
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

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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  Α. Επίλυση Τεχνικών Εκκρεμοτήτων

1. Αποκατάσταση του κατεστραμμένου οδοστρώματος μπροστά
από την κεντρική είσοδο του σχολείου. Χάραξη λωρίδων
διάβασης των πεζών και τοποθέτηση  σχετικών πινακίδων
σήμανσης (Αρ. Πρωτ. 05-08.01.2021). Τοποθέτηση και 2
φωτεινών σηματοδοτών εκατέρωθεν του δρόμου με διακόπτες
για τους πεζούς. Η αναγκαιότητα του όλου έργου είναι
καθοριστικής σημασίας  για την ασφάλεια τωνμαθητών/τριων
και των εκπαιδευτικών τους, από ταδιερχόμενα αυτοκίνητα
που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες μπροστά από το
σχολείο. 

2. Επικινδυνότητα από τη πτώση σοβάδων πίσω  εξωτερικού
τοίχου του κτιρίου (Αρ. πρωτ. 11-14.01.2021). Εξαιτίας αυτού
του προβλήματος έχει κλείσει η πρόσβαση με αποτέλεσμα να
στερούνται οι μαθητές/τριες το άθλημα της τοξοβολίας.

Β. Ανάγκη προσθήκης νέας αίθουσας για τις συνεδρίες του 
Ε.Ε.Π.

 Η συγκεκριμένη αίθουσα απαιτεί μελέτη τοποθέτησης από την
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και να έχει επιφάνεια ι τουλάχιστον 12-
15 τμ. Προτείνεται   η επιλογή της προκατ κατασκευής για την
αποφυγή χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών.

 

Επίλυση Τεχνικών Εκκρεμοτήτων στο
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αργοστολίου και
προσθήκης νέας αίθουσας για το ΕΕΠ
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 Ενέργειες (μεθοδολογία) για τη υλοποίηση της δράσης 

 Να σταλεί έγγραφο από τον Δ/ντη:

1. στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και στον Πρόεδρο της
Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Αργοστολίου

2. στον Εκπρόσωπο των Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου.
3. να προγραμματιστούν συναντήσεις με τους Φορείς του Δήμου

ακόμη και με τον ίδιο τον δήμαρχο
4. στον Πρόεδρο της Κοινότητας Φαρακλάτων για να ενισχυθεί

περισσότερο το αίτημα.

Χρονοδιάγραμμα 

Από 1η Νοεμβρίου 2021- έως και 31η Μαιου 2022

Πόροι –μέσα- ερευνητικά εργαλεία

Απο τον τον Προϋπολογισμό του Δήμου Αργοστολίου  για τις
δαπάνες των σχολείων Πρωτοβάθμιας –ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης
και το Πρόγραμμα Φιλόδημος. 

Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της δράσης

Μέσω τηλεφωνημάτων, προσωπικών συναντήσεων του Δ/ντη με
όλους τους παραπάνω εμπλεκόμενους.

Κριτήρια επιτυχίας της δράσης

Να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η συνολική δαπάνη. 
 Απαιτείται επαναπροσδιορισμός της δαπάνης  για την επισκευή των
σοβάδων επειδή με τον προηγούμενο προυπολογισμό του έργου δεν
παρουσιάστηκε ενδιαφέρον από πλευράς των εργολάβων.

 

 

Επίλυση Τεχνικών Εκκρεμοτήτων στο
Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Αργοστολίου και
προσθήκης νέας αίθουσας ΕΕΠ

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Σχέσεις σχολείου και τοπικής κοινότητας

1. Εθελοντικός καθαρισμός των παραλιών στο Αργοστόλι απο τα
σκουπίδια (πλαστικά μπουκάλια, πλαστικές συσκευασίες, ξύλα,κλπ)
σε συνεργασία με άλλους Φορείς.

2.Εθελοντική δενδροφύτευση μετά τις καταστροφές απο τον
κυκλώνα  Ιανό σε συνεργασία με το τον Δήμο Αργοστολιου,  την
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και άλλους Φορείς.

3.Επισκέψεις στο τοπικό Πολιτιστικό Κέντρο "Παναιτ Ιστράτη" σε
εκθέσεις και άλλες δράσεις που πραγματοποιούνται στο χώρο.

4.Εκκλησιασμός σε σημαντικές εορτές στη κεντρική Εκκλησία,
παρουσία των κατοίκων της Κοινότητας

 

 

 

Ενίσχυση σχέσεων με τοπική
κοινωνία
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1 Πρόσκληση μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών απο άλλα σχολεία
σε κοινές δράσεις στα εργαστήρια του σχολείου και σε αθλητικές
δρστηριότητες (π.χ boccia, ping pong και τοξοβολία)

2. Προβολή του έργου του σχολείου μέσω διαδικτύου με συνέντευξη
Δ/ντή, αναρτήσεις σε sites και ραδιοφωνική συνέντευξη Δ/ντή.

3.Προσφορά  χειροποίητων ημερολογίων, γουριών κατά τα
Χριστούγεννα, λαμπάδων για το Πάσχα από το Εργαστήριο
Χειροτεχνίας.

4. Επισκέψεις σε τοπικούς Επαγγελματικούς Φορείς (π.χ.
Ελαιοτριβείο, Οινοποιίο, Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς) που θα
μπορούσαν δυνητικά να αποτελέσουν χώρους εργασίας των
μαθητών/τριών μας.

 

 

Προβολή σχολείου προς την τοπική
κοινωνία με σειρά δράσεων

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Σύντομη Περιγραφή Δράσης:

Συμμετοχή όλων στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο: 
«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και Εφηβεία». 
Συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στις 2 επιμορφωτικές 
ημερίδες του ΙΕΠ
Συμμετοχή σε ένα δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο, 15 ωρών με
θέμα: "Οι Νέες Τεχνολογιες στην ΕΑΕ. Δυνατότητες στη 
διδασκαλία και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση"
(προσφορά της επιχείρησης MySystemLand).

Αναγκαιότητα- Στόχοι: 

Η ενίσχυση και εμπλουτισμός των γνώσεων και η ανάπτυξη
δεξιοτήτων.

Ενέργειες (Μεθοδολογία) για την υλοποίηση της Δράσης:

Ενημέρωση και εγγραφή στα σεμινάρια.

Χρονοδιάγραμμα: 

Το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο  θα πραγματοποιηθεί στις
09/11/2021

Οι 2 Ημερίδες του ΙΕΠ θα πραγματοποιηθούν στις 26 Νοεμβρίου και
3 Δεκεμβρίου αντίστοιχα.

Το 15ωρο σεμινάριο  θα πραγματοποιηθεί από 8/01/2022 έως και
26/02/2022.

Πόροι- μέσα- ερευνητικά εργαλεία:

Χρηματοδοτούμενα σεμινάρια του Υπουργείου Παιδείας. 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και σύνδεση στο διαδύκτυο για τις
παρακολουθήσεις. 

Διαδικασίες παρακολούθησης και αξιολόγησης της Δράσης:

Συμμετοχή σε τεστ και εργασίες αξιολόγησης.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης:

Ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών.

 

Συμμετοχή Εκπ/κων σε
Επιμορφωτικές Δράσεις

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


