
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΙΣΙΟΥ - ΠΛΑΤΑΚΗ - 9320145
Στόχος Βελτίωσης:

Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης των εκπαιδευτικών Ζαρδαβά Ευθυμίας,Μαυρομανωλάκη Ελισσάβετ και
Παπαστεφανάκη Γεωργίου στοχεύει στην απόκτηση,ενίσχυση κι επικαιροποίηση γνώσεων σε ποικίλους τομείς
για τη βελτίωση του παραγόμενου έργου.

Οι στόχοι είναι οι ακόλουθοι :

1.Να επιμορφωθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση των
ψηφιακών δεξιοτήτων τους.

2.Να ενημερωθεί σε θέματα πρώτης ανάγκης,πρόληψης και ααντιμετώπισης ατυχημάτων και τραυματισμών για
την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτών στο σχολικό πλαίσιο,ιδιαίτερα σε συνθήκες πανδημίας.

3.Να επιτευχθεί η συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς για ενίσχυση της επαγγελματικής αλληλεπίδρασης
και ενδυνάμωση του κριτικού αναστοχασμού στο επαγγελματικό περιβάλλον.

Σχέδιο Δράσης: Ενδυνάμωση επαγγελματικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συντονιστής Δράσης: ΖΑΡΔΑΒΑ ΕΥΘΥΜΙΑ - 105953811

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Η ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού ενός σχολείου αποτελεί βασική
προϋπόθεση για τη συνεχή βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Αποτελεί διαρκή ανάγκη η
επικαιροποίηση, αναβάθμιση και ενίσχυση των γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων ώστε οι εκπαιδευτικοί
οργανισμοί να ανταποκρίνονται με επιτυχία στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον που αντιμετωπίζουν. Η
ταχύτητα με την οποία ενσωματώνεται η τεχνολογία στην καθημερινότητά μας δημιουργεί μια νέα δυναμική, την
οποία τα συστήματα εκπαίδευσης οφείλουν να ακολουθήσουν. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικό να
γίνονται φορείς αλλαγής ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στα καθήκοντά τους. 

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

1. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση των 
ψηφιακών δεξιοτήτων τους. Η δράση αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη των ψηφιακής ετοιμότητας και
ικανότητας των Εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα, στο πλαίσιο πανδημίας που βιώνουμε, όπου η τηλεκπαίδευση και η
αξιοποίηση εξ αποστάσεων μορφών διδασκαλίας και μάθησης έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διατήρηση της
παιδαγωγικής σχέσης ανάμεσα σε Εκπαιδευτικούς και μαθητές. (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2022).

2. Ενημέρωση σε ζητήματα πρώτων αναγκών, πρόληψης και αντιμετώπισης ατυχημάτων και 
τραυματισμών.  Η επιμορφωτική αυτή δράση στοχεύει στην αναβάθμιση των γνώσεων των εκπαιδευτικών για
την παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς το σχολείο αποτελεί σημαντικό περιβάλλον ατυχημάτων των παιδιών.



Καθίσταται, επομένως, αναγκαία η ενίσχυση των γνώσεων των Εκπαιδευτικών για τη σωστή δράση και
αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων. (Φεβρουάριο 2022). 

3. Ανάπτυξη συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς για την ενίσχυση της επαγγελματικής 
αλληλεπίδρασης και ενδυνάμωσης του κριτικού αναστοχασμού στο επαγγελματικό περιβάλλον. Η
δράση αυτή έχει ως στόχο την επαγγελματική εξωστρέφεια, αλληλεπίδραση και διάχυση των παιδαγωγικών
πρακτικών και ιδεών ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς. Είναι μείζωνος σημασίας η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης
των Εκπαιδευτικών με σκοπό τη συνέργεια και τη γόνιμη ανατροφοδότηση για την εμβάθυνση των
επαγγελματικών σχέσεων στη βάση του κριτικού αναστοχασμού. (Μάρτιος - Απρίλιος 2022).

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

1. Ανθρώπινο Δυναμικό: Εκπαιδευτικοί, Σχολική Κοινότητα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Τοπικοί
Φορείς . 

2. Μέσα: Ιστοσελίδα Σχολείου, Υπολογιστές- Προτζέκτορας, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο, Πλατφόρμες
επικοινωνίας, Αναλώσιμα υλικά, Φωτοτυπικό, αίθουσα συναντήσεων.

3. Ερευνητικά εργαλεία: Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Ημερολόγιο συλλόγου γονέων και,  κηδεμόνων,
Ενημερωτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

4. Πόροι: Ταμείο σχολικής μονάδας.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Τα κριτήρια επιτυχίας για τις παραπάνω δράσεις είναι:

1. Η μεγαλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση της μάθησης και
η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης/ εξοικείωσης των Εκπαιδευτικών στη χρήση αυτών (τεχνοφοβία).

2. Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σχολικών ατυχημάτων και η μείωση αυτών. 

3. Η παρακολούθηση μαθημάτων Εκπαιδευτικών από άλλους Εκπαιδευτικούς του Σχολείου μας (τουλάχιστον μια
παρακολούθηση ανά τάξη). 

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Αξιολόγηση Σχεδίων Δράσης: 
1. Καταγραφή στο ημερολόγιο σχολικής ζωής  των επιμορφωτικών δράσεων και της συμμετοχής των
εκπαιδευτικών που τις παρακολούθησαν.
2 .Διοργάνωση  συνάντησης ανατροφοδότησης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς για τη γόνιμη εκπαιδευτική
αλληλεπίδραση, συζήτηση και κριτικό αναστοχασμό των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και εκπαιδευτικών
μεθόδων και εργαλείων που αξιοποιούνται κατά την εκπαιδευτική διαδικασία.

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ


