
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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1. Εξωραισμός του υπάρχοντος κηπάριου με καλλωπιστικά και
αρωματικά φυτά στα πλαίσια της ευρύτερης αναμόρφωσης της
σχολικής μονάδος.

2. Εξοικίωση των μαθητών με τη φύση, την ανθοκομία και την
κηπουρική.

3. Κοινωνικοποίηση των μαθητών και αλληλεπίδραση με άλλα
πλαίσια και δομές, τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα και
περιορισμούς λόγω COVID-19.

Χρώματα κι αρώματα στο κήπο μας

2
Εκ νέου δημιουργία με τους μαθητές των κανόνων συμπεριφοράς
εντός και εκτός τάξης και ανάρτησή τους μέσα στις σχολικές
αίθουσες. Καλλωπισμός και οργάνωση των σχολικών αιθουσών. 

Οργάνωση και καλλωπισμός
αιθουσών

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Στόχος της δράσης είναι να ενημερώσει μαθητές γειτονικών γενικών 
σχολείων  σχετικά με τη αναπηρία, να ευαισθητοποιήσει, 
να δημιουργήσει το αίσθημα της αποδοχής και της συνεισφοράς, να 
προωθήσει τη συνεργασία τους με τους μαθητές του Ειδικού Λυκείου 
εντός και εκτός γηπέδων και τελικά να προάγει την ένταξη των 
μαθητών με αναπηρία σε έναν κόσμο χωρίς προκαταλήψεις 
απαλλαγμένο από φαινόμενα εκφοβισμού και αποκλεισμού.

Η δράση ωφελεί ποικιλοτρόπως τους μαθητές και τις μαθήτριες 
καθώς  αποκτούν νέα βιώματα και αναπτύσσεται η ενσυναίσθησή 
τους. Κατανοούν την αναπηρία και τη διαφορετικότητα και τελικά 
αναγνωρίζουν την προσπάθεια αλλά και τις δυνατότητες όλων. 
Μαθητές με και χωρίς αναπηρία βιώνουν τη χαρά που προσφέρει ο 
αθλητισμός ενώ παράλληλα χτίζονται τα θεμέλια για μια κοινωνία 
χωρίς αποκλεισμούς όπου όλοι μπορούν να έχουν ουσιώδη και 
πολύτιμο ρόλο.

Ενταξιακή εκπαιδευτική δράση
μαθητών με και χωρίς αναπηρίες, με
συμμετοχή σε μεικτές αθλητικές
δράσεις.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Η σύνδεση του σχολείου με την οικογένεια μέσα από βιωματικές
δράσεις που εστιάζουν στη συνεργασία σχολείου-οικογένειας
,επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον σε ζητήματα που αφορούν την
εφηβεία και την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια

Δημιουργώντας γέφυρες
επικοινωνίας και συνεργασίας

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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- Συνεργασία εκπαιδευτικών - μαθητών για προαγωγή της
καλαίσθητης εικόνας του σχολικού περιβάλλοντος και πιο
συγκεκριμένα στον αύλειο χώρο

- Δημιουργία αισθητικού αποτελέσματος για την ενίσχυση των
θετικών αισθημάτων τόσο των μαθητών κατά την ώρα του
διαλείμματος και γενικά της παραμονής τους στο σχολείο, όσο και
όλων των παρευρισκόμενων στον αύλειο χώρο του σχολείου
(εκπαιδευτικοί, επισκέπτες κ.τ.λ.).

"ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΣ"

Σχολείο και κοινότητα



Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


