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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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1.  Γνωριμία και επαφή των μαθητών με την παραδοσιακή
καλλιέργεια της ελιάς, το ελαιομάζωμα, το κλαδεμα των
ελαιόδεντρων, καθώς και τη διαδικασία επεξεργασίας για
μετατροπή της πρώτης ύλης (καρπός), σς βρώσιμες ελιές.

2.  Η αξιοποίηση των ελαιόδεντρων του σχολείου

Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ (επαφή
των μαθητών με παραδοσιακές
αγροτικές δραστηριότητες

Σχολική διαρροή - φοίτηση
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Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
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Στόχος της δράσης είναι να ενημερώσει μαθητές γειτονικών γενικών
σχολείων  σχετικά με τη αναπηρία, να ευαισθητοποιήσει, να
δημιουργήσει το αίσθημα της αποδοχής και της συνεισφοράς, να
προωθήσει τη συνεργασία τους με τους μαθητές του Ειδικού Λυκείου
εντός και εκτός γηπέδων και τελικά να προάγει την ένταξη των
μαθητών με αναπηρία σε έναν κόσμο χωρίς προκαταλήψεις
απαλλαγμένο από φαινόμενα εκφοβισμού και αποκλεισμού.

Η δράση ωφελεί ποικιλοτρόπως τους μαθητές και τις μαθήτριες
καθώς  αποκτούν νέα βιώματα και αναπτύσσεται η ενσυναίσθησή
τους. Κατανοούν την αναπηρία και τη διαφορετικότητα και τελικά
αναγνωρίζουν την προσπάθεια αλλά και τις δυνατότητες όλων.
Μαθητές με και χωρίς αναπηρία βιώνουν τη χαρά που προσφέρει ο
αθλητισμός ενώ παράλληλα χτίζονται τα θεμέλια για μια κοινωνία
χωρίς αποκλεισμούς όπου όλοι μπορούν να έχουν ουσιώδη και
πολύτιμο ρόλο.

Ενταξιακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα
μαθητών με και χωρίς αναπηρίες, με
συμμετοχή σε μεικτές αθλητικές
δράσεις.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
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Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
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Η σύνδεση του σχολείου με την οικογένεια μέσα από βιωματικές
δράσεις που εστιάζουν στη συνεργασία σχολείου
οικογένειας,επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον σε ζητήματα που
αφορούν την εφηβεία και την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια

Δημιουργώντας γέφυρες
επικοινωνίας και συνεργασίας

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
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Καλλιτεχνική παρέμβαση με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση του
εσωτερικού και προαυλιακού σχολικού χώρου. Η ομαδική αυτή
δράση αποσκοπεί αρχικά στην καλλιέργεια αισθήματος συνεργασίας
μεταξύ των παιδιών, πνεύματος ομαδικότητας και αλληλοβοήθειας.
Στην συνέχεια, στόχος είναι να εξάψει την φαντασία και την
δημιουργικότητά τους. Τέλος, επιδιωξη της παρούσας δράσης είναι η
δημιουργία αίσθησης της φροντίδας του χώρου μας κάτι που έχει
άμεσο αντίκτυπο στην διαμόρφωση της διάθεσης, αφενός των
παιδιών που συμμετέχουν και αφετέρου της υπόλοιπης σχολικής
κοινότητας. 

Μαζί Δημιουργούμε

Σχολείο και κοινότητα
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Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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Στόχος των δράσεων είναι η αναπτυξη, η βελτίωση και η εξικοίωση
εκπαιδευτικών με τις νέες τεχνολογίες, τον ψηφιακό
εγγραμματισμό, την ασφάλεια του διαδικτύου, τις ασφαλείς
συναλλαγές (οικονομικές, εμπορικές), την ενημέρωση για τις
δυνατότητες εξέλιξης (αυτοεξέλιξης και επαγγελαμτικής εξέλιξης) 
μέσω των νέων τεχνολογιών

Δεξιότητες στη χρήση Νέων
Τεχνολογιών για εκπαιδευτικούς,
γονείς και μαθητές



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
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