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Στα πλαίσια της δράσης με τίτλο «Διαδίκτυο; Ασφαλώς!»  που
υλοποιήθηκε την σχολική χρονιά 2021-2022 με σκοπό την
καλλιέργεια των ήπιων ψηφιακών δεξιοτήτων και του ψηφιακού
εγγραματισμού των μαθητών /τριών, επιχειρείται η ολοκλήρωση
επίτευξης των στόχων που τέθηκαν από τη σχολική μονάδα την
προηγούμενη χρονιά και οι οποίοι είτε λόγω μη διαθεσιμότητας των
φορέων ενημέρωσης είτε λόγω έλλειψης επιστημονικών συμβούλων
δεν πραγματοποιήθηκαν. Το ιδιαίτερα μεγάλο ενδιαφέρον των
μαθητών/ τριών για το διαδίκτυο , το οποίο αποτελεί μέσον
ενημέρωσης, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας κατέστησε αναγκαία τη
συνέχιση της δράσης. Η δράση «Διαδίκτυο και εθισμός» αποσκοπεί
στην αναγνώριση των περιπτώσεων εθισμού στο διαδίκτυο και τα
ψηφιακά μέσα εν γένει, στην ενημέρωση για τους κινδύνους που
ενέχει αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισής του. 

«Διαδίκτυο; Ασφαλώς!»

Σχολική διαρροή - φοίτηση
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Ο εν λόγω άξονας εξετάζει τη συστηματική απουσία και την ελλιπή
φοίτηση των μαθητών/μαθητριών από τη σχολικό μονάδα κατά τη
διάρκεια του διδακτικού έτους καθώς επίσης και τον βαθμό στον
οποίο υφίστανται. Επιπρόσθετα, στον άξονα αυτό διερευνάται η
έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στον χώρο του  σχολείο και η
παραμονή τους σε αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Ταυτόχρονα, προτείνονται τρόποι επίλυσης των προβλημάτων
φοίτησης που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν οι μαθητές. Με τον
δείκτη αυτό αξιολογούνται οι διαμορφωμένες πρακτικές του
σχολείου, οι διαδικασίες, τα μέτρα και οι παρεμβάσεις για την
αντιμετώπιση των περιστατικών σχολικής διαρροής. Στοχεύει στην
βελτίωση της συνέπειας των μαθητών στο σχολικό πρόγραμμα, η
οποία αυτόματα θα επιφέρει μείωση του ποσοστού σχολικής
διαρροής. Επιμέρους στόχος αποτελεί η διατύπωση σαφούς
κανονιστικού πλαισίου με πρακτικές και παρεμβάσεις, το οποίο θα
πρέπει να είναι αποδεκτό και να τηρείται τόσο από τους
εκπαιδευτικούς όσο και από τους μαθητές και τους γονείς.

 

 

«ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»
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 Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες
σχέσεις που αναπτύσσουν μεταξύ τους  οι μαθητές/-τριες στο
σχολικό περιβάλλον. Εστιάζει την προσοχή στην ανοικοδόμηση
συνεργατικών σχέσεων, σε ζητήματα επικοινωνίας, εμπιστοσύνης,
αλληλοσεβασμού, όπως και την αποδοχή της διαφορετικότητας στη
σχολική κοινωνία. Εξετάζεται η ικανότητα των μαθητών/-τριών να
διαχειρίζονται προβλήματα συμπεριφοράς, όπως εντάσεις και
συγκρούσεις. Παράλληλα, καταγράφονται περιστατικά σχολικής
βίας και εκφοβισμού. Σκοπός μέσω της ποσοτικοποίησης αυτών των
δεικτών, είναι η παρατήρηση και η διεξαγωγή συμπερασμάτων,
σχετικά με το ποσοστό που η σχολική κοινότητα  λειτουργεί ως ένα
πλαίσιο που σέβεται και διασφαλίζει τα δικαιωμάτων των παιδιών.
Ο εντοπισμός αδύναμων σημείων, θα συμβάλλει στη βελτίωση των
σχέσεων μεταξύ μαθητών/-τριών και της ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου, μέσω της ανάπτυξης δράσεων για την
καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας, την ενθάρρυνση θετικών
συμπεριφορών, την αξιοποίηση τεχνικών επίλυσης συγκρούσεων
στον χώρο του σχολείου, όπως και την πρόληψη και αντιμετώπιση
του σχολικού εκφοβισμού.

«Ένας για όλους και όλοι για έναν»

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
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Σχολείο και κοινότητα
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Στο πλαίσιο της δράσης «Σχολείο και Κοινότητα», το Δημοτικό
Σχολείο Κεφάλου αναθεωρεί τη δική του θέση στο κοινωνικό
γίγνεσθαι του τόπου. Θέτει ως πρωταρχικό στόχο την εξωστρέφεια
και την ενεργή συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή του τόπου και όχι
μόνο. Επιπλέον, σημαντική καθίσταται η επικοινωνία και η κοινή
δράση με κοντινά (και όχι μόνο) σε αυτό σχολεία και η διαμόρφωση
σχολικών δικτύων. Εν πρώτοις, θα επιχειρηθεί δημιουργία σχολικού
δικτύου με τα κοντινά δημοτικά σχολεία του πρώην Δήμου
Ηρακλειδών (Κεφάλου-Αντιμάχειας-Καρδάμαινας), ώστε συσφιχθούν
οι σχέσεις των μαθητών των σχολείων και μετέπειτα συντοπιτών.
Τέλος, βασική επιδίωξη του σχολείου θα είναι η συνεργασία με
όλους τους εμπλεκόμενους στην παιδεία φορείς, όπου αυτό
καθίσταται εφικτό, με απώτερο στόχο την κοινωνικοποίηση του
σχολείο ως μονάδα, αλλά και την εμπλοκή των μαθητών και των
γονέων τους σε κοινές δράσεις του χωριού και του νησιού, οι οποίες
θα δημιουργήσουν ευσυνείδητους πολίτες του σήμερα και του αύριο.

«Το Δημοτικό Σχολείο Κεφάλου επι-
κοινωνεί με τον κόσμο»

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης



1

Ο άξονας αφορά τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές
δράσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας εκπαίδευσης και την
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου των εκπαιδευτικών.
Βασικοί στόχοι είναι η υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και
η βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Προτεινόμενοι
δείκτες για την αξιολόγηση της επίτευξης των στόχων είναι η
συμμετοχή του σχολείου σε επιμορφώσεις από αρμοδίους φορείς, η
διοργάνωση ενδοσχολικών και διασχολικών επιμορφώσεων, η
ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών όπως η ετεροπαρατήρηση.

Με βάση τα παραπάνω θα δοθούν κίνητρα για τον εμπλουτισμό των
διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών των εκπαιδευτικών, ενώ
αναμένεται να υπάρξει θετική επίδραση στο σχολικό κλίμα και στις
σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.

 

 

«Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε
επιμορφωτικές δράσεις».

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Δεν έχει τεθεί κάποιος Στόχος


