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Η βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας με έμφαση:
Α. στο γλωσσικό γραμματισμό, με τη βελτίωση της προφορικής και
γραπτής επικοινωνίας των μαθητών, τόσο στην Ελληνική όσο και
στην Αγγλική γλώσσα
Β. στο ψηφιακό γραμματισμό, με την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης
Η/Υ και ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο
Γ. στην ανάπτυξη πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης, μέσω μιας
βιωματικής προσέγγισης στη διδασκαλία όπου οι μαθητές δεν
αποστηθίζουν αλλά συμμετέχουν, αποκτούν πρωτοβουλίες,
συνεργάζονται και δημιουργούν, ενασχολούμενοι σε ευρωπαϊκό
προγράμμα eTwinning
Δ. στη συνεργασία / σύμπραξη μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών
μαθημάτων, η οποία θα αποσκοπεί στην παροχή μιας διαθεματικής
προσέγγισης στη διδασκαλία. Μέσω αυτής αποτελεί στόχο της
ομάδας δράσης μας η καλύτερη κατανόηση των μαθησιακών
αντικειμένων από τους μαθητές.

Διατροφή και άθληση: καταγραφή της
τοπικής παράδοσης και ανάδειξη
καλών πρακτικών

Σχολική διαρροή - φοίτηση
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Eνημέρωση των μαθητών για τους δύο τύπους Λυκείου (Γ.Ε.Λ.
– ΕΠΑ.Λ.): προγράμματα σπουδών , είδος  τωνΠανελλαδικών
εξετάσεων, μαθήματα, ομάδεςΠροσανατολισμού, Ειδικότητες,
επιστημονικά πεδία,μηχανογραφικά δελτία, κατανομή Σχολών
, ώστε οι μαθητές αντιληφθούν τη μετάβαση μεταξύ των
βαθμίδων εκπαίδευσης.
Παρακολούθηση μέσω διαδικτύου προγραμμάτων Σχολών με
αυξημένο ενδιαφέρον, προβολή βίντεο, παρουσίαση
επαγγελματικών μονογραφιών , συνεντεύξεις εργαζομένων σε
ένστολα επαγγέλματα, άμεσης επαγγελματικής
αποκατάστασης και επαγγέλματα με πολύ θετικές προοπτικές
στην αγορά εργασίας.
Επικονωνία μέσω διαδικτύου με μαθητές Λυκείων και
Γυμνασίων , για ανταλλαγή αποψεων, γνώσεων, εμπειριών,
πληροφοριών.
Ομαδικά βιωματικά παιχνίδια με τους μαθητές , ώστε να
κατανοήσουν τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις προτιμήσεις
τους, τις δυνατότητες και τις δεξιότητές τους.
Επισκέψεις σταδιακά ( ανά τμήματα)  σε επαγγελματίες  και
επιχειρήσεις της περιοχής, , σε μονάδες του Στρατού ξηράς,
της Αεροπορίας, την Αστυνομική Διεύθυνση, την
Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε οι μαθητές  να αντιληφθούν
στην πράξη τη σύνδεση της Εκπαίδευσης με την αγορά
εργασίας .

Επαγγελματικός προσανατολισμός-
Επιλογή τύπου Λυκείου

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
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Η συνεργασία και η ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των
μαθητών
Η δημιουργία κατασκευών με αναφορά στις εορτές των
Χριστουγέννων και του Πάσχα
Η ανάπτυξη κοινωνικής και φιλανθρωπικής δράσης
Η επικοινωνία και η προσφορά σε ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες (κάλαντα και χριστουγεννιάτικες κάρτες στα ειδικά
σχολεία της περιοχής και αποστολή καρτών σε σχολεία
εσωτερικού και εξωτερικού μέσω ταχυδρομείου, συλλογή
τροφίμων για την Τράπεζα Αγάπης και προσφορά πασχαλινών
λαμπάδων για φιλανθρωπικούς σκοπούς).
Η επικοινωνία μέσω διαδικτύου με σχολεία απομακρυσμένων
νησιωτικών περιοχών με αναφορά στα έθιμα και κάλαντα του
κάθε τόπου.

Όλοι μαζί μπορούμε

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών
προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων που συμπληρώνουν το
Πρόγραμμα Σπουδών, ενθαρρύνουν τη μαθητική πρωτοβουλία,
καλλιεργούν τον δημοκρατικό διάλογο, συμβάλλουν στη δημιουργία
θετικού κλίματος, της δημιουργικότητας, της πρωτοβουλίας και της
υπευθυνότητας, βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της
σχολικής μονάδας και συντελούν στο άνοιγμα του σχολείου στην
κοινωνία. 

Οι μαθητές/τριες θα ενημερωθούν για τα  εκπαιδευτικά
προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2021-
2022 στη σχολική μας μονάδα. Σε συνεργασία με τους
εκπαιδευτικούς θα υλοποιηθούν δράσεις που θα οδηγήσουν στην
ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε θέματα που αφορούν στη σχολική
ζωή και του ευ ζην, θα μπορέσουν να συνεργαστούν, να
επικοινωνήσουν, να μοιραστούν, να νιώσουν ότι αποτελούν μέρος
της  μαθησιακής κοινότητας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε
εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
eTwinning


