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Σχολική Χρονιά 2018-2019

Θέμα :Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, με 
έμφαση στην ανάπτυξη κινήτρων



ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

• Διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευτικών

• Διάγνωση αναγκών κάθε μαθητή /τριας και 
καθορισμός στόχων με βάση τις ανάγκες

• Μειωμένα κίνητρα μαθητών/τριών 

• Προβληματικές συμπεριφορές 
μαθητών/τριων. 

• Διαφορετικά μαθησιακά επίπεδα



ΣΤΟΧΟΙ

• Σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων  που να 
κινούν το ενδιαφέρον των μαθητών

• Ευέλικτος τρόπος οργάνωσης της τάξης 

• Διαμορφωτική αξιολόγηση και ανατροφοδότηση

• Δημιουργία ενός πλούσιου μαθησιακού 
περιβάλλοντος με την ένταξη των μαθητών  σε 
προγράμματα ή δράσεις που παρέχουν ευκαιρίες 
για αυθεντική μάθηση

• Ενδυνάμωση της συνεργασίας με τους γονείς



Τρόποι οργάνωσης και δράσης των εκπαιδευτικών 

• Διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευτικών με 
τη χρήση ερωτηματολογίου με ερωτήσεις 
κλειστού και ανοικτού τύπου.

• Δημιουργία επιτροπής για την επαγγελματική 
μάθηση 

• Επεξεργασία και παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου στον 
ΚΣ.

• Σχεδιασμός δραστηριοτήτων .    



Δράσεις προς ενίσχυση των καθηγητών

• Ημέρες Εκπαιδευτικού :
• Προβολή και συζήτηση ταινίας για τα παιδιά με δυσλεξία και 

ελλειμματική προσοχή 

Εισηγήτρια: Σοφία Κότσαπα, Κλινική Ψυχολόγος

• «Η δημιουργικότητα κινήτρων μάθησης με την αξιοποίηση θεματικών 
πλαισίων και διερευνητικών δραστηριοτήτων στο μάθημα

• Εργαστήρι για την αξιοποίηση του λογισμικού Plickers για τη 
διαμορφωτική αξιολόγηση των μαθητών/τριων

• Εισηγητές: Δρ. Τσαλακός Γιώργος, Λειτουργός στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο,Σπύρος Κατσούλης, Καθηγητής Φυσικής

• .Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης και ευάλωτων μαθητών /τριών. 
Ενίσχυση της συναισθηματικής ανθεκτικότητας του διδακτικού 
προσωπικού.

Εισηγήτρια: Βασιλική Χριστοδούλου, Πανεπιστήμιο UCLAN



Εργαστήρια : 

• Προβολή και συζήτηση ταινίας για τη δυσλεξία

Εισηγήτρια: Σοφία Κότσαπα, Κλινική Ψυχολόγος

• Αξιοποίηση του λογισμικού Plickers για τη διαμορφωτική αξιολόγηση 
των μαθητών/τριων

Γιώργος Τσαλακός υποστηρικτής ΠΙ

Σπύρος Κατσούλης , καθηγητής Φυσικής

• Παρουσίαση  και σχολιασμός έρευνας μεταξύ των μαθητών για το 
σχολικό κλίμα

• Θεατρική αφήγηση λογοτεχνικών κειμένων με τον φακό του Σέρλοκ Χόλμς

Μάριος Ιωάννου , ηθοποιός

• Η αξιοποίηση των θεματικών πλαισίων και της μάθησης με διερώτηση: 
εφαρμογές και σχεδιασμός διδασκαλίας δρ Γιώργος Τσαλακός
υποστηρικτής ΠΙ

Σπύρος Κατσούλης , καθηγητής Φυσικής

• Επιμόρφωση ομάδας καθηγητών για θέματα διαμεσολάβησης

Έλενα Χατζηγέρου ΒΔ , υπεύθυνη της ΟΑΠ



Δράσεις προς ενίσχυση των μαθητών

Σχολείο Πρεσβευτής ΕΕ

Εκδήλωση  των σχολείων - πρεσβευτών της Ε.Ε. στην Πλατεία Ευρώπης στις Φοινικούδες.



Ημερίδα Περιφερειακού Γυμνασίου και Λυκείου Λευκάρων- «Κύπρος-
Ευρώπη. Χθες σήμερα αύριο…»



Επίσκεψη στο ευρωκοινοβούλιο



Λογοτεχνική  Διημερίδα με τίτλο : Έχω ένα όνειρο



Θεατρική παράσταση : Αριστοφάνους Ειρήνη



Πρόγραμμα ΟΑΠ 
Εκπαίδευση μαθητών διαμεσολαβητών



Γ βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό ποίησης στην Τεργέστη



Η εθνική κριτική επιτροπή για το Βραβείο Καρλομάγνος επέλεξε ως την καλύτερη πρόταση 
από όσες προτάσεις υποβλήθηκαν παγκύπρια, την πρόταση του τελειόφοιτου μαθητή, 

Ανδρονίκου Νικόλα και των συμμαθητών/τριών του Νέων Πρεσβευτών και Πρέσβειρων της 
Ε.Ε.. Η πρόταση των μαθητών και μαθητριών θα εκπροσωπήσει το νησί μας στον ευρωπαϊκό 

διαγωνισμό για το Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία

,

Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία



Συμμετοχή σε διαγωνισμούς , Ημερίδες, σεμινάρια κλπ 

Μαθηματική Σκυταλοδρομία», που διοργανώθηκε από την Κυπριακή 
Μαθηματική Εταιρεία (ΚΥΜΕ), την 1η Φεβρουαρίου 2019. 

Η Ημερίδα που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη με τον τίτλο 
«Εφηβεία: ένα όμορφο αλλά όχι εύκολο ταξίδι προς την 
ενηλικίωση». 



Στις 17 Ιανουαρίου 2019 διοργανώθηκε για πρώτη φορά 
στο Σχολείο μας Εκπαιδευτική Έκθεση

το σεμινάριο με θέμα «Ενάντια στις εξαρτησιογόνες ουσίες», που 
διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με την Επιθεώρηση 
Βιολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού



Ημερίδα και τον Διαγωνισμό «Μπες στα παπούτσια του Μάρκετινγκ 
για μια μέρα», που έγινε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. 

Επίσκεψη στο Τσιμεντοποιείο Βασιλικού

Επιστημονική έκθεση με θέμα «Η Βιοποικιλότητα είναι ζωή, 

είναι η ζωή μας» στο Γαλλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Κύπρου. 



Εθελοντισμός



Διακρίσεις  σε διαγωνισμούς 

Διαγωνισμός  δημιουργικής έκφρασης με θέμα: «Παραμύθια από γερμανόφωνες χώρες ζωντανεύουν και λένε…», 
στο πλαίσιο του Μήνα Γερμανοφωνίας. Αποστόλου ‘Αγγελος του Δ1 κατέλαβε το 1ο Βραβείο στη Δημιουργική 
Γραφή. Η Γαβριηλίδου Κυριακή του Δ2 διακρίθηκε με 1ο Βραβείο στην Τέχνη, με το έργο "Καθρέφτη, καθρεφτάκι 
στον τοίχο πάνω τώρα, Ποια είναι η ωραιότερη σ' ολόκληρη τη χώρα;" Χρυστάλλα Χρίστου του Στ2: 2ο Βραβείο στην 
Τέχνη με το έργο «Ραπουνζέλ» Χριστοφόρου Νάγια του Ε2: έπαινο με το έργο «Ο Εφτακέφαλος Δράκοντας» από το 
παραμύθι «Τα Δυο Αδέλφια»



Διάφορες δραστηριότητες



Αποτελέσματα 

• ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ: 

• Μέσα από τη συμμετοχή τους σε διάφορες εξωδιδακτικές 
δράσεις και προγράμματα

• Απέκτησαν γνώσεις

• Έμαθαν να συνεργάζονται

• Έμαθαν να επικοινωνούν 

• Απέκτησαν δεξιότητες ενεργούς συμμετοχής στα κοινά

• Εξέφρασαν τις απόψεις τους για τις διδακτικές προσεγγίσεις 
των εκπαιδευτικών του σχολείου, οι οποίες λήφθηκαν υπόψη 
από τους εκπαιδευτικούς

• Αφιέρωσαν πολύ ελεύθερο χρόνο σε δράσεις του σχολείου

• Απέσπασαν διακρίσεις σε παγκύπριους και διεθνείς 
διαγωνισμούς 



• ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:

• Επιμορφώθηκαν και εφάρμοσαν διδακτικές 
προσεγγίσεις που προκαλούν το ενδιαφέρον των 
παιδιών για το μάθημα

• Επιμορφώθηκαν και εφάρμοσαν μεθόδους 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας .

• Ευαισθητοποιήθηκαν για τα θέματα παιδιών με 
μαθησιακές δυσκολίες. 

• Άκουσαν και έλαβαν υπόψη  τους τις απόψεις των 
μαθητών/τριών για τις διδακτικές τους προσεγγίσεις 

• Διοργάνωσαν και στήριξαν πολλές εξωδιδακτικές
δράσεις στο σχολείο 


