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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 

 

Αναγκαιότητα – Στόχοι 

Τα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας (2020-2021) 

ανέδειξαν από τη μια τη λειτουργία σχολικού ιστολογίου, το οποίο ωστόσο δεν άνηκε στο 

ΠΣΔ κι από την άλλη τη μη συστηματική αξιοποίηση αυτού. Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί 

επεσήμαναν την αναγκαιότητα να αξιοποιηθεί το σχολικό ιστολόγιο με σκοπό το άνοιγμα 

του σχολείου στην κοινωνία αλλά και την ενίσχυση της γονικής εμπλοκής.  

Ειδικότερα, στόχοι του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης είναι οι εξής: 

• Βελτίωση κι εμπλουτισμός σχολικού ιστολογίου ως μέσο αμφίδρομης και 

διαδραστικής επικοινωνίας με μαθητές και γονείς. 

• Συστηματική ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος 

(εκπαιδευτικές δράσεις, γεγονότα σχολικής ζωής, νομοθεσία κ.ά.) 

• Ενίσχυση της συμμετοχής γονέων και παιδιών εκτός σχολικού ωραρίου στο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα και της επέκτασης της μάθησης στο σπίτι (ενημέρωση και 

καθοδήγηση γονέων για τη δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος μάθησης στο 

σπίτι, δυνατότητα διάδρασης και αναστοχασμού μαθητών και γονέων/κηδεμόνων επί του 

περιεχομένου, παροχή εκπαιδευτικό υλικού  για δημιουργική απασχόληση στο σπίτι π.χ. 

διαδραστικά παιχνίδια, παραμύθια, μουσική) 

• Υποστήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών και γνώσεων μεταξύ όλων των μελών 

της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς), δημιουργώντας μια 

κοινότητα μάθησης.  

Τέλος, παράλληλα με την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου-

οικογένειας, η υλοποίηση του σχεδίου δράσης αναμένεται  να αναδείξει τις καλές 

πρακτικές του σχολείου, να υποστηρίξει τις σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών αλλά και να 

ενισχύσει την επιμόρφωση αυτών, καθώς και να συμβάλει θετικά στην οργάνωση και τον 

συντονισμό της σχολικής ζωής. 

Ενέργειες &  Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Δράσης 

α.  Προετοιμασία της δράσης (Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021) 

 Συνάντηση Συλλόγου Διδασκόντων με σκοπό τον ορισμό διαχειριστή 

ιστοσελίδας και την οργάνωση ομάδων (σχεδιασμού, συγκέντρωσης υλικού, συγγραφής 

κειμένων) 

 Σχεδιασμός (δομή και περιεχόμενο) δημιουργία και δημοσίευση ιστολογίου 

 Εξασφάλιση έγγραφης  συναίνεσης γονέων για ανάρτηση φωτογραφιών παιδιών 

στο σχολικό ιστολόγιο 

 Ανίχνευση μέσω ερωτηματολογίου των αναγκών / ενδιαφερόντων / προτάσεων 

των γονέων και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών σχετικά με την αξιοποίηση του 

σχολικού ιστολογίου  



β. Επιμόρφωση-ενημέρωση εκπαιδευτικών και γονέων (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 

2022):  

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών από τον ΣΕΕ Πληροφορικής του αρμόδιου ΠΕΚΕΣ ή 

από Εκπαιδευτικό Πληροφορικής σε θέματα κατασεκυής  και συντήρησης σχολικών 

ιστολογίων  (χειρισμός κατάλληλου λογισμικού, τεχνικό πλαίσιο λειτουργίας και 

δυνατότητες ιστολογίου στο ΠΣΔ, διαθέσιμοι πόροι και εργαλεία που μπορούν να 

αξιοποιηθούν) 

• Επιμόρφωση εκπαιδευτικών από τη ΣΕΕ Νηπιαγωγών του αρμόδιου ΠΕΚΕΣ για 

τους τρόπους αξιοποίησης του σχολικού ιστολογίου ως μέσο διαμεσολαβημένης 

επικοινωνίας και συνεργασίας σχολείου-οικογένειας 

• Επιμόρφωση-ενημέρωση γονέων από τους εκπαιδευτικούς για την πλοήγηση 

τους στο ιστολόγιο και τις δυνατότητες που τους παρέχει. Καθοδήγηση και συντονισμός 

εμπλεκομένων γονεών/κηδεμόνων με απλές, σύντομες και σαφείς οδηγίες 

• Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών από την Προϊσταμένη του 

Νηπιαγωγείου σχετικά με εργαλεία ΤΠΕ που μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχολικό 

ιστολόγιο 

δ. Συγκέντρωση υλικού, συγγραφή κειμένων, διαχείριση και αναβάθμιση του 

περιεχομένου του ιστολογίου (Δεκέμβριος 2021 – Ιούνιος 2022) 

Η ομάδα επιλογής υλικού έχει στην ευθύνη της τη συγκέντρωση υλικού και κειμένων 

που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα (εκπαιδευτικό υλικό, υλικό από δραστηριότητες του 

σχολείου, ενημερωτικά κείμενα κλπ). Συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και 

καταγράφει το υλικό που έχει ήδη συγκεντρώσει και αυτό που εκκρεμεί για το επόμενο 

διάστημα. 

Ο υπεύθυνος-διαχειριστής του ιστολογίου αναλαμβάνει την ανάρτηση του υλικού, τη 

διαχείριση, την τακτική ενημέρωση και την αναβάθμιση της δομής και του περιεχομένου 

του ιστολογίου. Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας μπορεί να προτείνει στον υπεύθυνο 

νέες προσθήκες/αλλαγές στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας. 

ε. Παρακολούθηση-ανατροφοδότηση της δράσης (Νοέμβριος 2021 – Ιούνιος 2022)  

Η Συντονίστρια του Σχεδίου Δράσης έχει την ευθύνη για το περιεχόμενο και την 

επικαιροποίηση του ιστολογίου, συντονίζει τις επιμέρους ομάδες, παρακολουθεί την 

πορεία των εργασιών σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα και σε περίπτωση απόκλισης 

φροντίζει για την ανατροφοδότηση των ομάδων εργασίας. 

Οι εκπαιδευτικοί συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, αξιολογώντας την 

πορεία της δράσης και θέτοντας προτάσεις για τη βελτίωση του ιστολογίου 

Οι γονείς συμμετέχουν στην ανατροφοδότηση της δράσης, εκφράζοντας τις απόψεις 

τους και θέτοντας προτάσεις. 

 

 



στ. Αξιολόγηση της δράσης (Ιούνιος 2022) 

Η αξιολόγηση της δράσης γίνεται από το σύνολο των μελών της σχολικής κοινότητας 

(γονείς – εκπαιδευτικοί – μαθητές), καταγράφονται τα θετικά σημεία αλλά και οι 

δυσκολίες/προβλήματα που αναδείχθηκαν και τίθενται προτάσεις για βελτίωση. 

 

Πόροι – μέσα – ερευνητικά εργαλεία 

1. Ανθρώπινο δυναμικό 

 

 Εκπαιδευτικοί με καλή γνώση και εμπειρία στη χρήση ΤΠΕ  

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί για τον σχεδιασμό, τη συγκέντρωση υλικού, τη συγγραφή 

κειμένων και τη συνεχή ανατροφοδότηση  

 Γονείς 

 ΣΕΕ Νηπιαγωγών 

 ΣΕΕ Πληροφορικής 

 

2. Χρόνος 

Οι περισσότερες ενέργειες καθώς και οι τακτικές (π.χ. μια φορά τον μήνα) συναντήσεις 

των ομάδων εργασίας που προβλέπονται για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης 

πραγματοποιούνται εκτός διδακτικού ωραρίου. Επίσης, για την ενημέρωση και 

επιμόρφωση-εκπαίδευση εκπαιδευτικών και γονέων θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος. 

3. Υλικοτεχνική υποδομή 

 

 Υπολογιστές και tablets που διαθέτει η σχολική μονάδα  

 Λογισμικό κατασκευής και λειτουργίας ιστολογίου στο ΠΣΔ 

 Μέσα αποθήκευσης (memory sticks) για μεταφορά αρχείων  

 Υπηρεσίες αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων (π.χ. Google Drive) 

 Συνεργατικά εργαλεία διαδικτύου  για οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών (π.χ. 

Google Docs) 

 Λογισμικά επικοινωνίας και πρόσβασης σε κατανεμημένους ψηφιακούς πόρους 

(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) 

 Λογισμικό γενικής ή ειδικής χρήσης, (όπως κειμενογράφοι, λογισμικό 

παρουσιάσεων, γογισμικό δημιουργίας βίντεο) για τη συγγραφή κειμένων, την 

επεξεργασία και παρουσίαση του υλικού των αναρτήσεων κ.ά. 

 Εφαρμογές διαδικτύου (εργαλεία web 2.0) για την επεξεργασία εικόνων 

(δημιουργία κολάζ, κάλυψη προσώπων παιδιών κ.ά.), τη δημιουργία διαδραστικών 

παιχνιδιών (π.χ. learning apps, wordwall, kahoot, genially) και ψηφιακών πινάκων 

(π.χ. padlet),  

 Ιστότοποι ανάρτησης και αναπαραγωγής εκπαιδευτικών βίντεο (π.χ. youtube)  

 

 



4. Ερευνητικά Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης 

 

 Πρακτικά συνεδριάσεων 

 Ερωτηματολόγια ( Google Forms) για ανίχνευση απόψεων / ενδιαφερόντων / 

προβληματισμών / προτάσεων εκπαιδευτικών και γονέων  

 Υπηρεσία στατιστικών του ΠΣΔ 

 

5. Πηγές 

 

 Νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας σχολικών ιστοσελίδων 

 Έρευνες σχετικές με τη δομή και το περιεχόμενο σχολικών δικτυακών τόπων 

 Καλές πρακτικές από βραβευμένους εκπαιδευτικούς διαδικτυακούς τόπους 

 

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης 

Κριτήρια για την αποτίμηση της επίτευξης των στόχων του Σχεδίου Δράσης αποτελούν: 

 

1. Η αξιοποίηση κι αναβάθμιση της υπάρχουσας τεχνικής υποδομής ως προς τον 

σχεδιασμό και τη λειτουργία του σχολικού ιστολογίου (τακτική ενημέρωση, εμπλουτισμός 

με κείμενα και υλικό). 

2. Η ενεργός συμμετοχή και η αποτελεσματική συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών 

της Ομάδας Δράσης για τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη συνεχή ενημέρωση του 

διαδικτυακού τόπου του σχολείου, ώστε το περιεχόμενό του να είναι επίκαιρο, ενδιαφέρον 

και παιδαγωγικά αξιοποιήσιμο. 

3. Η αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού (μουσική, παιχνίδια, παραμύθια, 

πειράματα κ.ά.) που παρέχεται μέσω του σχολικού ιστολογίου από γονείς και μαθητές 

εκτός σχολικού ωραρίου. 

4. Η επισκεψιμότητα του ιστολογίου όπως διατυπώνεται στην υπηρεσία στατιστικών 

του ΠΣΔ 

5. Η ανατροφοδότηση από τους γονείς (μέσω ερωτηματολογίων, συζητήσεων, 

σχολίων στις αναρτήσεις) σχετικά με τη λειτουργικότητα (προσβασιμότητα, ταχύτητα 

προσπέλασης, φιλική διεπαφή) και το περιεχόμενο του ιστολογίου. 

6. Ο βαθμός στον οποίο μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς χρησιμοποιούν λειτουργίες 

που παρέχονται από το σχολικό ιστολόγιο για την μεταξύ τους – σύγχρονη και ασύγχρονη - 

επικοινωνία και συνεργασία (σχόλια, chat, e-mail, συνεργατικοί ψηφιακοί πίνακες κ.λπ.), 

αλλά και για την ενημέρωσή τους για τις δραστηριότητες του σχολείου. 

 

  



Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης 

Η πρόοδος της δράσης παρακολουθείται και αξιολογείται με οδηγό το προβλεπόμενο 

Σχέδιο Δράσης και το χρονοδιάγραμμα εργασιών, με την ενεργό συμμετοχή της ΣΕΕ 

Νηπιαγωγών, η οποία παρέχει σχετική ανατροφοδότηση. 

α. Αρχική Αξιολόγηση 

Μέσω ερωτηματολογίου σε εκπαιδευτικούς και γονείς ανιχνεύονται τα ενδιαφέροντα, 

οι ανάγκες και οι προτάσεις των μελών της σχολικής κοινότητας σχετικά με τον σχεδιασμό 

του σχολικού ιστολογίου (στόχοι, δομή, περιεχόμενο) 

β. Διαμορφωτική Αξιολόγηση 

Οι εκπαιδευτικοί συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα, αξιολογώντας την 

πορεία της δράσης, καταγράφοντας τυχόν δυσκολίες και θέτοντας προτάσεις για την  

αντιμετώπισής τους. Βασικά σημεία ελέγχου της προόδου της δράσης είναι 

 οι τακτικές ενημερώσεις του ιστολογίου 

 το περιεχόμενο των κειμένων και του υλικού που αναρτώνται 

 η λειτουργικότητα του ιστολογίου (προσβασιμότητα, ταχύτητα προσπέλασης, 

φιλική διεπαφή) 

 η ενεργός συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών και η αποτελεσματική 

συνεργασία τους 

 ο βαθμός ανταπόκρισης γονέων και μαθητών στο περιεχόμενο του ιστολογίου 

(επισκεψιμότητα, επέκταση μάθησης στο σπίτι, σχόλια αναρτήσεων κτλ) 

Η Συντονίστρια του Σχεδίου Δράσης ελέγχει τακτικά την τήρηση του 

χρονοδιαγράμματος και τις ενημερώσεις του ιστολογίου, παρέχοντας ανάλογη 

ανατροφοδότηση στις ομάδες εργασίας.  

Οι γονείς κατά τη διάρκεια του 2ου τριμήνου της Δράσης συμπληρώνουν 

ερωτηματολόγιο, στο οποίο διατυπώνουν απόψεις και προβληματισμούς, εντοπίζουν 

θετικά σημεία και αδυναμίες/ελλείψεις/δυσκολίες και θέτουν προτάσεις για βελτίωση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του ερωτηματολογίου η Ομάδα Δράσης 

αναπροσαρμόζει τον αρχικό σχεδιασμό του ιστολογίου  

γ. Τελική Αξιολόγηση 

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης, η αξιολόγηση γίνεται από το σύνολο των μελών της 

σχολικής κοινότητας (γονείς – εκπαιδευτικοί – μαθητές) μέσω συζητήσεων κι 

ερωτηματολογίων, καταγράφονται τα θετικά σημεία αλλά και οι δυσκολίες/προβλήματα 

που αναδείχθηκαν και τίθενται προτάσεις για βελτίωση. 

 
 


