
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Να ενισχύσουμε τις ήπιες και ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών.
Να δουλέψουμε πιο συστηματικά τις δεξιότητες που έχουμε επιλέξει
στην Α΄ Λυκείου, να εντοπίσουμε και να δουλέψουμε συστηματικά
στις δεξιότητες στις τάξεις Β΄ και Γ΄ Λυκείου. Μεγαλύτερη χρήση
της πλατφόρμας Amalthea.

 

Ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών
δεξιοτήτων των μαθητών.

2

Να επιμορφωθούμε και να εφαρμόσουμε συστηματικά πρακτικές
διαφοροποιημένης μάθησης. Να εντοπίσουμε τις πρακτικές
διαφοροποιημένης διδασκαλίας που έχουμε ήδη ανά μάθημα, να
συγκεντρώσουμε σχετικές πρακτικές από επιμορφώσεις
συναδέλφων, και, σε συνεργασία με τις ψυχολόγους του σχολείου,
να οργανώσουμε επιμορφώσεις με στόχο την επόμενη σχολική
χρονιά να υιοθετήσουμε νέες πρακτικές.

Εφαρμογή πρακτικών
διαφοροποιημένης μάθησης

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Η αλλαγή του τρόπου που οι μαθητές κατανοούν και επιλύουν τις
μεταξύ τους διαφορές και τις πιθανές εξ αυτών συγκρούσεις στη
σχολική τους ζωή, μέσα από το πρόγραμμα και τη διαδικασία της
σχολικής διαμεσολάβησης. Η εδραίωση του σχολείου ως χώρου
μάθησης, η μείωση ενεργειών που συνεπάγονται πειθαρχικό έλεγχο
και η εξάλειψη των καβγάδων μεταξύ των μαθητών.

Επαναλειτουργία και ενίσχυση του
θεσμού της διαμεσολάβησης.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών



A/AΣτόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Να προσπαθήσουμε, μέσω σχετικών επιμορφώσεων (συναισθηματική νοημοσύνη των
καθηγητών) και όσο γίνεται πιο αντικειμενικής καταγραφής των όποιων προβλημάτων
υπάρχουν στις σχέσεις μεταξύ μαθητών - καθηγητών, την περαιτέρω βελτίωση αυτών των
σχέσεων.

Βελτίωση των
σχέσεων μεταξύ
εκπαιδευτικών και
μαθητών.

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

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Η κατά το δυνατόν αύξηση τόσο της συμμετοχής των μελών του
Συλλόγου στις επιμορφωτικές δράσεις, όσο και της βελτίωσης της
στόχευσης και της αποτελεσματικότητας αυτών των δράσεων.

Αποτελεσματική και στοχευμένη
επιμόρφωση.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


