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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Κύριος στόχος είναι η ανακάλυψη της γνώσης από του μαθητές όχι
μόνο με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, αλλά και με
εναλλακτικούς τρόπους, όπως με την συμμετοχή τους σε
εκπαιδευτικά προγράμματα, σε σχολικούς διαγωνισμούς, σε
εκπαιδευτικές και διδακτικές επισκέψεις. Με αυτό τον τρόπο θα
επιτευχθεί ο στόχος της βιωματικής μάθησης , απαραίτητος για την
αύξηση του ενδιαφέροντος και την εμπλοκή των παιδιών σε  αυτά τα
προγράμματα. Θα δώσουμε έμφαση τόσο στη καλλιέργεια του νου
όσο και στην προσπάθεια καλλιέργειας της κρίσης και της
συναισθηματικής ανάπτυξής τους.

Μία εναλλακτική προσέγγιση στη
μάθηση

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών επηρεάζουν καθοριστικά την
ποιότητα της σχολικής ζωής και την αποτελεσματικότητα της
μαθησιακής διαδικασίας. Επομένως ο κύριος στόχος είναι η
καλλιέργεια και η ανάπτυξη κλίματος συνεργασίας, σεβασμού και
αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών ώστε να διαμορφωθεί ένα
ευχάριστο και δημιουργικό περιβάλλον μάθησης. Αυτό θα επιτευχθεί
μέσα από την δημιουργία μιας ηλεκτρονικής σχολικής εφημερίδας,
την διδασκαλία παραδοσιακών χορών, την προσαρμογή διδασκαλίας
και την προβολή ταινιών, καθώς και και την επίσκεψη σε ειδικά
σχολεία.

 

 

Ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας
και σεβασμού στη μαθησιακή
κοινότητα



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



A/AΣτόχος Βελτίωσης
Σχέδιο
Δράσης

1

ΣΤΌΧΟΣ - Δράσεις : Συνεργασία Εκπαιδευτικής Κοινότητας μεΕξωτερικούς Φορείς

Στόχοι Βελτίωσης:

να γνωρίσουν σε ποιες περιστάσεις και με ποιους τρόπους μπορούννα προσφέρουν εθελοντική βοήθεια.

να ανακαλύψουν τη δυνατότητα αρωγής και συμπαράστασης  σταθύματα θεομηνιών και επιδημιών

να εντοπίσουν τη μορφή των εθελοντικών δράσεων που πλησιάζειτον χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία
τους.

να ανακαλύψουν τη δύναμη και την αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης

να συνειδητοποιήσουν  την ευθύνη τους απέναντι στο κοινωνικόσύνολο

να ενισχύσουν τις καλές πλευρές του χαρακτήρα τους και ναδιαμορφώσουν ένα καλύτερο πρόσωπο.

να γίνουν πιο ανεξάρτητοι, πιο θαρραλέοι, ανοιχτόμυαλοι καιτολμηροί.

να γνωρίσουν και να «δοκιμάσουν» ένα τομέα εργασίας   για νακαταλάβουν αν πραγματικά τους
ενδιαφέρει,  να αφομοιώσουν στοέπακρο τον τρόπο λειτουργίας και τα «μυστικά»  της συγκεκριμένης
εργασίας, αποκτώντας ένα σημαντικό προβάδισμα για τημελλοντική τους πιθανή επιλογή σε αυτόν τον
τομέα εργασίας.

να εκδηλώσουν την επιθυμία τους να ενταχθούν σε κάποια ομάδαπροσφοράς εθελοντικού έργου.

"Ανοικτό
Σχολείο"

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


