Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Από τη συστηματική διερεύνηση διαπιστώθηκε ότι η ανάληψη
πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εφαρμογή καινοτομιών στο
σχολείο είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο αλλά μπορεί να βελτιωθεί
ακόμα περισσότερο. Επίσης θεωρούμε ότι μπορεί να αυξηθεί η
συμμετοχή των μαθητών στους ομίλους, τα προγράμματα και τις
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υπόλοιπες δράσεις του σχολείου όπως είναι το περιοδικό. Σκοπός
του σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
και καινοτόμων δράσεων που συμπληρώνουν το Πρόγραμμα

Εκπαιδευτικά προγράμματακαινοτόμες δράσεις – Όμιλοι
Αριστείας Δημιουργικότητας και
Καινοτομίας

Σπουδών, ενθαρρύνουν τη μαθητική πρωτοβουλία, καλλιεργούν τον
δημοκρατικό διάλογο, συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού
κλίματος, βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής
μονάδας και συντελούν στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Η βιβλιοθήκη του σχολείου μας υπολειτουργεί εξαιτίας της έλλειψης
των απαραίτητων χώρων και τεχνολογικών υποδομών. Για αυτό δεν
μπορεί να υποστηρίξει αυτή την στιγμή τις εκπαιδευτικές
διαδικασίες. Επίσης το σχολείο επειδή είναι πρότυπο οργανώνει
κάθε χρόνο διάφορους ομίλους αριστείας δημιουργικότητας και
καινοτομίας, κάποιοι από τους οποίους χρειάζονται τις υπηρεσίες
μιας σχολικής βιβλιοθήκης, όπως π.χ. όμιλο Φιλαναγνωσίας και
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όμιλο Ιστορίας. Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη
σύγχρονης και λειτουργικής βιβλιοθήκης, να μπορεί να συνδεθεί με
την καθημερινή διδακτική πράξη με σύγχρονες μεθόδους
διδασκαλίας και με την καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτόνομης
μάθησης, να συμβάλει στην αντιμετώπιση της διαφορετικότητας των
μαθητών και να αποτελέσει χώρο αναζήτησης και επεξεργασίας
γνώσης, καλλιέργειας της σχέσης των μαθητών με το βιβλίο και
ανάπτυξης σχέσεων αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατόμων που την
επισκέπτονται.

Λειτουργία Σχολικής Βιβλιοθήκης

Η τηλεκπαίδευση στο σχολείο μας από το Μάρτιο 2020 μέχρι τώρα
έχει εφαρμοστεί με πολλούς τρόπους (σύγχρονη ή ασύγχρονη), με
διαφορετική οργάνωση διδασκαλίας (ηλεκτρονική τάξη, σύγχρονηασύγχρονη, ατομική -συνεργατική μάθηση) στην οποία καθηγητέςκαι
μαθητές ήταν από τα προηγούμενα χρόνια εξοικειωμένοι όπως
απόδοση κωδικών, χρήση ηλεκτρονικής τάξης στο ΠΣΔ.
Υποστηρίχτηκαν τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών (σχολικές
δραστηριότητες, προγράμματα, όμιλοι, πιλοτικά εργαστήρια
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δεξιοτήτων, συμμετοχή σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και άλλες δράσεις. Η διδασκαλία
συνεχίστηκε με σταθερό ρυθμό που οδήγησε στην αξιολόγηση των

Διερεύνηση των αντιλήψεων και των
στάσεων των μαθητών για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση

μαθητών με διάφορους/εναλλακτικούς τρόπους και επίδοση
ελέγχων. Ο στόχος αυτής της δράσης είναι να γίνει μια διερεύνηση
των στάσεων και των αντιλήψεων των μαθητών για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση των δυο τελευταίων ετών. Ο σκοπός της
δράσης είναι ο εντοπισμός πιθανών προβλημάτων και δυσκολιών
που αντιμετώπισαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί με την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση και η αντιμετώπισή τους.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Από τα αποτελέσματα της συστηματικής διερεύνησης διαπιστώθηκε
ότι η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών είναι
περιορισμένη, αναπτύσσονται αποκλίνουσες συμπεριφορές και
εκδηλώνονται συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών. Για την
αντιμετώπιση των μορφών συμπεριφοράς που εμποδίζουν την
ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος και τη διαδικασία της
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μάθησης, θεωρήθηκε αναγκαία η υιοθέτηση συγκεκριμένων
παιδαγωγικών στρατηγικών για τη διαχείριση των προβλημάτων
που εμφανίζονται στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών. Σκοπός του
σχεδίου δράσης είναι η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών,
η ενίσχυση της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και
της εμπιστοσύνης, ώστε να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, ευχάριστο
και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των
μαθητών

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Κατά τη συστηματική διερεύνηση του δείκτη Οργάνωση και
συντονισμός της σχολικής ζωής αναδείχθηκαν διάφορα ζητήματα,
σχετικά με τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των μαθητών. Ο
κατάλληλος συντονισμός της σχολικής ζωής θα μπορούσε να δώσει
λύσεις σε πολλά από τα παραπάνω ζητήματα. Για το σκοπό αυτό
υπάρχει ανάγκη συμφωνίας των μελών της σχολικής κοινότητας σε
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ένα πλαίσιο αρχών. Αυτό το πλαίσιο αρχών αντλεί την ισχύ και την

Αναδιαμόρφωση του εσωτερικού

αποτελεσματικότητά του από την αποδοχή και την υποστήριξη της

κανονισμού του σχολείου

πλειοψηφίας των μελών της σχολικής κοινότητας και αποτυπώνεται
τελικά σε ένα σύνολο ρυθμιστικών κανόνων με τη μορφή του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου. Σκοπός του
σχεδίου δράσης είναι η καθιέρωση πλαισίου αρχών και κανόνων για
την ενίσχυση της συλλογικότητας και της συνεργασίας όλων των
παραγόντων της σχολικής μονάδας.

Σήμερα ο δικτυακός τόπος του σχολείου είναι σε μεγάλο βαθμό η
πρώτη εικόνα του σχολείου προς τα έξω. Χρησιμοποιείται για
ενημέρωση των μαθητών και των κηδεμόνων και περιέχει
πληροφορίες για τις δραστηριότητες και το ωράριο του σχολείου.
Για αυτό πρέπει να έχει γρήγορη απόκριση και να είναι προσβάσιμος
από όλες τις συσκευές, ειδικά από κινητά τηλέφωνα. Η πρόσβαση σε
βάσεις δεδομένων τις οποίες χρησιμοποιεί η πλατφόρμα Joomla και
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γενικότερα τα Content Management Systems (CMS) παρουσιάζει
αρκετά προβλήματα. Έτσι κρίθηκε αναγκαία η ανάπτυξη νέας

Ανάπτυξη/Ανανέωση Ιστοσελίδας του
σχολείου

ιστοσελίδας του σχολείου σε τεχνολογία HTML5/CSS/Javascript.
Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξης μιας γρήγορης και
σύγχρονης ιστοσελίδας του σχολείου στην οποία θα μπορούν να
έχουν πρόσβαση οι μαθητές και οι γονείς από οποιαδήποτε συσκευή.
Η σελίδα θα σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι χρηστική και να έχει
γρήγορη απόκριση.

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

