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Στόχος Βελτίωσης:

Να γνωρίσουν τον εαυτό τους, να εκτιμήσουν τα προτερήματά τους και να
βελτιώσουν διάφορες πτυχές του εαυτού τους.
Να οδηγηθούν σε δράσεις προσφοράς, εθελοντισμού και κοινωνικής
αλληλεγγύης στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα.
Να γνωρίσουν καλύτερα τους συμμαθητές τους, να σέβονται τις ιδιαιτερότητες
και την μοναδικότητά τους, ώστε να δρουν αλληλέγγυα στο κοινωνικό σύνολο.
Να αναπτύξουν την ικανότητα ενσυναίσθησης μέσα από ευχάριστες
δραστηριότητες, ώστε να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και να
αποφεύγουν τις συγκρούσεις.
Να εμπλέξουν τους γονείς, την κοινότητα, εθελοντικές οργανώσεις και φορείς
στο πρόγραμμα δράσης του σχολείου.

Σχέδιο Δράσης: Αξίες Ζωής.
Άξονας: Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
Συντονιστής Δράσης: ΜΑΡΤΖΙΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

1. Σκοπός του σχεδίου δράσης 

Βασικός σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη των κοινωνικών-συμμετοχικών ικανοτήτων, η 
καλλιέργεια δημοκρατικών στάσεων και αξιών (ισότητα, αλληλεγγύη, σεβασμός της διαφοράς), καθώς και η 
καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων και των δεξιοτήτων των μαθητών, με σκοπό την προετοιμασία τους για την 
ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά ως υπεύθυνων και δημοκρατικών πολιτών. 

2. Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης 

Να αποκτήσουν τις βασικές αρχές ευγένειας, διακριτικότητας και τήρησης
δημοκρατικών διαδικασιών πρωτίστως μέσα από το καθημερινό σχολικό
πρόγραμμα.
Να κινητοποίηθούν οι μαθητές ώστε να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις κοινωνικού 
και πολιτιστικού περιεχομένου, καθώς και σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς 



και εθελοντισμού. 
Να επαναπροσδιορίζουν στάσεις ζωής και συμπεριφορές.
Να αντιλαμβάνονται τις συνέπειες μιας πράξης ή και συμπεριφοράς.
Να γνωρίσουν καλύτερα τους συμμαθητές τους, να σέβονται τις ιδιαιτερότητες
και την μοναδικότητά τους, ώστε να δρουν αλληλέγγυα στο κοινωνικό σύνολο.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου δράσης.

Διαδικασίες υλοποίησης της δράσης.

Το σχέδιο δράσης αναμένεται να διαρκέσει όλη τη σχολική χρονιά. Τηρείται το ωρολόγιο πρόγραμμα του
σχολείου, όσον αφορά τις διδακτικές ώρες που θα απασχοληθούν οι μαθητές.

Ενημερωτικές συναντήσεις των μαθητών για τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων. 1ο τρίμηνο
Σεπτέμβριος – Νοέμβριος.

Ενημέρωση του Συλλόγου Γονέων για τον κανονισμό λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων. 1ο τρίμηνο
Σεπτέμβριος – Νοέμβριος.

Συγκρότηση και οργάνωση μαθητικών ομίλων. 1ο τρίμηνο Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2ο τρίμηνο Δεκέμβριος –
Φεβρουάριος  3ο τρίμηνο Μάρτιος – Μάιος.

Συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων με τον Σύλλογο Διδασκόντων και τον Σύλλογο Γονέων για την από
κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων της σχολικής ζωής. 1ο τρίμηνο Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2ο τρίμηνο
Δεκέμβριος – Φεβρουάριος  3ο τρίμηνο Μάρτιος – Μάιος.

Πραγματοποίηση εκδηλώσεων. 1ο τρίμηνο Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2ο τρίμηνο Δεκέμβριος – Φεβρουάριος  3ο
τρίμηνο Μάρτιος – Μάιος.

Έκδοση εντύπων. 2ο τρίμηνο Δεκέμβριος – Φεβρουάριος  3ο τρίμηνο Μάρτιος – Μάιος.

Ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου.  1ο τρίμηνο Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2ο τρίμηνο Δεκέμβριος –
Φεβρουάριος  3ο τρίμηνο Μάρτιος – Μάιος.

Παρακολούθηση- ανατροφοδότηση της δράσης. 1ο τρίμηνο Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2ο τρίμηνο Δεκέμβριος –
Φεβρουάριος  3ο τρίμηνο Μάρτιος – Μάιος.

Αξιολόγηση της δράσης. 3ο τρίμηνο Μάρτιος – Μάιος.

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Ανθρώπινο δυναμικό

Η υλοποίηση της δράσης απαιτεί τη συμμετοχή πολλών παραγόντων, οι οποίοι αναλαμβάνουν διακριτούς ρόλους
και έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες δράσης.

Αναλυτικότερα, στη συγκεκριμένη δράση εμπλέκονται:

Τα όργανα των μαθητικών κοινοτήτων

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου

Εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

Ο Σχολικός Συντονιστής



Οι οικονομικοί πόροι που θα απαιτηθούν εξαρτώνται από το είδος και το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που
θα αναπτυχθούν. Ενδεικτικά αναφέρονται οι δαπάνες για τη λειτουργία των μαθητικών ομίλων (π.χ. σκάκι),
δαπάνες για τα έξοδα υλοποίησης εκδηλώσεων (π.χ. θεατρική παράσταση), δαπάνες φωτοτυπιών και γραφικής
ύλης.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Η δράση θεωρείται επιτυχημένη, όταν επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί κατά τον σχεδιασμό της. Ως βασικά
κριτήρια επιτυχίας θεωρούνται τα ακόλουθα:

Η αύξηση της συμμετοχής των μαθητών σε δραστηριότητες που οργανώνονται από τους μαθητικούς
ομίλους.

Η βελτίωση της συνεργασίας των μαθητικών κοινοτήτων με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για την
προώθηση και επίλυση θεμάτων που αφορούν τη σχολική μονάδα.

Η αύξηση του αριθμού των εκδηλώσεων πολιτιστικού και κοινωνικού
χαρακτήρα στο σχολείο.
Η αύξηση συμμετοχής μαθητών σε δράσεις προσφοράς, εθελοντισμού και
κοινωνικής αλληλεγγύης στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα.
Η ανάπτυξη της ικανότητας ενσυναίσθησης μέσα από ευχάριστες
δραστηριότητες, ώστε να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους σχέσεις και να
αποφεύγουν τις συγκρούσεις.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης
 Ημερολόγια (συναντήσεων, προγραμματισμένων δράσεων, σχολείου κ.λπ.)
 Φόρμες καταγραφής διαδικασιών
 Ερωτηματολόγια προς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς για την αξιολόγηση των επιμέρους
ενεργειών (εκδηλώσεων, εντύπων) του σχεδίου δράσης

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης



Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

Αποτελέσματα της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)


