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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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Με τον συγκεκριμένο δείκτη επιχειρείται η καταγραφή των
διδακτικών πρακτικών του σχολείου. Αποτιμώνται παράμετροι που
προσδιορίζουν την ποιότητα της διδασκαλίας (σχεδιασμός, μέθοδος,
χρήση μέσων, διαχείριση του διδακτικού χρόνου, διαφοροποίηση της
διδασκαλίας, χρήση ΤΠΕ και μέσων διδασκαλίας, εμπλοκή του
μαθητή στη διαδικασία της μάθησης κ.λ.π.), διαπιστώνονται καλές
πρακτικές και εντοπίζονται προβλήματα και αδυναμίες

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
( Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών
πρακτικών)

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
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Οι σχέσεις  μεταξύ των μαθητών είναι ένα πολύ σημαντικός
παράγοντας στη λειτουργία του σχολείου και ιδίως μετά τα κλειστά
σχολεία, και μέσα στην υγιεινομική κρίση.

Στοχεύουμε :

Στην ανάπτυξη της κουλτούρας του σεβασμού στη
διαφορετικότητα, της κατανόησης του σεξουαλικού
προσανατολισμού, της ισότητας των φύλων, του προσφυγικού
ζητήματος, της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης.
Στην αποτροπή βίαιων συμπεριφορών και φαινομένων Bulling
Στη δημιουργία υπεύθυνων ψηφιακών  πολιτών 
Στη συνεργασία με τους μαθητές της ΔΥΕΠ που λειτουργεί
στο σχολείο μας

Σχέσεις μαθητών του σχολείου -
συνεργασία και δράση.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
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Στόχος του Σχεδίου δράσης είναι η ενίσχυση των σχέσεων μαθητών-
εκπαιδευτικών μέσα από κοινές ενέργειες, καθώς τα τελευταία
χρόνια διαπιστώνεται δυσαρέσκεια στις μεταξύ τους σχέσεις, αλλά
και η καλλιέργεια κλίματος σεβασμού, εμπιστοσύνης, εν
συναίσθησης και αλληλοκατανόησης ώστε να επιτευχθεί βελτίωση
της αποτελεσματικότητας του σχολείου.

Ενίσχυση των σχέσεων μαθητών-
εκπαιδευτικών με κοινές δράσεις

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
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Η οικογένεια αποτελεί και αυτή ένα σημαντικό χώρο μάθησης και η
συμβολή της είναι χαρακτηριστική για την ενίσχυση της ανάπτυξης
δεξιοτήτων και στάσεων και ως αποτέλεσμα βοηθά τους μαθητές-
παιδιά να επιτύχουν ακαδημαϊκά και κοινωνικά.

 

Σύμφωνα με τον Kalkhurst (2018) το προσδόκιμο της ηλικίας έχει
αυξηθεί με αποτέλεσμα σε μια οικογένεια να υπάρχουν ενεργές
πέντε διαφορετικές γενιές στην οικονομία και κατ’ επέκταση στην
αγορά εργασίας, ακόμη και στο εκπαιδευτικό σύστημα.

 

Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την
προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας ωστόσο ένα
μεγάλο μέρος των ενηλίκων αγνοεί τις εξελίξεις.

Στόχος της δράσης είναι:

Η καταπολέμηση του ψηφιακού αποκλεισμού των ενηλίκων μελών
των οικογενειών των μαθητών μας.

η ενίσχυση της συνεργασίας του σχολείου με την οικογένεια

Οι μαθητές να λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές των ψηφιακά
αναλφάβητων ενηλίκων μελών των οικογενειών τους (διαγενεακή
εκπαίδευση)

Οι γονείς να αποκτήσουν ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες πάνω σε
νέα εργαλεία και υπηρεσίες.

Εργαστήριο καταπολέμησης
ψηφιακού αποκλεισμού ενηλίκων

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα
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Τα ποικίλα περιβαλλοντικά προβλήματα με τα οποία έχει έρθει στην εποχή μας αντιμέτωπη η ανθρωπότητα
απαιτούν κοινές και συντονισμένες σε παγκόσμιο επίπεδο προσπάθειες, ώστε να λυθούν ή να μετριασθούν
τόσο τα ίδια τα προβλήματα, όσο και οι επιπτώσεις τους.  Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται το
συγκεκριμένο πρόγραμμα και επιχειρεί να ενδυναμώσει την παραδοχή, ότι η ανάπτυξη πρέπει να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σημερινών πολιτών χωρίς ωστόσο να θέτει σε κίνδυνο την ευημερία των
επόμενων γενεών.  Επίσης, επιδιώκει την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την αφύπνιση των
σημερινών μαθητών/-τριών και αυριανών πολιτών, του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, καθώς και των
εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.  

ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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Στόχος του Σχεδίου δράσης είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη
ενδοσχολικής επιμόρφωσης, με βάση διαπιστωμένες ανάγκες των
εκπαιδευτικών του σχολείου, σε θέματα αξιοποίησης των νέων
τεχνολογικών και εφαρμογής καινοτόμων διδακτικών
προσεγγίσεων, προκειμένου να γίνει η διδασκαλία πιο ελκυστική
και να εγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών.

Οργάνωση, υλοποίηση και
αξιολόγηση ενδοσχολικής
επιμόρφωσης

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


