
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Η βελτίωση των σχέσεων των μαθητών, η ενίσχυση της
επικοινωνίας, της συνεργασίας, της κατανόησης, της αλληλεγγύης
και της εμπιστοσύνης, ώστε να διασφαλιστεί ένα ασφαλές,
ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης.

Η δράση αποσκοπεί στην καλλιέργεια θετικού κλίματος, τη
διαμόρφωση υγιών σχέσεων και την αντιμετώπιση των αρνητικών
συμπεριφορών και των προβλημάτων που πιθανόν προκύψουν 
μεταξύ των μαθητών/τριών. Η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης,
δημοκρατικού διαλόγου, ενσυναίσθησης, αλληλοεκτίμησης και
σεβασμού της προσωπικότητας και της διαφορετικότητας, θα
συμβάλλει στην ομαλή και δημιουργική συνύπαρξη των
μαθητών/τριών, στην ειρηνική και δημιουργική διευθέτηση των
διαφορών/διαφωνιών, καθώς και στην εξομάλυνση των
προβλημάτων που αφορούν στις σχέσεις τους γενικότερα. Η
πρόληψη της βίας και του εκφοβισμού σε συνδυασμό με την
αντιμετώπισή τους, εφόσον εκδηλωθούν ανάλογα περιστατικά, θα
επιτρέψει την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας και της σχολικής ζωής.

Η πρόληψη της βίας είναι καλύτερη
από τη θεραπεία: Υποστηρίζουμε
τους/τις μαθητές/τριες μας,
διαμορφώνουμε κλίμα
αλληλοεκτίμησης και σεβασμού της
διαφορετικότητας.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Να συμβάλλει ουσιαστικά στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ισότητα των φύλων και τη διαφορετικότητα, εξοπλίζιντας
ισότιμα κορίτσια και αγόρια με ψηφιακές και επιχειρηματικές
ικανότητες.

Να προάγει την επιμόρφωση και την ενημέρωση των εκπαιδευτικών
σε θέματα ψηφιακής εκπαίδευσης και την καλλιέργεια σχέσεων
καλής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ μαθητών/τριών των
εκπαιδευτικών.

Ψηφιακές και Επιχειρηματικές
Δεξιότητες για την Κυκλική
Οικονομία Girls go circular

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

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Κινητοποίηση και ενίσχυση της συμμετοχής τω μαθητών σε δράσεις
κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης.

Ενίσχυση της εξωστρέφειας και επιδίωξη συνεργασιών με την
τοπική και ευρύτερη κοινωνία.

Συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Ο σχεδιασμός ενός μοντέλου ενδοσχολικής επιμόρφωσης καθώς και
η υλοποίηση δράσεων με αντικείμενο την ανάπτυξη συνεργατικών
πρακτικών, οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου που παρέχει η σχολική μας μονάδα, με τελικό
αποδέκτη τους μαθητές και τις μαθήτριες μας.

Η ενδυνάμωση του ψηφιακού εγγραμματισμού των εκπαιδευτικών
μέσα από την ανάγκη αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνίας, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών
πρακτικών μεταξύ εκπαιδευτικών του σχολείου μας και
εκπαιδευτικών όμορων σχολείων (δίκτυα μάθησης).

Ενδοσχολική επιμόρφωση
εκπαιδευτικών με την αξιοποίηση
των ΤΠΕ, μέσω της ανάπτυξης
συνεργατικών πρακτικών
διδασκαλίας και δικτύων μάθησης.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


