
 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΙΑΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

 
 

 

υλλογικός Προγραμματισμός χολικής Μονάδας 
 

 

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση  

 
A/A τόχος Βελτίωσης  χέδια Δράσης 

 

1. Σο ςχολεύο μασ ςυμμετϋχει για δεύτερη χρονιϊ ςτην  

πιλοτικό εφαρμογό των νϋων προγραμμϊτων ςπουδών ςε 

όλα τα μαθηςιακϊ  αντικεύμενα. Έχοντασ ολοκληρώςει τισ 

αντύςτοιχεσ επιμορφώςεισ  όλοι οι εκπαιδευτικού του 

ςχολεύου θα ςυνεχύςουν φϋτοσ την πιλοτικό εφαρμογό με 

ςτόχο την αξιολόγηςη και τη διαμόρφωςη προτϊςεων 

βελτύωςησ των προγραμμϊτων μϋχρι την  εφαρμογό τουσ 

από το ςύνολο των ςχολικών μονϊδων. Σα εργαλεύα θα 

διαμορφωθούν ανϊ μαθηςιακό αντικεύμενο με την εποπτεύα 

και υπό την καθοδόγηςη των επιμορφωτών. 

 

ΠΙΛ ΟΣΙ ΚΗ ΕΥ ΑΡΜΟΓΗ ΝΕ ΩΝ  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩ Ν  Π ΟΤΔΩ Ν  

 

 

2. Η οργϊνωςη και λειτουργύα Ομύλων Αριςτεύασ, 

Δημιουργικότητασ  και Καινοτομύασ εύναι μεταξύ των  

πρωταρχικών ςτόχων των Π.. & ΠΕΙ.. Με τη λειτουργύα 

επτϊ (7) Ομύλων που καλύπτουν όλο το εύροσ των ςκοπών 

τουσ (αριςτεύα: όμιλοι φυςικών επιςτημών, μαθηματικών, 

πληροφορικόσ - δημιουργικότητα: όμιλοι μουςικόσ, 

κινηματογρϊφου και θεϊτρου - καινοτομύα: όμιλοσ  

επιχειρηματικότητασ) ςτοχεύουμε να δώςουμε νϋεσ  

ευκαιρύεσ  ϋκφραςησ και μϊθηςησ ςτουσ μαθητϋσ μασ  

προςφϋροντασ νϋα ερεθύςματα ςτη βϊςη των  ιδιαύτερων 

κλύςεων και ενδιαφερόντων τουσ. Σο υλικό που θα 

παραχθεύ θα εμπλουτύςει τη δημόςια εκπαύδευςη μϋςα από  

δρϊςεισ διϊχυςησ των καλών πρακτικών που θα 

αναπτυχθούν. 

 

ΟΡΓΑΝΩ Η ΚΑΙ ΛΕΙΣ ΟΤ ΡΓΙΑ 

ΟΜΙ ΛΩ Ν ΑΡΙ ΣΕΙΑ, 

ΔΗ ΜΙ ΟΤ ΡΓΙΚΟΣΗΣ Α ΚΑΙ 

ΚΑΙΝ ΟΣ ΟΜΙΑ  

 

 

 

χολική διαρροή – φοίτηση       Δεν ϋχει τεθεύ κϊποιοσ ςτόχοσ 

 

χέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών  

 
A/A τόχος Βελτίωσης  χέδια Δράσης 

 

1. Οι διαπροςωπικϋσ ςχϋςεισ αποτελούν ςημαντικό μϋροσ τησ 

ζωόσ του ανθρώπου, επειδό του δύνουν το αύςθημα ότι  

ανόκει ςε μια ομϊδα και  γύνεται αποδεκτόσ από τουσ 

ςυνανθρώπουσ του. Οι διαμαθητικϋσ διαπροςωπικϋσ 

ςχϋςεισ μπορούν να επιδρϊςουν ςτη  ςυμπεριφορϊ τουσ,  

ςτην ακαδημαώκό, κοινωνικό, ψυχικό και ςυναιςθηματικό  

τουσ ανϊπτυξη και κατ’ επϋκταςη ςτην προςωπικότητα και  

ςτον τρόπο θϋαςησ του εαυτού. 

 

ΕΙΜΑΣΕ  ΕΔΩ , ΕΙΜΑΣΕ  ΜΑΖΙ  

 



 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

Η παρούςα δρϊςη ςτοχεύει ςτην πρόληψη  κοινωνικών, 

ςυναιςθηματικών και ςυμπεριφορικών δυςκολιών των 

μαθητών/τριών ςτισ ςχϋςεισ μεταξύ  τουσ, με ςκοπό τη  

βελτύωςη τησ ςχολικόσ τουσ ζωόσ.  

τόχοι: 

α) να βελτιώςουν την ικανότητα κατανόηςησ και ϋκφραςησ  

ςύνθετων ςυναιςθημϊτων  

β) να αναπτύξουν αυτοπεπούθηςη  

γ) να εκτιμούν την ατομικό, κοινωνικό και πολιτιςμικό 

διαφορετικότητα 

δ) να εύναι ςε θϋςη να δημιουργούν φιλύεσ και να 

διαχειρύζονται ςυγκρούςεισ με ϊλλουσ 

ε) να εύναι ςε θϋςη να ςϋβονται ϊγραφουσ κανόνεσ και 

κανονιςμούσ ςτο ςχολεύο, ςτο ςπύτι, ςτην κοινωνύα. 

 

 

2. Ο ςχολικόσ εκφοβιςμόσ εύναι αντικεύμενο διαχρονικόσ 

εναςχόληςόσ μασ με ςυνεχεύσ δρϊςεισ και ενημϋρωςη των  

μαθητών χϊρη ςτισ οπούεσ το φαινόμενο παρουςιϊζει 

ελϊχιςτη ςυχνότητα ςτο ςχολεύο μασ. Με το παρόν ςχϋδιο 

δρϊςησ μϋςα από βιωματικϊ εργαςτόρια, διαμεςολϊβηςη,  

εξωτερικούσ ομιλητϋσ κ.ϊ. θα ςτοχεύςουμε ςτην κατανόηςη  

του ςχολικού εκφοβιςμού (b ullying), ςτισ μορφϋσ που 

μπορεύ να λϊβει, ςτα αύτια εμφϊνιςόσ του  και ςτισ  

ςυνϋπειεσ που προκαλεύ. Θα επικεντρωθούμε ςτο ρόλο των 

εκπαιδευτικών αλλϊ και ςτουσ τρόπουσ πρόληψησ του  

φαινομϋνου ςύμφωνα με το πρόγραμμα του Olweus. 

 

Ν ΟΙΑΖΟΜΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝ Α ΚΑΙ  Σ ΟΤ 

Τ ΜΜΑΘΗΣΕ  ΜΟΤ Σ Ο ΦΟΛΕΙ Ο  

 

 

 

χέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών  Δεν ϋχει τεθεύ κϊποιοσ ςτόχοσ 

 
χέσεις σχολείου – οικογένειας      Δεν ϋχει τεθεύ κϊποιοσ ςτόχοσ 

 
 

 

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας 

 

A/A τόχος Βελτίωσης       χέδια Δράσης  

1. Σο ςχολεύο μασ ςυμμετϋχει διαχρονικϊ  ςε προγρϊμματα  

πρακτικόσ ϊςκηςησ φοιτητών ςε ςυνεργαςύα με 

Πανεπιςτόμια. Οι εκπαιδευτικού ϋχουν εκδηλώςει το 

ενδιαφϋρον τουσ προςφϋροντασ  θϋςεισ πρακτικόσ ϊςκηςησ 

ςε διϊφορα γνωςτικϊ αντικεύμενα, όπωσ και θϋςεισ 

διοικητικόσ υποςτόριξησ και υποςτόριξησ τησ ςχολικόσ 

βιβλιοθόκησ. Ήδη ϋχει ξεκινόςει μύα (1) πρακτικό ϊςκηςη  

και – καθώσ τα προγρϊμματα αυτϊ εκτεύνονται ςε όλο το  

ςχολικό ϋτοσ – αναμϋνεται ότι θα υπϊρξει μεγαλύτερο  

ενδιαφϋρον, ώςτε νϋοι επιςτόμονεσ να ϋχουν ευκαιρύεσ 

καθοδόγηςησ και πρακτικόσ εφαρμογόσ των γνώςεών τουσ 

ςτο πεδύο. 

 

ΠΡΑΚΣΙ ΚΗ ΑΚΗ Η Υ ΟΙΣΗ ΣΩ Ν  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Σο ςχολεύο ϋχει αναθϋςει καθόκοντα ςχολικών  

ςυντονιςτών και μεντόρων με τισ ειδικϋσ διαδικαςύεσ που 

προβλϋπονται για τα Π.. & ΠΕΙ.. και θα οργανώςει 

δειγματικϋσ διδαςκαλύεσ και δρϊςεισ ςυντονιςμού, 

υποςτόριξησ και αξιολόγηςησ ςτο πλαύςιο λειτουργύασ των 

παραπϊνω θεςμών.  

 

ΦΟΛΙ ΚΟΙ ΤΝΣ ΟΝΙ ΣΕ  ΚΑΙ 

ΜΕ ΝΣ ΟΡΕ  - Δ ΡΑΕΙ 

Τ ΝΣ ΟΝΙΜΟΤ ΚΑΙ ΤΠ ΟΣ Η ΡΙΞΗ   

 

χολείο και κοινότητα  

 
A/A τόχος Βελτίωσης  χέδια Δράσης 

 

1. το ςύγχρονο πολιτιςμικό πλαύςιο, η ζωό ςτον πλανότη  

μϊσ ϋχει ανϊγκη περιςςότερο από ποτϋ, ενώ η προςπϊθειϊ 

μασ για τη διϊςωςό τησ χρειϊζεται να εύναι τόςο  ατομικό  

όςο και ςυλλογικό. Επιτακτικό προβϊλλει διεθνώσ το 

αύτημα για ανακύκλωςη  και εναλλακτικό διαχεύριςη  

βιώςιμων πόρων, ώςτε να αποκαταςταθούν οι ιςορροπύεσ 

ςτη ςχϋςη ανθρώπου-φύςησ. Σο ςχολεύο μασ θϋτει ςτο 

επύκεντρο του ενδιαφϋροντοσ μαθητών/ριών και 

εκπαιδευτικών την οικολογικό ευαιςθητοπούηςη και 

εγρόγορςη. Σο ςχϋδιο «Πράσινο Σχο λείο: βιωματική δράση  

ανακύ κλ ωσης »  ςυνδυϊζει διαθεματικϋσ και καινοτόμεσ 

δραςτηριότητεσ, για την περιβαλλοντικό βιωςιμότητα, την 

αειφορύα και την ενεργό πολιτειότητα των ϋφηβων 

μαθητών. Με αφετηρύα ςυγκεκριμϋνεσ  πρακτικϋσ 

(ανακύκλωςη χαρτιού-μπαταριών, επαναχρηςιμοπούηςη  

υλικών, μεύωςη περιβαλλοντικού αποτυπώματοσ), 

ςτοχεύουμε ςτην αλλαγό απλών  καταναλωτικών  

ςυνηθειών, ώςτε να αναδεύξουμε νϋα, βιώςιμα πρότυπα  

ςυμπεριφορϊσ ςτο ςπύτι και το ςχολεύο. Με ςτόχο την 

οικολογικό ςτϊςη ζωόσ και την καλλιϋργεια 

ανθρωπιςτικών αξιών, φιλοδοξούμε να μοιραςτούμε και να 

εμπλουτύςουμε ιδϋεσ που θα κϊνουν πρϊξη την 

περιβαλλοντικό μασ ςυνεύδηςη. 

 

ΠΡΑΙΝ Ο ΦΟΛ ΕΙ Ο: ΒΙΩ ΜΑΣΙ ΚΗ 

ΔΡΑΗ  ΑΝΑΚΤΚΛΩ Η  

 

 

 

 

 

 

 

2. Η κλιματικό αλλαγό εύναι δεδομϋνη και μασ δεύχνει ςυνεχώσ 

το ϊςχημό  τησ πρόςωπο (πλημμύρεσ, τυφώνεσ, αύξηςη 

θερμοκραςύασ του πλανότη). Ο πλανότησ κινδυνεύει και οι 

επιςτόμονεσ μιλούν πλϋον για κλιματικό κρύςη. Γύνεται 

λοιπόν επιτακτικό να αναλϊβουμε δρϊςη.  

Βαςικό κατεύθυνςη τησ δρϊςησ εύναι να ςυνειδητοποιόςουν 

οι μαθητϋσ ότι "η κλιματικό αλλαγό ςυμβαύνει τώρα", ότι 

"όλοι εύμαςτε μϋροσ του προβλόματοσ αλλϊ μπορούμε να 

γύνουμε μϋροσ τησ λύςησ" και ότι ϋχουμε ανϊγκη από ϋναν νϋο 

τρόπο ζωόσ, φιλικό προσ το περιβϊλλον.  

υγκεκριμϋνα οι ςτόχοι τησ δρϊςησ εύναι οι μαθητϋσ: 

 να μϊθουν τι εύναι η κλιματικό αλλαγό, τα αύτια και τισ 

επιπτώςεισ τουσ 

 να αναγνωρύςουν την παγκόςμια κλύμακα του 

προβλόματοσ, μελετώντασ τισ κλιματικϋσ μεταβολϋσ ςτην 

Ελλϊδα και ςε ϊλλεσ χώρεσ 

 να αποκτόςουν καθημερινϋσ ςυνόθειεσ που βοηθούν 

ςτην αλλαγό ςτϊςησ απϋναντι ςτο περιβϊλλον  

 

ΣΟ ΚΛΙ ΜΑ ΑΛΛ ΑΖΕΙ. Ε Τ;  

 



 να ευαιςθητοποιόςουν τουσ ανθρώπουσ του 

περιβϊλλοντόσ τουσ (οικογϋνεια / φύλουσ) και να 

επικοινωνόςουν το μόνυμα ςτην κοινότητϊ τουσ 

  τελικϊ, να γύνουν μϋροσ τησ λύςησ. 

 

 
 

υμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις 

 
A/A τόχος Βελτίωσης  χέδιο Δράσης 

 

1. Η ςυμμετοχό των εκπαιδευτικών του ςχολεύου ςε όλεσ τισ 

επιμορφωτικϋσ  δρϊςεισ ανϊ μαθηςιακό αντικεύμενο που 

αφορούν ςτην πιλοτικό εφαρμογό των νϋων προγραμμϊτων 

ςπουδών ϋχει ςτόχο τόςο την επαγγελματικό τουσ  

ανϊπτυξη  όςο και τη διαμόρφωςη κριτηρύων αξιολόγηςησ  

και βελτύωςησ των ύδιων των προγραμμϊτων πριν από την  

καθολικό εφαρμογό τουσ ςτισ ςχολικϋσ μονϊδεσ τησ χώρασ. 

 

Τ ΜΜΕΣ ΟΦΗ ΣΩΝ Ε ΚΠ ΑΙΔΕ ΤΣΙ ΚΩ Ν  

Ε ΕΠΙ ΜΟΡΥΩ ΣΙ ΚΕ  Δ ΡΑΕ Ι ΓΙ Α 

ΣΗΝ ΠΙΛ ΟΣΙΚ Η Ε ΥΑΡΜΟΓ Η ΣΩ Ν 

ΝΕΩΝ Π ΡΟΓΡΑΜΜΑΣ ΩΝ  Π ΟΤΔ ΩΝ  

 

υμμετοχή  των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα  

 
A/A τόχος Βελτίωσης  χέδια Δράσης 

 

1. Παρϊ την πλούςια πληροφόρηςη για τουσ κινδύνουσ από 

την πανδημύα του  covid-19, αρκετού, μεταξύ των οπούων και  

τα παιδιϊ, δεν εύναι όςο θα περύμενε κανεύσ 

ευαιςθητοποιημϋνοι ςτο θϋμα αυτό και ςυχνϊ πϋφτουν 

θύματα παραπ ληροφόρηςησ. Σο ϋργο μασ  ςτοχεύει ςτην 

ευαιςθητοπούηςη των μαθητών ςχετικϊ με τισ υγειονομικϋσ 

και κοινωνικϋσ ςυνϋπειεσ μιασ πανδημύασ. 

Στό χο ι το υ  έργο υ  ε ίναι οι μαθητέ ς να:  

- ενημερωθούν από αξιόπιςτεσ πηγϋσ για τη ςημαςύα των 

όρων που χρηςιμοποιούμε, όταν αναφερόμαςτε  ςε  

πανδημύεσ 

- ςυνειδητοποιόςουν ότι οι πανδημύεσ εύναι ϋνα διαχρονικό 

φαινόμενο 

- εξοικειωθούν με τη μελϋτη και ερμηνεύα ςτατιςτικών 

δεδομϋνων για τισ πανδημύεσ 

- κατανοόςουν  τη ςημαςύ α των ορθών πρακτικών για την  

αντιμετώπιςη μιασ πανδημύασ ανϊλογα με τον τρόπο  

μετϊδοςόσ τησ 

- κατανοόςουν τισ κοινωνικϋσ ςυνϋπειεσ των πανδημιών 

- μϊθουν να μοιρϊζονται, να βοηθούν και να ςυνεργϊζονται 

με τουσ ςυμμαθητϋσ τουσ και τουσ μαθητϋσ ςχολεύων-

εταύρων από διϊφορεσ  χώρεσ 

- βελτιώςουν τισ δεξιότητϋσ τουσ ςτισ ΣΠΕ, 

χρηςιμοποιώντασ  το Twinspac e και ϊλλεσ εφαρμογϋσ / 

εργαλεύα. 

 

 

 

PANDE MI CS: PARALLE L ST ORIES  

COMMON DESTI N Y (e-t winning) 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 



 

2. Η πανδημύα του covid-19 ϋχει ςημαντικό αντύκτυπο ςτην 

κοινωνύα, ενώ παρϊλληλα  φϋρνει το ζότημα  τησ δημόςιασ  

υγεύασ ςτην παγκόςμια ατζϋντα. Η εξϊπλωςη μολυςματικών 

αςθενειών απαςχολεύ όχι μόνο την επιςτημονικό κοινότητα 

αλλϊ και τον γενικό πληθυςμό. Σο ςχολεύο μασ ςε ςύμπραξη 

με το Πανεπιςτόμιο Ιωαννύνων ςυμμετϋχει ςτο ϋργο STEM 

"Partnership for Science Education - PAFSE", για την  

υλοπούηςη του οπούου ςυνεργϊζονται ειδικού από εννϋα (9) 

διεθνεύσ φορεύσ και Πανεπιςτόμια, μια κοινοπραξύα με μϋλη 

από την Ελλϊδα, την Κύπρο, την Πολωνύα και την 

Πορτογαλύα. 

Σο ϋργο, που ξεκύνηςε τον επτϋμβριο του 2021, μϋςα  από  

την υλοπούηςη εκπαιδευτικών ςεναρύων και με τη χρόςη  

ειδικϊ ςχεδιαςμϋνων ερευνητικών εργαλεύων των Υυςικών 

επιςτημών, των Μαθηματικών και τησ Πληροφορικόσ, 

ςτοχεύει αφενόσ ςτην ενύςχυςη του ενδιαφϋροντοσ των  

μαθητών για τα προγρϊμματα ςπουδών και τισ θϋςεισ 

εργαςύασ STEM αλλϊ και ςτη χρόςη των εργαλεύων αυτών 

για την επύλυςη προβλημϊτων δημόςιασ υγεύασ που 

απαςχολούν την  κοινότητϊ τουσ. 

 

 

PAFSE - Τ ΜΠ ΡΑΞΕΙ  ΓΙ Α ΣΗ Ν 

ΕΚΠ ΑΙΔΕ Τ Η ΣΙ Υ ΤΙΚΕ  

ΕΠΙΣΗ ΜΕ   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Σο ςχολικό ϋτοσ 2022-23 το Πρότυπο Γυμνϊςιο Ζωςιμαύασ  

χολόσ Ιωαννύνων θα υλοποιόςει πρόγραμμα Ανταλλαγόσ 

μαθητών - Αδελφοπούηςησ  με το St. Stephan Gymnasium 

(Augsburg Γερμανύασ) με θϋμα εργαςιών: "Θρηςκεύεσ". 

Οι μαθητϋσ από την Ελλϊδα θα φιλοξενόςουν για μύα 

εβδομϊδα (5-10/ 3/ 2023) ςυνομόλ ικούσ τουσ μα θητϋσ  απ ό τη  

Γερμα νύα  και, ςτη ςυνϋχεια, θα φιλοξενηθούν από αυτούσ  

(29/4-5/5/2023) ςτο Augsburg. το π λαύςιο του  

προγρϊμματοσ όλοι οι εμπλεκόμενοι μαθητϋσ θα 

παρακολουθόςουν μϋροσ του ωρολόγιου προγρϊμματοσ του 

ςχολεύου και θα ςυμμετϊςχουν ςε διϊφορεσ εκπαιδευτικϋσ 

επιςκϋψεισ που θα πραγματοποιηθούν. 

τόχοι: 

 να ενιςχυθεύ η αμοιβαύα κατανόηςη των νϋων από 

διαφορετικϋσ χώρεσ 

 οι μαθητϋσ να γνωρύςουν ό και να εμπλουτύςουν τισ 

γνώςεισ τουσ για τον πολιτιςμό τησ ϊλλησ χώρασ με  

ϋμφαςη ςτισ θρηςκευτικϋσ κοινότητεσ τησ πόλησ όπου 

ζουν 

 να αναπτύξουν φιλύεσ με τουσ ςυνομηλύκουσ τουσ 

 να διαμορφώςουν  ςυναιςθόματα εκτύμηςησ και ςεβαςμού  

απϋναντι ςτην κουλτούρα  του ϊλλου  

 να γνωρύςουν τον τρόπο λειτουργύασ και οργϊνωςησ ενόσ 

ςχολεύου ςε ϊλλη χώρα.  

 

"ΘΡΗ ΚΕΙΕ " - Π ΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΑΝΣ ΑΛΛ ΑΓΗ  ΜΑΘΗ ΣΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


