
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

1. Ενίσχυση της εφαρμογής καινοτόμων διδακτικών πρακτικών
(όπως ανεστραμμένη τάξη, συνεκπαίδευση, συνθετικές
εργασίες/projects, χρήση σύγχρονων διαδικτυακών λογισμικών,
χρήση διεπιστημονικών εκπαιδευτικών υλικών κ.ά.).

2. Αξιοποίηση ψηφιακού αποθέματος των ηλεκτρονικών τάξεων από
την περίοδο της εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης. Περαιτέρω ανάπτυξη
εκπαιδευτικού υλικού.

3. Έμφαση στην ενεργό συμμετοχή και την αλληλεπίδραση των
μαθητών/τριών μέσα από βιωματικές δράσεις, εκπαιδευτικές
επισκέψεις, σχολικές δραστηριότητες και διαγωνισμούς.

Εμπλουτισμός της διδασκαλίας με
καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, με
τη δημιουργία/χρήση πρωτότυπου
εκπαιδευτικού υλικού και με τη
συμμετοχή/οργάνωση βιωματικών
δραστηριοτήτων, με στόχο την
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας
της μάθησης

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Η ενημέρωση των μαθητών του Γυμνασίου για τις επιλογές σπουδών
που έχουν μετά τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο.

Μετά το Γυμνάσιο, τι;

2 Αποφυγή σχολικής διαρροής - πλήρης φοίτηση όλων των μαθητών.

Συνεργασία με το σύλλογο των
καθηγητών, γονείς, μαθητές και κάθε
άλλο φορέα για αποφυγή της
σχολικής διαρροής και την επίτευξη
της ολοκληρωμένης φοίτησης όλων
των μαθητών.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Ενθάρρυνση αυτενέργειας μαθητών, ανάπτυξη δημιουργικής
συνεργασίας. Διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και εκτίμησης.

Διαπροσωπικές σχέσεις
διδασκομένων. Πρακτικές για
αρμονική συνύπαρξη, κοινωνική
ανάπτυξη και συνεργατική μάθηση.



2

1. Καλλιέργεια δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων.

2. Ανάπτυξη διεκδικητικής συμπεριφοράς και παράλληλη μείωση της
επιθετικότητας.

3. Έλεγχος των περιστατικών βίας και εκφοβισμού. 

Εμπόδια και Γέφυρες στην
επικοινωνία των εφήβων.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Η βελτίωση του κλίματος επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και
εκπαιδευτικών.

Συνεργασία και δράσεις
εκπαιδευτικών και μαθητών στη
διαχείριση προβλημάτων της
σύγχρονης σχολικής ζωής

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

1

1. Συνεργασία με όμορα/γειτονικά σχολεία σε κοινές δράσεις,
προγράμματα, ανταλλαγή εκπαιδευτικών πρακτικών.

2. Ανάπτυξη σχέσεων και συνεργασιών με φορείς της τοπικής
αυτοδιοίκησης (Δήμος Αγ. Δημητρίου) της ακαδημαϊκής κοινότητας
(Πανεπιστήμια), υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (ΚΠΕ,
ΠΕΚΕΣ, Υπευθύνους σχολικών δραστηριοτήτων), Εθελοντικές
οργανώσεις (όπως Χαμόγελο του Παιδιού), άλλους εκπαιδευτικούς
και κοινωνικούς φορείς.

3. Ενίσχυση της προβολής και της δημοσιότητας του σχολείου και
των καλών πρακτικών του μέσω της ιστοσελίδας και άλλων
ηλεκτρονικών μέσων.  

Ενίσχυση της εξωστρέφειας της
σχολικής ζωής μετά από 18 μήνες
περιορισμών.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις



A/AΣτόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Βελτίωση γνώσεων, επαγγελματικών ικανοτήτων
και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

Συνεργασία και δράσεις του συλλόγου καθηγητών στη
δια βίου επαγγελματική ανάπτυξη.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


