Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Η ομάδα μας χρησιμοποιώντας κατάλληλες δραστηριότητες οι
οποίες θα πραγματοποιηθούν στα εργαστήρια θετικών επιστημών
και πληροφορικής, καθώς και στις αίθουσες διδασκαλίες, θα
εκπαιδεύσει τους μαθητές στη συνεργασία με σκοπό την απόκτηση
της γνώσης.
Η δράση κρίθηκε αναγκαία λόγω του συμπεράσματος που έβγαλε η
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ομάδα αξιολόγησης του άξονα, ότι οι μαθητές αδυνατούν να

Συνεργάζομαι για να μάθω

συνεργαστούν αλλά και υποτιμούν την συνεργασία όσον αφορά την
απόκτηση και τη διάχυση της γνώσης. Οι βασικοί στόχοι της δράσης
είναι: α. Να μάθουν οι μαθητές να συνεργάζονται για την επίτευξη
διδακτικών στόχων, και για μία αποδοτικότερη μάθηση, β. Να
αποκτήσουν βιωματικές αποδείξεις για την αξία της συνεργασίας
όσον αφορά την απόκτηση και τη διάχυση της γνώσης, γ. να
εξοικειωθούν με τη διάχυση της γνώσης.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Η συγκεκριμένη δράση αναφέρεται στις σχέσεις των μαθητών/τριών
μεταξύ τους και στις τυπικές και άτυπες σχέσεις πουαναπτύσσονται
στο σχολείο μεταξύ των εκπαιδευτικών και τωνμαθητών. Εξετάζει
ζητήματα σχετικά με την αποτελεσματικήδιαχείριση των
προβλημάτων της συμπεριφοράς των μαθητών, τηβελτίωση του
κλίματος και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ τωνμαθητών στο
πλαίσιο της σχολικής ζωής. Εστιάζεται κυρίως στηνοικοδόμηση
συνεργατικών σχέσεων, αλληλοεκτίμησης, σεβασμούκαι
εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών καιτων
μαθητών μεταξύ τους.
Αναγκαιότητα – Στόχοι

Βελτίωση σχέσεων μεταξύ
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Διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ μαθητών και μαθητών –

μαθητών/τριων

εκπαιδευτικών.
Καταγραφή μορφών επικοινωνίας και συνεργασίας.
Ενθάρρυνση της συμμετοχής και παροχή ευκαιριών για δημιουργική
συνεργασία και συλλογική δράση.
Αποτελεσματική διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς των
μαθητών.
Βελτίωση σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών και μεταξύ
εκπαιδευτικών και μαθητών.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Η δράση αφορά τις σχέσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας του
σχολείου μας, με τους γονείς των μαθητών.
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Με τον τρόπο αυτό θα αναπτυχθεί μια πιο οικεία σχέση η
οποία θα στηρίζεται στην καλή συνεργασία.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων καθηγητών και γονέων,
ώστε να νιώθουν ενεργά μέλη της σχολικής κοινότητας.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Συνεργασία όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτικήδιαδικασία
(μαθητές, εκπαιδευτικοί, βοηθητικό προσωπικό) για πλήρη
καταγραφή όλων των προβλημάτων και ελλείψεων στην κτηριακή
υποδομή, για την ενημέρωση των εκτός σχολείου εμπλεκομένων
(δήμος, σχολική επιτροπή, τοπικοί φορείς).
1

1. Ανάδειξη της υφιστάμενης κατάστασης των κτιριακών
υποδομών σε επάρκεια και καταλληλότητα
2. Βελτίωση της ποιότητας του σχολικού χώρου στον οποίο

Προστασία, αξιοποίηση και
εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων –
υποδομών

ασκούν καθημερινά το εκπαιδευτικό τους έργο
3. Εναρμόνιση των παιδαγωγικών μεθόδων με τις υπάρχουσες
υλικοτεχνικές υποδομές

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Μελέτη του υφιστάμενου κανονισμού και βελτίωσή του.
1

Δημοκρατικό και συμμετοχικό σχολείο
Ανάπτυξη συλλογικής & ατομικής ευθύνης στο /στη

Επεξεργασία του Σχολικού
Κανονισμού

μαθητή/τρια

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης
Σκοπός των δράσεων είναι η βελτίωση και ο εμπλουτισμός των
μεθόδων διδασκαλίας των καθηγητών/-τριών προκειμένου να
1

ανταποκριθούν στις ανάγκες των μαθητών, στο πολυπολιτισμικό
μοντέλο εκπαίδευσης και στις πρακτικές που επιτάσσει το
σύγχρονο σχολείο ώστε να λειτουργεί σύμφωνα με τις αρχές της
συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.

Σχέδιο Δράσης
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε
θέματα ειδικής αγωγής, σχολικής
ψυχολογίας, συμπερίληψης,
διαφοροποιημένης διδασκαλίας και
χρήσης νέων τεχνολογιών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

α) διεύρυνση της υπάρχουσας συμμετοχής του σχολείου μας σε
ευρωπαϊκά προγράμματα.
β) μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών στα
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εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα.
γ) μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε
εθνικούς διαγωνισμούς.

Ενεργοποίηση της συμμετοχής όλων
των εκπαιδευτικών σε εθνικά και
ευρωπαϊκά προγράμματα

