
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Να ενημερωθούν οι μαθητές για  το πρόβλημα της θαλάσσιας
ρύπανσης, να προβληματιστούν και να προτείνουν λύσεις με
ευφάνταστο και δημιουργικό τρόπο μέσα από τη συμμετοχή σε
πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό.

¨Η θάλασσα που θέλω να έχω¨,
Ίδρυμα Λασκαρίδη

2

Να διευρενήσουν και να μελετήσουν οι μαθητές πολύπλευρα
διάφορα θέματα που άπτονται πολλών γνωστικών αντικειμένων
(διαθεματικότητα) για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους μέσα από
κοινές δράσεις. 

 

"Συνδιδασκαλίες διαφορετικών
ειδικοτήτων εκπαιδευτικών"

3

Να αναπτύξουν και να βελτιώσουν οι μαθητές την επικοινωνία και
τον προφορικό τους λόγο.

 

 

"Δημιουργία υλικού με τη βοήθεια
των προγραμμάτων PECS και
TEACCH" (συστήματα επικοινωνίας
μέσω εικόνων)

4

Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις έννοιες της ανακύκλωσης και
της επαναχρησιμοποίησης υλικών μέσα από τη συμμετοχή σε
πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό.

 

 

"Φαντασία να υπάρχει¨, από τον
τομέα ενότητας του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού.



5

Να ευαισθητοποιηθούν και να ενημερωθούν οι μαθητές, οι
εκπαιδευτικοί και οι γονείς σχετικά με τη νοητική αναπηρία. Να
δημιουργηθεί κλίμα αποδοχής και συνεισφοράς, να προωθηθεί η 
συνεργασία ατόμων με και χωρίς νοητική αναπηρία εντός και εκτός
γηπέδων με απώτερο σκοπό την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε
έναν κόσμο χωρίς προκαταλήψεις απαλλαγμένο απο φαινόμενα
εκφοβισμού και αποκλεισμού.

 

 

"Συμμετοχή στα Special Olympics"

6

Να εμπνεύσει και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στη
διαμόρφωση συμπεριφορών, δεξιοτήτων και αξιών που εκπορεύονται
απο τους Ολυμπιακούς Αγώνες  με τη συμμετοχή τους σε πανελλήνιο
μαθητικό διαγωνισμό.  

 

 

"Οι μαθητές αποτυπώνουν
καλλιτεχνικά το νόημα των
Ολυμπιακών Αγώνων", Εθνική
Ολυμπιακή Ακαδημία ΕΘΝΟΑ

7

Να ενημερωθούν οι μαθητές για το είδος των κινδύνων που
συνδέονται με τη χρήση των ΤΠΕ ώστε να μπορούν να
χρησιμοποιούν το διαδίκτυο με ασφάλεια.

 

 

Εφαρμογή του Προγράμματος "Γίνε
ήρωας του διαδικτύου", υπό την
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας,
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
και Ινστιτούτου Πληροφορικής

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Να ενημερωθούν οι μαθητές σχετικά με τα επαγγέλματα
(καθήκοντα, εργασιακό περιβάλλον) με σκοπό την ένταξη τους στην
αγορά εργασίας. 

 

Οργάνωση επισκέψεων σε χώρους
εργασίας και ενημέρωση σχετικά με
την αγορά εργασίας. 1) Επίσκεψη σε
φούρνο , 2) Επίσκεψη σε σούπερ
μάρκετ, 3) Επίσκεψη σε
καφέ/εστιατόριο, 4)Επίσκεψη σε
πλυντήριο αυτοκινήτων, 5) Επίσκεψη
σε πρατήριο υγρών καυσίμων.

2

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τα ατομικά χαρακτηριστικά τους
(γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες) και να μάθουν τον τρόπο να
σχεδιάζουν τη σταδιοδρομία τους και να επιλέγουν τις
επαγγελματικές διαδρομές που ανταποκρίνονται στα προσόντα και
τα ενδιαφέροντά τους.  

 

Συμβουλευτική και επαγγελματικός
προσανατολισμός. Ενδοσχολική
επιμόρφωση σχετικά με τα
επαγγέλματα ( προβολή video,
συμπλήρωση ερωτηματολογίου, τεστ
προσωπικότητας).

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος



Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Να καλλιεργηθεί η ομαδικότητα, η συνεργασία, το δέσιμο της
ομάδας και να αναδειχθούν οι δεξιότητες των μαθητών κατά το
βέλτιστο δυνατό τρόπο. Επίσης, να αναπτυχθεί κλίμα σεβασμού και
εμπιστοσύνης μεταξύ μαθητών/-τριων και εκπαιδευτικών. 

 

Βιωματικά παιχνίδια, παιχνίδια
ρόλων

2
Να εστιάσουν στις ατομικές/ προσωπικές ανάγκες του κάθε μαθητή/-
τριας ώστε να μάθουν να διαχειρίζονται δυσκολίες που προκύπτουν
σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Ατομικές συνεδρίες με μαθητές

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

1. Να ενημερωθούν οι γονείς για την πρόοδο και τον βαθμό
επίτευξης των στόχων του  εξατομικευμένου προγράμματος που
έχουν τεθεί κατά τη διάρκεια της χρονιάς για κάθε μαθητή.

2. Να συζητηθούν τυχόν προβληματικές συμπεριφορές,  τόσο εντός
όσο και εκτός σχολείου, με σκοπό την αμοιβαία ανατροφοδότηση για
την πιο αποτελεσματική διαχείρισή τους. 

 

 

Δια ζώσης συναντήσεις με γονείς

2

Να παρέχουν στους γονείς συμβουλευτική, συναισθηματική στήριξη
και καθοδήγηση  για θέματα που μπορεί να προβληματίζουν την
οικογένεια, όπως πχ διαχείριση και αντιμετώπιση κρίσεων στο
οικογενειακό περιβάλλον. 

 

 

Ομάδες γονέων

3
Επαφή των γονέων με την κοινότητα, ενεργή συμμετοχή στα κοινά
του σχολείου.

Συμμετοχή των γονέων στο Bazaar.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες που είναι
απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του σχολείου ώστε να
επιτυγχάνονται στο μέγιστο βαθμό οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά
ως σχολική κοινότητα (μαθητές, εκπαιδευτικό/ επιστημονικό και
βοηθητικό προσωπικό, γονείς και κηδεμόνες).

 

 

"Σύνταξη Εσωτερικού Σχολικού
Κανονισμού"

2

 

Το σχολείο να αποτελεί φορέα επιμόρφωσης με στόχο :

1.Να αναβαθμιστεί ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική
διαδικασία

2.Να καλλιεργηθεί συμμετοχικό κλίμα και θετική διάθεση για
μάθηση

3.Να αξιοποιηθούν οι ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες των
εκπαιδευτικών 

4. Αποκέντρωση επιμόρφωσης

 

 

 

Ενδοσχολική επιμόρφωση με τίτλο:
"Αισθητηριακή ολοκλήρωση:
Βλέπουμε συμπεριφορά, σκεφτόμαστε
αισθητηριακά", από την
εργοθεραπεύτρια του σχολείου μας
κα Τσιτσέλη Ελένη

3

Να εξασφαλιστούν δωρεές και χορηγίες  για την κάλυψη
ελλείψεων/αναγκών σε τεχνολογικό, εργαστηριακό, εκπαιδευτικό
και εποπτικό υλικό για τη διευκόλυνση και βελτίωση της ποιότητας
μάθησης των μαθητών. 

 

 

 

 

 

"Αναζήτηση για Δωρεές και Χορηγίες"

4

 

Σχολεία "ανοικτά" προς την Κοινωνία

 

"Πραγματοποίηση εκδήλωσης
"Bazaar" με δημιουργίες των
μαθητών/τριών"



5

Η διαμόρφωση του προαύλιου χώρου του σχολείου (κατασκευή
καθισμάτων, βάψιμο σχολικού κτιρίου, κατασκευή διακοσμητικών 
γλαστρών κλπ.) έχει σαν στόχο την βελτίωση της ζωής των
μαθητών/τριών στο σχολικό περιβάλλον.

"Συντήρηση-Βελτίωση και Προστασία
του Σχολικού Χώρου"

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Ενημέρωση της τοπικής κοινότητας για τις έσω και έξω σχολικές
δραστηριότητες.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
σχολικό "blog"

2

1. Αποδοχή, συμπερίληψη και κοινωνικοποίηση των μαθητών του
ΕΕΕΕΚ

2. Ευαισθητοποίηση των μαθητών σχολείων γενικής εκπαίδευσης
για θέματα ένταξης ΑΜΕΑ.

 

Συνεργασία με άλλα σχολεία γενικής
εκπαίδευσης στο πανευρωπαϊκό
αθλητικό πρόγραμμα "Play unified
Learh unified"

3

1)Ευαισθητοποίηση των αθλητικών παραγόντων για την ειδική
αγωγή. 

2)Επαφή των μαθητών του ΕΕΕΕΚ με τον αθλητισμό και τους
αθλητές.

 

Συνεργασία με τον αθλητικό Σύλλογο
"Πανναξιακός". Επίσκεψη του
Αθλητικού Συλλόγου στο ΕΕΕΕΚ
Νάξου και επίσκεψη των μαθητών
του σχολείου στις αθλητικές
εγκαταστάσεις του Συλλόγου.

4
Ευαισθητοποίηση των μαθητών για την προστασία του
περιβάλλοντος.

Συνεργασία με την περιβαλλοντική
ομάδα "Save gour Hood"

5

Ευαισθητοποίηση των μαθητών για την προστασία του
οικοσυστήματος.

 

Συνεργασία με την φιλοζωική ομάδα
"Naxos, Wild life protection"

6
Ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των
μαθητών, άμεση αλληλεπίδραση με την κοινότητα, δημιουργικότητα
και  συνεργασία. 

Χριστουγεννιάτικο ¨Bazaar"

7

Στόχος είναι η εξωστρέφεια του σχολείου και η κοινoποίηση των
δράσεων του στην τοπική κοινωνία.

 

Συνέντευξη στον τοπικό ραδιοφωνικό
σταθμό "Aegean Voice" και την
ραδιοφωνική παραγωγό Προμπονά
Ειρήνη

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών



Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για την πρόληψη και διατήρηση
της ζωής. 

Πολιτική Προστασία (Πρώτες
Βοήθειες)

2
Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Ενημέρωση για τα είδη Νοημοσύνης

Επιμόρφωση από την Ψυχολόγο κ.
Κουλιανού Μαρία "Νοημοσύνη μια ή
πολλές- Πνευματική Νοημοσύνη"

3
Να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί  για τη συνεργασία και την
κοινωνικοποίηση μέσα από την  εφαρμογή βιωματικών παιχνιδιών
σε μαθητές.

Σεμινάριο από την Ψυχολόγο κ.
Κωστούλα Τσουνέλη "Βιωματικά
Παιχνίδια"

4

Να επιμορφωθού οι εκπαιδευτικοί ώστε:

1. Να ενισχύσουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης
των μαθητών 

2. Να υιοθετήσουν υγιείς στάσεις και συμπεριφορές  για τη
βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των μαθητών και για
την αναβάθμιση του κοινωνικού, φυσικού και πολιτιστικού
περιβάλλοντος.

Επιμόρφωση από την υπεύθυνη
Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ
Κυκλάδων κ. Σπαρτινού Μαρία-
Γεωργία σε θέματα Αγωγής Υγείας,
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και
Πολιτιστικών Θεμάτων

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

1)Εξοικειώνει τους μαθητές της γενικής εκπαίδευσης με την
αναπηρία

2)Αποτελεί πολύτιμη ευκαιρία για την κοινωνική ένταξη των μελών
μιας ομάδας ΑΜΕΑ. 

3)Ενισχύει το αίσθημα της συνεργασίας και της φιλίας

4)Συμβάλλει στην άρση των προκαταλήψεων, στην καταπολέμηση
των διακρίσεων και του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία

5)Ανάπτυξη Μεικτών ομάδων(unified teams)

6) Να κατανοήσουν οι μαθητές της  γενικής εκπαίδευσης τις
δυσκολίες αλλά και τις ικανότητες των αθλητών με νοητική
αναπηρία αλλά και ταυτόχρονα οι ίδιοι οι αθλητές ΑΜΕΑ να
συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Καινοτόμο Ευρωπαϊκό, Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα των Special Olympics
Ελλάς ¨ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ-
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙ" που γίνεται σε
συνεργασία με το 1ο Γυμνάσιο
Νάξου, το 2ο Γυμνάσιο Νάξου και το
Γυμνάσιο Βίβλου.


