Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Η κατανόηση των Φυσικών Επιστημών είναι άμεσα συνδεδεμένη με
την εργαστηριακή πρακτική, η οποία περιορίστηκε αρκετά τις δύο
προηγούμενες σχολικές χρονιές λόγω της πανδημίας. Στόχος της
δράσης είναι η ενίσχυση της εργαστηριακής εκπαίδευσης των
μαθητών/τριων ώστε να εξοικειωθούν με επιστημονικές πρακτικές
και να αναπτύξουν αντίστοιχες δεξιότητες. Προς τούτο, στα
πλαίσια της διδασκαλίας των μαθημάτων φυσικών επιστημών θα
πραγματοποιηθούν πειράματα και διερευνητικές δραστηριότητες, ο
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αριθμός των οποίων θα συγκριθεί με το προβλεπόμενο αριθμό
πειραμάτων που προτείνει το ΙΕΠ. Η ανάλυση πειραματικών
δεδομένων σε επιλεγμένα πειράματα θα γίνει με τη χρήση ΤΠΕ, ώστε

Ανάπτυξη επιστημονικών δεξιοτήτων
των μαθητών/-τριών μέσω της
εμπλοκής τους σε πειραματικές
δραστηριότητες.

να ενισχυθούν και οι ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών/-τριών. Οι
εκπαιδευτικοί ΠΕ04 που διδάσκουν στο σχολείο λαμβάνοντας
υπόψη τα Προγράμματα Σπουδών και τις ιδιαίτερες συνθήκες
λειτουργίας της σχολικής μονάδας, θα σχεδιάσουν και θα
υλοποιήσουν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με πειραματικές
διαδικασίες.
Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για την
διδασκαλία της Πληροφορικής με χρήση όλων των μέσων που
έχουμε στη διάθεση μας (Powerpoint, Google Forms,Docs, Quiz κα)
και η δημιουργία ενός αποθετηρίου εκπαιδευτικού υλικού με
διαδραστικές και άλλες παρουσιάσεις που σκοπό θα έχουν να
ενισχύσουν τη διαδικασία της μάθησης εντάσσοντας και
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αναπτύσσοντας τις ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών αλλά και να
εμπλακούν στην διαδικασία δημιουργίας τέτοιου υλικού με
δευτερεύον στόχο την ανάπτυξη και βελτίωση ηπίων
και ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών (soft Skills) (ανάπτυξη
εγχειριδίων χρήσης και ορθών πρακτικών,ανάπτυξη υλικού,
παρουσίαση, επίλυση προβλημάτων, διαφοροποιημένη μάθηση )

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για
την υποστήριξη της διδασκαλίας της
Πληροφορικής με χρήση εφαρμογών
καινοτόμων διδακτικών πρακτικών
και εφαρμογή πρακτικών
διαφοροποιημένης μάθησης

Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η εφαρμογή καινοτόμων
διδακτικών πρακτικών στη διδασκαλία των φιλολογικών
αντικειμένων, καθώς και η ενσωμάτωσή τους στα διδακτικά
εργαλεία των εκπαιδευτικών του σχολείου, προκειμένου να
συμβάλουν μελλοντικά στην επίτευξη καλύτερων μαθησιακών
αποτελεσμάτων. Για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιηθούν πόροι και
μέσα του σχολείου, όπως το εργαστήριο Πληροφορικής, η αίθουσα
προβολών, εργαλεία ΤΠΕ, τα οποία, σε συνδυασμό με σύγχρονες
θεωρίες μάθησης και διδακτικές τεχνικές (ανεστραμμένη τάξη,
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ανακαλυπτική μάθηση, διαφοροποιημένη διδασκαλία κ.ά), στόχο
έχουν να οδηγήσουν στην ενδυνάμωση των μαθητών/-τριών και την

Διδακτικές καινοτομίες στα
φιλολογικά μαθήματα.

τόνωση του ενδιαφέροντός τους για τις ανθρωπιστικές επιστήμες.
Παράλληλα, μέσα από δειγματικές διδασκαλίες και την παρατήρηση
αυτών, θα μελετηθεί η επίδραση των συγκεκριμένων διδακτικών
πρακτικών στα μαθησιακά αποτελέσματα και θα διατυπωθούν
προτάσεις για τη γενίκευση της εφαρμογής τους. Τέλος, καινοτόμες
διδακτικές πρακτικές θα εφαρμοστούν και για την προετοιμασία
των μαθητών/-τριών για τη συμμετοχή τους σε σχολικούς
διαγωνισμούς και άλλες δράσεις του σχολείου.

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Η διερεύνηση του συγκεκριμένου άξονα αποσκοπεί στην
αντιμετώπιση της
μαθητικής διαρροής και παράλληλα στη διαχείριση και την επίτευξη
αποτελεσματικής
μετάβασης από το Λύκειο στη Μετα-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την
Τριτοβάθμια
εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.
Αναλυτικότερα, αναφορικά με τη φοίτηση, στόχος είναι αφενός η
καταγραφή της
μαθητικής διαρροής προς διαφορετικούς τύπους λυκείων, αφετέρου η
συστηματική
παρακολούθηση της φοίτησης, η μείωση άσκοπων απουσιών και ως
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εκ τούτου η
εξασφάλιση της επαρκούς φοίτησης των μαθητών/τριών.
Όσον αφορά τη μέριμνα για τη μετάβαση στην επόμενη εκπαιδευτική
βαθμίδα,
επιδιώκεται η έγκυρη ενημέρωση των μαθητών/τριών της Β και Γ
τάξης από Γραφεία
Διασύνδεσης των ΑΕΙ σχετικά με τα Προγράμματα Σπουδών, τις
Σχολές και τα Τμήματα
και την απορρόφηση αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Στόχος της
πολύπλευρης
ενημέρωσης είναι να διευκολύνει τους μαθητές/τριες σε μία δύσκολη
και καθοριστική
περίοδο της ζωής τους να διαμορφώσουν ορθά κριτήρια για τις
επιλογές τους.

Περιορίζοντας τη μαθητική διαρροή
και ανοίγοντας δρόμους στις
επαγγελματικές επιλογές

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης

Σχέδιο Δράσης

Το σχολικό κλίμα επηρεάζει, σύμφωνα με έρευνες, την ψυχοσύνθεση
των μαθητών και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την προσωπική τους
ανάπτυξη και την σχολική τους επίδοση.
Με στόχο να δημιουργήσουμε ένα θετικό σχολικό κλίμα αλλά και να
συμβάλλουμε ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις τους στα πλαίσια της σχολικής κοινότητας,
σκοπεύουμε να τους εμπλέξουμε στην από κοινού διαμόρφωση και
τήρηση μοτίβων συμπεριφοράς που θα διέπουν τις σχέσεις τους.
Η καλλιέργεια θετικού σχολικού
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Θεωρούμε ότι η συνεργασία και η ανοιχτή επικοινωνία των μελών

κλίματος ως συνειδητή επιλογή των

της σχολικής κοινότητας μέσα από την έκφραση εμπιστοσύνης,

μαθητών

αποδοχής και αναγνώρισης θα οδηγήσει στη συγκρότηση ενός
πλαισίου λειτουργίας που θα χαρακτηρίζεται από οργάνωση, τάξη
αλλά και σεβασμό προσφέροντας ικανοποίηση στα μέλη που
συμμετέχουν.
Επιπλέον, αναμένουμε ότι η συνεισφορά των μαθητών στη
διαμόρφωση του πλαισίου εμπιστοσύνης, αναγνώρισης και
αποδοχής θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο για την τήρηση και την
διάχυση του θετικού κλίματος και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

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

Η βιβλιοθήκη που λειτουργεί και ως δανειστική στεγάζεται στοχώρο
του σχολείου χωρίς όμως να διαθέτει αίθουσα αναγνωστηρίου.
Περιλαμβάνει ωστόσο ένα πολύ μεγάλο αριθμό βιβλίων (1550) που
δεν είναι γνωστός στους ενδιαφερόμενους παρά μόνο μέσα από την
οπτική επαφή τους με αυτά. Έτσι είναι εξαιρετικά δυσχερής η
αναζήτηση ενός τίτλου.
Επομένως στόχος της δράσης θα είναι η ψηφιοποίηση όλου του
υλικού και η μελλοντική πρόσβαση κάθε ενδιαφερόμενου σε αυτό
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μέσω της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του σχολείου. Έτσι θα
αποκαλυφθεί όλο το υλικό που αυτή περιλαμβάνει και ο καθένας θα

Η ψηφιοποίηση του υλικού της
δανειστικής βιβλιοθήκης του σχολείου

μπορεί να το δανείζεται ανάλογα με τις ανάγκες του. Με αυτό τον
τρόπο το βιβλίο θα αποκτήσει και πάλι τη θέση που του αναλογεί
στη σχολική διαδικασία με την παρότρυνση των εκπαιδευτικών
όλων των ειδικοτήτων και με αφόρμιση δραστηριότητες που οι ίδιοι
θα προτείνουν.
Στην εποχή της εικόνας η ανάπτυξη της σχέσης των μαθητών με το
γραπτό λόγο είναι επιτακτική

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

