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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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Σύνολο σχεδίων δράσης αυτοριθμιζόμενης μάθησης προκειμένου να
εισάγουμε και να προωθήσουμε τις πρακτικές των κοινών στη
συστηματική εκπαίδευση των μαθητών και με εργαλεία μη τυπικής
και άτυπης μάθησης. Πρόκειται για τη συμμετοχή του σχολείου στο
πρόγραμμα HORIZON SMOOTH με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων
και καλών πρακτικών, οι οποίες πηγάζουν από τα κοινά, εκ μέρους
των μαθητών και των εκπαιδευτικών και σε συνδυασμό με την
οικογένεια και την κοινότητα. Ειδικότερα, τα παιδιά  θα αναλάβουν
την ευθύνη της μάθησής τους (αυτορυθμιζόμενη μάθηση) χωρίς κατά
βάση, την απαραίτητη βοήθεια του/των εκπαιδευτικού/ών. Τα παιδιά
θα μάθουν πώς να εργάζονται σε αυτο-οργανωμένες ομάδες και ως
αυτόνομα όντα. Τα σχέδια δράσης που θα πραγματοποιηθούν θα
βασίζονται σε δύο κρίσιμες αρχές: την αρχή της ενότητας και την
αρχή της αλληλεξάρτησης, αρχές ηθικές και πνευματικές, οι οποίες
αφορούν οριζόντια τα προγράμματα σπουδών μας. 

Κοινά στην εκπαίδευση και ενεργή
κοινωνική συμπερίληψη
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Oμάδα σχεδίων δράσης σε σχέση με το καινοτόμο πρόγραμμα
HARMONY PROJECT προκειμένου να αναπτύξουμε δεξιότητες
περιβαλλοντικής συνείδησης, γνώσεις και στάσεις στους μαθητές.
Το πρόγραμμα αφορά 8 ηθικές και πνευματικές αρχές, οι οποίες
συνδέονται από τον φυσικό κόσμο και το περιβάλλον. Το πρόγραμμα
στοχεύει επίσης, στην ανάγνωση και ερμηνεία της γεωγραφίας, της
ιστορίας και του πολιτισμού ρίχνοντας διαφορετικό φως και
προκαλώντας την ενδοσκόπηση, την κριτική σκέψη, την έρευνα
δράση, τη διασύνδεση, τη συνεργαασία, την επίγνωση εαυτού, την
ενσυναίσθηση.  

HARMONY PROJECT

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

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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Σειρά σεμιναρίων έρευνας- δράσης για τους εκπαιδευτικούς.
Οργάνωση εργαστηρίου αποτελεσματικού δασκάλου σε εβδομαδιαία
βάση. Οργάνωση της Ακαδημίας εκπαιδευτικών προκειμένου να
υπάρξει διασύνδεση μεταξύ εκπαιδευτικών, ερευνητών πεδίου,
ακαδημαικής κοινότητας και σχολικής. 

Ανάδειξη ομάδας εκπαιδευτικών, προκειμένου να πραγματοποιηθούν
κάθε 2 φορές τον μήνα συναντήσεις (εταίροι στη μάθηση για κάθε
σχέδιο δράσης) και να αναδυθεί κοινό syllabus., περιγραφική
αξιολόγηση με εργαλεία μη τυπικής και άτυπης μάθησης, κοινό
πλαίσιο αναφοράς για την παιδαγωγική ταυτότητα του σχολείου. 

 

Ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής
κοινότητας του BIG BANG SCHOOL

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
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Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε πρόγραμμα Erasmus NBS4school.
Το πρόγραμμα αφορά ταυτόχρονα στην ενδυνάμωση των
εκπαιδευτικών προκειμένου να οργανώσουν και να
πραγματοποιήσουν δράσεις ευαισθητοποίησης σε ζητήματα
κλιματικής αλλαγής, περιβάλλοντος, φύσης. Οι εκπαιδευτικοί θα
κληθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές στις πρακτικές STEM
ενώ θα δικτυωθούν με συναφή εγχειρήματα σχολικού δικτύου.

NATURE BASED SOLUTION FOR
SCHOOLS


