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Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηρακλείου, είναι ένα σχολείο καινοτόμο
από τη φύση του και το αναλυτικό του πρόγραμμα . Αναδεικνύει τη
Συνεργατική Δημιουργικότητα  δίνοντας έμφαση στην
τέχνη. Αναπτύσσει και υλοποιεί δραστηριότητες με διαθεματική
προσέγγιση της γνώσης η οποία οικοδομείται συνεργατικά και
καλλιεργεί γνωστικές. κοινωνικές, τεχνολογικές δεξιότητες και
στάσεις.

Συγκεκριμένα σκοπός του σχεδίου δράσης μας, είναι να
καλλιεργηθούν ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες, δεξιότητες ζωής και
να παραχθούν κίνητρα στους μαθητές ώστε να αναπτύξουν
 μεταγνωστικές δεξιότητες αυτενέργεια, κριτική σκέψη και
δημιουργική παρουσία και έτσι η μάθηση να είναι ευχάριστη και
αποτελεσματική.

Χρειάζεται η πλήρης αναβάθμιση των υπαρχόντων αιθουσών
Γενικής παιδείας για την εξυπηρέτηση του σκοπού μας. Να 
κινητοποιηθούν επίσης, όλοι οι τοπικοί φορείς για την ανέγερση
νέου κτηρίου στην πόλη του Ηρακλείου, αντάξιου των στόχων των
καλλιτεχνικών σχολείων. Να επιδιώξουμε κοινές ώρες διδασκαλίας
καλλιτεχνικών μαθημάτων στα ωρολόγια προγράμματα όπως στα
Μουσικά σχολεία, ώστε να υπάρχει ο χρόνος για την προετοιμασία
των τελικών εκδηλώσεων.

Πολυμορφική και πολυδιάστατη
προσέγγιση της μάθησης

Σχολική διαρροή - φοίτηση
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Στο σχολείο μας παρατηρούνται ,υψηλά επίπεδα φοίτησης σ’ όλεςτις
τάξεις του σχολείου.

Υλοποιείται ομαλή μετάβαση από το γυμνάσιο στο λύκειο. Υπάρχει
κάποια διαρροή προς σχολεία γενικής παιδείας, λόγω έλλειψης
έγκαιρης προσέλευσης καθηγητών ειδικοτήτων και φυσιολογικής
κατεύθυνσης μαθητών προς ΕΠΑΛ.

Η μη  έγκαιρη στελέχωση του σχολείου με καθηγητές ειδικοτήτων
έχει ως συνέπεια χαμένες ώρες διδασκαλίας και  υποχρεώνει
κάποιους από  τους μαθητές να στραφούν στο γενικό λύκειο.

Στον αντίποδα, παραμένουν ισχυρό κίνητρο μη διαρροής οι δράσεις
που υλοποιούνται στο σχολείο όπως:

 Η Αναπλήρωση χαμένων ωρών με μαθήματα γενικής
παιδείας,  τα μικρά τμήματα.
Οι καθηγητές του σχολείου, εμπλέκουν τους μαθητές σε
δραστηριότητες, διοργανώνουν κοινές εκδηλώσεις τάξεων,
ώστε να παρουσιάζουν τη δουλειά των παιδιών.
Η μεταφορά των παιδιών με σχολικά λεωφορεία δημιουργεί
αίσθημα ασφάλειας στους γονείς των μαθητών μας.
Η παροχή φαγητού καθημερινά αποτελεί κίνητρο για την
εισαγωγή παιδιών που προέρχονται από οικονομικά
ασθενέστερες οικογένειες.

Όλοι στο σχολείο.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
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Σκοπός μας:  να ενδυναμωθεί η επικοινωνία, η συνεργασία, η
αλληλεγγύη και η εμπιστοσύνη μεταξύ του μαθητικού πληθυσμού.
Δεδομένου ότι το σχολείο είναι ένα Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με
Λυκειακές τάξεις, θα δοθεί έμφαση στη δύναμη της  τέχνης, καθώς
και στις σχέσεις μεταξύ των μεγαλύτερων και μικρότερων παιδιών
με την ενίσχυση και επέκταση υφιστάμενων θεσμών και δράσεων.

ενίσχυση του θεσμού της “υιοθεσίας” των μικρότερων
παιδιών από τα μεγαλύτερα σε  προσωπικό επίπεδο και
κυρίως αναφορικά με πιο εσωστρεφή παιδιά.
Μέσω της τέχνης και διάφορων καλλιτεχνικών δρώμενων,
αλλά και μέσα τον συγκερασμό των διάφορων καλλιτεχνικών
ειδικοτήτων (θέατρο, χορός, εικαστικά) τα παιδιά να μάθουν
να εκφράζονται δημιουργικά, να εξωτερικεύουν τις ανησυχίες
τους, να σέβονται το ένα το άλλο, να κατανοούν και να
αποδέχονται τη διαφορετικότητα.
Δημιουργία ομάδας διαμεσολάβησης , για την επίλυση
συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών/τριών.
Υποστήριξη από ειδικούς, όπως ψυχολόγους και κοινωνικούς
λειτουργούς.

Σχέσεις καρδιάς στο σχολείο της
καρδιάς μας!



Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
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Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, συναισθηματικής ασφάλειας
και κατανόησης .

Το Καλλιτεχνικό Σχολείο Ηράκλειου από την προηγουμένη  δύσκολη
χρονιά (λόγω τηλεκπαίδευσης) κατέβαλε όλες τις προσπάθειες για
να διατηρήσει μια ουσιαστική επικοινωνία  και δράση με τους
μαθητές του.

Η δομή και η φύση του  Κ.Σ.Η  που περιλαμβάνει καθηγητές
καλλιτεχνικών ειδικοτήτων   εικαστικών , θέατρου, χορού ,
κινηματογράφου και γενικής παιδείας   διαμορφώνει και καλλιεργεί
την ουσιαστική   ελεύθερη   επικοινωνία, τον  σεβασμό και τη 
συνεργασία  μεταξύ μαθητών και καθηγητών. Μέσω της  τέχνης 
εξομαλύνονται  οι  οποίες διάφορες καθώς  συμβάλει στη 
δημιουργία ενός πιο    δημοκρατικού  κλίματος  αλληλοσυνεργασιας
 και αλληλοσεβασμου  στις σχέσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.

Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούν κάθε καλή πρακτική για την επίλυση
ζητημάτων στις μεταξύ τους σχέσεις. Στόχος μας να εντοπιστούν τα
ζητήματα που δυσχαιρένουν την εμπιστοσύνη μεταξύ μαθητών -
εκπαιδευτικών.

Παιδαγωγικές πρακτικές για την
βελτίωση των σχέσεων μαθητών
εκπαιδευτικών.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
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Η συνεργασία του Καλλιτεχνικού Σχολείου Ηρακλείου με τουςγονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών είναι
εξαιρετική. Ηεπικοινωνία με τους κηδεμόνες των παιδιών είναι συχνή καιαμφίδρομη και διεξάγεται με
πολλαπλούς τρόπους, δια ζώσης,τηλεφωνικά ή και διαδικτυακά. Εμφανίζονται ωστόσο δυσκολίες, οι
οποίες αφορούν κυρίως τις ελαστικές σχέσεις εργασίας τωνεκπαιδευτικών, καθώς πολλοί συνάδελφοι
μετακινούνται σε άλλασχολεία. Δυσκολίες προκαλεί επίσης η κατάσταση πουδημιουργήθηκε λόγω covid-
19, δεδομένου ότι οι επισκέψεις τωνγονέων/κηδεμόνων στο σχολείο ήταν δύσκολες έως αδύνατες. Οι
εκπαιδευτικοί του σχολείου υπερβάλλουν εαυτόν για να κρατήσουνανοιχτούς τους διαύλους
επικοινωνίας με δικές τους πρωτοβουλίεςκαι δικά τους μέσα. Το σχολικό έτος που διανύουμε γίνονται
ενημερώσεις των γονέων/κηδεμόνων χωριστά ανά τάξη, πάντατηρώντας τα πρωτόκολλα covid-19.

Εποικοδομητική είναι η συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων καιΚηδεμόνων.

 

 

Σχολείο
και
οικογένεια:
μια
σχέση
συνεργασίας!

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
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Το Κ.Σ.Η είναι σχολείο που ευνοεί την ανταλλαγή ιδεών και καλών
πρακτικών, την αμοιβαία υποστήριξη καθώς και την αγαστή
συνεργασία ως ομάδας.

Οι εκπαιδευτικοί όπως και οι μαθητές εφαρμόζουν τον εσωτερικό
κανονισμό του σχολείου για την αντιμετώπιση των διαφόρων
προβλημάτων σε κλίμα σεβασμού ,εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης.

Οι αποφάσεις του Σ.Δ. αποτελούν έμπνευση για όλους και
υλοποιούνται.

Στόχοι:

Αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού ανάλογα με την
εξειδίκευση του, τις ιδιαίτερες ικανότητες, δεξιότητες και
εμπειρίες του, τις ανάγκες του σχολείου καθώς και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ενδιαφέροντα τους.
Διεκδίκηση από την ηγεσία του σχολείου της ομαλής,
έγκαιρης και έγκυρης ροής των πόρων που είναι απαραίτητοι
για την λειτουργία του σχολείου.
Προσπάθεια για εκσυγχρονισμό σε υλικοτεχνικές υποδομές-
ψηφιακά μέσα του σχολείου

Επιτυγχάνουμε τους στόχους μας
μέσω της τέχνης και των ανθρώπων .

Σχολείο και κοινότητα
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Σκοπός των προτεινόμενων δράσεων του άξονα «Σχολείο και
Κοινότητα» είναι η ενίσχυση των σχέσεων και συνεργασιών του
σχολείου με την κοινότητα, η ανάπτυξη της κοινωνικότητας των
μαθητών και η επαφή τους με ζητήματα ευρύτερου προβληματισμού,
όπως π.χ. κοινωνικά, περιβαλλοντικά και προαγωγής υγείας.

Προτεινόμενες  δράσεις:

Διασχολικές συνεργασίες υπό την αιγίδα των επιμέρους
ΠΕΚΕΣ και ΔΔΕ, που να αφορούν μαθητές και εκπαιδευτικούς
και να μπορούν να λάβουν το χαρακτήρα εθελοντικών
δράσεων για την κοινωνία, το περιβάλλον και την ενεργή
πολιτειότητα.

 

Σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας με Καλλιτεχνικά
Επιμελητήρια, Πανεπιστήμια και με άλλους φορείς
πολιτισμού και εκπαίδευσης.

 

Σύμπραξη με διεθνείς οργανισμούς που προάγουν την
εκπαίδευση και τον πολιτισμό π.χ. UNESCO, UNICEF,
Γιατροί χωρίς Σύνορα.

 

Η κοινότητα του Σχολείου
συμπράττει και δημιουργεί .

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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Σκοπός της δράσης  είναι να ενισχυθεί η σύνδεση της διδασκαλίας
των καλλιτεχνικών μαθημάτων και των μαθημάτων γενικής
παιδείας, με πρακτικές συνεργατικών διδασκαλιών  και
αλληλοεπιμόρφωσης,  ανάμεσα στους καθηγητές των αντίστοιχων
ειδικοτήτων του σχολείου. Η δράση θα συνεισφέρει στη ενοποιητική 
δύναμη της  αισθητικής αγωγής και της καλλιτεχνικής παιδείας  στο
σύνολο της μαθησιακής διαδικασίας.  Θα βελτιώσει  προβλήματα 
στην διδασκαλία που οφείλονται στην καθυστέρηση των
προσλήψεων  και την διαρκή αλλαγή καθηγητών κυρίως στις 
καλλιτεχνικές ειδικότητες.  

Στόχο έχει την ανάπτυξη της  επικοινωνίας , της διάδρασης , και της
συνεργασίας  μεταξύ των καθηγητών και την δημιουργία ψηφιακού
αρχείου- αποθετηρίου εκπαιδευτικού υλικού (καλών πρακτικών ,
σχεδίων μαθημάτων, αρχείου μαθητικών εργασιών), που θα
αναφέρονται στον οπτικοακουστικό γραμματισμό , στην ενοποίηση
της αισθητικής εμπειρίας και της γνώσης και στην ανάπτυξη της
οπτικής και γλωσσικής επικοινωνίας και έκφρασης  των μαθητών
του σχολείου.

Η αισθητική αγωγή ενοποιητική
δύναμη στο σύνολο της μαθησιακής
διαδικασίας.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
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Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η συνέχιση των ήδη υπαρχόντων
προγραμμάτων  και η δημιουργία νέων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
καθώς και η ενίσχυση της συμμετοχής του σχολείου σε διάφορα
καλλιτεχνικά δίκτυα. Οι στόχοι αφορούν μαθητές και
εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στα προγράμματα καθώς και τον
σύλλογο των καθηγητών γενικότερα.

 

Οι δράσεις  θα προωθήσουν την ανταλλαγή καλών διδακτικών
πρακτικών  και θα συντελέσουν στην εξωστρέφεια του σχολείου
στην κοινωνία. Θα ενισχυθεί η καλλιτεχνική δημιουργία και η
ανάληψη πρωτοβουλιών των μαθητών πάνω σε θεματικές 
εναρμονισμένες στις αναζητήσεις και την ηλικία τους  με σκοπό την
ευαισθητοποίηση τους σε ζητήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος. 

 

Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης του άξονα 9 θα έχει θετική επίδραση
στο άξονα 4 (στον δείκτη που αφορά την υποστήριξη και ενίσχυση
της συνεργασίας μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών)   και στους 
άξονες 7 &  8  (στον δείκτη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με άλλα σχολεία ).

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα- Οι
προκλήσεις του καιρού μας μέσα από
την τέχνη.


