
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Ο στόχος της φετινής σχολικής χρονιάς 2021-22 είναι να
ξεκινήσουμε ακόμη πιό οργανωμένα και μέσα σ' ένα πλαίσιο
συνεργασίας μαζί με τους μαθητές μας, για να δημιοργήσουμε μία
βάση διαμεσολαβητών για '' ιδιαίτερες'' επικοινωνιακές
καταστάσεις που προκύπτουν ανάμεσα στους ομηλίκους. Η
ενδυνάμωσή τους, με τις απαιτούμενες τεχνικές και δεξιότητες, θα
συμβάλουν στην αυτονομία τους ως προς την επίλυση των
προσωπικών θεμάτων τους.

Δράσεις προς επίτευξη του στόχου είναι οι ακόλουθες:

1) Πρόγραμμα διαμεσολάβησης ομηλίκων

2) Διαμόρφωση αίθουσας για τη Διαμεσολάβηση(αίθουσα 8 του ΓΕΛ
Σκύδρας).

Επιπλέον η συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές και ανάμεσα στους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς θα προκύψει με άλλες δύο,
φιλανθρωπικού χαρακτήρα, δράσεις το MAKE A WISH και τον
ΜΠΟΥΦΕ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. 

Συνεργατικό κλίμα στο σχολείο!

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Ο συγκεκριμένος άξονας αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες
σχέσεις που διαμορφώνονται στο σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών και
μαθητών-τριων. Στα πλαίσια αυτού του άξονα επιδιώκεται η
οικοδόμηση συνεργατικών σχέσεων, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή
πρακτικών που ευνοούν τη βελτίωση του κλίματος και την ενίσχυση
των σχέσεων των μαθητών-τριών με τους εκπαιδευτικούς στο
πλαίσιο της σχολικής ζωής, καθώς και η ενθάρρυνση για την
ανάπτυξη σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων. Βασικές
παράμετροι στο πλαίσιο διερεύνησης του άξονα 4 είναι κυρίως το
είδος των σχέσεων μαθητών-εκπαιδευτικών και η αμοιβαιότητα. Η
ερευνητική μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι οι ομάδες
εστίασης/συζήτησης, οι οποίες θα αποτελούνται τόσο από
εκπαιδευτικούς όσο και από μαθητές-τριες. Οι ερωτήσεις μπορεί να
τροποποιούνται κατα τη διάρκεια της διερευνητικής διαδικασίας,
ανάλογα με την εξέλιξη της συζήτησης.

Ερωτήσεις-οδηγοί για συζήτηση σε
ομάδες εκπαιδευτικών-μαθητών
σχετικά με τη μεταξύ τους σχέση.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Δημιουργία δικτύου συνεργασίας μαθητών, γονέων/κηδεμόνων,
εκπαιδευτικής κοινότητας και της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας με
σκοπό την ευαισθητοποίησή τους σε θέματα εθελοντικής
αιμοδοσίας, εθελοντικής δωρεάς αιμοπεταλίων και ενημέρωσης για
την αξία εύρεσης εθελοντών-δοτών μυελού των οστών.

Πρωτοβουλίες για την υποστήριξη
δράσεων ενημέρωσης
γονέων/κηδεμόνων για θέματα κοινού
ενδιαφέροντος.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Η ανάληψη ενεργειών, ώστε να προστατευθούν και να αξιοποιηθούν
κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο χώροι και υποδομές του σχολείου
και ταυτόχρονα να εκσυγχρονιστούν, προκειμένου να προσφέρουν
στα μέλη της σχολικής κοινότητας ένα λειτουργικό, φιλικό και
καλαίσθητο περιβάλλον, βελτιώνοντας την εκπαιδευτική διαδικασία.

Πρωτοβουλίες για την αναβάθμιση
χώρων και υποδομών της σχολικής
μονάδας.

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Δημιουργία θεματικού δικτύου μεταξύ των πέντε σχολικών μονάδων
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σκύδρας για τη
συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή, ώστε να
διαμορφωθεί κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μελών των
συγκεκριμένων σχολικών μονάδων και επιδίωξη εξωστρέφειας μέσω
της επικοινωνίας με τοπικούς φορείς.

Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση
δικτύου σχολικών μονάδων.

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


