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Οι συνθήκες λειτουργίας του σχολείου μέσα στην πανδημία
(πολύμηνη, αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) έχουν
δημιουργήσει την ανάγκη να αναπτυχθεί η δημιουργική σκέψη των
μαθητών/μαθητριών ως “αντίδοτο” στην τυποποιημένη και
απρόσωπη (κυριολεκτικά και μεταφορικά) εκπαιδευτική διαδικασία
της τηλεκπαίδευσης. Ενδυνάμωση των διαπροσωπικών σχέσεων
μεταξύ των μαθητών/μαθητριών, κοινωνικοποίηση μετά τον
εγκλεισμό, δημιουργία κλίματος αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης.
Καλλιέργεια δεξιοτήτων και διαφοροποιημένης δημιουργικότητας
μαθητών/μαθητριών.

Θα υλοποιηθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες: α) Εφαρμογή
προσέγγισης CLIL (Content and Language Integrated Learning), β)
Εκπαιδευτικά παιχνίδια με θέμα την κλιματική κρίση και τον
πολιτισμό, γ) Εκπαιδευτική επίσκεψη σε ΚΠΕ (Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης), δ) Δραστηριότητες στο πλαίσιο του
θεσμού “Erasmus Days”, ε) ενεργή συμμετοχή των
μαθητών/μαθητριών στην δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών, στ)
Δημιουργικές δραστηριότητες στα πλαίσια του ευρωπαϊκού
προγράμματος θρησκευτικής εκπαίδευσης “Educ8” για την
αντιμετώπιση του θρησκευτικού φανατισμού και της βίας, ζ)
Δραστηριότητες στα πλαίσια προγράμματος σχετικού με τα
θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία της Θεσσαλονίκης.

Καλλιέργεια δημιουργικότητας
μαθητών/μαθητριών στο πλαίσιο
τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
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Το σχολείο μας, το 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος» προσπαθώντας να
ανοίξει τις πόρτες του σε όλη τη σχολική κοινότητα( Γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές/μαθήτριες) ,
στην τοπική κοινωνία και στους φορείς , προτίθεται να διοργανώσει μια σειρά διαλέξεων με θέματα
που θα επιλέξουν οι γονείς μέσα από μια ποικιλία θεμάτων, που θα προτείνει το σχολείο. Η Κοινότητα
του Σχολείου αλλά και η Τοπική Κοινωνία θα ενημερωθούν για θέματα που θα προσδιοριστούν
ακριβώς μετά από αποστολή ερωτηματολογίου που θα αποσταλεί στους γονείς.

Στόχοι της δράσης είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση όλης της Σχολικής Κοινότητας από
υπεύθυνους επιστήμονες για ποικίλα θέματα,  η κριτική αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούν
τα μέλη της Σχολικής Κοινότητας με την βοήθεια ειδικών και γενικότερα η σύνδεση  όλης της
Σχολικής Κοινότητας και της Τοπικής Κοινωνίας  με το σχολείο.

«ΑΝΟΙΧΤΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
«ΜΑΝΟΛΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»

Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
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 Οι στόχοι της δράσης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΜΑΝΟΛΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ» που προαναφέρθηκαν καλύπτει και τον άξονα αυτό.

«ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «ΜΑΝΟΛΗΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ»
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Μετά τη συγκρότηση της ομάδας εργασίας και τον καταμερισμό
αρμοδιοτήτων, θα ακολουθήσει συζήτηση για τις δραστηριότητες
που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης.
Οι προτάσεις της Ομάδας εργασίας θα καταγραφούν και στη
συνέχεια, τα μέλη της θα αναλάβουν την ενημέρωση των
μαθητών/τριών αλλά και των γονέων τους. Θα ενημερωθεί η
Πρόεδρος και τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της
Σχολικής Μονάδας, ώστε να ανιχνευτεί η δυνατότητα συνεργασίας
και συνδρομής τους στο όλο εγχείρημα. Στο πλαίσιο αυτό τυχόν
δραστηριότητες που αποσκοπούν στη συγκέντρωση χρημάτων για
κάποιο κοινωφελές ίδρυμα θα πραγματοποιηθεί μόνο με τη σύμφωνη
γνώμη του Συλλόγου γονέων και Κηδεμόνων και την ανάληψη από
μέρους τους της ευθύνης για τη συγκέντρωση και τη διάθεση των
χρημάτων.

            Θα παρουσιαστούν οι προτεινόμενες δραστηριότητες και θα
ζητηθεί από τους ίδιους να καταθέσουν σχετικές προτάσεις, ώστε να
προβληματιστούν, να ευαισθητοποιηθούν και να συμμετάσχουν
συνειδητά και αυτοβούλως στην προσπάθεια.

 

 

«Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί εν
εθελοντική … δράσει! Σχολικό σώμα
εθελοντών»

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος
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Στόχος της ομάδας εργασίας είναι:

Η ανάδειξη των ιδιαίτερων ταλέντων και κλίσεων των
μαθητών/τριών
Η συνειδητοποίηση από τους μαθητές/τριες της δυνατότητα
αξιοποίησης των ταλέντων τους για να εκφράζονται
δημιουργικά αλλά και για να προσφέρουν στον συνάνθρωπο
Η σύσφιγξη των σχέσεων και η αρμονική συνεργασία όλων
των μελών της σχολικής κοινότητας (μαθητές, γονείς,
εκπαιδευτικοί)
Το άνοιγμα του σχολείου στην Κοινωνία μέσα από την
εθελοντική προσφορά
Η κατανόηση από τους μαθητές/τριες της σημασίας της
προσφοράς στον συνάνθρωπο
Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών απέναντι σε
σημαντικά κοινωνικά προβλήματα

«Μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί εν
εθελοντική … δράσει! Σχολικό σώμα
εθελοντών»

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


