
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
Συντονιστής
Ομάδας Δράσης

1

Σκοπός της δράσης είναι η ομαλή και ουσιαστική
ένταξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
στους κόλπους της σχολικής κοινότητας με τον
προγραμματισμό συγκεκριμένων εκπαιδευτικών
δράσεων.

Ως επιμέρους στόχοι τίθενται η δημιουργία θετικού
κλίματος και η αποδοχή των μαθητών με ΕΕΑ από
όλους τους συμμαθητές τους, με τη σταδιακή
ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους. Στοχεύεται
ακόμη να καλλιεργήσουν όλοι οι μαθητές
ενσυναίσθηση και να συνειδητοποιήσουν ότι ο
καθένας είναι διαφορετικός και ξεχωριστός. Επίσης,
επιδιώκεται η συμμετοχή όλων των μαθητών με ΕΕΑ
στο σύνολο των δράσεων που οργανώνονται στο
σχολείο, ώστε να συμπεριληφθούν ως ισότιμα μέλη.
Τέλος, προσδοκάται η διαφοροποίηση των στόχων,
των μέσων και των στρατηγικών που εφαρμόζονται
στη διδασκαλία εντός τάξης. Μ’ αυτό τον τρόπο τα
παιδιά με ΕΕΑ θα είναι σε θέση να έχουν καλύτερα
μαθησιακά αποτελέσματα, να αποκτήσουν μεγαλύτερη
αυτοεκτίμηση και να προσαρμοστούν ομαλά στο
σχολικό περιβάλλον.

Υποστήριξη Ένταξης Μαθητών
με Ειδικές Εκπαιδευτικές
Ανάγκες

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΘΗΝΑ 

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
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Στο πλαίσιο βελτίωσης των σχέσεων που
αναπτύσσονται μεταξύ των μαθητών στοχεύουμε να
ενδυναμωθούν όλα τα μέλη της ομάδας, να
οικοδομηθούν σχέσεις συνεργασίας σε επικοινωνιακά
θέματα, αναπτύσσοντας κλίμα εμπιστοσύνης,
ασφάλειας και εκτίμησης μεταξύ των μαθητών. Μέσα
από ενθάρρυνση συμμετοχής σε δράσεις και παροχή
ευκαιριών για δημιουργική συνεργασία και διάλογο να
αμβλυνθούν οι τυχόν αδυναμίες (έλλειψη
επικοινωνίας, σχολική βία- εκφοβισμός), να
αναγνωριστεί η αξία της φιλίας, να προωθηθεί η
ενσυναίσθηση  και να ενισχυθούν οι κοινωνικές αξίες
του σεβασμού της ισότητας και της αλληλεγγύης. Οι
μαθητές να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα αποδοχής του
διαφορετικού και να θωρακιστούν συναισθηματικά
και ψυχικά, ώστε να  είναι σε θέση να διαχειριστούν
τα συναισθήματά τους και να έχουν την ωριμότητα να
επιλύσουν θέματα συναισθηματικής φύσεως. Τέλος να
εξασκηθούν σε αποτελεσματικούς τρόπους επίλυσης
συγκρούσεων και να ενεργούν ως μια ομάδα
παρέχοντας βοήθεια σε όλα τα μέλη της σχολικής
κοινότητας.

Βελτιώνοντας τις σχέσεις και
την επικοινωνία μεταξύ των
μαθητών της σχολικής μονάδας

ΤΣΟΥΡΟΥΓΙΑΝΝΗ 
ΙΩΑΝΝΑ 

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

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα
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Η  διάχυση των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται
στο σχολείο μέσω της ανάπτυξης σύγχρονης κι
ενημερωμένης  ιστοσελίδας και της δημιουργίας
πρωτότυπης εφημερίδας.

Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης είναι :

Αναβάθμιση και βελτίωση της υπάρχουσας
σχολικής ιστοσελίδας
Δημιουργία μαθητικής εφημερίδας
Καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας,
ομαδοσυνεργατικών πρακτικών και εξοικείωσης
με τις ΤΠΕ από εκπαιδευτικούς και μαθητές
Υποστήριξη διδακτικών κι εκπαιδευτικών
πρακτικών
Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας
Οργάνωση κι υποστήριξη της συνεργασίας κι
επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, μαθητών  και
γονέων, καθώς και της επικοινωνίας και της
συνεργασίας του σχολείου μας με άλλα
σχολεία     
Διάχυση των καλών πρακτικών του σχολείου
στην κοινωνίας και ενίσχυση του προφίλ του
σχολείου στη σχολική κοινότητα και την τοπική
κοινωνία
Ενθάρρυνση της δημιουργικής έκφρασης των
μαθητών μέσω της τεχνολογίας και παροχή
χώρου ανάδειξης των ποικίλων εργασιών των
μαθητών
Ενίσχυση της αίσθησης του «ανήκειν» στο
σχολικό περιβάλλον των μαθητών/τριων

Εξωστρέφεια και διάχυση
καλών πρακτικών μέσω
σχολικής ιστοσελίδας και
εφημερίδας

ΠΑΛΗΟΥ 
ΕΥΤΕΡΠΗ 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η δημιουργία ενός
συστηματικού προγράμματος ενδοσχολικής
επιμόρφωσης που θα ενισχύει τις γνώσεις και τις
δεξιότητες όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού
(γενικής αγωγής, ειδικής αγωγής, ειδικοτήτων, ειδικού
βοηθητικού προσωπικού) ούτως ώστε να βελτιωθεί η
ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, να καλλιεργηθούν
τα προσόντα των διδασκόντων που αποτελούν την 
εκπαιδευτική κληρονομιά  των επόμενων ετών και να
ενισχυθεί ο ρόλος και ο βαθμός ανταπόκρισης του
σχολείου απέναντι στις αλλαγές που συμβαίνουν στη
σχολική και τοπική κοινότητας αλλά και στην
ευρύτερηκοινωνία. Έναυσμα της ενασχόλησης με το
συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτέλεσε η ανάγκη
βελτίωσης της ενδοσχολικής επιμόρφωσης του
σχολείου μας, η επιθυμία του προσωπικού για
εμπλουτισμό γνώσεων αλλά και η πίεση των
καθημερινών εξελίξεων που επιβάλλουν τον
εναρμονισμό της εκπαίδευσης με τις συνθήκες της
εποχής. Για την καλύτερη διεκπεραίωση του
προγράμματος αυτό χωρίστηκε σε επιμέρους στάδια:
στην οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση. Η
συμμετοχή των εκπαιδευτικών κρίνεται απαραίτητη σε
όλα τα στάδια.

Οργάνωση Υλοποίηση και
Αξιολόγηση της Ενδοσχολικής
Επιμόρφωσης του Προσωπικού
του 9ου Δ.Σ. Χίου

ΣΚΑΠΙΝΑΚΗ 
ΑΘΗΝΑ 

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


