
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Προσέλκυση του ενδιαφέροντος και βελτίωση της επίδοσης
μαθητών/τριών στις Φυσικές Επιστήμες και στην Πληροφορική με
ενίσχυση των ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων τους

Ανάπτυξη ήπιων και ψηφιακών
δεξιοτήτων διαθεματικά στα
μαθήματα των Φυσικών Επιστημών
και της Πληροφορικής τόσο στην
Τάξη όσο και στο Εργαστήριο

2
Η μεγιστοποίηση των μαθησιακών δυνατοτήτων των μαθητών/τριών
με τη μαθησιακή και ψυχοσυναισθηματική υποστήριξή τους και η
διάχυση και παγίωση καλών πρακτικών στη σχολική πράξη

Καινοτόμες δράσεις και
διαφοροποιημένη διδασκαλία
φιλολογικών μαθημάτων στο
συμπεριληπτικό σχολείο

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

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1
Ενίσχυση της ατομικής υπευθυνότητας με ανάπτυξη της
ενσυναίσθησης στην σχολική κοινότητα για τη διασφάλιση της
εφαρμογής του σχολικού κανονισμού

Σχολική κοινότητα και ατομική
ευθύνη

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Ανάπτυξη καλών πρακτικών επικοινωνίας και συνεργασίας με
στόχο την ενίσχυση των σχέσεων  και τη βελτίωση του
εκπαιδευτικού έργου.

 

Αποτελεσματική επικοινωνία και
συνεργασία στο εσωτερικό και
εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου

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

1

Διάχυση στην σχολική μας κοινότητα τόσο των διδακτικών
πρακτικών όσο και των προϊόντων των προγραμμάτων Erasmus στα
οποία συμμετείχε το σχολείο. Η παρουσίαση της χρησιμότητας των
προγραμμάτων θα γίνει με τα έργα των μαθητών που πήραν μέρος,
τα οποία θα αποτελέσουν υποστηρικτικό υλικό που θα πλαισιώσει
και θα ενισχύσει τη διδασκαλία των αντίστοιχων διδακτικών
αντικειμένων στους μαθητές. Η διάχυση των εκπαιδευτικών
πρακτικών των προγραμμάτων Erasmus στους καθηγητές θα
πραγματοποιηθεί  μέσω συναντήσεων ενημέρωσης καθώς και μέσα
από την προβολή της τεχνογωσίας που αποκτήθηκε

Υλοποίηση δράσεων των ευρωπαϊκών
προγραμμάτων Erasmus και διάχυση
των αποτελεσμάτων


