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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων που συμπληρώνουν το
Πρόγραμμα Σπουδών, ενθαρρύνουν τη μαθητική πρωτοβουλία,
καλλιεργούν τον δημοκρατικό διάλογο, συμβάλλουν στη
δημιουργίαθετικού κλίματος, βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ των
μελών της σχολικής μονάδας και συντελούν στο άνοιγμα του
σχολείου στην κοινωνία.

Ειδικοί στόχοι

α. Η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε
εκπαιδευτικά προγράμματα και καινοτόμες δράσεις.

β. Ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές
δραστηριότητες και διαμόρφωση εκ μέρους τους θετικής στάσης
απέναντι στις καινοτόμες δράσεις.

γ. Η διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων στη σχολική
κοινότητα.

Περιβαλλοντικά προγράμματα

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
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Ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου -
οικογένεια. Η ανάπτυξη, η βελτίωση και η αποτελεσματική αξιοποίηση της ψηφιακής υποδομής
του σχολείου με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.

Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης

Ανάπτυξη ή βελτίωση υπάρχοντος δικτυακού τόπου – ιστοσελίδας του σχολείου
Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδοσυνεργατικών πρακτικών και εξοικείωσης με
τις ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
Υποστήριξη εκπαιδευτικών και διδακτικών πρακτικών.
Οργάνωση και υποστήριξη της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, μαθητών
και γονέων μέσω της ιστοσελίδας.
Προβολή του έργου του σχολείου στην κοινωνία.

Σχεδιασμός-
ανάπτυξη
ιστοσελίδας

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
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Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η βελτίωση, η αναβάθμιση και ο
εμπλουτισμός των 
χώρων και υποδομών του σχολείου, ώστε να δημιουργηθεί ένα
περιβάλλον φιλικό 
και υποστηρικτικό των παιδαγωγικών διαδικασιών και διαδικασιών
μάθησης.

Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης

Μεταφορά της αίθουσας Πληροφορικής στο κυρίως κτηριακό
συγκρότημα.
Οργάνωση και αναβάθμιση θεματικών αιθουσών. Δημιουργία
αίθουσας Τεχνολογίας και εξοπλισμός της αίθουσας Φυσικών
Επιστημών με εποπτικά μέσα.
Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών στη σημασία
του χώρου για τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές
διαδικασίες.
Βελτίωση της λειτουργικότητας και της αισθητικής των
σχολικών αιθουσών.

Αναβάθμιση των χώρων του σχολείου

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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   Η βελτίωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής κατάρτισης των
εκπαιδευτικών μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ σε διαδικασίες
ενδοσχολικής επιμόρφωσης και αυτομόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί
του σχολείου, αξιοποιώντας την πρότερη εμπειρία τους, στην  χρήση
των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία και τα πλεονεκτήματα
αυτής της εφαρμογής, μπορούν να επιμορφώσουν τους συναδέλφους
τους και να μοιραστούν καλές πρακτικές χρήσης ΤΠΕ. Επίσης θα
διερευνηθεί η δυνατότητα εμπλουτισμού των  προγραμμάτων
ενδοσχολικής επιμόρφωσης με μαθήματα που θα στοχεύουν στη
διάχυση καλών πρακτικών, στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων που συμπληρώνουν το
Πρόγραμμα Σπουδών.   

 Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης  

Ενίσχυση του ψηφιακού εγγραμματισμού των εκπαιδευτικών,
όπως χρήση των εφαρμογών γραφείου και των υπηρεσιών
τηλεκπαίδευσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Η ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών ενδοσχολικής
επιμόρφωσης και αυτομόρφωσης μεταξύ των εκπαιδευτικών.
Η δημιουργία τράπεζας επιμορφωτικού υλικού για την
υποστήριξη των διαδικασιών ενδοσχολικής επιμόρφωσης και
αυτομόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Συμμετοχή σε ενδοσχολικές
επιμορφώσεις

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


