
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ - 9390029
Στόχος Βελτίωσης:

Η εκπαιδευτικός ΠΕ 60 Καρασερίδου Φωτεινή του Νηπιαγωγείου Μεθώνης αναλαμβάνει να σχεδιάσει, να
οργανώσει και να εφαρμόσει το σχέδιο δράσης στον άξονα "Σχέσεις σχολείου - οικογένειας".

Σχέδιο Δράσης: "Εμείς και εσείς, όλοι μαζί για το σχολείο που αγαπάμε"
Άξονας: Σχέσεις σχολείου - οικογένειας
Συντονιστής Δράσης: ΚΑΡΑΣΕΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Βασικός σκοπός του σχεδίου δράσης είναι η βελτίωση και η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ σχολείου και
γονέων με στόχο την ενεργή συμμετοχή των γονέων στις δραστηριότητες του σχολείου.

Η αναγκαίοτητα εφαρμογής του σχεδίου προκύπτει από τον μικρό αριθμό παιδιών στο σχολείο και την διάθεση
να επικοινωνήσει το σχολείο τον σημαντικό και πρωτεύονται ρόλο στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού

. Ειδικοί στόχοι:

- Τακτική επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας, ώστε να υπάρχει συνεχής πληροφόρηση ανάμεσα τους.

- Κοινοποίηση των οδηγιών εκ μέρους του σχολείου των τρόπων με τους οποίους γονείς μπορούν να συμμετέχουν
σε μαθησιακές διαδικασίες στο σπίτι.

- Κάλεσμα των γονεών για εθελοντική βοήθεια στην ανάπτυξη του προγράμματος.

- Επέκταση της συνεργασίας με το σπίτι για την προώθηση της μάθησης των παιδιών εκτός σχολικού πλαισίου.

- Συμμετοχή των γονέων σε λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου, όπου αυτό επιτρέπεται.

- Οργάνωση συζητήσεων με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων.

- Αλληλοσεβασμός μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

α) Νοέμβριος- Δεκέμβριος:

Προκαταρκτικές ενέργειες, καθορίζεται το πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου-οικογένειας.
Προσδιορίζεται ο τρόπος με τον οποίο θα διερευνηθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των γονέων- κηδεμόνων και οι
θεματικοί άξονες των επιμορφωτικών και ενημερωτικών συναντήσεων. 

β) Ιανουάριος- Μάιος: 

- Μηνιαία επικοινωνία σε ατομικό επίπεδο με τους γονείς για την εξέλιξη του παιδιού βάση του προγράμματος



του Νηπιαγωγείου.  (παρουσίαση εργασιών παιδιού, ενημέρωση περιστάτικων από ημερόλογιο κλπ)

- Προώθηση επιμορφωτικού υλικού για τις ασθένειες στην  παιδική ηλικία και ιδιαίτερα ενημερωτικό υλικό για
covid 19.

- Δημιουργία κύκλου επιμορφωτικών συναντήσεων με επιμορφωτές ειδικευμένους επιστήμονες σε θέματα που
άπτονται της προσχολικής ηλικίας. Οι συναντήσει θα πραγματοποιηθούν εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν δια
ζώσης στο χώρο τοπυ σχολείου αλλιώς διαδικτυακά.

- Ενημερωτική συνάντηση για τα εργαστήρια δεξιοτήτων της συγκεκριμένης χρονικής παεριόδου καθώς και του
προγράμματος και των θεματικών.

- Συμμετοχή των γονέων σε επιμορφωτικές  επισκέψεις..

- Συμμετοχή των γονέων σε εργαστήρι οικοτεχνίας στο χώρο του σχολείου.

- Εθελοντική εργασία γονεών για την περιποίηση αυλής και ανθόκηπου.

- Εθελοντική εργασία από γονέα εικαστικό για διακόσμηση τοίχων σχολείου.

- Συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων σε προγραμματισμένες δραστηριότητες του Νηπιαγωγείου,
προμηθεύοντας υλικά για παρασκευή γλυκών και αλμυρών παρασκευασμάτων για βρώση.

- Προμήθεια εποπτικού υλικού, βιβλίων και αντικειμένων σχετικών με τη θεματική της εβδομάδας.

- Συμμετοχή των γονέων σε φιλανθρωπική δράση ενορχηστρωμένη από το σχολείο.

- Συμμετοχή των γονέων στον καθαρισμό της παραλίας βάση του εργαστήριου δεξιοτήτων που θα υλοποιηθεί
εκείνη την περίοδο.

- Εθελοντική συμμετοχή στον καθαρισμό και την περιποίηση ιματισμού και πάνινων αντικειμένω σχολείου. 

- Ενεργή συμμετοχή των γονέων στην επικοινωνία μέσω ομάδας viber για θέματα και προβλήματα που
προκύπτουν και χρήζουν άμεσης επιλύσης και ενημέρωσης (πχ. άρρωστο παιδί, μη λειτουργία σχολείου λόγω
καιρού. κλπ).

- Συμμετοχή των γονέων στην καλοκαιρινή γιορτή (κινητικά παιχνίδια, διακόσμηση χώρου, προσφορά
κερασμάτων).

- 

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Ανθρώπινοι πόροι: εκπαιδευτικοί, γονείς/ κηδεμόνες, επιμορφωτές, ειδικοί επιστήμονες, εμπειροτέχνες 

Υλικοί πόροι: ΗΥ, εποπτικά μέσα, υλικά κατασκευών και δραστηριοτήτων, συσκευή κινητού τηλεφώνου

Μέσα: Ερωτηματολόγιο διερεύνησης αναγκών, Ημερολόγιο καταγραφής ενεργειών, ερωτηματολόγιο αξιολόγησης
προγράμματος

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Η ενίσχυση της συχνότητας επικοινωνείας οικογένειας - σχολείου

Εκδήλωση μεγαλύτερης ικανοποίησης των γονέων - κηδεμόνω από την επικοινωνία/ συνεργασία με τους
εκπαιδευτικούς και τη διεύθυνση του σχολείου και αντίστροφα.

Ο βαθμός και το είδος της συμμετοχής των γονέων/ κηδεμόνων στις κοινές εκδηλώσεις.



Η άμεση ανταπόκριση στις εθελοντικές συμμετοχές στα πλαίσια του προγράμματος του Νηπιαγωγείου.

Ο τρόπος συμμετοχής και ανταπόκρισης των γονέων και κηδεμόνων στις επιμορφωτικές συναντήσεις.

Ο βαθμός ικανοποίησης των γονέων και κηδεμόνων από τις επιμορφωτικές συναντήσεις.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Στο συγκεκριμένο σχέδιο δράσης της σχολικής σας μονάδας διαπιστώνεται ότι:

Η αναγκαιότητα υλοποίησης της δράσης είναι τεκμηριωμένη.
Οι στόχοι του σχεδίου δράσης είναι σαφείς και συγκεκριμένοι.
Υπάρχει διασύνδεση στόχων και ενεργειών.
Το χρονοδιάγραμμα είναι ρεαλιστικό
Αναφέρονται τα εκπαιδευτικά μέσα, οι πόροι και τα ερευνητικά εργαλεία που
απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων,
Προσδιορίζονται τα κριτήρια επιτυχίας με βάση τα οποία θα αποτιμηθούν τα
τελικά αποτελέσματα
Ωστόσο δεν προσδιορίζονται οι διαδικασίες αξιολόγησης της δράσης (π.χ.
Παρατήρηση του βαθμού και του τρόπου ανταπόκρισης των γονέων-κηδεμόνων
στις σχετικές δράσεις και καταγραφή των συμπερασμάτων στο Ημερολόγιο της
Ομάδας Δράσης, Στοχευμένη συζήτηση σε επίπεδο Συλλόγου Διδασκόντων με
συμμετοχή και του Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων κ.α.)

 

        Καλή επιτυχία στην συνέχεια της υλοποίησης του σχεδίου δράσης

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Ο Νοέμβριος και ο Δεκέμβριος ήταν μήνες ανίχνευσης του πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας των
εμπλεκόμενων φορέων. Ως εκ τούτου πραγματοποιήθηκαν 2 ενημερωτικές συναντήσεις όπου συζητήθηκαν τα
εργαστήρια δεξιοτήτων, οι ανάγκες του σχολείου σε υλικοτεχνική υποδομή, αναλύθηκε το φυλλάδιο γνωριμίας
που είχε μοιραστεί στις αρχές της χρονιάς και εστιάσαμε στην ερώτηση για "τι θα ήθελα από το σχολείο".
Επίσης έγιναν προτάσεις για την περαιτέρω συνεργασία σχολείου - γονέων από τους ίδιους τους γονείς που
καταγράφηκαν στο ημερολόγιο σχεδίου δράσης ώστε να χρησιμοποιηθούν αργότερα. Ακόμη ενημερώθηκαν για
τον τρόπο λειτουργίας των θεματικών της εβδομάδας καθώς και τον τρόπο που οι ίδιοι μπορούν να βοηθήσουν
στην ενίσχυση των θεμάτων.

Από τον Ιανουάριου έως τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν εβδομαδιαίες και όχι μηνιαίες, καθώ ςο μικρός αριθμός
παιδιών το επέτρεπε,  ατομικές συνατήσεις με τους γονείς για την πρόοδο του παιδιού και γενικά θέματα που
άπτονται της παρουσίας του παιδιού στο σχολείο.

Δεν πραγματοποιήθηκαν επιμορφωτικές επισκέψεις λόγω covid αλλά προωθήθηκαν link στους γονείς με
ενημερωτικές ομιλίες και εργαστήρια σε θέματα που αφορούν την προσχολική ηλικία.



Πραγματοποιήσαμε εργαστήρι κατασκευής αποκριάτικων μασκών μαζί με τα παιδιά καθώς και πασχαλιάτικο
εργαστήρι κατασκευών λίγο πριν το Πάσχα.

Πραγματοποιήθηκε εξωραϊσμός της αυλής με κοπή χόρτων και φύτεμα δέντρων και βάψιμο της εξωτερικής
τοιχοποιίας από τους γονείς πάντα σε συνεννόηση οι εμπλεκόμενοι φορείς. Επίσης ασκήθηκαν αρκετές πιέσεις
στο δήμο από τους γονείς και λύθηκαν χρόνια προβλήματα του σχολείου, όπως η απομάκρυνση σιδερένιων
μπασκετών από τον εξωτερικό χώρο της αυλής.  

Κάθε εβδομάδα αφού προϋπήρχε ενημέρωση για το θέμα της εβδομάδας οι γονείς φρόντιζαν να βοηθούν στη
συγκέντρωση εποπτικού υλικού, βιβλίων και αντικειμένων.

Η ομάδα viber λειτούργησε από την αρχή πολύ καλά και υπήρχε σχεδόν καθημερινή και άμεση ενημέρωση για
θέματα που προέκυπταν στο σχολείο.

Το κλείσιμο του σχεδίου δράσης θα πραγματοποιηθεί στις 09/06/2022 και 14/06/2022 όπου στην πρώτη
περίπτωση θα μεταβούμε στην παραλία για καθαρισμό της ακτής και στη δεύτερη θα πραγματοποιηθούν
αθλοπαιδείες με τη συμμετοχή γονέων στην αυλή του σχολείου.

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Το σχέδιο δράσης υλοποιήθηκε εν μέρει σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό.

Αποτελέσματα της Δράσης

Η συνεργασία μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικού υπήρξε εξαιρετική.

Σε όλη τη διάρκεια η συμμετοχή των μαθητών ήταν ενθουσιώδης και με έκδηλο το ενδιαφέρον τους.

Οι γονείς ήταν πρόθυμοι από την αρχή να συμμετέχουν στις δράσεις.

Κοινοποιήθηκε υλικό στους γονείς σχετικά με τις δράσεις σε αποθηκευτικό δίσκο.

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

3 = Σε μεγάλο βαθμό

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Καταγραφή και ο προγραμματισμός των δράσεων.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ανταποκρίθηκαν θετικά.

Αξιοποιήθηκαν οι απαιτούμενες σχολικές υποδομές.

Κατάλληλος και προσεχτικός σχεδιασμός των δραστηριοτήτων του σχεδίου δράσης με ευελιξία και
ανατροφοδότηση.

Τακτικές συνεδριάσεις για ενημέρωση της πορείας των δράσεων και επίλυση προβλημάτων που προκύπτου.

Αξιοποίηση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων των γονέων.



Τακτική ανατροφοδότηση για όλους μας.

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Συχνή απουσία παιδιών από το σχολείο και μεταφορά των δραστηριοτήτων του σχεδίου δράσης σε άλλο χρόνο.

Κάποιοι στόχοι ήταν αδύνατο να επιτευχθούν καθώς λόγω covid δεν ήταν εφικτή η διαζώσης παρουσία
επιστημόνων στο χώρο και κάποιοι γονείς δεν διέθεταν εξοπλισμό για διαδικτυακή παρακολούθηση δράσης.

 

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Φωτογραφικό υλικό και βίντεο από τις διενεργηθείσες δραστηριότητες.

Ατομικός φάκελος εργασιών των παιδιών.

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Η εξαιρετική συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ της εκπαιδευτικού και των γονέων κρίνεται ιδιαίτερα
αποτελεσματική και βοηθητική, καθώς μ' αυτόν τον  τρόπο θέτονται τα θεμέλια για την εδραίωση μιας
δημιουργικής και παραγωγικής σχέσης για τα παιδιά και το σχολείο και σε επόμενες χρονιές.

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Επιμόρφωση των γονέων και κηδεμόνων για θέματα που προκύπτουν αλλά και σημαντική η επιμόρφωση σε
θέματα ασφαλής χρήσης διαδικτύου από τα παιδιά.

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

Επανάληψη του σχεδίου δράσης ή μέρους αυτού με διαφορετικές δραστηριότητες με την έναρξη της επόμενης
σχολικής χρονιάς με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.


