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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Στόχοι:

α) να καλλιεργηθεί στους μαθητές η αγάπη και το ενδιαφέρον για το
σκάκι, μέσα από το παιχνίδι στο σχολείο.

β) να μάθουν οι μαθητές να λειτουργούν μέσα σε πλαίσια και
κανόνες όπως ορίζονται από το παιχνίδι.

γ) να αναπτύξουν οι μαθητές την ευγενή άμιλλα και την δόκιμη
συνεργασία με τους συμμαθητές - συμπαίκτες τους.

δ) συνεργασία με άλλα Σχολεία.

Σκάκι στο Σχολείο.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των
μαθητών του σχολείου και κατ επέκταση του σχολικού κλίματος. 
Οι μαθητές θα ενημερωθούν για θέματα γύρω από το σχολικό
εκφοβισμό προκειμένου να κατανοήσουν το δικό τους ρόλο στην
αντιμετώπισή του. 
Η ενημέρωση για τις αιτίες του σχολικού εκφοβισμού, τις
επιπτώσεις σε θύτη και θύμα και στο σχολικό περιβάλλον θα
στοχεύσει στο
να ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση των πιο ευάλωτων μαθητών αλλά και
να αποτραπούν βίαιες συμπεριφορές μεταξύ των μαθητων.

Σχολεία χωρίς βία.



2

Στόχοι: α) Ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
μαθητών/-τριών μέσω του παιχνιδιού και δημιουργία σχέσεων 
αλληλεπίδρασης και κλίματος συνεργατικότητας.

β) Ανάπτυξη εκφραστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων μεταξύ 
των μαθητών/-τριών μέσω ψυχαγωγικών δράσεων.

Τα παιδία παίζει.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Να προσεγγίσουμε την γεφύρωση της σχέσης εκπαιδευτικών και
μαθητών  τριών σε συνεργασία με την ΕΔΥ και την κοινωνική
λειτουργό του σχολείου μέσα από διάφορες δράσεις υποστήριξης και
διάχυσης της ιδέας του αλληλοσεβασμού και της ανάπτυξης
κλίματος εμπιστοσύνης όπως βιωματικές δράσεις, προβολής ταινίας
και ανάπτυξη εξωσχολικών δραστηριοτήτων με τους μαθητές όπως
όμιλος φωτογραφίας κ.α.

Σέβομαι για να με σεβαστούν

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Ειδικότερα για το σχολικό έτος 2022-2023 το σχολείο 
επιδιώκει - στοχεύει:

α) να βελτιώσει περαιτέρω την ηλεκτρονική επικοινωνία με τους
γονείς μέσω των υπηρεσιών Μyschool και Gmail. Η χρήση του Gmail,
λύνει ένα σημαντικό πρόβλημα της μη δυνατότητας αποστολής
αρχείων, συνημμένα μέσα στο ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω Μyschool.

β) σε συνέχεια της περσινής χρονιάς να ενεργοποιήσει άλλη μια
ηλεκτρονική υπηρεσία μέσα από τη χρήση των ελεύθερων και
δωρεάν εργαλείων που παρέχει το διαδίκτυο προκειμένου να
καταστεί δυνατή η κατάθεση κάποιων αιτήσεων (π.χ. αίτηση για
βεβαίωση φοίτησης/σπουδών μαθητή) από τους γονείς με
ηλεκτρονικό τρόπο, πετυχαίνοντας με αυτό τον τρόπο την μείωση
των μετακινήσεων των γονέων στο Σχολείο ενισχύοντας έτσι και
την ασφάλεια όλων.

Ενίσχυση επικοινωνίας Σχολείου-
Οικογένειας με χρήση Ηλεκτρονικών
μέσων.

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

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Πραγματοποίηση επιμορφωτικών δράσεων για τους εκπαιδευτικούς
του Σχολείου μας από τους φορείς:

1. ΚΕΔΑΣΥ Σάμου με θέμα σχετικό με τεχνικές ψυχολογικής
υποστήριξης των μαθητών/τριών.

2. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Σάμου με θέμα
σχετικό με πρώτες βοήθειες και οδηγίες για καταστάσεις
κινδύνου.

3. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ – ΦΑΡΟΣ

Με αυτές τις δράσεις στοχεύουμε στην υποστήριξη και βελτίωση του
έργου των εκπαιδευτικών.

Διδάσκω ἀεὶ διδασκόμενος

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Στόχοι:

α) να καλλιεργηθεί στους μαθητές η αγάπη και το ενδιαφέρον για το 
σκάκι, μέσα από το παιχνίδι στο σχολείο.

β) να μάθουν οι μαθητές να λειτουργούν μέσα σε πλαίσια και 
κανόνες όπως ορίζονται από το παιχνίδι.

γ) να αναπτύξουν οι μαθητές την ευγενή άμιλλα και την δόκιμη 
συνεργασία με τους συμμαθητές - συμπαίκτες τους.

δ) συνεργασία με άλλα Σχολεία και συμμετοχή στο πρόγραμμα E-
twinning.

Σκάκι στο Σχολείο.


