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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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Στη βάση των μαθησιακών δυσκολιών και ιδιαιτεροτήτων των
μαθητών, για την επίτευξη του σκοπού της δράσης εξειδικεύτηκαν
επιμέρους στόχοι και καθορίστηκαν οι ενέργειες που θα
αποτελέσουν την βάση του Σχεδίου Δράσης. Πιο συγκεκριμένα, οι
στόχοι της παρούσας δράσης είναι η διδασκαλία στρατηγικών
αναγνωστικής κατανόησης του γραπτού λόγου και οι στρατηγικές
εκμάθησης και διδασκαλίας του λεξιλογίου, στις τάξεις των
εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην δράση. Οι στρατηγικές αυτές
αναμένεται να βοηθήσουν τους μαθητές να επεξεργάζονται και να
ερμηνεύουν κείμενα ενώ παράλληλα οι στρατηγικές εκμάθησης
λεξιλογίου θα διευρύνουν το λεξιλόγιό τους.

«Ενίσχυση γλωσσικών δεξιοτήτων.
Ενίσχυση της ικανότητας των
μαθητών-τριών στην κατανόηση
γραπτού κειμένου στην ελληνική
γλώσσα»

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
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Ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας σχολικής ζωής μέσω δράσεων που στοχεύουν στην
καλλιέργεια δεξιοτήτων, αποτελεσματικής επικοινωνίας, της
ενσυναισθητικής κατανόησης και συνεργασίας μεταξύ των
μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών.

«Διαπροσωπικές σχέσεις στο σχολικό
περιβάλλον»

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
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Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης στόχος είναι
να βελτιωθεί η επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς
του σχολείου αλλά και να επιτευχθεί σε μεγαλύτερο βαθμό γονεϊκή
εμπλοκή, με τρόπο βοηθητικό και ωφέλιμο, τόσο για τους μαθητές
μας, όσο και για την εκπαιδευτική αλλά και διοικητική λειτουργία
της σχολικής μονάδας.

«Βελτίωση της επικοινωνίας
σχολείου-γονέων»

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα
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Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων. Ενίσχυση
σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς. Εξωστρέφεια -
διάχυση καλών πρακτικών

«Το σχολείο μας στα βήματα των
τρικαλινών δημιουργών»

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
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Το παρόν Σχέδιο Δράσης αποτελεί συνέχεια Σχεδίου της
προηγούμενης σχολικής χρονιάς, με θέμα την περιβαλλοντική
συνείδηση και κύριο στόχο τη βελτίωση της περιβαλλοντικής
ταυτότητας του σχολείου, αλλά και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής
του διάστασης και των δικτύων συνεργασίας μεταξύ των
συμμετεχόντων χωρών και χωρών εταίρων στα 2 προγράμματα
Erasmus που είναι σε εξέλιξη. Παράλληλα, στοχεύει στη διάχυση
του θετικού αντίκτυπου του παραγόμενου εκπαιδευτικού και
μαθησιακού έργου, στο σύνολο της σχολικής κοινότητας.

«European Solidarity»


