Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου άξονα, οι καθηγητές/τριες διατελούν
σε διαδικασία επιμόρφωσης για την πιλοτική εφαρμογή των νέων
προγραμμάτων σπουδών, τα οποία και θα εφαρμοστούν στη διάρκεια
της τρέχουσας σχολικής χρονιάς (2021-22). Επιπροσθέτως, το
σχολείο εφοδιάστηκε με νέους υπολογιστές και ηχητικές
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εγκαταστάσεις, που επιτρέπουν τη βέλτιση αξιοποίηση της
διαδραστικής διάστασης της διαδικασίας. Παράλληλα, θα
συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη διατήρηση των υψηλών
επιδόσεων που σημειώθηκαν στην αποτίμηση της περσινής
εσωτερικής αυτοαξιολόγησης στο σχετικό άξονα. Στο πεδίο της
αξιολόγησης, θα πραγματοποιηθούν τα προβλεπόμενα εκ του νόμου.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A
Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Στόχος του σχολείου ως προς τον συγκεκριμένο Θ.Α. είναι α) ηδιατήρηση και βελτίωση των
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ομαλών και παραγωγικών σχέσεων πουυφίστανται ήδη μεταξύ εκπαιδευτικών/διοίκησης και
γονέων/κηδεμόνων και β) η αξιοποίηση του θεσμού του Συμβούλουσχολικής ζωής, ο οποίος
εφαρμόζεται για πρώτη φορά διά ζώσης.

Διατήρηση και
βελτίωση
ομαλών και
παραγωγικών
σχέσεων

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Σε αδιαμόρφωτο χώρο του σχολείου εκτάσεως περίπου ενός
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στρέμματος σχεδιάζεται να διαμορφωθεί χώρος αναψυχής, μελέτης

Αξιοποίηση περιβάλλοντος χώρου και

και περιπάτου των μαθητών/μαθητριών του σχολείου. Την δαπάνη

κληροδοτήματος

ευελπιστούμε ότι θα αναλάβει κάποιος χορηγός

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Επειδή το σχολείο έχει αναπτύξει ένα επιτυχέστατο και πολυσχιδές
κοινωνικό έργο όπως αυτό αποτυπώθηκε στην κατατεθείσα ήδη
έκθεση της προγηθείσας σχολικής χρονιάς, το πρόγραμμα αυτό θα
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συνεχιστεί και φέτος και θα εμπλουτιστεί με την δράση της

Σχολείο και κοινότητα

επικούρου καθηγήτριας της Φιλοσοφικής σχολής του ΕΚΠΑ κας Αικ.
Αργυροπούλου στους μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ τάξης με θέμα
τον επαγγελματικό προσδανατολισμό.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου άξονα, την τρέχουσα σχολικήχρονιά
υλοποιείται ένα εγκεκριμένο ευρωπαϊκό πρόγραμμασχολικών
δραστηριοτήτων με τίτλο "Streaming through Europe" καικωδικό
2020-1-NL01-KA229-064553_5 στο οποίο συμμετέχουνπερίπου 10
εκπαιδευτικοί. Στόχος του προγράμματος είναι ησυνεργασία του
σχολείου μας με τέσσερα ευρωπαϊκά σχολεία και ηενεργός εμπλοκή
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μαθητών και εκπαιδευτικών στην προώθηση της
πολυπολιτισμικότητας γενικότερα και ειδικότερα στη γνωριμία με
τους μύθους. Στο πλαίσιο αυτό οι εκπαιδευτικοί του σχολείου θα
υλοποιήσουν ποικίλες δράσεις, ανάλογα με την ειδικότητα και τα
ενδιαφέροντα των εμπλεκομένων μαθητών με στόχο τη διάχυση στη
σχολική κοινότητα του πολιτισμικού πλούτου της ελληνικής και της
ευρωπαϊκής μυθολογίας.

Ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις

