
 
 

 

Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών 

 
 

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης 
Συντονιστής  

  Ομάδας Δράσης 

 

 

 

Μέσα από σχετική διερεύνηση διαπιστώθηκε 

πως η συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ 

των μαθητών ήταν σχετικά καλή ωστόσο 

εντοπίζονται συγκρούσεις μεταξύ των παιδιών 

με αποκλίνουσες συμπεριφορές. Φαινόμενα 

κοινωνικού και πολιτισμικού αποκλεισμού 

μαθητών δεν απουσιάζουν δεδομένου ότι το 

σχολείο μας χαρακτηρίζεται από έντονη 

κοινωνική και πολιτισμική ανομοιογένεια. Στη 

σχολική μονάδα ανήκει και μαθητής που 

εντάσσεται στο φάσμα του αυτισμού φέροντας 

σημαντικά γνωστικά και κοινωνικά 

ελλείμματα, γεγονός που εντείνει το φαινόμενο 

περιθωριοποίησής του. 

 

1 Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση των 

σχέσεων μεταξύ των παιδιών ενισχύοντας 

τη συνεργασία, την καλή επικοινωνία, την 

εμπιστοσύνη και καλλιεργώντας την 

ενσυναίσθηση. Η διαμόρφωση ενός 

συμπεριληπτικού σχολείου για όλους 

ανεξαιρέτως τους μαθητές απαλλαγμένο 

από προκαταλήψεις τίθεται στο επίκεντρο 

του σχεδίου δράσης. Ως προτεραιότητα 

θέτουμε την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών και των γονέων 

προκειμένου οι αξίες ισότητας και 

δικαιοσύνης να μεταλαμπαδευτούν στους 

μαθητές αποσκοπώντας τόσο στην 

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου όσο και 

στη διαμόρφωση μιας δίκαιης και ισότιμης 

κοινωνίας. 

 

Υποστήριξη και ενίσχυση της 

συνεργασίας μεταξύ των 

μαθητών/τριών - Διαμόρφωση 

κλίματος αλληλοσεβασμού, 

εμπιστοσύνης και σεβασμού της 

διαφορετικότητας 

 

        ΠΑΠΑΖΗΣΗ  

ΣΜΑΡΑΓΔΗ 

 

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία 



Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών 

 
 

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης 
Συντονιστής 

Ομάδας Δράσης 
 

Στόχος των εκπαιδευτικών του σχολείου μας είναι η 

ενίσχυση της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της 

αλληλεγγύης, της εμπιστοσύνης και του σεβασμού 

με τους μαθητές μας ώστε να δημιουργηθεί ένα 

ασφαλές, ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον 

1 μάθησης. Για το σκοπό αυτό, επιλέγουμε την 

ομαδοσυνεργατική προσέγγιση διδασκαλίας και το 

δημοκρατικό εκπαιδευτικό στυλ. Έτσι, επιτυγχάνουμε 

ομαδικότητα στις εργασίες, υψηλά ποσοστά 

εκπαιδευτικής αλληλεπίδρασης, αγάπη για την τάξη 

και το σχολείο μας. 

 
 
 

Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού 

και εμπιστοσύνης μεταξύ 

μαθητών/-τριών και 

επαιδευτικών - Υποστήριξη και 

ενίσχυση της συνεργασίας 

μαθητών/-τριών και 

εκπαιδευτικών 

 
 
 
 
 
 

ΤΣΑΟΥΣΗ 

ΕΛΕΝΗ 

 

 
 

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας 

 
 

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης 
Συντονιστής 

Ομάδας Δράσης 
 
 
 
Έχοντας επίγνωση των σημείων 

προς βελτίωση στον άξονα "σχέσεις 

σχολείου - οικογένειας" 

οδηγηθήκαμε ομαλά στη 

διαμόρφωση κατάλληλων στόχων. 

Το σχολείο μας πιστεύει ότι η 

αποτελεσματική επικοινωνία 

σχολείου - οικογένειας βοηθάει 

τόσο στη σωστή ανάπτυξη του 

παιδιού, όσο και στην εξέλιξη του 

σχολείου και της κοινωνίας 

γενικότερα. Με βάση τα παραπάνω 

σκοπός του σχεδίου δράσης μας 

είναι η 

1 εγκαθίδρυση επικοινωνίας 

και η ανάπτυξη συνεργατικών 

σχέσεων με τους γονείς, με απώτερο 

στόχο τη βελτίωση της 

αλληλεπίδρασης με τα παιδιά τους. 

Πρόκειται για μια συνολική σχολική 

προσέγγιση, η οποία απαιτεί τη 

συνεργασία όλων των μελών του 

σχολείου μας με στόχο την ομαλή 

γνωστική, συναισθηματική και 

κοινωνική ανάπτυξη του 

μαθητή/τρια, που αποτελεί το σημείο 

αναφοράς στη σχέση σχολείου - 

οικογένειας 

Ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, 

υποστήριξη και ενίσχυση της 

συνεργασίας σχολείου - οικογένειας 

ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗ   ΓΑΛΑΤΕΙΑ 

 



 

 

 

 

 
 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα 

 
 

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης 
Συντονιστής  

  Ομάδας Δράσης 

 

 

Ανέκαθεν το σχολείο μας υλοποιούσε προγράμματα σχολικά 

σε εθνικό επίπεδο με ποικίλη θεματογραφία. Από το 2016-17 

ξεκινήσαμε με προγράμματα eTwinning γνωρίζοντας 

ευρωπαϊκές μεθόδους σχεδίασης και υλοποίησης 

προγραμμάτων με ποικίλα θέματα. Μας απονεμήθηκαν 

εθνικές και ευρωπαϊκές ετικέτες, ανακηρύσσοντάς μας σε 

σχολείο eTwinning. 

Υποδεχθήκαμε εκπαιδευτικούς από τη Γαλλία με  

Erasmus KA1 (2019-2020). 

 

Με τα προγράμματα eTwinning έχουμε ήδη 

δημιουργήσει ένα δίκτυο επαφών και σταθερών 

1 συνεργασιών που θα βελτιώσουν την ποιότητα της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης του σχολείου μας, 

ανοίγοντας ένα νέο παράθυρο σε συνεργασίες με 

κινητικότητα πλέον, αλλά και σε μελλοντικά σχέδια 

συνεργασίας. Θα αυξήσουμε τη διεθνή συνεργασία μας 

και θα προσφέρουμε πολλές καλές πρακτικές στο 

σχολείο μας. 

Στοχεύουμε σε ένα ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο 

σχέδιο εκπαιδευτικής πολιτικής για την ευρωπαϊκή 

ανάπτυξη στο σχολείο και την υιοθέτηση 

παιδαγωγικών και τεχνολογικών καινοτομιών μέσα 

από προγράμματα Erasmus πλέον. 

 
 
Συμμετοχή σε εθνικά και 

ευρωπαϊκά προγράμματα 

(Erasmus κ.λ.π.) 

 
 

ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 


