
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
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Εκπαίδευση των μαθητών σε επικοδομητικές
μεθόδους επανάληψης: α) Διαβάζω θεωρία β)
Μελετώ λυμένες ασκήσεις  γ)Λύνω βασικές
ασκήσεις  δ)Συγκεντρώνω απορίες για να
ρωτήσω την επόμενη μέρα
Οι μαθητές να μάθουν να επεξεργάζονται και να
αποδίδουν αποτελεσματικά σε ένα διαγώνισμα:
α) διαχείρηση χρόνου β) κατανόηση
εκφωνήσεων γ) χρήση πρόχειρου για σημειώσεις
δ) προσεκτικός επανέλεγχος γραπτού 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚΙΑΦΗΣ ΗΛΙΑΣ 

2

Τα Εκπαιδευτήρια "Παναγία Προυσιώτισσα"
συμμετέχουν ως πιλοτικός εταίρος στο Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Erasmus KA3 με τίτλο «CHOICE». 

Το «CHOICE» αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση
που βασίζεται στις ΤΠΕ και σε μια πρακτική και
καινοτόμο εκπαιδευτική διαδικασία STE(A)M, με
στόχο 
1. να ενισχύσει το ενδιαφέρον των νέων (14-18 ετών)
για θέματα STEM και για μια STEM σταδιοδρομία, και 
2. στη μείωση των αναντιστοιχιών μεταξύ δεξιοτήτων
και αναγκών στην αγορά εργασίας.
 

CHOICE
ΤΣΑΚΑΝΙΚΑΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

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

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχολείο και κοινότητα
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Θεωρούμε υποχρέωσή μας να ενημερώσουμε τον κόσμο
και ιδιαίτερα τα νέα παιδιά για τα οφέλη της
εθελοντικής αιμοδοσίας 

Η σύσταση της Τράπεζας Αίματος ως σκοπό έχει την
ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη πνεύματος
αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών
της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η προσφορά αίματος είναι προσφορά ζωής και η
εθελοντική αιμοδοσία είναι πράξη ανθρωπιάς και
αλληλεγγύης.

Η Αιμοδοσία είναι ανεκτίμητη κοινωνική προσφορά,
αποτελεί δώρο ζωής για όποιον έχει ανάγκη
μετάγγισης αίματος και είναι πράξη αγάπης και
απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας. Τα αποτελέσματά
της σώζουν ζωές, διότι το αίμα ούτε παράγεται, ούτε
αντικαθίσταται. Μόνο χαρίζεται!

Ο κάθε εθελοντής αιμοδότης  λαμβάνει ατομική κάρτα
αιμοδοσίας, με τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το αίμα
για δικές του ανάγκες ή των συγγενών του.

Η  προσφορά αίματος προς τους μαθητές του Σχολείου
ισχύει ακόμα και μετά την αποφοίτησή τους. Οι
παλαιοί μαθητές  μπορούν να απευθύνονται στην
Τράπεζα Αίματος, όταν παραστεί ανάγκη, έτσι
διατηρούνται  στενοί δεσμοί  με το Σχολείο.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
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Τα Εκπαιδευτήρια "Παναγία Προυσιώτισσα"
συμμετέχουν ως πιλοτικός εταίρος στο Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα Erasmus KA3 με τίτλο «CHOICE». 

Το «CHOICE» αποτελεί μια εκπαιδευτική προσέγγιση
που βασίζεται στις ΤΠΕ και σε μια πρακτική και
καινοτόμο εκπαιδευτική διαδικασία STE(A)M, με
στόχο 
1. να ενισχύσει το ενδιαφέρον των νέων (14-18 ετών)
για θέματα STEM και για μια STEM σταδιοδρομία, και 
2. στη μείωση των αναντιστοιχιών μεταξύ δεξιοτήτων
και αναγκών στην αγορά εργασίας.
 

CHOICE
ΜΕΛΙΚΟΚΗ 
ΔΗΜΗΤΡΑ 


