
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

1. Ανάπτυξη και ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για
την εκπαιδευτική διαδικασία και της προσοχής τους καθʾ όλη
τη διάρκεια του μαθήματος

2. Ενθάρρυνση των μαθητών για ενεργό συμμετοχή στη
μαθησιακή διαδικασία

3. Ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών με  συνδυαστική
χρήση παραδοσιακών και σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας

Συνδυασμός διδακτικών πρακτικών
στη σχολική τάξη

2

1. Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών / -τριών
με βιωματικό τρόπο

2. Ανάδειξη της ερευνητικής σκέψης τους - Ανάδειξη ταλέντων
μεταξύ των μαθητών

3. Ανάπτυξη και ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ των μαθητών
του σχολείου

4. Ανάπτυξη και ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ μαθητών
διαφορετικών σχολείων

Υποστήριξη και ενίσχυση
πρωτοβουλιών για συμμετοχή των
μαθητών / -τριών σε ενδοσχολικές
εκδηλώσεις και εξωσχολικές
δραστηριότητες

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

1. Καλλιέργεια συνείδησης συμμετοχής ανεξάρτητα από την
εθνική τους καταγωγή, το χρώμα τους ή τις μαθησιακές
δυσκολίες που έχουν

2. Ενίσχυση ενεργειών για συλλογική δράση μεταξύ των
μαθητών / -τριών τμήματος

3. Ενίσχυση ενεργειών για συλλογική δράση μεταξύ των
μαθητών / -τριών του σχολείου

4. Καλλιέργεια συνεργατικού και δημοκρατικού κλίματος

5. Καλλιέργεια συνείδησης συμμετοχής στις κοινωνικές
δραστηριότητες

Ενίσχυση της λειτουργίας των
μαθητικών κοινοτήτων

2

1. Μείωση ανταγωνιστικού κλίματος μεταξύ μαθητών
2. Αποδοχή της διαφορετικότητας αυτών
3. Δημιουργική συνεργασία σε όλα τα θέματα της σχολικής ζωής

4. Ενίσχυση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου

Ο ρόλος του 3μελούς προεδρείου του
15μελούς στον εντοπισμό
συγκρουσιακών καταστάσεων και
των αιτιών τους

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

1. Ενίσχυση των συνεργατικών τους σχέσεων
2. Ενίσχυση του κλίματος της μεταξύ τους εμπιστοσύνης

3. Ενίσχυση των αρχών της αξιοκρατίας, της δικαιοσύνης, του
αυτοσεβασμού και αλληλοσεβασμού

Μαθητές / -τριες και εκπαιδευτικοί
συνδιαμορφώνουν το πλαίσιο των
τυπικών και ατύπων σχέσεων που
αναπτύσσονται μεταξύ τους

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

1. Διαμόρφωση και ενίσχυση μηχανισμών τακτικής και
αμφίδρομης επικοινωνίας γονέων – κηδεμόνων και
εκπαιδευτικών

2. Ενίσχυση ευκαιριών για ενεργή συμμετοχή Γονέων –
Κηδεμόνων σε δραστηριότητες του σχολείου

3. Διασφάλιση κλίματος συνεργασίας, αλληλοεκτίμησης και
αλληλοκατανόησης μεταξύ όλων των μελών της σχολικής
κοινότητας

Συμμετοχή των Γονέων – Κηδεμόνων
στη σχολική ζωή

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

1. Ορθότερη αξιοποίηση των σχολικών χώρων βάσει των
αναγκών της σχολικής μονάδας

2. Ενίσχυση και αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής βάσει
των προτεραιοτήτων και αναγκών της σχολικής μονάδας

3. Ευκαιρίες σε εκπαιδευτικούς για ενεργή συμμετοχή τους στη
βελτίωση των λειτουργιών της σχολικής μονάδας ανάλογα με
τις δεξιότητες και τις εμπειρίες τους

4. Ενίσχυση διάθεσης των μαθητών / -τριών για

μάθηση μέσω χρήσης της ψηφιακής τεχνολογίας

5. Καλλιέργεια συνείδησης προστασίας των σχολικών χώρων και
υποδομών σε μαθητές / τριες    

Ενίσχυση και αξιοποίηση των
σχολικών χώρων και υποδομών της
μονάδας

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

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


