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ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟ 
ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΙ 

 
 

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 
Τι θέλουμε να 
πετύχουμε; 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Τι πρέπει να κάνουμε, για να 

πετύχουμε τον στόχο μας; 

 
ΥΠΕΥ-
ΘΥΝΟ-
ΤΗΤΕΣ 
Ποιος 

αναλαμβά-
νει τι; 

Συν/σμός 

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑ- 

ΓΡΑΜΜΑ 
Πότε; 

 

 
       ΠΟΡΟΙ 
➢ Προσωπικό 
➢ Χρήματα 
➢ Μέσα-Υλικά 
➢ Χρόνος 
      Άλλοι 

 
ΤΕΛΙΚΗ 
ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ 
ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 
Κριτήρια εκτίμησης 
και αναστοχασμού 

1.Υπευθυνότητα και 
συνέπεια στην 
αξιοποίηση του 
διδακτικού χρόνου 
με καινοτόμες 
προσεγγίσεις στη 
διδασκαλία και 
μάθηση για ένα πιο 
ευέλικτο και 
δυναμικό σχολείο 
και για τη 
μεγιστοποίηση των 
μαθησιακών 
αποτελεσμάτων 

-Οι εκπαιδευτικοί να 
προσεγγίσουν τη 
διδασκαλία με 
καινοτόμες 
δραστηριότητες οι 
οποίες να βασίζονται 
κατά κύριο λόγο στη 
χρήση της 
τεχνολογίας με 
απώτερο στόχο ένα 
πιο ευέλικτο και 
δυναμικό σχολείο 
-Οι μαθητές να 
μάθουν να είναι πιο 
υπεύθυνοι και 
συνεπείς στην 
προσέλευσή τους 
στην τάξη, στην κατ’ 
οίκον εργασία τους, 
στις απουσίες τους,  
ώστε να έχουμε 
καλύτερα μαθησιακά 
αποτελέσματα 
 

-Σεμινάρια εκτός της σχολικής 

μονάδας σε χώρες του 

εξωτερικού. Τα εν λόγω 

σεμινάρια θα καλυφθούν από το 

πρόγραμμα Erasmus + KA101. 

-Οι εκπαιδευτικοί που θα τα 

παρακολουθήσουν θα 

λειτουργήσουν ως πυρήνες 

διάδοσης των δεξιοτήτων που 

θα αποκτήσουν 

-Παιδαγωγικές Συνεδρίες, 
παρουσίαση «Κώδικα 
Αντιρατσιστικής Πολιτικής». 
-Έγκαιρη προσέλευση στο 
σχολείο και στην τάξη 
-Συχνός έλεγχος απουσιών και 
ενημέρωση των γονέων 
-Τακτικοί Συντονισμοί 
-Διαθεματικές προσεγγίσεις 
-Συνδιδασκαλίες/ 
ανταλλαγή καλών πρακτικών 
μεταξύ των εκπαιδευτικών.  
-Ανταλλαγή περιόδων μεταξύ 
εκπαιδευτικών, ώστε να μην 
υπάρχουν χαμένες περίοδοι 
διδασκαλίας 
-Ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης 
κατά τη διάρκεια των 
αναπληρώσεων. 
 

Δ., 
Β.Δ.Α΄ , 
Β.Δ.,  
Καθηγ., 
Υ.Τ.,  
Συντονι-
στές 
Β.Δ., 
Γονείς, 
Επιθεω-
ρητές  
 
 
 
 
 
 

12/2020 
Μέχρι 
8/2022 

-Αξιοποίηση της 
υφιστάμενης 
τεχνολογίας που 
διαθέτει το σχολείο σε 
συνδυασμό με 
καινοτόμους τρόπους 
διδασκαλίας 
-Αναβάθμιση Η.Υ. όπου 
χρειάζεται και 
αξιοποίηση χρήσιμων 
λογισμικών 
-Αξιοποίηση 
εφαρμογών για 
επικοινωνία με άλλα 
σχολεία και φορείς 

-Βελτίωση των 
μαθησιακών 
αποτελεσμάτων με 
κριτήριο τα 
διαγωνίσματα 
-Αύξηση του 
ενδιαφέροντος των 
μαθητών προς τη 
μαθησιακή πράξη, 
ιδιαίτερα αυτών 
που συνήθως 
έχουν μια άρνηση 
προς το Σχολείο. 
-Επιτυχίες σε 
διαγωνισμούς.  
-Αύξηση του 
ενδιαφέροντος για 
την υλοποίηση 
εργασιών/ερευνών 
-Μείωση στον 
αριθμό απουσιών 
 



 

-Κοινά διαγωνίσματα με κοινό 
οδηγό διόρθωσης 
-Δημιουργία κοινού 
υποστηρικτικού υλικού σε 
διάφορα μαθήματα 
-Συμμετοχή σε συνέδρια, 
διαγωνισμούς και διάφορα 
προγράμματα 
-Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
στη χρήση του διαδραστικού 
πίνακα 
-Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
στη χρήση εργαλείων που 
προάγουν την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση όπως (TEAMS) 
-Μαθήματα ECDL για μαθητές  
-Ειδικό Πρόγραμμα για 
Νεοεισερχόμενους για εκμάθηση 
της Ελληνικής Γλώσσας 
-Εναλλακτικό Πρόγραμμα 
φοίτησης για παραβατικούς 
μαθητές (ΟΑΠ) 
-Σεμινάρια επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών εκτός σχολικού 

χώρου 

2. Καλλιέργεια 
κουλτούρας σωστής 
συμπεριφοράς με 
έμφαση στην 
αντιμετώπιση του 
σχολικού 
εκφοβισμού. 

-Οι μαθητές να 
εκπαιδευτούν με 
τελικό στόχο τη 
σωστή συμπεριφορά 
εντός και εκτός του 
σχολικού χώρου. 
-Ανάπτυξη 
επικοινωνιακών και 
κοινωνικών 
δεξιοτήτων όπως 
ενσυναίσθηση, κριτική 
σκέψη, επίλυση 
προβλημάτων κ.λ.π. 
-Μείωση των 
περιστατικών 
εκφοβισμού. 

-Σεμινάρια και εργαστήρια εντός 
της σχολικής μονάδας από 
ειδικούς. Τα εν λόγω σεμινάρια 
θα καλυφθούν από το 
πρόγραμμα Erasmus + KA229. 
-Οι εκπαιδευτικοί και οι 
μαθητές/τριες που θα τα 
παρακολουθήσουν θα 
λειτουργήσουν ως πυρήνες 
διάδοσης των δεξιοτήτων που 
θα αποκτήσουν. 
-Ευρωπαϊκό, σχολικό 
ραδιόφωνο. Δημιουργία 
εκπομπής με θέμα τον Σχολικό 
Εκφοβισμό και τη σωστή 
συμπεριφορά 

Δ., 
Β.Δ.Α΄ , 
Β.Δ.,  
Καθηγ., 
Υ.Τ.,  
Συντονι-
στές 
Β.Δ., 
Γονείς 

11/2020 
μέχρι 
8/2022 

-Αξιοποίηση της 
υφιστάμενης 
τεχνολογίας που 
διαθέτει το σχολείο σε 
συνδυασμό με 
σεμινάρια και 
εργαστήρια 
-Ανάπτυξη 
εποικοδομητικού 
κλίματος επικοινωνίας 
μεταξύ μαθητών και 
μεταξύ  
μαθητών-καθηγητών 
-Ώρα Υ.Τ. 

-Θα δοθούν 
ερωτηματολόγια 
πριν και μετά το 
πέρας των 
ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων 
προκειμένου να 
μετρηθεί ο 
αντίκτυπος και η 
αλλαγή 
συμπεριφορών και 
στάσεων με 
αντικειμενικό 
τρόπο 
-Αύξηση του 
ενδιαφέροντος των 



 

-Ευαισθητοποίηση 
στις έννοιες του 
ρατσισμού, της 
ξενοφοβίας, της 
προκατάληψης και 
της αποδοχής της 
διαφορετικότητας 
προκειμένου να 
καταπολεμηθούν οι 
λόγοι που συνήθως 
οδηγούν σε 
εκφοβιστικές 
συμπεριφορές 
-Εκπαιδευτικοί και 
μαθητές να 
αποκτήσουν τις 
κατάλληλες 
δεξιότητες, ώστε να 
μπορούν να 
αναγνωρίζουν και να 
αντιμετωπίζουν 
περιστατικά 
εκφοβισμού. 
-Καλλιέργεια θετικού 
κλίματος και αποδοχή 
των μαθητών 
διαφορετικών 
εθνοτήτων 

-Ουνέσκο 
Παγκόσμια Μέρα Σχολικού 
Εκφοβισμού 
 «Όλοι μαζί κατά του σχολικού 
εκφοβισμού» 
-Εφαρμογή Κώδικα 
Αντιρατσιστικής Πολιτικής 
Κώδικας Σωστής Συμπεριφοράς 
-Πρόγραμμα ΕΥ ΖΗΝ (Θα 
περιλαμβάνει δεντροφύτευση, 
καθαρισμό περιοχών εκτός 
σχολείου, δημιουργική 
απασχόληση μαθητών σε 
θέματα καθαριότητας του 
σχολικού χώρου κατά τις κενές 
περιόδους, διεξαγωγή 
ενδοσχολικού πρωταθλήματος 
επιτραπέζιας αντισφαίρισης με 
σκοπό τη μείωση της 
ενδοσχολικής βίας, προκήρυξη 
Διαγωνισμού με θέμα: 
«Δημιουργία θετικού κλίματος 
στην τάξη» 
-Ανάληψη δράσεων από το ΚΜΣ 
και τα ΜΣ για σωστή και 
υπεύθυνη συμπεριφορά των 
μαθητών  
-Βιωματικά εργαστήρια του 
Προληπτικού Προγράμματος 
«Ταξίδι Ζωής» από τον Σταθμό 
Πρόληψης και Συμβουλευτικής 
«ΙΘΑΚΗ»  

μαθητών για 
συμμετοχή στις 
προτεινόμενες 
δράσεις του 
προγράμματος  
ΕΥ ΖΗΝ 

3.Υγειονομική 
Ασφάλεια στα 
Σχολεία 

-Εκπαιδευτικοί και 
μαθητές να κάνουν 
τρόπο ζωής την 
εφαρμογή του 
Υγειονομικού 
Πρωτοκόλλου κυρίως 
στην περίοδο της 
πανδημίας του 
Κορωνοϊού 

-Έρευνα με θέμα «Η επίδραση 
του COVID-19 στη ζωή των 
μαθητών» 
-Επεξήγηση του Πρωτοκόλλου 
σε Ώρα Υ.Τ. και εφαρμογή  
-Συζήτηση του θέματος σε 
διδακτικές ενότητες μαθημάτων 
-Δράσεις στην Επιτροπή 
Ασφάλειας και Υγείας  
-Διαλέξεις από την Επισκέπτρια 

Δ., 
Β.Δ.Α΄ , 
Β.Δ.,  
Καθηγ., 
Υ.Τ.,  
Συντονι-
στές 
Β.Δ., 
Γονείς  
 
 

Α΄ και  Β΄  
Τετράμηνο 

-Δημιουργία 
Ημερολογίου 
-Έντυπο υλικό 
-Πινακίδες 

-Τρόπος ζωής η 
φροντίδα της 
προσωπικής 
υγείας των 
μαθητών, 
καθηγητών και του 
στενού του 
περιβάλλοντος 
-Αντιμετώπιση του 
COVID-19 



 

Υγείας 
-Δημιουργία Ημερολογίου 2021 
με θέμα «ΥΓΕΙΑ» 

 

 
 
 
 

-Αύξηση 
ενδιαφέροντος για 
έρευνες 

4. Έτος Ελληνικής 
Επανάστασης, Έτος 
Παλιγγενεσίας 

-Οι μαθητές να 
γνωρίσουν την 
ιστορία της 
Ελληνικής 
Επανάστασης και τη 
συμβολή των 
Κυπρίων σ’ αυτήν 

-Ενότητες στα Ελληνικά  
-Εκδηλώσεις στο Σχολείο  
-Διαγωνισμοί 
-Μικρές εργασίες  
-Διοργάνωση Μαθητικού 
Συνεδρίου για τη Γ΄ τάξη 
-Οργάνωση μαθητικών 
εργαστηρίων Δημιουργικής 
Γραφής 
-Θεατρική σκηνή 
-Θεματική Ενότητα στο 
περιοδικό κυρίως στη συμβολή 
των Κυπρίων στην Ελληνική 
Επανάσταση 

 Α΄ και  Β΄  
Τετράμηνο 

-Παρουσιάσεις και άλλο 
υλικό των εκδηλώσεων 
-Περιοδικό  
-Διδασκαλία 

-Αύξηση 
ενδιαφέροντος και 
γνώσεων για τα 
200 χρόνια από 
την Ελληνική 
Επανάσταση και 
κυρίως για την 
εμπλοκή των 
Κυπρίων στην 
επανάσταση 

5. Γνωρίζω, Δεν 
ξεχνώ, Διεκδικώ, 
Αγωνίζομαι 

Οι μαθητές να 
γνωρίσουν τις 
κατεχόμενες περιοχές  
(γεωγραφικά ιστορικά, 
πολιτισμικά και 
γλωσσικά), να τις 
διατηρήσουν 
άσβεστες στη μνήμη 
τους και να μάθουν να 
τις διεκδικούν με 
διάφορους τρόπους. 

-Επεξεργασία επιλεγμένων 
κειμένων  που αφορούν το θέμα 
αυτό καθώς και αξιοποίηση 
επίκαιρων κειμένων για 
συζήτηση 
-Αξιοποίηση ζωντανών πηγών 
και προσωπικών βιωμάτων 
-Γνωριμία με τα κατεχόμενα 
χωριά μας, μέσα από τη 
διδασκαλία και τις εκδηλώσεις 
-Αξιοποίηση  των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για ενημέρωση 
όσον αφορά την κατάσταση 
στην Κύπρο 
-Δημιουργία σε κάθε τάξη 
«Κέντρου Έρευνας και Μάθησης 
για την Κατεχόμενη γη μας» 
-Ειδικότερα φέτος να 
ζωντανέψει στα μάτια των 
παιδιών η Αμμόχωστος και 
συγκεκριμένα η περίκλειστη 
περιοχή 
-Αναπληρώσεις 

Δ., Β.Δ. 
Α’, 
Β.Δ.,  
Καθηγη
τές, 
Υ.Τ., 
Συντονι
στές 
Β.Δ., 
Γονείς  
 

Α΄ και  Β΄  
Τετράμηνο 

-Παρουσιάσεις και άλλο 
υλικό σε εκδηλώσεις. 
Πινακίδες 
Διδασκαλία  
-Προβολή ταινιών που 
έχουν ετοιμαστεί για την 
περίκλειστη περιοχή της 
Αμμοχώστου. 
 
 

-Αύξηση του 
ενδιαφέροντος για 
την υλοποίηση 
εργασιών/ερευνών 
με συνακόλουθο 
εμπλουτισμό του 
«Κέντρου Έρευνας 
και Μάθησης για 
την Κατεχόμενη γη 
μας» 
-Γνωριμία με τα 
κατεχόμενα και 
συζήτηση για τον 
τρόπο διεκδίκησής 
τους 

ΤΑ/ΚΚ   ENIAIO SXEDIO 


