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Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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Το σχέδιο δράσης στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των
διδακτικών πρακτικών, στην υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων
και στην αποτελεσματική ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών στη
μαθησιακή διαδικασία με καλλιέργεια των ιδιαίτερων κλίσεων και
δεξιοτήτων τους.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσω των παρακάτω δράσεων:

Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, όπως
συνθετικές εργασίες καθώς και υλοποίηση περιβαλλοντικού
προγράμματος με θέμα την κλιματική αλλαγή.
Ενίσχυση ήπιων δεξιοτήτων, όπως επικοινωνιακές
ικανότητες, καλλιέργεια ενσυναίσθησης, ανάληψη
πρωτοβουλιών, διαχείρισης συναισθημάτων και χρόνου, με τη
συμβολή και των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.
Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης με την
υποστήριξη των ΤΠΕ (χρήση ψηφιοποιημένων βιβλίων,
προσομοιώσεων, οπτικοποίηση, blogs, ιστοεξερευνήσεις,
ψηφιακές τάξεις, όπως e class και e me).
Δημιουργία Μαθηματικών Ομίλων, συμμετοχή σε σχολικούς
διαγωνισμούς και καλλιτεχνικές δράσεις.

 

Καινοτομία και διδασκαλία

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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Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση
και ενδυνάμωση των σχέσεων του σχολείου μας με τις οικογένειες
των μαθητών μας, αναπτύσσοντας νέους διαύλους επικοινωνίας και
υποστηρίζοντας δράσεις ενημέρωσής τους, ώστε να επιτευχθεί η
ενεργός συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του σχολείου.

Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί μέσω των παρακάτω δράσεων:

Δημιουργία νέας ιστοσελίδας του σχολείου μας, όπου θα
υπάρχει ετικέτα «Σύλλογος Γονέων», προς ενημέρωση των
γονέων για τα θέματα και τις δράσεις του σχολείου και
αμφίδρομη επικοινωνία.
Διαδικτυακές ή διά ζώσης ενημερωτικές συναντήσεις με
θέματα κοινού ενδιαφέροντος, όπως «ο Διαδικτυακός
Εκφοβισμός» ή «η Παροχή Πρώτων Βοηθειών» κ.ά.
Διενέργεια πολιτιστικών εκδηλώσεων, που αφορούν στον
σχεδιασμό και την προσφορά υλικών πόρων (εγκαταστάσεις,
εποπτικά υλικά κ.ά.) στο σχολείο μας.
Δημιουργία ερωτηματολογίου προς τους γονείς για να
ανιχνευθούν οι παρατηρήσεις τους σχετικά με τη
βελτιστοποίηση της λειτουργίας και της επικοινωνίας του
σχολείου μας με τις οικογένειες των μαθητών μας.

Βελτίωση και ενδυνάμωση των
σχέσεων σχολείου και 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
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Στόχος του σχεδίου   είναι η οργάνωση και η διεξαγωγή
εκπαιδευτικών δράσεων που θα αποβλέπουν στην επαγγελματική
ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και θα εστιάσουν κυρίως στην
αναβάθμιση εκπαιδευτικών παραμέτρων της παιδαγωγικής,
διδακτικής, μαθησιακής και αξιολογικής λειτουργίας όπως αυτές
διαμορφώνονται σε αυθεντικές συνθήκες σχολικής τάξης.

O παραπάνω στόχος θα πραγματοποιηθεί  :

σε πλαίσιο αμοιβαίας υποστήριξης, αλληλοπαρατήρησης και
συνδιδασκαλίας,
σε πλαίσιο επιμορφώσεων από εξειδικευμένους επιστήμονες
και αρμόδιους φορείς όπως το ΙΕΠ, το ΕΚΠΑ, το Οδοιπορικό,
κ.λ.π. με αντικείμενο τη  διαφοροποιημένη διδασκαλία, την
αξιολόγηση, τη συνεργατική μάθηση, τη διαχείριση και
ενημέρωση της σχολικής ιστοσελίδας, την αειφορία αλλά και
την ευαισθητοποίηση  σχετικά με τις συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής,
μέσα από τη συμμετοχή και τη διάδραση  σε καινοτόμα
προγράμματα
σε εκπαιδευτικούς ομίλους και
σε σχολικά δίκτυα.

Δια βίου, μαθαίνω και επιμορφώνομαι

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


