
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

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Η ανεξέλεκτη ενασχόληση των παιδιών με το διαδίκτυο εγκυμονεί
κινδύνους για την ομαλή ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη των παιδιών
και εφήβων . Συνεπώς το σχολείο μπορεί να έχει ως στόχο την
έγκυρη ενημέρωση και συμβουλευτική των γονέων σχετικά με
ζητήματα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο .

Το σχολείο θα οργανώσει ομιλία που θα απευθύνεται στους γονείς
του σχολείου αλλά και όμορων σχολείων σχετικά με την Ασφαλή 
πλοήγηση των παιδιών στο διαδίκτυο. 

( Εξ αποστάσεως ομιλία από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς 
Διαδικτύου https://saferinternet4kids.gr/)

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης :

-Η συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων( ποσοστό συμμετοχής από
το συνολο των γονέων και κηδεμόνων του σχολείου μας).

- Το ενδιαφέρον των ακροατών μέσω της υποβολής ερωτήσεων και
κατάθεσης προβληματισμών από τους ίδιους.

Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της Δράσης :

 Συμπλήρωση σύντομου ανώνυμου ερωτηματολογίου από τους
συμμετέχοντες γονείς και κηδεμόνες.

Σεμινάριο για γονείς: Εφηβεία και
διαδίκτυο.
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Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να βοηθήσουμε τους γονείς
σε θέματα διαχείρισης συγκρούσεων και επιβολής ορίων στις
σχέσεις τους με τα παιδιά και στην καθημερινότητα μαζί τους. 

Δια ζώσης ομιλία και συζήτηση στο χώρου του σχολείου, εκτός
σχολικού ωραρίου.

Συνεργασία με ειδικό , κοινωνιολόγο, του Κέντρου Πρόληψης
Φαέθων.

Σεμινάριο για γονείς: Βάζοντας όρια
. Η περίπτωση του δύσκολου παιδιού.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις



A/AΣτόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Η σωστή διατροφή , η σωστή σωματική φροντίδα και υγιεινή, η αποφυγή ανθυγιεινών 
συνηθειών συμβάλλουν καθοριστικά στη ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και 
συνεπώς είναι αναγκαία η ενημέρωση των παιδιών γύρω από αυτά τα ζητήματα .

Σειρά εκπαιδευτικών δράσεων και ομιλιών με αποδέκτες τους μαθητές μας.

-<<Μαθαίνω να μην καπνίζω>>, ομιλία από ιδιώτη καρδιολόγο .

<< Μεγαλώνω και το σώμα μου αλλάζει!>>, ομιλία στους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ από τη 
γιατρό- γυναικολόγο του Γενικού Νοσοκομείου Κύμης.

-<< Είναι η ώρα για ένα υγιεινό κολατσιό!>>, ομιλία από ιδιώτη διατροφολόγο .

Διαδικασίες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης της Δράσης: 

Συζήτηση, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, εικαστικές δημιουργίες των μαθητών στο τέλος 
των δράσεων .

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης :

Η ευαισθητοποίση των μαθητών, το ενδιαφέρον τους κατά τη διάρκεια των ομιλιών και 
δράσεων και η υιοθέτηση υγιεινών συμπεριφορών. 

<< ΜΕΓΑΛΩΝΩ
... ΜΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ! ΜΑΣ
ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ
!>>
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Αναγκαιότητα - Στόχοι :

Τα αυξανόμενα κρούσματα συγκρούσεων στο σχολείο καθιστούν αναγκαία την επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών με στόχο την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων τόσο από τους
ίδιους τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές.

Σύντομη Περιγραφή Δράσης :

Οι εκπαιδευτικοί θα συμμετέχουν ως επιμορφούμενοι σε επιμόρφωση που θα διεξαχθεί απο
τη ΜΚΟ Αντιγόνη.

Ενέργειες (μεθοδολογία) για την υλοποίηση της Δράσης :

- Η επιμόρφωση θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως .

-Επικοινωνία με τον αρμόδιο φορέα για θέματα που αφορούν την υλοποίηση των ομιλιών .

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία :Ψηφιακές παρουσιάσεις.

Αξιολόγηση της Δράσης:

-Συμπλήρωση ερωτηματολογίου ( πόσο ενδιαφέρουσα ήταν η επιμόρφωση, πόσο προετοίμασε
τους εκπαιδευτικούς στην ουσιαστική αντιμετώπιση ενδοσχολικών συγκρούσεων μεταξύ
των μαθητών κ.α).

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης: 

Η επιτυχής αντιμετώπιση μελλοντικών συγκρούσεων μεταξύ μαθητών από τους
εκπαιδευτικούς αλλά κυρίως από τους ίδιους τους μαθητές.

 

 

 

 

 

 

Ειρηνική
Επίλυση
Συγκρούσεων -
Σχολική
Διαμεσολάβηση
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Στόχος της παρούσας δράσης είναι η γνωριμία των εκπαιδευτικών του σχολείου μας με την
Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική κοινότητα <<e Twinning>>. Οι εκπαιδευτικοί  θα πληροφορηθούν
σχετικά με  τα οφέλη  από τη συμμετοχή τους στην e Twinning κοινότητα ,και πως η
συνεργασία με  εκπαιδευτικούς και σχολεία     σε  eTwinning έργα  θα βοηθήσει στην
εξοικείωση με καινοτόμες πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας και  στην επαγγελματική
τους εξέλιξη.

 Διάρκεια: Τέσσερα (4) δίωρα σεμινάρια

1)eTwinning : Η κοινότητα των σχολείων της Ευρώπης.

2)e Twinning Live.

3)Twinspace: Ο ιδιωτικός χώρος των έργων.

4)Σχεδιασμός ενός ποιοτικού συνεργατικού eTwinning έργου.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν από την e Twinning πρεσβευτή του νομού μας ,κ. Μαργαρίτα
Σαμουτιάν σε συνεργασία με την eTwinning πρεσβευτή Μάγδα Κουτσούρη.

 

 

Επιμόρφωση
εκπαιδευτικών
σχετικά με την
Ευρωπαική
εκπαιδευτική
κοινότητα: e
Τwinning

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


