
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Χαρακόπουλος Χρήστος, Μπραντής Γεώργιος, Παπαδοπούλου
Διαμαντούλα

Η διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης καθηγητών και μαθητών από
τη σχολική πραγματικότητα, τις διδακτικές πρακτικές και τις
μαθησιακές ανάγκες.

 

«Διδάσκουμε καλύτερα, μαθαίνουμε
καλύτερα»

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Μανάκα Μαρία, Μπραντής Γεώργιος, Παπαδοπούλου Διαμαντούλα

Η διερεύνηση ύπαρξης σχολικής διαρροής στο σχολείο.

 

«Σχολική διαρροή: Εγκατάλειψη ή
αναγκαστική αποχώρηση;»

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Καζάνης Ευστράτιος, Μπόγια Ευαγγελία, Γκαντίρη Σταυρούλα,
Ουζεϊρ Αϊσέ

Στόχος μας είναι οι μαθητές μέσα από τα αποτελέσματα των
δράσεων να επικοινωνήσουν σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο
ανταλλάσσοντας εμπειρίες και σκέψεις και συγχρόνως οι μαθητές
να εκφράσουν συναισθήματα και να ασκηθούν στον έλεγχο των
αρνητικών συναισθημάτων που απευθύνονται στους συμμαθητές
τους.

 

Δημιουργία κοινωνιογράμματος



Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Καζάνης Ευστράτιος, Μπόγια Ευαγγελία, Γκαντίρη Σταυρούλα,
Ουζεϊρ Αϊσέ

Στόχος μας είναι η καλλιέργεια σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ
μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών έτσι ώστε να συμβάλει
θετικά στην προαγωγή της λειτουργίας των σχέσεων ιδιαίτερα σε
ό,τι αφορά την αποδοχή της πολιτισμικότητας και συνάμα βελτίωση
της επικοινωνίας, συνεργασίας, αλληλεγγύης ώστε να δημιουργηθεί
ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης.

 

Καλλιεργούμε τον σεβασμό και την
εμπιστοσύνη μεταξύ
μαθητών/μαθητριών και
εκπαιδευτικών

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Στο σχολείο μας δεν μπορεί να υλοποιηθεί διότι απευθυνόμαστε σε
ενήλικες μαθητές.

Μη υλοποιήσιμο

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Καραμπούλα Δήμητρα, Δοξαρά Μαρκέλα, Ραλλίδης Γεώργιος,
Ξανθούλης Ξανθούλης, Γκαϊτατζής Χρήστος

           Στόχοι: Μείωση των έντυπων εγγράφων και κατ' επέκταση
της γραφειοκρατίας

                        Εκσυγχρονισμός των διαδικασιών

                        Καλύτερη αξιοποίηση προσωπικού-εξοπλισμού

            

"Ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικού
πρωτοκόλλου"

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Αλεξογιαννοπούλου Βασιλική, Δοξαρά Μαρκέλα, ΡαλλίδηςΓεώργιος,
Ξανθούλης Ξανθούλης, Γκαϊτατζής Χρήστος

Στόχος: Η ενίσχυση των σχέσεων και η επιδίωξη της συνεργασίας με
φορείς όπως όμοροι δήμοι.

Επίσκεψη μαθητών στην περιοχή του
δάσους Νυμφαίας για κατασκευή
παρατηρητηρίου

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

 Καραμπούλα Δήμητρα, Αλεξογιαννοπούλου Βασιλική, Δοξαρά
Μαρκέλα, Ραλλίδης Γεώργιος, Ξανθούλης Ξανθούλης

Ένας από τους στρατηγικούς στόχους του σχεδιαστικού πλάνου
είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσω της δια
βίου μάθησης. 

 

 

Δια βίου μάθηση

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

 Καραμπούλα Δήμητρα, Αλεξογιαννοπούλου Βασιλική, Ραλλίδης
Γεώργιος, Ξανθούλης Ξανθούλης, Γκαϊτατζής Χρήστος

Στόχος:

Η εύρυθμη λειτουργία του σχολικού περιβάλλοντος

 

Δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος


