
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τα μέτρα που πρέπει να πάρουν και
τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουν ώστε να περιηγούνται με
ασφάλεια στο διαδίκτυο. Να μελετηθούν τα μέτρα που έχει πάρει το
σχολείο για το θέμα και, αν χρειάζεται, να προταθούν και άλλα.

Να μελετηθεί το πρόβλημα του εκφοβισμού μέσα από το διαδίκτυο.

Ασφάλεια στο διαδίκτυο
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Συλλογή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που αφορά στη διδασκαλία
των φυσικών επιστημών (προσομοιώσεις – εικονικά πειράματα).

Βιντεοσκόπηση πειραμάτων φυσικής – συλλογή παρόμοιων βίντεο
από το διαδίκτυο.

Ανάρτηση του υλικού στην ιστοσελίδα του σχολείου και διάθεσή του
σε όλους τους εκπαιδευτικούς.

Ενίσχυση με ψηφιακά μέσα της
διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Να διαμορφωθεί στο σχολείο κλίμα αλληλοσεβασμού, εμπιστοσύνης
και σεβασμού της διαφορετικότητας.

Να εφοδιαστούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου με γνώσεις και
δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν τα
προβλήματα συγκρούσεων που παρουσιάζονται στην τάξη τους και
να βελτιώσουν το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης.

Να δημιουργηθούν θεσμοί και πρακτικές που θα βελτιώσουν την
επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές.

Να δημοσιοποιήσει μέσω της ιστοσελίδας τις δράσεις που θα γίνουν
στα πλαίσια της εξωστρέφειας  και της διάχυσης καλών πρακτικών

Βελτίωση σχέσεων μεταξύ
μαθητών/τριών αντιμετώπιση
σχολικού εκφοβισμού

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Να διαμορφωθεί κλίμα εμπιστοσύνης, αλληλοκατανόησης,
συνεργασίας και ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών –
μαθητών.

Να εφοδιαστούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου με γνώσεις και
δεξιότητες οι οποίες θα τους βοηθήσουν να διαχειριστούν τα
προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζονται στην τάξη τους και
να βελτιώσουν το παιδαγωγικό κλίμα της τάξης.

Να δημιουργηθούν θεσμοί που θα βελτιώσουν την επικοινωνία
ανάμεσα στον εκπαιδευτικό τους μαθητές/τριες και τους γονείς τους.

Να δημοσιοποιήσει μέσω της ιστοσελίδας τις δράσεις που θα γίνουν
στα πλαίσια της εξωστρέφειας  και της διάχυσης καλών πρακτικών

Βελτίωση σχέσεων μεταξύ μαθητών –
εκπαιδευτικών

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

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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Η προώθηση των προγραμμάτων στα οποία ήδη συμμετέχει το
σχολείο και βρίσκονται σε εξέλιξη και η διερεύνηση των
δυνατοτήτων για τη συμμετοχή σε νέα.

Η δημοσιοποίηση μέσω της ιστοσελίδας και του τοπικού τύπου τις
δράσεις που θα γίνουν στα πλαίσια της εξωστρέφειας  και της
διάχυσης καλών πρακτικών

Υλοποίηση Ευρωπαϊκών
προγραμμάτων. Υλοποίηση
προγράμματος Erasmus,
προγραμμάτων e twinning,
Συμμετοχή στα «Οικολογικά
Σχολεία».

2

Να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές/τριες σε
περιβαλλοντικά ζητήματα και ιδίως με αυτά που σχετίζονται με την
κλιματική αλλαγή.

Να υιοθετηθούν πρακτικές μείωσης του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι.

Να υποστηρίξει και να ενισχύσει συνεργασίες μεταξύ των
μαθητών/τριών τόσο του δικού μας όσο και με μαθητές άλλων
σχολείων.

Να επιδιωχθεί η ενίσχυση των σχέσεων και η επιδίωξη συνεργασιών
με φορείς (οικολογικές οργανώσεις, Δήμος)

Να δημοσιοποιήσει μέσω της ιστοσελίδας τις δράσεις που θα γίνουν
στα πλαίσια της εξωστρέφειας  και της διάχυσης καλών πρακτικών

Απόκτηση οικολογικής συνείδησης –
φροντίδα για το περιβάλλον


