
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Καλλιέργεια της συνεργασίας μαθητών με τους
εκπαιδευτικούς
Υποστήριξη των μαθητών από τους εκπαιδευτικούς
Καλλιέργεια αλληλοσεβασμού μεταξύ μαθητών/μαθητριών και
εκπαιδευτικών
Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μαθητών/μαθητριών και
εκπαιδευτικών

Επιχείρηση «ΑΛΛΗΛΟΣΕΒΑΣΜΟΣ»

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Απόκτηση επικοινωνίας μεταξύ Διεύθυνσης, Εκπαιδευτικών και
Γονέων μέσω:

Διαύλων επικοινωνίας σχολείου-γονέων/κηδεμόνων.
Πραγματοποίηση εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων.
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σε συνεργασία με
τους κατάλληλους φορείς.

Ενίσχυση της επικοινωνίας, Σχέσης,
Δράσης Σχολείου και Οικογένειας



Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Αξιοποίηση του αισθήματος Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης
μέσω της προσφοράς προς το συνάνθρωπο (Αιμοδοσία,
προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης κλπ).
Εθελοντικές δράσεις οικολογικού χαρακτήρα (ανακύκλωση
χαρτιού, πλαστικών κλπ).
Συνεργασία του σχολείου με άλλες εκπαιδευτικές μονάδες και
εκπαιδευτικά ιδρύματα
Ανάπτυξη συνεργασιών του σχολείου με διάφορους φορείς,
την τοπική και ευρύτερη κοινωνία και συμμετοχή σε κοινές
δράσεις.
Υλοποίηση επισκέψεων των μαθητών σε τόπους
επιστημονικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με σκοπό οι
μαθητές να αποκτήσουν επιπλέον εμπειρίες.
Συνεργασία με φορείς υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου
(Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, σχολική επιτροπή του
Δήμου κλπ. )
Ανάδειξή δράσεων των μαθητών προς καλλιέργεια του ρόλου
τους ως ενεργοί πολίτες στη σύγχρονη κοινωνία.
Κοινοποίηση των δράσεων του σχολείου στην τοπική
κοινότητα μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων μορφών
επικοινωνίας για μεγαλύτερη διάχυση στην κοινωνία.

Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Βασικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι:

H επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών  μέσα από
σύγχρονα ψηφιακά εκπαιδευτικά   περιβάλλοντα όπως:
Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας και η αξιοποίηση τους
στην τάξη ( Διαδραστικός πίνακας)
Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε και web2  εργαλείων στηνεκπαιδευτική
διαδικασία με στόχο την βελτίωση τωνεκπαιδευτικών
μεθόδων.
Η παρότρυνση και η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών για
συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις που πραγματοποιούνται
από φορείς όπως  το Ι.Ε.Π , το ΠΕΚΕΣ, τους συμβούλους
εκπαίδευσης,  τα Πανεπιστήμια, οι οποίες θα βελτιώσουν την
ποιότητα του εκπαιδευτικού   έργου και θα βοηθήσουν στην
επαγγελματική ανάπτυξη των συμμετεχόντων.

Όσο ζω μαθαίνω-Μια ευκαιρία για
προσωπική και επαγγελματική
ανάπτυξη

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Κινητοποίηση των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε
ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις, οι οποίες αναβαθμίζουν
την παρεχόμενη γνώση στο σχολείο.
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την πραγματοποίηση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Διάχυση καλών πρακτικών από προηγούμενες εμπειρίες
προγραμμάτων Erasmus.
Επαφές για πιθανή συνεργασία με φορείς διεξαγωγής
ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Ευαισθητοποίηση των μαθητών για συμμετοχή σε προσεχή
ευρωπαϊκά προγράμματα.
Προσανατολισμός των μαθητών προς καινοτόμα αντικείμενα
μελέτης.
Ενίσχυση της εξωστρέφειας του σχολείου.

Ευρωπαϊκός προσανατολισμός στον
χαρακτήρα του σχολείου


