
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: ΕΠΑ.Λ. ΜΗΛΟΥ - 2950082
Στόχος Βελτίωσης:

1. Βελτίωση υποδομών ΤΠΕ σχολείου.

2. Προστασία Μαθητικού και Εκπαιδευτικού Δυναμικού από τον κίνδυνο ατυχήματος λόγω της μη ασφάλισης
των πορτών και των παραθύρων.

3. Βελτίωση των συνθηκών της μαθησιακής διαδικασίας.

4. Ανακατανομή υλικού που αντικαταστάθηκε με πιο σύγχρονα υλικά κατά την αναβάθμιση της αίθουσας
εκδηλώσεων.

Σχέδιο Δράσης: Συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού αιθουσών και εργαστηρίων
του ΕΠΑ.Λ. Μήλου
Άξονας: Ηγεσία - Οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας
Συντονιστής Δράσης: ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ:

Λόγω παλαιότητας πολλοί υπολογιστές δεν μπορούν να υποστηρίξουν τα
σύγχρονα λογισμικά.
Για τις γενικότερες  διοικητικές ανάγκες απαιτείται μεγαλύτερος αριθμός
υπολογιστών, προκειμένου οι καθηγητές της σχολικής μονάδας να μπορούν να
εκτελέσουν διοικητικό έργο.
Προμήθεια υπολογιστών για τις αίθουσες διδασκαλίας ώστε να διευκολύνεται
η χρήση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων.
Πρόληψη ατυχημάτων λόγο φθαρμένου εξοπλισμού στήριξης πορτών και
παραθύρων
Επαναχρησιμοποίηση πλεονάζοντος υλικού για την αναβάθμιση της σχολικής
βιβλιοθήκης.
Βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας μέσα στις αίθουσες (πίνακες
μαρκαδόρου, σκίαση) 



ΣΤΟΧΟΙ:

Αναβάθμιση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου.
Προμήθεια νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Προσθήκη υπολογιστών στο γραφείο καθηγητών.
Καταγραφή φθαρμένου υλικού στήριξης πορτών και παραθύρων, 
προμήθεια νέου υλικού και τοποθέτησή του.
Αναβάθμιση της σχολικής βιβλιοθήκης και αίθουσας διδασκαλίας για
χρήση της  στα ερευνητικά μαθήματα.
Αγορά πινάκων μαρκαδόρου και αντικατάσταση φθαρμένων πινάκων
κιμωλίας
Αγορά και τοποθέτηση σκίαστρων (στόρια) στα νοτιοανατολικά παράθυρα.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1:

Καταγραφή προβλημάτων και ελλείψεων στου ηλεκτρονικούς υπολογιστές του σχολείου. Καταγραφή φθαρμένων
εξαρτημάτων ασφάλισης  πορτών & παραθύρων.

Καταμέτρηση πινάκων κιμωλίας και νοτιοανατολικών παραθύρων.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

11 Σεπτεμβρίου 2021 έως 26 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2:

Αίτημα για προμήθεια ανταλλακτικών και νέων υπολογιστών.

Αίτημα για προμήθεια εξαρτημάτων ασφάλισης πορτών & παραθύρων.

Αίτημα για προμήθεια πινάκων μαρκαδόρου & σκιάστρων.

Αίτημα για προμήθεια τηλεόρασης

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ:

27 Σεπτεμβρίου 2021 έως 31 Οκτωβρίου 2021

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3:

Παραλαβή υλικών και υλοποίηση της αναβάθμισης - τοποθέτησης νέων ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους
εκπαιδευτικούς και μαθητές του τομέα πληροφορικής του σχολείου.

Τοποθέτηση υλικού για ασφάλιση πορτών & παραθύρων.

Τοποθέτηση πινάκων μαρκαδόρου και σκιάστρων.

Τοποθέτηση προτζέκτορα και ηχητική εγκατάστασης στη βιβλιοθήκη και σε μία αίθουσα διδασκαλίας.

Τοποθέτηση τηλεόρασης σε εργαστήριο μηχανολόγων

1 Νοεμβρίου 2021 μέχρι τέλος του διδακτικού έτους.



Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: Σχολική επιτροπή Δήμου, σύλλογος γονέων, ιδιωτικοί φορείς

ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: Εργαστήρια – υλικά και εξοπλισμός (εργαλεία) εργαστηρίων

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ & ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Καθηγητές και Μαθητές τομέων (Μηχανολογικός τομέας –
ηλεκτρολογικός τομέας - τομέας πληροφορικής)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Φύλλα καταγραφής - Λογισμικό Excel

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Αναβάθμιση τουλάχιστον 3(τριών) υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπολογιστών
του σχολείου.
Προμήθεια 1(ενός) νέου ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Τοποθέτηση τουλάχιστον 4(τεσσάρων) υπολογιστών στο γραφείο καθηγητών.
Προμήθεια και αντικατάσταση του συνόλου του φθαρμένου υλικού στήριξης
πορτών και παραθύρων.
Τοποθέτηση ηχητικής εγκατάστασης και προτζέκτορα από την αίθουσα
εκδηλώσεων στη σχολική βιβλιοθήκη και σε μία αίθουσα διδασκαλίας για
 χρήση τους στα ερευνητικά μαθήματα .
Αντικατάσταση και τοποθέτηση νέας τηλεόρασης στο εργαστήριο μηχανολογίας.
Αγορά και τοποθέτηση 12(δώδεκα) πινάκων μαρκαδόρου για αντικατάσταση
φθαρμένων πινάκων κιμωλίας.
Αγορά και τοποθέτηση 6(έξι) σκίαστρων (στόρια) σε νοτιοανατολικά παράθυρα.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Συνεδριάσεις της ομάδας στην αρχή και στο τέλος ανά ενέργειας για να γίνεται:

1. παρακολούθηση – τήρηση χρονοδιαγραμμάτων.
2. σύγκριση κριτηρίων επιτυχίας των στόχων με τα αποτελέσματα της δράσης.

Καταγραφή δεδομένων σε excel.
Συγκέντρωση φωτογραφικού υλικού.

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ


