Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός ηλεκτρονικού και
έντυπου περιοδικού, για τη μελέτη Τοπικής Πολιτιστικής
Κληρονομιάς με τους/τις μαθητές/-τριες στο ρόλο του
δημοσιογράφου και του ξεναγού. Οι μαθητές/-τριες καλούνται μέσα
από την αναζήτηση πληροφοριών τις επιτόπιες έρευνες τις
δημοσιογραφικές αποστολές κ.ά. να γνωρίσουν την τοπική
Πολιτιστική κληρονομιά με τα ίδια τους τα μάτια.
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Μια πρόταση διδασκαλίας της τοπικής ιστορίας με τις νέες

Τα Γιαννιτσά-Τοπική Πολιτιστική

τεχνολογίες, την ένταξη των ΤΠΕ στο Πρόγραμμα με τη χρήση

κληρονομιά

διαφόρων λογισμικών. Ο λόγος είναι πως τα νέα περιβάλλοντα των
ΤΠΕ αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν
πρόσβαση, συγκεντρώνουν, αναλύουν, αναπαριστάνουν και
παρουσιάζουν την πληροφορία, επικοινωνούν και συνεργάζονται
μεταξύ τους. Διαμορφώνουν και καθορίζουν νέου τύπου ικανότητες
που πρέπει να καλλιεργήσουν οι μαθητές στα πλαίσια των βασικών
τους σπουδών, ώστε να μπορούν να τις χρησιμοποιούν με
αποτελεσματικό, δημιουργικό και δεοντολογικά ορθό τρόπο.

Η ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στην διαφορετικότητα
και η ενημέρωση της σωστής στάσης και συμπεριφοράς απέναντι
στα άτομα με απώλεια όρασης.
Η συνειδητοποίηση από πλευράς μαθητών ότι όλοι είμαστε
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διαφορετικοί αλλά όλοι έχουμε κοινά σημεία.

Συμπερίληψη μαθητών-τριών

Η ενσυναίσθηση των μαθητών και η γνωριμία τους με τους μαθητές
του ειδικού σχολείου ώστε να δημιουργηθούν φιλικές σχέσεις
μεταξύ τους που θα διατηρηθούν και στα διαλείμματα στο κοινό
προαύλιο.

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών, απόκτηση
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οικολογικής συνείδησης, διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών
απέναντι στα άγρια ζώα.

Περιβάλλον: Μια κίνηση αρκεί να
σώσουμε τη γη

Στόχος των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων είναι να
ενθαρρυνθούν οι μαθητές -τριες στη δια βίου άθληση,στην υιοθέτηση
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υγιεινών συνηθειών, στην καλλιέργεια ηθικών, δημοκρατικών αξιών ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ - ΝΟΥΣ ΥΓΙΗΣ ΕΝ
και στην επίτευξη κοινωνικής συνοχής, μέσα απ' την ισότιμηΣΩΜΑΤΙ ΥΓΙΕΙ
ισόνομη συμμετοχή τους.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Στόχος είναι να γνωρίσουν τα νήπια τους χώρους και τα πρόσωπα
του Δημοτικού Σχολείου.
•

Να εξοικειωθούν με τις εκπαιδευτικές μεθόδους και

δραστηριότητες της Α’ Δημοτικού.
•
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Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ δασκάλων και νηπιαγωγών με

την ανταλλαγή εμπειριών και με τον από κοινού σχεδιασμό
δραστηριοτήτων.
•

Ομαλή μετάβαση από το Νηπιαγωγείο
στο Δημοτικό

Η ενημέρωση των γονέων και η ευαισθητοποίησή τους για τα

προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά κατά τη σχολική
μετάβαση και η εφαρμογή μέτρων στήριξής τους.
•

Η έγκαιρη διάγνωση νηπίων με μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες.

Στόχος είναι η ανάπτυξη και εφαρμογή στοχευμένων μέτρων και
δραστηριοτήτων που να διευκολύνουν την καλύτερη προετοιμασία
των μαθητών/ριών της Στ΄ τάξης για ομαλή μετάβασή τους στο
Γυμνάσιο. Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν σε συγκεκριμένες
δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσουν σε ικανοποιητικό βαθμό οι
τελειόφοιτοι/ες μαθητές/μαθήτριες μας, εξοικείωση με τις συνθήκες
μάθησης του Γυμνασίου και προετοιμασία για καλύτερη
ανταπόκριση στις δραστηριότητες αξιολόγησης του Γυμνασίου.

Ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό

Επίσης η ανάπτυξη και εφαρμογή στοχευμένων μέτρων και

στο Γυμνάσιο
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δραστηριοτήτων που να διευκολύνουν την ομαλή υποδοχή και
ένταξη των μαθητών/ριών στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου. Οι
δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω
εξοικείωση των παιδιών με συγκεκριμένες ρουτίνες και μαθησιακές
διαδικασίες του Γυμνασίου, κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δεξιότητες μελέτης και μάθησης,
μεθόδους αξιολόγησης κ.λ.π.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Οι μαθητές να καλλιεργήσουν μια φιλική σχέση με την ανάγνωσηκαι
να αγαπήσουν τα βιβλία, να οξύνουν την κριτική τους σκέψη, να
προβληματιστούν πάνω σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα, να
ασχοληθούν με επίκαιρα ζητήματα του τόπου τους και του κόσμου,
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να βελτιώσουν τη γλωσσική τους έκφραση, να ενισχύσουν την
ικανότητα της κατανόησης κειμένων, να υιοθετήσουν υγιείς στάσεις

Κάνω φίλο το βιβλίο και μαθαίνω την
αξία της φιλίας

και συμπεριφορές. Να κατανοήσουν επίσης την αξία της φιλίας, την
σημασία που έχει για τη ζωή τους ένας καλός φίλος, αλλά και τη
σημασία της αποδοχής της διαφορετικότητας.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών στη διαχείριση των
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αδέσποτων ζώων με βιωματική μέθοδο μέσα από πολλές ποικίλες
δράσεις: Φιλαναγνωσία, παραγωγή κειμένων, ζωγραφική,
χειροτεχνία, μουσική, θεατρικό παιχνίδι, ταινίες, εκδηλώσεις.

ΟΙ ΑΔΕΣΠΟΤΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ
Προτάσεις και Λύσεις για μια
καλύτερη ζωή

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης
Σχεδιασμός και υλοποίηση

1

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσω ενδοσχολικών

ενδοσχολικών επιμορφώσεων και

επιμορφωτικών δράσεων σε θέματα ΤΠΕ

επιμορφωτικών δράσεων σε
συνεργασία και με άλλα σχολεία

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Βελτίωση Ψηφιακής επικοινωνίας (Forum), εξοικείωση με την
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Πλατφόρμα E- Twinning, γνωριμία και εξοικείωση με ένα ειδικό
λογισμικό για δημιουργία κόμικς, βελτίωση καλλιτεχνικής έκφρασης
και ανάπτυξη ομαδικότητας.

e-twinning: Φανατικοί των κόμικς

