
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

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

Ενημέρωση τοπικής κοινωνίας, γονέων και σχολικής κοινότητας για τις δράσεις του σχολείου.

Σχέδιο Δράσης: Κατασκευή και ενημέρωση ιστοσελίδας σχολικής μονάδας
Άξονας: Σχολείο και κοινότητα
Συντονιστής Δράσης: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Η τεχνολογία αποτελεί το δυναμικότερο φαινόμενο του σύγχρονου πολιτισμού με αποτέλεσμα να δημιουργεί νέα 
δεδομένα σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής. Παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός και η αναβάθμιση του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος καθιστούν επιτακτική την προσαρμογή του στις μεταβαλλόμενες οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες, οι οποίες προκύπτουν από τις εξελίξεις στον τομέα της πληροφορικής και της τεχνολογίας 
των πληροφοριών. Στο πλαίσιο αυτό η κατασκευή ιστοσελίδας της σχολικής μονάδας αποτελεί αναγκαιότητα και 
όχι μια απλή προαιρετική ενημερωτική δράση.

Το σχολείο μας μέσω της διαδικτυακής του παρουσίας απευθύνεται σε μαθητές, γονείς και καθηγητές, αλλά και 
στην ευρύτερη κοινωνία. Βασικός στόχος είναι να ενημερώσει για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του, αλλά 
και στις ευκαιρίες που προσφέρει σε θέματα γνώσης και τεχνικής αναφορικά με την μελλοντική επαγγελματική 
αποκατάσταση. Επιπλέον, μέσω της χρησιμότητας και της αξιοπιστἰας του περιεχομἐνου φιλοδοξεί να 
διευκολύνει την πρόσβαση στην έγκυρη πληροφόρηση, ώστε να αποφευχθούν η πληροφοριακή σύγχυση και ο 
αποπροσανατολισμός των μαθητών. Παράλληλα, με την δημιουργία της ιστοσελίδας κατοχυρώνεται η 
προσβασιμότητα στο ψηφιοποιημἐνο εκπαιδευτικό υλικό, προσφέρονται δυνατότητες έρευνας και αναζήτησης 
μέσω πιστοποιημένων μηχανισμών με ευρωπαϊκό προσανατολισμό, ενώ επιδιώκεται η διασύνδεση του σχολείου 
με την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού και του συμπλέγματος των Κυκλάδων. Τέλος, η ηλεκτρονική σελίδα 
του σχολείου αποσκοπεί  να αποτελέσει κυψέλη διαλόγου και επικοινωνίας κυρίως των μαθητών, ώστε μέσα σε 
αυτό το περιβάλλον να εκκολαφθούν πολύπλευρες προσωπικότητες σμιλευμένες με ήθος, αρχές και αξίες.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

1. Δημιουργία Χάρτη ιστοσελίδας μέχρι 20/1/22 

2. Συγκέντρωση Υλικού μέχρι 6/2/22

3. Κατασκευή ιστοσελίδας -ανάρτηση υλικού και άρθρων μέχρι 30/2/22

4. Έλεγχος σύνταξης κειμένων μέχρι 15/3/22

5. α. Πιλοτική εφαρμογή ιστοσελίδας στους εκπαιδευτικούς του σχολείου μέχρι 



30/3/22

     5β. Διανομή ερωτηματολόγιων στους εκπαιδευτικούς  του σχολείου για επισημάνσεις επί της εφαρμογής - 
αποτελέσματα 30/3/22 – 6/4/22

6. Διορθώσεις στη δομή της ιστοσελίδας σύμφωνα με τα αποτελέσματα 7/4/22 – 
15/4/22

7. Επίσημη εφαρμογή-συνεχή ενημέρωση ιστοσελίδας από 16/4/22

 

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Υπολογιστές
Μηχανές Σάρωσης (Scanner)
Φωτογραφική Μηχανή
Αποθηκευτικά Μέσα (USB)
Λογισμικά

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Τήρηση Χρονοδιαγράμματος και Υλοποίηση του 100% της ιστοσελίδας σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό μέχρι 
16/4/21.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Συνεδριάσεις στο τέλος της κάθε φάσης – Ανατροφοδότηση

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ


