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Περιγραφή:

Η δράση της Ομάδας μας στοχεύει στη διερεύνηση των δυνατοτήτων
και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι μαθητές του σχολείου
μας. Το πρόβλημα της πανδημίας στάθηκε αφορμή να γίνει χρήση
της εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης προκειμένου να υλοποιηθεί το
εκπαιδευτικό έργο. Ως εκ τούτου, κρίνεται απαραίτητο να
επαναπροσδιοριστούν οι μέθοδοι διδασκαλίας και η αναπροσαρμογή
τους έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ενεργότερη συμμετοχή των
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψιν τις
διαφοροποιημένες ανάγκες των παιδιών.

Σκοπός :

Με το συγκεκριμένο δείκτη επιχειρείται η αποτίμηση των
διδακτικών πρακτικών του σχολείου. Στόχος μας είναι να
χρησιμοποιήσουμε καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, ώστε να
ενθαρρύνουμε και να εντάξουμε τους μαθητές στη μαθησιακή
διαδικασία. Επιπλέον, σκοπός είναι να διερευνήσουμε, αν η χρήση
ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού σε συνδυασμό με άλλες διδακτικές
μεθόδους μπορεί να επιφέρει τα αναμενόμενα θετικά αποτελέσματα.

Ενέργειες:

 - Θα χρησιμοποιήσουμε ερωτηματολόγιο ως εργαλείο διερεύνησης
και αποτίμησης.

- Θα καταγράψουμε την πορεία και τη χρησιμότητα των μεθόδων.

 

Σχεδιασμός και εφαρμογή
καινοτόμων διδακτικών πρακτικών
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 - Κινητοποίηση μαθητών για συμμετοχή σε σχολικούςδιαγωνισμούς,
με ταυτόχρονη υποστήριξη και προετοιμασία.

- Διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, με ταυτόχρονη ανάθεση
σχετικών με την επίσκεψη εργασιων σε μαθητές.

 - Ενεργοποίηση μαθητών για συμμετοχή σε ενδοσχολικές
δραστηριότητες όπως χορωδία, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικές
δράσεις κλπ.

 - Πρόσκληση φορέων για ενδοσχολικές ενημερώσεις - επιμορφώσεις,
προκειμένου οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα υγείας,
επιστήμης, προστασίας περιβάλλοντος, επαγγελματικού
προσανατολισμου κ.α.

 - Ενίσχυση συνεργασίας με άλλα σχολεία.

Κινητοποίηση μαθητών για την
ενεργή συμμετοχή στη σχολική ζωή

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
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Στόχοι της δράσης

 - να κατανοηθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του εκφοβισμού

 -να οριστεί πρακτικά ο εκφοβισμός σε σύγκριση με τη βία μέσα
από παραδείγματα της σχολικής (και όχι μόνο) καθημερινότητας

- να αναλυθούν τα στοιχεία της προσωπικότητας του θύτη και του
θύματος και των παρατηρητών (καθηγητών, συμμαθητών, άλλων)

 - να δειχτούν τα πιθανότερα σημεία εκδήλωσης εντός του
σχολικού πλαισίου

- να συζητηθούν οι αιτιολογικοί παράγοντες

- να εντοπιστούν τα σημάδια ότι κάποιος εκφοβίζεται

- να τονιστούν οι επιπτώσεις του εκφοβισμού σε θύματα, θύτες και
θύματα

- να γίνει πρόληψή του σε πρωτογενές, δευτερογενές και
τριτογενές επίπεδο (αν υπάρχουν περιπτώσεις)

- να δυναμώσουν οι σχέσεις μεταξύ μαθητών με τη συγκρότηση
ομάδων διαμεσολάβησης

- να καλλιεργηθούν δεξιότητες ενεργητικής ακρόασης και 
παραγωγικής επίλυσης εντός της σχολικής ομάδας

Μαθαίνω τις εκφοβιστικές
συμπεριφορές - απογεύγω να είμαι
θύτης και θύμα τους



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
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H παρούσα δράση επικεντρώνεται αφενός στην επικαιροποίηση του
σχολικού κανονισμού και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για
την ορθή εφαρμογή του και αφετέρου στην αποτελεσματική
διαχείριση των πόρων και των υποδομών του σχολείου.

Διαπιστώθηκε μετά την επαναφορά των σχολικών μονάδων σε
συνθήκες δια ζώσης λειτουργίας η αδυναμία προσαρμογής των
μαθητών στην σχολική ζωή, όπως αυτή οριοθετείται και
περιγράφεται μέσα από τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας.
Επίσης διαπιστώθηκε σειρά ελλείψεων σε τεχνολογικό εξοπλισμό η
οποία προβαίνει σε βάρος της σύγχρονης εξ αποστάσεως
διδασκαλίας.

Στόχος είναι να δοθούν τα κίνητρα και να οργανωθούν οι δράσεις
εκείνες που θα βοηθήσουν τους μαθητές να επαναπροσδιορίσουν τη
σχέση τους με τα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας. Η
επικαιροποίηση του σχολικού κανονισμού αποτελεί σημαντικό
αρωγό στην προσπάθεια αυτή.

Σημαντική κρίνεται επίσης, η ενεργοποίηση των αρμόδιων φορέων
(Δήμος, Περιφέρεια) και της τοπικής κοινωνίας προς την
κατεύθυνση της ενίσχυσης των υλικοτεχνικών υποδομών και της
ασφάλειας του σχολείου.

Αναδιάρθρωση σχολικού κανονισμού
και εκσυγχρονισμός των υποδομών
σε συνθήκες πανδημίας

Σχολείο και κοινότητα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
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Διαπιστώθηκε παρατηρώντας τα ωρολόγια προγράμματα, η έλλειψη
εξοικείωσης των μαθητών σε προγράμματα που αφορούν τον ενεργό
πολίτη, τις αρχές της δημοκρατίας και τον τρόπο λειτουργίας των
πολιτικών θεσμών. Αποφασίστηκε η ένταξη  στο πρόγραμμα της
Βουλής των Εφήβων μέσω του οποίου οι μαθητές θα ασκηθούν σε
δημοκρατικές πρακτικές και θα ενεργοποιηθούν σε ζητήματα που
απασχολούν το σχολείο, την τοπική και την ευρύτερη κοινωνία.

Η υλοποίηση της δράσης θα επηρεάσει θετικά τη συμμετοχή των
μαθητών, την ενσυναίσθηση, την διεκδίκηση δικαιωμάτων και την
παρέμβαση σε θέματα περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, καθώς και σε
ζητήματα αλληλεγγύης.

Θα γίνουν καινοτόμες δράσεις και υποστηρικτικές παρεμβάσεις σε
θέματα που αφορούν την ψηφιακή δημοκρατία και τις δυνατότητες
που παρέχει η σημερινή τεχνολογία για την προώθησή της.

Η ομάδα θα ασχοληθεί επίσης με προγράμματα ενημέρωσης των
μαθητών της Γ Λυκείου σε συνεργασία με τις Πανεπιστημιακές
σχολές της πόλης με στόχο την ενίσχυση της συμβολής του σχολείου
στην επαγγελματική τους εξέλιξη.

Ενεργός Πολίτης


