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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Εκπαιδευτικές επισκέψεις περισσότερων των δύο (2)
τμημάτων για διαθεματικές προσεγγίσεις.
Προσεκτικός ορισμός ομάδων εργασίας σε κάθε εργαστήριο
ώστε να εμπλέκονται και οι αδύναμοι μαθητές.
Διαμόρφωση ασκήσεων εργαστηρίου με βήματα που να
δημιουργούν στρατηγικές κριτικής σκέψης και αντιμετώπισης
προβλημάτων.
Δημιουργία κινήτρων σε κάθε άσκηση με την εξήγηση της
χρησιμότητάς της στο επάγγελμα.
Προσαρμογή ανάθεσης εργασιών στο βαθμό δυσκολίας των
δυνατοτήτων των μαθητών.

Ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών
δεξιοτήτων μαθητών/-τριών,
ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για
υποστήριξη διδασκαλίας και
εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών
πρακτικών.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
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Να συνεχιστεί η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση μαθητών, αλλά 
και των καθηγητών για τον σχολικό εκφοβισμό, ώστε να
συμβάλλουν στην πρόληψη και αντιμετώπιση τέτοιων
φαινομένων.
Να συνεχιστεί η καλλιέργεια ενσυναίσθησης, διαλόγου  και
σεβασμού στη διαφορετικότητα, για τον περιορισμό
προκαταλήψεων, βίαιων και ρατσιστικών συμπεριφορών.
Να ενισχυθούν οι θετικές σχέσεις μεταξύ των μαθητών,
καλλιεργώντας πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας με
οργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων για τη
δημιουργία ενός λιγότερο συγκρουσιακού,πιο ασφαλούς
σχολικού περιβάλλοντος.
Να εμπλακούν οι μαθητές στη σύνταξη κανονισμού κατά του
σχολικού εκφοβισμού και της σχολικής βίας
συνδιαμορφώνοντας με τους καθηγητές  τη λίστα των
δικαιωμάτων-υποχρεώσεων τους για την αντιμετώπιση
τέτοιων φαινομένων.
Να εδραιωθεί ένα πλαίσιο συνεργασίας με τη σχολική
ψυχολόγο, το Χαμόγελο του παιδιού, τους συμβούλους
καθηγητές για την έγκαιρη πρόληψη, την καταστολή βίαιων
και μεροληπτικών συμπεριφορών, την  παροχή στήριξης σε
μαθητές που χρήζουν συμβουλευτικής καθοδήγησης  και
ένταξης.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών επιδρά
σημαντικά στην επίδοση και την συμπεριφορά των μαθητών και
εντέλει στην δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού κλίματος.

Σκοπός λοιπόν του σχολείου πρέπει να είναι η δημιουργία ενός
κλίματος σεβασμού, συνεργασίας, εμπιστοσύνης και οικειότητας
μεταξύ των μελών του. Για να επιτευχθεί κρίνεται αναγκαία :

Η οργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων με συμμετοχή
μάλιστα των μαθητών στην επιλογή του προορισμού.
Η διοργάνωση ή/και η προτροπή σε συμμετοχή εκπαιδευτικών
σε επιμορφώσεις με θέματα ανθρωπίνων σχέσεων, επίλυσης
συγκρούσεων, διαχείριση επαγγελματικού στρες, πρακτικές
εμψύχωσης και βελτίωσης σχολικού κλίματος, ενεργοποίησης
κινήτρων των μαθητών κ.α.
Η κοινή κατά το δυνατόν ενασχόληση εκπαιδευτικών-
μαθητών σε εξωσχολικές δραστηριότητες όπως π.χ.
αθλήματα, χορευτικά τμήματα, θεατρικές ομάδες
Η ενημέρωση μέσα από συζήτηση των μαθητών πάνω στον
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του σχολείου.

Σχέσεις μεταξύ Μαθητών/-τριών και
Εκπαιδευτικών

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας



Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Εκσυγχρονισμός και βελτιώση της  λειτουργίας του
Εργαστηριακού κέντρου τόσο σε κατασκευαστικό επίπεδο,
όσο και σε υλικοτεχνική υποδομή, αξιοποιώντας  τους
διαθέσιμους πόρους από την Σχολική Επιτροπή,  τις διάφορες
δωρεές και την διάθεση εργαστηριακού εξοπλισμού από το
Υπουργείο Παιδείας  μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ.
Μεγαλύτερη προστασία και για εξοικονόμηση ηλεκτρικής
ενέργειας προτείνεται η αντικάτασταση όλων των λαμπτήρων
φθορισμού από led και όλων των σφαλειοδιακοπτών παλαιάς
τεχνολογίας με νέας τεχνολογίας.
Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι μαθητές και οι καθηγητές
που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα, να γίνουν οι
απαραίτητες ενέργειες ώστε  να επισκευασθεί (ή αλλαγή αν
απαιτείται) του ανελκυστήρα του Εργαστηριακού Κέντρου.
Συνεργασία με τους μαθητές, στην αναδιαμόρφωση της
αισθητικής εικόνας του εσωτερικού και εξωτερικού χώρου του
εργαστηριακού κέντρου  (π.χ. δημιουργία graffiti, κηπουρική
κ.α).
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών με διάφορες
ενέργειες έτσι ώστε να κρατούν τους εξωτερικούς χώρους και
τους χώρους των εργαστηρίων καθαρούς και ασφαλής .

Κατανομή και Διαχείριση πόρων -
Προστασία , αξιοποίηση και
εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων και
υποδομών

Σχολείο και κοινότητα
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Να αναγνωρίζουν τα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες
κοινωνικές ομάδες.
Να αντιλαμβάνονται την διαπολιτισμικότητα ως στοιχείο που
ενώνει τα άτομα τα οποία συμβιούν σε μια κοινωνία και όχι
ως στοιχείο διχασμού.
Να αναπτύξουν δεξιότητες αυτοοργάνωσης και
αυτοδιαχείρισης ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν και να
υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς για τον
εαυτό τους σε συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς.
Να ενδυναμώσουν την ενσυναίσθηση σε θέματα κοινωνικής
προσφοράς.
Να παροτρύνουν τους ανθρώπους που συναναστρέφονται να
γίνουν και αυτοί οπαδοί της ιδέας "όλοι διαφορετικοί, όλοι
ίσοι".
Το σχολείο να σταθεί αρωγός σε θέματα ευαισθητοποίησης,
αποδοχής της αναπηρίας και της διαφορετικότητας.
Να ωφεληθεί η κοινωνία με την αναγνώριση και την αποδοχή
της πολυπολιτισμικής της διάστασης.

 

Εξωστρέφεια και Συνεργασίες του
Σχολείου

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Διεξαγωγή εσωτερικής επιμόρφωσης ως πολλαπλασιαστική
δράση του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus
«2020-1-EL01-KA101-078602». Υλοποίηση προγραμμάτων
επιμόρφωσης σχετικά με την Ανάστροφή τάξη από 3
εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην ροή παρακολούθησης
δομημένου σεμιναρίου κατά την κινητικότητα του
προγράμματος (Δράση 1) και  σχετικά με τις τεχνικές
διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται σε σχολείο τουεξωτερικού
από 3 εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην ροήεπιτόπιας
παρακολούθησης διδασκαλίας σε σχολείο τηςΠορτογαλίας
κατά την κινητικότητα τουπρογράμματος(Δράση 2).
Συμμετοχή τουλάχιστον 5 εκπαιδευτικών σε επιμορφωτική
δράση των συνεργαζόμενων ΕΠΑΛ στο πλαίσιο προγράμματος
ΜΝΑΕ.
Ευαισθητοποίηση συλλόγου διδασκόντων για συμμετοχή στα
σεμινάρια etwinning, σε δωρεάν σεμινάρια Πανεπιστημίωνκαι
στα προτεινόμενα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΙΕΠ.
Υλοποίηση επιμορφώσεων σχετικά με προγραμμάτα αγωγής
υγείας για μαθητές και καθηγητές, σε συνεργασία με το
Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας, σχετικά με διατροφή-
παχυσαρκία, άσκηση και αποφυγή καπνίσματος.
Συμμετοχή εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του
Εθνικού Θεάτρου ,  «Το Θέατρο στο Νέο Σχολείο» (κωδικός
πράξης ΟΠΣ: 5010754).

Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε
επιμορφωτικές δράσεις

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Συμμετοχή 3 εκπαιδευτικών στην 2η ροή κινητικότητας
εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus «2020-1-
EL01-KA101-078602», σε δραστηριότητα Job Shadowing σε
σχολείο της Πορτογαλίας.
Συγγραφή και υποβολή μιας (1) αίτησης Κινητικότητας
Erasmus ΚΑ1.
Συγγραφή και υποβολή μιας αίτησης Erasmus KA2
SmallScaleVET. Οι εταίροι έχουν βρεθεί ήδη και έχουν γίνει οι
πρώτες συζητήσεις για την θεματολογία και δομή του
προγράμματος.
Συμμετοχή του Εργαστηριακού Κέντρου (ως συνεργαζόμενος
φορέας) σε τουλάχιστον ένα πρόγραμμα ΜΝΑΕ που θα
υλοποιήσουν τα συνεργαζόμενα ΕΠΑΛ (1ο ΕΠΑΛ - Πρότυπο
ΕΠΑΛ Ελευσίνας και Εσπερινό ΕΠΑΛ Ελευσίνας).
Αναμένουμε να συμμετέχουν 3 εκπαιδευτικοί του
Εργαστηριακού Κέντρου.

Συμμετοχή Εκπαιδευτικών σε Εθνικά
και Ευρωπαϊκά Προγράμματα


