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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Συνεργασία των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες συνεδρίασης των
Συλλόγων Διδασκόντων.

Να βελτιωθεί το  περιεχόμενο και η μορφή  των μέσων διδασκαλίας.

Μείωση, από το Υ.ΠΑΙ,Θ., της ύλης με στόχο την εμβάθυνση στα
γνωστικά αντικείμενα.

Πανελλαδική καταγραφή μελέτη και
αξιοποίηση της κριτικής των
εκπαιδευτικών της πράξης στα
σχολικά βιβλία στην κατεύθυνση της
αναδιαμόρφωσης των αναλυτικών
προγραμμάτων και των διδακτικών
εγχειριδίων και ανάπτυξης
συνεργατικών διδακτικών πρακτικών
των εκπαιδευτικών.

Σχολική διαρροή - φοίτηση
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Να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων και των οικογενειών τους.

Δημιουργία Τμημάτων Ένταξης , φροντιστηριακών και ΖΕΠ επαρκή
για όλους τους μαθητές και στελέχωση από οργανικά
τοποθετημένους εκπαιδευτικούς.

Διαπολιτισμική εκπαίδευση για την
υποστήριξη των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων.

2

Να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων και των οικογενειών τους.

Δημιουργία Τμημάτων Ένταξης , φροντιστηριακών και ΖΕΠ επαρκή
για όλους τους μαθητές και στελέχωση από οργανικά
τοποθετημένους εκπαιδευτικούς.

Διαπολιτισμική εκπαίδευση για την
υποστήριξη των ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
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Δημιουργία κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης,ανάπτυξη
συλλογικού πνεύματος και αλληλεγγύης

μεταξύ των μαθητών/τριών.

Μείωση των μαθητών ανά τμήμα και
της διδακτέας ύλης με στόχο τη
διάθεση επαρκούς χρόνου στον
εκπαιδευτικό για την αντιμετώπιση
των διαφορών μέσα από δημοκρατικό
διάλογο ώστε να καλλιεργηθεί η
ανάπτυξη συλλογικού πνεύματος και
αλληλεγγύης μεταξύ των
μαθητών/τριών.

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

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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Αναζήτηση συνεργατικών πρακτικών στις διαδικασίες συνεδρίασης
των Συλλόγων Διδασκόντων. Προγράμματα επιμόρφωσης με άδεια
για όλους τους εκπαιδευτικούς, με θεματολογίες εστιασμένες σε
πραγματικές ανάγκες, που διατυπώνονται και επιλέγονται από τους
ίδιους τους εκπαιδευτικούς, με δωρεάν δημόσιο χαρακτήρα και με
ευθύνη των  Παιδαγωγικών Τμημάτων.

Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με
δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα και
με γνώμονα τις επιμορφωτικές
ανάγκες των εκπαιδευτικών της
πράξης.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


