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Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Τα αποτελέσματα της συστηματικής διερεύνησης αναδεικνύουν μεν την καλή λειτουργία, επισημαίνουν όμως
έλλειμμα στην ψηφιακή υποδομή του σχολείου για την υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και
παρεμβάσεων στο πλαίσιο της κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης. Οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν την
αναγκαιότητα να αξιοποιηθούν οι ΤΠΕ για την προβολή της επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτισμικής
διάστασης του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, την ανάδειξη των καλών πρακτικών και το άνοιγμα του
σχολείου στην κοινωνία με σύγχρονα εργαλεία και μέσα επικοινωνίας.

1. Σκοπός του σχεδίου δράσης

Η ανάπτυξη, η βελτίωση και η αποτελεσματική αξιοποίηση της ψηφιακής υποδομής του σχολείου με σκοπό την
αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.

2. Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης

 Ανάπτυξη ή βελτίωση υπάρχοντος δικτυακού τόπου – ιστοσελίδας του σχολείου

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

 Προβολή του έργου του σχολείου στην κοινωνία



Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Χρόνος

Ορισμένες ενέργειες για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης (παραγωγή κειμένων – υλικού, δημοσίευση,
ενημέρωση, επικαιροποίηση) μπορούν να ολοκληρωθούν εντός του σχολικού χρόνου. Για τον σχεδιασμό και τη
δημιουργία ιστοσελίδας απαιτείται αρκετός χρόνος ιδιαίτερα από τον διαχειριστή ανάλογα πάντα με την
εμπειρία και την εξοικείωσή του σε θέματα σχεδιασμού και ανάπτυξης ιστοσελίδων. Επίσης, προβλέπονται
τακτικές συναντήσεις επιμέρους ομάδων εργασίας (μια φορά το τρίμηνο).

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του σχεδίου δράσης

Διαδικασίες υλοποίησης 1ο τρίμηνο: Σεπτέμβριος - Νοέμβριος

2ο τρίμηνο: Δεκέμβριος – Φεβρουάριος

3ο τρίμηνο Μάρτιος – Μάιος

Ενέργειες προετοιμασίας της δράσης: 1ο τρίμηνο: Σεπτέμβριος - Νοέμβριος

Σχεδιασμός ιστοσελίδας: 1ο τρίμηνο: Σεπτέμβριος - Νοέμβριος

Ενημέρωση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών του σχολείου στο χειρισμό του κατάλληλου λογισμικού: 1ο
τρίμηνο: Σεπτέμβριος – Νοέμβριος, 2ο τρίμηνο: Δεκέμβριος – Φεβρουάριος

Συγκέντρωση εκπαιδευτικού υλικού, συγγραφή κειμένων: 1ο τρίμηνο: Σεπτέμβριος – Νοέμβριος, 2ο τρίμηνο:
Δεκέμβριος – Φεβρουάριος

Δημιουργία και δημοσίευση ιστοσελίδας: 1ο τρίμηνο: Σεπτέμβριος – Νοέμβριος, 2ο τρίμηνο: Δεκέμβριος –
Φεβρουάριος, 3ο τρίμηνο Μάρτιος – Μάιος

Διαχείριση, αναβάθμιση και τακτική ενημέρωση ιστοσελίδας: 1ο τρίμηνο: Σεπτέμβριος – Νοέμβριος, 2ο τρίμηνο:
Δεκέμβριος – Φεβρουάριος, 3ο τρίμηνο Μάρτιος – Μάιος

Παρακολούθηση-ανατροφοδότηση της δράσης: 1ο τρίμηνο: Σεπτέμβριος – Νοέμβριος, 2ο τρίμηνο: Δεκέμβριος –
Φεβρουάριος, 3ο τρίμηνο Μάρτιος – Μάιος

Αξιολόγηση της δράσης: 3ο τρίμηνο Μάρτιος – Μάιος

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Ανθρώπινο δυναμικό

 Εκπαιδευτικοί με καλή γνώση και εμπειρία στη χρήση ΤΠΕ για δημιουργία και συντήρηση ιστοσελίδας

 Όλοι οι εκπαιδευτικοί για τον σχεδιασμό, τη συγκέντρωση υλικού, τη συγγραφή κειμένων και τη συνεχή
ανατροφοδότηση με υλικό

 Μαθητές / μαθήτριες για τον σχεδιασμό, συγκέντρωση υλικού, συγγραφή κειμένων και προγραμματισμό

Υλικοτεχνική υποδομή

 Εργαστήριο Πληροφορικής με σύνδεση στο Διαδίκτυο (ή τουλάχιστον 1 υπολογιστής με σύνδεση στο Διαδίκτυο)

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

 Λογισμικό κατασκευής και λειτουργίας ιστοσελίδας

Οικονομικοί πόροι



 Κόστος αγοράς μέσων αποθήκευσης (memory sticks, cd, dvd κ.τλ)

 Πιθανό κόστος αγοράς υπολογιστή

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

 Αναβαθμισμένη, λειτουργική και ενημερωμένη ιστοσελίδα του σχολείου.

 Μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς χρησιμοποιούν λειτουργίες που παρέχονται από τη σχολική ιστοσελίδα για
την ενημέρωσή τους για τις δραστηριότητες του σχολείου.

 Δημοσιοποίηση των δράσεων και των καλών πρακτικών του σχολείου τόσο για την παροχή εκπαιδευτικού έργου,
όσο και για τις δραστηριότητες της μαθητικής κοινότητας και του Συλλόγου Γονέων.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Αξιολόγηση του σχεδίου δράσης

Στόχος 1: Ανάπτυξη ή βελτίωση υπάρχοντος δικτυακού τόπου – ιστοσελίδας του σχολείου.

O στόχος ελέγχεται ως προς την ανάπτυξη ή αναβάθμιση της υπάρχουσας τεχνικής υποδομής και ως προς τον
σχεδιασμό και τη λειτουργία της ιστοσελίδας, καθώς και την ανατροφοδότησή της με κείμενα και υλικό.

Στόχος 2: Οργάνωση και υποστήριξη της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ σχολείου, μαθητών και γονέων
μέσω της ιστοσελίδας.

Στοιχείο για την αποτίμηση του στόχου αποτελεί επίσης το πρωτόκολλο που τηρεί ο διαχειριστής για τις
ανακοινώσεις, τις συνεργατικές δραστηριότητες (μεταξύ σχολείου και γονέων) που προβλήθηκαν στην
ιστοσελίδα, καθώς και παντός τύπου υλικό που δόθηκε για ανάρτηση από μαθητές και γονείς.

Στόχος 3: Προβολή του έργου του σχολείου στην κοινωνία.

Η αποδοχή της ιστοσελίδας από το κοινό διαπιστώνεται από την επισκεψιμότητά της και από τις παρατηρήσεις
για τη λειτουργικότητα (προσβασιμότητα, ταχύτητα προσπέλασης, φιλική διεπαφή) και το περιεχόμενό της.

Η αποδοχή της ιστοσελίδας και η επιτυχία του στόχου αναδεικνύονται ενδεχομένως  από:

 τους ενσωματωμένους «υπερδεσμούς» (Hyperlinks) που δημιουργούν γέφυρες επικοινωνίας με τοπικούς
κοινωνικούς φορείς (Δήμος, πολιτιστικοί σύλλογοι, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.ά.)

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)


