
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Η συμμετοχή μαθητών/μαθητριών σε καινοτόμα προγράμματα,
εθελοντικές δράσεις και μαθητικούς διαγωνισμούς ή άλλες
εκπαιδευτικές δράσεις ως αναγκαία συνθήκη καλλιέργειας ενεργούς
πολιτειότητας.

Στόχοι του σχεδίου δράσης ορίζονται οι ακόλουθοι: 

 

1. Η ενθάρρυνση συμμετοχής εκπαιδευτικών και μαθητών σε
προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.

2. Η ενεργοποίηση των μαθητικών κοινοτήτων και η ανάληψη
πρωτοβουλιών.

3. Ο εμπλουτισμός  των γνώσεων των μαθητών
4. Η προώθηση της βιωματικής και ανακαλυπτικής μάθησης
5. Η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.
6. Η ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας και της αυτενέργειας των

μαθητών.
7. Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης. 
8. Η αισθητική καλλιέργεια . 
9. Η διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης και βελτίωση των

σχέσεων των μαθητών μεταξύ τους , καθώς και των σχέσεων
μαθητών και εκπαιδευτικών. 

10. Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και της κοινωνικής
ενσυναίσθησης εκπαιδευτικών και μαθητών. 

11. Η οργάνωση εθελοντικών δράσεων σε συνεργασία με γονείς
και τοπικούς φορείς. 

12. Η κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για τοπικά
προβλήματα, μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης και
ευασιθητοποίησης.

Ενασχόληση με ομίλους, σχολικές
δραστηριότητες, προγράμματα:
"Εκπαιδευτικές δράσεις"

Σχολική διαρροή - φοίτηση
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Έχουμε διαπιστώσει ότι αρκετοί από τους μαθητές μας δεν
παρακολουθούν συστηματικά το ωρολόγιο πρόγραμμα, ειδικά κατά
το διάστημα της μετάβασής τους από το Γυμνάσιο στο Λύκειο. Αυτό,
ενδεχομένως, οφείλεται στην απουσία εσωτερικών και εξωτερικών
κινήτρων. Αν και ως σχολείο προσπαθούμε να ενισχύσουμε τους
μαθητές μας με ποικίλους τρόπους, όπως με τη λειτουργία τάξεων
υποδοχής ΖΕΠ, το πρόβλημα της σποραδικής φοίτησης εξακολουθεί
να μας απασχολεί. Με τη συγκεκριμένη δράση θα επιχειρήσουμε να
βοηθήσουμε τους μαθητές μας να ενταχθούν ομαλότερα στο σχολικό
περιβάλλον και να τους δημιουργήσουμε την επιθυμία να
παρακολουθούν σε σταθερή βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Βασικοί στόχοι δράσης:

περιορισμός της περιστασιακής φοίτησης των μαθητών
παρότρυνση των μαθητών αυτών να συμμετέχουν σε σχολικές
δράσεις και εκδηλώσεις
εποικοδομητική και ουσιαστική συνεργασία με τους γονείς
των μαθητών αυτών, ώστε να συνδράμουν και αυτοί από την
πλευρά τους στην προσπάθειά μας να καταστήσουμε το
σχολείο ελκυστικό για τους μαθητές μας.

"Ούτε μια ώρα για χάσιμο!"

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
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Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας έχει λάβει
μεγάλες διαστάσεις στα σχολεία της χώρας μας (ή τουλάχιστον
τυγχάνει μεγαλύτερης προσοχής). Ειδικότερα, στο ΓΕΛΔΕ Σαπών
πρέπει ληφθεί υπόψη η ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού,
παράγοντας που μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη συνεργασίας και
αντιπαράθεσης μεταξύ των μαθητών. Η αντιμετώπιση του
φαινομένου προϋποθέτει την ανάληψη πολλών και ποικίλων
δράσεων, οι οποίες θα πρέπει να κατανεμηθούν ορθολογικά κατά τη
διάρκεια της φετινής σχολικής περιόδου στο πλαίσιο της συνέχισης
της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει από την περσινή χρονιά.

Επιμέρους Στόχοι:

Η συγκεκριμένη δράση στοχεύει μέσα από δραστηριότητες:

α) στην ευαισθητοποίηση των μαθητών πάνω στο φαινόμενο του
σχολικού εκφοβισμού

β) στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών σχετικών με τη
διαχείριση της επιθετικής συμπεριφοράς ειδικά και την καλλιέργεια
κλίματος εμπιστοσύνης γενικά

γ) στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με τις οικογένειες των
μαθητών

δ) στη συνεργασία με υποστηρικτικούς φορείς εκτός σχολείου

Λέμε όχι στον bullying



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
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Η εξασφάλιση και η θεμελίωση ενός πλαισίου ομαλής λειτουργίας
της σχολικής μονάδας και απρόσκοπτης συμμετοχής όλων στην
εκπαιδευτική διαδικασία, προϋποθέτει τη σύνταξη και εφαρμογή
ενός συνόλου αρχών και κανόνων, που συγκροτούν τον Εσωτερικό
Κανονισμό Λειτουργίας του σχολείου.

Επιμέρους στόχοι : 

1. Η κατάρτιση και η καθιέρωση ενός ρυθμιστικού πλαισίου
αρχών και κανόνων, που διέπουν την καθημερινή λειτουργία
του σχολείου, με στόχο  την  ενίσχυση της συλλογικότητας
και της συνεργασίας όλων των μελών της σχολικής
κοινότητας.

2. Η αναδιάρθρωση – βελτίωση του υπάρχοντος Εσωτερικού
Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου και η αποδοχή του από
όλα τα μέλη της σχολικής μονάδας.

3. Η ενίσχυση της συμμετοχής των μαθητών/τριών στη λήψη
αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν κατά την εκπόνηση
του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου και  η
δέσμευσή τους για την τήρησή του.

4. Η ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δράσεων, καλών
πρακτικών, ενισχυτικών και αντισταθμιστικών παρεμβάσεων,
με στόχο τη διαμόρφωση ενός διαπολιτισμικού πλαισίου
αρμονικής συμβίωσης και συνεργασίας.

Αναδιαμόρφωση - Βελτίωση του
Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
του Σχολείου: Καθιέρωση
διαπολιτισμικού πλαισίου αρχών και
κανόνων για την ενίσχυση της
συλλογικότητας και της συνεργασίας

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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Σήμερα, στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών αποτελεί βασική προϋπόθεση υποστήριξης, ανατροφοδότησης και
βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου και, κατά συνέπεια, εκσυγχρονισμού του
εκπαιδευτικού συστήματος.

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ικανός να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του
μαθητή και του σχολείου, καθώς και τα μηνύματα της εποχής του, και να
αναλαμβάνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες,  που θα συμβάλουν στην εξέλιξη και
αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντος.

Επιμέρους στόχοι :

1. Παροχή κινήτρων μάθησης και συνειδητοποίηση της πολιτισμικής
ιδιαιτερότητας του μαθητικού δυναμικού.

2. Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών, ώστε οι εκπαιδευτικοί να
συμμετέχουν στα προσφερόμενα προγράμματα επιμόρφωσης.

3. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η επιμόρφωση ως μέσο
εξέλιξης των
εκπαιδευτικών και
ενδυνάμωσης της σχολικής
κοινότητας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
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Επιμέρους Στόχοι:

Με τη συγκεκριμένη Δράση επιδιώκεται:

γόνιμος προβληματισμός των εκπαιδευτικών για αδυναμίες 
και παραλείψεις στη διδασκαλία τους 
δοκιμή νέων τρόπων διδασκαλίας και κινητοποίησης των 
μαθητών, ύστερα από ανταλλαγή απόψεων και καλών 
πρακτικών με συναδέλφους άλλων χωρών 
βελτίωση των ικανοτήτων–δεξιοτήτων των συμμετεχόντων 
εκπαιδευτικών (επικοινωνιακές, οργανωτικές, παιδαγωγικές)
ενίσχυση του Ευρωπαϊκού προφίλ της σχολικής μονάδας κι 
αποφυγή γεωγραφικής / πολιτιστικής απομόνωσης 
προβολή του σχολείου στην τοπική κοινότητα 
συνεργασία με φορείς και εξωστρέφεια του σχολείου 
προσφορά κινήτρων στους μαθητές για να βελτιώσουν τις 
επικοινωνιακές δεξιότητές τους και να γίνουν πιο υπεύθυνοι 
και σκεπτόμενοι μαθητές και πολίτες του αύριο 
δημιουργία μαθητών-πρεσβευτών του Ευρωπαϊκού πολιτισμού 
καλλιέργεια ανεκτικότητας, σεβασμού, δημοκρατίας 
εποικοδομητική και αμοιβαία διαδραστικότητα με τα 
συνεργαζόμενα σχολεία 

"Δικτυωμένοι στην Ευρώπη"


