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Μέσα από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες επιδιώκεται οι
μαθητές και μαθήτριες :

Να κατανοήσουν τι είναι έμφυλη βία και σεξιστική
συμπεριφορά.
Να αναλύσουν τους ψυχοσυναισθηματικούς και κοινωνικούς
παράγοντες που πυροδοτούν τέτοιες συμπεριφορές
(στερεότυπα, κοινωνικοί ρόλοι, προκαταλήψεις).
Να εξοικειωθούν με εναλλακτικές δράσεις για τον
προσδιορισμό της διαφορετικότητας με σεβασμό στην
ιδιαιτερότητα του Άλλου, με κατανόηση σε συλλογικό επίπεδο
για τα προβλήματα που απασχολούν τους/τις
συμμαθητές/τριες τους.
Να ασκηθούν σε στρατηγικές και συμπεριφορές διαχείρισης
ενδεχόμενων κρουσμάτων βίας (έμφυλης ή οποιασδήποτε
μορφής), ώστε να αισθάνονται ενδυναμωμένοι σε προσωπικό
επίπεδο, με αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση.
Να είναι σε θέση να ανιχνεύουν τους τρόπους αναπαραγωγής
της κοινωνικής ανισότητας και να τους αποδομούν.

Διαθεματικές Συναντήσεις με θέμα
την Έμφυλη Βία
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Μελετώντας τον τομέα της Τεχνητής νοημοσύνης αφ΄ενός ως προς
την υλοποίηση και τις εφαρμογές της και αφ΄ετέρου ως προς την
αντιμετώπισή της από την Ηθική Φιλοσοφία στοχεύουμε :

Να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη των μαθητών,
χρησιμοποιώντας τη Φιλοσοφία ως "εργαλείο" για την
αποτίμηση της χρήσης της Τ.Ν.
Να απολαύσουν οι μαθητές τη συνάντηση της διαχρονικής
ηθικής της Φιλοσοφίας και των καινοτόμων εφαρμογών της
Τ.Ν.
Να εφαρμοστούν καινοτόμες/εναλλακτικές διδακτικές
πρακτικές μέσω της δημιουργίας θεματικού ηλεκτρονικού
περιοδικού με τίτλο: "Σχολικό Παρατηρητήριο Τεχνητής
Νοημοσύνης".

Διαθεματικές συναντήσεις με θέμα τη
Μελέτη του τομέα της Τεχνητής
Νοημοσύνης



Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Μέσα από την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης δράσης οι
μαθητές αναμένεται:

Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν τους οδικούς κανόνες που
πρέπει να εφαρμόζονται αλλά και τα σήματα του κώδικα
οδικής κυκλοφορίας (ΚΟΚ), που εξασφαλίζουν την ασφάλεια
τους ως πεζών και επιβατών.
Να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις,
ώστε να συμπεριφέρονται ορθά ως πεζοί, ποδηλάτες ή
επιβάτες.
Να αποκτήσουν ικανότητες που θα εξασφαλίζουν την
προστασία και την ασφάλεια τόσο των ίδιων, όσο και των
άλλων ανθρώπων, που κινούνται στο ίδιο οδικό σύστημα.
Να είναι σε θέση μετά την απόκτηση διπλώματος οδήγησης,
κατά την ενηλικίωσή τους, να αναγνωρίζουν και να
αποφεύγουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν από ποικίλους
παράγοντες, όπως η χρήση κινητού τηλεφώνου, η αυξημένη
ταχύτητα και η χρήση αλκοόλ, κατά την οδήγηση.

Ενίσχυση της οδικής και
κυκλοφοριακής αγωγής των μαθητών
του σχολείου μας

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος αποβλέπει στα εξής:

Να επιτευχθεί άμεση και ουσιαστική ενημέρωση των γονέων
για κάθε θέμα που αφορά τους μαθητές του σχολείου.
Να υπάρξει συχνότερη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία
μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων, με γνώμονα πάντα το
συμφέρον των μαθητών.
Να ενημερωθούν οι γονείς για τους κανόνες τηςεκπαιδευτικής
λειτουργίας και τις συνθήκες που επικρατούνστο σχολείο
όπου φοιτούν τα παιδιά τους.
Να συμμετάσχουν οι γονείς ενεργητικά στην επίλυση
προβλημάτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζει το σχολείο.
Να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν οι γονείς όχι
μόνο για τη συμμετοχή τους στα σχολικά δρώμενα αλλά και
για τη δυνατότητα διοργάνωσης από τους ίδιους, σε
συνεργασία με το σχολείο, δράσεων και εκδηλώσεων που θα
καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών του
σχολείου.

Ενημερωτικές Συναντήσεις με γονείς

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

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

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Μέσα από τη συμμετοχή τους στο European School Radio
επιδιώκεται :

Οι εκπαιδευτικοί :

Να εφαρμόσουν εναλλακτικές παιδαγωγικές μεθόδους στα
πλαίσια αυτού του προγράμματος.
Να έρθουν σε επαφή με εκπαιδευτικούς άλλων σχολικών
μονάδων ανταλλάσοντας παιδαγωγικές απόψεις και
πρακτικές.
Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε σχέση με τη υλοποίηση
ευρωπαικών κα εθνικών δράσεων.
Να επιμορφωθούν στην διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης,
παραγωγής και εγγραφής μιας ραδιοφωνικής εκπομπής.

Οι μαθητές και μαθήτριες :

Να εξοικειωθούν με εναλλακτικές δράσεις λειτουργώντας
ομαδικά και δημοκρατικά.
Να βιώσουν την εμπειρία της ενασχόλησης με το ραδιόφωνο
και το podcast σαν συνειδητοποιημένοι ενεργοί πολίτες που
δρουν για ένα καλύτερο αύριο.
Να ασκηθούν στην παραγωγή μιας ραδιοφωνικής εκπομπής σε
επίπεδο τεχνικό αλλά και περιεχομένου.
Να έρθουν σε επαφή με συμμαθητές τους από άλλα σχολεία
της χώρας στα πλαίσια διαγωνισμών που τους δίνουν τη
δυνατότητα να ξεδιπλώσουν την αστείρευτη φαντασία τους
σε αυτή την εναλλακτική διαδρομή.

 

Ραδιοφωνικές Απόπειρες στο
European School Radio
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Μέσα από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα eTwinning
επιδιώκεται:

Οι εκπαιδευτικοί :

Να βελτιώνουν τις δεξιότητες διδασκαλίας τους.
Να εμπλέκουν τους μαθητές τους σε δράσεις.
Να ενδυναμώνουν το σχολείο τους και να εμπλουτίζουν την
κοινότητά τους.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες:

Να εξοικειώνονται με εναλλακτικές δράσεις  λειτουργώντας
ομαδικά και δημοκρατικά
Να εργάζονται σε κλίμα συνεργασίας τόσο με τους
εκπαιδευτικούς και τους συμμαθητές τους όσο και με μαθητές
άλλων σχολείων της Ελλάδας ή  και του εξωτερικού
Να αλληλεπιδρούν ως μέλη της παγκόσμιας κοινότητας
Να αντιμετωπίζουν με σεβασμό τις διαφορετικές κουλτούρες
Να αναλαμβάνουν  ενεργό ρόλο στην επεξεργασία και την
ολοκλήρωση των εργασιών που τους ανατίθενται

eTwinning programmes
(www.con.people & Code Week for
All Registration code: cw21-osiSh)
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Το φετινό θέμα της Βουλής των Εφήβων που αφορά στον ψηφιακό
κόσμο και τα δημοκρατικά ιδεώδη συντελεί στο να τεθούν οι
επιμέρους στόχοι: 
 
Για τους εκπαιδευτικούς:

Να εξοικειωθούν με νέες δημιουργικές μεθόδους προσέγγισης
των μαθητών.
Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της αγωγής σε
εξωδιδακτικές δραστηριότητες που προωθούν τη
συνεργατικότητα.
Να αναπτύξουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις με
συναδέλφους και μαθητές-τριες.
Να ενταχθούν ομαλά σε μια πορεία προσωπικής συνεχούς
αυτοαγωγής.
Να διαμορφώσουν άποψη και να προβληματιστούν για τη
σχέση δημοικρατίας και ψηφιακού σύγχρονου κόσμου.

Για τους μαθητές-τριες:

Να κατανοήσουν και να εξοικειωθούν με τις αρχές και τους
κανόνες της δημοκρατίας.
Να διερευνήσουν  τον ψηφιακό κόσμο.
Να εκφράσουν σκέψεις και να καταθέσουν ιδέες και
προβληματισμούς για τη δημοκρατική και ασφαλή χρήση του
διαδικτυακού χώρου.
Να μάθουν να συνεργάζονται αρμονικά για ένα κοινό σκοπό. 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα "Βουλή
των Εφήβων"
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Μέσα από την προετοιμασία και συμμετοχή σε σχολικούς
διαγωνισμούς Φυσικών Επιστημών επιδιώκεται :

Οι εκπαιδευτικοί :

Να εφαρμόσουν εναλλακτικές παιδαγωγικές μεθόδους στα
πλαίσια των διαγωνισμών.
Να έρθουν σε επαφή με εκπαιδευτικούς άλλων σχολικών
μονάδων ανταλλάσοντας παιδαγωγικές απόψεις και
πρακτικές.
Να επιμορφωθούν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους
σχετικά με τη διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης, και
διεξαγωγής τέτοιων προγραμμάτων.

Οι μαθητές :

Να εμβαθύνουν και να κατανοήσουν έννοιες των μαθημάτων
των Φυσικών Επιστημών που τους ενδιαφέρουν.
Να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες  και γνώσεις
ώστε να πραγματοποιούν εργαστηριακές ασκήσεις.
Να αναπτύξουν μέσα από το εργαστήριο ομαδοσυνεργατικό
πνεύμα.
Να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να συμμετέχουν
είτε σε γραπτούς είτε σε εργαστηριακούς διαγωνισμούς
Φυσικών Επιστημών.

Προετοιμασία Σχολικών
Διαγωνισμών Φυσικών Επιστημών


