
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ - 9510099
Σχολικό Έτος: 2022 - 2023

Ημερομηνία Εξαγωγής: 14/12/2022

Σχολική Μονάδα: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ - 9510099
Στόχος Βελτίωσης:

Σκοπός: "Η βελτίωση, ο εμπλουτισμός και η αποτελεσματική αξιοποίηση της ιστοσελίδας του Νηπιαγωγείου, με
σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και τη διάχυση του έργου του σχολείου στους
γονείς, στην τοπική κοινότητα και στο ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνίας"

Επιμέρους Στόχοι: 

- Οργάνωση και υποστήριξη της συνεργασίας και της επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, μαθητών και γονέων μέσω
της ιστοσελίδας. 

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδοσυνεργατικών πρακτικών και εξοικείωση με τις ΤΠΕ

- Κοινωνική Αλληλεπίδραση μέσα από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

- Ενημέρωσή με μορφή ανακοινώσεων λειτουργικών θεμάτων του σχολείου προς τους γονείς/κηδεμόνες ή την
κοινότητα

- Υποστήριξη διδακτικών και εκπαιδευτικών πρακτικών. 

- Ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας και η προσαρμογή της στις νέες ανάγκες επικοινωνίας του σχολείου. 

- Προβολή του έργου του σχολείου στην κοινωνία. 

Σχέδιο Δράσης: Βελτίωση, Εμπλουτισμός και Αποτελεσματική Αξιοποίηση της
Ιστοσελίδας του Νηπιαγωγείου
Άξονας: Σχολείο και κοινότητα
Συντονιστής Δράσης: ΜΑΘΙΟΥΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Τα αποτελέσματα της συστηματικής διερεύνησης αναδεικνύουν μεν την ικανοποιητική λειτουργία,
επισημαίνουν όμως ελλείψεις στην ψηφιακή υποδομή του σχολείου για την υποστήριξη εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης .  Το
Νηπιαγωγείο είχε ήδη ιστοσελίδα, αλλά δεν υπήρχε συστηματική ενημέρωση της. Επισημαίνεται η αναγκαιότητα
να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ για την προβολή της επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης του
εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, την ανάδειξη καλών πρακτικών και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία
με σύγχρονα εργαλεία και μέσα επικοινωνίας.

Σκοπός: "Η βελτίωση, ο εμπλουτισμός και η αποτελεσματική



αξιοποίηση της ιστοσελίδας του Νηπιαγωγείου, με σκοπό την
αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και τη διάχυση
του έργου του σχολείου στους γονείς, στην τοπική κοινότητα καιστο
ευρύτερο πλαίσιο της κοινωνίας"
Επιμέρους Στόχοι:
- Οργάνωση και υποστήριξη της συνεργασίας και της επικοινωνίας
μεταξύ σχολείου, μαθητών και γονέων μέσω της ιστοσελίδας.
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, ομαδοσυνεργατικών
πρακτικών και εξοικείωση με τις ΤΠΕ
- Κοινωνική Αλληλεπίδραση μέσα από τη χρήση των Νέων
Τεχνολογιών
- Ενημέρωσή με μορφή ανακοινώσεων λειτουργικών θεμάτων του
σχολείου προς τους γονείς/κηδεμόνες ή την κοινότητα
- Υποστήριξη διδακτικών και εκπαιδευτικών πρακτικών.
- Ο εμπλουτισμός της ιστοσελίδας και η προσαρμογή της στις νέες
ανάγκες επικοινωνίας του σχολείου.
- Προβολή του έργου του σχολείου στην κοινωνία.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

- Ενέργειες προετοιμασίας της Δράσης (Με την έναρξη της Σχολικής Χρονιάς)

Καθορισμός πλαισίου λειτουργίας της ιστοσελίδας (στόχοι, εύρος της πρόσβασης και χρήσης κ.λ.π.). Οργάνωση
ως προς τη δομή της ιστοσελίδας ( σχεδιασμος ,συγκέντρωση υλικού, συγγραφής κειμένων, προγραμματισμός).
Ορισμός διαχειριστή ιστοσελίδας (Η Νηπιαγωγός και Προϊσταμένη της Σχολικής μονάδας). 

- Σχεδιασμός/ Εμπλουτισμός ιστοσελίδας (Με την έναρξη της Σχολικής Χρονιάς & εμπλουτισμός καθ΄όλη τη
διάρκεια του σχολικού έτους)

Σχεδιασμός και καταγραφή στο ημερολόγιο προτάσεων σχετικά με τη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας

- Αναζήτηση και μελέτη υλικού για την ενημέρωση της εκπαιδευτικού στο χειρισμό του κατάλληλου λογισμικού
(Έναρξη σχολικού έτους και καθ' όλη τη διάρκεια)

Ενημέρωση της εκπαιδευτικού και διαχειρίστριας της ιστοσελίδας σε θέματα βελτίωσης, εμπλουτισμού και
ανατροφοδότησης της ιστοσελίδας (χειρισμό του κατάλληλου λογισμικού). Πιθανή παρακολούθηση και
επιμορφωτικών σεμιναρίων. 

- Συγκέντρωση του εκπαιδευτικού υλικού, συγγραφή κειμένων (Ανα τακτά χρονικά διαστήματα σε όλη τη
διάρκεια της σχολικής χρονιάς)

Συγκέντρωση του υλικού και των κειμένων που θα αναρτηθούν στην  ιστοσελίδα (εκπαιδευτικό υλικό, υλικό από
δραστηριότητες του σχολείου, ενημερωτικά κείμενα κ.τ.λ.). Καταγραφή στο ημερολόγιο το υλικό που έχει ήδη
συγκεντρωθεί και αυτό που εκκρεμεί για το επόμενο διάστημα.

- Διαχείριση, τακτική ενημέρωση και αναβάθμιση της ιστοσελίδας (Κάθε μήνα)

- Παρακολούθηση και ανατροφοδότησης της δράσης (Δεκέμβριος 2022 & Μάρτιος 2023)

- Αξιολόγηση της δράσης (Μάιος 2023)

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

1. Ανθρώπινο δυναμικό
- Η νηπιαγωγός της σχολικής μονάδας, η οποία έχει καλή γνώση και εμπειρία στη χρήση ΤΠΕ για δημιουργία και
συντήρηση ιστοσελίδας (έχει παρακολουθήσει και σχετικές επιμορφώσεις στη διαχείριση ψηφιακών εργαλέιων)



καθώς και για τον σχεδιασμό, τη συγκέντρωση υλικού, τη
συγγραφή κειμένων και τη συνεχή ανατροφοδότηση με υλικό.

- Γονείς. 

2. Χρόνος
 Ορισμένες ενέργειες για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης (παραγωγή κειμένων – υλικού, δημοσίευση,
ενημέρωση) θα ολοκληρωθούν εντός του σχολικού χρόνου. Για τη βελτίωση, τον εμπλουτισμό και την
αποτελεσματική αξιοποίηση της ιστοσελίδας απαιτείται αρκετός χρόνος  από την διαχειρίστρια / νηπιαγωγό. 

3. Υλικοτεχνική υποδομή

  - Τουλάχιστον 1 υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο

  - Μέσα αποθήκευσης (memory sticks,σκληρός δίσκος, cd, dvd κ.τλ.) για μεταφορά αρχείων. 

  - Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

  - Ψηφιακό υλικό

4.Οικονομική πόροι
- Κόστος αγοράς μέσων αποθήκευσης ( memory sticks, cd, dvd κ.τ.λ.)
- Πιθανό κόστος αγοράς Η/Υ
- Πιθανό κόστος αγοράς ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής

5. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης

- Ημερολόγιο κίνησης της ιστοσελίδας

6. Πηγές
 Η ομάδα δράσης  θα συμβουλευτεί  το Νομοθετικό και Διοικητικό Πλαίσιο Λειτουργίας Σχολικών Ιστοσελίδων,
έρευνες σχετικές με τη δομή και το περιεχόμενο σχολικών δικτυακών τόπων.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

α) Συνεχή ενημέρωση της ιστοσελίδας του σχολείου , ώστε το περιεχόμενο της να είναι επίκαιρο.
β) Λειτουργική και ενημερωμένη ιστοσελίδα του σχολείου. Θα  υπάρχει αναρτημένο και διαθέσιμο  εκπαιδευτικό
ψηφιακό υλικό, όπου θα μπορούν να ανατρέχουν οι μαθητές με τη βοήθεια των γονέων/κηδεμόνων. 
γ) Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς να χρησιμοποιούν  λειτουργίες που παρέχονται από την σχολική
ιστοσελίδα, αλλά και για την ενημέρωση τους για τις δραστηριότητες του σχολείου.
δ) Δημοσιοποίηση των δράσεων και των καλών πρακτικών του σχολείου τόσο στην παροχή εκπαιδευτικών έργου,
όσο και για τις δραστηριότητες της μαθητικής κοινότήτας και του συλλόγου γονέων. 

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

- Συνολική αποτίμηση του σχεδίου δράσης από το διδακτικό προσωπικό της Σχολικής Μονάδας σε σχέση με τους
στόχους που τέθηκαν 

- Συμπλήρωση έντυπου Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του Σχεδίου Δράσης

- Ερωτηματολόγιο προς τους γονείς ως προς τη λειτουργία και τη χρηστικότητα της ιστοσελίδας 

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)


