
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση



A/AΣτόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

ενίσχυση  ψηφιακών δεξιοτήτων
μαθητών/τριών
ενασχόληση με σχολικές
δραστηριότητες και εκπαιδευτικά
προγράμματα
ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ
μαθητών/τριων
ενίσχυση συνεργασίας
μαθητών/τριων και εκαπιδευτικών

Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτωνμαθητών/τριων, δημιουργία
ηλεκτρονικού σχολικού περιοδικού,ηλεκτρονική σελιδοποίηση.

2

Σύνδεση με την παράδοση 
ανάπτυξη πολιτιστικών δράσεων
συνεργασίες με πολιτιστικούς
χορευτικούς ομίλους
συνεργασίες μαθητών/τριων και
εκπαιδευτικών

Δημιουργία χορευτικού ομίλου -Προώθηση της παράδοσης και του
πολιτισμού

3

εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών
πρακτικών
συνεργασία με ΕΚΠΑ και άλλα ΑΕΙ
για νέες διδακτικέςπροσεγγίσεις
Συμμετοχή σχολείου στα
καινοτόμα σχολεία.

Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσειςστις θεωρητικές και θετικές
επιστήμες

4

ανάπτυξη σχολικών
δραστηριοτήτων
ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ
μαθητών/τριων
προώθηση της φιλαναγνωσίας

Φιλαναγνωσία: "Παράθυρο στονκόσμο"

5

δημιουργία μουσικού ομίλου
ενασχόληση με  την παράδοση και
τον πολιτισμό
μαθητικές δημιουργίες

Δημιουργία μουσικού ομίλου καιανάπτυξη μαθητικών
δραστηριοτήτων και δημιουργιών

6

ανάπτυξη δεξιοτήτων
αυτοέκφρασης μαθητών/τριών
ενίσχυση συνεργασίας
μαθητών/τριων
ανάπτυξη διασχολικών
δραστηριοτήτων συνεργασιών
διάχυση στην κοινότητα
πολιτιστικών δραστηριοτήτων

 

 

 

Δημιουργία θεατρικού ομίλου-Ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοέκφρασης
και επικοινωνίας - Διάχυση στηνκοινότητα



Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

υποστήριξη και συνεργασία μαθητών/τριων & εκπ/κών
αναβάθμιση υποδομών
επιδείωξη συνεργασιών με φορείς, συγγραφείς κλπ
άνοιγμα στη σχολική κοινότητα και τοπική κοινωνία

Εμπλουτισμός σχολικής βιβλιοθήκης,
άνοιγμα στη μαθητική κοινότητα και
την τοπική κοινωνία

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων και
υποδομών
αναβάθμιση ιστοσελίδας σχολείου

Αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών,
επέκταση ασύρματου και ενσύρματου
δικτύου και εργαστηρίου Η/Υ

2
αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων
οικολογικές παρεμβάσεις στους χώρους

Οικολογικές παρεμβάσεις -
Δημιουργία πράσινης γωνιάς

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Ενίσχυση σχέσεων και ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς
συμμετοχή σε διασχολικές συνεργασίες (δίκτυο)
εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων και διάχυση καλών
πρακτικών

 

Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με
τη Βιβλιοθήκη της Βουλής και
συμμετοχή σε πιλοτικό πρόγραμμα
(εκπαιδευτικό - πολιτιστικό) με
δίκτυο σχολείων



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς
σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων με άλλα σχολεία
συνεργασία με φορείς
διάχυση στην κοινότητα

Ανθρώπινα δικαιώματα.
Εκπαιδεύοντας τους μαθητές & την
κοινότητα

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


