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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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Μέσα από την κατάλληλη πληροφόρηση και από τη συμμετοχή τους
σε δραστηριότητες επιδιώκεται οι  έφηβοι μαθητές και μαθήτριες:

Να κατανοήσουν τη σχέση σωστής διατροφής-άσκησης-υγείας
ειδικά την περίοδο της εφηβείας που γίνονται ραγδαίες
σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές ,οι οποίες αποτελούν τη
βάση για τη μετέπειτα ζωή του ατόμου.
Να εκπαιδευτούν σε σχέση με την ποιότητα τροφών που
πρέπει να καταναλώνουν ημερησίως καθώς και την πρόσληψη
της κατάλληλης ποσότητας τροφής.
Να ενημερωθούν για το πρότυπο της Μεσογειακής Διατροφής .
Να υιοθετήσουν ισορροπημένες συνήθειες διατροφής και
σωματικής δραστηριότητας.
Να πληροφορηθούν για τις διατροφικές διαταραχές και τους
κινδύνους που εγκυμονούν.
Να αποκτήσουν υγιή σχέση με το σώμα τους και να
συνειδητοποιήσουν ότι η αρνητική εικόνα του σώματος μπορεί
να επηρεάσει αρνητικά τη ψυχολογία και την κοινωνική τους
συμπεριφορά.

Διατροφή, Εφηβεία και διατροφικές
διαταραχές

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
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Η υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων αποβλέπει στα εξής:

Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της σχολικής μονάδας με τη
διαμόρφωση ενός πλαισίου σταθερής επικοινωνίας μεταξύ
των μελών του σχολείου και των γονέων.

 

Στην ευαισθητοποίηση γονέων και μαθητών/τριών με την
παροχή ευρύτερης ενημέρωσης και στην ενίσχυση της
συχνότητας επικοινωνίας των οικογενειών και του σχολείου
με τη βελτίωση του τρόπου συνεργασίας τους.

 

Στην ανάληψη πρωτοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς για τη
διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων που θα καλύπτουν
συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών του σχολείου τους.

 

Στην αποδοχή από τους γονείς και μαθητές/τριες της αξίας
της εκπαίδευσης, στην εξοικείωσή τους με τη λειτουργία του
σχολείου και κυρίως στην ενεργή συμμετοχή τους στο σύνολο
των διαδικασιών και των δράσεων του σχολείου.

Ανοιχτό Σχολείο
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Μέσα από τη δράση οι μαθητές αναμένεται:

Να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικού, γλωσσικού και ψηφιακού
γραμματισμού.
Να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν την ιστορία του τόπου τους.
Να εθιστούν στην παρατήρηση και στην έρευνα
συγκεκριμένων ιστορικών χώρων, αναπτύσσονταςερευνητικές
δεξιότητες.
Να συνειδητοποιήσουν την κοινή ιστορική μνήμη των
κατοίκων της περιοχής τους και να ενεργοποιηθούν στις
προσπάθειες διατήρησης των πολιτιστικών θησαυρών του
τόπου τους.
Να προκληθεί το ενδιαφέρον τους για την ιστορία του τόπου
τους και να προσεγγίσουν τη ζωή των ανθρώπων, από όσο το
δυνατόν περισσότερες οπτικές γωνίες.
Να αναπτύξουν κριτική στάση και ερευνητική διάθεση για
ζητήματα της τοπικής κοινωνίας και να ευαισθητοποιηθούν
γύρω από αυτά, συντείνοντας στο άνοιγμα του σχολείου στην
κοινότητα.
Να συνειδητοποιήσουν τις επιρροές της ανθρώπινης
δραστηριότητας στο περιβάλλον και να εκτιμήσουν την αξία
και την ποιότητα του τοπικού φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος.
Να αποκτήσουν κίνητρα για ατομική και συλλογική δράση
μέσα και έξω από το σχολείο.

Έκδοση ηλεκτρονικού σχολικού
περιοδικού "Η Τοπική μας Ιστορία"
στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
(ΠΣΔ)

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
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Με τη συμμετοχή του σχολείου μας στα προγράμματα eTwinning
επιδιώκουμε να ενδυναμώσουμε το σχολείο μας και τον ρόλο του
στην κοινότητα. Επιπλέον επιδιώκουμε οι μαθητές μας:

να εμπλακούν σε δράσεις αλληλεπιδρώντας ως μέλη της
παγκόσμιας κοινότητας.
να εξοικειωθούν με εναλλακτικές δράσεις λειτουργώντας
ομαδικά και συνεργατικά με μαθητές άλλων σχολείων της
χώρας μας αλλά και του εξωτερικού.
να αντιμετωπίσουν με σεβασμό τις διαφορετικές κουλτούρες.
να αναλάβουν  ενεργό ρόλο στην επεξεργασία και την
ολοκλήρωση των εργασιών.

Πρόγραμμα eTwinning – “TO KNOW
US BETTER”
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Μέσα από τη συμμετοχή τους στην Εβδομάδα Προγραμματισμού
επιδιώκεται:

Οι Εκπαιδευτικοί:

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

Οι μαθητές:

Να αποκτούν δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματισμού
Να εργάζονται σε κλίμα συνεργασίας με τους εκπαιδευτικούς
και τους συμμαθητές τους
Να αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στην επεξεργασία και την
ολοκλήρωση των εργασιών που τους ανατίθενται

Εβδομάδα Προγραμματισμού (Code
Week)
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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.

Κάνοντας Ραδιόφωνο στο European
School Radio
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Το φετινό πρόγραμμα της Βουλής των εφήβων φέρει τίτλο:

Βήματα Δημοκρατίας- κάνοντας πράξη τη συμμετοχή. Αφοπλίζοντας
τη βία.

   Στα πλαίσια της υλοποίησης εργασιών από τα μέλη των ομάδων
συμμετοχικής δράσης, προκειμένου να πάρει μέρος αντιπρόσωπος
του  σχολείου μας  στην ΚΖ' Σύνοδο, τίθενται οι εξής στόχοι: 

Οι μαθητές θα μάθουν να ασκούν δημοκρατικές πρακτικές και
να προβούν σε υλοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με
τη δημιουργικότητα και την ελεύθερη έκφραση.
Τα παιδιά θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν στα πλαίσια του
σχολείου και της κοινωνίας.
Στόχος ακόμη είναι η ενεργητική ακρόαση, η εξάσκηση στην
έρευνα και η απόκτηση ενσυναίσθησης.
Σημαντικό θεωρούμε επίσης το να καταφέρουν να
ανταλλάξουν απόψεις δημιουργικά αλλά και να
εξωτερικεύσουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους με έναν
αποτελεσματικό τρόπο. 
Τέλος, η συμμετοχή τους σε βιωματικές δράσεις και το
άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία σχετικά με το τόσο
σημαντικό θέμα της βίας,  αποτελεί από μόνο του πολύ
σπουδαίο στόχο.

Βουλή των Εφήβων


