
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Ανάδειξη της αναγκαιότητας μείωσης της ύλης και άμβλυνση της
δυσκολίας της, με στόχο την εμβάθυνση στα γνωστικά αντικείμενα.

Να συγκεντρωθεί με σκοπό να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η κριτική
της μαχόμενης εκπαίδευσης για τα αναλυτικά προγράμματα και
βιβλία.

Εμπλουτίζουμε και διαχέουμε την
κριτική των εκπαιδευτικών της
πράξης για τα σχολικά εγχειρίδια και
τα αναλυτικά προγράμματα που
χρησιμοποιούνται σήμερα στα
σχολεία.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Ανάδειξη των συνεπειών της πίεσης της ύλης στην εκπαιδευτική
πορεία των μαθητών. Διερεύνηση των επιπτώσεων της σχολικής
αποτυχίας. Ανάδειξη της αναγκαιότητας για την παραπέρα επέκταση
των υποστηρικτικών θεσμών (παράλληλη στήριξη, τμήματα ένταξης,
τάξεις υποδοχής).

Αναζητούμε/Διερευνούμε/ μια
διαφορετική σύλληψη για το
αναλυτικό πρόγραμμα το οποίο δεν
θα μετατρέπει τη σχολική τάξη σε
ένα διαρκή προκριματικό αγώνα για
την επόμενη βαθμίδα και ταυτόχρονα
μια σειρά αλλαγών στον ίδιο τον
θεσμό του σχολείου ώστε να μπορεί
να δεξιωθεί και να υπηρετήσει
μαθητικούς πληθυσμούς με τελείως
διαφορετικές αφετηρίες αλλά και
οικογενειακή δυναμική και
υποστήριξη.

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Να αναδειχθούν οι δυσκολίες  που προκύπτουν από το υπάρχον
σχολικό πρόγραμμα σπουδών στην εφαρμογή συνεργατικών
πρακτικών διδασκαλίας.

Να αναδειχθεί η στάση των εκπαιδευτικών για την
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και ο προβληματισμός που
 αναπτύσσεται εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας και τα αιτήματα
της.

Καταγραφή, επεξεργασία και μελέτη
των απόψεων των εκπαιδευτικών για
τις συνεργατικές μορφές
διδασκαλίας και μάθησης.
Αντιμετώπιση των διαφορών μέσα
από δημοκρατικό διάλογο, ώστε να
καλλιεργηθεί η ανάπτυξη συλλογικού
πνεύματος και αλληλεγγύης μεταξύ
των μαθητών/τριών.

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/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Να καταγραφούν πρακτικές διαχείρισης της χρηματοδότησης για τα
λειτουργικά και άλλα έξοδα των σχολείων, από τους Δήμους και να
αναδειχθούν προβλήματα και λύσεις.

Αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων και
αποφυγή των ιδιωτικών  διαμεσολαβήσεων. Άμεση και διαφανής
κατανομή και απόδοση της χρηματοδότησης σε κάθε σχολική
μονάδα. Δωρεάν κρατική χορήγηση των παγίων δαπανών σε όλα τα
σχολεία (ενέργεια, θέρμανση, επικοινωνία, ύδρευση,
καθαριότητα).Κατάργηση του ΦΠΑ για τις σχολικές μονάδες

Διαμόρφωση δημοκρατικού και
συλλογικού πλαισίου στις
διαδικασίες απόδοσης και κατανομής
της χρηματοδότησης. Καταγραφή και
δημοσιοποίηση των πρακτικών που
ακολουθούνται από τους Δήμους και
τις Σχολικές Επιτροπές, για τη
χρηματοδότηση των Σχολικών
Μονάδων. Συζητούμε για τις αιτίες
και τις συνέπειες αυτών των
πρακτικών.

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


