
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Διαμόρφωση ενδιαφέροντος και θελκτικού υλικού για τα
γνωστικά αντικείμενα βασισμένο στις ανάγκες των μαθητών
με στόχο την διαμόρφωση κινήτρων για ενεργή μάθηση.
Ανάπτυξη και καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων μέσω της
χρήσης εργαλείων Web0.
Ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και
λήψης αποφάσεων.

Διαφοροποιημένη διδασκαλία
(μαθητοκεντρική)

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Επιμόρφωση- ενημέρωση των εκπαιδευτικών του σχολείου για
την καλλιέργεια σχέσεων καλής επικοινωνίας και
συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.
Συνεργασία σχολείου-γονέων για θέματα συμπεριφοράς των
μαθητών.
Συναινετική διαμόρφωση πλαισίου ενδοσχολικής
συμπεριφοράς των μαθητών.
Συμμετοχή των μαθητών στις εκδηλώσεις και τις
δραστηριότητες του σχολείου.
Καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές για ειρηνική
διευθέτηση συγκρουσιακών καταστάσεων.

Πρόγραμμα πρόληψης και
αντιμετώπισης σχολικής βίας και
εκφοβισμού.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος



Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτικών
–οικογένειας
Εξάλειψη τυχόν διαφορών στις μεταξύ τους σχέσεις
Βελτίωση στην παροχή εφοδίων προς τους μαθητές, σε
εκπαιδευτικό, ψυχολογικό και κοινωνικοσυναισθηματικό
επίπεδο, μέσω της συνεργασίας γονέων –εκπαιδευτικών αλλά
και ειδικών ( κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι, ιατροί)

Η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ
σχολείου-οικογένειας

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Η ενημέρωση - επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της σχολικής
μονάδας σχετικά με την αξιοποίηση - χρήση λογισμικών στην
εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, παρουσίαση δυνατοτήτων
διαφόρων λογισμικών για τη δημιουργία εφαρμογών αξιολόγησης
των μαθητών μέσω παιγνιωδών δραστηριοτήτων και video
(WordWall, LearningApps, EdPuzzle, Plotagon Story κλπ).

Ενδοσχολική επιμόρφωση για την
αξιοποίηση λογισμικών και
εφαρμογών Web 2.0 στο μάθημα.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


