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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Στόχος της δράσης είναι να δειχθεί ότι πέρα από την τυπική
αξιολόγηση (βαθμολογία) υπάρχει ένα πλήθος στοιχείων που
υπογραμμίζουν τα κοινωνικά αίτια της σχολικής επίδοσης. Οι
τρόποι με τους οποίους οι μαθητές/τριες αντιμετωπίζουν συμβάντα
της σχολικής ζωής, οι διαχωρισμοί μεταξύ των μαθητών/τριών σε
ομάδες συνομηλίκων, ειρωνικά σχόλια, ανεπάντεχα συμβάντα στις
μεταξύ τους σχέσεις καθώς και στις σχέσεις τους με τους
διδάσκοντες/ουσες διαμορφώνουν ένα πλέγμα αξιολογικών κρίσεων.
 Η επεξεργασία των στοιχείων αυτών θα μας οδηγήσει σε
συμπεράσματα για το αν παρατηρούνται συγκεκριμένοι τύποι
 μαθητικής αξιολόγησης αναφορικά με τα χαρακτηριστικά της
σχολικής κουλτούρας του 9ου Γυμνασίου Αθηνών.

 

 

Ανίχνευση της σχέσης σχολικής
κουλτούρας και αξιολόγησης των
μαθητών/τριών: Κοινωνικοί και
πολιτισμικοί προσδιορισμοί της
μαθητικής αξιολόγησης

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Μέσα από τις δράσεις του συγκεκριμένου άξονα, οι μαθητές 
αναμένεται μέσα από την άσκηση εναλλακτικών καλλιτεχνικών
δραστηριοτήτων όπως η προετοιμασία και παρουσίαση θεατρικής
παράστασης ή η διεξαγωγή εικαστικής έκθεσης:

1. Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας μεταξύ τους και
μεταξύ αυτών και των συντονιστών εκπαιδευτικών μέσα από
την υπόδυση ρόλων για τις ανάγκες του θεατρικού έργου.

2. Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας (ανεκτικότητα,
υπομονή, κατανόηση κτλ) μεταξύ τους και με τους
εκπαιδευτικούς μέσα από την προετοιμασία της θεατρικής
παράστασης.

3. Να αποκτήσουν ή και να βελτιώσουν την όποια ικανότητα
ενσυναίσθησης διαθέτουν, ώστε να απεγκλωβιστούν από
εγωκεντρικές συμπεριφορές που πολλές φορές προκαλούν
συγκρούσεις στο σχολικό περιβάλλον.

Να αναδείξουν ταλέντα, κλίσεις και ικανότητες που διαθέτουν και
που δεν είναι ορατές μέσα από τις συμβατικές απαιτήσεις των
σχολικών μαθημάτων, χτίζοντας έτσι την αυτοεκτίμησή τους,
κατάσταση που θα βελτιώσει την εμπιστοσύνη στους άλλους και
στον αλληλοσεβασμό.

Οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης
και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ
εκπ/κών και μαθητών

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

 Να γνωστοποιηθεί στους γονείς/κηδεμόνες ο κανονισμός
λειτουργίας της σχολικής μονάδας,
 Να υπάρχει συχνή επικοινωνία με τους γονείς των
μαθητών/μαθητριών για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν ανακύψει
εντός της
σχολικής κοινότητας,
 Να πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις με τους γονείς με
φυσική παρουσία,
 Να γεφυρώνονται -μέσω εποικοδομητικού διαλόγου- οποιεσδήποτε
διαφωνίες και αντιπαραθέσεις μεταξύ σχολείου-γονέων,
 Να συγκροτηθεί εκ νέου Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων – δεν υπήρχε
το προηγούμενο σχολικό έτος– ώστε να παίξει
ουσιαστικό ρόλο στην καλή και εύρυθμη λειτουργία του σχολείου σε
αγαστή συνεργασία με τη Διεύθυνση και τους
εκπαιδευτικούς του σχολείου,
 Από κοινού με το σχολείο οι γονείς να συνδιοργανώνουν και να
συμμετέχουν -εφόσον το επιθυμούν- σε εκδηλώσεις,
δραστηριότητες, παρουσιάσεις κ.λπ. που θα πραγματοποιούνται
στον χώρο του σχολείου και θα αφορούν τη σχολική
κοινότητα,
 Να γίνει προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της
οικογένειας σχετικά με σοβαρά ζητήματα της επικαιρότητας.

Επανίδρυση Συλλόγου Γονέων
Κηδεμόνων – Βελτίωση συνεργασίας
σχολείου-οικογένειας



Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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1. Να αξιοποιηθεί η βιβλιοθήκη που υπάρχει στο σχολείο, στο
γραφείο των καθηγητών, με τη μετατροπή της σε δανειστική
βιβλιοθήκη.
2. Να συνταχθεί κανονισμός λειτουργίας της βιβλιοθήκης.
3. Να παρακινηθούν οι μαθητές από εκπαιδευτικούς όλων των
ειδικοτήτων να χρησιμοποιούν τα βιβλία της βιβλιοθήκης για τη
μελέτη των μαθημάτων.
4. Να καλλιεργηθεί η φιλαναγνωσία των μαθητών.
5. Να έχουν και οι γονείς δικαίωμα δανεισμού ώστε να γίνει η
βιβλιοθήκη ένα από τα σημεία συνάντησης όλων των μελών της
εκπαιδευτικής κοινότητας και να ενημερωθούν σχετικά με αυτό.
6. Να βρεθεί χώρος ο οποίος μελλοντικά θα μπορούσε να στεγάσει
τη βιβλιοθήκη ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα
εμπλουτισμού της
με άλλα βιβλία.

Ίδρυση οργάνωση & αξιοποίηση
σχολικής βιβλιοθήκης

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Κεντρικός στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση των διδακτικών
δεξιοτήτων και εντέλει της
εκπαιδευτικής αποδοτικότητας των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών
του σχολείου μας. Προς αυτή
την κατεύθυνση οι νέοι συνάδελφοί μας θα συμμετέχουν σε
επιμέρους δράσεις επιμόρφωσης-
παιδαγωγικές και αντικειμένου- κατάλληλες για τις ανάγκες τους
και πάντα με γνώμονα την
ενδυνάμωση της ποιότητας της διαδασκαλίας.

Υποδοχή, στήριξη και επαγγελματική
ανάπτυξη των νεοεισερχόμενων
εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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1. Η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών για την
πραγματοποίηση 2-3 προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2022-
2023.
2. Να καλλιεργηθεί η αλληλεπίδραση και η καλή συνεργασία
μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
3. Η ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και υποστήριξης μεταξύ των
εκπαιδευτικών και της μαθητικής κοινότητας.

Υλοποίηση πολιτιστικών και
περιβαλλοντικών προγραμμάτων,
καθώς και συμμετοχή σε εθνικούς
μαθητικούς διαγωνισμούς.


