υλλογικός Προγραμματισμός χολικής Μονάδας
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ Μ ΑΘΗΙ ΑΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Διδ ασκ αλ ία, μάθη ση κ αι αξ ιο λό γ ηση
A/A τόχ ο ς Βελτίωσης
1.

χέδιο Δράσης

Η ειςαγωγό νϋων προγρ αμμ ϊτων ςπ ουδώ ν ςτη
δευτερο βϊθμι α

εκπ αύδευ ςη

κ αι

η

πιλοτικ ό

εφαρμογό το υσ κατϊ το ςχολικό ϋτοσ 2021- 22 από

Πιλοτική εφαρμογή νέων προγραμμάτων ςπουδών ςτα μαθήματα

τα πρό τυπ α κ αι πειρ αμ ατικϊ ςχο λεύ α δ ημιου ργεύ
καινο ύργιεσ ςυ νθόκεσ ςε ςχϋςη με τη διδαςκ αλύ α
των μ αθημ ϊτων. Οι εκπαιδε υτικού του ςχο λεύο υ
μετϋχουν

ςτην

εφαρμογό

επι μόρ φωςη

των

οργανώςουν

για

προγραμμϊτων

δρϊςεισ

ςτον

την

πιλοτικό

αυτών

ϊξονα

και

θα

διδαςκαλύα/

μϊθηςη/αξιολόγηςη προςαρμοςμϋνεσ ςτισ ανϊγκεσ
που θα προκύψουν κατϊ τη διδακτικό πρϊξη. Τϋλοσ,
θα αποτιμηθούν τα αποτελϋςματα τησ εφαρμογόσ
τόςο κατϊ ομαδοποιημϋνεσ ειδικότητεσ όςο και ςτο
ςύνολό τουσ.
Δεν ϋχει τεθεύ κ ϊποιοσ ςτό χοσ

χ ο λ ική δ ιαρ ρο ή – φο ίτ ησ η
χ έσεις μετ αξ ύ μ αθητ ών / μαθητ ρι ώ ν
A/A τόχ ο ς Βελτίωσης
1.

χέδιο Δράσης

Ζώντασ ςε μι α κοι νωνύ α π ου αποκ τϊ όλο κ αι
περιςςότερ ο

πολυ πολι τιςμικ ό

χαρ ακ τόρ α,

η

γνωριμύα των μ αθ ητώ ν με τον τρόπο ζω όσ, τισ
αντιλό ψεισ κ αι τισ ευ αιςθη ςύεσ του Άλλου, το υ
"διαφορετικο ύ" εύναι περι ςςότερο από αναγκ αύ α.
Στό χοσ του ςχεδύου δρ ϊςησ εύναι η επ αφό τω ν
μαθητώ ν με τη ν τοπικό ιςτορύ α των Ιω αννύνω ν και
η μύη ςό τουσ ςτη ν ιςτορικ ό μεθοδο λογύ α μϋςα απ ό
την παρατόρ ηςη,

ςυλλογό,

μελϋ τη,

αξιο λόγη ςη

ιςτορικώ ν δεδομϋνων και πληροφοριών καθώσ και η
καλλιϋργεια τησ ενςυναύςθηςησ και του ςεβαςμού
τησ ετερότητασ/διαφορετικότητασ.
Η

μελϋ τη

λοιπόν

τησ

κο υλτούρ ασ

των

τριώ ν

διαφο ρετικώ ν κοινο τό των που ςυ νυπό ρξαν ςτο
πλαύ ςιο τησ γιαννιώ τικησ πολι τεύασ κ ατϊ τον 19 ο
και το α΄ μι ςό του 20 ού αιώ να θ α ςυ μβϊλει όχι μόνο
ςτη

διϊπ λαςη

ιςτορικ όσ

ενεργη τικώ ν

μνόμησ

αλλϊ

κ αι

παρατηρ ητώ ν
ςτη

τησ

δι αμόρ φω ςη

“πολυπ ολιτι ςμικώ ν προ ςωπικο τό των”.

Ιςτορικά τοπόςημα των τριών γιαννιώτικων κοινοτήτων

2.

Οι

επιτυχύεσ

τησ

ελλη νικόσ

ομ ϊδ ασ

ςτο υσ

Παρ αο λυμπι ακο ύσ αγώνεσ του Τόκιο 2020, όπο υ
αναδεύχθηκ αν

νϋ α

πρό τυπ α

ολοκ ληρω μϋνω ν πολι τών,
ςυ νόθ η

κοινω νικϊ

επιτυχύ ασ

δι αφορε τικ ϊ από

ςτε ρεότυπα,

ϋδω ςαν

"Ημέρεσ Παραολυμπιονικών"

και
τα
τη ν

αφορμό γι α το π αρ όν ςχϋδιο δ ρϊςησ. Το ςχϋδι ο
αυ τό, που θ α υ λοποι ηθεύ ςε ςυ νεργαςύ α με το
Ειδικό

Γ υμνϊςιο

Ιω αννύνων,

ε ςτι ϊζει

ςτη

διαφο ρετικό τητα, προκειμϋ νου οι μαθητϋσ μασ να
κατανοό ςου ν πωσ η ατομικό εξϋ λιξη και ευη μερύ α
αποτελεύ

αναφαύρετο

δικαύωμα

του

καθενόσ,

ανεξϊρτητα από το φύλο, την καταγωγό ό τυχόν
αναπηρύεσ. Απώτεροσ ςτόχοσ εύναι να γύνει ϋμπρακτα
αντιληπτόσ

ο

ςεβαςμόσ

δικαιωμϊτων και

των

ανθρώπινων

να βρεθούν τρόποι

αμοιβαύασ

κατανόηςησ και ςυ νεργαςύασ. Επύςησ, θα μασ δοθεύ η
δυνατότητα
ποιοτικόσ

να

διερευνόςουμε

εκπαύδευςησ

ςυμπεριληπτικόσ

τισ

ςε

ϋνα

μϊθηςησ,

ςτο

δυνατότητεσ
περιβϊλλον
οπούο

θα

ευαιςθητοποιηθούν οι μαθητϋσ και των δύο ςχολεύων
για τουσ τρόπουσ αποδοχόσ και ενςωμϊτωςησ του
«διαφορετικού».
3.

Στόχοσ τησ δρϊςησ εύναι η ευαιςθητοπούηςη και η
κινητοπούηςη των μαθητών ενϊντια ςτον ςχολικό
εκφοβιςμό.
μαθητϋσ

Μϋςω

θα

ποικύλων

εκπαιδευτούν

δραςτηριοτότων
ςτο

να

οι

Συγγράφουμε ποιήματα και τραγου δάμε ενάντια ςτον ςχολικό εκφοβιςμό

καλλιεργούν

ςτϊςεισ και ςυμπεριφορϋσ, ϋτςι ώςτε να επιλϋγουν να
επιλύουν τισ
πρακτικϋσ

όποιεσ διαφορϋσ τουσ μακριϊ από

απειλόσ

ό

βύασ.

Οι

μαθητϋσ

θα

εξωτερικεύςουν τα ςυναιςθόματϊ τουσ ςτο πλαύςιο
τησ

καλλιτεχνικόσ

ϋκφραςησ

μελοποιώντασ

και

τραγουδώντασ ποιόματα που οι ύδιοι θα ςυγγρϊψουν.
Επιπλϋον, θα αναλϊβουν πρωτοβουλύεσ μϋςω τησ
βιωμ ατικόσ, ςυνε ργατικόσ ενεργ ητικόσ μ ϊθη ςησ κ αι
θα

κ αλλιεργό ςου ν

την

κριτικ ό

ςκϋ ψη,

τη ν

αιςθητικ ό κ αι τη ν ενςυναύ ςθηςό τουσ. Επιπρόςθετα,
οι

μαθητϋσ

θα

εξοικειωθούν

με

ςυγγραφικϋσ

πρακτικϋσ (π.χ. δημιουργύα πολυτροπικών κειμϋνων)
και θα αςχοληθούν με δραςτηριότητεσ δημιουργικόσ
γραφόσ ςτην ελληνικό, καθώσ και ςτην αγγλικό,
γαλλικό, γερμανικό και ιταλικό γλώςςα. Τϋλοσ, θα
διαςυνδϋςουν τη Μουςικό με ϊλλεσ επιςτόμεσ και
τϋχνεσ, θα καλλιεργόςουν τη φανταςύα και ποικύλεσ
δεξιότητεσ, θα γευτούν τη ςυγκύνηςη που απορρϋει
από τη μουςικό και θα βιώςουν τη χαρ ϊ τησ
δημιουργύασ.
χ έσεις μετ αξ ύ μ αθητ ών / μαθητ ρι ώ ν και εκπ αιδ ευτ ι κώ ν

Δεν ϋχει τεθεύ κ ϊποιοσ ςτό χοσ

χ έσεις σχ ο λ είο υ – ο ικο γ ένει ας

Δεν ϋχει τεθεύ κ ϊποιοσ ςτό χοσ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ
Ηγ εσία - Ο ργ άν ωσ η και δ ιο ίκ ηση τ η ς σχ ο λ ική ς μο νάδ ας

Δεν ϋχει τεθεύ κ ϊποιοσ ςτό χοσ

χ ο λ είο και κο ινό τ ητ α
A/A τόχ ο ς Βελτίωσης
1.

χέδιο Δράσης

Η αφορμό γι α το π αρό ν ςχϋδιο δρ ϊςησ δόθη κε απ ό
τισ πρόςφατεσ περιβαλλοντικϋσ καταςτροφϋσ ςτη
χώρα (καλοκαύρι 2021), απόρροια τησ κλιματικ όσ

Μαθαίνω να αγαπώ κα ι να ςέβομαι το
περιβάλλον

κρύςησ πο υ βιώ νει ο π λανό τησ μ ασ. Κε ντρικ όσ το υ
ςτό χοσ

εύναι

η

ε νύςχυ ςη

τησ

περιβαλλο ντικ όσ

ςυ νεύδηςησ των μ αθητών κ αι η καλλιϋργει α τω ν
αρχών

τησ

βιωμ ατικ ϊ.

περιβαλλο ντικ όσ
Το

πρόγρ αμ μα

εκπαύδε υςησ
ε ςτιϊζει

ςτη ν

οικοδόμη ςη γ νώςε ων κ αι ςυ μπεριφο ρών πο υ θα
βοηθ όςουν το υσ μ αθ ητϋσ μ ασ να κατανοό ςου ν το υσ
κινδύνουσ που δι ατρϋ χει το φυςικ ό περιβϊλλο ν,
ώςτε να προωθ όςουν τισ αξύεσ τησ αει φορύ ασ, τόςο
ςε

ατομικό

ό ςο

κ αι

ςε

ςυ λλογικό

επύπεδ ο.

Επιπλϋ ον, η δι αμόρ φω ςη ε νόσ πε ριβαλλο ντικο ύ
αξι ακού

ςυςτό ματοσ

ςε

ςυ νδυ αςμό

με

δραςτηριότη τεσ ςτη φύ ςη θα προςφϋρει ςτο υσ
μαθητϋσ

τα κ ατϊλλη λα εργαλεύα ώ ςτε

να

τα

αξιοπ οιόςουν ωσ ςυ ςτατικϊ ποιοτικόσ ζωόσ κ αι
ευεξύασ ενη μερωμϋ νω ν και δραςτόριων πολι τώ ν
που να τουσ εξαςφαλύ ζει πνευ ματικό, ψυχικ ό κ αι
ςωμ ατικ ό ιςο ρροπύ α, τό ςο κ ατϊ τη διϊρκεια τω ν
ςχο λικώ ν τουσ

χρόνων, αλλϊ κ υρύωσ κατϊ τη

μετϊβαςό το υσ ςτην ε νόλικ η ζω ό.

2.

Σε μια περύοδο που η ζωό ςτον πλανότη ϋχει την
ανϊγκη μασ περιςςότερο από ποτϋ, η προςπϊθειϊ μασ
για τη διϊςωςό

τησ

χρειϊζεται

να

εύναι

τόςο

ατομικό όςο και ςυλλογικό. Επιτακτικό προβϊλλει
διεθνώσ το αύτημα για ανακύκλωςη και εναλλακτικό
διαχεύριςη

ςυγκεκριμϋνων

προώόντων,

ώςτε

να

αποκαταςταθούν οι ιςορροπύεσ ςτη ςχϋςη ανθρώπου
και φύςησ. Προσ την κατεύθυνςη αυτό, η παρούςα
δρϊςη

ςυνδυϊζει

δραςτηριότητεσ,
βιωςιμότητα,

διαθεματικϋσ

ςχετικϊ με

την

αειφορύα

και

βιωματικϋσ

την περιβαλλοντικό
και

την

ενεργό

πολιτειότητα των εφόβων μαθητών. Με αφετηρύα
ςυγκεκριμϋνεσ πρακτικϋσ (ανακύκλωςη χαρτιού μπαταριών,

επαναχρηςιμοπούηςη

υλικών,

μεύωςη

περιβαλλοντικού αποτυπώματοσ), αλλϊ και με ςτό χο
την οικολογικό ςτϊςη ζωόσ και την καλλιϋργεια
ανθρωπιςτικών αξιών, φιλοδοξούμε να μοιραςτούμε
και να εμπλουτύςουμε τισ ιδϋεσ μασ με ςύγχρονεσ
μεθόδουσ.

Αλλϊζοντασ

απλϋσ

καταναλωτικϋσ

ςυνόθειεσ, αναδεικνύοντασ νϋα, βιώςιμα πρότυπα
ςυμπεριφορϊσ, κϊνοντασ ανακύκλωςη ςτο ςπύτι και
ςτο ςχολεύο, θα προςφϋρουμε ϋργο κοινωφελϋσ, ενώ
η πρωτοβουλύα τησ ανακύκλωςησ θα κϊνει πρϊξη την
περιβαλλοντικό ςυνεύδηςη των μαθητών μασ.

"Ανακυκλώνουμε Υλικά-Ανανεώνουμε
Ιδέεσ"

3.

Καθώσ η κλιματικό αλλαγό εύναι παρούςα, με εμφανό
αποτελϋςματα

(πλημμύρεσ,

θερμοκραςύασ

του

τυφώνεσ,

πλανότη)

και

αύξηςη
με

Κλιμα τικ ή αλλαγή

τουσ

επιςτόμονεσ να μιλούν για κλιματικό κρύςη, θεωρούμε
ότι

εύναι

ςημαντικό

να

αςχοληθούμε

με

το

ςυγκεκριμϋνο θϋμα. Βαςικό κατεύθυνςη τησ δρϊςησ
αυτόσ εύναι να ςυνειδητοποιόςουν οι μαθητϋσ ότι
"η κλιματικό αλλαγό ςυμβαύνει τώρα", ότι

"όλοι

εύμαςτε μϋροσ του προβλόματοσ αλλϊ μπορούμε να
γύνουμε μϋροσ τησ λύςησ" και ότι ϋχουμε ανϊγκη
από ϋνα νϋο τρόπο ζωόσ.
Συγκεκριμϋ να, ςτό χοσ εύναι οι μαθη τϋσ:
να μ ϊθο υν τι εύναι η κλιμ ατικό αλλαγ ό, τα
αύτι α και τισ επιπτώςεισ τησ,
να αναγνωρύ ςου ν τη ν παγκό ςμι α κλύμ ακ α
του προ βλόμ ατοσ, με λετώντασ τισ κ λιμ ατικϋσ
μεταβο λϋσ τόςο ςτη ν Ελλϊδ α ό ςο κ αι ςε
ϊλλεσ χώ ρεσ,
να αποκτόςουν καθημερινϋσ ςυνόθειεσ που
βοηθούν ςτην αλλαγό ςτϊςησ απϋ ναντι ςτο
περιβϊλλον,
να ευαιςθητοποιόςουν τουσ ανθρώπουσ του
περιβϊλλοντόσ τουσ (οικογϋνεια/φύλουσ) και
να επικοινωνόςουν το μόνυμα ςτην πόλη τουσ,
τελικ ϊ να γύ νου ν μϋρ οσ τησ λύ ςησ.
4.

Στόχοσ τησ παρούςασ δρϊςησ εύναι η καλλιϋργεια του
ςεβαςμού του δημόςιου χώρου μϋςα και από το
ςεβαςμό του χώρου του ςχολεύου. Η παραμονό των
μαθητών
εμπεδώνει

ςε

απρόςωπουσ

την

υποτύμηςη

ςχολικούσ
τησ

Αιςθητική αναβάθμιςη του ςχολικού
χώρου

χώρουσ

εκπαιδευτικόσ

διαδικαςύασ και ωθεύ ςυνόθωσ τουσ μαθητϋσ ςε
καταςτροφικϋσ πρακτικϋσ. Η ςυνεργαςύα όλων των
παραγόντων τησ μαθη ςιακόσ διαδικαςύασ -μαθητών,
καθηγητών και γονιών για την αιςθητικό αναβϊθμιςη
του ςχολεύου, αναπτύςςει τη δημιουργικότητα των
μαθητών και την αύςθηςη του "ανόκειν". Η δρϊςη ϋχει
όδη ξεκινόςει ςε ςυνεργαςύα με το ςύλλογο γονϋων
και κηδεμόνων.

ΕΠΑΓΓΕ ΛΜ ΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ε ΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
υμ μετ ο χ ή τ ων εκ π αιδ ε υτ ικ ών σε επ ιμο ρ φ ωτ ικέ ς δ ράσεις
A/A τόχ ο ς Βελτίωσης
1.

χέδιο Δράσης

Στόχοσ τησ δρϊςησ εύναι η επαγγελματικό ανϊπτυξη
και εξϋλιξη των εκπαιδευτικών του ςχολεύου μϋςα

Ανεςτραμμέ νη τάξ η

από την επιμόρφωςη, εφαρμογό και αξιολόγηςη
καινοτόμων διδακτικών πρακτικών. Με την δρϊςη
αυτό θα διερευνόςουμε κατϊ πόςο και με ποιεσ
προώποθϋςεισ

η

διδακτικό

πρ ακτικ ό

τησ

ανε ςτραμμϋ νησ τϊξησ μπορεύ να ε φαρμο ςτεύ μ ε
επιτυχύ α ςτο ςχολεύο μασ.
υμ μετ ο χ ή τ ων εκ π αιδ ε υτ ικ ών σε εθνι κά και ευρ ωπ αϊκ ά π ρο γ ράμ ματ α

Δεν ϋχει τεθεύ κ ϊποιοσ ςτό χοσ

