
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Σχεδιασμός  δράσεων  με  σκοπό:

1.Τη βιωματική  μάθηση  μέσω  της  επαφής  των  μαθητών  με 
χώρους  πολιτισμικού, ιστορικού,  επιστημονικού κ.λπ.
 ενδιαφέροντος.

2.Την  ενεργητική  εμπλοκή  των  μαθητών  στη  διαδικασία  της 
μάθησης  και  την  ανάπτυξη της  αυτενέργειας  και  της 
δημιουργικότητας  μέσω  της  εκπόνησης   εργασιών  π.χ. εφημερίδα.

3.Την  ανακαλυπτική  μάθηση  μέσω  της  έρευνας  και  της 
αξιοποίησης  των  ερεθισμάτων που  προέρχονται  από  το  οικείο 
περιβάλλον  των  μαθητών.

4.Τη  διαθεματικότητα  μέσω  της  σύνδεσης  διαφορετικών
 γνωστικών 
αντικειμένων.

5.Την  εξοικείωση  με  τις  νέες  τεχνολογίες  μέσω  της
 ενθάρρυνσης 
αξιοποίησης  ψηφιακών μέσων  και  εκπαιδευτικών  πλατφορμών.

6. Τη  συνεργασία  και  την  καλλιέργεια  κλίματος  αποδοχής  της 
διαφορετικότητας.

 

 

"Σχολική εφημερίδα και άλλες
καινοτόμες δράσεις"

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος



Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Σχεδιασμός δράσεων με σκοπό:

1.Τη βελτίωση της επικοινωνίας των μελών της εκπαιδευτικής
κοινότητας και την
προβολή του διαλόγου ως του κυρίαρχου μέσου επίλυσης των
ζητημάτων που
απασχολούν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
2.Την καλλιέργεια δεξιοτήτων που συμβάλλουν στον περιορισμό του
άγχους και της
ανασφάλειας και την αρμονική συνύπαρξη των μελών (μαθητών –
εκπαιδευτικών)
της σχολικής κοινότητας.

3.Την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σχετικά με σύγχρονες
παιδαγωγικές μεθόδους
με έμφαση στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και τη συμπερίληψη.
4. Τη γνωριμία και επικοινωνία μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών
μέσω της από
κοινού συμμετοχής σε βιωματικές δράσεις.

"Δράσεις, συμβουλευτικές
παρεμβάσεις και επαγγελματικός
προσανατολισμός"

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Σχεδιασμός δράσεων με σκοπό 

Την ακόμη καλύτερη συνεργασία και  επικοινωνία μεταξύ σχολείου
και οικογένειας. αφού και από τις προηγούμενες δράσεις (σχολικό
έτος 2021-22) έγινε αντιληπτό ότι  αποτελεί μια αναγκαιότητα με
σημαντικά οφέλη για τη διαπαιδαγώγηση και κοινωνικοποίηση των
εφήβων.

Μεταξύ των ωφελειών που αφορούν στα παιδιά, αναφέρονται:

καλύτερη σχολική επίδοση - μεγαλύτερη γνωστική ανάπτυξη
θετικότερη στάση απέναντι στο σχολείο, μεγαλύτερες
φιλοδοξίες και γενικότερα θετικές συμπεριφορές
μεγαλύτερη επιμονή στην ολοκλήρωση εργασιών και μια
ενισχυμένη αίσθηση ευθύνης για τη μάθηση
πιο θετική εικόνα εαυτού
αίσθηση ασφάλειας που ενισχύει την εξερεύνηση, τον
πειραματισμό και τη μάθησηΠρακτικές δυσκολίες  : 
Συχνά, οι οικογένειες βιώνουν έντονη πίεση, καθώςχρειάζεται
να ανταποκριθούν σε απαιτητικά προγράμματα μεαποτέλεσμα
να μην εμπλέκονται ενεργά στη σχολική ζωή. 

Συνεπώς προτείνονται εναλλακτικές λύσεις:

Συναντήσεις εκπαιδευτικών-γονέων σε πρωινές και
απογευματινές ώρες.
Διοργάνωση  εκδηλώσεων στο πλαίσιο της κοινότητας
ως αφορμή για επαφή εκπαιδευτικών-γονέων
Επικοινωνία με αφορμή θετικά γεγονότα (όχι μόνο όταν
συμβαίνει κάτι αρνητικό!)

"Οικογένεια και Σχολείο : όψεις του
ίδιου νομίσματος για την ευτυχία και
αυτοπραγμάτωση των εφήβων"

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Σχεδιασμός  δράσεων με σκοπό :

Τη βελτίωση της εξωστρέφειας του σχολείου και της επικοινωνίας
του με τοπικούς και άλλους
φορείς.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
● Ενημέρωση της μαθητικής κοινότητας σε βασικά θέματα πρώτων
βοηθειών.
● Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα εξαρτησιογόνων
ουσιών και συμπεριφορών.
● Καλλιέργεια πνεύματος εθελοντικής προσφοράς, μέσα από
διοργάνωση εθελοντικής
αιμοδοσίας.

«Ευαισθητοποίηση της μαθητικής
κοινότητας σε θέματα αγωγής υγείας»

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


