
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι:

Η διαρκής ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών για τα
προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων, των διαγωνισμών
και των διάφορων αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων και
η ενθάρρυνση για την συμμετοχή τους σε αυτές.
Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς ομίλους, στόχος της δράσης
είναι η εφαρμογή του θεσμού για πρώτη φορά στο σχολείο με
τρόπο τέτοιο ώστε να γίνει ελκυστικός για τους μαθητές και
μαθήτριες, να εμπλέξει όσο το δυνατόν περισσότερους
εκπαιδευτικούς και να συνεχιστεί και τα επόμενα σχολικά
έτη. 
Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης αποσκοπεί στο να αντλήσει
πληροφορίες και καλές πρακτικές από την εμπειρία
προηγουμένων ετών ώστε να δημιουργήσει ένα αναλυτικό και
διεξοδικό αρχείο δραστηριοτήτων σε όλες τις
προαναφερόμενες δράσεις που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και στο μέλλον από οποιονδήποτε εκπαιδευτικό θελήσει να
ασχοληθεί με τις δράσεις και τις δραστηριότητες αυτές. 

«Ενημέρωση και παρότρυνση των
μαθητών και μαθητριών για
συμμετοχή σε προγράμματα
σχολικών δραστηριοτήτων, ομίλους,
διαγωνισμούς και αθλητικές και
πολιτιστικές δράσεις».
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Στόχοι των δράσεων είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες:

Να έρθουν σε επαφή με τον πολιτισμό (ήθη, έθιμα, διατροφή,
θρησκεία, μουσική, τέχνη, συνήθειες) και την ιστορία της
Μικράς Ασίας
Να εντοπίσουν τις περιοχές όπου έζησαν και
δραστηριοποιήθηκαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας
Να γνωρίσουν τα τραγικά γεγονότα της μικρασιατικής
καταστροφής
Να κατανοήσουν τους δεσμούς που ενώνουν του Έλληνες και
τους λόγους εξάπλωσης του ελληνικού στοιχείου
Να συνεργαστούν μεταξύ τους αλλά και με τους
εκπαιδευτικούς και μέσα από την διαθεματικότητα να
υλοποιήσουν δράσεις
Να δημιουργήσουν ψηφιακό ή/και έντυπο υλικό ως απόρροια
των δράσεων.

"1922-2022: 100 χρόνια μνήμης"
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Στόχοι:

Η εφαρμογή καινοτόμων- εναλλακτικών διδακτικών
πρακτικών
Η εφαρμογή εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης
Η υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Η εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης

" Ένα καινοτόμο σχολείο για όλους"

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Στόχοι:

Η υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των
μαθητών/τριών-Ενθάρρυνση για συμμετοχή σε συλλογικές
δράσεις.
Η πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του
εκφοβισμού
Η αποδοχή της διαφορετικότητας 
Η καλλιέργεια κλίματος εμπιστοσύνης, αλληλεγγύης και
σεβασμού.

"Δε φοβάμαι - Συμμετέχω –
Συνεργάζομαι"

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Βασικός σκοπός του σχεδίου δράσης είναι:

η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ σχολείου και γονέων με στόχο την 
πιο ενεργή συμμετοχή τους  στις δραστηριότητες του σχολείου.

Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης είναι:

Η διαμόρφωση ενός ευνοϊκού κλίματος συνεργασίας μεταξύ
σχολείου και γονέων
Η στενότερη συνεργασία του σχολείου με τον ΣύλλογοΓονέων
και Κηδεμόνων του σχολείου, η αντιμετώπισηπροβλημάτων
και η λήψη αποφάσεων και ενεργειών
Η ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης μεταξύ
εκπαιδευτικών και γονέων.

 

"Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο" -
Συμμετοχή των γονέων στη σχολική
ζωή

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Στόχοι:

α) Σχολική και Κοινωνική ζωή: 

Η διαρκής ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών του
σχολείου για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του
σχολείου και τον  Κανονισμό λειτουργίας των Μαθητικών
Κοινοτήτων
Η προσπάθεια πιστής εφαρμογής τους από το σύνολο των
μελών της σχολικής κοινότητας

 

Β) Σύγχρονο σχολείο: 

Η προσπάθεια για συνέχιση  και εμπλουτισμό των δράσεων
του σχολείου για την  προστασία και αξιοποίηση των
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του σχολείου (αυλή,
αλσύλλιο, αίθουσες διδασκαλίας, αμφιθέατρο κ.α.) 
Ο εκσυγχρονισμός των σχολικών χώρων - υποδομών με
δράσεις-ενέργειες στις οποίες θα συνεργάζονται όλα τα μέλη
της σχολικής κοινότητας 
Η προσπάθεια για πληρέστερο εξοπλισμό όλων των  αιθουσών
διδασκαλίας ανά ειδικότητα με ψηφιακά εποπτικά μέσα-
επιπλέον εργαστηριακό εξοπλισμό και -σε συνεργασία με το
Εσπερινό Λύκειο, στο οποίο στεγάζονται τρία (3) τμήματα
Γενικής Παιδείας του σχολείου -εξ αρχής εγκατάσταση 
εποπτικών μέσων διδασκαλίας & εξοπλισμός αιθουσών με 
σχολικά έπιπλα (θρανία, καρέκλες, έδρανα).

 

«Σχολική και Κοινωνική ζωή-
Σύγχρονο σχολείο»

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

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι:

η ενημέρωση των εκπαιδευτικών αρχικά και των μαθητών και
μαθητριών στη συνέχεια για τα Ευρωπαϊκά προγράμματα (e-
twinning, Erasmus). Στο σχολείο δεν έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν
τέτοιου είδους προγράμματα, κάτι το οποίο σκοπεύει να αλλάξει η
συγκεκριμένη δράση.

«Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά
Προγράμματα»
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Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι:

η προσπάθεια δημιουργίας ενός Δικτύου στο οποίο θα συμμετέχουν
όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία, εκπαιδευτικοί και μαθητές
και μαθήτριες. Το Δίκτυο θα ασχολείται με φιλανθρωπικές και
περιβαλλοντικές δράσεις (συγκέντρωση τροφίμων, αστέρια της
Ευχής, συγκέντρωση πλαστικών καπακιών, δεντροφυτεύσεις κ.α.) με
απώτερο στόχο την καλλιέργεια  στους μαθητές και μαθήτριες αξιών
όπως ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός και το έμπρακτο
ενδιαφέρον για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.  

«Δίκτυο Κοινωνικών Δράσεων και
Αλληλεγγύης»


