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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Το σχέδιο στοχεύει στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της
διδασκαλίας και μάθησης στο σχολείο μας. Προς τούτο, θα
εξεταστεί ο βαθμός προσπάθειας

εφαρμογής καινοτόμων διδακτικών πρακτικών  και
αξιοποίησης των ΤΠΕ στον τρόπο διδασκαλίας του μαθήματος
δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για την υποστήριξη της
διδασκαλίας των γνωστικών αντικειμένων αλλά και τη
διαθεματική προσέγγισή τους
ενθάρρυνσης των μαθητών/τριών και εφαρμογή
εξατομικευμένης διδασκαλίας με επιλεκτική προσαρμογή  των
διδακτικών στόχων  στις ανάγκες  και ιδιαιτερότητες των
μαθητών
συστηματικής παρακολούθησης της ατομικής προόδου και
ανάθεση εργασιών σε κάθε μάθημα προσαρμοσμένες στις
δυνατότητες των μαθητών/ τριών
ενίσχυσης ήπιων δεξιοτήτων των μαθητών/-τριών (π.χ.
επικοινωνιακές ικανότητες, ικανότητα συνεργασίας,
ενσυναίσθηση, ευελιξία, προσαρμοστικότητα,
δημιουργικότητα, δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και θυμού,
οργάνωσης και επίλυσης προβλήματος, ανάληψης
πρωτοβουλιών)
ενθάρρυνσης της συμμετοχής των μαθητών/τριών σε ομίλους,
προγράμματα και άλλες δραστηριότητες.

Αποτελεσματική διδασκαλία και
μάθηση για κάθε μαθητή

Σχολική διαρροή - φοίτηση
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Το σχέδιο στοχεύει, με τη συστηματική και αποτελεσματική
παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/-τριών, την ενημέρωση
των γονέων/κηδεμόνων και τη λήψη μέτρων (ενημέρωση ΣΕΕ,
συνεργασία με φορείς/κέντρα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης),  να
υπάρξει υποστήριξη των μαθητών/-τριών που απουσιάζουν από το
σχολείο για μεγάλο χρονικό διάστημα ώστε να μηδενιστεί η σχολική
διαρροή.

Μηδενίζω τη σχολική διαρροή

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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Το σχέδιο στοχεύει στην ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ του
σχολείου και των οικογενειών των μαθητών/τριών, οργανώνοντας
και εφαρμόζοντας διαδικασίες που διευκολύνουν την επικοινωνία με
όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/-τριών και
ενημερώνοντάς τους συστηματικά για την επίδοση και πρόοδο των
παιδιών τους και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων
συμπεριφοράς. Επί πλέον συνεργάζεται  με τον Σύλλογο γονέων και
κηδεμόνων για τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του
σχολείου ή τη διοργάνωση δράσεων για εκπαιδευτικά/κοινωνικά
ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος, ώστε να δημιουργείται  κλίμα
συνεργασίας, αλληλοεκτίμησης και αλληλοκατανόησης.

Σχολείο και οικογένεια σε στενή
συνεργασία

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
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Το σχέδιο στοχεύει στην επίτευξη αποτελεσματικής οργάνωσης και
καλής διοίκησης της σχολικής μονάδας. Διερευνά κατά πόσον οι
εκπαιδευτικοί θέτουν συλλογικά συγκεκριμένους στόχους και
προτεραιότητες, τηρούν τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις
που λαμβάνουν συλλογικά και λειτουργούν αποτελεσματικά ως
ομάδα, υποστηρίζεται η συνεργασία μεταξύ τους  Αν το προσωπικό
ενημερώνεται έγκαιρα σχετικά με τη νομοθεσία, καθώς και οι νέοι
εκπαιδευτικοί. Επίσης,  εάν οι διοικητικές/εξωδιδακτικές εργασίες
οργανώνονται σύμφωνα με τις προτεραιότητες της σχολικήςμονάδας
 και διεκπεραιώνονται από το διδακτικό προσωπικό, το οποίο
αξιοποιείται ανάλογα με τις δεξιότητες, εμπειρίες, ιδιαίτερες
επιστημονικές και παιδαγωγικές ανάγκες του κάθε μέλους .

Διερευνά σε ποιον βαθμό οι οικονομικοί πόροι αξιοποιούνται
αποτελεσματικά για  συντήρηση του κτηρίου και καθαριότητα,
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και την
προστασία των μαθητών/-τριών σε όλους τους χώρους και μεριμνά
το σχολείο, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, για την κάλυψη
αναγκών και εκσυγχρονισμού που αφορούν σε κτιριακές υποδομές
και εκπαιδευτικό υλικό.

Οργάνωση και διοίκηση του σχολείου

Σχολείο και κοινότητα
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Το σχέδιο στοχεύει στην ενεργή συμμετοχή του σχολείου στη ζωή
της κοινότητας,  αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για κοινές δράσεις
με φορείς της τοπικής κοινωνίας,  με την ανάπτυξη συνεργασίας  με
τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και τους άλλους
υπηρεσιακούς φορείς για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού του
έργου,  με τη συνεργασία με άλλα σχολεία ή εκπαιδευτικά ιδρύματα
για ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και
προγραμμάτων, όπως και με τον Δήμο.  Γιαυτό θα αξιοποιήσει
όλους  τους υφιστάμενους φορείς υποστήριξης του εκπαιδευτικού
έργου (Υπεύθυνους και Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Αγωγής Υγείας, Κ.Ε.Σ.Υ κα) καθώς και τις νέες τεχνολογίες για την
προβολή και δημοσιότητα του σχολείου και των καλών πρακτικών 
του.

Νοιάζομαι για το σχολείο μου και
την κοινότητα μου

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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Το σχέδιο στοχεύει στη συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου
στις ενδοσχολικές επιμορφώσεις  καθώς και στις επιμορφώσεις που
πραγματοποιούνται από ειδικούς επιστήμονες και επίσημους φορείς
εντός ή εκτός σχολείου και στη συνεισφορά των εκπαιδευτικών στις
ενδοσχολικές επιμορφωτικές δράσεις του σχολείου,  ανάλογα με την
εξειδίκευσή τους.

Επιμορφώνομαι- Αναβαθμίζομαι

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
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Το σχέδιο στοχεύει στην ενεργοποίηση των εκπαιδευτικών ως προς
τη συμμετοχή τους σε  εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα,
ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικά συνέδρια, συνεργασίες με
άλλες σχολικές μονάδες της χώρας ή του εξωτερικού για υλοποίηση
εγκεκριμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή συνεργασίες με
κοινωνικούς φορείς.

 

Ανοίγουμε τους ορίζοντες μας


