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Το 6o ΓΕΛ Καλαμαριάσ  λειτοφργθςε για πρϊτθ φορά το Σχολικό Ζτοσ 

1990-91 ςτο ίδιο κτίριο όπου ιδθ λειτουργοφςε από το 1987 το 6ο 

Γυμνάςιο Καλαμαριάσ. Τα δυο ςχολεία ςυλλειτοφργθςαν με 

εναλλαςςόμενεσ βάρδιεσ μζχρι τα Χριςτοφγεννα του 2006.Το 2007 το 

6ο ΓΕΛ Καλαμαριάσ  εγκαταςτάκθκε ςτο νζο πρόςκετο κτίριο του 

ςχολικοφ ςυγκροτιματοσ,  όπου και παραμζνει ωσ ςιμερα.   Σιμερα, 

ςτο κτίριο ςυςτεγάηονται δφο ςχολεία, το 6o ΓΕΛ Καλαμαριάσ  και το 6ο 

Γυμνάςιο Καλαμαριάσ. 

Το ςχολείο λειτοφργθςε με ιδιαίτερεσ δφςκολεσ ςυνκικεσ λόγω τθσ 

πανδθμίασ –Covid 19- και τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ που δεν 

επζτρεψε να γίνουν δραςτθριότθτεσ, όπωσ τα προθγοφμενα ςχολικά 

ζτθ.  

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΣΙΜΗΗ ΧΟΛ. ΕΣΟΤ 2020-2021 

Όπωσ προκφπτει βάςει  τθσ αποτίμθςθσ των αξόνων, το ςχολείο 

ανταποκρίκθκε πολφ καλά ςτισ κεςμικζσ του υποχρεϊςεισ, 

επιτυγχάνοντασ ςτο μζγιςτο βακμό τουσ τεκζντεσ ςτόχουσ, δεδομζνων, 

μάλιςτα, τθσ πανδθμίασ –Covid 19-,τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ και 

των υλικοτεχνικϊν πόρων που είχε ςτθ διάκεςι του.  



Παιδαγωγική και μαθηςιακή λειτουργία 

Άξονασ 1:Διδαςκαλία, μάθηςη και αξιολόγηςη 

Προκρίνεται θ ομαδικι/ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία με τθ χριςθ 

φφλλων εργαςίασ 

Η φλθ των ςχολικϊν βιβλίων εμπλουτίηεται με δεδομζνα από το 

διαδίκτυο. 

Προάγεται θ διερευνθτικι μάκθςθ 

Σχεδιάηονται δράςεισ ανάπτυξθσ του γλωςςικοφ και του επιςτθμονικοφ 

εγγραματιςμοφ 

Υλοποιοφνται εργαςτθριακζσ αςκιςεισ ςτα μακιματα Βιολογίασ, 

Φυςικισ και Χθμείασ και Πλθροφορικισ 

Το μάκθμα των ΤΠΕ χαρακτθρίηεται από εφαρμογι και πειραματιςμό. Η 

μεταςχθματιςμζνθ επιςτθμονικι γνϊςθ παρζχεται ςτο μακθτι όχι με 

μεταφορά από το δάςκαλο αλλά με πειραματιςμό, ανακάλυψθ (όπου 

αυτό είναι εφικτό) και αναηιτθςθ. Οι μακθτζσ καλοφνται όχι με 

αντιγραφι και επικόλλθςθ να ςυνκζςουν νζεσ γνϊςεισ, αλλά με 

προκλιςεισ και ανατροπζσ μζςα ςτο μάκθμα να αναηθτιςουν τθν 

πλθροφορία και να ςυνκζςουν νζεσ γνωςτικζσ ςυνδζςεισ. Οι μακθτζσ 

δουλεφουν ςε ομάδεσ. Χρθςιμοποιοφνται όπωσ το Google Drive ,web3 

κ.λ.π.εφαρμογζσ ϊςτε οι μακθτζσ και οι δάςκαλοι να μοιράηονται το 

περιεχόμενο που δθμιουργοφν.  

Επιπλζον, γίνονται δειγματικζσ διδαςκαλίεσ ςε φοιτθτζσ, δοκιμάηονται 

από μζρουσ τουσ νζεσ διδακτικζσ μζκοδοι και ακολουκοφν κριτικζσ 

ςυηθτιςεισ. 

Οι παιδαγωγικζσ εφαρμογζσ που επιλζγονται ςυνάδουν με τισ 

αντίςτοιχεσ διδακτικζσ μεκόδουσ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των επιδόςεων, λαμβάνονται υπόψθ τα ακόλουκα: 

• Συμμετοχι ςτο μάκθμα 



• Αρμονικι ςυνεργαςία με τουσ/τισ ςυμμακιτριεσ 

• Οργάνωςθ και παρουςίαςθ εργαςιϊν 

• Αξιοποίθςθ τθσ δθμιουργικισ ςκζψθσ και φανταςίασ 

• Κατάκτθςθ επικυμθτϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων, οι οποίεσ 

ελζγχονται και με ςυμβατικζσ μορφζσ γραπτισ και προφορικισ 

εξζταςθσ. 

Γενικά, αναφζρκθκε ότι χρθςιμοποιικθκαν ποικίλεσ μορφζσ 

αξιολόγθςθσ όπωσ διαμορφωτικι, τεςτ, διαγωνίςματα, εργαςίεσ. 

Άξονασ 2:χολική διαρροή-Φοίτηςη 

Φοίτηςη και διαρροή των μαθητών 

Δεν υπάρχει διαρροι μακθτϊν και όςον αφορά τθ φοίτθςθ. Οι 

εγγεγραμμζνοι μακθτζσ ταυτίηονται απόλυτα με τουσ ενεργοφσ. Επίςθσ, 

δεν απορρίφκθκαν μακθτζσ λόγω φοίτθςθσ. 

Άξονασ 3: -χζςεισ μεταξφ μαθητών/τριών 

Οι ςχζςεισ μεταξφ μακθτϊν/τριϊν είναι πολφ καλζσ 

Ο ποιοτικόσ δείκτθσ των διαπροςωπικϊν ςχζςεων μεταξφ των μακθτϊν 

αποτυπϊνεται ποςοτικά μζςω α) τθσ ζλλειψθσ κρουςμάτων βίασ, 

ρατςιςμοφ και παραβατικότθτασ και β) των ςυλλογικϊν 

δραςτθριοτιτων που οργανϊνονται με πρωτοβουλία τθσ μακθτικισ 

κοινότθτασ, π.χ. ζρανοι, λιψθ αποφάςεων ςτο πλαίςιο των πενταμελϊν 

ςυμβουλίων αλλά και του δεκαπενταμελοφσ. Χαρακτθριςτικά των 

ςχζςεων μεταξφ των μακθτϊν αποτελοφν: θ ςυντροφικότθτα, θ 

ςυναιςκθματικι υποςτιριξθ, θ εμπιςτοςφνθ, θ κατανόθςθ, θ επίλυςθ 

ςυγκροφςεων, θ ενςυναίςκθςθ, θ αποδοχι, θ αλλθλεγγφθ και οι κοινζσ 

αξίεσ. 

 

 



Άξονασ 4: χζςεισ μεταξφ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών  

Κακϊσ οι εκπαιδευτικοί και οι μακθτζσ αποτελοφν οργανικά μζρθ του 

ίδιου ςυςτιματοσ, θ αλλθλεπίδραςι τουσ κεωρείται δεδομζνθ και 

αυτονόθτθ. Ζτςι, οι καλζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ανάµεςα ςτουσ 

διδάςκοντεσ και τουσ διδαςκόμενουσ κατευκφνουν κάκε παιδαγωγικι 

δραςτθριότθτα του ςχολείου και διαμορφϊνουν κετικά τθ μακθςιακι 

και κοινωνικι ςυµπεριφορά των µακθτϊν. Οι εκπαιδευτικοί του 

ςχολείου παρζχουν ςτουσ μακθτζσ γνωςτικι αλλά και προςωπικι 

υποςτιριξθ.  

Οι μακθτζσ διαμορφϊνουν ςτάςεισ και δεξιότθτεσ, όπωσ διάκεςθ για 

εργαςία, δθμιουργικότθτα, ανάλθψθ ευκφνθσ, κριτικι ικανότθτα, 

ςυνεργαςία, ςυναιςκθματικι ιςορροπία, αυτοζλεγχο, αυτοπεποίκθςθ, 

κ.ά. Η αμφίδρομθ αυτι ςχζςθ εγγυάται ςε μεγάλο βακμό τθν φπαρξθ 

εμπιςτοςφνθσ ανάμεςα ςτουσ μακθτζσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Ζχοντασ υπόψθ τουσ τα παραπάνω, λειτουργοφν ςυμβουλευτικά και 

υποςτθρικτικά, ενιςχφοντασ τθν αυτοεκτίμθςθ και τον αλλθλοςεβαςμό 

των μακθτϊν και ςυμβάλλοντασ ςτθν αντιμετϊπιςθ αγχογόνων 

καταςτάςεων και ςτθ διαχείριςθ των ςυναιςκθμάτων τουσ. Για το λόγο 

αυτό, τα περιςτατικά παραβατικισ ςυμπεριφοράσ απουςιάηουν 

εντελϊσ από το ςχολείο.  

Άξονασ 5: χζςεισ  ςχολείου-οικογζνειασ 

  Η ςχζςθ του ςχολείου με τουσ γονείσ είναι εξαιρετικι. Η ςχζςθ αυτι 

βαςίηεται τόςο ςτθ ςυνεχι ενθμζρωςθ που πραγματοποιείται από τθ 

Διεφκυνςθ και το Σφλλογο Διδαςκόντων όςο και ςτθν προκυμία των 

γονζων να εμπλακοφν ενεργά ςτισ διαδικαςίεσ που αφοροφν (α) τθν 

επίδοςθ, τθν πρόοδο και τθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ και (β) τθν 

ευλειτουργία του ςχολείου.  

Πραγματοποιοφνται ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ των 

μακθτϊν τθσ Αϋ,Β’ και Γ’Λυκείου. 

Κακορίηονται  ςτακερζσ θμζρεσ και ςυγκεκριμζνεσ ϊρεσ επικοινωνίασ 

μεταξφ εκπαιδευτικϊν και γονζων για τθν επίδοςθ και φοίτθςθ των 



μακθτϊν/τριϊν. Εκτόσ από τθν κακοριςμζνθ θμζρα και ϊρα 

επικοινωνίασ υπάρχει δυνατότθτα και τθλεφωνικισ επικοινωνίασ. Η 

ανταπόκριςθ των γονζων ςε αυτι τθ δυνατότθτα επικοινωνίασ και 

διεπίδραςθσ είναι πολφ ικανοποιθτικι.  

Προκειμζνου να καταςτεί αποτελεςματικι θ προαναφερκείςα 

αλλθλεπίδραςθ, το ςχολείο μεριμνά για τθ διαμόρφωςθ των 

μθχανιςμϊν τακτικισ και αμφίδρομθσ επικοινωνίασ. Για παράδειγμα, 

ενθμερϊνει ζγκαιρα και ουςιαςτικά τθν ιςτοςελίδα του και παρζχει 

ζντυπο ενθμερωτικό υλικό προσ τουσ γονείσ.  

Αποτελεςματικζσ είναι και οι κοινζσ πρωτοβουλίεσ του ςχολείου με τον 

Σφλλογο Γονζων. Για παράδειγμα, ιδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ 

παρουςία του Συλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων ςε  εκδθλϊςεισ του 

ςχολείου. 

Θετικά ςημεία 

• Το πολφ καλό ζωσ άριςτο επίπεδο όλων των τάξεων-ειςαγωγι 

ςτα ΑΕΙ του 90% των μακθτϊν με πολφ καλζσ επιδόςεισ 

• Η μετεξζλιξθ του εκπαιδευτικοφ από πομποφ γνϊςθσ ςε 

κακοδθγθτι και εμψυχωτι 

• Το καλό κλίμα ςυνεργαςίασ μεταξφ μακθτϊν και εκπαιδευτικϊν, 

που δθμιουργεί πρόςφορο ζδαφοσ για βελτίωςθ και πρόοδο. 

Το ςχολείο ςυμβάλλει ςτθν ολόπλευρθ ψυχικι, κοινωνικι και φυςικι 

ανάπτυξθ των μακθτϊν και των μακθτριϊν μασ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν 

ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ των παιδιϊν. 

ημεία προσ βελτίωςη 

 Διδακτικζσ επιςκζψεισ με ςκοπό τθ βιωματικι απόκτθςθ γνϊςεων, 

ςυμμετοχι ςε Συνζδρια υψθλοφ επιπζδου, παιδαγωγικζσ επιςκζψεισ ςε 

χϊρουσ πολιτιςμοφ, περιβαλλοντικοφ, αρχαιολογικοφ και ιςτορικοφ 

ενδιαφζροντοσ δεν πραγματοποιικθκαν λόγω τθσ πανδθμίασ-Covid-19 



 

Διοικητική λειτουργία 

Άξονασ 6:Ηγεςία –Οργάνωςη και διοίκηςη τησ ςχολικήσ μονάδασ 

Κατά το ςχολικό ζτοσ 2020-2021 ο αρικμόσ των κακθγθτϊν του 

ςχολείου, οι οποίοι καλφπτουν όλεσ τισ απαιτοφμενεσ ειδικότθτεσ, 

ανζρχεται ςτουσ 31. Οι μιςοί αυτϊν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακϊν 

τίτλων, ζχουν επιμορφωκεί και επιμορφϊνουν φοιτθτζσ και 

ανταποκρίνονται αποτελεςματικά ςτο εκπαιδευτικό τουσ ζργο. 

Για τθ διαμόρφωςθ ενόσ λειτουργικοφ προγράμματοσ λαμβάνονται 

υπόψθ οι ανάγκεσ των μακθτϊν, οι ιδιαιτερότθτεσ που ενδζχεται να 

υπάρχουν ςε τάξεισ ι ςτο ςχολείο γενικά, κακϊσ και οι ανάγκεσ ι οι 

προτιμιςεισ ςυναδζλφων, ανάλογα με τισ ειδικότθτζσ τουσ. Με τθ 

ςυνεργαςία και τον ςυντονιςμό όλων των ςχολικϊν παραγόντων 

επιτυγχάνεται το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα.  

Η Διεφκυνςθ του ςχολείου, βάςει ςχετικϊν ςτοιχείων από το αρχείο του 

ςχολείου (Βιβλίο Πράξεων του Διευκυντι, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου 

Διδαςκόντων, καταχωρίςεισ του ςχολείου ςε υπάρχουςεσ  βάςεισ 

Δεδομζνων κ.λ.π.,υποςτθρίηει ζνα ςυνεργατικό, ςυμμετοχικό, 

ςυλλογικό πλαίςιο εργαςίασ  όλων των παραγόντων τθσ ςχολικισ 

μονάδασ. Οι αποφάςεισ που ρυκμίηουν τθ ςχολικι ηωι είναι 

αποτζλεςμα ςυλλογικϊν και δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν 

Η Διεφκυνςθ διαςφαλίηει τθν τιρθςθ  των αποφάςεων του Συλλόγου 

Διδαςκόντων και εξαςφαλίηει τθν ζγκαιρθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ  του 

προςωπικοφ ςχετικά με τα κζματα που τον  αφοροφν Οι απόψεισ και τα 

αιτιματα μακθτϊν και γονζων λαμβάνονται υπόψθ ςτο ςχεδιαςμό και 

ςτθν αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων. Οι διοικθτικζσ/εξωδικακτικζσ 

εργαςίεσ οργανϊνονται αποτελεςματικά ςφμφωνα με τισ 

προτεραιότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ με αποτζλεςμα τθν άριςτθ 

λειτουργία τθσ ςχολικισ μονάδασ. Το ανκρϊπινο δυναμικό αξιοποιείται 

πλιρωσ αναλόγωσ των αυξθμζνων εκπαιδευτικϊν, καλλιτεχνικϊν και 



άλλων προςόντων. Το ςχολείο ζχει ςαφι προςανατολιςμό κακϊσ  

υλοποιεί πολλζσ δράςεισ για να βελτιϊςει το εκπαιδευτικό ζργο. 

Η διεφκυνςθ του ςχολείου ενκαρρφνει και βοθκά τθ ςυμμετοχι των 

κακθγθτϊν ςε επιμορφϊςεισ, θμερίδεσ, ςυνζδρια και δράςεισ, ϊςτε οι 

ςυνάδελφοι να ενθμερϊνονται πάνω ςτο γνωςτικό τουσ αντικείμενο. 

Εφαρμόςτθκε, αποτελεςματικά ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ του ςχολείου 

Οι υπάρχοντεσ χϊροι, ο εξοπλιςμόσ και τα μζςα του ςχολείου δεν 

καλφπτουν επαρκϊσ τισ ανάγκεσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ςτα 

πλαίςια ενόσ ςφγχρονου προγράμματοσ ςπουδϊν. Δεν υπάρχει 

γυμναςτιριο  και γίνεται κοινι χριςθ του εργαςτθρίου των φυςικϊν 

επιςτθμϊν με το 6ο Γυμνάςιο Καλαμαριάσ . Το ςχολείο δεν διακζτει 

αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων/εκδθλϊςεων. Επτά εκ των δϊδεκα 

αικουςϊν διδαςκαλίασ δεν διακζτουν ςφςτθμα προβολισ διαφανειϊν. 

Η χρθματοδότθςθ και οι πόροι του ςχολείου κινοφνται ςε πολφ χαμθλά 

επίπεδα, με αποτζλεςμα να μθν καλφπτονται οι λειτουργικζσ ανάγκεσ 

του ςχολείου. 

Διαπιςτϊνεται άψογθ διαχείριςθ των διακζςιμων πόρων με κριτιριο τισ 

ιεραρχθμζνεσ ανάγκεσ του ςχολείου. Αξιοποιοφνται εξ ολοκλιρου όλοι 

οι διακζςιμοι πόροι, κακϊσ και όλοσ ο εξοπλιςμόσ. Τα διακζςιμα μζςα 

και υλικά ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργικι και αποτελεςματικι υλοποίθςθ 

του προγράμματοσ, αν και το ςχολικό ςυγκρότθμα ταλανίηεται από 

μεγάλθ ζλλειψθ χϊρων. 

 

Άξονασ 7:χολείο και κοινότητα 

Το ςχολείο ςυμβάλλει ςτθν ολόπλευρθ ψυχικι, κοινωνικι και φυςικι 

ανάπτυξθ των μακθτϊν και των μακθτριϊν μασ. 

Η επικοινωνία και ςυνεργαςία με εκπαιδευτικζσ αρχζσ και φορείσ 

κεωρείται αποτελεςματικι και εποικοδομθτικι. Σε διδακτικό και 

παιδαγωγικό επίπεδο, το ςχολείο ςυνεργάηεται ςυχνά και ουςιαςτικά 

με τουσ Συντονιςτζσ. 



Δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ των παιδιϊν, 

προβαίνει με επιμζλεια ςτισ προβλεπόμενεσ παιδαγωγικζσ 

ςυνεδριάςεισ και οργανϊνει ςυναντιςεισ με τουσ γονείσ και τουσ 

κθδεμόνεσ, ενϊ αξιοποιεί όλουσ τουσ κεςμικοφσ φορείσ υποςτιριξθσ 

ςτο πλαίςιο των  δράςεων (Ψυχολόγο, ΚΕΣΥ, Συντονιςτζσ). 

Επίςθσ, παρωκεί τουσ μακθτζσ ςτθν εκπόνθςθ εργαςιϊν με κζματα 

ςφγχρονου κοινωνικοφ προβλθματιςμοφ,  όπωσ θ ςχολικι βία, ο 

ρατςιςμόσ, τα περιβαλλοντικά κζματα, κα.  Ενιςχφεται, επίςθσ, θ 

ςυμμετοχι τουσ ςε μακθτικοφσ διαγωνιςμοφσ. 

Επίςθσ, υπάρχει ςτακερι ςυνεργαςία τθσ Διεφκυνςθσ και των 

εκπαιδευτικϊν του ςχολείου με εκπαιδευτικζσ αρχζσ, όπωσ,  το ΚΕΣΥ, το 

ΕΚΦΕ κτλ.  

Ικανοποιθτικι είναι και θ ςυνεργαςία με τισ δθμοτικζσ αρχζσ και τθ 

Σχολικι Επιτροπι.  

Επιπλζον, επιδιϊκεται θ ςυςτθματικι γνωςτοποίθςθ, θ διάχυςθ και θ 

προβολι των δράςεων τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςτθν τοπικι κοινωνία, 

μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του ςχολείου. 

Τζλοσ, διατθρεί εξαιρετικζσ ςχζςεισ με εκπροςϊπουσ- κακθγθτζσ 

πανεπιςτθμιακϊν τμθμάτων και ςχολϊν γεγονόσ που αποτελεί 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ των 

πρακτικϊν αςκιςεων των φοιτθτϊν.  

Θετικά ςημεία 

Στελζχωςθ του ςχολείου. 

Οι αποφάςεισ που ρυκμίηουν τθ ςχολικι ηωι είναι αποτζλεςμα 

ςυλλογικϊν και δθμοκρατικϊν διαδικαςιϊν 

Οργάνωςθ και ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ 

Με τθ ςυνεργαςία και τον ςυντονιςμό όλων των ςχολικϊν παραγόντων 

επιτυγχάνεται το καλφτερο δυνατό αποτζλεςμα τθσ Οργάνωςθσ και 

Διοίκθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ.  



Επιτυχισ και αποτελεςματικι αξιοποίθςθ του εκπαιδευτικοφ 

προςωπικοφ 

Αξιοποίθςθ, υποςτιριξθ και ανάπτυξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ 

Ενκάρρυνςθ  και ςτιριξθ για τθ ςυμμετοχι των κακθγθτϊν ςε 

επιμορφϊςεισ, θμερίδεσ, ςυνζδρια και δράςεισ 

Άψογθ διαχείριςθ των διακζςιμων πόρων με κριτιριο τισ ιεραρχθμζνεσ 

ανάγκεσ του ςχολείου 

Επιτυχισ και αποτελεςματικι ςυνεργαςία με όλουσ τουσ φορείσ 

ημεία προσ βελτίωςη 

Μεγάλθ ζλλειψθ χϊρων (αικουςϊν, εργαςτθρίων) 

Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Άξονασ 8:υμμετοχη εκπαιδευτικών ςε επιμορφωτικζσ δράςεισ 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί  ςυμμετζχουν ςε επιμορφϊςεισ από τουσ 

αρμόδιουσ φορείσ. 

Σχεδιάηονται δράςεισ ανάπτυξθσ του γλωςςικοφ και του επιςτθμονικοφ 

εγγραματιςμοφ, μζςα από τθν παραγωγι παράλλθλου και 

διαφοροποιθμζνου εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ωσ προσ: (α) τθν κατάκτθςθ 

των μθχανιςμϊν γραφισ και ανάγνωςθσ και (β) τθν αξιοποίθςθ του 

γλωςςικοφ κϊδικα κάκε επιςτθμονικοφ κλάδου,με ςκοπό να 

αναβακμιςκεί θ γνωςιακι υποδομι και ο ςυνακόλουκοσ τρόποσ 

ςκζψθσ και πράξθσ, ϊςτε οι μακθτζσ να είναι ςε κζςθ να κατανοοφν 

καλφτερα τον κόςμο και να λαμβάνουν ορκολογικζσ και τεκμθριωμζνεσ 

αποφάςεισ πάνω ςε ηθτιματα που επθρεάηουν τθν ατομικι και 

ςυλλογικι  ηωι  και να αξιοποιοφν με αςφάλεια και 

αποτελεςματικότθτα τισ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ. 

 



Άξονασ 9: υμμετοχή εκπαιδευτικών ςε εθνικά και ευρωπαϊκά 

προγράμματα 

Υλοποιοφνται δράςεισ κοινωνικοφ ενδιαφζροντοσ  

Δεν υπάρχει ςυμμετοχι ςε εκνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, λόγω 

τθσ πανδθμίασ covid-19 

Θετικά ςθμεία 

Επιτυχισ και αποτελεςματικι ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν ςε 

επιμορφϊςεισ από τουσ αρμόδιουσ φορείσ. 

Δράςεισ ανάπτυξθσ του γλωςςικοφ και του επιςτθμονικοφ 

εγγραματιςμοφ 

Σθμεία προσ βελτίωςθ 

Ενδοςχολικι επιμόρφωςθ 

 

 

 


