
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

Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ
των μαθητών, η ενίσχυση της επικοινωνίας και της εμπιστοσύνης
μεταξύ τους και η εκτόνωση των εντάσεων με δημιουργικό τρόπο,
ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, ευχάριστο και δημιουργικό
περιβάλλον μάθησης.

Αναγκαιότητα - Στόχοι:

Το σχολικό περιβάλλον έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη
συμπεριφορά των μαθητών και να δράσει σαν μηχανισμός πρόληψης
στην προσπάθεια αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας. Γι’ αυτό
είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν  προληπτικές και παρεμβατικές
πρακτικές για την  αντιμετώπιση, αλλά και τη μείωση του
προβλήματος όπως:

Διαμόρφωση πλαισίου συμπεριφοράς των μαθητών στο
σχολείο (Σχολικός κανονισμός / Συμβόλαιο τάξης)
Συμμετοχή των μαθητών σε διάφορες δράσεις
Καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές για ειρηνική
διευθέτηση συγκρουσιακών καταστάσεων
Συνεργασία σχολείου – γονέων για θέματα συμπεριφοράς.

Πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας
στο σχολείο μέσω της ενίσχυσης της
συνεργασίας μεταξύ των
μαθητών/μαθητριών

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

Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος υποστήριξης της
διδασκαλίας των φυσικών επιστημών. Ο στόχος θα υλοποιηθεί
αξιοποιώντας τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινους, υλικούς και
οικονομικούς) και διερευνώντας πιθανές άλλες πηγές προσπορισμού
εξοπλισμού και υλικών,  προκειμένου να διαμορφωθεί μια αίθουσα,
υπό μορφή εργαστηριακού περιβάλλοντος (φυσικού και εικονικού),
που θα διευκολύνει τυπικές (όπως αυτές προβλέπονται από το Α.Π.),
μη τυπικές (σχέδια εργασίας, εναλλακτικά πειράματα) και άτυπες
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις (διαγωνισμοί και εκθέσεις εργασιών
μαθητών κ.λπ.).

Επιδίωξη είναι η αίθουσα φυσικών επιστημών να λειτουργήσει
ποικιλότροπα:

διευκολύνοντας δασκάλους και μαθητές να οργανώσουν και
να εκτελέσουν τις δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για
την πειραματική υποστήριξη του μαθήματος και την
παραγωγή δυναμικής μάθησης,
δημιουργώντας ένα άτυπο αποθετήριο σχεδίων εργασίας,
εναλλακτικών πειραμάτων και κατασκευών που μπορούν να
αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς σε μεταγενέστερο
χρόνο,
ως πλαίσιο ενδοσχολικής επιμόρφωσης, τόσο ως προς τις
διαδικασίες διαμόρφωσης και λειτουργίας της, όσο και ως
προς την ίδια την εργαστηριακή διδασκαλία των φυσικών
επιστημών.

Διαμόρφωση αίθουσας φυσικών
επιστημών

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η υποστήριξη της επαγγελματικής
ανάπτυξης των εκπαιδευτικών του σχολείου μέσω σχεδιασμού και
υλοποίησης ενός προγράμματος ενδοσχολικής επιμόρφωσης το οποίο:

εμπλέκει τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στη θεματολογία
της επιμόρφωσης, ώστε να είναι συμβατή με τα ενδιαφέροντά
τους και τα ζητήματα που τους απασχολούν,
βοηθάει τους εκπαιδευτικούς να καταλάβουν πόσο
σημαντικός είναι ο σχεδιασμός ενός επιμορφωτικού
προγράμματος για την πρόοδο της σχολικής μονάδας και της
επαγγελματικής τους εξέλιξης,
αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες ενός σχολείου αλλά και της
ευρύτερης τοπικής κοινωνίας,
εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας σε
συνεργατικές και επικοινωνιακές μεθόδους,
υλοποιείται με περιορισμένους οικονομικούς πόρους,
δεν δημιουργεί λειτουργικές δυσχέρειες στον εργασιακό χώρο
του σχολείου,
φιλοδοξεί να διαδραματίσει έναν μεταρρυθμιστικό ρόλο, αν
καταφέρει να αναδείξει καινοτόμα προγράμματα και λύσεις.

Σχεδιασμός και υλοποίηση
προγράμματος ενδοσχολικής
επιμόρφωσης

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


