
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - 9520365
Στόχος Βελτίωσης:

Προβολή του έργου του σχολείου στην κοινωνία με σύγχρονα εργαλεία και μέσα επικοινωνίας. Ανάπτυξη
ιστολογίου - ιστοσελίδας.

Σχέδιο Δράσης: Εξωστρέφεια -διάχυση καλών πρακτικών
Άξονας: Σχολείο και κοινότητα
Συντονιστής Δράσης: ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Από τα αποτελέσματα της συστηματικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι η εξωστρέφεια της σχολικής μονάδας
είναι περιορισμένη και ότι η προβολή του εκπαιδευτικού έργου δεν είναι ικανοποιητική. Οι εκπαιδευτικοί
επισημαίνουν την αναγκαιότητα ανάδειξης της επιστημονικής, πολιτισμικής και κοινωνικής διάστασης του
εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με σύγχρονα εργαλεία
και μέσα επικοινωνίας.

Αλληλεπίδραση με άλλους δείκτες:

Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης αναμένεται να αναδείξει τις καλές πρακτικές του Νηπιαγωγείου, να
υποστηρίξει τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών, καθώς και τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων.
Επιπλέον θα συμβάλλει θετικά στην οργάνωση της σχολικής ζωής και θα βελτιώσει την εικόνα του
Νηπιαγωγείου στην ευρύτερη κοινωνία.

Στόχοι:

Άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα
Ανάπτυξη ιστοσελίδας της σχολικής μονάδας
Ανάπτυξη ιστολόγιου της σχολικής μονάδας
Οργάνωση δια ζώσης δράσεων διάχυσης του εκπαιδευτικού έργου

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Καθορισμός του πλαισίου λειτουργίας της ιστοσελίδας και του ιστολόγιου.
Επιμόρφωση για το τεχνικό πλαίσιο λειτουργίας και τις δυνατότητες
ιστοσελίδας, ιστολόγιου, καθώς και για τους πόρους και τα εργαλεία που
μπορούν να αξιοποιηθούν.
Ορισμός διαχειριστών.



Επιμόρφωση εκπαιδευτικών.
Συγκέντρωση υλικού για δημοσίευση.

Χρονοδιάγραμμα:

Το Σχέδιο Δράσης υλοποιείται καθ΄ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Ο σχεδιασμός γίνεται στην αρχή του
σχολικού έτους και ακολουθεί η υλοποίηση των δράσεων, ειδικότερα:

Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2022 : Σχεδιασμός:

Ενημέρωση εκπαιδευτικών.
Σχεδιασμός και οργάνωση.
Ενημέρωση γονέων.
Υλοποίηση και εφαρμογή των δράσεων.
Παρακολούθηση – ανατροφοδότηση της δράσης.

Ιανουάριος-Μάρτιος  2023 : Υλοποίηση:

Υλοποίηση και εφαρμογή των δράσεων.
Παρακολούθηση – ανατροφοδότηση της δράσης.

Μάιος-Ιούνιος 2023 : Αξιολόγηση/Αποτίμηση:

Υλοποίηση και εφαρμογή των δράσεων.
Παρακολούθηση – ανατροφοδότηση της δράσης.
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
Αξιολόγηση της δράσης.

 

Δεν προβλέπονται παρεμβάσεις στο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας και
τυχόν συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου.

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Ανθρώπινο Δυναμικό : Εκπαιδευτικοί με καλή γνώση ΤΠΕ, όλοι οι εκπαιδευτικοί για τη συγκέντρωση του υλικού,
γονείς, ΣΕΕ, ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

Υλικοτεχνική υποδομή : Ψηφιακή υποδομή της σχολικής μονάδας, προσωπικοί υπολογιστές εκπαιδευτικών,
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, κινητά τηλέφωνα.

Οικονομικοί πόροι : Για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης δεν απαιτούνται επιπλέον οικονομικοί πόροι από την
τακτική επιχορήγηση του σχολείου. Οτιδήποτε προκύψει στην πορεία θα καλυφθεί με τρόπους που ορίζει το
θεσμικό πλαίσιο.

Εργαλεία παρακολούθησης : Αξιοποιούνται δεδομένα του σχολείου όπως: Ημερολόγια ομάδας εργασίας,
Πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων, Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Ημερολόγιο κίνησης ιστολογίου-
ιστοσελίδας, τεχνικές παρατήρησης για την ομαδοποίηση των προβλημάτων. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα
για στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που έχουν σχέση με το αντίστοιχο σχέδιο δράσης και
γίνεται προσπάθεια αναβάθμισης της συνεργασίας του σχολείου με την οικογένεια μέσω επιμορφωτικών
συναντήσεων με τους γονείς.



Πηγές: Αξιοποιήθηκαν καλές πρακτικές και εμπειρίες σχολικών μονάδων που έχουν υλοποιήσει παρόμοιο σχέδιο
δράσης.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Συνεργασία των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό και τη διάχυση του
εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.
Διαρκής παρακολούθηση του σχεδίου δράσης σε όλα του τα στάδια του και
συνεχής. ανατροφοδότηση ενεργειών από το σύλλογο διδασκόντων ώστε να
μπορούν να γίνουν, μέσα από την ιεράρχηση προτεραιοτήτων, τροποποιήσεις,
αναθεωρήσεις ή ανάληψη επιπλέον δράσεων.
Ενημερωμένο ιστολόγιο – ιστοσελίδα.
Επισκεψιμότητα ιστολογίου – ιστοσελίδας.
Δημοσιοποίηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας.
Οργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων και ενημέρωσης γονέων με στόχο την
αναβάθμιση της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας ώστε να αντιληφθούν την
ανάγκη ενεργούς συμμετοχής στις δράσεις του σχολείου και τη
δραστηριοποίηση όλων των παραγόντων της σχολικής κοινότητας και του
ανοίγματος του σχολείου προς τα έξω.
Οργάνωση επιμορφωτικών συναντήσεων εκπαιδευτικών με πρωτοβουλία των
εκπαιδευτικών του σχολείου ή ευρύτερης ομάδας εκπαιδευτικών όμορων
σχολείων και ενημέρωσής τους από ειδικούς επιστήμονες ή παιδαγωγούς σε
θέματα που θα έχουν συνάφεια με την επιλογή και πραγματοποίηση του σχεδίου
δράσης που εκπονούν ως διδακτικό προσωπικό του σχολείου.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Ημερολόγια εκπαιδευτικών.
Πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων.
Συγκεντρώσεις γονέων και κηδεμόνων – αλληλεπίδραση – ανατροφοδότηση.
Η δράση παρακολουθείται από τη Συντονίστρια της δράσης καθώς και από την
ΣΕΕ, αξιολογείται καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς ώστε να βελτιώνονται οι
διαδικασίες και να τροποποιείται εφόσον απαιτείται.
Προβλέπονται συναντήσεις για ανταλλαγή απόψεων και καταγραφή ενεργειών,
προκειμένου να γίνει στο τέλος αξιολόγηση της δράσης. Όσο περισσότερο
προσεγγίσουμε τα ανωτέρω κριτήρια επιτυχίας τόσο περισσότερο επιτυχημένη
θα κριθεί η δράση.

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ



Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

Αποτελέσματα της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)


