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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Ο στόχος του σχεδίου δράσης είναι η  εφαρμογή καινοτόμων
διδακτικών πρακτικών με στόχο την υιοθέτηση μεθόδων και
στρατηγικών οργάνωσης της τάξης ανάλογα με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των μαθητών/-τριών για την βελτίωση της
ποιότητας του σχεδιασμού της διδασκαλίας. Επιδιώκεται η
διασφάλιση της εμπλοκής των μαθητών/- τριών στη διαδικασία της
μάθησης και της συμμετοχής τους σε μορφές ενεργητικής και
συνεργατικής μάθησης, η ενίσχυση της συνεργασίας τους με τον/την
εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους και η ανάπτυξη της
αυτογνωσίας και κριτικής τους σκέψης. Με την εφαρμογή
καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, ο εκπαιδευτικός πρέπει να
λειτουργεί ως σχεδιαστής καινοτόμων και αποτελεσματικών
περιβαλλόντων μάθησης κάτω από τις νέες διαστάσεις
πραγμάτωσης της μάθησης.

Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών
πρακτικών

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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Στόχος  του Σχεδίου Δράσης είναι η βελτίωση της επικοινωνίας και
της συνεργασίας με τους γονείς, ώστε να επιτευχθεί ο απώτερος
στόχος, η  γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των 
μαθητών, που αποτελεί το κέντρο αναφοράς στη σχέση γονέων και
εκπαιδευτικών. Επίσης  να επιτευχθεί η αλληλεπίδραση των γονέων
με τα παιδιά τους.

Βελτίωση των διαύλων επικοινωνίας,
υποστήριξης και ενίσχυσης της
συνεργασίας Σχολείου-Οικογένειας.

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα
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Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η διατήρηση και ενίσχυση της
συνεργασίας του σχολείου με άλλα σχολεία, Ανώτατα Ιδρύματα,
εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς και πολιτιστικούς φορείς. Η 
διοργάνωση εκδηλώσεων ανοιχτών στην κοινωνία και η προβολή
των εκδηλώσεων του σχολείου μέσω των Μέσων Κοινωνικής
Δικτύωσης. Η καλλιέργεια στάσεων στην κατεύθυνση της
μεγαλύτερης κοινωνικής συμμετοχής και της συνειδητής ανάληψης
πρωτοβουλιών για συγκεκριμένες δράσεις, ώστε οι μαθητές να
«νοιάζονται και να δρουν». 

Άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.
Νοιάζομαι και δρω

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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Ο στόχος του σχεδίου δράσης είναι η ευαισθητοποίηση, η
ενδυνάμωση και η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, στο
πλαίσιο της ενίσχυσης του ρόλου τους στις νέες απαιτήσεις του
σχολείου.  Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τις σύγχρονες
εκπαιδευτικές προσεγγίσεις  στην αντιμετώπιση συμπεριφορών και
προβλημάτων στο σχολείο. Η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών σε
θέματα διαχείρισης σχολικής τάξης. Επίσης στόχος είναι να
βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του έργου των εκπαιδευτικών και
να ενισχυθεί η καλή λειτουργία της τάξης μέσα από την προαγωγή
της ψυχικής ανθεκτικότητας των εκπαιδευτικών, με τη χρήση
πρακτικών ψυχικής ενδυνάμωσης, ώστε να μπορούν να
ανταπεξέλθουν στις συμπεριφορές που μπορεί να συναντήσουν στο
σχολείο, με πιο σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση.

 

Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε
επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
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Στόχος Βελτίωσης

Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η διαρκής  επαγγελματική 
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και η ενεργός εμπλοκή των μαθητών
στη διαδικασία μάθησης με τη δημιουργία συνθηκών δια βίου
ανανέωσης γνώσεων και δεξιοτήτων. Η συμμετοχή  του σχολείου 
σε  ευρωπαϊκά  και εθνικά προγράμματα με τον κατάλληλο
σχεδιασμό, συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ισχυρού σχολικού
παιδαγωγικού περιβάλλοντος, ενισχύει τόσο το μαθησιακό όσο και
τον κοινωνικοποιητικό του ρόλο, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται στις
προκλήσεις της εποχής μας. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών και
μέσω της αλληλεπίδρασης με συναδέλφους  παρέχει τη δυνατότητα
διεύρυνσης και αναθεώρησης των αντιλήψεών τους για την
εκπαιδευτική διαδικασία,  εμπλουτισμού των γνώσεων και των
πρακτικών, ενίσχυσης του επιστημονικού γραμματισμού.
Παράλληλα, στους μαθητές δίνει τη δυνατότητα ανακάλυψης νέων
και βελτίωσης των υπαρχουσών δεξιοτήτων, ανάπτυξης της
προσωπικότητας με τη διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους,
ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης τους, ώστε να μπορέσουν να
λειτουργήσουν ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες σε ένα διαρκώς
μεταβαλλόμενο και απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα


