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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών των εκπαιδευτικών
στις διαδικασίες συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων. Να
βελτιωθεί το περιεχόμενο και η μορφή των μέσων διδασκαλίας.
Μείωση, από το Υ.ΠΑΙ.Θ., της ύλης με στόχο την εμβάθυνση και
χρόνου εμπέδωσης στα γνωστικά αντικείμενα.

Πανελλαδική καταγραφή, μελέτη και
αξιοποίηση της κριτικής των
εκπαιδευτικών της πράξης στα
σχολικά βιβλία στην κατεύθυνση της
αναδιαμόρφωσης των αναλυτικών
προγραμμάτων και των διδακτικών
εγχειριδίων με προτεραιότητα στη
γνώση και όχι στις δεξιότητες και
ανάπτυξης συνεργατικών διδακτικών
πρακτικών των εκπαιδευτικών.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Στόχος της υλοποίησης του σχεδίου δράσης είναι η δημιουργία
κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης, η ανάπτυξη
συλλογικού πνεύματος και η ενίσχυση της ομαδοσυνεργατικής
διδασκαλίας. Η υλοποίηση θα επιτευχθεί στο πλαίσιο του
μαθήματος της μουσικής σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της
ειδικής αγωγής και της μουσικής. Οι πόροι, τα μέσα και τα
ερευνητικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν είναι το ανθρώπινο
δυναμικό (εκπαιδευτικοί-μαθητές), η δημιουργία σχολικής χορωδίας,
παιχνίδια ρόλων, δραστηριότητες μουσικοκινητικής αγωγής,
δραματοποίηση.

Υποστήριξη και ενίσχυση της
συνεργασίας μεταξύ μαθητών-τριών

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Διαμόρφωση κλίματος εμπιστοσύνης, αλληλοκατανόησης,
συνεργασίας και ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών –
μαθητών.

Να εξασφαλιστούν οι υλικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της
παιδαγωγικής σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή.

Υποστηρικτικοί θεσμοί και
αντισταθμιστικά προγράμματα στο
πλαίσιο έγκαιρης στελέχωσης
υποστηρικτικών θεσμών, ανάπτυξης
αντισταθμιστικών προγραμμάτων και
σταθερής προσφοράς ενισχυτικής
διδασκαλίας.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ σχολείου και οικογένειας
και η καλλιέργεια υγιών διαπροσωπικών σχέσεων.

Ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου για την ανταλλαγή
εμπειριών και την επίλυση προβλημάτων της σχολικής ζωής.

Καλλιέργεια και η ανάπτυξη θετικής στάσης μαθητών και
οικογένειας απέναντι στο σχολείο.

Αύξηση κινήτρων μάθησης και βελτίωση της ακαδημαϊκής επίδοσης
τω μαθητών.

Συνεργασία για την έγκαιρη παρέμβαση σε ζητήματα μαθησιακών
δυσκολιών.

Από κοινού αντιμετώπιση ζητημάτων προσαρμογής στο σχολικό
περιβάλλον και προβλημάτων παραβατικής συμπεριφοράς και
πειθαρχίας των μαθητών στο σχολείο.

Συμβουλευτική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών προς τους γονείς σε
θέματα που αφορούν τον τρόπο μελέτης στο σπίτι.

Τακτική ενημέρωση των γονέων για την σχολική επίδοση των
μαθητών.

Συμμετοχή των γονέων στις συναντήσεις επιμόρφωσης για θέματα
που τους προβληματίζουν, καθώς και η στήριξη της οικογένειας από
φορείς του σχολείου.

Γονική εμπλοκή στην υλοποίηση καινοτόμων δράσεων και
προγραμμάτων κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Σχέσεις σχολείου- οικογένειας

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Το Πρόγραμμα  Erasmus   έχει ως βασικό στόχο την προώθηση της
μαθησιακής κινητικότητας ατόμων και ομάδων, καθώς και της
συνεργασίας, της ποιότητας, της ένταξης και της ισότητας, της
αριστείας, της δημιουργικότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο
οργανισμών και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης.

Η ενθάρρυνση των μαθητών για συμμετοχή σε προγράμματα, εθνικά
και ευρωπαϊκά, αποτελεί προτεραιότητά μας. 

Ήδη η υλοποίηση προγραμμάτων Erasmus   δίνει τη δυνατότητα
στους μαθητές του σχολείου μας να αναπτύξουν επιπλέον
δεξιότητες , να συμμετέχουν σε κοινές δράσεις με μαθητές άλλων
χωρών  και να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την παιδεία τους.

Οι εκπαιδευτικοί δε που συμμετέχουν στα προγράμματα αποκτούν
επιπλέον γνώση και εμπειρίες  από τα εκπαιδευτικά συστήματα των
χωρών που επισκέπτονται και ενδυναμώνουν την κατάρτισή τους
προς όφελος των μαθητών τους και της εκπαίδευσης της χώρας μας
γενικότερα.

Συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά
προγράμματα


