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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση



A/AΣτόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Ο στόχος είναι να καταδειχθεί η κοινή σημασία εννοιών πουχρησιμοποιούνται στις
Ανθρωπιστικές και Φυσικές επιστήμεςαφενός, αφετέρου ο κοινός τρόπος σκέςψης
εδραζόμενος στη λογικήπου διέπει τις επιστήμες, ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές-τριες ότι
δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των επιστημών.

Οι καθηγητές που διδάσκουν γλώσσα, ιστορία, μαθηματικά, φυσική,χημεία και βιολογία στις
τρεις τάξεις του Λυκείου θα προσπαθήσουννα επιτύχουν τον προαναφερόμενο στόχο με το να
αφιερώσουν μία ήκαι περισσότερες διδακτικές ώρες με από κοινού διδασκαλία στη
διαθεματική επεξεργασία εννοιών ορισμένων εκ των ανωτέρωγνωστικών αντικειμένων.

Η διαθεματική
προσέγγιση στις
ανθρωπιστικές,
και φυσικές
επιστήμες.
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Ο/η διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια του μαθήματος θα εργαστεί μετους μαθητές/τριες, στη
βάση της διαφοροποιημένηςδιδασκαλίας/μάθησης/αξιολόγησης.

Στόχος είναι οι μαθητές/τριες να ενταχθούν στο εργασιακόπεριβάλλον και συνεπώς να είναι
ενεργοί μέσα σε αυτόαξιοποιώντας το "κρυμμένο" δυναμικό τους, που με τηνπαραδοσιακή
διδασκαλία ίσως δεν μορεί να εκδηλωθεί.

Σενάριο
Διαφοροποιημένης
μάθησης.
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Στόχος είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για το πλαίσιολειτουργίας του σχετικού
λογισμικού του Πανελλήνιου ΣχολικούΔικτύου και τις δυνατότητες που αυτό παρέχει για
την παρουσίασημαθημάτων, την ανάθεση εργασιών και γενικά την ανάρτησηεκαπιδευτικού
υλικού, ώστε να εξασφαλιστεί η συνεχής επικοινωνίακαι αλληλεπίδραση των μαθητών/τριών
και των εκπαιδευτικώνανεξάρτητα από χωροχρονικούς περιορισμούς.

Δημιουργία και
λειτουργία
ηλεκτρονικών
τάξεων από το
σύνολοτων
διδασκόντων.
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Ο στόχος είναι να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον μια διδασκαλίαΙστορίας ή Πολιτικής
Παιδείας της Α' , Β΄ ή Γ΄ Λυκείου σε ένα χώροσχετικό με το μάθημα, όπως την Αρχαία αγορά,
το Βυζαντινόμουσείο, το Εβραϊκό μουσείο, Παλαιά Βουλή, το Δημαρχείο τουΔήμου
Αμαρουσίου κ. ά.

Επιτόπια
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

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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     Ο στόχος είναι, αφού ενεργοποιηθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο
έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας, να καλλιεργηθεί  η συνεργασία
του σχολείου με την οικογένεια και τον Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων.  Η συχνή επικοινωνία (ατομικές συναντήσεις,
τηλεφωνική επικοινωνία, ενημερωτικά σημειώματα,  e-mail  κ.λ.π.)
σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ όλη τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών θα δώσει την ευκαιρία
και στις δυο πλευρές να μοιραστούν ανησυχίες, προβληματισμούς
αλλά και επιτυχίες.  Αυτή η επικοινωνία συμβάλλει  θετικά και στο
σχεδιασμό για παιδαγωγικές δράσεις. Επιπλέον, με την έγκαιρη
ενημέρωση  και τον  εποικοδομητικό διάλογο θα αντιμετωπισθούν
τυχόν δυσκολίες και προβλήματα, τα οποία μπορεί να συνδέονται
είτε με τη μάθηση είτε με τη συναισθηματική κατάσταση ή με τη
συμπεριφορά του παιδιού. Ζητούμενο, βέβαια, για όλους αποτελεί το
να υπάρχει επικοινωνία σε σταθερή βάση και όχι μόνο όταν
παρουσιάζονται προβλήματα.

    

Ενίσχυση της συνεργασίας 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

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Σκοπός της δράσης είναι  η περαιτέρω ενημέρωση των διδασκόντων
για τις μορφές διαφόρων εξαρτήσεων και πώς αυτές μπορούν να
αντιμετωπιστούν, καθώς και ποια μπορεί να είναι η ουσιώδης
συνεισφορά του σχολείου (ΠΡΟΝΟΗ).   Επιπλέον, να γίνει
ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τους τρόπους διαχείρισης των
κρίσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα  και ποια πρέπει να είναι η
αντιμετώπιση και συνεισφορά των εκπαιδευτικών του σχολείου σε 
ενδεχόμενα τέτοια περιστατικά που πιθανώς να προκύψουν σε
σχέση με τους μαθητές του σχολείου (ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ).  
Γενικά και οι δύο δράσεις σκοπό έχουν την υιοθέτηση «θετικών
εκπαιδευτικών πρακτικών» .

 

Επιμόρφωση από φορείς εκτός
σχολείου
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  Έχει ως σκοπό την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών στις νέες
τεχνολογίες, κυρίως στις πλατφόρμες e-class  και my school, οι
οποίες αποδείχθηκαν εξόχως δημιουργικές στην διδασκαλία. Είναι
αναγκαίο πλέον όλοι οι διδάσκοντες να εξοικειωθούν με τις
ανωτέρω πλατφόρμες.

Ενδοσχολική επιμόρφωση

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Το πρόγραμμα e-twinning είναι  μια κοινότητα εκπαιδευτικών,   η
οποία φιλοξενείται σε ασφαλή πλατφόρμα στην οποία έχουν
πρόσβαση μόνο οι εκπαιδευτικοί . Οι δραστηριότητες που αφορούν
το e twinning είναι  εκπόνηση κοινών προγραμμάτων με άλλα
σχολεία και τάξεις, συζητήσεις με συναδέλφους και ανάπτυξη της
επαγγελματικής δικτύωσης μέσω διαδικτύου και δια ζώσης.

Ο στόχος της πλατφόρμας e-twinning είναι η επίτευξη της
ηλεκτρονικής αδελφοποίησης προκειμένου να αναζητηθούν
ευρωπαϊκά σχολεία για συνεργασία αλλά και ελληνικά σχολεία που
μέσα από προηγούμενες εμπειρίες μπορούν να αναπτύξουν
επιμορφωτικές δραστηριότητες

 

e-twinning
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Το πρόγραμμα Erasmus είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους
τομείς της εκπαίδευσης,  της κατάρτισης της νεολαίας και του
αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027 . Ειδικότερα για την
εκπαίδευση  το Erasmus έχει  ως στόχο τη δραστηριοποίηση με
σκοπό την επέκταση γνώσεων , την κοινωνική εξέλιξη και τη
διεθνοποίηση των ατόμων.

 Η εκπαίδευση και η κατάρτιση υψηλής ποιότητας χωρίς
αποκλεισμούς , καθώς και η άτυπη και η μη τυπική μάθηση στην
ουσία στοχεύουν να εφοδιάσουν τους νέους και συμμετέχοντες κάθε
ηλικίας με  τα προσόντα και δεξιότητες που απαιτούνται για την
ουσιαστική τους συμμετοχή στη δημοκρατική κοινωνία,  τη
διαπολιτισμική κατανόηση. Το Erasmus έχει ως στόχο να δώσει τη
δυνατότητα στους πολίτες της Ευρώπης είτε είναι μαθητές είτε
εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν μοναδικές εμπειρίες ολοκληρώνοντας
έναν κύκλο προγραμμάτων όπως παρακολούθηση προγραμμάτων σε
κάποια άλλη χώρα.

Erasmus


