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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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Στόχοι των καινοτόμων δράσεων είναι οι παρακάτω:

Ικανοποιητική εκτέλεση απλών και σύνθετων αθλητικών,
κινητικών δεξιοτήτων και βελτίωση της φυσικής κατάστασης.
Επικέντρωση σε βασικές για τη ζωή δεξιότητες όπως είναι ο
καθορισμός στόχων, η αυτοαξιολόγηση, η αυτοδιαχείριση
κ.λπ.
Καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων,
επικοινωνίας, συνεργασίας, ομαδικότητας, αυτοπεποίθησης,
υπευθυνότητας και διαλόγου.
Ενθάρρυνση για επίλυση προβλημάτων και για ανάπτυξη
κριτικής/δημιουργικής σκέψης.
Ανάπτυξη της εμπιστοσύνης στον εαυτό και στις ικανότητες
του καθενός και της καθεμίας.

"Εφαρμογή Καινοτόμων Διδακτικών
Πρακτικών"

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Ο πρωταρχικός στόχος της σχολικής μονάδας μας εστιάζει στην
ενδυνάμωση των σχέσεων μαθητών/-τριών ούτως ώστε αφενός να
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της, αφετέρου δε να αποτελέσει
κινητήριο μοχλό ενθάρρυνσης για την υιοθέτηση υγιών κοινωνικών
συμπεριφορών.

Σκοπός των επιμέρους δραστηριοτήτων είναι οι παρακάτω:

Ενίσχυση των διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών/τριών.
Ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων και ιδιαίτερων κλίσεων.
Καλλιέργεια ενός κλίματος συνεργασίας και ευγενούςάμιλλας.
Εκτόνωση των συγκρουσιακών εντάσεων με δημιουργικό
τρόπο για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος.
Συνεργασία σχολείου-οικογένειας για θέματα συμπεριφοράς
των μαθητών.
Συμμετοχή των μαθητών στις εκδηλώσεις και τις
δραστηριότητες του σχολείου.

Οι παραπάνω στόχοι εξετάζονται και διερευνώνται στα πλαίσια του
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.

"Σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των
μαθητών/τριών"

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



A/AΣτόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η διασφάλιση και η εφαρμογήσυγκεκριμένων
κανονισμών, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιολειτουργίας του σχολείου, για
την αποτελεσματική και ομαλήλειτουργία του.

Επιμέρους στόχοι του σχεδίου δράσης ορίζονται οι παρακάτω:

α)Ενημέρωση του εκπαιδευτικού και μαθητικού δυναμικού τουσχολείου και
των γονέων σχετικά με τις αρχές της καθημερινήςλειτουργίας του σχολείου.

β)Ενδελεχής διερεύνηση της εφαρμογής του ήδη εκπονηθέντοςΕσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας του σχολείου.

γ)Συμμετοχή των μαθητών στην εφαρμογή του ΕσωτερικούΚανονισμού και
δέσμευσή τους για την τήρησή του.

"Διασφάλιση εφαρμογής του
Εσωτερικού Κανονισμού
λειτουργίαςτου σχολείου"

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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Ο συγκεκριμένος άξονας παρατηρεί τη συμμετοχή των
εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας σε προγράμματα που
εστιάζουν στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Ο άξονας στηρίζεται
σε πέντε (5) διακριτούς δείκτες:

Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς.
Συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις.
Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με τη
μορφή της ετεροπαρατήρησης.
Σχεδιασμός δράσεων ανάπτυξης του γλωσσικού και του
επιστημονικού εγγραμματισμού.
Σχεδιασμός και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε
συνεργασία με άλλα σχολεία.

Παρατηρήθηκε η ανάγκη για ενημέρωση και επιμόρφωση πάνω σε
σύγχρονα παιδαγωγικά ζητήματα με στόχο την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση των παιδαγωγικών, μαθησιακών, σωματικών,
καλλιτεχνικών, γλωσσικών και ψυχολογικών αναγκών του
μαθητικού δυναμικού. 

Στόχος είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των
ειδικοτήτων που υπηρετούν στη σχολική μονάδα, με σκοπό την
εφαρμογή σύγχρονων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και την παροχή
ολιστικής και αποτελεσματικής διδασκαλίας.

"Επιμορφωτικές δράσεις
εκπαιδευτικών"



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


