
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

-Χρήση εποπτικών - διδακτικών μέσων κατά τη διαδικασία της
μάθησης.

-Κωδικοποίηση του μαθήματος και αξιοποίηση μνημονικών
στρατηγικών(λέξεις,ρίμες,οπτικοποιήσεις, κατηγοριοποιήσεις).

-Χρήση Διαγραμμάτων Οργάνωσης του μαθήματος.

-Διαπολιτισμική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

-Ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος μεταξύ των μαθητών.

Εφαρμογή Διαφοροποιημένης
Διδασκαλίας

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Σκοπός της δράσης είναι η βελτίωση της συνέπειας των
μαθητών/τριών στο πρόγραμμα του σχολείου και η έγκαιρη
προσέλευσή τους στο μάθημα, ώστε να υπάρξει μείωση των
απουσιών.

Ένας γενικότερος στόχος είναι η  αποδοχή και η εφαρμογή του
σχολικού πλαισίου για την φοίτηση των μαθητών/τριών από
εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές.

Παρακολούθηση της φοίτησης και της
σχολικής διαρροής

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών



A/AΣτόχος Βελτίωσης
Σχέδιο
Δράσης

1

Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η βελτίωση των σχέσεων μεταξύτων μαθητών/τριών μέσω της
καλλιέργειας ειρηνικών τρόπωνδιευθέτησης συγκρουσιακών καταστάσεων, καθώς και η ενίσχυση
της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της ομαδικότητας και τηςαλληλεγγύης στην σχολική
κοινότητα, ώστε να δημιουργηθεί έναασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον μάθησης. 

Βελτίωση
των
σχέσεων
μεταξύ των
μαθητών/τριών

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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        Πρωταρχικός στόχος της δράσης είναι η διαμόρφωση ενός
υποστηρικτικού σχολικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο
καλλιεργείται ο σεβασμός, η εμπιστοσύνη και η συνεργασία μεταξύ
των μαθητών / τριών και των εκπαιδευτικών. Επίσης, η υποστήριξη
και ενημέρωση των εκπαιδευτικών από τη σχολική ψυχολόγο
σχετικά με θέματα διαχείρισης δυσλειτουργικών συμπεριφορών και
ψυχικής ενδυνάμωσης των μαθητών / τριών.

ΜΝΑΕ: Θεσμός του Συμβούλου
Καθηγητή στα ΕΠΑΛ Συμβουλευτική
υποστήριξη εκπαιδευτικών

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Αποτίμηση των τυπικών και άτυπων σχέσεων μεταξύ των
γονιών και του σχολείου
Εξέταση ύπαρξης μηχανισμών τακτικής, αμφίδρομης και
αποδοτικής επικοινωνίας του σχολείου με τους γονείς
Ενίσχυση διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου –
οικογένειας
Υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης, συνεργασίας και
επιμόρφωσης γονέων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος
Εντοπισμός προβλημάτων και αδυναμιών, όπως ελλείμματα
επικοινωνίας και εμπιστοσύνης, περιορισμένη συνεργασία
Συνεργασία του σχολείου τόσο με τους γονείς, όσο και με
εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς (π.χ. ΚΕΣΥ)
Μεγαλύτερη κατανόηση των αναγκών του παιδιού, αλλά και
των αναγκών και επιθυμιών των γονέων.
Στήριξη του εκπαιδευτικού έργου από τους ίδιους τους γονείς.

Συνεργασία σχολείου και οικογένειας
για την πολύπλευρη ανάπτυξη και το
καλώς εννοούμενο συμφέρον του
παιδιού

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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   * Σκοπό του σχεδίου δράσης αποτελεί η σύνδεση του σχολείου με
το εξωτερικό περιβάλλον, ώστε να έρθει σε επαφή με διάφορους
συλλόγους και να συμμετάσχει σε κοινές δράσεις με φορείς της
τοπικής κοινωνίας.

   * Σκοπό του σχεδίου δράσης αποτελεί η καταλληλότητα των
σχολικών χώρων και η διάταξή τους, με βάση τις ανάγκες του
σχολικού προγράμματος, ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός
ευχάριστου και λειτουργικού περιβάλλοντος και κατ΄ επέκταση στην
εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα.

    * Σκοπό του σχεδίου δράσης αποτελεί η αποδοτικότερη κατανομή
και διαχείριση των οικονομικών πόρων, ώστε να συμβάλλει στην
ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και στην βέλτιστη κάλυψη
των αναγκών του σχολείου.

Διευθέτηση και προτεραιοποίηση
στόχων της σχολικής μονάδας ,
Αξιοποίηση και αναβάθμιση των
χώρων και των υποδομών ,
Διαχείριση και κατανομή

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Αύξηση της συμμετοχής του σχολείου μας σε κοινές δράσεις με
φορείς και με άλλα σχολεία.

Πιο άμεση  και συχνή συνεργασία με τον Δήμο , την Σχολική
Επιτροπή και άλλους φορείς.

Μεγαλύτερη  προβολή του σχολείου στην τοπική κοινωνία και 
βελτίωση της γενικότερης εξωστρέφειας του.

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Σχεδιασμός και υλοποίηση ενδοσχολικών επιμορφωτικών δράσεων
για τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την ενδυνάμωσή τους σε
θέματα σχετικά με πρώτες βοήθειες, κυκλοφοριακή αγωγή και οδική
ασφάλεια. Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εξ αποστάσεως
επιμορφωτικά σεμινάρια που διοργανώνονται από φορείς, όπως
Ι.Ε.Π., ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Δ.Δ.Ε., Κ.Π.Ε..

Διοργάνωση επιμορφώσεων

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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       Συμμετοχή για δεύτερη φορά της σχολικής μονάδας στο
ευρωπαϊκό πρόγραμμα με σκοπό την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών
κονδυλίων που θα έχουν ως σκοπό τον εμπλουτισμό του εξοπλισμού
του σχολικού εργαστηρίου με σύγχρονα μέσα. Τόσο οι μαθητές όσο
και οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του
προγράμματος αυτού, καθώς επίσης και οι επόμενες σχολικές γενεές
που θα κάνουν χρήση του εξοπλισμού,    θα εμπλουτίσουν τις 
γνώσεις τους και θα έρθουν σε επαφή με την τεχνολογία του αμέσου
μέλλοντος που καλπάζει.

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα NOESIS


