
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Ο βαθμός συνεργασίας μεταξύ των μαθητών συνδέεται άρρηκτα με
τον βαθμό κοινωνικοποίησης  τους, απόρροια της οποίας είναι η
παρατήρηση ,η αντίληψη, η αποδοχή του Άλλου.  Παρά το γεγονός
πως στο σχολείο μας δεν αντιμετωπίσουμε έντονα  προβλήματα
συμπεριφοράς ή άρνηση των μαθητών ένταξης τους σε συνεργατικά
πλαίσια, η καλλιέργεια της ομοψυχίας των μαθητών αποτελεί
ύψιστο στόχο της εκπαιδευτικής μας κοινότητας. Στόχος του
σχεδίου δράσης είναι η εντύπωση θεμελιωδών πεποιθήσεων περί της
αναγκαιότητας της συνεργασίας και της συνύπαρξης μεταξύ των
μαθητών.

Υποστήριξη και ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/-
τριών

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

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Τα αποτελέσματα της συστηματικής διερεύνησης αναδεικνύουν μεν
την καλή λειτουργία, επισημαίνουν όμως έλλειμμα στην ψηφιακή
υποδομή του σχολείου για την υποστήριξη εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων στο πλαίσιο της κοινωνίας της
πληροφορίας και της γνώσης. Η δράση μας στοχεύει στην
αναγκαιότητα να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ για την προβολή της
επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης του
εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, την ανάδειξη των καλών
πρακτικών και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με σύγχρονα
εργαλεία και μέσα επικοινωνίας.Η ανάπτυξη ιστοσελίδας του
σχολείου μας θα συμβάλλει σε αυτήν την κατεύθυνση.

Προστασία, αξιοποίηση και
εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων –
υποδομών

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Στόχος μας είναι η συμμετοχή σε δίκτυα σχολείων με σκοπό την
ανταλλαγή ιδεών , τη συνεργασία κ την αλληλεπίδραση εκ/κών και
μαθητών .. 
Οι καλές πρακτικές που προκύπτουν από τη συμμετοχή εκ/κών σε
δίκτυα σχολείων θα διαχέονται στη σχολική μονάδα.

Συμμετοχή σε συνεργατικά δίκτυα
σχολείων κ διάχυση καλών
πρακτικών

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Στόχος του σχέδιου δράσης θα αποτελέσει η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα : α.διάγνωση σύγχρονων
εξαρτήσεων β. μέθοδοι πρόληψης και παρέμβασης γ.δημιουργία
εξατομικευμένων προγραμμάτων αντιμετώπισης δ.κοινωνικοποίηση
παιδιών

Πρέπει να γίνει η αλλαγή που θέλεις
να έρθει...(ενδοσχολικές
επιμορφώσεις)

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


