
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Ανάδειξη της αξίας κάθε μαθητή/τριας και ένταξή του/της στο
μαθησιακό περιβάλλον, μέσα από διαφοροποιημένες προσεγγίσεις
που λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες
και δυνατότητες κάθε παιδιού, τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του, τα
ξεχωριστά βιώματά του, τους δικούς του ρυθμούς μάθησης και την
αυτο-αντίληψή του. 

Εφαρμογή πρακτικών
διαφοροποιημένης μάθησης

2
Καταπολέμηση των διακρίσεων, προώθηση των ίσων ευκαιριών και
υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων μαθητών/-
τριών και μαθητών/-τριών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Υποστήριξη ένταξης ευάλωτων
ομάδων μαθητών/-τριών και
μαθητών/-τριών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες

3

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ομίλων και δράσεων που
συμπληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών, ενθαρρύνουν τη μαθητική
πρωτοβουλία, καλλιεργούν τον δημοκρατικό διάλογο, συμβάλλουν
στη δημιουργία θετικού κλίματος και βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ
των μελών της σχολικής μονάδας.

Ενασχόληση με σχολικές
δραστηριότητες, εκπαιδευτικά
προγράμματα και ομίλους

4

Ανάπτυξη των ικανοτήτων, της προσωπικότητας, της αυτοεκτίμησης
και της αυτοπεποίθησης των μαθητών/τριών, ενθάρρυνση της
μαθητικής πρωτοβουλίας, καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της
δημιουργικότητάς τους και ανάδειξη των ιδιαίτερων κλίσεων και
ταλέντων τους.

Συμμετοχή σε σχολικούς
διαγωνισμούς, πολιτιστικές,
καλλιτεχνικές και αθλητικές δράσεις

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Καλλιέργεια δεξιοτήτων στους μαθητές για ειρηνική διευθέτηση
συγκρουσιακών καταστάσεων. Συναινετική διαμόρφωση πλαισίου
ενδοσχολικής συμπεριφοράς των μαθητών.  Συνεργασία σχολείου-
γονέων για θέματα συμπεριφοράς των μαθητών. 

Διαμόρφωση τρόπων διαχείρισης
εντάσεων και συγκρούσεων

2

Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών, ενίσχυση της
επικοινωνίας, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της
εμπιστοσύνης, ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, ευχάριστο και
δημιουργικό περιβάλλον μάθησης.

Σχέσεις μεταξύ των μαθητών

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των γονέων στο έργο του σχολείου
και ενίσχυση της συνεργασίας σχολείου - οικογένειας.

Ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας,
υποστήριξη και ενίσχυση της
συνεργασίας σχολείου - οικογένειας

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

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και βελτίωση του
εκπαιδευτικού τους έργου. Γλωσσικός και επιστημονικός
γραμματισμός των εκπαιδευτικών.

Σχεδιασμός και υλοποίηση
ενδοσχολικών επιμορφώσεων

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων. Δημιουργία στενών κοινωνικών
δεσμών, ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της
σχολικής κοινότητας, ένταξη και ενίσχυση των κοινωνικά ευπαθών
ατόμων και ομάδων, υπεράσπιση και στήριξη των κοινωνικά
αδυνάτων.

Σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων
κοινωνικού ενδιαφέροντος

2

Ενίσχυση της πολιτισµικής και γλωσσικής ταυτότητας στο πλαίσιο
µιας πολυπολιτισµικής κοινωνίας. Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής
διάστασης σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, παρώθηση για
εκμάθηση και εξάσκηση στις γλώσσες κρατών - μελών, ανταλλαγή
πληροφοριών σχετικά με τις μεθόδους διδασκαλίας, το εκπαιδευτικό
υλικό και τις τεχνολογίες. Διάχυση καλών πρακτικών.

Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα


