς στο
άτομο και στην κοινωνία
Η ανάδειξη θετικών προτύπων συμπεριφοράς και
επικοινωνίας στον χώρο του αθλητισμού ,της θρησκείας και
της καθημερινής διάδρασης

Σκοπός 2ος: Καλλιέργεια και ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων
και καλών τρόπων

Η κοινωνική φύση των ανθρώπων υπαγορεύει ευελιξία και
αποτελεσματικότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις
(προσωπικού και επαγγελματικού χαρακτήρα).  
Η επιτυχης και εποικοδομητική επικοινωνία θεωρείται από
τις σημαντικότερες δεξιότητες του 21ου αιώνα (μαζί με τη
συνεργασία, τη δημιουργικότητα και κριτική ικανότητα) 

Ευαγγελίδου(συντονίστρια),Αλεξόπουλος Σ.,Κουτόβα Χ.,Τραχανά
Μ.,Τουλάκη Π.

Στα βήματά σου

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Καλλιέργεια των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
προς όφελος των μαθητών. Συγκεκριμένα, πραγματοποίηση
ενδοσχολικής επιμόρφωσης με αντικείμενο την τεχνική της
Διαμεσολάβησης.

Απώτερος στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι η
εξοικείωση με την τεχνική της διαμεσολάβησης, προκειμένου να
διαμεσολαβούν οι εκπαιδευτικοί μεταξύ μαθητών που διαφωνούν,
ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις κρίσης μεταξύ τους. Η
επιμόρφωση αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή του
Εσωτερικού Σχολικού Κανονισμού του Γυμνασίου Σκύδρας.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αδαμίδου Άννα, Θεοδωρίδου Σ., Καραβίτης Στ.,
Γατουρτζίδης Στ., Ευαγγελίδου Π.

Αναμένεται να πραγματοποιηθούν τα ανωτέρω σε συνεργασία με τον
ΣΕΕ με Παιδαγωγική Ευθύνη της Σχ. Μονάδας μας.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΩΣ ΜΕΣΟ
ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗΣ

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Συμμετοχή στο διακρατικό πρόγραμμα "ΧΡΥΣΟΠΡΑΣΙΝΟ ΦΥΛΛΟ"
μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Απώτερος στόχος μας είναι η
απόκτηση εμπειριών από τους εμπλεκόμενους μαθητές και
εκπαιδευτικούς με αφόρμηση  από την ανάγκη  διαχείρησης
διαφορετικών εκπαιδευτικών νοοτροπιών σε διαφορετικά
εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Η καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων
προσαρμοστικότητας σε μαθητές κι εκπαιδευτικούς αποτελεί την
καρδιά του προγράμματος.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Γατουρτζίδης Στέφανος (συντονιστής),
Θεοδωρίδου Σοφία, Παπαχρήστου Κ., Πεκτελίδης Σ.

Χρυσοπράσινο Φύλλο


