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Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
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Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών πρακτικών, ενίσχυση ήπιων και
ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών. Να συνειδητοποιήσουν οι
μαθητές/τριες τους κινδύνους του διαδικτύου και να γνωρίσουν την
ύπαρξη και χρήση προστατευτικών ενεργειών και προγραμμάτων.
Να κάνουν ποιοτική, ασφαλή και ορθολογική χρήση του διαδικτύου.
Να αναγνωρίζουν μορφές διαδικτυακού εκφοβισμού και ιστότοπους
με αμφίβολο και επικίνδυνο περιεχόμενο.. Να ενημερωθούν οι γονείς
ώστε να δρουν διαμεσολαβητικά ώστε να εξασφαλίζουν ασφάλεια
στα παιδιά τους για το διαδίκτυο. Να δημιουργήσουν οι
μαθητές/τριες ενημερωτικό υλικό για τη θετική χρήση του
διαδικτύου. 

 

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Σχολική διαρροή - φοίτηση

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών
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Οι σχέσεις μεταξύ εφήβων και συγκεκριμένα οι υγιείς σχέσεις,παίζουν καθοριστικό ρόλο για τη
μετέπειτα ομαλή ψυχοκοινωνικήτους εξέλιξη. Το σχολείο λειτουργώντας ως ένα μέσοκοινωνικοποίησης
και συναναστροφής προωθεί την ανάπτυξηκοινωνικών δεξιοτήτων, την ανταλλαγή και διαμόρφωση
απόψεωναλλά και την κάλυψη βασικών συναισθηματικών αναγκών. Με άλλαλόγια, το σχολείο στη
σημερινή μορφή του δεν θα μπορούσε ναλειτουργεί μόνο ως φορέας ακαδημαικής εξέλιξης του μαθητικού
πληθυσμού. Γι΄ αυτό και κατευθύνεται με έντονο ρυθμό σε μιακοινωνικοπαιδαγωγική διάσταση. Η
ενσωμάτωση στο σχολικόπλαίσιο αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για τους/τις μαθητές/τριες.

Βελτιστοποίηση
σχέσεων
μεταξύ
μαθητών/τριών

Σχέσεις μεταξύ μαθητών / μαθητριών και εκπαιδευτικών
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Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
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Υλοποίηση δράσης ενημέρωσης γονέων και κηδεμόνων καθώς και
μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών για θέματα γενικού-κοινωνικού 
ενδιαφέροντος (κυκλοφοριακή αγωγή & οδική ασφάλεια), μεσω
σχεδιασμού και  κατασκευών από μαθητές/τριες με παρουσίαση των
και επιμόρφωση ενημέρωση  από αρμόδιους φορείς (Ελληνική
Αστυνομία). Η δράση αυτή είναι και χρονικά συνδεδεμένη με ένα
δυσάρεστο γεγονός που συνέβη πριν από λιγο καιρό στην Κέα,
(τροχαίο θανατηφόρο με μηχανή ένας πρωην μαθητής μας 22 ετών
λογω κακής οδηγικής συμπεριφοράς) και σε συνάρτηση με το ότι
πολλοί μαθητές μας κυκλοφορούν με αυτοκίνητα και μηχανάκια).

Η οδική ασφάλεια και η
κυκλοφοριακή αγωγή ως πολύτιμος
σύμβουλος γνώσεων στην Β/θμια
Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διοικητική λειτουργία

Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
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Με την εξέλιξη της τεχνολογίας και ιδιαίτερα των Τεχνολογιών
Πληροφορίας και Επικοινωνίας κρίνεται απαραίτητο να γίνει μελέτη
και αλλαγή στο υπάρχον δίκτυο δομημένης καλωδίωσης της
σχολικής μονάδας. Πρίζες δικτύου (ethernet) να τοποθετηθούν σε
κάθε τάξη (αίθουσα) και στους υπόλοιπους χώρους (όπως βιβλιοθήκη
και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για να γίνεται με καλύτερη
ταχύτητα και ποιότητα η σύνδεση με το internet. Επίσης να γίνει
τοποθέτηση με μόνιμη βάση οροφής ή τοίχου βιντεοπροβολέα ή
τηλεόρασης SMART TV σε κάθε τάξη για εφαρμογή σύγχρονων-
καινοτόμων διδακτικών πρακτικών. Η προμήθεια και εγκατάσταση
αυτών μέσω σχολικής επιτροπής ή εύρεσης χορηγών.

Εκσυγχρονισμός-βελτίωση δικτύου
δομημένης καλωδίωσης και
εγκατάσταση εικονοπροβολέων



Σχολείο και κοινότητα
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Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
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Να πραγματοποιηθούν με ευθύνη και σχεδιασμό από την Διεύθυνση
της σχολικής μονάδας ενδοσχολικές επιμορφώσεις και παρακίνηση
για συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις από αρμόδιους
φορείς για ανάπτυξη του γλωσσικού και επιστημονικού
εγγραματισμού.

Ενδοσχολικές επιμορφώσεις και
συμμετοχή σε επιμορφωτικές δράσεις

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
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Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικό-ευρωπαικό πρόγραμμα με
ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών ώστε να αναπτύξουν οι
μαθητές/τριες συνεργατικές κοινωνικές δεξιότητες, την εξάσκηση
της φαντασίας και της δημιουργικότητας των. Ανάπτυξη δεξιοτήτων
επίλυσης προβλημάτων τα οποία δημιουργούνταο λόγω της
συνύπαρξης σε ομάδες. Συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και
μαθητών/τριών για την επίτευξη κοινού στόχου. Τα οφέλη από την
συμμετοχή πολλαπλά και για το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς
και τους μαθητές/τριες.
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