
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Σκοπός Σχεδίου Δράσης: Σκοπός της δράσης είναι η σύνδεση της
παραδοσιακής διδακτικής με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους
και η  διερεύνηση της αποδοτικότητας, καθώς και των στάσεων,
επιθυμιών και αντιλήψεων των μαθητών σε σχέση με αυτές κατά τη
διάρκεια της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων της
Ιστορίας και της Νεοελληνικής Γλώσσας.

Στόχοι : 

1) Να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς καινοτόμες
διδακτικές πρακτικές.

2) Να ενισχυθούν οι ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών/μαθητριών.

3) Να υποστηριχθούν και να ενταχθούν οι ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες και οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες.

4) Να καλλιεργηθεί κλίμα συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.

5) Να ενισχυθεί η δημιουργικότητα και κριτική σκέψη των μαθητών.

«Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών
πρακτικών σε φιλολογικά μαθήματα»

Σχολική διαρροή - φοίτηση
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Οι στόχοι που τέθηκαν είναι :  1.  Να μάθουν οι μαθητές της Γ΄τάξης τους διάφορους τύπους
Λυκείων 2.  Ενημέρωση των μαθητώντης Γ΄ γυμνασίου, από υπεύθυνους των Επαγγελματικών
Λυκείων,για τις ειδικότητες που μπορούν να ακολουθήσουν, με στόχο την επαγγελματική τους
αποκατάσταση (ολοκλήρωση δράσης έως τις15/04) 3. Ενημέρωση από υπεύθυνους των ΓΕ.Λ. , για
τιςπροοπτικές,  που παρέχουν στους μαθητές τα Γενικά Λύκεια   4. Στατιστικά του Γυμνασίου για
τον αριθμό των μαθητών , πουεπιλέγουν τα Επαγγελματικά Λύκεια και με ποια κριτήρια 5. 
Διερεύνηση των αιτίων, που οδηγούν τους μαθητές στη διακοπή τηςφοίτησης.

«Μετά το
Γυμνάσιο
τι;
Ενημέρωση,
απορίες,
ερωτήσεις,
διευκρινήσεις»

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Στάδια δράσης:

Στην πρώτη φάση οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με το πρόβλημα ή
την εμπειρία τους, με την βοήθεια τεχνικών, όπως το παιχνίδι
ρόλων και τον ελεύθερο συνειρμό. Στην δεύτερη φάση, με τη
συζήτηση, τα ερωτηματολόγια, τη μελέτη περίπτωσης θα εξετάσουν
και θα στοχαστούν πάνω στο θέμα, ώστε να καταλήξουν σε
συγκεκριμένες ιδέες ή συμπεράσματα. Στην τελευταία φάση θα
εφαρμόσουν τα συμπεράσματα και τις ιδέες αυτές σε ένα παρόμοιο
θέμα.

 Στόχοι:

Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των
μαθητών/τριών. Διαμόρφωση κλίματος αλληλοσεβασμού,
εμπιστοσύνης και σεβασμού της διαφορετικότητας. Διαμόρφωση
τρόπων διαχείρισης εντάσεων και συγκρούσεων Πρόληψη και
αντιμετώπιση σχολικής βίας και εκφοβισμού.

“Βιωματική μάθηση. Συμπεριφορά
συμμαθητών σε σχέση με το φύλο”

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Οι στόχοι που τέθηκαν  είναι:  

1 Ανάπτυξη επικοινωνίας και κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ
μαθητών/ τριών και καθηγητών 

2 Μη λεκτική επικοινωνία και αναγνώριση συναισθημάτων 

3 Έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων  , διαχείριση αυτών με
βοήθεια των εκπαιδευτικών 

4. Ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικότητας

Οι στόχοι που τέθηκαν  είναι:  

1 Ανάπτυξη επικοινωνίας και κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ
μαθητών/ τριών και καθηγητών 

2 Μη λεκτική επικοινωνία και αναγνώριση συναισθημάτων 

3 Έκφραση σκέψεων και συναισθημάτων  , διαχείριση αυτών με
βοήθεια των εκπαιδευτικών 

4. Ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικότητας

“Αθλητισμός -Τέχνη - Συναίσθημα”

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Οι στόχοι που τέθηκαν είναι:

 1. Καλλιέργεια εποικοδομητικής – συνεργατικής σχέσης μεταξύ
σχολείου και οικογένειας.

2. Κατανόηση των αναγκών των μαθητών αλλά και των αναγκών,
προβληματισμών και προσδοκιών των γονέων.

3. Ενίσχυση επιθυμητών συμπεριφορών των μαθητών.

4. Στήριξη του εκπαιδευτικού έργου από τους γονείς και στο σπίτι.

5.  Η  εκπαιδευτική και κοινωνικοσυναισθηματική εξέλιξη των
μαθητών.

6. Πρόληψη μαθησιακών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών
προβλημάτων σε συνεργασία με το διεπιστημονικό προσωπικό.

“Συνεργασία και υποστήριξη γονέων
από τη σχολική μονάδα”

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Καταγραφή θετικών-αρνητικών στη λειτουργία του σχολείου επί τη
βάσει ερωτηματολογίων στους εκπαιδευτικούς  του σχολείου και
κατάθεση προτάσεων από την ομάδα δράσης για βελτίωση της
λειτουργίας του σχολείου: [π.χ.α) αν ήταν δ/ντές τι θα διατηρούσατε
β) τι θα άλλαζατε γ) τι θα προσθέτατε και δ) που και πως θα
βρίσκατε πόρους για τη Σχολική Μονάδα.

 

Με τον τρόπο αυτό θα διαφωτιστούν και θα  αξιοποιηθούν -κατά το
δυνατόν- οι διαφορετικές απόψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού
(και ΕΕΠ & ΕΒΠ) που θα βελτίωναν τη λειτουργία της Σχολικής
Μονάδας ως προς τη στοχοθεσία και προτεραιοποιηση των αναγκών
και θα προσέδιδαν κουλτούρα  επαγγελματισμού   και σοβαρής
κριτικής  στην οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας.

“Σχοχοθεσία -προτεραιοποίηση
αναγκών και στόχων της Σχολικής
Μονάδας με βάση τις απόψεις των
εκπαιδευτικών του σχολείου»

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Οι στόχοι που τέθηκαν  είναι: 

1. Ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι σε άτομα με ειδικές
ανάγκες.

2. Ανάπτυξη πνεύματος φιλανθρωπίας

3. Ευρεία κοινωνικοποίηση

«Επισκέψεις τμημάτων σε ιδρύματα
Κοινωνικής Πρόνοιας»
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Στόχος:

Οι μαθητές να κάνουν ένα ευχάριστο διάλειμμα στο σχολικο χώρο
μαθαίνοντας  και απολαμβάνοντας παραδοσιακά εδέσματα της
περιοχής τους, φέρνοντας και τους γονείς τους στο σχολείο. Έτσι
γίνεται η μετάβαση από την μια γενιά στην άλλη, ανακαλύπτοντας τα
ήθη, έθιμα  και τις γνώσεις του τόπου μας. Να προσεγγίσουν
βιωματικα την έννοια της   παράδοσης ως η ψυχή μας, η ζωή μας, ο
πλούτος μας, ο θησαυρός μας,  το μυστικό της εκτοξευσης μας στα
ύψη, τελικά είναι το ίδιο μας  το μέλλον...

“Σταθμός παραδοσιακών εδεσμάτων
στο σχολείο σε συνεργασία με γονείς
και τις γιαγιάδες”
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Σκοποί :

Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μελετήσουν τη σχέση
Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος

 Να γνωρίσουν τεχνολογίες φιλικές με το περιβάλλον όπως είναι η
αξιοποίηση των ήπιων μορφών ενέργειας, η ανακύκλωση, ο
βιολογικός καθαρισμός κτλ

Να φέρει τους μαθητές σε μία πρώτη επαφή με τον ευρύτατο χώρο
της Τεχνολογίας, έτσι ώστε να κατανοήσουν τη σημασία της σε
όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η επαφή και η εξοικείωση των μαθητών με τους χώρους εργασίας,
την παραγωγή και την οργάνωση μίας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,  σύμφωνα
πάντα με τις δυνατότητες που διαθέτουν.

Να φέρουν τους γονείς τους στο σχελείο σε τελική εκδήλωση να
δουν και να επιβραβεύσουν τη δουλεά τους...

"Σχέση τεχνολογίας και
περιβάλλοντος"

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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1.  Καταγραφή και αποτίμηση των σεμιναρίων και επιμορφώσεων
στα οποία συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου όλων των
ειδικοτήτων (πάσης φύσεως σεμινάρια ειδικοτήτων, επιμορφώσεις
συμβούλων, ΙΕΠ, ΥΠΑΙΘ κλπ).

2. Σχεδιασμός και διεξαγωγή επιμορφώσεων από αρμόδιους φορείς
& επιστήμονες

3. Σχεδιασμός και διεξαγωγή ενδοσχολικών επιμορφώσεων σε
θέματα, όπως:

4.Αξιοποίηση WEB 2.0. εργαλείων στη σχολική εκπαίδευση 
(Ψηφιακή αφήγηση, Πλατφόρμες ασύγχρονης διδασκαλίας,)

5. Στρατηγικές αντιμετώπισης των ψυχοπαιδαγωγικών προκλήσεων
στο χώρο της εκπαίδευσης

«Διαρκής Επιμόρφωση των
Εκπαιδευτικών – Δια Βίου μάθηση»

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Προγράμματα ERASMOUS (ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ)

Στόχοι

1. Να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί με Ευρωπαϊκές πρακτικές
καλής μεταχείρισης των ζώων, ώστε να μεταδώσουν στους μαθητές
γνώσεις και συμπεριφορές για την καλύτερη διαβίωση των ζώων
στον τόπο μας.

2. να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για τις καλές πρακτικές που
εφαρμόζονται σε άλλες χώρες ή σε άλλα σχολεία

3. να σκεφτούν τις αξίες του εθελοντισμού και τη σχέση τους με τα
δικαιώματα των ζώων σε σχέση και με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

4. να αποκτήσουν μεθόδους διδασκαλίας για την ανάπτυξη της
φιλοζωικής παιδείας στην τάξη

5. να σχεδιάσουν δράσεις ευαισθητοποίησης του κοινού

"Το σχολείο που προωθεί την καλή
μεταχείριση των ζώων" (Erasmous,
υπό έγκριση)
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Σχέδιο μικρής κλίμακας (Ισπανία-Νορβηγία-Ιταλία). To Γυμνάσιο
Αφάντου ως νεοεισερχόμενο σχολείο έχει προτεραιότητα. Το
πρόγραμμα είναι υπό έγκριση. Με σχολείο της Ιταλίας θα
ασχοληθούμε με τα ιταλικά κτίρια: Ρόδου-Ιταλίας ή θα συγκρίνουμε
θέματα θρησκευτικής εκπαίδευσης μεταξύ των δύο χωρών (θα
αποφασιστεί μόλις εγκριθεί).

ERASMOUS- ΔΡΑΣΗ ΙΙ ΚΑ 210 -SCH-
C46E6E97* ΣΧΕΔΙΟ ΜΙΚΡΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΑΣ "περιβαλλοντικό ή
διαφορετικότητα ή ψηφιακή
εκπαίδευση"


