
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης στοχεύει στην εξοικείωση των
μαθητών με τα πάσης μορφής διαγράμματα, όπως αυτά
εμφανίζονται και εξυπηρετούν τις ανάγκες αποτύπωσης σχέσεων,
συσχετισμών και αποτελεσμάτων στις περισσότερες επιστήμες.

Πρόκειται για μια εναλλακτική διδακτική παρέμβαση, η οποία
χρησιμοποιεί την συνεργατική διδασκαλία σε θέματα που αφορούν
τα μαθηματικά, την νοσηλευτική και την οικονομία.

Διαγράμματα στον πίνακα-
Απεικονίσεις της πραγματικότητας.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1 Η μείωση της σχολικής διαρροής.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

2

Ενημέρωση των μαθητών της Γ τάξης καθώς και των αποφοίτων για
τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με τον θεσμό της μαθητείας,
καταγραφή ενδιαφερομένων.  Ενημέρωση εργοδοτών για τις
διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση μαθητείας στην
επιχείρηση τους.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΜΕ
ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Ανάληψη δράσεων για την ενδυνάμωση των σχέσεων των μαθητών,
την καλλιέργεια θετικού κλίματος συνεργασίας και αποδοχής, την
πρόληψη και αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών. Έμφαση
στη συμπερίληψη και στο σεβασμό της διαφορετικότητας.

Αναγκαιότητα – Στόχοι: Το φαινόμενο της σχολικής βίας και του
εκφοβισμού λαμβάνει καθημερινά διαστάσεις. Γίνεται προσπάθεια
μέσα από στοχευμένες δράσεις :

α. οι μαθητές να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν γύρω από
το θέμα αυτό ,

β. να συνειδητοποιήσουν την αξία του σεβασμού της
διαφορετικότητας ως κριτηρίου μιας υγιούς συνύπαρξης,

γ. να ασκηθούν σε ειρηνικούς τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων,

δ. να καλλιεργηθεί η ενσυναίσθηση και να βελτιωθούν οι
επικοινωνιακές τους δεξιότητες

«Όλοι ίσοι, όλοι διαφορετικοί»

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Οι σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς
αποτελούν μια σημαντική διάσταση του κλίματος της τάξης. Η
επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή είναι αναπόφευκτη
και οποιαδήποτε συμπεριφορά τους μεταδίδει ένα μήνυμα. Η
εμπειρία των εκπαιδευτικών αλλά και τα αποτελέσματα ερευνών,
δείχνουν ότι οι μαθητές δεν είναι ικανοποιημένοι από τις σχέσεις
τους με τους εκπαιδευτικούς  αντίθετα με τους εκπαιδευτικούς οι
οποίοι εμφανίζουν μια θετικότερη εικόνα για τις σχέσεις με τους
μαθητές τους.

 Στόχος της παρούσας δράσης είναι να διερευνηθεί, κατά το
δυνατόν, η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας μεταξύ
εκπαιδευτικών και μαθητών. Αν δηλαδή τα μηνύματα μεταξύ τους
αποκωδικοποιούνται  σωστά.

Θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση μια τέτοια διερεύνηση, ώστε να
μπορούν να ακολουθήσουν δράσεις, ανάλογα με τα αποτελέσματα,
τα προσεχή σχολικά έτη, οι οποίες να αφορούν την ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

ΣΥΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ, ΤΩΝ
ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Διοικητική λειτουργία



Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Στόχος αυτή της δράσης (του δείκτη 6) είναι ο προγραμματισμός και
η υλοποίηση ενεργειών που θα διαμορφώσουν, εξοπλίσουν και
αναβαθμίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία στο εργαστηριακό μέρος
των μαθημάτων. Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού θα
έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εργαστηρίων,
που ταυτόχρονα θα αποτελέσει και το κύριο αντικείμενο των
προγραμματισμένων δράσεων για το σχολικό έτος 2021-2021.

Αξιοποίηση και διαμόρφωση
σχολικών χώρων εργαστηρίων,
εξεύρεση πόρων για τον εξοπλισμό
και τον εκσυγχρονισμό της
εργαστηριακής υποδομής

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Επαφή των μαθητών με την τοπική κοινωνία με σκοπό την ανάπτυξη
της κοινοτικότητάς και προσωπικότητάς τους μέσω της συλλογής
εκθεμάτων που έχουν σχέση με την ιστορία του τόπου.  

Δημιουργία σχολικού μουσείου με τη
βοήθεια της τοπικής κοινότητας

2

Συνεργασία με τα σχολεία της Λαυρεωτικής με σκοπό την
καταγραφή φαινομένων βίας και ανταλλαγή απόψεων για την
αντιμετώπισή τους σε συνεργασία με την ψυχολόγο του κάθε
σχολείου.

Συνεργασία με όμορα σχολεία προς
ανταλλαγή απόψεων και καλών
πρακτικών για την αντιμετώπιση της
βίας στα σχολεία.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1 Η βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


