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Κατά τη διάρκεια του Σχολικού Έτους 2022 - 2023 και στα πλαίσια
των Εγαστηρίων Δεξιοτήτων θα πραγματοποιηθεί η δράση των
Παιδαγωγικών Παιχνιδιών. Οι μαθητές μέσα από τη χρήση
επιλεγμένων επιτραπέζιων παιχνιδιών με συχνότητα μια φορά την
εβδομάδα από την Α΄ έως και την Ε΄ Δημοτικού αναπτύσσουν
δεξιότητες και στάσεις στην ομάδα, όπως συμπερίληψη, διαχείρηση
χρόνου, διαχείριση εαυτού (συναισθημάτων και συμπεριφοράς) και
διαχείριση της ήττας. Παράλληλα, αναπτύσσονται επί μέρους
δεξιότητες στρατηγικής, μαθηματικής, κριτικής και δημιουργικής
σκέψης.

Παιδαγωγικά Παιχνίδια

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
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Στην αρχή της χρονιάς, οι μαθητές συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο
σχετικά με τις  σχέσεις που έχουν με τους συμμαθητές τους (π.χ. με
ποιον επιθυμώ να καθίσω στο τραπέζι, ποιος συμμαθητής θα ήθελα
να συνεργαστώ μαζί του σε κάποιο σχέδιο - εργασίας). Τα
ερωτηματολόγια έχουν τη μορφή και τη δομή κοινωνιογράμματος
και επεξεργάζονται από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό τάξης. Στους
συλλόγους διδασκόντων θέτονται οι στόχοι για την ομάδα - τάξη,
προκειμένου να αποφευχθεί δημιουργία υπο-ομάδων μεταξύ των
μαθητών. Στη συνέχεια, υπάρχει μια σταθερή και συστηματική
οργάνωση της χωροταξικής δομής της τάξης (θέσεις μαθητών, θέση
εκπαιδευτικού κ.α) αλλά και των συνεργασιών μεταξύ των μαθητών
εντός και εκτός τάξης, με τη βοήθεια των παράλληλων δράσεων της
Ανάπτυξης Συναισθηματικής Νοημοσύνης και του Συμβουλίου Τάξης.

Καλλιέργεια και Ανάπυξη
Κοινωνικοσυναισθηματικών δεσμών
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 Στα πλαίσια του Εργαστηρίου Δεξιοτήτων Ευ- Ζην/ Ανάπτυξη
Συναισθηματική Νοημοσύνη, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν τη
δυνατότητα (σε τυπικό και άτυπο πλαίσιο) να αποκτήσουν
κουλτούρα ανάληψης της προσωπικής τους ευθύνης και εστίαση
στην επίλυση του προβλήματος με αποτελεσματικό τρόπο.
Εβδομαδιαίως, η δράση περιλαμβάνει τη χρήση "Κουτιού
Παραπόνων" και "Κουτιού Θαυμασμού".  Η δράση περιλαμβάνει
συζήτηση, θεατρικό παιχνίδι, εικαστικά, μαθηματικά, εκφραστική
ανάγνωση, με σκοπό την ανάπτυξη της ενεργητικής ακρόασης και
της ενσυναίσθησης.

Ευ-Ζην και Ανάπτυξη
Συναισθηματική Νοημοσύνη

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
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Η σχέση Σχολείου - Οικογένειας βασίζεται σε συγκεκριμένες
διαδικασίες σταθερής επικοινωνίας και ενημέρωσης για την πορεία
φοίτησης του μαθητή. Εβομάδιαίως, οι γονείς ενημερώνονται από το
δάσκαλο τάξης για την γενική πορεία του μαθητή. Πέρα από τους
ελέγχους τριμήνου που πρόκειται για μια θεσμική αξιολόγηση, οι
γονείς λαμβάνουν και εσωτερικές αξιολογήσεις των μαθητών (τρεις
αξιολογήσεις στη διάρκεια ενός έτους) που εστιάζουν σε
κοινωνικοσυναισθηματικούς και γνωστικούς στόχους. Μετά τις
αξιολογήσεις, πραγματοποιούνται συναντήσεις ενημέρωσης σε
ολομέλεια γονέων αλλά και ατομικές μεταξύ σχολείου και
οικογένειας, προκειμένου να τεθούν ατομικοί στόχοι ανά μαθητή. Η
συμπερίληψη στο Σχολείο περιλαμβάνει την από κοινού συνεργασία
Οικογένειας - Σχολείου - Ειδικών σε θέματα διαφοροποίησης και
εξατομίκευσης σε γνωστικό και συμπεριφορικό τομέα.

Συνεργασία και Επικοινωνία
Σχολείου - Οικογένειας

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
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Από τη Σχολική Χρονιά 2022 - 2023, τίθεται οργανόγραμμα με τα
δοικητικά, διευθυντικά και εκπαιδευτικά στελέχη του σχολείου. Το
οργανόγραμμα έχει ένα σαφή χαρακτήρα ως προς τους ρόλους του
κάθε μέλους της κοινότητας και περιγράφει με συγκεκριμένο τρόπο
τις διαδικασίες που διέπουν κάθε ρόλο και τα καθήκοντα πουοφείλει
να φέρει εις πέρας. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναιη
καλύτερη οργάνωση της κοινότητας της σχολικής μονάδας σε
επίπεδο επικοινωνίας και λοιπών υπηρεσιών (π.χ. σχολική
μεταφορά) εσωτερικά και εξωτερικά.

 

Οργανόγραμμα Διοίκησης και
Λειτουργίας της Σχολικής Μονάδας

Σχολείο και κοινότητα
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Το σχολείο ευαισθητοποιεί τους μαθητές όλων των τάξεων στην
έννοια του υπεύθυνου πολίτη και του εθελοντισμού, μέσα από
δράσεις στο σχολείο και στην Κοινότητα. Στο πλαίσιο της αειφορίας
(εργαστήριο δεξιοτήτων) μία φορά την εβδομάδα, οι μαθητές
διερευνούν το τρόπο λειτουργίας της κοινότητας. Γνωρίζουν τις
υπηρεσίες καθαριότητας, τις κοινωνικές υπηρεσίες, τις δομές
φροντίδας, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους. Στόχος είναι να
αποκτήσουν υπεύθυνη στάση ως μέλη της κοινότητας.

Α. Αξιοποιούνται η βιωματική μέθοδος, η διαθεματικότητα, το
θεατρικό παιχνίδι και τα εικαστικά. Εκτός σχολείου οι μαθητές
έρχονται σε επαφή με φορείς, συμμετέχουν σε εθελοντικές δράσεις
καθαριότητας και προσφοράς ειδών πρώτης ανάγκης.

Β. Η δράση αποτυπώνεται ψηφιακά με εικόνες, φωτογραφίες,
κείμενα και παρουσίαση στη τελική γιορτή.

Γ. Η δράση και η δραστηριότητες της αναρτώνται στην ιστοσελίδα
του σχολείου και το newsletter, ώστε οι μαθητές να νιώθουν ότι η
μάθηση τους αφορά άμεσα και υπάρχει σύνδεση με την καθημερινή
ζωή και την κοινότητα.

Εθελοντισμός

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε τριμηνιαίες επιμορφώσεις Ειδικής
Αγωγής και Συμπερίληψης για μαθητές Δημοτικού από εξωτερικούς
φορείς και ακαδημαϊκούς του χώρου. Στο διάστημα αυτό, οι
εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται σε θεωρητικό πλαίσιο για τις αρχές
της Ειδικής Αγωγής και της Συμπερίληψης, στη συνέχεια περνούν
στην πιλοτική εφαρμογή και τέλος αξιολογούν και αξιλογούνται,
μέσα από τις επιτόπιες παρατηρήσεις εντός τάξης (από συναδέλφους
και ακαδημαϊκά υπεύθυνους σε θέματα ειδικής αγωγής). Στόχος
αυτής της δράσης είναι αφενός η απόκτηση γνώσεων σε θέματα
ειδικής αγωγής και συμπερίληψης και αφετέρου αποκτούνται
επιπλέον δεξιότητες διδακτικής. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν
διαφοροποιημένο υλικό για τη συμπερίληψη μαθητών με
χαρισμάθεια ή ειδικές μαθησιακές, ενώ παράλληλα εξασκούνται και
σε περιπτώσεις εξατομίκευσης όπου και όταν χρειάζεται και
κατόπιν κοινής συναινέσει με την Οικογένεια.

Ειδική Αγωγή και Συμπερίληψη στην
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


