
Συλλογικός Προγραμματισμός Σχολικής Μονάδας

 

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1 Διδασκαλία καινοτόμων πρακτικών για την επιχειρηματικότητα. 
Καλλιέργεια επιχειρηματικών
ικανοτήτων με τη χρήση EntreComp

2
Εφαρμογή καινότομων διδακτικών πρακτικών για την ενίσχυση του 
ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των μαθητών/τριων στα 
εργαστηριακά μαθήματα του τομέα Υγείας - Πρόνοιας και Ευεξίας

Υγεία - Πρόνοια - Ευεξία...από μέσα
προς τα έξω!

Σχολική διαρροή - φοίτηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Η επαφή με πραγματικό περιβάλλον εργασίας, καλλιεργώντας 
κριτική και δημιουργική σκέψη

Aπο την Τάξη στην Επιχείρηση

2
Μέθοδος και διαδικασία της ενημέρωσης των μαθητών του Τομέα 
Μηχανολογίας και των κηδεμόνων τους για τις επιλογές μετά το 
ΕΠΑΛ εκτός από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

Προς την αγορά εργασίας και το
εργασιακό περιβάλλον του Τομέα
Μηχανολογίας

3
Μέθοδος και διαδικασία της ενημέρωσης των μαθητών του Τομέα 
Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας και των κηδεμόνων τους για τις 
επιλογές μετά το ΕΠΑΛ εκτός από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

Προς την αγορά εργασίας και το
εργασιακό περιβάλλον του Τομέα
Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας

4
Μέθοδος και διαδικασία της ενημέρωσης των μαθητών του Τομέα 
Πληροφορικής και των κηδεμόνων τους για τις επιλογές μετά το 
ΕΠΑΛ εκτός από την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

Γνωριμία με εταιρείες νέων
τεχνολογιών, πληροφορικής και
δικτύων της ευρύτερης περιοχής της
Θεσσαλονίκης και εμβάθυνση στις
προσδοκίες που έχουν αυτές από το
προσωπικό που απασχολούν

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1
Στην εκπαίδευση, αναγνώριση, κατανόηση, προστασία και εφαρμογή 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κάθε επίπεδο και τομέα

Ενωμένοι για τα ανθρώπινα
δικαιώματα. Εκπαίδευση, υλοποίηση,
γνωστοποίηση των ανθρώπινων
δικαιωμάτων από τις σχολικές
αίθουσες ως τους δρόμους καιπαντού.

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

1
Διασφάλιση της εφαρμογής του Γενικού εσωτερικού κανονισμού 
λειτουργίας και του Ειδικού κανονισμού ανά εργαστήριο του Τομέα 
Υγείας Πρόνοιας

Eσωτερικός κανονισμός των
εργαστηρίων Υγείας Πρόνοιας

2
Eσωτερικός κανονισμός των εργαστηρίων Ηλεκτρολογία και 
Ηλεκτρονικής

Διασφάλιση της εφαρμογής του
Γενικού εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας και του Ειδικού
κανονισμού ανά εργαστήριο του
Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής
και Αυτοματισμού

Σχολείο και κοινότητα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1 Αύξηση της εξωστρέφειας του ΕΚ Ευόσμου
Προβολή των δράσεων του ΕΚ
Ευόσμου

2
Δικτύωση και ενίσχυση σχέσεων με τους παράγοντες της σχολικής 
ζωής των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Δήμου Κορδελιού Ευόσμου

Ενημερωσεις μαθητών και γονεών
Γυμνασίων και Α' ΕΠΑΛ για το ΕΚ
Ευόσμου

3

Γνωριμία με ένα κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του τόπου μας 
μέσα από επαφή με τοπικούς φορείς, Μικρασιάτικους και 
Ποντιακούς πολιτιστικούς συλλόγους, τμήματα και σχολές του 
Α.Π.Θ. και του ΠΑΜΑΚ, ιδρύματα κλπ

Γεύσεις και αρώματα Ανατολής...!



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης

1
Η εφαρμογή και η σωστή εκτέλεση των τεχνικών αντιμετώπισης 
έκτακτων περιστατικών που χρήζουν πρώτες βοήθειες από τους 
εκπαιδευτικούς στους εργαστηριακούς χώρους.

Ενδοσχολικη επιμόρφωση
εκπαιδευτικών στις πρώτες βοήθειες

2
Συμμετοχή σε ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του 
Τομέα Μηχανολογίας σε πρακτικά θέματα Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων Ψύξης - Αερισμού και Κλιματισμού.

Ενδοσχολική επιμόρφωση
εκπαιδευτικών - Εργαστήριο
ψυκτικών και κλιματιστικών
εγκαταστάσεων

3
Συμμετοχή σε ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του 
Τομέα Μηχανολογίας σε πρακτίκα θέματα Μηχανών Εσωτερικής 
Καύσης

Ενδοσχολική επιμόρφωση
εκπαιδευτικών - Εργαστήριο
Μηχανών Εσωτερικής Καύσης

4
Συμμετοχή σε ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του 
Τομέα Μηχανολογίας σε πρακτίκα θέματα Συγκολλήσεων

Ενδοσχολική επιμόρφωση
εκπαιδευτικών - Εργαστήριο
Συγκολλήσεων

5
Καθιέρωση συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στον 
εργασιακό τους χώρο, υποστηριζόμενοι από κατάλληλα 
εκπαιδευμένους επιστήμονες.

Ενδοσχολική Επιμόρφωση
Εκπαιδευτικών Υγείας Πρόνοιας

6
Συμμετοχή σε ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών το τομέα 
Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού σε θέματα 
αντικεραυνικής προστασίας υπερτάσεων και ασφάλειας.

Ενδοσχολική επιμόρφωση
εκπαιδευτικών σε θέματα
υπερτάσεων και ασφάλειας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


