
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Στη διδασκαλία των μαθημάτων, γενικής παιδείας αλλά και
ειδικοτήτων, εφαρμόζονται καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, όπως
αυτές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της
μετασχηματίζουσας μάθησης. Επιπλέον εφαρμόζονται μεθοδολογικά
εργαλεία βιωματικής μάθησης.

Όσον αφορά στο πλαίσιο υποστήριξης ένταξης ευάλωτων ομάδων με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεδομένου ότι στο σχολείο μας
υπάρχει ένα 20% μαθητών που έχει διαγνωστεί με μαθησιακές
δυσκολίες, θα εφαρμοστεί η διαφοροποιημένη μάθηση σε όλα τα
μαθήματα, που θα οδηγήσει στην αποδοτικότερη μάθηση. Επιπλέον,
κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοστεί η εξατομικευμένη διαδικασία
μάθησης, η οποία είναι απαραίτητη σε άτομα με Ειδικές Ανάγκες
Μάθησης Εκπαίδευσης (ΕΑΕ). Επιπλέον λειτουργεί το Πρόγραμμα
Παράλληλης Στήριξης σε 2 μαθητές με Μαθησιακές δυσκολίες το
οποίο θα συνεχιστεί και το φετινό σχολικό έτος.

Υποστήριξη ένταξης ευάλωτων
ομάδων μαθητών/τριών και
μαθητών/τριών με ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες - Ε.Α.Ε. –
Παράλληλη Στήριξη μαθητών.
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Στη διδασκαλία των μαθημάτων, γενικής παιδείας αλλά και
ειδικοτήτων, εφαρμόζονται καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, όπως
αυτές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της
μετασχηματίζουσας μάθησης. Επιπλέον εφαρμόζονται μεθοδολογικά
εργαλεία βιωματικής μάθησης.

Στο σχολείο μας υλοποιείται τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα
ΜΝΑΕ (Μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ). Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
βοηθάει στην ένταξη των μαθητών της Α΄ Λυκείου στο νέο
εκπαιδευτικό πλαίσιο των ΕΠΑΛ και έχει διαπιστωθεί ότι είναι
πλήρως αποδοτικό. Προτείνουμε να επεκταθεί το συγκεκριμένο
πρόγραμμα και στους μαθητές των επόμενων τάξεων (Β΄ και Γ’
Λυκείου).

Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ο θεσμός του Σχολικού Ψυχολόγου ο
οποίος υποστηρίζει με  επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τους
μαθητές, συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και όλη
τη σχολική κοινότητα με στόχο τη βελτίωση της μαθησιακήςπορείας,
την προαγωγή της συναισθηματικής και κοινωνικήςανάπτυξης των
μαθητών και τη δημιουργία ασφαλούς, υγιούς καιυποστηρικτικού
κλίματος, που ενισχύει τους δεσμούς ανάμεσα στο σχολείο, την
οικογένεια και την κοινότητα.

Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών
πρακτικών. Συντονισμός –
Λειτουργία και Εφαρμογή Μ.Ν.Α.Ε.
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Στη διδασκαλία των μαθημάτων, γενικής παιδείας αλλά και
ειδικοτήτων, εφαρμόζονται καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, όπως
αυτές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της
μετασχηματίζουσας μάθησης. Επιπλέον εφαρμόζονται μεθοδολογικά
εργαλεία βιωματικής μάθησης.

Όσον αφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, όλοι οι
εκπαιδευτικοί ετοιμάζουν εργασίες για τους μαθητές τους και τους
προμηθεύουν με εκπαιδευτικό υλικό, με στόχο να υποστηριχθεί η
διδασκαλία. Επιπλέον, φέτος, θα αξιοποιηθεί η τράπεζα θεμάτων
του ΙΕΠ.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για
την υποστήριξη της διδασκαλίας.
Παρακολούθηση της λειτουργίας της
Τράπεζας Θεμάτων Ι.Ε.Π.
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Στη διδασκαλία των μαθημάτων, γενικής παιδείας αλλά και
ειδικοτήτων, εφαρμόζονται καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, όπως
αυτές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της
μετασχηματίζουσας μάθησης. Επιπλέον εφαρμόζονται μεθοδολογικά
εργαλεία βιωματικής μάθησης.

Αίτημα για έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος ΜΝΑΕ - Σχεδίου
Δράσης του Νόησις, πρόκειται να υποβληθεί προκειμένου να
χρηματοδοτηθεί, με τη συμμετοχή ομάδας μαθητών και
εκπαιδευτικών, με θέμα σχετικό με τα ενδιαφέροντα των μαθητών.

Εφαρμογή πρακτικών
διαφοροποιημένης μάθησης. ΜΝΑΕ –
Σχέδιο Δράσης του Νόησις σχετικό
με το Εργαστήριο Φυσικών
Επιστημών του σχολείου.
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Στη διδασκαλία των μαθημάτων, γενικής παιδείας αλλά και
ειδικοτήτων, εφαρμόζονται καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, όπως
αυτές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της
μετασχηματίζουσας μάθησης. Επιπλέον εφαρμόζονται μεθοδολογικά
εργαλεία βιωματικής μάθησης.

Ως προς την ενασχόληση της σχολικής μονάδας με προγράμματα, το
σχολείο συμμετέχει κάθε χρόνο σε πρόγραμμα εθελοντικής
αιμοδοσίας, σε πρόγραμμα ασφαλούς οδήγησης και σε πρόγραμμα
εκμάθησης ΚΑΡΠΑ και χρήσης απινιδωτή.

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι δράσεις που πραγματοποιεί το
σχολείο, στα πλαίσια ενημέρωσης των μαθητών μας, ώστε να
γνωρίσουν το φυσικό εργασιακό περιβάλλον των επαγγελμάτων που
επέλεξαν και να δεχθούν νέα ερεθίσματα.

Ενασχόληση με ομίλους, σχολικές
και αθλητικές δραστηριότητες,
προγράμματα.
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Στη διδασκαλία των μαθημάτων, γενικής παιδείας αλλά και
ειδικοτήτων, εφαρμόζονται καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, όπως
αυτές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της
μετασχηματίζουσας μάθησης. Επιπλέον εφαρμόζονται μεθοδολογικά
εργαλεία βιωματικής μάθησης.

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις είναι δράσεις που πραγματοποιεί το
σχολείο, στα πλαίσια ενημέρωσης των μαθητών μας, ώστε να
γνωρίσουν το φυσικό εργασιακό περιβάλλον των επαγγελμάτων που
επέλεξαν και να δεχθούν νέα ερεθίσματα.

Προετοιμασία για συμμετοχή σε
σχολικούς διαγωνισμούς, σε
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και
άλλες δράσεις.
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Στη διδασκαλία των μαθημάτων, γενικής παιδείας αλλά και
ειδικοτήτων, εφαρμόζονται καινοτόμες διδακτικές πρακτικές, όπως
αυτές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και της
μετασχηματίζουσας μάθησης. Επιπλέον εφαρμόζονται μεθοδολογικά
εργαλεία βιωματικής μάθησης.

Σχετικά με την ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών
πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε χρόνο στο σχολείο μας
πραγματοποιείται ενημερωτική Ημερίδα «Ασφάλεια στο διαδίκτυο»
στην οποία, τόσο οι μαθητές, όσο και οι εκπαιδευτικοί,
ενημερώνονται για το πώς πρέπει να χρησιμοποιούν τις σελίδες
αναζήτησης στον κυβερνοχώρο.

Ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών
δεξιοτήτων μαθητών/τριών. Ημερίδα
«Ασφάλεια στο διαδίκτυο».

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Στο σχολείο δεν παρατηρείται μεγάλης κλίμακας σχολική διαρροή.
Περιστασιακά, μπορεί να συμβεί διαρροή σε περιπτώσεις μαθητών,οι
οποίοι έχουν πραγματοποιήσει «εικονική» εγγραφή για δικούςτους,
προσωπικούς λόγους (π.χ. λήψη αναβολής στράτευσης κ.α.). Το
μαθητικό δυναμικό παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς, απλώς μπορεί να καταγραφούν περιστατικά μαθητών, που
φεύγουν απ την τάξη ή μπορεί να μην έρθουν στο σχολείο,
προκειμένου να χάσουν τα μαθήματα της ημέρας.

Η διαρκής συνεργασία με τους γονείς, ώστε να εφιστάται η προσοχή
τους σε περιπτώσεις συνεχών απουσιών των παιδιών και η
υποστήριξη από την ψυχολόγο, που υπηρετεί στο σχολείο και έχει
την εξειδίκευση και την επιμόρφωση που απαιτείται στο θέμα, θα
βοηθήσει τόσο τους μαθητές που κινδυνεύουν, όσο και τους
καθηγητές στον τρόπο διαχείρισης της συγκεκριμένης κατάστασης.

Επίσκεψη εκπαιδευτικών του
σχολείου στα Γυμνάσια και στα ΓΕΛ
του Δήμου για την ενημέρωση,
σχετικά με τους Τομείς και τις
Ειδικότητες που λειτουργούν.
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Στο σχολείο δεν παρατηρείται μεγάλης κλίμακας σχολική διαρροή.
Περιστασιακά, μπορεί να συμβεί διαρροή σε περιπτώσεις μαθητών,
οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει «εικονική» εγγραφή για δικούς
τους, προσωπικούς λόγους (π.χ. λήψη αναβολής στράτευσης κ.α.). Το
μαθητικό δυναμικό παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς, απλώς μπορεί να καταγραφούν περιστατικά μαθητών, που
φεύγουν απ την τάξη ή μπορεί να μην έρθουν στο σχολείο,
προκειμένου να χάσουν τα μαθήματα της ημέρας.

Η διαρκής συνεργασία με τους γονείς, ώστε να εφιστάται η προσοχή
τους σε περιπτώσεις συνεχών απουσιών των παιδιών και η
υποστήριξη από την ψυχολόγο, που υπηρετεί στο σχολείο και έχει
την εξειδίκευση και την επιμόρφωση που απαιτείται στο θέμα, θα
βοηθήσει τόσο τους μαθητές που κινδυνεύουν, όσο και τους
καθηγητές στον τρόπο διαχείρισης της συγκεκριμένης κατάστασης.

Ημερίδα «Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός» για τους μαθητές/-
τριες της Α΄ τάξης.
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Στο σχολείο δεν παρατηρείται μεγάλης κλίμακας σχολική διαρροή.
Περιστασιακά, μπορεί να συμβεί διαρροή σε περιπτώσεις μαθητών,
οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει «εικονική» εγγραφή για δικούς
τους, προσωπικούς λόγους (π.χ. λήψη αναβολής στράτευσης κ.α.). Το
μαθητικό δυναμικό παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της
χρονιάς, απλώς μπορεί να καταγραφούν περιστατικά μαθητών, που
φεύγουν απ την τάξη ή μπορεί να μην έρθουν στο σχολείο,
προκειμένου να χάσουν τα μαθήματα της ημέρας.

Η διαρκής συνεργασία με τους γονείς, ώστε να εφιστάται η προσοχή
τους σε περιπτώσεις συνεχών απουσιών των παιδιών και η
υποστήριξη από την ψυχολόγο, που υπηρετεί στο σχολείο και έχει
την εξειδίκευση και την επιμόρφωση που απαιτείται στο θέμα, θα
βοηθήσει τόσο τους μαθητές που κινδυνεύουν, όσο και τους
καθηγητές στον τρόπο διαχείρισης της συγκεκριμένης κατάστασης.

Μέριμνα για τη μετάβαση στην
Γ/θμια Εκπαίδευση και προς την
αγορά εργασίας - Μαθητεία. Ημερίδα
για τους μαθητές της Γ’ τάξης «Μετά
το σχολείο τι;».

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Η αξιολόγηση των δεικτών του άξονα κατά την πρώτη έκθεση
λειτουργίας με έτος αναφοράς το 2020-2021, ανέδειξε αποτίμηση
χαμηλού βαθμού για τις σχέσεις μεταξύ μαθητών/μαθητριών της
σχολικής μονάδας.

Πρωτοβουλίες πρέπει να ληφθούν με τη συμμετοχή και την
υποστήριξη πάντα των, ισάριθμων τάξεων του σχολείου, τριών
Συμβούλων Σχολικής Ζωής. Η δημιουργία ομάδων μαθητών/-τριών,
με στόχο τη συνεργασία για την εκτέλεση έργου ή εργασίας, μπορεί
να αποτελέσει, πέραν της ευκαιρίας για την επιβράβευσή τους αλλά
και τη δυνατότητα να αναδειχθούν σημαντικά και ωφέλημα στοιχεία
για τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών/μαθητριών.

Σχεδιασμός και υλοποίηση θεματικής
εβδομάδας με δράσεις ενημέρωσης
για την πρόληψη του σχολικού
εκφοβισμού, την αντιμετώπιση της
σχολικής βίας, τη διαμόρφωση
κλίματος αλληλοσεβασμού,
εμπιστοσύνης και σεβασμού της
διαφορετικότητας αλλά και των
τρόπων διαχείρισης των εντάσεων
και συγκρούσεων.
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Η αξιολόγηση των δεικτών του άξονα κατά την πρώτη έκθεση
λειτουργίας με έτος αναφοράς το 2020-2021, ανέδειξε αποτίμηση
χαμηλού βαθμού για τις σχέσεις μεταξύ μαθητών/μαθητριών της
σχολικής μονάδας.

Πρωτοβουλίες πρέπει να ληφθούν με τη συμμετοχή και την
υποστήριξη πάντα των, ισάριθμων τάξεων του σχολείου, τριών
Συμβούλων Σχολικής Ζωής. Η δημιουργία ομάδων μαθητών/-τριών,
με στόχο τη συνεργασία για την εκτέλεση έργου ή εργασίας, μπορεί
να αποτελέσει, πέραν της ευκαιρίας για την επιβράβευσή τους αλλά
και τη δυνατότητα να αναδειχθούν σημαντικά και ωφέλημα στοιχεία
για τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών/μαθητριών.

Σχεδιασμός και υλοποίηση 2ωρών
εκπαιδευτικών συναντήσεων,
ξεκινώντας από τους μαθητές/-τριες
της Α΄ τάξης, με θέμα: «Πνεύμα,
Ψυχή, Αγάπη».

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Η καλλιέργεια κλίματος σεβασμού και εμπιστοσύνης μεταξύ
μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών αποτελεί τη βασική
προτεραιότητα και τον κυρίαρχο στόχο. Το ήρεμο – γαλήνιο σχολικό
περιβάλλον, στη βάση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, με
διακριτούς θεσμικά ρόλους και η τήρηση των κανόνων σχολικής
ζωής, μπορούν να δημιουργήσουν τη βάση και τις προϋποθέσεις για
τις καλές σχέσεις μεταξύ μαθητών/ τριών και εκπαιδευτικών.

Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών/-τριών στα κοινά με την
ενθάρρυνση και υποστήριξη τους για συμμετοχή στη διαμόρφωση
ρυθμιστικών πρακτικών στη σχολική ζωή, όπως η ουσιαστική
συμμετοχή στις εκλογές για τα συλλογικά όργανα των μαθητών
(πενταμελές και δεκαπενταμελές συμβούλιο) μετά από προετοιμασία
και ενεργό διάλογο για εκπροσώπηση στη μαθητική κοινότητα
μπορούν να αποτελέσουν την απαρχή για γόνιμη, δημιουργική και
αποδοτική συνεργασία στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που
δημιουργούνται στη σχολική ζωή.

Υποστήριξη και ενίσχυση της
συνεργασίας μαθητών/τριών και
εκπαιδευτικών με συνεχή, ανοικτό
και εποικοδομητικό διάλογο
πρωταρχικά σε επίπεδο προεργασίας
με τη διεύθυνση του σχολείου και στη
συνέχεια διεξοδικά με το Σύλλογο
Διδασκόντων.

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Στο σχολείο δεν λειτούργησε ποτέ Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων,
άρα δεν υπήρξε το συγκροτημένο θεσμικό όργανο Διοικητικό
Συμβούλιο που θα παρενέβαινε καθοριστικά και καταλυτικά στις
σχέσεις του σχολείου με την οικογένεια.

Στο σχολείο παρακολουθεί τα μαθήματα, μεγάλος αριθμός μαθητών/-
τριών διαφορετικής εθνικότητας και με αυξημένου ποσοστού
διαγνωσμένες και μη μαθησιακές δυσκολίες. Η διαφορετική
κουλτούρα, το μορφωτικό επίπεδο, η ελλιπής γνώση της ελληνικής
γλώσσας και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας
αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στην ενεργό συμμετοχή των
Γονέων/Κηδεμόνων στα σχολικά δρώμενα.

Μετά την έγκριση του Καταστατικού
ίδρυσης και λειτουργίας του
Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων,
υποστήριξη και ενίσχυση της
προσπάθειας των λιγοστών
ενδιαφερόμενων Γονέων/Κηδεμόνων
για διεξαγωγή αρχαιρεσιών και
συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια στήριξη του
Συμβουλίου στη διάνοιξη διαύλων
επικοινωνίας του σχολείου με την
οικογένεια με στόχο την ανάπτυξη
σχέσεων και δημιουργία διαρκούς
συνεργασίας
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Στο σχολείο δεν λειτούργησε ποτέ Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων,
άρα δεν υπήρξε το συγκροτημένο θεσμικό όργανο Διοικητικό
Συμβούλιο που θα παρενέβαινε καθοριστικά και καταλυτικά στις
σχέσεις του σχολείου με την οικογένεια.

Στο σχολείο παρακολουθεί τα μαθήματα, μεγάλος αριθμός μαθητών/-
τριών διαφορετικής εθνικότητας και με αυξημένου ποσοστού
διαγνωσμένες και μη μαθησιακές δυσκολίες. Η διαφορετική
κουλτούρα, το μορφωτικό επίπεδο, η ελλιπής γνώση της ελληνικής
γλώσσας και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας
αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στην ενεργό συμμετοχή των
Γονέων/Κηδεμόνων στα σχολικά δρώμενα.

Αίτημα προς το Κέντρο Πρόληψης
Χαλκιδικής, «ΠΝΟΗ», για δημιουργία
ομάδας Γονέων/Κηδεμόνων.

3

Στο σχολείο δεν λειτούργησε ποτέ Σύλλογος Γονέων/Κηδεμόνων,
άρα δεν υπήρξε το συγκροτημένο θεσμικό όργανο Διοικητικό
Συμβούλιο που θα παρενέβαινε καθοριστικά και καταλυτικά στις
σχέσεις του σχολείου με την οικογένεια.

Στο σχολείο παρακολουθεί τα μαθήματα, μεγάλος αριθμός μαθητών/-
τριών διαφορετικής εθνικότητας και με αυξημένου ποσοστού
διαγνωσμένες και μη μαθησιακές δυσκολίες. Η διαφορετική
κουλτούρα, το μορφωτικό επίπεδο, η ελλιπής γνώση της ελληνικής
γλώσσας και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο της οικογένειας
αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες στην ενεργό συμμετοχή των
Γονέων/Κηδεμόνων στα σχολικά δρώμενα.

Εκδήλωση - ομιλία, από το
Θεραπευτικό Κέντρο «Αυτογνωσία».

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Η Διεύθυνση της σχολικής μονάδας:

Βρίσκεται στην κορυφή της σχολικής κοινότητας και είναι
διοικητικά αλλά και επιστημονικά παιδαγωγικά υπεύθυνη στο χώρο
αυτό.

Διασφαλίζει την εφαρμογή του Κανονισμού Εσωτερικής
Λειτουργίας, όπως ψηφίστηκε από το Σχολικό Συμβούλιο για το
σχολικό έτος 2021-2022.

Φροντίζει ώστε το σχολείο να γίνει στοιχειώδης μονάδα
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα διοικητικά,
παιδαγωγικά και επιστημονικά. Καθοδηγεί και βοηθά τους
εκπαιδευτικούς στο έργο τους, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες
εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα και οφείλει να αποτελεί
παράδειγμα. Αξιοποιεί δημιουργικά τις δυνατότητες όλου του
προσωπικού μέσα στο πλαίσιο των διακριτών ρόλων και
αρμοδιοτήτων της. Προΐσταται των εκπαιδευτικών και συντονίζει το
έργο τους. Συνεργάζεται μαζί τους ισότιμα και με πνεύμα
αλληλεγγύης. Διατηρεί και ενισχύει τη συνοχή του Συλλόγου
Διδασκόντων, αμβλύνει τις αντιθέσεις, ενθαρρύνει τις
πρωτοβουλίες των εκπαιδευτικών, εμπνέει και παρέχει θετικά
κίνητρα σε αυτούς. Ελέγχει την πορεία των εργασιών και
κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς ώστε να ανταποκρίνονται έγκαιρα
στις υποχρεώσεις που ανέλαβαν.

Καθοδήγηση της σχολικής κοινότητας
ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και
να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για
την επίτευξή τους για ένα σχολείο
δημοκρατικό και ανοικτό στην
κοινωνία. Μέριμνα μαζί με το
Σύλλογο των Διδασκόντων για τη
συντήρηση και λειτουργία των
σχολικών εγκαταστάσεων, την
προμήθεια των απαραίτητων
εποπτικών μέσων διδασκαλίας και
γενικότερα για την καλύτερη δυνατή
κατανομή και διαχείριση των
διαθέσιμων πόρων. Μαζί με τους
εκπαιδευτικούς, ευθύνη για την
καθαριότητα και αισθητική των
χώρων του διδακτηρίου, για την
προστασία της υγείας και ασφάλειας
των μαθητών και γενικότερα για την
προστασία, αξιοποίηση και τον
εκσυγχρονισμό των σχολικών χώρων
– υποδομών.

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1

Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων κυρίως ίδιων
τομέων και ειδικοτήτων, ή παρεμφερών από άλλα ΕΠΑ.Λ., για τον
από κοινού σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων εντός της
Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και όχι μόνον, όπως π.χ.
εκπαιδευτικές επισκέψεις σε κλαδικές εκθέσεις κλπ.

Διαμόρφωση δικτύων σχολείων.

2

Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς, ως επί το
πλείστον ανά τομέα – ειδικότητα συνεργασίες με επαγγελματικά
σωματεία και συλλόγους που θα συντελέσουν, μέσω των μελών
τους, στην είσοδο των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας
(ενδεχομένως πριν ή μετά την υλοποίηση του προγράμματος
μαθητείας – ΜΝΑΕ. Πέραν των φορέων, συνεργασία μπορεί να
επιτευχθεί και απευθείας με επαγγελματίες ή επιχειρήσεις με
αφετηρία εκπαιδευτικές επισκέψεις στο φυσικό χώρο
δραστηριοποίησης – εργασίας.

Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη
συνεργασιών με φορείς.
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Εξωστρέφεια - διάχυση καλών πρακτικών, όπως π.χ. εκπαιδευτική
επίσκεψη στο πλαίσιο μαθημάτων, των μαθητών/-τριών της
ειδικότητας τουριστικών επιχειρήσεων, σε ξενοδοχειακή μονάδα στη
Βόρεια Εύβοια με παράλληλη προσφορά βοήθειας στους κατοίκους
της ευρύτερης πληγείσας, από τη φωτιά του θέρους 2021, περιοχήςμε
τη διανομή βασικών ειδών πρώτης ανάγκης. Παράλληλα με την
εξωστρέφεια και τη διάχυση καλών πρακτικών, δράσεις και
συμμετοχή σε υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων, όπως
επισκέψεις σε ΚΠΕ (Αρναίας, Ποροΐων κλπ) συντελούν στη
δημιουργία και καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.
Γενικότερα, πέραν του γνωστικού φυσικού αντικειμένου
ειδικότητας, η δημιουργία π.χ. μιας θεατρικής ομάδας, που θα
ξεκινούσε από την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων σαν
ερέθισμα, θα βοηθούσε στην εξωστρέφεια, θα οδηγούσε σε
ενδεχόμενη συνεργασία με θεατρικές ομάδες ίσως άλλων σχολείων,
σε από κοινού πραγματοποίηση παραστάσεων κλπ.

Εξωστρέφεια -διάχυση καλών
πρακτικών.

4

Εξωστρέφεια - διάχυση καλών πρακτικών, όπως π.χ. εκπαιδευτικό
πρόγραμμα αγωγής υγείας με αιμοδοσία ενήλικων μαθητών/-τριών
αλλά και των άνω των 17 ετών με τη συγκατάθεση του
Γονέα/Κηδεμόνα. Στην αιμοδοσία συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και
Γονείς/Κηδεμόνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αγωγής
Υγείας - Αιμοδοσία.

5

Εξωστρέφεια - διάχυση καλών πρακτικών, όπως π.χ. εκπαιδευτικό
πρόγραμμα αγωγής υγείας με Σεμινάριο Πρώτων βοηθειών – Κάρπα –
Χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή του σχολείου. Στο
Σεμινάριο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και Γονείς/Κηδεμόνες.

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αγωγής
Υγείας - Σεμινάριο Πρώτων βοηθειών
– Κάρπα – Χρήση του Αυτόματου
Εξωτερικού Απινιδωτή.

6
Εξωστρέφεια - διάχυση καλών πρακτικών, όπως π.χ. Ημερίδα
Οδικής Συμπεριφοράς και Ασφάλειας.

Ημερίδα Οδικής Συμπεριφοράς και
Ασφάλειας.

7
Εξωστρέφεια - διάχυση καλών πρακτικών, όπως π.χ. Σεμινάριο
Υγιεινής Διατροφής.

Σεμινάριο Υγιεινής Διατροφής.

8
Εξωστρέφεια - διάχυση καλών πρακτικών, όπως π.χ. διαχείριση
οικιακών απορριμμάτων.

Συμμετοχή διαδικτυακά στην
Ημερίδα του ΚΠΕ Αρχανών Κρήτης με
θέμα «Διαχείριση οικιακών
απορριμμάτων».

9
Εξωστρέφεια - διάχυση καλών πρακτικών, όπως π.χ. διά ζώσης
εξορμήσεις στην πόλη και εκτός, δράσεις για τους μαθητές και
ζωντανές εκθέσεις φωτογραφίας.

Συμμετοχή στο δίκτυο «Κλικ,
προστάτευσέ το».

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Οι επιστημονικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις απαιτούν
να ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί συστηματικά και να
συμμετέχουν σε διαδικασίες προσωπικής και επαγγελματικής
ευαισθητοποίησης.

Η επιμόρφωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνεχούς και
διαρκούς επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης
των εκπαιδευτικών, διότι η βασική τους εκπαίδευση δεν καλύπτει
όλο το φάσμα των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, των
ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Η επιμόρφωση πρέπει να συνδέεται με:

την εξέλιξη των υλικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, πολιτικών και
εκπαιδευτικών συνθηκών και όρων, που προσδιορίζουν συνολικά το
εκπαιδευτικό σύστημα σε μια δεδομένη στιγμή, όπως αυτή που π.χ.
βιώνουμε λόγω πανδημίας,

τις άτακτες μετακινήσεις των πληθυσμών (μεταναστεύσεις), οι
οποίες συντελούν ώστε η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού να έχει
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, εξέλιξη που αναδεικνύει νέα
κοινωνιολογικά, παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα,

τη μαζικοποίηση και τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, που
αναδεικνύουν υποεπίδοση, διαρροή, σχολική παραβατικότητα,
κοινωνική σύνθεση της τάξης

την ανανέωση ξεπερασμένων παλιών θεωριών, πρακτικών, με
κίνητρα ενθάρρυνσης, ενίσχυσης.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
Σχεδιασμός δράσεων ανάπτυξης του
γλωσσικού και του επιστημονικού
εγγραματισμού.
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Οι επιστημονικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις απαιτούν
να ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί συστηματικά και νασυμμετέχουν
σε διαδικασίες προσωπικής και επαγγελματικήςευαισθητοποίησης.

Η επιμόρφωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνεχούς και
διαρκούς επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης
των εκπαιδευτικών, διότι η βασική τους εκπαίδευση δεν καλύπτει
όλο το φάσμα των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, των
ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Η επιμόρφωση πρέπει να συνδέεται με:

την εξέλιξη των υλικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, πολιτικών και
εκπαιδευτικών συνθηκών και όρων, που προσδιορίζουν συνολικά το
εκπαιδευτικό σύστημα σε μια δεδομένη στιγμή, όπως αυτή που π.χ.
βιώνουμε λόγω πανδημίας,

τις άτακτες μετακινήσεις των πληθυσμών (μεταναστεύσεις), οι
οποίες συντελούν ώστε η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού να έχει
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, εξέλιξη που αναδεικνύει νέα
κοινωνιολογικά, παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα,

τη μαζικοποίηση και τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, που
αναδεικνύουν υποεπίδοση, διαρροή, σχολική παραβατικότητα,
κοινωνική σύνθεση της τάξης

την ανανέωση ξεπερασμένων παλιών θεωριών, πρακτικών, με
κίνητρα ενθάρρυνσης, ενίσχυσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση
επιμορφωτικών δράσεων με τη μορφή
της ετεροπαρατήρησης.
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Οι επιστημονικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις απαιτούν
να ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί συστηματικά και νασυμμετέχουν
σε διαδικασίες προσωπικής και επαγγελματικήςευαισθητοποίησης.

Η επιμόρφωση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνεχούς και
διαρκούς επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης και εξέλιξης
των εκπαιδευτικών, διότι η βασική τους εκπαίδευση δεν καλύπτει
όλο το φάσμα των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, των
ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων.

Η επιμόρφωση πρέπει να συνδέεται με:

την εξέλιξη των υλικών, κοινωνικών, πολιτισμικών, πολιτικών και
εκπαιδευτικών συνθηκών και όρων, που προσδιορίζουν συνολικά το
εκπαιδευτικό σύστημα σε μια δεδομένη στιγμή, όπως αυτή που π.χ.
βιώνουμε λόγω πανδημίας,

τις άτακτες μετακινήσεις των πληθυσμών (μεταναστεύσεις), οι
οποίες συντελούν ώστε η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού να έχει
πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, εξέλιξη που αναδεικνύει νέα
κοινωνιολογικά, παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα,

τη μαζικοποίηση και τον εκδημοκρατισμό της εκπαίδευσης, που
αναδεικνύουν υποεπίδοση, διαρροή, σχολική παραβατικότητα,
κοινωνική σύνθεση της τάξης

την ανανέωση ξεπερασμένων παλιών θεωριών, πρακτικών, με
κίνητρα ενθάρρυνσης, ενίσχυσης.

Σχεδιασμός και υλοποίηση
επιμορφωτικών δράσεων σε
συνεργασία με άλλα σχολεία.

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Ένα Επαγγελματικό Λύκειο μπορεί να συμμετάσχει σε διάφορες
κατηγορίες εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ορισμένες
κατηγορίες ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι:

τα προγράμματα Εrasmus , τα οποία απευθύνονται στην εκπαίδευση,
στην κατάρτιση, στη νεολαία και στον αθλητισμό,

τα προγράμματα ΕΣΠΑ με τη δράση ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ -
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, τα οποία προωθούν ερευνητικές δραστηριότητες και
εφαρμογή καινοτομιών και

τα προγράμματα Interreg (Mediterranean, Europe, Ελλαδα-
Βουλγαρία, Ελλάδα-Ιταλία κλπ), που εδραιώσουν δυνατές
συνεργασίες με γνώμονα την ισορροπημένη οικονομική, κοινωνική
και χωρική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, ευρωπαϊκά προγράμματα που προσφέρουν τη δυνατότητα
ενεργής συμμετοχής του σχολείου είναι τα ENI CBC MED, BLACΚ
SEA, LIFE, HORIZON κλπ.

Ταυτόχρονα, τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες και οι Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις της χώρας προσφέρουν διάφορα εθνικά προγράμματα,στα
οποία μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές, αλλά και να
απασχοληθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, προσφέροντας τους
πολλαπλά οφέλη.

Το σχολικό έτος 2019-2020 πραγματοποιήθηκε με μαθητές του
σχολείου κινητικότητα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εrasmus στη
Λισαβόνα.

Υλοποίηση του εγκεκριμένου
χρηματοδότησης Σχεδίου
Μαθησιακής Κινητικότητας
Εκπαιδευομένων και Προσωπικού
ΚΑ1, Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης, Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Erasmus 2021 με
τίτλο “Η διαχείριση της άρδευσης
των αμπελώνων μέσω της Γεωργίας
Ακριβείας”.
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Ένα Επαγγελματικό Λύκειο μπορεί να συμμετάσχει σε διάφορες
κατηγορίες εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Ορισμένες
κατηγορίες ευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι:

τα προγράμματα Εrasmus , τα οποία απευθύνονται στην εκπαίδευση,
στην κατάρτιση, στη νεολαία και στον αθλητισμό,

τα προγράμματα ΕΣΠΑ με τη δράση ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ -
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, τα οποία προωθούν ερευνητικές δραστηριότητες και
εφαρμογή καινοτομιών και

τα προγράμματα Interreg (Mediterranean, Europe, Ελλαδα-
Βουλγαρία, Ελλάδα-Ιταλία κλπ), που εδραιώσουν δυνατές
συνεργασίες με γνώμονα την ισορροπημένη οικονομική, κοινωνική
και χωρική ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπλέον, ευρωπαϊκά προγράμματα που προσφέρουν τη δυνατότητα
ενεργής συμμετοχής του σχολείου είναι τα ENI CBC MED, BLACΚ
SEA, LIFE, HORIZON κλπ.

Ταυτόχρονα, τα Υπουργεία, οι Περιφέρειες και οι Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις της χώρας προσφέρουν διάφορα εθνικά προγράμματα,στα
οποία μπορούν να συμμετάσχουν οι μαθητές, αλλά και να
απασχοληθούν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, προσφέροντας τους
πολλαπλά οφέλη.

Το σχολικό έτος 2019-2020 πραγματοποιήθηκε με μαθητές του
σχολείου κινητικότητα με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Εrasmus στη
Λισαβόνα.

Διερεύνηση της δυνατότητας, δια της
υποβολής αιτήματος, για την έγκριση
συμμετοχής εκπαιδευτικών σε εθνικό
πρόγραμμα.


