
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Κατανοώντας ότι ο κύριος στόχος της εκπαίδευσης είναι η
δημιουργία ανθρώπων με πολλαπλές δυνατότητες, ικανών να
ανταποκρίνονται χωρίς προηγούμενη κατεύθυνση ή καθοδήγηση, σε
καταστάσεις που μπορούν να προκύψουν από τη ζωή  και θεωρούμε
ότι τέτοιοι χαρακτήρες θα ήταν ιδανικοί για την κοινωνία του αύριο.

Αυτό μπορεί να προκύψει από τη μεταβίβαση της εμπειρίας των
εκπαιδευτικών προς τους μαθητές με τρόπο που να ενισχύει και να
μην περιορίζει τους μαθητές, στα προηγούμενα πρότυπα και
δυνατότητες, αλλά να τους επιτρέπει συνδυάσουν εμπειρία και
ελευθερία έκφρασης, στην προσπάθεια οικοδόμησης νέας και
βελτιωμένης εκπαίδευσης.

Οι σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών όταν έχουν υπόβαθρο την
εμπιστοσύνη και την αναγνώριση της καλής πρόθεσης, όπως κι αν
εκφραστούν στις λεπτομέρειες θα λειτουργήσουν προς την
επιθυμητή κατεύθυνση.

ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Η συνεργασία σχολείου - οικογένειας αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα
σημαντικός παράγοντας στη υγιή, γνωστική, συναισθηματική και
κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Οι μαθητές και οι μαθήτριες
επωφελούνται συναισθηματικά και γνωστικά, βιώνουν τη μάθηση
ως μέρος της ζωής, προσαρμόζονται και διαχειρίζονται καλύτερα ως
απαιτούμενες μεταβάσεις που καλούνται να κάνουν στη ζωή τους. Η
εμπλοκή των οικογενειών στη μαθησιακή διαδικασία, με την
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, όπως και γενικότερα η ουσιαστική
συνεργασία σχολείου - οικογένειας βελτιώνει τις σχέσεις όλων μέσα
στο σχολείο καθώς και την ακαδημαϊκή επίδοση τους.

Η παραδοχή της σημαντικότητας της αποτελεσματικής συνεργασίας
και της ουσιαστικής επικοινωνίας εκπαιδευτικών - γονέων θέτει ως
αναγκαιότητα της επίτευξη της. Η συνεργασία αυτή έχει επίκεντρο
το μαθητή και αφορά όχι μόνο την τη βελτίωση της σχολικής
επίδοσης και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων
συμπεριφοράς αλλά την ενίσχυση της γονεικής εμπλοκής στη
σχολική ζωή γενικά.

Συνεργασία γονέων με το σχολείο -
Επικοινωνώ καλύτερα με το παιδί μου

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας



A/AΣτόχος Βελτίωσης
Σχέδιο
Δράσης

1

Το σχολείο μας συστεγάζεται με άλλα τρία  σχολεία (ένα πρωινής,ένα εσπερινής λειτουργίας και
το εργαστηριακό κέντρο) καιμοιράζεται με αυτά αίθουσες διδασκαλίας, εργαστηριακούς χώρους,
την αυλή, το κυλικείο και τους χώρους υγιεινής των μαθητών, σεένα σχολικό συγκρότημα που
χτίστηκε πολλές δεκαετίες πριν.

Η ραγδαία αύξηση του αριθμού των μαθητών οδήγησε σε πρόχειρεςκατασκευαστικές λύσεις
(προσθήκες, χωρισμός των αιθουσών σεμικρότερες), για να εξυπηρετούν τη λειτουργία του
σχολείου σήμερα.Θα πρέπει να διερευνηθεί η κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίησήτους στην
παιδαγωγική διαδικασία.

Ο άξονας που θα διερευνήσουμε  είναι:  «Ηγεσία – Οργάνωση καιΔιοίκηση της Σχολικής Μονάδας».
Κάθε σχολική μονάδα θα πρέπεινα παρέχει στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές το κατάλληλο
περιβάλλον για μια σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτόαποτελεί μέρος της οργάνωσης της
σχολικής μονάδας.

Η ομάδα των εκπαιδευτικών που ανέλαβε την διερεύνηση του Άξονα6 θα επικεντρώσει το
ενδιαφέρον της στο δείκτη  :

Προστασία, αξιοποίηση και εκσυγχρονισμός σχολικών χώρων – υποδομών».

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Το σχολείο ως ανοιχτό κοινωνικό σύστημα είναι υποχρεωμένο να
εισαγάγει στοιχεία από τον κοινωνικό του περίγυρο , να
εκμεταλλευτεί πόρους και ευκαιρίες μάθησης που προσφέρονται και
να αποφύγει την απομόνωση. Έτσι θα προσπαθήσουμε να φέρουμε
σε επαφή  τους μαθητές του 2ου  ΕΠΑΛ Δράμας με τους φορείς της
τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας , ώστε να γνωρίσουν από
κοντά αλλά και να συμμετέχουν ενεργά σε κοινωνικές , αθλητικές
και πολιτιστικές δραστηριότητες  ώστε να πετύχει το σχολείο τον
βασικό του ρόλο που είναι η δημιουργία ενεργών και συμμετοχικών
πολιτών.

Το 2ο ΕΠΑΛ Δράμας επικοινωνεί με
την ευρύτερη κοινωνία

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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ΤΟ 2Ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΕΧΕΙ ΠΕΤΥΧΕΙ ΑΡΚΕΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ.ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ, ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΝΑ
ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΣΤΕΡΕΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ, ΓΟΝΙΜΕΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΙΜΕΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥΣ.

Ο ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΧΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ
ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΣΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ, ΟΣΟ ΚΑΙ
ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) ΕΠΙΠΕΔΟ.ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Ο
ΣΤΟΧΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΓΑΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΞΥ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2ου
ΕΠΑΛ
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Σε μια πολυπρισματική πραγματικότητα που συνεχώς μεταβάλλεται
, το σύγχρονο σχολείο καλείται να ανταποκριθεί στις πολυσχιδείς
προκλήσεις που υψώνονται και να τις αξιοποιήσει όσο πιο
δημιουργικά μπορεί προκειμένου να εξοπλίσει τη νέα γενιά με τα
απαραίτητα εφόδια.

Με γνώμονα πάντοτε την παιδαγωγική ευθύνη που έχουμε αναλάβει,
θεωρούμε πρωταρχικής σημασίας την συνεχή επιμόρφωσή μας πάνω
σε ζητήματα που συνδέονται τόσο με την παιδαγωγική μας επάρκεια
και εξέλιξη όσο και με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα ψυχικής
και σωματικής υγείας των παιδιών μας. Λαμβάνοντας δε υπόψην και
το γεγονός της πολυσυλλεκτικότητας του σχολείου μας, αυτή η
ανάγκη γίνεται επιτακτικότερη.

Από την παιδαγωγική , καθημερινή μας εμπειρία μέσα στις σχολικές
μας τάξεις έχει επέλθει η συνειδητοποίηση της ανάγκης
συνεργασίας με φορείς υγείας που μπορούν να συνδράμουν
έμπρακτα και ενεργά στην ενημέρωση και επιμόρφωσή μας σε
θέματα υγείας προκειμένου να εξοπλιστούμε ως εκπαιδευτικοί με τις
κατάλληλες γνώσεις και να αποδειχτούμε αποτελεσματικότεροι στο
παιδαγωγικό μας έργο.

 

ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


