
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Η διεύρυνση της διαμορφωτικής αξιολόγησης μέσω της
ετεροαξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης στον γραπτό λόγο.

Μέλη: Μαρία Δαμάσκου, Νίκος Ευαγγελινός

Διαμορφωτικής αξιολόγησης
συνέχεια ...

2

Στόχος της δράσης είναι, μέσω των ομίλων αριστείας που θα
λειτουργήσουν στο ΠΓ Αγίων Αναργύρων, οι μαθητές να
καλλιεργήσουν την αυτενέργεια και τη δημιουργικότητά τους. Οι
όμιλοι αριστείας, έχοντας ένα ευρύ πλαίσιο θεματολογίας και
δραστηριοτήτων, πέρα από το τυπικό πρόγραμμα σπουδών, δίνουν
την ευκαιρία στους μαθητές να ασχοληθούν με ποικίλα αντικείμενα
και θεματικές ενότητες. Στόχος είναι, όχι μόνο οι μαθητές να έρθουν
σε επαφή με αυτά τα νέα γνωστικά πεδία αλλά, μέσα από αυτή τη
διαδικασία, να εξασκηθούν στο πως θα μπορούν οι ίδιοι να
συλλέγουν και να οργανώνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες ώστε
κατόπιν να προχωρήσουν οι ίδιοι σε κάποια νέα δημιουργία
επεκτείνοντας τις γνώσεις τους.

Μέλη: Αλεξανδρής Γεώργιος, Δήμου Αθανάσιος, Κοτιώνη Χριστίνα,
Κωστόπουλος Βασίλειος, Ζωή Σταμπουλίλη

Όμιλοι Αριστείας – Αυτενεργώ και
δημιουργώ

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Στοχεύουμε στην αρμονική συνύπαρξη των έφηβων μαθητών και
μαθητριών του σχολείου μας.

Μέλη: Α. Δήμος, Ν. Κοτσόβολης, Π. Χιονίδης

«Ας έρθουμε πιο κοντά…» Δράσεις
για την καταπολέμηση του σχολικού
εκφοβισμού



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

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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α) Οργάνωση προγραμμάτων πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και
μεταπτυχιακών φοιτητών/-τριών. β) Ενίσχυση της συνεργασίας
μεταξύ φοιτητών /-τριών και εκπαιδευτικού προωπικού και
διαμόρφωση καλών πρακτικών. γ) Σύνδεση με Πανεπιστήμια,
διάχυση καλών πρακτικών και εφαρμογή Νέων Προγραμμάτων
Σπουδών.

Μέλη: Τ. Παπατρέχα, Δ. Πετροπούλου, Π. Χιονίδης, Α. Δήμος, Χ.
Μουρατίδης, Β. Κωστόπουλος, Γ. Χρήστου, Μ. Μιχαηλίδου

Συμβουλευτική καθοδήγηση
φοιτητών/-τριών

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 παρουσίαση και ανταλλαγή παιδαγωγικών και διδακτικών
μοντέλων μεταξύ καθηγητών και καθηγητριών δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης και η προσφορά συμβουλευτικής-καθοδήγησης
(mentoring) σε εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας με μικρή
διδακτική εμπειρία.

Μέλη: Ματίνα Μιχαηλίδου, Παντελεήμων Χιονίδης

«επι-ΜΟΡΦΩΝΟΜΑΙ» Δειγματικές
διδασκαλίες μεταξύ ομοτίμων

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


