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Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης θα εμπλακούν στο πρόγραμμα "The
Tipping Point" προκειμένου να ενημερωθούν αναφορικά με τις
ακαδημαϊκές επιλογές τους και τη μελλοντική επαγγελματική τους
σταδιοδρομία.  Το πρόγραμμα εκτυλίσσεται σε τρεις ενότητες. Στη
διάρκεια της 1ης ενότητας [Γνωριμία με επαγγέλματα και τομείς
σπουδών] οι μαθητές θα λάβουν πρακτικές γνώσεις από
επαγγελματίες που ήδη κάνουν αυτό που θα ήθελαν  και οι ίδιοι
μελλοντικά.  Στη 2η ενότητα [Δεξιότητες για τη σύγχρονη αγορά
εργασίας]  οι μαθητές θα ενημερωθούν για τις απαιτούμενες
δεξιιότητες του 21ου αιώνα.  Στην 3η ενότητα  [ανοιχτό θέμα ] οι
μαθητές θα ενημερωθού και θα ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που
χρειάζεται να γνωρίζουν ως ενεργοί πολίτες. 

 

ΓΝΩΡΙΖΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ - ΑΠΟΚΤΩ
ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
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Με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών, θα
αναζητηθεί σε βάθος εικοσαετίας, στο Βιβλίο Πράξεων του
Συλλόγου Διδασκόντων Γυμνασίου Εξαπλατάνου: 1)  Η συχνότητα
με την οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις σε μαθητές/τριες, 2) οι λόγοι
για τους οποίους επιβλήθηκαν οι κυρώσεις αυτές, 3) η σοβαρότητα
των ενεργειών που επέσυραν την επιβολή κυρώσεων, 4) ο αύξων ή
φθίνων ρυθμός επιβολής κυρώσεων από σχολική χρονιά σε σχολική
χρονιά.

 

"Γιατί Δεν Καταφέρνεις να τηρήσεις
τους κανόνες;"



Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
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Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
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Επειδή εκτιμάται ότι η ιστοσελίδα του Σχολείου λειτουργεί ως
παράθυρο προς το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του, οφείλει
να αναδεικνύει το έργο που συντελείται σε αυτό με μια ματιά.  Για
το σκοπό αυτό στη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς θα
βελτιωθεί η ιστοσελίδα του Σχολείου ώστε να καταστεί εύχρηστη, 
λειτουργική και ενημερωτική για γονείς, μαθητές και γενικότερα το
σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας.

1ο Βήμα της δράσης είναι η ενημέρωση-επιμόρφωση από την
ιστοσελίδα https://blogs.sch.gr/blogs manual/.

2o Βήμα τα εξής:  1) Προσθήκη βασικής δομής ιστοσελίδας
σχολείου, 2) Ενσωμάτωση αρχείων pdf σε άρθρα, 3) Ενσωμάτωση
χάρτη σχολείου από το maps.sch.gr, 4) Προσαρμογή των
παραμέτρων εμφάνισης της ιστοσελίδας, 5) Θέματα εμφάνισης που
επιτρέπουν απόκρυψη μεταδεδομένων άρθρου.

 

"Το σχολείο με μια ματιά"

Σχολείο και κοινότητα
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Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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Επειδή το Γυμνάσιο Εξαπλατάνου κατά το σχολικό έτος 2020-2021,
λειτούργησε ως πιλοτικό σοχλείο του προγράμματος "Εργαστήρια
Δεξιοτήτων" αποφασίστηκε η συνεργασία του με το Γυμνάσιο
Φούστανης [Δήμος Αλμωπίας/Πέλλας].  Ως στόχος της συνεργασίας
αυτής ορίζεται η ενίσχυση του έργου των εκπαιδευτικών των δυο
σχολικών μονάδων, οι οποίοι εμπλέκονται κατά το τρέχον σχολικό
έτος στη διαδικασία των εργαστηρίων δεξιοτήτων, με καλές
πρακτικές και εμπειρία που κατακτήθηκε κατά την εφαρμογή του
πιλοτικού προγράμματος.

 

"Χέρι - χέρι για τα εργαστήρια
δεξιοτήτων"

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


