
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Βασικός και διαχρονικός στόχος του σχολείου είναι η βελτίωση και
αναβάθμιση του μαθησιακού επιπέδου των μαθητών, κάτι που
σχετίζεται άμεσα με τις διδακτικές πρακτικές. Στόχος, επομένως,
της ομάδας είναι η εφαρμογή διδακτικών πρακτικών με βασικό
χαρακτηριστικό την καινοτομία, κάτι που θα παρακινήσει πρώτα
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και στη συνέχεια ο αντίκτυπος θα
σχετίζεται άμεσα με την βελτίωση της επίδοσης των μαθητών. Πιο
συγκεκριμένα, θέλουμε να βελτιώσουμε, όχι μόνο το γνωσιακό τους
επίπεδο αλλά και τις δεξιότητές τους, κυρίως στις νέες τεχνολογίες,
γι' αυτό και οι πρακτικές αυτές θα εστιάσουν κυρίως στη χρήση
αυτών των τεχνολογιών σε ένα ευρύτερο φάσμα, έξω από αυτό του
στενού πλαισίου του ωρολογίου προγράμματος και της διδακτέας
ύλης.

Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών
πρακτικών-Ενίσχυση ήπιων και
ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/-
τριών.Εφαρμογή πρακτικών
διαφοροποιημένης μάθησης.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Στόχος είναι η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών, όχι
μόνο στο πεδίο της μαθησιακής διαδικασίας αλλά και σ' αυτό της
κοινωνικοποίησης και του εξανθρωπισμού των σχέσεων, εντός και
εκτός σχολείου. Η ανάπτυξη των σχέσεων των μαθητών έξω από το
σχολείο συνεπάγεται την βελτίωση των όρων συνύπαρξης και
συνεργασίας τους και μέσα σ' αυτό. Επιμέρους στόχος, επομένως,
είναι να μετατραπεί το σύνολο, κατά το δυνατόν, των μαθητών σε
μία παρέα εφήβων με κοινά ενδιαφέροντα που θα αναπτυχθούν
περαιτέρω και σε ενδοσχολικό επίπεδο.

Ανάπτυξη-ενίσχυση
εξωσχολικών/ενδοσχολικών
δραστηριοτήτων

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών



Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
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Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Στόχος των δύο εργαστηρίων είναι η εξωστρέφεια του σχολείου και
το άνοιγμά του στην τοπική κοινωνία, Αφ' ενός το Δημιουργικό
Εργαστήρι απευθύνεται σε ενήλικες οι οποίοι θα έρθουν σε επαφή με
τους χώρους αλλά και τη νοοτροπία του σχολείου, μαθαίνοντας
χειροτεχνία διαφόρων ειδών και αφετέρου το Θεατρικό Εργαστήρι
απευθύνεται σε παιδιά και ενήλικες ταυτόχρονα για να ασχοληθούν
με το θεατρικό παιχνίδι. Με τα δύο εργαστήρια το σχολείο θα γίνει
ευρύτερα γνωστό μέσω των δημιουργικών του δράσεων πέρα από τις
μουσικές εκδηλώσεις που ούτως ή άλλως είναι ενταγμένες στο
πρόγραμμά του.

Δημιουργικό Εργαστήρι-Θεατρικό
Εργαστήρι
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Στόχος της δημιουργίας του Ομίλου Μουσικής σε συγκεκριμένο
Δημοτικό σχολείο είναι το άνοιγμα του σχολείου προς τη μαθητική
κοινότητα του Αμυνταίου και συγκεκριμένα προς τους μαθητές των
Δημοτικών σχολείων. Απώτερος στόχος της δράσης είναι η επαφή
των παιδιών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τη μουσική και,
ενδεχομένως, η προσέλκυση μερίδας των μαθητών αυτών στο
Μουσικό Σχολείο, κάτι που θα συμβάλλει στην ενίσχυση του
μαθητικού δυναμικού του σχολείου.

Όμιλος Μουσικής στο 2ο Δημοτικό
Σχολείο Αμυνταίου

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Το σχολείο μπαίνει στη δράση της Ε.Ε.Π.Ε.Κ "ΚΑΙΝΟΤΌΜΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ" για να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς του να
έρθουν σε επαφή και να χρησιμοποιήσουν υλικό των επιμορφωτικών
σεμιναρίων της Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση της
Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Επίσης στόχος είναι η συμμετοχή τους
στα forums της Ένωσης για περαιτέρω ενημέρωση και η προσπάθεια
παρακίνησής τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια που θα διευρύνουν
την επαγγελματική και παιδαγωγική τους κατάρτιση. 

"Καινοτόμα Σχολεία"

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
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