
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Η επιλογή του πειράματος ως αναπόσπαστου στοιχείου της
εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από τη συμμετοχή μαθητών και
εκπαιδευτικών σε βιωματικές και συνεργατικές αποκαλυπτικές
δραστηριότητες και η εξοικείωση των μαθητών  με τη σωστή χρήση
γεωμετρικών οργάνων και τη σωστή μέτρηση μεγεθών.

 

Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ "Π" - Η
ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ - ΤΟ
ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ

2

Οι μαθητές να αναγνωρίσουν τον αέρα και τον ήλιο ως ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και μελετώντας το γεωγραφικό χώρο κατασκευής
ενός αιολικού ή φωτοβολταϊκού πάρκου να εκτιμήσουν τις
επιπτώσεις του στο περιβάλλον και έτσι να καλλιεργήσουν αξίες σε
θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με μια καινοτόμο διδακτική
πρακτική, να ανακλύψουν μόνοι τους  τη γνώση και να εξοικειωθούν
με τη χρήση νέων τεχνολογιών και νέων εργαλείων.

ΑΕΡΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΣ ΩΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -
Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
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Η σωστή διατροφή συνδυάζεται βιωματικά με την κίνηση, για να
κατανοήσουν οι μαθητές τη στενή σχέση ανάμεσα στους δύο
παράγοντες, οι οποίοι ενισχύουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Βασικός
στόχος είναι να αντιληφθούν την αξία τόσο της σωματικής
δραστηριότητας όσο και της ισορροπημένης διατροφής, ώστε να
αποτελέσουν αυτά σημαντικό κομμάτι της καθημερινής τους ζωής.

ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ: Η
ΔΙΠΛΗ ΑΣΠΙΔΑ ΠΟΥ ΘΩΡΑΚΙΖΕΙ
ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ
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Η εφαρμογή του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης με στόχο οι
μαθητές να εμπλακούν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, να
μπορούν να προσεγγίζουν αυτόνομα τη διδακτέα ύλη στον χρόνο που
επιθυμούν και σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους
διαμορφώνοντας έτσι μια κουλτούρα εξ αποστάσεως μάθησης με
έμφαση στη δική τους συμμετοχή.

Η ΑΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΗ ΜΑΣ ΤΑΞΗ

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος



Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Η ενημέρωση των μαθητών σε θέματα διαχείρισης του θυμού και
των συγκρούσεων μέσα στο σχολείο αλλά και έξω από αυτό με την
μέθοδο της "επικοινωνίας δίχως βία" με στόχο την πρακτική
εφαρμογή της στην καθημερινότητά τους. 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΧΩΣ ΒΙΑ ΓΙΑ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΩΡΙΣ ΒΙΑ

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Η ορθή συνεργασία και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης ανάμεσα
στο σχολείο και την οικογένεια ως παράγοντες που επιδρούν θετικά
στην ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών, στην αυτοεκτίμησή τους
και στην αλλαγή των απόψεών τους για το σχολικό περιβάλλον ενώ
παράλληλα συμβάλλουν στην έγκαιρη πρόληψη των προβλημάτων
της σχολικής ζωής.

 

ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΣΜΩΝ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα



A/AΣτόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία μέσω της γνωριμίας με τοιστορικό παρελθόν των
μνημείων της πόλης και της καλλιέργειαςτου εθελοντισμού σε γονείς και μαθητές.

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ
ΚΑΤΩ ΠΛΑΤΕΙΑΣ

2
Εξοικείωση των μαθητών με τους θεσμούς της διοίκησης καιαυτοδιοίκησης στο πλαίσιο
της κοινωνικής και δημοκρατικήςσυνείδησης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

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

Στόχος είναι:

Να γνωρίσουν τα παιδιά την κυπριακή διάλεκτο και τη σχέση της με
την ελληνική, μέσα από έργα Κυπρίων δημιουργών (ποίηση και
μουσική) και με αυτόν τον τρόπο να έρθουν σε επαφή με τον
πολιτισμό της Κύπρου.

 

 

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ


