
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Βελτίωση και ενίσχυση των ήπιων δεξιοτήτων (κριτική

σκέψη, ομαδική συνεργασία, επικοινωνία, επίλυση

προβλήματος, αυτοέλεγχος) με χρήση της ψηφιακής

τεχνολογίας και προώθηση των συνεργατικών πρακτικών.

Χρήση των ΤΠΕ για την υποστήριξη καινοτόμων

εκπαιδευτικών και διδακτικών πρακτικών.

Αξιοποίηση της ψηφιακής υποδομής του σχολείου για τη

βελτίωση τουεκπαιδευτικού έργου.

Συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε καλλιτεχνικές και

αθλητικές δράσεις.

Πρακτικές μάθησης και μορφές

συνεργασίας

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών , η ενίσχυση

της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης, της

ενσυναίσθησης και της εμπιστσύνης ώστε να δημιουργηθεί

ένα ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών του σχολείου για την καλλιέργεια

καλών σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.

Συναινετική διαμόρφωση πλαισίου ενδοσχολικής

συμπεριφοράς των μαθητών.

Καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές για ειρηνική

διευθέτηση συγκρούσεων.

Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των

μαθητών

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Οι εκπαιδευτικοί να συνδιαμορφώνουν με τους μαθητές/-

ήτριες το πλαίσιο και τον κανονισμό της λειτουργίας της

τάξης.

Οι εκπαιδευτικοί να συνεργάζονται με τους μαθητές/-ήτριες

για τη διευθέτηση προβλημάτων της μαθητικής κοινότητας.

Οι μαθητές/-ήτριες να καλλιεργούν κλίμα σεβασμού και

εμπιστοσύνης μεταξύ τους και απέναντι στο δάσκαλό τους.

Οι μαθητές/-ήτριες να νιώθουν ισότιμοι στη σχολική τάξη και

στη σχολική διαδικασία

Οι μαθητές/-ήτριες να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα μεταξύ

τους.

Οι μαθητές/-ήτριες να νιώσουν αυτοπεποίθηση και

αυτοεκτίμηση στη σχολική διαδικασία.

Εφαρμογή των κανόνων στη σχολική

τάξη

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

Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών

προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων που συμπληρώνουν

το Πρόγραμμα Σπουδών, ενθαρρύνουν τη μαθητική

πρωτοβουλία, καλλιεργούν το δημοκρατικό διάλογο,

συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος, βελτιώνουν τις

σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας και

συντελούν στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών για

συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και καινοτόμες

δράσεις.

Ενεργοποίηση του Συλλόγου Γονέων στις δράσεις του

σχολείου και διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου

συνεργασίας μεταξύ σχολείου και κοινότητας (τοπικής

κοινωνίας - γονείς)

Αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς των μαθητών, ενίσχυσητης

υπευθυνότητας, της αυτοπεποίθησης, της συνεργασίας,της

προσωπικότητας και της ικανότητας του μαθητή για την

υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων, κοινωνικοποίηση και δραστηριοποίηση

των μαθητών με την ανάληψη πρωτοβουλίας ώστε να

οδηγηθούν στην αυτοπραγμάτωση και την παραγωγή γνώσης.

Η διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων στη σχολική

κοινότητα.

Σύγχρονο σχολείο και Κοινότητα :

Μια σχέση αμφίδρομη

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις καινοτόμες

παιδαγωγικές πρακτικές και την αναγκαιότητα εισαγωγής

τους στην εκπαιδευτική καθημερινότητα.

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις σύγχρονες

παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις.

Εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών προσεγγίσεων στην τάξη,

εντοπισμός αδυναμιών και αντιμετώπισή τους.

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε

σύγχρονες παιδαγωγικές

προσεγγίσεις στη διδασκαλία

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


