Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης
Κατά τη διάρκεια της χρονιάς θα
γίνει καταγραφή των συνθηκών που
δυσχεραίνουν τη μάθηση καθώς και
των μέσων διδασκαλίας που
απαιτούν βελτίωση όπως:
καταλληλότητα σχολικών
εγχειριδίων και προγραμμάτων
σπουδών, η ύπαρξη απαραίτητου
εξοπλισμού, τα μαθησιακά κενά λόγω

Βελτίωση των μέσων διδασκαλίας που απαιτούν βελτίωση.
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τηλεκπαίδευσης, οι ψυχοκοινωνικές
συνέπειες της πανδημίας, ο αριθμός

Καταγραφή προβλημάτων που δυσχεραίνουν την διδασκαλία και τη

μαθητών / μαθητριών ανά τμήμα, η

μάθηση

ανάγκη επιμόρφωσης των
υπηρετούντων εκπαιδευτικών, η
ανάγκη ύπαρξης υποστηρικτικών
(ψυχολόγοι, γραμματειακή
υποστήριξη, ενισχυτική διδασκαλία,
παράλληλη στήριξη κλπ), η έγκαιρη
και πλήρης στελέχωση του σχολείου
με εκπαιδευτικό προσωπικό, το
παιδαγωγικό κλίμα, οι διδακτικές
μέθοδοι.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Όσον αφορά την παρακολούθηση, τον εντοπισμό, την αποτύπωση,
την πρόληψη και την αντιμετώπιση φαινομένων που σχετίζονται με
την ελλιπή/περιστασιακή φοίτηση και/ή τη διακοπή φοίτηση,
προγραμματίζονται οι παρακάτω ενέργειες –δράσεις :
1. Η αναζήτηση και η αξιοποίηση στοιχείων από τα αρχεία του
σχολείου.
2. Η τακτική επικοινωνία με τους Υπευθύνους των Τμημάτων.
3. Η τηλεφωνική και διαπροσωπική επικοινωνία με τους γονείς
των μαθητών που απουσιάζουν.
4. Η αποστολή ερωτηματολογίου προς τους γονείς για τον
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εντοπισμό, εκτός των άλλων, των λόγων για τους οποίους οι
μαθητές απουσιάζουν καθώς και για την υιοθέτηση μέτρων
και παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων

Αποτίμηση πρακτικών,
παρακολούθηση φοίτησης,
αντιμετώπιση προβλημάτων φοίτησης
και σχολικής διαρροής

φοίτησης και διαρροής .
5. Η διαπροσωπική επικοινωνία με τους ίδιους τους μαθητές.
Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα αφορούν ένα, όσο το
δυνατόν, πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα τμημάτων και μαθητών, ανά
τάξη.
Για τις δράσεις που απαιτούν τηλεφωνική και διαπροσωπική
επικοινωνία θα τηρείται ημερολόγιο.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Για το σχολικό έτος 2021-22 προγραμματίζεται περαιτέρω
διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών της σχολικής
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μονάδας μέσω της συμπλήρωσης και αποτίμησης σχετικού

Ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας

ερωτηματολογίου. Επιπλέον, θα εξεταστεί η δυνατότητα

μεταξύ των μαθητών και των

συνεργασίας της σχολικής μονάδας με σχολική ψυχολόγο και θα

μαθητριών του σχολείου.

προγραμματιστεί δράση με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό για την
πρόληψη αντικοινωνικών συμπεριφορών

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Σχέδιο

A/A
Στόχος Βελτίωσης

Δράσης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Θα γίνει χρήση ερωτηματολογίουτο οποίο θα δοθεί προς
συμπλήρωση σε όσο το δυνατόν πιοαντιπροσωπευτικό τμήμα των μαθητών όλων των τάξεων
προκειμένου να οδηγηθούμε σε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα. Θαακολουθήσει συλλογή και
1καταγραφή των απαντήσεων και στησυνέχεια στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων. Από
τημελέτη των στοιχείων που θα προκύψουν θα επιδιώξουμε τονεντοπισμό και την αντιμετώπιση
τυχόν προβλημάτων με σκοπό τηβελτίωση και την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και
επικοινωνίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ενίσχυση
των διαύλων
επικοινωνίας
και
συνεργασίας
μεταξύ
μαθητών και
εκπαιδευτικών.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Με τον συγκεκριμένο δείκτη θα αποτιμηθούν οι τυπικές και άτυπες
σχέσεις μεταξύ των γονέων και του σχολείου. Θα εξεταστεί η
ύπαρξη μηχανισμού τακτικής, και αμφίδρομης επικοινωνίας του
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σχολείου με τους γονείς. Θα διαπιστωθούν τα θετικά στοιχεία,

Ενίσχυση των διαύλων επικοινωνίας

όπως η υπεύθυνη πληροφόρηση, η κατανόηση και η εμπιστοσύνη,

και συνεργασίας σχολείου-

καθώς και οι καλές πρακτικές συνεργασίας με γονείς. Παράλληλα

οικογένειας.

θα εντοπιστούν προβλήματα και αδυναμίες (έλλειμμα επικοινωνίας
και εμπιστοσύνης, περιορισμένη συνεργασία) χρησιμοποιώντας
ερωτηματολόγιο.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης
Θα συγκεντρωθούν πληροφορίες από
τη διεύθυνση του σχολείου, το βιβλίο

1

Προστασία, αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων και

πρακτικών και το myschool για την

υποδομών.

υπάρχουσα κατάσταση. Με τη χρήση
ερωτηματολογίου και συνεντεύξεων
προς τους εκπαιδευτικούς θα
εξαχθούν συμπεράσματα για την
περαιτέρω βελτίωση των υποδομών.

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

1) Συλλόγη καπακιών για ανακύκλωση με σκοπό την αγορά
ηλεκτρικού αμαξιδίου για το Ειδικό Σχολείο Ηλιούπολης.
2) Κοινή διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με το Ειδικό
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Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη

Σχολείο Ηλιούπολης.

συνεργασιών με φορείς.
3) Δράσεις με το Χαμόγελο του Παιδιού. Διοργάνωση
Χριστουγεννιάτικου Bazaar και αποστολή τροφίμων.
4) Ενημέρωση απο τη Φιλοζωική Ηλιούπολης για τα αδέσποτα ζώα.

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Οι προτάσεις μας για τους φετινούς στόχους ως προς την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με την ευρεία έννοια είναι οι
παρακάτω:
1) Στα πλαίσια του σχεδιασμού και της υλοποίησης επιμορφωτικών
δράσεων με την μορφή της ετεροπαρατήρησης, προτείνουμε να μας
δηλώσουν οι εκπ/κοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.
2) Να οργανώσουμε επισκέψεις στο Ειδικό Σχολείο της περιοχής
μας. Προτείνεται να γίνουνδύο επισκέψεις , η πρώτη την περίοδο
των Χριστουγέννων και η δεύτερη των Απόκρεω.
3)Προτείνουμε να έρθουμε σε επαφή με κλιμάκιο επίσημου φορέα
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Υγείας (π.χ. Ερυθρός Σταυρός),για μια ενδοσχολική επιμόρφωση των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
εκπ/κών σε θέματα Πρώτων Βοηθειών.
4) Η οποιαδήποτε διαδικτυακή ενημέρωση επιμόρφωσης εκπ/κών να
πραγματοποιείται όπως μέχρι σήμερα από τη διεύθυνση του
σχολείου μας.
5)Να έρθουμε σε επαφή με τους αντίστοιχους συμβούλους
ειδικοτήτων προκειμένου να προτείνουμε πρόγραμμα επιμορφώσεων
για τη διδασκαλία των μαθημάτων μας.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

1. Συνεργασία και σχεδιασμός ημερίδων και δράσεων με τις τοπικές
αρχές, Δήμος Ηλιούπολης, για τη διάχυση της παγκόσμιας διάκρισης
School of Excellence, 4-11-21 για το έργο του σχολείου στο
Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus KA 201-2017-2020 και τη
συμμετοχή στο Climate Action Global Project.
2. Σχεδιασμός προγράμματος eTwinning, με θέμα το περιβάλλον,
κοινωνία και ασφάλεια στην εκπαίδευση. Στόχος η ενίσχυση της
εθνικής και Ευρωπαϊκής ταυτότητας. των σχολικών μονάδων με τη
συνεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και σχολείων σε
διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Climate Action Global ProjectErasmus , Πρόγραμμα eTwinning,

3. Οργάνωση επίσκεψης των μαθητών του αδελφοποιημένου

Δράσεις σε Εθνικά Προγράμματα,

Λυκείου Roskilde Katedrale της Δανίας , Μάρτιος 2022. Στόχος

Ημερίδες, Εθελοντισμός

η ανταλλαγή κοινωνικών , πολιτισμικών, αθλητικών δράσεων.
4. Συμμετοχή σε εθνικά προγράμματα, όπως Action Aid Ελλάς .
Στόχος η εν-συναίσθηση, κοινωνική και διαπροσωπική, η
ενδυνάμωση της προσωπικότητας των μαθητών.
5. Δράσεις με την Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης Ηλιούπολης,
Save the Hood και το Περιβαλλοντικό Κέντρο Αργυρούπολης.
Στόχος να συμβάλλει στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης και της
συνεχόμενης, δια βίου μάθησης.

