
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Συνεργασία , νέα δίκτυα και διαύλους επικοινωνίας με την επόμενη
βαθμίδα εκπαίδευσης , ιδιαίτερα με τις Ακαδημίες Εμπορικού
Ναυτικού.

 

 

 

Βλέποντας το μέλλον μου

2
Συνεργασία, ανάπτυξη γνωριμιών και σχέσεων μεταξύ μαθητών και
προσώπων της αγοράς εργασίας.

Γνωριμία με την αγορά εργασίας

3 'Ελεγχος της σχολικής φοίτησης και διαρροής. Ενημερώνομαι και ελέγχομαι

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Επικοινωνία με ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό οι οποίοι θα
ενισχύσουν τις προσπάθειες πρόληψης  για την αποφυγή τυχόν
εντάσεων μεταξύ των μαθητών, καθώς επίσης και ειδική ενημέρωση
αυτών σχετικά με θέματα κοινωνικού και ανθρωπιστικού
πριεχομένου. Η ενδυνάμωση όλων των παραπάνω θα αλληλεπιδρά
άμεσα και με τον θεσμό του Συμβούλου Σχολικής Ζωής. 

 

Ενημέρωση και ενδυνάμωση ψυχικής
ανθεκτικότητας των μαθητών



2
Ενίσχυση του θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων ώστε να
ενδυναμωθεί και διαμορθωθεί κλίμα συνεργασίας μεταξύ τους και
αφορμή συμμετοχής αυτών σε θέματα που αφορούν τη σχολική ζωή.

Μαθητές εν δράσει

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Ενδυνάμωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών και
εκπαιδευτικών για την καλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

Μαθητές και Εκπαιδευτικοί = Μία
σχέση Εμπιστοσύνης

2
Λήψη και επίτευξη κοινών δράσεων εκπαιδευτικών και μαθητών,
ώστε να τονωθεί το πνεύμα της συνεργατικότητας και
ομαδικότητας. 

Μαθητές και Εκπαιδευτικοί = Μία
ομάδα

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Ανάπτυξη νέων και βελτίωση παγιωμένων διαύλων επικοινωνίας
μεταξύ σχολείου και οικογένειας, ώστε η αλληλεπίδραση μεταξύ
τους να είναι συχνότερη και αποτελεσματικότερη.

   

Το Σχολείο Χέρι-Χέρι με την
Οικογένεια

2

Ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας,
ώστε η τελευταία να κατανοήσει και εμπεδώσει την αίσθηση του
"ανήκειν" στην ομάδα του σχολείου για την επίτευξη του κοινού
στόχου που δεν είναι άλλος από τη βελτιώση του μορφωτικού
επιπέδου των μαθητών σε όλους τους τομείς.

 

 

 

Το Σχολείο Χέρι-Χέρι με την
Οικογένεια

3

Υποστήριξη και διεύρυνση δράσεων ενημέρωσης της οικογένειας για
θέματα ψυχολογικής ενδυνάμωσης γονέων και μαθητών με
αναφορές σε κοινωνικά, παιδαγωγικά, ψυχολογικά και άλλα πεδία
κοινού ενδιαφέροντος.

Το Σχολείο Χέρι-Χέρι με την
Οικογένεια

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1
Διαμόρφωση κοινού οράματος πλαισίου λειτουργίας σχολικής
μονάδας με την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα με σκοπό την
εύρυθμη λειτουργία αυτής.

Στόχος ένα κοινό όραμα

2
Προγραμματισμός στόχων και προσδιορισμός δράσεων, ώστε να
επιτευχθούν αυτοί συμβουλέυοντας, υποστηρίζοντας και
οργανώνοντας προτάσεις και οράματα σχολικής κοινότητας.

Ο Δρόμος για την
Αποτελεσματικότητα

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
Συμμετοχή σε εθνικά  ή ευρωπαϊκά πραγράμματα εστιασμένη στα
κοινά ενδιαφέροντα  εκπαιδευτικών και μαθητών.

Ανάγκη για συμμετοχή

2
Συμμετοχή σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος με στόχο την
ευαισθητοποίηση μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ανάγκη για συμμετοχή


