Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Προώθηση της υφιστάμενης εμπειρίας και γνώσης στη διά ζώσης και
εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την περαιτέρω υλοποίηση καινοτόμων
διδακτικών προσεγγίσεων και πρακτικών εντός σχολικής
τάξης/εργαστηρίου και εντός ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών
1

περιβαλλόντων, συνδυασμός διά ζώσης και εξ αποστάσεως
διδασκαλίας - Ανάπτυξη συναφούς υποστηρικτικού έντυπου και
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού με την παράλληλη αξιοποίηση

Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών
πρακτικών και Ανάπτυξη
Εκπαιδευτικού υλικού για την
υποστήριξη της διδασκαλίας

του ήδη δημιουργηθέντος από τους καθηγητές του σχολείου και του
υφιστάμενου σε πλατφόρμες, αποθετήρια, έντυπα κ.λπ.

2ωροι όμιλοι μετά το σχολικό πρόγραμμα και άλλες σχολικές
δραστηριότητες/προγράμματα εντός και εκτός σχολικού
προγράμματος, που ενδέχεται να συνδέονται και με μαθητικούς
2

διαγωνισμούς (ως προετοιμασία γι' αυτούς), στην κατεύθυνση της
ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας, της δημιουργικής γραφής, της

Ενασχόληση με ομίλους, σχολικές
δραστηριότητες, προγράμματα

μελέτης των θετικών επιστημών, της αξιοποίησης των
ενδιαφερόντων των μαθητών κ.λπ.

Συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών σε

3

μαθητικούς διαγωνισμούς, σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές

Προετοιμασία για συμμετοχή σε

δράσεις και διά ζώσης ή διαδικτυακή προετοιμασία επ' αυτών (η

σχολικούς διαγωνισμούς, σε

οποία ενδέχεται να συνδυαστεί με τους Ομίλους), στην κατεύθυνση

πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και

της διατήρησης της πολλαπλά ωφέλιμης συναφούς παράδοσης και

αθλητικές δράσεις

κουλτούρας του σχολείου

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Περαιτέρω ενίσχυση της περιβαλλοντικής φροντίδας του σχολείου,
εντός του κτιρίου και στον αύλειο χώρο, στην κατεύθυνση της

1

περαιτέρω καλλιέργειας της αγαπητικής σχέσης και του σεβασμού

Προστασία, αξιοποίηση και

του σχολικού χώρου από τους μαθητές, καθώς και της

εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων-

καλλιτεχνικής τους "ματιάς" στον χώρο όπου διάγουν τον μισό τους

υποδομών - Ανανέωση του σχολικού

καθημερινό χρόνο, με ενδεχόμενη ανανέωση της διαρρύθμισής του -

χώρου

Προστασία και πλήρης αξιοποίηση με εκσυγχρονισμό, στο μέτρο του
εφικτού, των σχολικών χώρων-υποδομών

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Στο πλαίσιο της συναφούς παράδοσης του σχολείου, πρωτοβουλίες
για περαιτέρω διαμόρφωση-συμμετοχή σε δίκτυα σχολείων σε
1

συνδυασμό με την Αειφορία, συνεκπαίδευση, δράσεις
φιλανθρωπικής προσφοράς, επιστημονικές/καλλιτεχνικές

Σχολική δικτύωση και Αειφορία

εκδηλώσεις του σχολείου με συμμετοχή καθηγητών και μαθητών και
διάχυσή τους στην κοινότητα

Στο πλαίσιο της συναφούς παράδοσης του σχολείου, συνέχιση της
διενέργειας πρακτικής άσκησης φοιτητών στη σχολική μονάδα και
2

της συνεργασίας με εκπαιδευτικούς, επιστημονικούς, πολιτιστικούς

Ενίσχυση σχέσεων και συνεργασιών

κ.λπ. φορείς, στην κατεύθυνση α) της διασύνδεσης Δευτεροβάθμιας

με φορείς

και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) της προσφοράς σε μαθητές,
εκπαιδευτικούς, κηδεμόνες, τοπική και υπερτοπική κοινότητα

Ενίσχυση της διαδικτυακής παρουσίας της σχολικής μονάδας, των
3

επικοινωνιακών της διαύλων και της προβολής του σχολικού έργου

Προβολή του σχολικού έργου-διάχυση

με δράσεις όπως η ανανέωση ή η εξαρχής δημιουργία της σχολικής

καλών πρακτικών-επικοινωνία

ιστοσελίδας κ.ά.

Συνεχίζοντας τη σχετική παράδοση του σχολείου, περαιτέρω
προώθηση της εξωστρέφειας μέσω συστηματικών και συλλογικών
4

προσπαθειών για πάσης φύσεως ενδοεαλλαδικές και εξωελλαδικές
μετακινήσεις, εντός ή εκτός δράσεων/προγραμμάτων, στο πλαίσιο

Εξωστρέφεια

της επιστημονικής-διδακτικής-κοινωνικοποιητικής-ψυχ-αγωγικής
διάστασης

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ενδοσχολικές, διασχολικές και
1

συνεργατικές με φορείς επιμορφωτικές δράσεις - αξιοποίηση της
ετεροπαρατήρησης

Σχέδιο Δράσης
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε
επιμορφωτικές δράσεις

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Συμμετοχή-προετοιμασία συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε εθνικά
1

και ευρωπαϊκά προγράμματα/δράσεις (e-Twining, προετοιμασία για

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε

συμμετοχή σε Erasmus, κοινωνικές δράσεις) - ενίσχυση της

εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

ευρωπαϊκής διάστασης του σχολείου

