
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Α) Διαθεματική προσέγγιση των διδακτικών αντικειμένων με τη 
συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων [π.χ. Ν.
Λογοτεχνία και Μουσική).

Β) Ετεροπαρατήρηση από εκπαιδευτικούς και της ίδιας και
διαφορετικών ειδικοτήτων (ακόμη και χωρίς τη χρήση
εξειδικευμένων εργαλείων), ώστε ο εκπ/κός, να επισημάνει τα
σημεία της διδασκαλίας του που χρήζουν βελτίωσης.

Γ) Βιωματική προσέγγιση της γνώσης (πχ. Μαθηματικά και
Φυσική – Πείραμα του Ερατοσθένη στον προαύλειο χώρο του
σχολείου), με στόχο οι μαθητές να προσεγγίσουν τη γνώση  και
βιωματικά, μέσα από καινοτόμα προγράμματα και project, παιχνίδια
ρόλων, εργαστηριακά πειράματα, επισκέψεις και δράσεις εντός κι
εκτός σχολείου.

Δ) Χρησιμοποίηση ψηφιακών εργαλείων /εφαρμογών (π.χ
Kahoot, Κomica, CapCut, παρουσιάσεις p.p, Prezzi κλπ .

Ε) Χρησιμοποίηση των ψηφιακών εργαλείων της 
πλατφόρμας ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-class),και ως
αποθετηρίου για τον διαμοιρασμό υλικού, που θέλει να δώσει ο
εκπαιδευτικός,  και για την εκπόνηση εργασιών από τους μαθητές.
Αξιοποιήσιμα μπορεί να είναι και τα εργαλεία περιγραφικής
αξιολόγησης της πλατφόρμας.

 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

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

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Στα πλαίσια της δημιουργίας Δικτύων σχολείων το σχολείο μας
προτίθεται να υλοποιήσει το πρόγραμμα :

 Α) Φιλαναγνωσία.  Το πρόγραμμα θα ενισχύσει τη συνεργασία
μεταξύ του σχολείου μας και του Ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου
"Προμηθέας", προσφέροντας ευκαιρίες αναστοχασμού,
προβληματισμού και ανταλλαγής καλών πρακτικών. Το δίκτυο
στοχεύει στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή σχεδίων δράσης
φιλαναγνωσίας, αλλά και τη συνεργασία  με άλλα σχολεία,
οργανισμούς και άτομα που σχετίζονται με το βιβλίο. Παράλληλα, οι
μαθητές με τους εκπαιδευτικούς μπορούν, κατά τακτά διαστήματα,
να λειτουργούν Λέσχη Ανάγνωσης.

Β) Πρόγραμμα ACT:  Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου
προγράμματος δηλώσαμε τη συνεργασία μας με το Γυμνάσιο
Στεφανοβικείου και το 7ο  Λύκειο Βόλου  με τα οποία θα
συνεργαστούμε στο θέμα της Παραπληροφόρησης, συνδέοντας το
συγκεκριμένο φαινόμενο και με την  κρίση του θεσμού της
δημοκρατίας. 

Στόχος μας είναι η δημιουργική συνεργασία των μαθητών με τη
συχνή διαδικτυακή  επικοινωνία τους, η ανάληψη δράσεων και η
δημιουργία του τελικού παραγόμενου-προϊόντος ως αποτέλεσμα
εποικοδομητικής συνεργασίας.

 

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Εκτός από τα επιμορφωτικά σεμινάρια (e-twinning) που
παρακολουθούν μεμονωμένα οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας,
κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2021-2022  θα διοργανωθούν
οι εξής ενδοσχολικές επιμορφώσεις:

1) Σεμινάριο πρώτων βοηθειών από το ΕΚΑΒ.

2) Σεμινάριο πυρασφάλειας σχολικού κτιρίου από την
Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου.

3) Σεμινάριο με θέμα «Σχολική Ψυχολογία» από  Ψυχολόγο του
Νοσοκομείου Βόλου.

4) Διαδικτυακά σεμινάρια του Πανελλήνιου Δικτύου Καθηγητών
(diktyo-kathigiton.net) με ποικίλα θέματα («Μάθηση: Πώς
επιτυγχάνεται και πώς κινητοποιείται”, «Σχεδιασμός και
παρουσίαση μικροδιδασκαλίας», «Εντοπίζω τις μαθησιακές
δυσκολίες κι ενημερώνω τους γονείς». Οι εκπαιδευτικοί του
σχολείου μας θα δηλώσουν συμμετοχή, ανάλογα με τα ενδιαφέρονα
και τις ανάγκες τους.

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


