
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
2409010
Στόχος Βελτίωσης:

1. Διοργάνωση ενδοσχολικών επιμορφώσεων πάνω στη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, καινοτόμων
διδακτικών πρακτικών και ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του σχολείου.

2. Επιδίωξη και προτροπή συμμετοχής περισσότερων εκπαιδευτικών του σχολείου σε επιμορφωτικά προγράμματα
που διοργανώνονται από το ΙΕΠ ή άλλους φορείς της εκπαίδευσης.

3. Διοργάνωση ενδοσχολικών επιμορφώσεων, μέσω τηλεκπαίδευσης ή και δια ζώσης, από τρίτους φορείς
(ΚΕΔΑΣΥ, Ελληνική Αστυνομία, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός), στελέχη της εκπαίδευσης ή και εκπαιδευτικούς
άλλων σχολείων, σε διάφορα θέματα (διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα, σχολικός εκφοβισμός, εβηφική
παραβατικότητα και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισής της, έφηβοι και ναρκωτικά, παροχή πρώτων βοηθειών,
διάχυση καλών διδακτικών πρακτικών κ.α.)

Σχέδιο Δράσης: Επιμορφώνομαι και μοιράζομαι εμπειρίες και γνώσεις.
Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συντονιστής Δράσης: ΠΑΠΟΥΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Στην σύγχρονη σχολική πραγματικότητα, με την πολυπολιτισμικότητα και τα σύγχρονα κοινωνικά και
οικονομικά θέματα που προκύπτουν σε μια περίοδο συνεχών αλλαγών,  οι σχολικές μονάδες καλούνται να
αναπτύξουν στρατηγικές και μηχανισμούς βελτίωσης του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου. Οι εκπαιδευτικοί
έχουν να αντιμετωπίσουν ποικίλες προκλήσεις και προβλήματα και πρέπει να έχουν την ικανότητα να
προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα της εποχής. Η συγκεκριμένη δράση έχει ως στόχο την διαδικασία ανίχνευσης
και καταγραφής των εκπαιδευτικών  αναγκών των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας προκειμένου με την
υλοποίηση των κατάλληλων επιμορφώσεων να ενισχυθούν οι δεξιότητες και ικανότητές τους.

Οι βασικοί στόχοι της δράσης είναι :

Η υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας.
Η καλλιέργεια της δια βίου μάθησης και η σύνδεση της με την βελτίωση της
επιστημονικής κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών
της σχολικής μονάδας.
Η διερεύνηση, ανίχνευση, καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των
εκπαιδευτικών για γενικές καθώς και ειδικές επιμορφώσεις, οι οποίες θα
αποτελέσουν το πλαίσιο μελλοντικού σχεδιασμού και υλοποίησης
προγραμμάτων επιμόρφωσης ανά ειδικότητα.



Η διαμόρφωση ενός πλαισίου μηχανισμού υλοποίησης επιμορφωτικών
προγραμμάτων.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

α) Νοέμβριος- Δεκέμβριος:

Σχεδιασμός και διαμόρφωση του πλαισίου υλοποίησης από την ομάδα δράσης: επιλογή του είδους των ενεργειών
που θα πραγματοποιηθούν και των μέσων και των πόρων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την εφαρμογή του
συγκεκριμένου σχεδίου δράσης. Καθορισμός των κριτηρίων και των διαδικασιών αξιολόγησης της δράσης.

β) Ιανουάριος-Μάϊος:

 Ανίχνευση και διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σε θέματα επαγγελματικής
ανάπτυξης και προσωπικής βελτίωσης. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε τη χρήση δομημένου
ερωτηματολογίου είτε με προσωπικές συνεντεύξεις.

Συλλογή των στοιχείων και ανάλυση των δεδομένων για τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, όπως
προκύπτουν από την παραπάνω διαδικασία, καθώς και εξαγωγή συμπερασμάτων σχετκά με τις ανάγκες
ενημέρωσης , την αναγκαιότητα ενίσχυσης επαγγελματικών δεξιοτήτων, τους τομείς επιμόρφωσης, τους φορείς
επιμόρφωσης και τη μεθοδολογία πραγματοποίησης τους.

Ιεράρχηση και προτεραιοποίηση των επιμορφωτικών αναγκών και επιλογή της ευρύτερης θεματικής της
επιμόρφωσης (π.χ. νέες διδακτικές πρακτικές, ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων , ψυοπαιδαγωγικά θέματα κλπ).

Η διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου οργάνωσης και υλοποίησης των επιμορφώσεων.

 

 

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Ανθρώπινοι πόροι: Το ανθρώπινο δυναμικό που θα εμπλακεί στην υλοποίηση της δράσης είναι οι
εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας (τόσο ως επιμορφούμενοι όσο και ως επιμορφωτές) καθώς και εξωτερικοί
φορείς και άτομα.

Υλικοί πόροι: Θα χρησιμοποιηθούν οι ψηφιακοί πόροι, ο τεχνολογικός εξοπλισμός και οι υπάρχουσες
οργανωτικές δομές του σχολείου. Τα ηλεκτρονικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν (πχ. υπολογιστές, φόρμες
ερωτηματολογίων) είναι απαραίτητα για τη δημιουργία υλικού, το οποίο θα διανεμηθεί στην εκπαιδευτική
κοινότητα και σε δεύτερο χρόνο θα επιστρέψει στην ομάδα για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Μέσα-ερευνητικά εργαλεία: Ένα απο τα σημαντικότερα ερευνητικά εργαλεία το οποίο χρησιμοποιείται για
την εφαρμογή του σχεδίου δράσης ειναι το ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελεί ένα μέσο συλλογής δεδομένων. 
Το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο αποτελεί μεθοδολογικό εργαλείο ποσοτικής έρευνας, καθώς θα 
περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Σε δεύτερη φάση η συνέντευξη θα βοηθήσει να δοθούν
διευκρινίσεις και  επιπρόσθετες απαντήσεις με σαφήνεια οι οποίες θα διευκολύνουν την συλλογή των
πληροφοριών.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Η εκδήλωση θετικής στάσης των εκπαιδευτικών στην έρευνα και καταγραφή των επιμορφωτικών τους αναγκών.

Η ουσιαστική και πρακτική ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν την
επαγγελματική τους ενδυνάμωση.



Η ενίσχυση του βαθμού συνεργασίας των εκπαιδευτικών

Η αξιοποίηση των ικανοτήτων των συναδέλφων

Η διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου οργάνωσης και υλοποίησης των επιμορφώσεων

 

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Στοχευμένη συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς και καταγραφή σε ημερολόγιο της ομάδας δράσης των
σημαντικότερων απόψεων.

Σύντομα ερωτηματολόγια στους εκπαιδευτικούς και καταγραφή των αποτελεσμάτων

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Πληροί τις προυποθέσεις της νομοθεσίας. Μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της δράσης.

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Μετά τη σύνταξη ερωτηματολογίου και την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών του
σχολείου μας ακολούθησε σε πρώτη φάση, η υλοποίηση σεμιναρίων διάρκειας περίπου 15  ωρών που αφορούσε
την ηλεκτρονική τάξη (πλατφόρμα e-class) καθώς και τη λειτουργία της πλατφόρμας webex. Η υλοποίηση έγινε
δια ζώσης στο χώρο του σχολείου στο πλαίσιο της διοργάνωσης επιμορφώσεων στη χρήση νέων τεχνολογιών
στην εκπαίδευση,  με τη συμμετοχή  σχεδόν όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου μας. Υπήρξε παρουσίαση και
ανταλλαγή γνώσεων, εμπειριών  και πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών για  καλύτερη κατανόηση του
θέματος, καθώς και διάχυση καλών διδακτικών πρακτικών.

Επισυνάπτεται το ερωτηματολόγιο: 

https://forms.gle/sNjvMpf9CJe1PYmW9

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές με βάση τον αρχικό σχεδιασμό.

Αποτελέσματα της Δράσης

https://forms.gle/sNjvMpf9CJe1PYmW9


Βελτίωση  των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών και της ικανότητας
για εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Μεγαλύτερη εξοικείωση και ευχέρεια στη χρήση των τεχνολογιών. 
Ενθάρρυνση νέων συναδέλφων για τη δημιουργία, χρήση και λειτουργία των
ψηφιακών πλατφορμών

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

3 = Σε μεγάλο βαθμό

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Το ερωτηματολόγιο το οποίο αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά
εργαλεία για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης
Η εκδήλωση θετικής στάσης, η συνεργασία και η ενεργητική διάθεση των
εκπαιδευτικών
Η  υποστήριξη του διευθυντή
Ο τεχνολογικός εξοπλισμός και οι υπάρχουσες οργανωτικές δομές του σχολείου

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες αν εξαιρέσουμε την έξεύρεση χρόνου για την υλοποίηση σεμιναρίων
από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Συλλογή των στοιχείων και ανάλυση των δεδομένων για τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών

Ψηφιακό υλικό, διαφάνειες και διδακτικές προτάσεις και πρακτικές

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

15ωρη δια ζώσης επιμόρφωση στις ψηφιακές δεξιότητες

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Χρήση των διδακτικών προτάσεων και εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών την επόμενη σχολική χρονιά

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Επιμόρφωση ανά ειδικότητα από εξειδικευμένους επιμορφωτές (στελέχη εκπαίδευσης,, εκπαιδευτικοί άλλων
σχολείων  ή και άλλους τρίτους φορείς) σε διάφορα θέματα (διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα, εφηβική
παραβατικότητα, παροχή πρώτων βοηθειών, ειδική αγωγή, άλλες ψηφιακές πλατφόρμες κλπ) 



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

Να γίνει εκ νέου διερεύνηση, ανίσχευση  και καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της
σχολικής μας μονάδας λόγω ύπαρξης πολλών αναπληρωτών σε κάθε σχολική χρονιά.

Επιμόρφωση σε θέματα ειδικής αγωγής, σχολικού εκφοβισμού, νεανικής παραβατικότητας, καθώς και
επιμόρφωση σε θέματα πρώτων βοηθειών από εξειδικευμένους φορείς και επιμορφωτές


