
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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Θα πραγματοποιηθεί καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2022-
23 το πρόγραμμα της κολύμβησης. Θα περιλαμβάνει τη θεωρητική
και την πρακτική εκπαίδευση των μαθητών του σχολείου μας. Τη
θεωρητική προσέγγιση του προγράμματος θα αναλάβουν οι ειδικοί
παιδαγωγοί, σε συνεργασία με την κοινωνική λειτουργό και το
ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Ενώ την πρακτική προσέγγιση θα
αναλάβει η γυμνάστρια μια φορά την εβδομάδα στο κολυμβητήριο
της Ν. Ιωνίας Βόλου.

"Μαθαίνω να κολυμπώ με ασφάλεια"
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Να υπάρχει στο σχολείο διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη
μορφή της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

Να μπορει να γίνει επαναχρησιμοποίηση του υλικού.

Εξατομικευμένο διδακτικό υλικό για διαφοροποιημένο τρόπο
διδασκαλίας Κωφών - βαρήκοων μαθητών. 

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για
εκμάθηση ΕΝΓ

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
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1) Προσκλήσεις για συνεργασία από το σχολείο προς τους γονείς

Συνάντηση γνωριμίας στην αρχή του σχολικού έτους με στόχο
τον σχεδιασμό και τη διατήρηση της συνεργασίας.
Ενημέρωση γονέων για θέματα που αφορούν το  σχολικό
πρόγραμμα και το συνολικό προγραμματισμό της σχολικής
χρονιάς.
Τήρηση τετραδίου επικοινωνίας καθ' 'ολη τη διάρκεια της
σχολικής χρονιάς για αμφίδρομη ενημέρωση γονέων-
εκπαιδευτικών σχετικά με τη συμπεριφορά, την επίδοση και
τη συνολική εικόνα του παιδιού.

2) Ενδυνάμωση των σχέσεων εκπαιδευτικών και γονέων μέσα από:

τακτικές συναντήσεις συμβουλευτικής για την ενίσχυση,
υποστήριξη και παροχή βοήθειας προς όλους τους γονείς  για
τη διαχείριση συμπεριφορών και τη διαμόρφωση ενός
υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τα παιδιά τους,
τακτική ενημερωση τους για τη σχολική επίδοση  και
συμπεριφορά των παιδιών τους

3) Συμμετοχή γονέων σε επιμορφωτικά σεμινάρια που αφορούν τη
σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών, σε εκπαιδευτικά
προγράμματα, εθελοντικές δράσεις και στη λήψη αποφάσεων σε
ζητήμτα που αφορούν το σχολείο.

Αναπτυξη διαύλων επικοινωνίας,
υποστήριξη και ενίσχυση της
συνεργασίας σχολείου - οικογένειας

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
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Επαφές με φορείς  και την τοπική αυτοδιοίκηση για την βελτίωση
των χώρων του σχολείου και τον εκσυχρονισμό υλικού.

Επαφές με φορείς

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1
Προγραμματίζουμε ενδοσχολική επιμόρφωση σε θέματα
διαφοροποιημένης διδασκαλίας για ομάδες Αμεα, Ρομά.

Ενδοσχολική επιμόρφωση στη
διαφοροποιημένη διδασκαλία

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
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Υλοποίηση του προγράμματος Erasmus plus KA1 με θέμα
Εκπαιδευτική Ρομποτική σε σεμινάρια στην Ισλανδία και την
Σλοβενία που εγκρίθηκε την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Υποβολή πρότασης ΚΑ2 σύμπραξης στο κάλεσμα του ΙΚΥ τον
Οκτώβρη 2022 με θέμα Προστασία του Περιβάλλοντος και
Εκπαιδευτική  Ρομποτική

Erasmus plus KA1 KA2


