
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Μέσω κλειστών ερωτήσεων, που θα δοθούν σε μαθητές, θα γίνει μία
πρώτη προσπάθεια αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών που
σχετίζονται με την δράση αυτή.

Οι ερωτήσεις θα σχετίζονται με την Μαθησιακή Διαδικασία που
χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς που παίρνουν μέρος στην
δράση και συγκεκριμένα με:

την διαχείριση της διδακτέας ύλης,
τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών,
την συνεργασία τους με άλλους εκπαιδευτικούς,

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα ληφθούν υπόψη από τους
εκπαιδευτικούς της ομάδας της δράσης, με σκοπό την βελτίωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το στοιχείο αυτό θα είναι γνωστό στους
μαθητές, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν θετικά την όλη διαδικασία,
δηλαδή να απαντήσουν με ειλικρίνεια σε κάθε ερώτηση.

Τα ερωτηματολόγια θα είναι ανώνυμα, δεν θα έχουν πρόσβαση σε
αυτά εκπαιδευτικοί εκτός ομάδας και θα φυλαχθούν σε μέρος που θα
έχει πρόσβαση μόνο ο Διευθυντής της Σ.Μ.

Η ομάδα, θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και την τήρηση των
αποτελεσμάτων.

Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικών της
ειδικότητας Γραφικών Τεχνών του
2ου Ε.Κ. και του 1ου ΕΠΑΛ
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Μέσω κλειστών ερωτήσεων, που θα δοθούν σε μαθητές, θα γίνει μία
πρώτη προσπάθεια αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών που
σχετίζονται με την δράση αυτή.

Οι ερωτήσεις θα σχετίζονται με την Μαθησιακή Διαδικασία που
χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς που παίρνουν μέρος στην
δράση και συγκεκριμένα με:

την διαχείριση της διδακτέας ύλης,
τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών,
την συνεργασία τους με άλλους εκπαιδευτικούς,

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα ληφθούν υπόψη από τους
εκπαιδευτικούς της ομάδας της δράσης, με σκοπό την βελτίωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το στοιχείο αυτό θα είναι γνωστό στους
μαθητές, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν θετικά την όλη διαδικασία,
δηλαδή να απαντήσουν με ειλικρίνεια σε κάθε ερώτηση.

Τα ερωτηματολόγια θα είναι ανώνυμα, δεν θα έχουν πρόσβαση σε
αυτά εκπαιδευτικοί εκτός ομάδας και θα φυλαχθούν σε μέρος που θα
έχει πρόσβαση μόνο ο Διευθυντής της Σ.Μ.

Η ομάδα, θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και την τήρηση των
αποτελεσμάτων.

Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικών της
ειδικότητας Δομικών του 2ου Ε.Κ.
και του 4ου ΕΠΑΛ
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Μέσω κλειστών ερωτήσεων, που θα δοθούν σε μαθητές, θα γίνει μία
πρώτη προσπάθεια αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών που
σχετίζονται με την δράση αυτή.

Οι ερωτήσεις θα σχετίζονται με την Μαθησιακή Διαδικασία που
χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς που παίρνουν μέρος στην
δράση και συγκεκριμένα με:

την διαχείριση της διδακτέας ύλης,
τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών,
την συνεργασία τους με άλλους εκπαιδευτικούς,

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα ληφθούν υπόψη από τους
εκπαιδευτικούς της ομάδας της δράσης, με σκοπό την βελτίωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το στοιχείο αυτό θα είναι γνωστό στους
μαθητές, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν θετικά την όλη διαδικασία,
δηλαδή να απαντήσουν με ειλικρίνεια σε κάθε ερώτηση.

Τα ερωτηματολόγια θα είναι ανώνυμα, δεν θα έχουν πρόσβαση σε
αυτά εκπαιδευτικοί εκτός ομάδας και θα φυλαχθούν σε μέρος που θα
έχει πρόσβαση μόνο ο Διευθυντής της Σ.Μ.

Η ομάδα, θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και την τήρηση των
αποτελεσμάτων.

Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικών της
ειδικότητας Φυσικοθεραπευτών του
2ου Ε.Κ. και του 1ου ΕΠΑΛ
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Μέσω κλειστών ερωτήσεων, που θα δοθούν σε μαθητές, θα γίνει μία
πρώτη προσπάθεια αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών που
σχετίζονται με την δράση αυτή.

Οι ερωτήσεις θα σχετίζονται με την Μαθησιακή Διαδικασία που
χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς που παίρνουν μέρος στην
δράση και συγκεκριμένα με:

την διαχείριση της διδακτέας ύλης,
τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών,
την συνεργασία τους με άλλους εκπαιδευτικούς,

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα ληφθούν υπόψη από τους
εκπαιδευτικούς της ομάδας της δράσης, με σκοπό την βελτίωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το στοιχείο αυτό θα είναι γνωστό στους
μαθητές, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν θετικά την όλη διαδικασία,
δηλαδή να απαντήσουν με ειλικρίνεια σε κάθε ερώτηση.

Τα ερωτηματολόγια θα είναι ανώνυμα, δεν θα έχουν πρόσβαση σε
αυτά εκπαιδευτικοί εκτός ομάδας και θα φυλαχθούν σε μέρος που θα
έχει πρόσβαση μόνο ο Διευθυντής της Σ.Μ.

Η ομάδα, θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και την τήρηση των
αποτελεσμάτων.

Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικών της
ειδικότητας Φυσικοθεραπευτών του
2ου Ε.Κ. και του 4ου ΕΠΑΛ
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Μέσω κλειστών ερωτήσεων, που θα δοθούν σε μαθητές, θα γίνει μία
πρώτη προσπάθεια αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών που
σχετίζονται με την δράση αυτή.

Οι ερωτήσεις θα σχετίζονται με την Μαθησιακή Διαδικασία που
χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς που παίρνουν μέρος στην
δράση και συγκεκριμένα με:

την διαχείριση της διδακτέας ύλης,
τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών,
την συνεργασία τους με άλλους εκπαιδευτικούς,

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα ληφθούν υπόψη από τους
εκπαιδευτικούς της ομάδας της δράσης, με σκοπό την βελτίωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το στοιχείο αυτό θα είναι γνωστό στους
μαθητές, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν θετικά την όλη διαδικασία,
δηλαδή να απαντήσουν με ειλικρίνεια σε κάθε ερώτηση.

Τα ερωτηματολόγια θα είναι ανώνυμα, δεν θα έχουν πρόσβαση σε
αυτά εκπαιδευτικοί εκτός ομάδας και θα φυλαχθούν σε μέρος που θα
έχει πρόσβαση μόνο ο Διευθυντής της Σ.Μ.

Η ομάδα, θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και την τήρηση των
αποτελεσμάτων.

Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικών της
ειδικότητας Κομμωτικής Τέχνης του
2ου Ε.Κ. και του 1ου ΕΠΑΛ
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Μέσω κλειστών ερωτήσεων, που θα δοθούν σε μαθητές, θα γίνει μία
πρώτη προσπάθεια αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών που
σχετίζονται με την δράση αυτή.

Οι ερωτήσεις θα σχετίζονται με την Μαθησιακή Διαδικασία που
χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς που παίρνουν μέρος στην
δράση και συγκεκριμένα με:

την διαχείριση της διδακτέας ύλης,
τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών,
την συνεργασία τους με άλλους εκπαιδευτικούς,

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα ληφθούν υπόψη από τους
εκπαιδευτικούς της ομάδας της δράσης, με σκοπό την βελτίωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το στοιχείο αυτό θα είναι γνωστό στους
μαθητές, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν θετικά την όλη διαδικασία,
δηλαδή να απαντήσουν με ειλικρίνεια σε κάθε ερώτηση.

Τα ερωτηματολόγια θα είναι ανώνυμα, δεν θα έχουν πρόσβαση σε
αυτά εκπαιδευτικοί εκτός ομάδας και θα φυλαχθούν σε μέρος που θα
έχει πρόσβαση μόνο ο Διευθυντής της Σ.Μ.

Η ομάδα, θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και την τήρηση των
αποτελεσμάτων.

Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικών της
ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης του
2ου Ε.Κ. και του 1ου ΕΠΑΛ
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Μέσω κλειστών ερωτήσεων, που θα δοθούν σε μαθητές, θα γίνει μία
πρώτη προσπάθεια αυτοαξιολόγησης των εκπαιδευτικών που
σχετίζονται με την δράση αυτή.

Οι ερωτήσεις θα σχετίζονται με την Μαθησιακή Διαδικασία που
χρησιμοποιείται από τους εκπαιδευτικούς που παίρνουν μέρος στην
δράση και συγκεκριμένα με:

την διαχείριση της διδακτέας ύλης,
τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών,
την συνεργασία τους με άλλους εκπαιδευτικούς,

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα ληφθούν υπόψη από τους
εκπαιδευτικούς της ομάδας της δράσης, με σκοπό την βελτίωση της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το στοιχείο αυτό θα είναι γνωστό στους
μαθητές, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν θετικά την όλη διαδικασία,
δηλαδή να απαντήσουν με ειλικρίνεια σε κάθε ερώτηση.

Τα ερωτηματολόγια θα είναι ανώνυμα, δεν θα έχουν πρόσβαση σε
αυτά εκπαιδευτικοί εκτός ομάδας και θα φυλαχθούν σε μέρος που θα
έχει πρόσβαση μόνο ο Διευθυντής της Σ.Μ.

Η ομάδα, θα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και την τήρηση των
αποτελεσμάτων.

Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικών της
ειδικότητας Αισθητικής Τέχνης του
2ου Ε.Κ. και του 4ου ΕΠΑΛ

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος



Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

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

1

Μέσω κλειστών ερωτήσεων, που θα δοθούν σε εκπαιδευτικούς του
2ου Ε.Κ. και του 1ου ΕΠΑΛ, θα γίνει μία προσπάθεια καταγραφής
των αδυναμιών της υφιστάμενης διαδικασίας προμήθειας των
αναλωσίμων υλικών και υλικών βραχείας διάρκειας που είναι
απαραίτητα για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων. Τα
προς διερεύνηση θέματα θα αφορούν:

-        τον προγραμματισμό των αναγκών, την αποφυγή ελλείψεων
και την ανάγκη ύπαρξης αποθεμάτων

-        την καταλληλότητα των υλικών σε σχέση με τις διδακτικές
ανάγκες

-        τη διαδικασία αιτημάτων προμήθειας υλικών και τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας

-        Την προετοιμασία των υλικών για τη διεξαγωγή ασκήσεων

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ληφθούν υπόψη από τους
εκπαιδευτικούς της ομάδας δράσης με σκοπό τη σύνταξη προτάσεων
για κάθε ένα από τα επιμέρους θέματα του ερωτηματολογίου με
σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών.

Οι επιδιωκόμενες βελτιώσεις θα σχετίζονται με τη μείωση του
κόστους προμηθειών, την καλύτερη συνεργασία των εκπαιδευτικών
όσον αφορά στην αξιοποίηση των αναλωσίμων και του εξοπλισμού.

Προγραμματισμός προμήθειας
Αναλωσίμων Υλικών και Υλικών
Βραχείας Διάρκειας, από την
Διοίκηση του 2ου Ε.Κ. Νέας Ιωνίας
Μαγνησίας και αφορά τους
εκπαιδευτικούς του 2ου Ε.Κ. και του
1ου ΕΠΑΛ.
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Μέσω κλειστών ερωτήσεων, που θα δοθούν σε εκπαιδευτικούς του
2ου Ε.Κ. και του 4ου ΕΠΑΛ, θα γίνει μία προσπάθεια καταγραφής
των αδυναμιών της υφιστάμενης διαδικασίας προμήθειας των
αναλωσίμων υλικών και υλικών βραχείας διάρκειας που είναι
απαραίτητα για τη διεξαγωγή των εργαστηριακών ασκήσεων. Τα
προς διερεύνηση θέματα θα αφορούν:

-        τον προγραμματισμό των αναγκών, την αποφυγή ελλείψεων
και την ανάγκη ύπαρξης αποθεμάτων

-        την καταλληλότητα των υλικών σε σχέση με τις διδακτικές
ανάγκες

-        τη διαδικασία αιτημάτων προμήθειας υλικών και τη
δυνατότητα ηλεκτρονικής επεξεργασίας

-        Την προετοιμασία των υλικών για τη διεξαγωγή ασκήσεων

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ληφθούν υπόψη από τους
εκπαιδευτικούς της ομάδας δράσης με σκοπό τη σύνταξη προτάσεων
για κάθε ένα από τα επιμέρους θέματα του ερωτηματολογίου με
σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών.

Οι επιδιωκόμενες βελτιώσεις θα σχετίζονται με τη μείωση του
κόστους προμηθειών, την καλύτερη συνεργασία των εκπαιδευτικών
όσον αφορά στην αξιοποίηση των αναλωσίμων και του εξοπλισμού.

Προγραμματισμός προμήθειας
Αναλωσίμων Υλικών και Υλικών
Βραχείας Διάρκειας, από την
Διοίκηση του 2ου Ε.Κ. Νέας Ιωνίας
Μαγνησίας και αφορά τους
εκπαιδευτικούς του 2ου Ε.Κ. και του
4ου ΕΠΑΛ.
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Μέσω κλειστών ερωτήσεων, που θα δοθούν σε εκπαιδευτικούς του
2ου Ε.Κ. και του 1ου ΕΠΑΛ, θα γίνει μία προσπάθεια διερεύνησης
των περιπτώσεων ανάγκης έκτακτων προμηθειών αναλωσίμων,
καθώς και υλικών βραχείας διάρκειας. Τα προ διερεύνηση θέματα θα
αφορούν:

-        Τις αιτίες δημιουργίας τέτοιων αναγκών

-        Την καταγραφή τέτοιων περιπτώσεων και τη συχνότητά τους

-        Την τεκμηρίωση της αναγκαιότητάς τους

-        Το ρόλο και τη δυνατότητα συντήρησης του εξοπλισμού

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ληφθούν υπόψη από τους
εκπαιδευτικούς της ομάδας δράσης με σκοπό τη σύνταξη προτάσεων
για κάθε ένα από τα επιμέρους θέματα του ερωτηματολογίου με
σκοπό

-        την εκτίμηση του μεγέθους του προβλήματος

-        την ελαχιστοποίηση του φαινομένου μέσω καλύτερου
προγραμματισμού

-        τη διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών σε περιπτώσεις
αδυναμίας ικανοποίησης των σχετικών αιτημάτων

οι προτάσεις των εκπαιδευτικών της ομάδας δράσης θα
περιλαμβάνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών με βάση τα
συμπεράσματα που θα προκύψουν.

Τρόποι αντιμετώπισης των έκτακτων
αναγκών σε Αναλώσιμα Υλικά και
Υλικά Βραχείας Διάρκειας, από την
Διοίκηση του 2ου Ε.Κ. Νέας Ιωνίας
Μαγνησίας και αφορά τους
εκπαιδευτικούς του 2ου Ε.Κ. και του
1ου ΕΠΑΛ.
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Μέσω κλειστών ερωτήσεων, που θα δοθούν σε εκπαιδευτικούς του
2ου Ε.Κ. και του 4ου  ΕΠΑΛ, θα γίνει μία προσπάθεια διερεύνησης
των περιπτώσεων ανάγκης έκτακτων προμηθειών αναλωσίμων,
καθώς και υλικών βραχείας διάρκειας. Τα προ διερεύνηση θέματα θα
αφορούν:

-        Τις αιτίες δημιουργίας τέτοιων αναγκών

-        Την καταγραφή τέτοιων περιπτώσεων και τη συχνότητά τους

-        Την τεκμηρίωση της αναγκαιότητάς τους

-        Το ρόλο και τη δυνατότητα συντήρησης του εξοπλισμού

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα ληφθούν υπόψη από τους
εκπαιδευτικούς της ομάδας δράσης με σκοπό τη σύνταξη προτάσεων
για κάθε ένα από τα επιμέρους θέματα του ερωτηματολογίου με
σκοπό

-        την εκτίμηση του μεγέθους του προβλήματος

-        την ελαχιστοποίηση του φαινομένου μέσω καλύτερου
προγραμματισμού

-        τη διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών σε περιπτώσεις
αδυναμίας ικανοποίησης των σχετικών αιτημάτων

οι προτάσεις των εκπαιδευτικών της ομάδας δράσης θα
περιλαμβάνουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών με βάση τα
συμπεράσματα που θα προκύψουν.

Τρόποι αντιμετώπισης των έκτακτων
αναγκών σε Αναλώσιμα Υλικά και
Υλικά Βραχείας Διάρκειας, από την
Διοίκηση του 2ου Ε.Κ. Νέας Ιωνίας
Μαγνησίας και αφορά τους
εκπαιδευτικούς του 2ου Ε.Κ. και του
4ου ΕΠΑΛ.
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Μέσω κλειστών ερωτήσεων, που θα δοθούν σε εκπαιδευτικούς, θα
γίνει μία πρώτη προσπάθεια αξιολόγησης της Διεύθυνσης του 2ου
Ε.Κ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν
στο 2ο Ε.Κ. Νέας Ιωνίας και κάνουν μάθημα και το 1ο ΕΠΑΛ Νέας
Ιωνίας.

Η έρευνα – αξιολόγηση θα έχει ως σκοπό να διερευνήσει κατά πόσο
η Διεύθυνση:

Παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να παίρνουν πρωτοβουλίες.
Αποδέχεται την κριτική και αν την αξιοποιεί δημιουργικά.
Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς στις νέες τεχνολογίες
Και άλλα

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα ληφθούν υπόψη από την
Διεύθυνση του σχολείου, με σκοπό την βελτίωση του τρόπου
λειτουργίας της Διεύθυνσης. Το στοιχείο αυτό θα είναι γνωστό στην
Διεύθυνση και στους άλλους εμπλεκόμενους, έτσι ώστε να
αντιμετωπίσουν θετικά την όλη διαδικασία, δηλαδή να απαντήσουν
με ειλικρίνεια σε κάθε ερώτηση.

Η ομάδα και ο Διευθυντής του 2ου Ε.Κ., θα είναι υπεύθυνοι για την
εφαρμογή και την τήρηση των αποτελεσμάτων.

Αξιολόγηση της Διεύθυνσης του
Σχολείου από εκπαιδευτικούς του 2ου
ΕΚ και του 1ου ΕΠΑΛ
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Μέσω κλειστών ερωτήσεων, που θα δοθούν σε εκπαιδευτικούς, θα
γίνει μία πρώτη προσπάθεια αξιολόγησης της Διεύθυνσης του 2ου
Ε.Κ. Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν
στο 2ο Ε.Κ. Νέας Ιωνίας και κάνουν μάθημα και το 4ο ΕΠΑΛ Νέας
Ιωνίας.

Η έρευνα – αξιολόγηση θα έχει ως σκοπό να διερευνήσει κατά πόσο
η Διεύθυνση:

Παροτρύνει τους εκπαιδευτικούς να παίρνουν πρωτοβουλίες.
Αποδέχεται την κριτική και αν την αξιοποιεί δημιουργικά.
Ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς στις νέες τεχνολογίες
Και άλλα

Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας θα ληφθούν υπόψη από την
Διεύθυνση του σχολείου, με σκοπό την βελτίωση του τρόπου
λειτουργίας της Διεύθυνσης. Το στοιχείο αυτό θα είναι γνωστό στην
Διεύθυνση και στους άλλους εμπλεκόμενους, έτσι ώστε να
αντιμετωπίσουν θετικά την όλη διαδικασία, δηλαδή να απαντήσουν
με ειλικρίνεια σε κάθε ερώτηση.

Η ομάδα και ο Διευθυντής του 2ου Ε.Κ., θα είναι υπεύθυνοι για την
εφαρμογή και την τήρηση των αποτελεσμάτων.

Αξιολόγηση της Διεύθυνσης του
Σχολείου από εκπαιδευτικούς του 2ου
ΕΚ και του 4ου ΕΠΑΛ

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

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


