
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών, μέσω μιας
σειράς δράσεων εντός και εκτός του σχολείου, με τη
συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.
Καλλιέργεια της ελεύθερης έκφρασης και της κριτικής σκέψης.
Αύξηση της αυτοεκτίμησης του συνόλου των μαθητών, μέσω
της δημιουργικής διαδικασίας.
Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μεταξύ
των μαθητών της κάθε τάξης, μέσα από τη συνεργασία και τις
ομαδικές δραστηριότητες, ώστε να ενταχθούν με μεγαλύτερη
ευκολία οι αλλοδαποί μαθητές και οι μαθητές με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
Γνωριμία με τα διάφορα είδη τέχνης και τις διάφορες μορφές
πολιτισμού.

Ανάπτυξη και διεύρυνση της
δημιουργικότητας των μαθητών

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Εφαρμογή σχεδίου δράσης για να εξασφαλιστεί η συνέχεια
των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στο σχολείο με
προτεραιότητα τη συμπερίληψη παιδιών και την ομαλή
φοίτηση μαθητών/τριών με ιδιαιτερότητες ή και ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.
Διαμόρφωση θετικού ψυχολογικού κλίματος και κουλτούρας
αλληλεγγύης και συνεργασίας στη σχολική κοινότητα.

Παρακολούθηση και διευκόλυνση της
ομαλής και απρόσκοπτης φοίτησης
μαθητών/τριών.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών



A/AΣτόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών, η
ενίσχυση 
της επικοινωνίας και της συνεργασίας μέσα στο σχολικό
περιβάλλον

Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των
μαθητών/τριων

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ μαθητών και
εκπαιδευτικών και η οικοδόμηση συνεργατικών σχέσεων και
επικοινωνίας.
Δημιουργία ενός μηχανισμού, μέσα στο σχολείο, που θα
επιλύει τυχόν συγκρούσεις μεταξύ μαθητών και
εκπαιδευτικών ώστε να εξομαλύνονται άμεσα οι σχέσεις τους
και η μαθησιακή διαδικασία να είναι μια ευχάριστη υπόθεση
και για τις δυο πλευρές, μέσα σε κλίμα συνεννόησης,
κατανόησης και αλληλοσεβασμού.

Συνοδοιπόροι στο ταξίδι της γνώσης

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Βελτίωση και ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ σχολείου
και οικογένειας.
Δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, ασφάλειας και
αλληλοσεβασμού.
Εμπλουτισμός των τρόπων ενημέρωσης των γονέων για την
πρόοδο των παιδιών τους και για τις δράσεις του σχολείου. 
Συμμετοχή των γονέων στις δράσεις του σχολείου.
Πιστή τήρηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του
σχολείου από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας η οποία
βοηθά στην οργάνωση της σχολικής ζωής και στην πρόληψη
προβλημάτων και συγκρούσεων.

Ενεργητική συμμετοχή των
γονέων/κηδεμόνων στη σχολική ζωή

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Ενίσχυση των καλών σχέσεων μεταξύ των παιδιών του σχολείου και
των παιδιών της Κιβωτού του Κόσμου.

Βελτίωση και ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ σχολείου και
εξωτερικών φορέων.
Δημιουργία κλίματος αλληλοσεβασμού, αλληλοεκτίμησης και
εμπιστοσύνης μεταξύ των παιδιών.
Εξοικείωση με παιδιά από διαφορετικές εθνικότητες.
Καλλιέργεια συνεργατικού πνεύματος μέσω του παιχνιδιού.
Δημιουργία κοινού έργου ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων
τους και των παιχνιδιών

 

Το σχολείο ως φορέας
αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας με
την Κιβωτό του Κόσμου.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


