ΓΥΜΝΑΣΙΟ
& ΛΥΚΕΙΟ
το σχολείο του αύριο... σήμερα!

Εφόδια για τις
προκλήσεις του
μέλλοντος

Η Φιλοσοφία μας

Το Γυμνάσιο – Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου είναι ένα Σχολείο Ανοιχτό στις προκλήσεις του
μέλλοντος, ένα σχολείο Ψηφιακό, Διαδραστικό και Βιωματικό. Είναι ένα Σχολείο που επιθυμούμε να
ανοίγει το βλέμμα και το μυαλό των νέων μας στις πραγματικότητες του κόσμου και να τους αφυπνίζει, για
να διεκδικήσουν έναν κόσμο δικαιότερο, έναν κόσμο ισότητας.
Στο Γυμνάσιο θέτουμε τις βάσεις του αυριανού ακαδημαϊκού πολίτη, επιδιώκοντας τη σωστή θεμελίωση
των επιστημονικών εννοιών, την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ευθύνης των εφήβων μαθητών μας, την άσκηση
της κριτικής τους σκέψης και την προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου μέσα από την πολυμορφία των
διδακτικών μέσων.
Στο Λύκειο επιδιώκουμε για τους μαθητές μας την αριστεία και τα βέλτιστα ακαδημαϊκά αποτελέσματα
μέσω της ανάπτυξης των απαιτούμενων δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, προκειμένου να επιτύχουν την
εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Παράλληλα, όμως, για όλους τους μαθητές μας υπηρετούμε την ιδέα ενός ζωντανού, χαρούμενου και
εξελισσόμενου Σχολείου, που εμπνέεται από τις αξίες της ελληνικής παράδοσης, προάγει την αγάπη για την
αλήθεια, πιστεύει στη δύναμη του πνεύματος και στην ελευθερία της σκέψης και σφυρηλατεί τη δύναμη του
χαρακτήρα.
Ποιό είναι το πρόσωπο των ανθρώπων που επιθυμούμε να διαπαιδαγωγήσουμε; Είναι:



Νέοι που εργάζονται ομαδικά, ανακαλύπτουν μέσα από την αυτενέργεια τη χαρά της γνώσης, υιοθετούν

θετική στάση απέναντι στη μάθηση και δημιουργούν μέσα από δραστηριότητες, οι οποίες οδηγούν στην
απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης.



Προσωπικότητες με ουσιαστική γενική μόρφωση, αξιόλογη αισθητική καλλιέργεια, καλλιτεχνική

ευαισθησία και σεβασμό προς το φυσικό περιβάλλον.




Άνθρωποι με ηθικό σθένος, ευρύτητα πνεύματος, ανθρωπιά και κατανόηση.
Πολίτες σκεπτόμενοι με ελεύθερη κρίση και δημοκρατικά ιδανικά, με ισχυρή συναίσθηση της ελληνικής

τους συνείδησης και της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας, με κοινωνικότητα και συνεργατικότητα, ικανοί να
εγγυηθούν το μέλλον του κοινωνικού συνόλου.
Γιώργος Κοτρώνης
Πρόεδρος Εκπαιδευτηρίων Πάνου

Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία,
κοινωνικές και ηγετικές δεξιότ

,
τητες

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα
Είναι σχεδιασμένο σε οριζόντια βάση, προκειμένου
οι μαθητές μας να εμπλουτίζουν με μεθοδικό τρόπο τις
γνώσεις τους, να καλλιεργούν την κριτική τους ικανότητα,
την υπευθυνότητα, την πρωτοβουλία, τις κοινωνικές και
ηγετικές δεξιότητές τους. Το πρόγραμμα μας αποσκοπεί στο
να ανταποκριθούν οι μαθητές μας στις υψηλές απαιτήσεις
του Σχολείου και να τους καταστήσει πρωταγωνιστές
στην προσπάθεια εισαγωγής στα ανώτατα και ανώτερα
εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά και στο πολιτιστικό και
κοινωνικό γίγνεσθαι. Ως πυρήνα του έχει το αντίστοιχο
Κρατικό αναλυτικό πρόγραμμα. Περιλαμβάνει όμως
επιπλέον ώρες και ποικίλες δημιουργικές δραστηριότητες
με στόχο την ενίσχυση και την ποιοτική αναβάθμιση της
διδασκαλίας με τη χρήση διαφορετικών προσεγγίσεων και
σύγχρονων εποπτικών μέσων.

Γιατί στο Γυμνάσιο
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει ως στόχο να θέσει τις βάσεις της μαθησιακής, κοινωνικής
και επαγγελματικής επιτυχίας, της συναισθηματικής ολοκλήρωσης και της ηθικής διαπαιδαγώγησης των εφήβων μας. Γι’ αυτό και στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου:
•

Εφαρμόζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας, που αναδεικνύει τις ικανότητες και

τις δεξιότητες κάθε παιδιού, καλύπτοντας τη σχολική ύλη.
•

Αξιοποιούνται συμπληρωματικά διδακτικά εγχειρίδια (εσωτερικές εκδόσεις) που παρουσιά-

ζουν τη διδασκόμενη ύλη με τρόπο ευχάριστο και εύληπτο.
•

Λαμβάνεται μέριμνα για την αναπλήρωση των μαθημάτων των μαθητών που απουσίαζαν

από το σχολείο, με στόχο την κάλυψη της διδαχθείσας ύλης.
•

Εφαρμόζεται για όσους μαθητές το επιθυμούν ο θεσμός της ενισχυτικής διδασκαλίας.

•

Οι ξένες γλώσσες διδάσκονται σε ομογενοποιημένα επίπεδα ικανοτήτων, με επιπλέον δι-

δακτικές ώρες από το κρατικό πρόγραμμα.
•

Υλοποιούνται διαθεματικές συνδιδασκαλίες με σκοπό την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή

όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και την ακαδημαϊκή τους βελτίωση.
•

Οι μαθητές προετοιμάζονται με απόλυτη επιτυχία για τα πτυχία ξένων γλωσσών και τα

διπλώματα πιστοποίησης δεξιοτήτων στη χρήση των υπολογιστών, που αποτελούν σημαντικότατα εφόδια για τη σύγχρονη κοινωνία.
•

Υλοποιούνται επιπλέον ώρες εργαστηριακής εξάσκησης στις Φυσικές επιστήμες στα πλή-

ρως εξοπλισμένα εργαστήρια, στα οποία οι μαθητές μαθαίνουν να εφαρμόζουν στην πράξη όσα
έχουν διδαχτεί θεωρητικά στο μάθημα.
•

Προσφέρονται εμπειρίες μέσα από πληθώρα καινοτόμων και βιωματικών εκπαιδευτικών

προγραμμάτων, διασυνδέοντας τις επιστήμες.
•

Παρέχονται από το Τμήμα Συμβουλευτικής και το Σύμβουλο Καθηγητή συμβουλευτικές υπη-

ρεσίες και ψυχολογική υποστήριξη σε μαθητές και γονείς, ώστε να προλαμβάνονται ή να αντιμετωπίζονται προβλήματα της ευαίσθητης εφηβικής ηλικίας οργανωμένα και συνεργατικά.

Γιατί στο Λύκειο
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών εξασφαλίζει όλα τα εχέγγυα για την επιτυχία του
μαθητή στο ΑΕΙ της επιλογής του. Γι’ αυτό και στο Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου:
•

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ολιγομελή τμήματα

με επιπλέον ώρες διδασκαλίας στα εξεταζόμενα σε πανελλαδικό επίπεδο μαθήματα της Γ
Λυκείου.
•

Σχεδιάζεται η έγκαιρη ολοκλήρωση της ύλης, ώστε να υπάρχει χρόνος για επαναλήψεις

•

Οι μαθητές γράφουν κάθε εβδομάδα διαγωνίσματα και διαγνωστικά τεστ για την αφο-

μοίωση και τον καλύτερο έλεγχο των γνώσεων τους.
•

Υλοποιούνται εξετάσεις προσομοίωσης, που ακολουθούν το πρότυπο των πανελλαδικών

εξετάσεων σε όλες τις τάξεις του Λυκείου.
•

Παρέχονται διδακτικά εγχειρίδια (εσωτερικές εκδόσεις), που παρουσιάζουν τη διδασκό-

μενη ύλη με τρόπο μεθοδικό και λειτουργικό, εμπλουτίζοντας τη διδασκαλία με συμπληρωματικές ασκήσεις και επαναληπτικές ενότητες, προετοιμάζοντας κατάλληλα τους μαθητές για τις
προαγωγικές και Πανελλαδικές εξετάσεις.
•

Οι μαθητές έχουν την υποστήριξη των καθηγητών με εξατομικευμένη διδασκαλία, προ-

κειμένου να κατανοήσουν πλήρως την εξεταζόμενη ύλη.
•

Υλοποιείται πρόγραμμα αναπλήρωσης των μαθημάτων για όσους μαθητές δεν μπορούν

να παρακολουθήσουν λόγω δικαιολογημένης απουσίας.
•

Εφαρμόζεται για όσους μαθητές το επιθυμούν διευρυμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (με-

σημβρινή ζώνη) για όλες τις τάξεις του Λυκείου με έμφαση στα μαθήματα που εξετάζονται σε
πανελλαδικό επίπεδο.
•

Υλοποιείται καλοκαιρινό τμήμα προετοιμασίας των υποψηφίων της Γ Λυκείου για τις Πα-

νελλαδικές εξετάσεις.
•

Παρέχεται συνεχής, άμεση και αντικειμενική ενημέρωση των γονέων.

•

Προσφέρονται από το Τμήμα Συμβουλευτικής συμβουλευτικές υπηρεσίες στους μαθητές

στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους για τις εξετάσεις, ενώ υποστηρίζονται μαθησιακά σε ατομικές συναντήσεις με το Σύμβουλο Καθηγητή.

Πληροφορική & Νέες Τεχνολογίες
STEM (Science Technology Engineering Mathematics)
Το Σχολείο μας, αποσκοπώντας στην ουσιαστική εμπέδωση της γνώσης, θεωρεί προτεραιότητά του
την εξοικείωση του μαθητή με τις Νέες Τεχνολογίες, παράλληλα με την πρωτοποριακή προσέγγιση του
γνωστικού αντικειμένου. Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και η ένταξη της φιλοσοφίας STEM στη
διαδικασία της μάθησης επιτρέπει στους μαθητές μας να διερευνούν υποθετικά ερωτήματα, να προσομοιώνουν καταστάσεις και φαινόμενα, να κάνουν ορατά πράγματα που διαφορετικά θα έμεναν αόρατα
και να κατανοούν με σαφήνεια αφηρημένες έννοιες.
Στο πλαίσιο αυτό οι Νέες Τεχνολογίες στο Γυμνάσιο - Λύκειο είναι ενταγμένες μέσα στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής, αποσκοπώντας στο να δώσουν στους μαθητές μας όλα εκείνα τα εφόδια,
ώστε να αντιλαμβάνονται και να εμβαθύνουν στους νέους όρους που έχει εισαγάγει στη γλώσσα μας η
ψηφιακή εποχή.
Στον εκπαιδευτικό μας σχεδιασμό το STEM δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο αποτροπής της στείρας αποστήθισης, εργαλείο ενθάρρυνσης στην κριτική προσέγγιση της γνώσης, στην αυτενέργεια, στη
συνεχή αναζήτηση και ενημέρωση πάνω στις νέες εξελίξεις. Για το λόγο αυτό οι μαθητές μας εντάσσονται στην Κοινωνία της Πληροφορίας μέσα από την καθημερινή χρήση και αξιοποίηση των εργαλείων
της νέας τεχνολογίας και επικοινωνίας με τους εξής τρόπους:
•
H διδασκαλία της Πληροφορικής γίνεται σε υπερσύγχρονο εργαστήριο.
•
Λειτουργούν Τμήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Προγραμματισμού.
•
Οι μαθητές προετοιμάζονται εντατικά και μεθοδικά για τις απαιτήσεις των πανελλήνιων εξετάσεων.
Προσφέρουμε στους μαθητές μας τη δυνατότητα Πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους στη χρήση
ηλεκτρονικών υπολογιστών, με διπλώματα (Diploma in IT Skills) αναγνωρισμένα από το κράτος και
διεθνούς ισχύος
•
Όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος διδάσκονται με τη χρήση Διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας, ενώ ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές αλληλοεπιδρούν με δυναμικό τρόπο με τη
χρήση όλων των σύγχρονων εργαλείων των ΤΠΕ.
•
Η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες προσθέτει στους μαθητές μας μια ευρύτερη θεώρηση της τεχνολογίας και τους προετοιμάζει για τον ψηφιακό κόσμο, στον οποίο θα ζήσουν.
•
Τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών διδάσκονται σε ειδικά εργαστήρια που είναι πλήρως εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά και ψηφιακά μέσα.
•
Αξιοποιούνται τα εργαλεία της νέας τεχνολογίας, μέσα από Projects και πολυποίκιλες διαθεματικές
εκπαιδευτικές δραστηριότητες.
•
Αξιοποιείται η ψηφιακή τάξη (e-class) των Εκπαιδευτηρίων, ως ευκαιρία για περαιτέρω εμπέδωση
της ύλης και εξάσκηση με τον ανάλογο μαθησιακό ρυθμό του μαθητή και ως δυναμικό εργαλείο προς
τον εκπαιδευτικό για αναβάθμιση των διδακτικών του τεχνικών.

Ξένες Γλώσσες
•

Στόχος του Γυμνασίου & του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου είναι

να προετοιμάσουν τους μαθητές, ώστε να γίνουν οι αυριανοί Πολίτες του
Κόσμου μέσα από την άριστη εκμάθηση δύο ξένων γλωσσών (αγγλικά, γερμανικά ή γαλλικά) και την ικανότητα ανταπόκρισής τους στις διεθνείς ακαδημαϊκές και επαγγελματικές απαιτήσεις. Η προσπάθειά μας δεν περιορίζεται στην εκμάθηση της γλώσσας αλλά επεκτείνεται στη γνωριμία και την
προσέγγιση του πολιτισμού των άλλων λαών, φροντίζοντας μ’ αυτόν τον
τρόπο να μεταδώσουμε στους μαθητές μας τις γνώσεις και τα εφόδια εκείνα, που θα τους επιτρέψουν να ζήσουν σ’ έναν κόσμο χωρίς σύνορα. Έτσι:
•

Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εντατική εκμάθηση ξένων γλωσσών σε

επίπεδα στη βάση των αναγκών των μαθητών, με επιπλέον ώρες διδασκαλίας, σύγχρονα συγγράμματα και καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους.
•

Αξιοποιούνται στη διδακτική διαδικασία και αγγλόφωνοι εκπαιδευτι-

κοί.
•

Τμήματα εντατικής προετοιμασίας για τις εξετάσεις απόκτησης πιστο-

ποιημένων πτυχίων γλωσσομάθειας.
•

Αξιοποιούνται οι Νέες Τεχνολογίες (Η/Υ, διαδραστικοί πίνακες, e-class,

διαδίκτυο, εξειδικευμένο εκπαιδευτικό λογισμικό), δημιουργώντας ενεργό
πλαίσιο βιωματικής και εξατομικευμένης μάθησης.
•

Οι ξένες γλώσσες γίνονται διεπιστημονικό εργαλείο προσέγγισης της

γνώσης, μέσω της διδασκαλίας και άλλων μαθημάτων στη ξένη γλώσσα
(π.χ. Φυσικές & Κοινωνικές Επιστήμες, Τέχνη κ.ά.) και την εκπόνησης ατομικών – ομαδοσυνεργατικών – διερευνητικών – διαθεματικών εργασιών
•

Οι μαθητές μας προετοιμάζονται και συμμετέχουν σε διεθνή και ευρω-

παϊκά συνέδρια και διοργανώσεις.
•

Υλοποιούνται «Όμιλοι» δημιουργικών δραστηριοτήτων, που καθιστούν

τη ξένη γλώσσα εργαλείο δημιουργικής αλληλεπίδρασης και ψυχαγωγίας.

Αθλητισμός
Η ισόρροπη και αρμονική ανάπτυξη
νου και σώματος αποτελεί βασική αρχή του
Σχολείου μας. Ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής και
υποστηρίζεται από άριστα καταρτισμένους
εκπαιδευτικούς της φυσικής αγωγής και της
προπονητικής, καθώς και από την αντίστοιχη
άριστη υλικοτεχνική υποδομή. Το πρόγραμμά
μας οδηγεί στη συστηματική εκμάθηση της τεχνικής πλήθους ομαδικών και ατομικών αθλημάτων. Δίδεται εξάλλου η δυνατότητα στους
μαθητές μας να εφαρμόσουν στην πράξη τις
ικανότητες τους μέσα από τη συμμετοχή τους
σε εσωτερικά πρωταθλήματα και διασχολικούς αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
και να γευτούν μ’ αυτόν τον τρόπο τη χαρά της
προσπάθειάς τους. Οι πολλές και εξαιρετικές
διακρίσεις των αθλητικών μας ομάδων δικαιώνουν απόλυτα την πρωταγωνιστική θέση του
αθλητισμού στο Σχολείο μας.

Καινοτόμα & Βιωματικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα
•

Επιδιώκοντας να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές μας να επεξεργαστούν και να ανακα-

λύψουν τον κόσμο, ακολουθώντας τις δικές τους διαδρομές, υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα διεπιστημονικής προσέγγισης, που τους παρέχουν με βιωματικό τρόπο τη δυνατότητα να
ερευνούν, να παρατηρούν, να ανακαλύπτουν, να επιλύουν προβλήματα, αναλύοντας και συνθέτοντας, να κατασκευάζουν, να δημιουργούν, να εκφράζονται και να συνδιαλέγονται, να ταξιδεύουν,
να στοχάζονται.
•

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναπτύσσονται πάνω στην ευρύτερη θεματική προσέγγιση της

διαμόρφωσης των μελλοντικών υπεύθυνων πολιτών του Κόσμου (global citizens), μέσα από θεματολογία που αφορά τη Ψηφιακή Τεχνολογία, την Αειφορία, τις Φυσικές Επιστήμες, τον Πολιτισμό, την
Οικονομία, τον Ενεργό Πολίτη, την Οδική Ασφάλεια, το Σεβασμό στη Διαφορετικότητα, την Πολυπολιτισμικότητα, την Υγεία κ.ά.. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις όπως:
•

Σχεδιασμός, κατασκευή καινοτόμων ερευνητικών εργασιών και υποβολή σε μαθητικά συνέδρια

και διαγωνισμούς.
•

Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Erasmus, Twinning, Μοντέλο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.ά.) και

Σχολικά Δίκτυα.
•

Περιβαλλοντικές και Πολιτιστικές Δράσεις.

•

Προγράμματα Αγωγής Υγείας.

•

Βουλή των Εφήβων, European Youth Parliament (Ε.Κ.Ν. – E.Y.P.), Forensics (Διαγωνισμός Έντε-

χνου και Ρητορικού Λόγου), «Λέμε την αλήθεια στην Εξουσία».
•

Προγράμματα Επιχειρηματικότητας Νέων.

•

Προγράμματα με χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας (Εκπαιδευτική Ρομποτική, coding, 3D Printing

software, Computer Aided Design software, Computational Fluid Dynamics software, κ.α.)
•

Όμιλοι: ομάδες μαθητών με ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και κλίσεις ασχολούνται με το αντικείμενο

του ενδιαφέροντός τους, (π.χ. Όμιλος Μαθηματικής Σκέψης, Δραματικός Όμιλος, Όμιλος Χορωδίας,
Όμιλος Δημιουργικής Γραφής, Χορευτικός Όμιλος, Όμιλος Δημοσιογραφίας, Αθλητικοί Όμιλοι κ.ά.).
•

Εκπαιδευτικοί περίπατοι και μορφωτικές επισκέψεις σε μουσεία, θεατρικές παραστάσεις, εκθέ-

σεις και άλλους χώρους πολιτισμού ευρύτερου ενδιαφέροντος.
•

Συνεργασίες, Αδελφοποίηση και Ανταλλαγές με σχολεία του εξωτερικού.

•

Πολιτιστικές εκδηλώσεις: οργάνωση συναντήσεων με προσωπικότητες των γραμμάτων και τε-

χνών, σχεδιασμός ενημερωτικών συζητήσεων με ειδικούς επιστήμονες, προετοιμασία θεατρικών
παραστάσεων και εθνικών και θρησκευτικών εορτών, συμμετοχή σε ανθρωπιστικές εκδηλώσεις.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες & Επαγγελματικός
Προσανατολισμός
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες σχεδιασμού του εκπαιδευτικού
μας προγράμματος. Το σχολείο μας έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει ένα πρόγραμμα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, το οποίο ενημερώνει και κατευθύνει τους μαθητές σχετικά με τα επαγγέλματα και τις
μελλοντικές επαγγελματικές τους επιλογές. Το πρόγραμμα ξεκινά στη Α’ Γυμνασίου και ολοκληρώνεται στη Γ΄
Λυκείου.
Οι Διευθύνσεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, το Γραφείο Συμβουλευτικής και η λειτουργία του Θεσμού του
Συμβούλου - Καθηγητή συγκροτούν τους βασικούς πυλώνες σχεδιασμού του Επαγγελματικού Προσανατολισμού
του Σχολείου μας. Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στα χρόνια της Β’θμιας εκπαίδευσης των μαθητών μας μια
ολοκληρωμένη εμπειρία Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Οι δράσεις που αναπτύσσονται είναι ποικίλες:

Προγράμματα Αξιολόγησης των Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων και Προτιμήσεων (testing), επισκέψεις
σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και επαγγελματικούς χώρους, Οργάνωση «Ημερών Σταδιοδρομίας», Ομιλίες από επαγγελματίες πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων, υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας και Εικονικής Επιχείρησης σε συνεργασία με σχετικά σωματεία και φορείς,
ενημερώσεις μαθητών του Λυκείου από Πανεπιστήμια του Εσωτερικού και του Εξωτερικού για τα Προγράμματα Σπουδών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κ.ά.

Οι Εκπαιδευτικοί μας
Το ζητούμενο σήμερα δεν είναι απλώς η εκπαίδευση/ διδασκαλία, αλλά το αποτέλεσμα και η εφαρμογή
της μάθησης, η συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διεργασία, καθώς και η ανάπτυξη της ικανότητας των
νέων ανθρώπων «να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν». Έμπειροι καθηγητές του Γυμνασίου – Λυκείου αναλαμβάνουν με κέφι και όραμα την καθοδήγηση των μαθητών, παρέχοντάς τους ουσιαστική και ποιοτική εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο αυτό οι Εκπαιδευτικοί μας έχουν διευρυμένο ρόλο και όχι στατικό. Προσεγγίζουν τη μάθηση
με νέους τρόπους διδασκαλίας κερδίζουν την προσοχή και προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών, αναλαμβάνοντας το ρόλο του εισηγητή, του εμψυχωτή, του διαμεσολαβητή, του παρακινητή, του συμβούλου, του εμπνευστή, του συντονιστή. Ο δάσκαλος γίνεται συνοδοιπόρος - καθοδηγητής στο δρόμο προς τη γνώση, την αριστεία
και την επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
Ο παιδαγωγός διαμορφώνει τις συνθήκες, ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο ευελιξίας στην προσφορά του
εκπαιδευτικού έργου, είναι ενδεχομένως και ο ίδιος εκπαιδευόμενος και καλείται να επανεξετάζει συνεχώς το
ρόλο του, ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκείς προκλήσεις νέων και επερχόμενων αλλαγών. Έτσι, συμμεριζόμενοι την αξία της δια βίου μάθησης και της συνεχούς κατάρτισης μέσω του Προγράμματος Επιμόρφωσης
των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, επιδιώκεται η διαρκής ενημέρωσή τους σε θέματα που αφορούν τους
επιστημονικούς κλάδους τους και γενικότερα θέματα διδακτικής, παιδαγωγικής, ψυχολογίας και συμβουλευτικής.

Γονείς
Το Σχολείο μας θεωρεί ότι η ανταλλαγή απόψεων, η αμφίδρομη ενημέρωση, η ουσιαστική συνεργασία
γονέων και εκπαιδευτικών σε κλίμα εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, βοηθητική της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό καθιερώνει τακτικές συναντήσεις γονέων και καθηγητών
αλλά και έκτακτες μετά από ραντεβού ή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του σχολείου. Στις συναντήσεις
αυτές γίνεται ολοκληρωμένη παρουσίαση και γόνιμη συζήτηση της πορείας του μαθητή σε σχέση, τόσο με
τις γνωστικές του επιδόσεις, όσο και με τις συγκεκριμένες ανάγκες και χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν.

Εγκαταστάσεις
•

Οι υπερσύγχρονες Εγκαταστάσεις μας έχουν σχεδιαστεί μέσα σ’ ένα περιβάλλον με γνώμονα μια δημι-

ουργική και αποτελεσματική μάθηση, την οποία οι μαθητές αποκτούν με τη συμμετοχή τους σε ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Γυμνάσιο - Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο αντικεραυνικής προστασίας και υψηλής αισθητικής στη βάση των προδιαγραφών που θέτει το επίσημο θεσμικό πλαίσιο
και των αρχών προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας. Οι εγκαταστάσεις μας περιλαμβάνουν:
•

Χώρους Υποδοχής.

•

Άρτια εξοπλισμένες αίθουσες διδασκαλίας με σύνδεση στο διαδίκτυο, προβολέα διαφανειών, τηλεόρα-

ση, βίντεο και διαδραστικούς πίνακες της πιο σύγχρονης τεχνολογίας.
•

Υπερσύγχρονο εργαστήριο πληροφορικής σε δίκτυο και με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

•

Υπερσύγχρονα εργαστήρια Φυσικών επιστημών, εξοπλισμένα με multimedia και μόνιμα συνδεδεμένα με

το Διαδίκτυο.
•

Αίθουσα Βιβλιοθήκης - Αναγνωστηρίου.

•

Οργανωμένο και άνετο κυλικείο για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

•

Αθλητικές εγκαταστάσεις για basketball, volleyball, tennis, ping pong, football 5x5, χορού, κολύμβησης.

•

Άνετοι και αυτόνομοι προαύλιοι χώροι για τους μαθητές του Γυμνασίου - Λυκείου.

Υπηρεσίες
•

Έκδοση σχολικών βοηθητικών εγχειριδίων για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου -Λυκείου.

•

Ασφαλή μεταφορά από και προς το σπίτι με σύγχρονα λεωφορεία.

•

Ασφαλής φύλαξη του σχολικού μας χώρου με περίφραξη και προσωπικό Φυλάκων.

•

Λειτουργία πλήρως εξοπλισμένου εστιατορίου και κυλικείου, όπου προσφέρεται καθημερινά φαγητό και

τρόφιμα από υλικά εγγυημένης ποιότητας.
•

Χρήση κλειστής θερμαινόμενης πισίνας.

•

Συστηματική χρήση των υπηρεσιών που παρέχει η δανειστική Βιβλιοθήκη του Σχολείου μας μέσα από

προγράμματα εξοικείωσης με το χώρο, εξεύρεσης της ζητούμενης πληροφορίας ή πηγής και προσέγγισης της
γνώσης με την καθοδηγούμενη σύνθεση εργασιών.
•

Προσφορά Πρώτων Βοηθειών από εξειδικευμένο προσωπικό.

Ευρύτερες Δράσεις
•

Το Σχολείο μας, ως τμήμα ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού οργανισμού,

αναπτύσσει μια ευρύτερη κοινωνική και επιστημονική δράση με βασικό στόχο να
αποτελέσει μια πολυδύναμη και γόνιμη πνευματική εστία στη Περιφέρεια μας. Ως εκ
τούτου σχεδιάζονται δράσεις που αφορούν σε:
•

Επιμορφωτικά Σεμινάρια και Συμβουλευτική γονέων: κύκλοι συναντήσεων

με ενημερωτικές εισηγήσεις και επιμορφώσεις σε επίκαιρα θέματα ψυχοπαιδαγωγικής, συμβουλευτικής και άλλων επιστημονικών πεδίων, που ενδιαφέρουν τόσο τους
εκπαιδευτικούς και τους γονείς του σχολείου όσο και τον ευρύτερο πληθυσμό.
•

Οργάνωση Συνεδρίων & Ημερίδων: κύκλοι ομιλιών από διακεκριμένους στο

χώρο τους επιστήμονες και πνευματικούς ανθρώπους, καθηγητές του σχολείου μας
και ευρύτερους φορείς της περιφέρειας μας.
•

Προγράμματα Εκπαίδευσης Ενηλίκων: κύκλοι σπουδών δια βίου εκπαίδευ-

σης για τον ευρύτερο πληθυσμό της περιφέρειας μας που επιθυμεί να διευρύνει το
μορφωτικό του ορίζοντα, να εμπλουτίσει τις γνώσεις του, να καλλιεργήσει τα ενδιαφέροντά του.
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