
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Στόχος είναι να: 

βελτιώσουν οι μαθητές/τριές τις δεξιότητές τους μέσα από
κοινές δράσεις
βελτιωθούν οι γνωστικές ικανότητες των παιδιών
αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ τους

¨Συνδιδασκαλίες διαφορετικών
ειδικοτήτων εκπαιδευτικών¨

2

Στόχοι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι η ευαισθητοποίηση σε
θέματα προσβασιμότητας μέσω της βιωματικής και ανακαλυπτικής
μάθησης, η χρήση νέων τεχνολογιών και ενίσχυση ψηφιακών
δεξιοτήτων και η ανάπτυξη πνεύματος ομαδικότητας και
συμπερίληψης. 

¨Χαρτογραφώντας την
Προσβασιμότητα¨, Spotlight on
innovation, ΑΜΚΕ

3

Στόχος είναι η αφύπνιση του πνεύματος ενεργού πολίτη σε μικρές,
καθημερινές πράξεις οι οποίες έχουν μεγάλο περιβαλλοντικό
αντίκρισμα όταν έχουν μαζικό χαρακτήρα. Επιπλέον, μέσα από την
δράση αυτή, οι μαθητές/τριές να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν
το ομαδικό πνεύμα και την συνεργατικότητα. 

¨Σχολικό Δίκτυο Δράσης-Ταπερίστας
2023¨, ΚΠΕ Αρναίας

4

Στόχος της δράσης είναι η ένταξη της κίνησης στην καθημερινότητα
των παιδιών με κινητικά προβλήματα με σκοπό να βελτιώσουν τη
σωματική  και τη ψυχικής τους υγεία. Πιο συγκεκριμένα
επιδιώκεται: 

Βελτίωση φυσικής κατάστασης 
Βελτίωση αδρής και λεπτής κινητικότητας
Ανάπτυξη-βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων
Βελτίωση αισθητηριακής επεξεργασίας σώματος και
αισθήσεων.

Χοροκίνηση: "Έκφραση ψυχής και
σώματος¨



5

Στόχος του προγράμματος είναι οι μαθητές/τριές: 

να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από το δέντρο της
ελιάς, τους τρόπους καλλιέργειάς του, και να παρατηρήσουν
τις ιδιότητες του ελαιόλαδου
να κατανοήσουν την αξία της ελιάς από την αρχαιιότητα
μέχρι σήμερα
να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος,
γνωρίζοντας τρόπους βιολογικής καλλιέργειας της ελιάς
να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και την απο
κοινού ανακάλυψη 
να κατακτήσουν τους στόχους διαθεματικά μέσα απο τα
αντικείμενα της γλώσσας, των μαθηματικών, της
πληροφορικής και των εικαστικών

"Ελιά: Του Ήλιου η θυγατέρα¨, (Κ.
Παλαμάς)

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Στόχος είναι να καλλιεργηθεί η ομαδικότητα, η συνεργσία, το
δέσιμο της ομάδας και να αναδειχθούν οι δεξιότητες των μαθητών
κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. 

¨Βιωματικά παιχνίδια και παιχνίδια
ρόλων¨

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Στόχος είναι να αναπτυχθεί κλίμα σεβασμού και εμπιστοσύνης
μεταξύ μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών. Οι μαθητές να
αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας μέσα από την ομαδικότητα και
μέσω της αλληλεπίδρασης με τους εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας έτσι
την κοινωνικότητα και την ενσυναίσθησή τους. 

¨Το παιχνίδι ως μέσο αλληλεπίδρασης

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Στόχος είναι να παρέχουν στους γονείς συμβουλευτική,
συναισθηματική στήριξη και καθοδήγηση για θέματα που μπορεί να
προβληματίζουν την οικογένεια και αποσκοπεί στην καλύτερη
επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των γονέων. 

¨Ομάδες γονέων¨



2
Στόχος είναι η επαφή των γονέων με την κοινότητα και η 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
Στόχος είναι, μέσο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί
να διευρύνουν και να εξελίξουν τις γνώσεις τους γύρω από τα
Εργαλεία  Αυτισμού. 

¨Εργαλεία Αυτισμού¨

2
Στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί να διευρύνουν τις γνώσεις τους γύρω
από την παρέμβαση σε παιδί με ΔΕΠΥ στο σχολικό πλαίσιο.

ΔΕΠΥ και Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Ύστερα από μία καλή συνεργασία με την τους φορείς της τοπικής
κοινωνίας, η δράση συνεχίζεται  με στόχο  να εξασφαλιστούν νκαι
φέτος δωρεές και χορηγίες για την κάλυψη ελλείψεων/αναγκών σε
τεχνολογικό, εργστηριακό, εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό για την
διευκόλυνση και την βελτίωση της ποιότητας μάθησης των μαθητών. 

¨Αναζήτηση για Δωρεές και Χορηγίες¨

2
Με αφορμή την αναγκαιότητα για ¨σχολεία ανοικτά¨ προς την
κοινωνία η δράση αυτή συνεχίζεται και την φετινή χρονιά. 

¨Πραγματοποίηση εκδήλωσης Bazaar
με δημιουργίες των μαθητών/τριών¨
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Στόχος είναι: 

να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές/τριές στην προστασία του
περιβάλλοντος
να αναπτυχθεί πνεύμα εθελοντισμού, αλληλεγγύης και
προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία 
να αναπτυχθούν σχέσεις εμπιστοσυνής και αλληλοσεβασμού
μεταξύ των μαθητών/τριών του Ειδικού και του Γενικού
σχολείου ενισχύωντας έτσι την συμπερίληψη 

¨Συνεργασία με την περιβαλλοντική
ομάδα Save your Hood¨

4
Στόχος είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές/τριές των σχολείων
γενικής εκπαίδευσης για θέματα ένταξης ΑΜΕΑ, αποδοχής,
συμπερίληψης και κοινωνικοποίησης των μαθητών/τριών.

¨Κοινή δράση με το Γυμνάσιο Σκαδού
Νάξου¨



5
Στόχος είναι η εξωστρέφεια του σχολείου,  να γνωρίσει η κοινότητα
τις δράσεις του σχολείου μας και  οι μαθητές/τριές να αποκτήσουν 
την εμπειρία της δημιουργίας μίας ραδιοφωνικής εκπομπής, 

¨Ραδιοφωνική εκπομπή¨, στον
¨Aegean Voice¨

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Στόχος είναι να ενημερωθούν οι νεοπροσληφθέντες  εκπαιδευτικοί
για την πρόληψη και διατήρηση της ζωής. 

¨Σεμινάριο με θέμα: Πρώτες Βοήθειες"

2
Στόχος είναι να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί γύρω από θέματα
κατάλληλης διατροφής των ΑΜΕΑ.  

Σεμινάριο με θέμα: Διατροφή και
ΑΜΕΑ"

3
Στόχος είναι να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί για δραστηριότητες
μέσω των οποίων θα ενισχυθεί η αυτοεκτίμηση των μαθητών/τριών. 

Επιμόρφωση με θέμα: ¨Ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης μέσα από τη
συμμετοχή σε ομάδες¨

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Η συμμετοχή στους Πανελλήνιους Αγώνες έχει ως στόχο: 

να ενισχύσει το αίσθημα της φιλίας και της συνεργασίας 
να συμβάλλει στην άρση προκαταλήψεων, στην
καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού των
ατόμων με αναπηρία
 να βοηθήσει στην κοινωνικοποίση των μαθητών/τριών του
σχολείου μας συμμετέχοντας ως ομάδα ΑΜΕΑ

Συμμετοχή στους Πανελλήνιους
Αγώνες Special Olympics Λουτράκι
2022


