
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Να δοθεί η ευκαιρία στους/στις μαθητές/ήτριες μέσω υλοποίησης
προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και συμμετοχής σε
σχολικούς διαγωνισμούς να ασχοληθούν με δραστηριότητες
(πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αθλητικές) που δεν περιλαμβάνονται
στο πρόγραμμα σπουδών αναδεικνύοντας έτσι ιδιαίτερες δεξιότητες
που διαθέτουν και αντιμετωπίζοντας την πίεση που προκαλεί η
εντατικοποίηση του προγράμματος σπουδών (τράπεζα θεμάτων) και
το εξετασιοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Οργανώνουμε δραστηριότητες εκτός
του προγράμματος σπουδών και
ενθαρρύνουμε τους/τις
μαθητές/ήτριες μας να συμμετέχουν
σ’ αυτές.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Εδραίωση σχέσεων υγιούς επικοινωνίας, αλληλοσεβασμού και
αμοιβαιότητας προκειμένου να δημιουργηθεί μία ομάδα από μαθητές 
του σχολείου που θα αποτελέσει έναν συμπαγή κύκλο ενθάρρυνσης, 
αλληλεγγύης και συμπαράστασης σε περιπτώσεις συμμαθητών τους
που για προσωπικούς, οικογενειακούς , κοινωνικούς  ή άλλους
λόγους αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην προσαρμογή τους και την
ανάπτυξη της κοινωνικότητάς τους. Ο κύκλος αυτός θα ενεργεί σε
συνεργασία με την αντίστοιχη ομάδα των εκπαιδευτικών που
ασχολούνται με το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ των μαθητών και
μαθητριών και  φυσικά τη Διευθύντρια του σχολείου  (βασικός
στόχος).Στόχος της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας είναι η
συνειδητοποίηση από την πλευρά των μαθητών της μοναδικότητας
και ιδιαιτερότητας κάθε προσωπικότητας και εμπέδωση κλίματος
σεβασμού  και αποδοχής της διαφορετικότητας. Επιπλέον η
δημιουργία κλίματος αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης, ώστε να
δημιουργηθεί ένα ασφαλές, ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον
εντός και εκτός της σχολικής τάξης και να προωθηθεί η συμμετοχή
όλων των μαθητών στις διάφορες εκφάνσεις της σχολικής
ζωής(σχολικές γιορτές, θεατρικές παραστάσεις κ.α.).

Μόνο μαζί μπορούμε

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Στόχος είναι να ενισχυθούν οι δίαυλοι επικοινωνίας σχολείου-
οικογένειας με βιωματικές δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης
των γονέων σε θέματα άσκησης του γονικού ρόλου και διαχείρισης
της εφηβικής συμπεριφοράς. Ειδικότερα, σε συνεργασία με φορείς
και δομές του δήμου θα υλοποιηθούν εργαστήρια που θα
μεταδώσουν πρακτικές γνώσεις, μέσα από βιωματική μάθηση,
παιχνίδια ρόλων, ανταλλαγές απόψεων και εμπειριών. Κατά
συνέπεια οι γονείς θα εμπλουτίσουν τις παιδαγωγικές τους γνώσεις
και θα χτίσουν αρμονικότερες σχέσεις με τα παιδιά και την
οικογένειά τους. Θα αποκτήσουν δεξιότητες και θα εξοικειωθούν με
στρατηγικές που θα τους επιτρέπουν να κατανοούν τα
συναισθήματα και τις ανάγκες των παιδιών τους και να επιλύουν
τις μεταξύ τους συγκρούσεις δημοκρατικά βασιζόμενοι στην αρχή
της ισοτιμίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Εν κατακλείδι, τα
εργαστήρια στοχεύουν στο να αισθάνονται οι γονείς λιγότερο
ανασφαλείς και περισσότερο αποτελεσματικοί στην άσκηση του
ρόλου τους έχοντας ως σύμμαχό τους το σχολείο.

Βιωματικά εργαστήρια εκπαίδευσης
αποτελεσματικού γονέα

Διοικητική λειτουργία



Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Αισθητική καλλιέργεια των μαθητών μέσω της συμμετοχής τους σε
προγράμματα αισθητικής βελτίωσης του σχολικού χώρου και της
ευαισθητοποίησής τους σε περιβαλλοντικά θέματα.

Ομορφαίνοντας και προστατεύοντας
το περιβάλλον εντέχνως!

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Να ενθαρρυνθεί και να προετοιμαστεί η συμμετοχή συναδέλφων
εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά επιμορφωτικά
προγράμματα  (π.χ. προγράμματα Erasmus , επιμορφωτικά
προγράμματα e-twinning, προγράμματα ΙΕΠ κτλ) μέσω της
συμπλήρωσης και κατάθεσης σχετικών αιτήσεων.

Ενημερώνουμε τους/τις συναδέλφους
για την υλοποίηση εθνικών και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων και
προωθούμε τη συμμετοχή τους σ’
αυτά.


