
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η βελτίωση της συνέπειας των
μαθητών στο πρόγραμμα του σχολείου και η αύξηση των ποσοστών
φόιτησης στο σχολείο συνολικά και η μέριμνα για τη σωστή
μετάβαση των μαθητών μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων και προς
την αγορά εργασίας.

Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης είναι:

1. H διαμόρφωση γραπτών κανόνων και η καθιέρωση
συγκεκριμένων πρακτικών στο σχολείο για την αντιμετώπιση
προβλημάτων φοίτησης και διαρροής.

2. Η αποδοχή και εφαρμογή του σχολικού πλαισίου για τη
φοίτηση των μαθητών από εκπαιδευτικούς, γονείς και
μαθητές.

3. Η βελτίωση των ποσοστών φοίτησης των μαθητών κατά τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

4. Η ενημέρωση για τη σωστή μετάβαση των μαθητών μεταξύ
των εκπαιδευτικών βαθμίδων και προς την αγορά της
εργασίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

1. Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την πρόληψη και την ειρηνική
διευθέτηση συγκρουσιακών καταστάσεων.

2. Καλλιέργεια ενσυναίσθησης του παιδιού που
εκφοβίζεται/εκφοβίζει/παρατηρεί.

3. Εφαρμοσμένη συμβουλευτική συμμαθητών.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ,
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ



Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Οι στόχοι βελτίωσης της δράσης είναι:

1. Εξοικείωση των μαθητών/-τριών της Α' ταξης με το νέο
περιβάλλον με στόχο την ομαλή προσαρμογή  τους.

2. Δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών/-τριών
της Α' ταξης και των εκπαιδευτικών, ώστε να αποφευχθουν οι
πιθανές συγκρούσεις και να βελτιωθεί το σχολικό κλίμα.

3. Η διερεύνηση των πιθανών αιτιών που αναστέλλουν τη γνωστική-
μαθησιακή πρόοδο των μαθητών/-τριών.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

1. Συνολική δια ζώσης ενημέρωση του λειτουργικού πλαισίου της
σχολικής μονάδας

2. Συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων για ζητήματα ασφαλούς
λειτουργίας του σχολείου καθώς και για ζητήματα που αφορούν τη
διαχείριση της πανδημίας. Οργάνωση διαδικτυακής ενημέρωσης

3. Δράσεις ενημέρωσης με ανάρτηση επιμορφωτικού και
ενημερωτικού υλικού στους γονείς και κηδεμόνες για την ανάγκη
εμβολιασμού.

Ενημερωτικές διαδικτυακές δράσεις για την διαχείριση της
ενδοσχολικής βίας.

Συνεργασία Σχολείου και
Οικογένειας για ζητήματα για
ζητήματα ενδοσχολικού και
εξωσχολικού ενδιαφέροντος.
εκοινωνικής

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

1. Αποτελεσματική αξιοποίηση και διαχείριση του εκπαιδευτικού και
βοηθητικού προσωπικού.

2. Καθοδήγηση και  στήριξη των εκπαιδευτικών (αναπληρωτών και
μονίμων) που διδάσκουν για πρώτη φορά στο σχολείο.

3. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη από τους
εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων.

4.Μέριμνα για τη συντήρηση καθώς και για την άμεση επίλυση
προβλημάτων που παρουσιάζονται στις κτιριακές υποδομές του
σχολείου. 

 

Οργανωτική στοχοθεσία της
διοίκησης του σχολείου

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

1. Επιδίωξη συνεργασιών με κοινωνικούς, πολιτιστικούς φορείς και
την τοπική κοινωνία. Πιο συγκεκριμένα, υλοποίηση δράσεων με
φορείς όπως: Σχολικούς Συμβούλους, Σύλλογος Γονέων και
Κηδεμόνων,  ΚΕΔΑΣΥ, Δήμος Πειραιά κ.α.

2. Διάχυση καλών πρακτικών στους παραπάνω φορείς με
διοργάνωση διαδικτυακών εκδηλώσεων.

ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

1. Ενίσχυση της επαγγελματικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών
με την προσδοκία της επαγγελματικής ανάπτυξης και των δύο
πλευρών (φοιτητών και μεντόρων).

2. Συμβολή των εκπαιδευτικών στη διαμόρφωση του Σχολείου
ως κοινότητας επαγγελματικής μάθησης.

3. Επιδίωξη συνεχούς, σταθερής συνεργασίας με το
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τομέας Διδακτικής του τμήματος
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του τμήματος Φ.Π.Ψ.) για
την ανάπτυξη κοινής εκπαιδευτικής δραστηριότητας.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

1. Συνεργασία του σχολείου μας με άλλες σχολικές μονάδες της
Ελλάδας και της Ευρώπης σε      θέματα αειφορίας.

2. Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε
θέματα αειφορίας.

3. Μελέτη των παραμέτρων που επέδρασαν και διαμόρφωσαν το
θαλάσσιο περιβάλλον στο λιμάνι του Πειραιά, εμπλοκή
μαθητών στη διαδικασία και ανταλλαγή δεδομένων με
σχολεία  πόλεων που διαθέτουν λιμάνι και αντιμετωπίζουν
αντίστοιχα προβλήματα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-TWINNING ΜΕ
ΘΕΜΑ "ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ
ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"


