
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Ανάπτυξη δράσεων εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος που
στόχο έχουν την ενίσχυση της κριτικής σκέψης των
μαθητών/μαθητριών του σχολείου μας, την αναζήτηση πληροφοριών
στο διαδίκτυο καθώς και τον προβληματισμό που γεννά η μελέτη της
γλώσσας και της ιστορίας. Δεδομένου ότι στο γυμνάσιο Μεταξάδων
και τις λυκειακές τάξεις υπάρχουν μαθητές με διαφορετικό
γλωσσικό υπόβαθρο, οι δράσεις που θα αναπτυχθούν θέτουν ως
προτεραιότητα την γεφύρωση των γλωσσικών διαφορών και την
ανάδειξη της διαχρονικότητας διδακτικών αξιών, τεχνικών και
μεθόδων, ενώνοντας το τότε με το τώρα.

Ομάδα:

Μαριάννα Παπαντή, Γιάννης Φασούλας, Γιώργος Αραμπατζής

Εναλλακτικές μορφές βιωματικής
μάθησης με έμφαση στην
πολυγλωσσία και την
πολυπολιτισμικότητα

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Σκοπός των σχετικών δράσεων είναι αφενός, η ανάπτυξη
προβληματισμού και αμφισβήτησης κοινωνικών στερεοτύπων και η
αποδόμηση αυτών, και, αφετέρου, η αναδόμηση νέων ταυτοτήτων
των μαθητών και των μαθητριών, αποβλέποντας στην ανάπτυξη και
ενίσχυση του (αλληλο)σεβασμού και στη συγκρότηση μίας
«κοινωνίας ίσων πολιτών». Η εν λόγω ενδυνάμωση και χειραφέτηση
θα επιδιωχθεί μέσα σε ένα δημοκρατικό κλίμα με την αξιοποίηση
κονστρουκτιβιστικών, μαθητοκεντρικών ομαδοσυνεργατικών,
ανακαλυπτικών και (ανα)στοχαστικών μεθόδων, που θα ωθήσουν
τους μαθητές και τις μαθήτριες να προσεγγίσουν κριτικά
παγιωμένες αντιλήψεις, στάσεις και συμπεριφορές, να τις
αποφυσικοποιήσουν και εν τέλει να τις αναδομήσουν εργαζόμενοι
και εργαζόμενες για μία κοινωνία ειρήνης.  

Ομάδα:

Νοταρίδου Μακρίνα - Παπαδοπούλου Ανθούλα - Στεφανίδου Ευθυμία

 

 

ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

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
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Η συμμετοχή του εκπαιδευτικού προσωπικού σε επιμορφωτικές
δράσεις κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι διαδικασίες ανάπτυξης
ακαδημαικών και κοινωνικών δεξιοτήτων προσφέρουν καλύτερα
επίπεδα διαχείρισης τοσο του διδακτικού όσο και του εξωδιδακτικού
έργου, σε επίπεδο τάξης και σχολικής μονάδας γενικότερα.

Την παρούσα σχολική χρονιά έχουν προγραμματιστεί στο σχολείο
μας επιμορφώσεις σε συλλογικό επίπεδο, ενώ, σε επίπεδο μονάδων,
ήδη βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης εξωσχολικές επιμορφωτικές
δράσεις μελών του συλλόγου διδασκόντων.

Στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων του προσωπικού να συμβάλλει
στην βελτίωση των διαδικασιών μάθησης, στην προσφορά και
διαμοιρασμό γνώσης τόσο μεταξύ καθηγητών-μαθητών, όσο και
μεταξύ των μελών του διδακτικού προσωπικού και τελικά, στην
βελτίωση της εύρυθμης και ασφαλέστερης λειτουργίας της σχολικής
μονάδας.

Ομάδα:

Πόζος Μιχαήλ - Μηλιάδου Αλεξάνδρα - Ελευθερίου Ηλίας

Ανάπτυξη δεξιοτήτων και
επιμορφωτικές δράσεις
εκπαιδευτικού προσωπικού.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


