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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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Η συμμετοχή των μαθητών σε σχολικούς διαγωνισμούς αποσκοπεί
στην ατομική πρόοδο των μαθητών και στην καλλιέργεια
κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Στόχος μας είναι η
συμμετοχή να βοηθήσει στην ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού
λόγου, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτοεικόνας του
μαθητή. Παράλληλα εμβάθυνση σε συγκεκριμένους γνωστικούς
τομείς, ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος και της συν
εργατικότητας, στοχοθεσία και επίτευξη στόχου σε συγκεκριμένο
χρονικό πλαίσιο.

Προετοιμασία για συμμετοχή σε
σχολικούς διαγωνισμούς, σε
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και
αθλητικές δράσεις

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
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Καλλιέργεια κατάλληλου κλίματος σεβασμού και αμοιβαίας
εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών – εκπαιδευτικών.
Διαμόρφωση θετικών διαπροσωπικών σχέσεων που
αντανακλούν στην απόδοση και συμπεριφορά των μαθητών.
Καλλιέργεια δημοκρατικού κλίματος.
Ενίσχυση διαλόγου για τη λήψη αποφάσεων.
Ανάπτυξη ενσυναίσθησης με σκοπό την κατανόηση και
αποδοχή του άλλου.
Ενίσχυση συνεργατικών δραστηριοτήτων.

Σχέσεις μαθητών / μαθητριών –
εκπαιδευτικών



Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
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Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων του σχολείου με την
οικογένεια μέσα από τη συνεργασία για την οργάνωση δράσεων
κοινωνικού ενδιαφέροντος και η εξειδικευμένη υποστήριξη των
γονέων – κηδεμόνων μέσα από επιμορφώσεις σε θέματα που αφορούν
σε δυσκολίες διαχείρισης προβλημάτων των παιδιών τους, εντός και
εκτός σχολικού χώρου. Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω μιας
φιλανθρωπικής δράσης και από επιμορφώσεις από εξειδικευμένους
επιστήμονες.

Ενδυνάμωση σχέσεων σχολείου -
οικογένειας

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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Στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της σύγχρονης εποχής, οι
σχολικές μονάδες καλούνται να αναπτύξουν στρατηγικές και
μηχανισμούς βελτίωσης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Οι
εκπαιδευτικοί, πρωταγωνιστές αυτών των διαδικασιών,προκείμενου
να βοηθήσουν τους/τις μαθητές/-ήτριές τους ναανταπεξέλθουν στις
νέες τάσεις και προκλήσεις, συμμετέχουνσυχνά σε μαζικά,
εξωτερικά προσφερόμενα επιμορφωτικάπρογράμματα, τα οποία,
ωστόσο, είναι μερικές φορέςαποσπασματικά και δεν
ανταποκρίνονται πάντα στα ιδιαίτεραχαρακτηριστικά και την
κουλτούρα του σχολείου. Αντίθετα, ηεπιμόρφωση με επίκεντρο το
σχολείο, προτείνεται ως ηκαταλληλότερη μορφή επιμόρφωσης υπό
την έννοια ότι υποβοηθάπερισσότερο το καθημερινό έργο των
εκπαιδευτικών. Στόχος μαςείναι η διερεύνηση των αναγκών και των
ενδιαφερόντων τουδιδακτικού προσωπικού και η οργάνωση
επιμορφωτικής δράσης , μεπαιδαγωγικές διαστάσεις , με γνώμονα
την αναβάθμιση τουπαραγόμενου έργου , την ανάπτυξη νέων
δεξιοτήτων , την ενίσχυσητης συνεργασίας, του διαλόγου και της
ανατροφοδότησης .

Ενδοσχολική Επιμορφωτική Δράση

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


