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Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Σε μια πλειάδα περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης η ταχύτητα με την
οποία θα παρασχεθούν οι σωστές και ενδεδειγμένες πρώτες βοήθειες
στο θύμα, μπορεί να κάνει τη διαφορά, όσον αφορά την επιβίωσή του
ή όχι, καθώς και όσον αφορά τη βαρύτητα των παροδικών ή μόνιμων
βλαβών που ενδεχομένως αυτό θα υποστεί. Ζωτικό παράγοντα
λοιπόν αποτελεί η ύπαρξη στο άμεσο περιβάλλον του θύματος τη
στιγμή της έκτακτης ανάγκης, ατόμου ή ατόμων εκπαιδευμένων στις
πρώτες βοήθειες, που θα επέμβουν άμεσα.       Στόχος  του σχεδίου
δράσης, είναι η παροχή τέτοιου είδους εκπαίδευσης στους
ενδιαφερόμενους μαθητές και ει δυνατόν και η πιστοποίησή τους,
ώστε να μπορούν να προβούν στην παροχή πρώτων βοηθειών
προστατευμένοι και από τυχόν νομικές επιπλοκές.

          Λόγω του ότι το μαθητικό δυναμικό του σχολείου αποτελείται
από ενήλικους και ως εκ τούτου αυξημένης ωριμότητας στη
συντριπτική πλειοψηφία τους μαθητές, το ενδιαφέρον τους για
συμμετοχή στο συγκεκριμένο σχέδιο δράσης αναμένεται μεγάλο.

 

Εκπαίδευση μαθητών στις πρώτες
βοήθειες
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Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η θεωρητική και πρακτική άσκηση-
επιμόρφωση  καθώς και η απόκτηση τεχνογνωσίας και εμπειρίας στο
αντικείμενο σπουδών τους, 12 μαθητών των τομέων Μηχανολογίας
και Ηλεκτρολογίας του σχολείου μας, στα πλαίσια εγκεκριμένου
προγράμματος Erasmus (ο τίτλος του αποτελεί και τίτλο τουσχεδίου
δράσης), διαρκείας 16 ημερών, στην Κύπρο. Θαπραγματοποιηθούν
σεμινάρια σε διάφορα τεχνικά θέματα καιπρακτική άσκηση σε
επιχειρήσεις.

          Οι συμμετέχοντες μαθητές αναμένεται να ενισχύσουν και να
αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους ικανότητες και δεξιότητες, να
ευαισθητοποιηθούν επιχειρηματικά, να εμπεδώσουν πνεύμα
συνεργασίας και να τονώσουν την αυτοπεποίθηση τους και το
αίσθημα της επαγγελματικής τους ασφάλειας.

          Τέλος, θα τους δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορία και
τον πολιτισμό της Κύπρου και να αντιληφθούν τον άρρηκτο δεσμό
μεταξύ ελλαδικού και κυπριακού ελληνισμού.

Διατηρώντας τη Νεολαία Υπεύθυνη
και Ενήμερη στην Επιστήμη

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

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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 Στις σύγχρονες κοινωνίες η έννοια του εθελοντισμού κερδίζει
συνεχώς έδαφος, με τους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στην
αντιμετώπιση σημαντικών προβλημάτων, αναλαμβάνοντας
συλλογικά πρωτοβουλίες, δρώντας συμπληρωματικά προς τις
αρμόδιες αρχές ή και εντελώς ανεξάρτητα.

          Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η ευαισθητοποίηση των
μαθητών όσον αφορά την εθελοντική προσφορά, μέσω της έμπρακτης
συμμετοχής τους σε διάφορες δράσεις που θα οργανωθούν από το
σχολείο. Ενδεικτικά αναφέρουμε την οργάνωση εθελοντικής
αιμοδοσίας (διευκολύνεται από το ότι οι μαθητές μας είναι στη
συντριπτική πλειοψηφία τους ενήλικοι), την προσφορά υπηρεσιών σε
δομές προστασίας (ΚΑΠΗ κλπ), την συλλογή και προσφορά ειδών
(ρούχα, τρόφιμα κλπ) σε ιδρύματα και την προώθηση της
ανακύκλωσης(π.χ. ανακύκλωση μπαταριών με την ΑΦΗΣ).

Μαθητές και Εθελοντισμός

Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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Σε μια πλειάδα περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης η ταχύτητα με την
οποία θα παρασχεθούν οι σωστές και ενδεδειγμένες πρώτες βοήθειες
στο θύμα, μπορεί να κάνει τη διαφορά, όσον αφορά την επιβίωσή του
ή όχι, καθώς και όσον αφορά τη βαρύτητα των παροδικών ή μόνιμων
βλαβών που ενδεχομένως αυτό θα υποστεί. Ζωτικό παράγοντα
λοιπόν αποτελεί η ύπαρξη στο άμεσο περιβάλλον του θύματος τη
στιγμή της έκτακτης ανάγκης, ατόμου ή ατόμων εκπαιδευμένων στις
πρώτες βοήθειες, που θα επέμβουν άμεσα.      

          Στόχος  του σχεδίου δράσης, είναι η παροχή τέτοιου είδους
εκπαίδευσης στους εκπαιδευτικούς και ει δυνατόν και η
πιστοποίησή τους, ώστε να μπορούν να προβούν στην παροχή
πρώτων βοηθειών προστατευμένοι και από τυχόν νομικές επιπλοκές.

          Επίσης, μέσω χρηματοδότησης από Σχέδιο Δράσης ΜΝΑΕ θα
επιδιωχθεί η προμήθεια Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED),
συσκευής η χρήση της οποίας αποδεδειγμένα οδηγεί σε αυξημένα
ποσοστά επιβίωσης θυμάτων με καρδιακή μαρμαρυγή.

 

Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στις
πρώτες βοήθειες

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

A/A Στόχος Βελτίωσης Σχέδιο Δράσης
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          Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η θεωρητική και πρακτική
επιμόρφωση 10 εκπαιδευτικών του σχολείου μας, στα πλαίσια
εγκεκριμένου προγράμματος Erasmus (ο τίτλος του αποτελεί και
τίτλο του σχεδίου δράσης), διαρκείας 8 ημερών, στην Κύπρο
(E.R.C.I  Educational Research & Consultancy Institute ltd), πάνω σε
θέματα χρήσης των ΤΠΕ στην εξ αποστάσεως και στην μεικτή
(υβριδική) εκπαίδευση.

          Συγκεκριμένα θα καλυφθούν τα εξής θέματα:

Εξοπλισμός ενός συστήματος εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
και τρόπος χρήσης του.
Μικτή υβριδική μάθηση και οι δυνατότητές της.
Πρακτικές που ευνοούν τον σχεδιασμό ερευνητικών εργασιών
(projects), τη διαμόρφωση περιβαλλόντων συνεργατικής
μάθησης, την καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων στους
μαθητές και την ενεργοποίησή τους δημιουργώντας
μαθησιακές προκλήσεις.
Authoring Tools.
Αποτελεσματικός σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού.
Στάδια ανάπτυξης μιας εργασίας πολυμέσων.
Γνωριμία με τις δυνατότητες ενός L.M.S
Διαθέσιμες μορφές επικοινωνίας, περιορισμοί και
δυνατότητες που παρέχουν τα συστήματα σύγχρονης και
ασύγχρονης  τηλεκπαίδευσης.
Ανάπτυξη και αξιολόγηση αποτελεσματικών εργασιών/
διαγωνισμάτων.

Διατηρώντας τους Επαγγελματίες
Υπεύθυνους και Ενήμερους στην
επιστήμη.


