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ΑΑ..  ΑΑννααγγκκααιιόόττηητταα  ττηηςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  δδρράάσσηηςς  
  

1. Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση της δράσης 
 

Κατά τη συστηματική διερεύνηση των δεικτών του Άξονα 2 

«Διαδικασίες του Σχολείου»  διαπιστώθηκε η ύπαρξη προβλημάτων μικρής ή 

μεγάλης έκτασης στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και στη στάση τους 

απέναντι στους κανόνες του σχολείου. Διαπιστώθηκε επίσης η μη ουσιαστική 

συνεργασία κάποιων γονέων ή κηδεμόνων με το σύλλογο διδασκόντων του 

σχολείου. 

              Για τους λόγους αυτούς υπήρξε ανάγκη συμφωνίας των μελών της 

σχολική κοινότητας, εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων και κηδεμόνων, σε ένα 

πλαίσιο αρχών. Αυτό το πλαίσιο αρχών ουσιαστικά είναι ένα σύνολο 

ρυθμιστικών κανόνων με τη μορφή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας 

του Σχολείου που φιλοδοξούμε ως εκπαιδευτικοί, αφού εκπονηθεί η 

αναδιαμόρφωσή του, να αποτελέσει τη βάση για την ουσιαστική συνεργασία 

όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. 

 

2. Αλληλεπίδραση με άλλους δείκτες. 
Η υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης θα επηρεάσει και 

άλλους παράγοντες, όπως σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών, σχέσεις 

εκπαιδευτικών-μαθητών, σχέσεις μεταξύ σχολείου-γονέων/κηδεμόνων. 

Παράμετροι που θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική υλοποίηση του 

παραπάνω σχεδίου δράσης είναι τα χρονοδιαγράμματα, η μεθοδολογία 

υλοποίησης και εφαρμογής, οι πόροι και τα μέσα, οι οργανωτικές δομές, ο 

Άξονας Β:  

ΔΔιιααδδιικκαασσίίεεςς  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ  

Τομέας 2:  

ΗΗγγεεσσίίαα  κκααιι  ΔΔιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ΣΣχχοολλεείίοουυ 

Δείκτης Αξιολόγησης 2.1:  

ΟΟρργγάάννωωσσηη  κκααιι  σσυυννττοοννιισσμμόόςς  ττηηςς  σσχχοολλιικκήήςς  ζζωωήήςς  

Τίτλος σχεδίου δράσης 
 

««ΑΑννααδδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ΕΕσσωωττεερριικκοούύ  ΚΚααννοοννιισσμμοούύ  
ΛΛεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυ  σσχχοολλεείίοουυ»»  
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προγραμματισμός διαδικασιών παρακολούθησης και αξιολόγησης του 

σχεδίου δράσης. 

 

        ΒΒ..  ΣΣκκοοππόόςς--σσττόόχχοοιι  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  δδρράάσσηηςς  
 

1. Σκοπός του σχεδίου δράσης 
Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η καθιέρωση ενός πλαισίου αρχών 

και κανόνων μέσα στο νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας του σχολείου για την 

ενίσχυση της συλλογικότητας και της συνεργασίας όλων των παραγόντων της 

σχολικής μονάδας και την αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία της 

σχολικής ζωής. 
 

2. Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης 
Α. Αποδοχή από όλους των αρχών και κανόνων που διέπουν την 

καθημερινή λειτουργία του σχολείου. 

Β. Συμμετοχή των μαθητών με άποψη στην αναδιαμόρφωση του 

Εσωτερικού Κανονισμού και δέσμευσή τους για την τήρησή του. 
 

 

        ΓΓ..  ΚΚρριιττήήρριιαα  εεππιιττυυχχίίααςς  ττηηςς  δδρράάσσηηςς  
  

Η επιτυχία του σχεδίου δράσης θα κριθεί από το βαθμό που θα 

επιτευχθούν οι προγραμματισμένοι στόχοι και στα χρονικά όρια που θα 

αποφασίσει η συντονιστική ομάδα. Με την ολοκλήρωση αυτού του σχεδίου 

δράσης θα υπάρχει: 

• Γραπτός εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου αποδεκτός 

από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. 

• Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου που αποτελεί τη 

βάση συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας. 

• Μεγαλύτερη συμμετοχή των μαθητών στη λήψη αποφάσεων για 

θέματα που τους αφορούν και δέσμευσή τους στο σχολικό πρόγραμμα και 

τους κανόνες της σχολικής ζωής. 
 

        ΔΔ..  ΜΜεεθθοοδδοολλοογγίίαα  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  δδρράάσσηηςς  
 

1. Στρατηγικές εφαρμογής του σχεδίου δράσης 
Για το προτεινόμενο σχέδιο δράσης απαραίτητες θεωρούνται και με τη 

σειρά που αναφέρονται οι παρακάτω ενέργειες: 

Α. Σύγκλιση του συλλόγου διδασκόντων (προτάσεις –συζητήσεις - 

απόφαση για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης) 

Σεπτέμβριος 2014. 
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Β. Ορίζεται ομάδα εργασίας καθώς και οι αρμοδιότητες από τη 

συντονιστική επιτροπή με έργο την επεξεργασία των προτάσεων του 

συλλόγου διδασκόντων. 
 

Με πρωτοβουλία της συντονιστικής επιτροπής: 

• Ορίζονται επιμέρους θέματα και σχηματίζονται ομάδες εργασίας, στις 

οποίες συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, εκπρόσωπος των γονέων - κηδεμόνων 

και κατά περίσταση τόσο ο Σχολικός Σύμβουλος Παιδαγωγικής Ευθύνης όσο 

και ο εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης στο Σχολικό Συμβούλιο. 

• Ορίζεται το χρονοδιάγραμμα των εργασιών και η τελική ημερομηνία 

κατάθεσης της πρότασης στο σύλλογο διδασκόντων για έγκριση. 

 

Γ. Οι ομάδες εργασίας συμβουλεύονται την ισχύουσα νομοθεσία, 

εγκυκλίους, συζητούν τα επιμέρους θέματα που έχουν αναλάβει και 

καταλήγουν σε προτάσεις. 

 

Δ. Η «συντονιστική επιτροπή» ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητών 

στην όλη διαδικασία. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες με την καθοδήγηση 

των εκπαιδευτικών. 

Ε. Στην τελική φάση συγκαλείται η ολομέλεια και συζητά τις προτάσεις 

των ομάδων. 

 

• Όλα τα μέλη δεσμεύονται να ψηφίσουν τον Εσωτερικό 

Κανονισμό. 

 

• Σε όλη τη διαδικασία συμμετέχουν ενεργά οι μαθητές. 
 

 

 2. Οργανωτικές δομές 
 

Η δράση συνολικά θα στηριχθεί στις υπάρχουσες οργανωτικές δομές 

του σχολείου, το Σύλλογο Διδασκόντων, τους μαθητές, το Σύλλογο Γονέων & 

Κηδεμόνων, το Σχολικό Συμβούλιο και το Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής 

ευθύνης. 

Για την προετοιμασία, το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της 

δράσης συνεργάζονται : 

1) Τη γενική ευθύνη προγραμματισμού και εποπτείας θα έχει ο 

Διευθυντής του σχολείου. 

2) Θα οριστεί Συντονιστική Επιτροπή που θα αποτελείται από τον 

Διευθυντή και δύο μέλη της ολομέλειας του Συλλόγου Διδασκόντων. 

3) Θα γίνει χωρισμός των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων σε ομάδες 

εργασίας και καταμερισμός αρμοδιοτήτων. Κάθε ομάδα με βάση τη 

μεθοδολογία θα ερευνήσει τα υποθέματα της αρμοδιότητάς της και θα 
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συντάξει ένα προσχέδιο σχετικών άρθρων του Εσωτερικού Κανονισμού 

στηριγμένη στα αποτελέσματα που θα συνάξει. Μεταξύ των ομάδων θα 

υπάρχει συνεργασία και επικοινωνία. 

4) Ο Σχολικός Σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης θα υποστηρίξει το 

σύλλογο διδασκόντων σε ότι αφορά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των 

δράσεων στα πλαίσια της ΑΕΕ καθώς και για την επίλυση τυχόν δυσκολιών 

που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία. 

5) Τα μέλη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων θα συμπορευθούν σε 

θέματα που τους αφορούν. 

6) Τα μέλη του σχολικού συμβουλίου θα συνεπικουρήσουν σε θέματα 

συνεργασίας του σχολείου με την τοπική αυτοδιοίκηση. 
 

 

        ΕΕ..  ΠΠόόρροοιι  ––  μμέέσσαα  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  δδρράάσσηηςς  
1. Ανθρώπινο δυναμικό 
Α. Σύλλογος διδασκόντων. 

Β. Εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων των μεγάλων τάξεων.  

Γ. Εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. 

Δ. Σχολικός Σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης. 

Ε. Ομάδες εργασίας. 

Στ. Εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδοίκησης 

 

2. Χρόνος 
Το σχέδιο δράσης αναπτύσσεται σε δύο χρονικές φάσεις: 

Α. Συγκρότηση πρότασης και αποδοχή του γενικού πλαισίου αρχών 

(διάρκεια τρεις μήνες: Σεπτέμβριος – Οκτώβριος - Νοέμβριος 2014). 

Β. Διαδικασίες αναδιαμόρφωσης εσωτερικού κανονισμού (διάρκεια 

πέντε μήνες : Δεκέμβριος 2014 έως Μάιος 2015). 
 

 

3. Υλικοτεχνική υποδομή 
Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης δεν απαιτεί ειδική υλικοτεχνική 

υποδομή. Μπορεί να υλοποιηθεί με την υπάρχουσα ηλεκτρονική υποδομή 

(υπολογιστές, φωτοτυπικό μηχάνημα, λογισμικά για την οργάνωση της 

γραμματείας του σχολείου). Απαραίτητος είναι ένας χώρος για τις 

συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων και για τα σχολικά συμβούλια. Η 

ελάχιστη αυτή απαραίτητη υποδομή υπάρχει στη σχολική μας μονάδα. 

 

4. Οικονομικοί πόροι. 
Ελάχιστα έξοδα είναι απαραίτητα για γραφική ύλη και φωτοτυπίες που 

καλύπτονται από τη σχολική επιτροπή. 
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5. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης. 
Α. Σχέδια ημερήσιας διάταξης για κάθε συνεδρίαση της ολομέλειας, 

σχέδια οργάνωσης του διαλόγου και τρόπου λήψης αποφάσεων. 

Β. Σχολικό Ημερολόγιο 

Γ. Ερωτηματολόγια για τους μαθητές και για τους γονείς. 

Δ. Ιστοσελίδα για ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ των μελών της σχολικής 

κοινότητας με συζητήσεις, ανακοινώσεις, προτάσεις. 

Ε. Πρακτικά συναντήσεων εκπαιδευτικών – εμπλεκομένων φορέων 

Στ. Υπολογιστής, εκτυπωτής, φωτοτυπικό μηχάνημα. 
 

6. Πηγές 
Ως πηγές θα αξιοποιηθούν: 

Η σχολική νομοθεσία, σχετικές διατάξεις και εγκύκλιοι του Υπουργείου 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

• Δελτία φοίτησης μαθητών, βιβλία ύλης, αρχεία του σχολείου. 

• Παλαιότεροι κανονισμοί λειτουργίας του σχολείου  

• Καλές πρακτικές άλλων σχολείων. 

 

 

ΣΣΤΤ..  ΧΧρροοννοοδδιιάάγγρρααμμμμαα  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  δδρράάσσηηςς  
 

Διαδικασίες υλοποίησης: Δράσεις –ενέργειες  

1. Προετοιμασία της δράσης  
[Διάρκεια: Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2014] 

Σύγκλιση συλλόγου διδασκόντων – προτάσεις για αναδιαμόρφωση του 

Εσωτερικού Κανονισμού του σχολείου. Αξιολογούνται οι προτάσεις, 

αποφασίζεται και κατατίθεται γραπτά στην ολομέλεια ένα πλαίσιο αρχών και 

αξιών για την οργάνωση του σχολείου. 

 

2. Πραγματοποίηση της δράσης 
[Διάρκεια: πέντε μήνες: Δεκέμβριος 2014 έως Μάιος 2015] 

Η συντονιστική επιτροπή καθορίζει τις ομάδες εργασίας και ορίζει τα 

επιμέρους θέματα. Μέλη της συντονιστικής επιτροπής ορίστηκαν ο Δ/ντης 

του σχολείου Στεφανίδης  Φίλιππος καθώς και οι εκπαιδευτικοί 

Δημητρακοπούλου Ζαφειρία (ΠΕ70) και Καιτατζή Ελένη (ΠΕ19-20)  

 

 

 



 

7 

Προτείνονται οι παρακάτω ομάδες και αρμοδιότητες: 
 

• Α΄ ΟΜΑΔΑ  

                 Αρμοδιότητα: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ     

Αναφέρεται κυρίως στο νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με:  

 - Εγγραφές – σχολικό έτος – γιορτές – αργίες 

 - Διδακτικό ωράριο (έναρξη – λήξη) 

 - Ωρολόγιο πρόγραμμα 

Ορίστηκαν οι εκπαιδευτικοί: Κακαρίκου Άννα (ΠΕ06), Βαφειάδου 

Δομ.(ΠΕ06) και Γεωργαντάς Γ.(ΠΕ70) 

 

B’ΟΜΑΔΑ  

                  Αρμοδιότητα: ΣΧΟΛΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ     

Επειδή τα θέματα είναι πολλά και εκτός από ό,τι υπάρχει στο 

νομοθετικό πλαίσιο χρειάζεται επιλεκτική εμπλοκή των γονέων και των 

μαθητών, καλό θα ήταν να χωριστεί σε υποομάδες. Αφορά: 

- Φοίτηση: νόμοι – απουσίες ημερήσιες και ωριαίες 

- Ενδυμασία – Εμφάνιση  

- Σχολικοί χώροι: σεβασμός, καθαριότητα, ασφάλεια κ.α. 

- Σχολική εργασία: σεβασμός στο δικαίωμα της μάθησης, απαραίτητα 

βιβλία και υλικά, προετοιμασία στο σπίτι κ.α. 

- Διδακτικές μεθοδολογίες – Παιδαγωγικές Θεωρήσεις [ελκυστικότερη 

μαθησιακή διαδικασία ] 

- Ωρολόγια προγράμματα (σχεδιασμός λειτουργικού ωρολογίου 

προγράμματος) 

- Συμπεριφορά – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις: (εδώ μπορούν να 

εμπλακούν και οι μαθητές) προτάσεις δράσεων ανά τάξη και συνολικά σαν 

σχολείο στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης (Αντιρατσιστική Αγωγή, Αγωγή 

κατά της Βίας, Συναισθηματική Αγωγή, Συμβουλευτική, άλλο) / κατάρτιση 

ερωτηματολογίου μαθητών, επιλογή επανορθωτικών συμπεριφορών ή 

συνεπειών αντί τιμωρίας κ.α. 

-  Συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών [παιδαγωγικά και 

κοινωνικά θέματα] 

- Σχολικές δραστηριότητες συμμετοχή μαθητών σε προγράμματα, 

ευαισθητοποίηση των γονέων 

- Προγραμματισμός σχολικών επισκέψεων - δράσεων 

Ορίστηκαν οι εκπαιδευτικοί: Τρίμπος Ιωάννης (ΠΕ70), Λάλου Μαρία (ΠΕ70), 

Χατζηδανιηλ Παυλίνα (ΠΕ70), Γλιά Μαρία (ΠΕ70),  Δαυίδ Αλεξία (ΠΕ70),  

Κρομμύδα Θωμαίς (ΠΕ70),  Μουμουλίδου Ευγενία (ΠΕ70) 
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• Γ΄ ΟΜΑΔΑ 

            Αρμοδιότητα:  

             ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΓΟΝΕΩΝ - ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ          

Εδώ η εμπλοκή των γονέων είναι απαραίτητη και μπορούν να γίνουν 

υποομάδες. 

- Σημασία της επικοινωνίας: (παιδαγωγικοί λόγοι) 

- Τρόποι επικοινωνίας: 

- Παιδαγωγικές συναντήσεις γονέων ανά τμήμα – Συμμετοχή 

- Ενημερωτικές συναντήσεις γονέων 

- Αιτήματα γονέων – Συνεργασία 

- Είσοδος στο σχολικό χώρο 

- Ενημερωτικά σημειώματα κ.α. 

Ορίστηκαν οι εκπαιδευτικοί: Δούμπλιος Στυλιανός (ΠΕ70), Τρομπούκη 

Ολυμπία (ΠΕ70),  Γκατζόπουλος Ευάγγελος (ΠΕ70), Κλειδαριά Αικατερίνη 

(ΠΕ11), Μακρή Χριστίνα (ΠΕ11), Μηλιώκας Αθανάσιος (ΠΕ16.01) 

 

• Δ΄ ΟΜΑΔΑ  

             Αρμοδιότητα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  

Συγκεντρώνει σε ηλεκτρονική μορφή τα επιμέρους τμήματα του 

κανονισμού και σε συνεργασία με τη συντονιστική επιτροπή προχωρά στη 

συρραφή τους. Το αποτέλεσμα κοινοποιείται στο Σύλλογο Διδασκόντων όπου 

συζητιέται εκτενώς και παίρνει την τελική μορφή ως Εσωτερικός Κανονισμός 

Ορίστηκαν οι εκπαιδευτικοί: Πηλιώνη Μαρία (ΠΕ70), Δημητριάδου 

Μαρία(ΠΕ32), Καρτσέλου Βασιλική (ΠΕ08) 

 

ΖΖ..  ΔΔιιααδδιικκαασσίίεεςς  ππααρραακκοολλοούύθθηησσηηςς  κκααιι  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττοουυ  

σσχχεεδδίίοουυ  δδρράάσσηηςς..  
1. Η συντονιστική επιτροπή παρακολουθεί την πρόοδο της δράσης, 

καταγράφει τα αποτελέσματα των συναντήσεων και προσπαθεί να λύσει τα 

πιθανά προβλήματα που συναντούν οι ομάδες εργασίας. 

2. Οι ομάδες εργασίας επεξεργάζονται τα επιμέρους θέματα που τους 

ανατέθηκαν. 

3. Η επιτροπή εκτιμά συνολικά τόσο τα αποτελέσματα της δράσης 

(τελική αξιολόγηση), όσο και τα αποτελέσματα της διαδικασίας υλοποίησης, 

με βάση τους προκαθορισμένους στόχους και τα κριτήρια επιτυχίας. 

 

Γίνεται αναφορά 

• Στις συγκεκριμένες μεθόδους και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν 

για τη συλλογή και την επεξεργασία των δεδομένων 

• Στους εμπλεκόμενους (εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς) 

• Στο χρόνο που προγραμματίζονται οι επιμέρους αξιολογικές δράσεις. 
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ΗΗ..  ΈΈκκθθεεσσηη  ααπποοττεελλεεσσμμάάττωωνν  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  δδρράάσσηηςς..  
Το στάδιο της υλοποίησης του σχεδίου δράσης ολοκληρώνεται με τη 

συνολική έκθεση των αποτελεσμάτων. Η ομάδα εργασίας του προγράμματος 

επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα «τι πρόοδο κάναμε;» 

Α ξ ι ο λ ο γ ώ ν τ α ς 
• Τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν. 

• Τα αποτελέσματα των διαφόρων ενεργειών σε σχέση με τους στόχους 

που έχουν τεθεί (οι ενέργειες βελτίωσαν αυτό που έπρεπε να βελτιώσουν;). 

• Τα αποτελέσματα των ενεργειών σε σχέση με τη γενική λειτουργία 

και τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα του σχολείου. 

Άλλωστε, ο σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης είναι ο 

προσδιορισμός και η υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών μέσα από την 

ενεργό συμμετοχή, την αυτοδέσμευση και τη συνεργασία για τη βελτίωση της 

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. 
 

ΣΣΕΕΠΠΤΤΕΕΜΜΒΒΡΡΗΗΣΣ  22001144  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  

ΠΠρροογγρρααμμμμααττιισσμμόόςς  οομμάάδδωωνν  γγιιαα  ττηηνν  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττωωνν  

δδρράάσσεεωωνν  εεππίί  ττωωνν  υυπποοθθεεμμάάττωωνν  

  

ΟΜΑΔΑ Α’  
 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Παροχή πληροφοριών, σχετικά με την κείμενη νομοθεσία που διέπει τη 

λειτουργία των σχολείων. Η ομάδα θα παράσχει το νομοθετικό πλαίσιο στις 

ομάδες Β’ και Γ’, όπως αυτό προκύπτει από προεδρικά διατάγματα (π.χ Π.Δ 

201/1998 για την οργάνωση και λειτουργία των δημοτικών σχολείων), από 

τον Κώδικα Κατάστασης των Δημοσίων Υπαλλήλων αλλά και από το 

καθηκοντολόγιο. Η ομάδα θα επιδώσει αρχικά τους νόμους και τα 

διατάγματα που θεωρεί σημαντικά για την σύνταξη του κανονισμού. Οι 

εκπαιδευτικοί που συγκροτούν την ομάδα  θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με 

τις άλλες ομάδες για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία της ζητηθεί.  

 

ΟΜΑΔΑ Β’  

 
ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ : 

ΩΡΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ) 

• Αναζήτηση και καταγραφή ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με το 

σχεδιασμό των ωρολογίων προγραμμάτων  σε συνεργασία με την 

Ομάδα Α’. 

• Καταγραφή λειτουργικών αναγκών της σχολικής μονάδας . 

• Σύνταξη του ωρολογίου προγράμματος . 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ 

• Αναζήτηση  ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τον προγραμματισμό 

των σχολικών επισκέψεων –δράσεων, σε συνεργασία με τη Ομάδα Α’. 

• Κατάρτιση πλάνου σχολικών επισκέψεων ανά τάξη . 

ΦΟΙΤΗΣΗ:  ΝΟΜΟΙ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ 

• Αναζήτηση και καταγραφή ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με  τη 

φοίτηση των μαθητών . 

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

• Αναζήτηση και καταγραφή ισχύουσας νομοθεσίας . 
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• Σύγκριση , με τα ισχύοντα για την ενδυμασία, σε άλλες χώρες . 

• Διάλογος με τους μαθητές για το συγκεκριμένο θέμα . 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ  

• Αναζήτηση  ισχύουσας νομοθεσίας 

• Βιωματικές  δράσεις στο χώρο του σχολείου (τάξη-αυλή ) και 

καταγραφή  συμπεριφορών, καταστάσεων. 

• Εξαγωγή, μέσα από διάλογο, διατύπωση  κανονισμού τάξης . 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ :   

• Θα  αναζητήσουμε την ισχύουσα νομοθεσία όσον αφορά τα βιβλία και 

τα υλικά που παρέχει το σχολείο στον κάθε μαθητή και θα 

συμβουλευτούμε το σχολικό  σύμβουλο για τις κατ΄ οίκον εργασίες. 

• Θα συνεργαστούμε με το σύλλογο διδασκόντων για τις σχολικές 

δραστηριότητες και τα προγράμματα που εκποιούνται στη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς 

 

ΟΜΑΔΑ Γ’ 
 

ΥΠΟΘΕΜΑ 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  

 

Προγραμματισμός δράσεων με σκοπό τη βελτίωση των σχέσεων και της 

συνεργασίας γονέων – σχολείου. 

 

1η δράση:  

Η ομάδα αναθέτει στον σύλλογο γονέων να ενημερώσει τους γονείς / 

κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου για τα προβλήματα που υπάρχουν στο 

σχολείο. Μετά τη καταγραφή των προβλημάτων ενημερώνονται οι 

συνεργαζόμενοι εταίροι και αναζητούνται λύσεις. 

 

2η δράση: 

Επ’ ευκαιρία της γιορτής των Χριστουγέννων προγραμματίζονται διάφορες 

εκδηλώσεις που προσβλέπουν στη συνεργασία των γονέων/κηδεμόνων με το 

σχολείο και την τοπική κοινωνία. 

 

3η δράση: 

Προετοιμασία ερωτηματολογίου κλειστού τύπου με τις απαραίτητες αρχές 

που πρέπει να το διέπουν. (ανωνυμία , ακρίβεια, ρεαλιστικότητα κλπ) 
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Σκοπός του ερωτηματολογίου θα είναι να αναπτύξει και να βελτιώσει τις 

σχέσεις γονέων/κηδεμόνων με το σχολείο και  να εντοπιστούν θετικά ή 

αρνητικά σημεία και θέσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. 

 

4η δράση: 

Η επισήμανση προβλημάτων (λόγω του νέου κτηρίου) και ενημέρωση του 

δήμου και του συλλόγου γονέων για την συμβολή τους στην αντιμετώπιση 

αυτών (συμμετοχή σε δεντροφύτευση, χρήση βιβλιοθήκης κλπ) 

 

Προγραμματίζονται επίσης πολλές άλλες δράσεις ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης (σεμινάρια, ημερίδες) οι οποίες βέβαια εμπλέκουν όλες τις 

άλλες ομάδες των εκπαιδευτικών και θα πραγματοποιηθούν με την 

συμμετοχή των γονέων και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας.  

 

ΟΜΑΔΑ Δ’ 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 

 

Συγκέντρωση σε ηλεκτρονική μορφή των επιμέρους τμήματων του 

κανονισμού καθώς και του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και σε 

συνεργασία με τη συντονιστική επιτροπή θα προχωρήσουμε στη σύνταξη 

«Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου». 

Το αποτέλεσμα θα κοινοποιηθεί στον Σύλλογο Διδασκόντων όπου θα 

συζητηθεί εκτενώς και θα λάβει την τελική του μορφή ως Εσωτερικός 

Κανονισμός Λειτουργίας του 12/Θ Δημοτικού Σχολείου Γαλάτιστας. 

 

  

 

 

 

 

 


