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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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Εφαρμόζοντας την μέθοδο της ανεστραμένης τάξης ,θα δοθούν
οδηγίες στους μαθητές για να  πραγματοποιήσουν  με απλά υλικά
,πειραμάτα φυσικής στο σπίτι τους. Επίσης θα τους δοθούν
συμβουλές για να κάνουν τα ίδια πειράματα με τις  αντίστοιχες
προσομοιώσεις Η/Υ. Με κατάλληλες ερωτήσεις θα ενεργοποιείται το
ενδιαφέρον των μαθητών, ενώ με ερωτηματολόγια στο τέλος θα
φαίνεται η κατανόηση των αντίστοιχων νόμων και εννοιών.

Στόχος  είναι:

Μέσω καινοτόμων διδακτικών πρακτικών , οι μαθητές να γίνουν
μικροί ερευνητές  που θα κατασκευάζουν με τα χέρια τους και απλά
υλικά  πειραματικές διατάξεις αλλά και θα χρησιμοποιούν τους Η/Υ
όχι μόνο για διασκέδαση αλλά και για  μελέτη και  απόκτηση
γνώσεων, Έτσι και το ενδιαφέρον για τις φυσικες επιστήμες θα
αυξηθεί αλλά και θα κατανοήσουν (μέσω των λαθών και των
διαφορών πειραματικής διάταξης από προσομοίωση Η/Υ ) ότι πάντα
υπάρχουν σφάλματα στις πραγματικές μετρήσεις αλλά και ότι ο Η/Υ
είναι κάτι ιδανικό & εικονικό όχι όμως αληθινό.

 

 

 

Κατασκευή απλών εργαστηριακών
διατάξεων φυσικής και σύγκριση
λειτουργίας τους με αντίστοιχες
προσομοιώσεις Η/Υ
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Οι δράσεις μας στοχεύουν στα εξής:

-Συμμετοχικότητα των μαθητών μέσω της δημιουργίας μεικτών
ομάδων και της ανάθεσης ρόλων.

-Κοινωνικοποίηση των μαθητών μέσω θεατρικού παιχνιδιού και
τόνωση της αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης τους.

-Καλλιέργεια της υπευθυνότητας και της αλληλεγγύης μεταξύ των
μαθητών.

-Θεατρικός  αυτοσχεδιασμός με έμφαση στην καλλιέργεια της
έκφρασης λόγου και στην εξωτερίκευση των συναισθημάτων τους
τόσο γλωσσικά όσο και με την έκφραση  του σώματος τους.

-Μέσω των δράσεων  για ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και
δίνοντας έμφαση στην ενσυναίσθηση στοχεύουμε στη δημιουργία
μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας.

-Ανάπτυξη του ψυχικού και νοητικού κόσμου των μαθητών με
παιγνιώδη τρόπο . 

Δημιουργία θεατρικής ομάδας
,δημιουργία κολλάζ με θέμα το
ελληνικό θέατρο, επισκέψεις σε
αρχαία θέατρα και παραστάσεις.
Πρόσκληση σκηνοθέτη ή ηθοποιού
από το ΔΗΠΕΘΕ Βόλου. Προβολή
αποσπασμάτων έργων του διεθνούς
κινηματογράφου όπου συμμετείχαν
Έλληνες ηθοποιοί με σκοπό να τους
γνωρίσουν.

Σχολική διαρροή - φοίτηση
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Οι στόχοι είναι:

1. Η αποτύπωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με τη σχολική
διαρροή-φοίτηση των μαθητών και μαθητριών του σχολείου.

2. Η στατιστική επεξεργασία-ανάλυση των συγκεκριμένων
στοιχείων.

3. Η ενημέρωση των μαθητών και μαθητριών του σχολείου καθώς
και των κηδεμόνων τους για την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα
ολοκλήρωσης της υποχρεωτικής φοίτησης.

 

''Κάνω like στο σχολείο''

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Οι δράσεις μας στοχεύουν στα εξής:

-Να επιτευχθεί η οικοδόμηση υγιών σχέσεων που βασίζονται στην
αμοιβαία εμπιστοσύνη, αλληλεγγύη και αλληλοσεβασμό των μελών
της σχολικής κοινότητας. Ο σεβασμός και η αλληλεγγύη στησχολική
ζωή να γίνουν καθημερινό βίωμα και όχι γνώση.

-Να διασφαλιστεί η συμμετοχή των περιθωριοποιημένων μαθητών
στη σχολική ζωή με δράσεις που αποσκοπούν στην αποδοχή της
διαφορετικότητας.

-Να ασκηθούν οι μαθητές μας στον ελεύθερο και χωρίς
προκαταλήψεις διάλογο, να μάθουν να ακούν τον άλλο και να τον
κατανοούν πριν του απαντήσουν.

-Να αναπτυχθούν δεξιότητες και τεχνικές στους μαθητές ώστε να
μπορούν να διαχειρίζονται τον θυμό τους και κατ΄ επέκταση τις
κρίσεις που δημιουργούνται εξαιτίας του.

-Να ληφθεί μέριμνα για την πρόληψη αλλά και τη διευθέτηση των
συγκρούσεων με δημιουργία ομάδας διαμεσολαβητών με στόχο την
αποκατάσταση των σχέσεων των μαθητών.

Καλλιέργεια σχέσης συνεργασίας και
αλληλοσεβασμού με βιωματικές
δράσεις (παιχνίδια, σεμινάρια)
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Η καθημερινή υπενθύμιση και εγρήγορση των μαθητών στα
περιστατικά βίας στο σχολικό περιβάλλον.

Δημιουργία αφίσας
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Προβληματισμός των μαθητών, με σκοπό τον περιορισμό αν όχι την
εξάλειψη των φαινομένων βίας στο σχολικό περιβάλλον

Πρόσκληση ψυχολόγου από το
ΚΕ.ΘΕ.Α
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Αρχικά να διαπιστωθεί η ποιότητα των σχέσεων μεταξύ των
μαθητών-τριών του σχολειου και τα περιστατικά βίας που έχουν
σημειωθεί. Έπειτα να επιτευχθεί η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ
των μαθητών και να περιοριστούν οι συγκρούσεις μεταξύ τους.

Καταγραφή περιστατικών
συγκρούσεων μεταξύ μαθητών από το
Βιβλίο Επιβολής Κυρώσεων και το
Βιβλίο Πράξεων του Συλλόγου
Διδασκόντων .

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
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Κατανομή και διαχείριση πόρων

Να καταγραφούν οι υπάρχοντες πόροι του σχολείου
(ανθρώπινοι- υλικοί- οικονομικοί)
Να διερευνηθεί κατά πόσο οι υπάρχοντες σχολικοί πόροι, ο
εξοπλισμός και τα διαθέσιμα μέσα της σχολικής μονάδας
(προσωπικό, αίθουσες, γυμναστήρια, αίθουσα εκδηλώσεων,
αίθουσες πληροφορικής, μηχανήματα, αθλητικός εξοπλισμός)
ανταποκρίνονται στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών
και κατά πόσο γίνεται ορθή χρήση τους.
Να γίνουν προτάσεις βελτίωσης αν διαπιστωθεί ότι υπάρχουν
ελλείψεις και ότι η χρήση των πόρων δεν συντελεί στην
καλύτερη λειτουργία του σχολείου.

Προστασία, αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων-
υποδομών

Να καλλιεργηθεί στους μαθητές η νοοτροπία ότι το σχολείο
είναι ο δικός τους χώρος και ότι θα πρέπει να σέβονται την
περιουσία του.
Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η οποιαδήποτε κακή
χρήση των σχολικών υποδομών έχει αντίκτυπο σε όλους.
Να δοθούν στους μαθητές κίνητρα για δημιουργική
αξιοποίηση αλλά και προστασία των σχολικών χώρων και του
σχολικού εξοπλισμού.
Να γίνουν προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών
του σχολείου.

Ηγεσία: Κατανομή, διαχείριση,
προστασία, αξιοποίηση και
εκσυγχρονισμός των σχολικών
υποδομών

Σχολείο και κοινότητα
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Στον  Στόχο εντάσσονται οι εξής δράσεις: 1) Παρουσίαση και
πρακτική εξάσκηση Πρώτων Βοηθειών σε μαθητές, σε
εκπαιδευτικούς και κηδεμόνες, 2)Ημερίδα με θέμα την ασφάλεια στο
νερό, 3) Γνωριμία με την ορνιθοπανίδα της Λίμνης Κάρλας. Οι δυο
προτεινόμενες δράσεις θα πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία της
Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας. Η τρίτη δράση θα
πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής
Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Γενικός στόχος βελτίωσης είναι η ενίσχυσησυνεργασίας
του σχολείου με εθελοντικούς και ακαδημαικούςΦορείς. Ειδικότεροι
στόχοι είναι η εκμάθηση Πρώτων Βοηθειών, ηενίσχυση του
εθελοντικού πνεύματος  και της ενσυναίσθησης,εμφύσηση στις
αρχές της αλληλεγγύης και της προσφοράς βοήθειας,εγκατάσταση
αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή στο σχολείο για τηχρήση του σε
καταστάσεις ανάγκης από την εκπαιδευτικήκοινότητα,η ενίσχυση
της ασφάλειας στη θάλασσα, εμπλουτισμόςγνώσεων σχετικά με την
ορνιθοπανίδα και τη σημασία της για τοοικοσύστημα και τον
άνθρωπο. 

 

 

Πραγματοποίηση σεμιναρίων
Πρώτων Βοηθειών, Τεχνικών
ασφάλειας στο νερό, και δράσεων
γνωριμίας με την ορνιθοπανίδα της
Λίμνης Κάρλας.
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 Στόχοι - δράσεις :

1. H βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού της έργου,

2. ο σχεδιασμός συλλογικών δράσεων για την πρόληψη,
παρακολούθηση και αντιμέτωπιση τυχόν προβλημάτων, 

3. η ενίσχυση σχέσων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς
κοινωνικούς , πολιτιστικούς φορείς, τοπική κοινωνία κλπ,

4. Η προβολή του έργου του σχολείου και διάχυση καλών πρακτικών,

5. η αποτελεσματικότητα των μηχανισμών κ διαδιακασιών που
διευκολύνουν την επικοινωνία, τη συνεργασία, τη συμμετοχή κ τη
συλλογική δράση των μελών της σχολικής κοινότητας για την
καλλιεργεια κουλτούρας συνεργασίας, συμμετοχικότητας κ
συλλογικότητας, στην αποτελεσματική οργάνωση της ενημέρωσης
εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, καθώς και στην
αποτελεσματική αξιοποίηση του εκπαιδευτικού προσωπικού,
ανάλογα με την εξειδίκευση τους, τις ιδιαίτερες ικανότητες,
δεξιότητες κ εμπειρίες τους, τις ανάγκες του σχολείου, καθώς κ τα
ιδιαίτερα χαρακτηρισικά ενδιαφέροντα τους,

6. η ποιότητα των σχέσων κ συνεργασίας του σχολείου με
εκπαιδευτικούς κ κοινωνικούς φορείς , οι οποίες ενισχύουν τις
σχέσεις κ τη δημιουργική συνεργασία του σχολείου με άλλα
σχολεία. 

Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση
δικτύων σχολείων, ενίσχυση
σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών
με φορείς

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


