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Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του 

πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία 

Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο τόμος 

αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά την εφαρμογή 

των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος αποτελεί μέρος των «Καλών 

Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών. 

Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής και της 

Ομάδας Έργου της ΑΕΕ. 

 

Επιστημονική Επιτροπή 

Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου 

Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής επιστημονικός 

υπεύθυνος του έργου 

Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος 

Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μέλος 

Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του 

ΤΠΔΒΜΘ, μέλος 

τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του ΤΠΔΒΜΘ, 

μέλος 

 

Ομάδα Έργου 

Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος 

Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη Ευαγγελία 

ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσσάκης 

Ιωάννης ΠΕ70,  αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, 

τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, 

Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04. 

 

To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 

(2007-2013)   

Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS : 295381) 

(«Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη») 
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2.1. 

 

9ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς 

 

«Σχολική Ιστοσελίδα» 

 

 

Σχέδιο Δράσης   
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Σαςηόηηηα ηος ζσολείος 

  

σολική Μονάδα: 9
ο
 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ   

Διεύθςνζη: Χλόη Καζηοπιάρ 

Σηλέθωνο: 24670 24657   

e-mail: mail@9dim-kastor.kas.sch.gr 

Ιζηοζελίδα: http://9dim-kastor.kas.sch.gr 

Απιθμόρ διδαζκόνηων καηά ηο 2011-12: 27    

Σίηλορ σεδίος Δπάζηρ: «Ανάπηςξη ζσολικήρ ιζηοζελίδαρ» 

Διάπκεια ςλοποίηζηρ ηος σεδίος Δπάζηρ:  41 εβδομάδερ 

κοπόρ ηος σεδίος Δπάζηρ 

Σκοπόρ ηος Σσεδίος Δπάζηρ ήηαν «η ανάπηςξη, βεληίυζη και αποηελεζμαηική αξιοποίηζη ηηρ 

τηθιακήρ ςποδομήρ ηος ζσολείος με ζκοπό ηην αναβάθμιζη ηηρ ποιόηηηαρ ηος εκπαιδεςηικού 

έπγος». 

Ειδικοί ζηόσοι ηος ζσεδίος δπάζηρ ήηαν:  

 Ανάπηςξη ιζηοζελίδαρ ηος ζσολείος 

 Ανάπηςξη δεξιοηήηυν επικοινυνίαρ, ομαδοζςνεπγαηικών ππακηικών και εξοικείυζηρ  με ηιρ 

ΤΠΕ από εκπαιδεςηικούρ και μαθηηέρ 

 Υποζηήπιξη διδακηικών και εκπαιδεςηικών ππακηικών 

 Οπγάνυζη και ςποζηήπιξη ηηρ ζςνεπγαζίαρ και επικοινυνίαρ μεηαξύ ζσολείος, μαθηηών και 

γονέυν μέζυ ηηρ ιζηοζελίδαρ 

 Πποβολή ηος έπγος ηος ζσολείος ζηην  κοινυνία. 

 

Κύπια Αποηελέζμαηα  
 

 Υπήπξε δημιοςπγική επικοινυνία και ζςνεπγαζία ηυν μελών πος ζςμμεηείσαν ζηη δπάζη. Η 

δημιοςπγία ηηρ ιζηοζελίδαρ ήηαν ηο ππώηο βήμα ζηην αποηελεζμαηική αξιοποίηζη ηηρ τηθιακήρ 

ςποδομήρ ηος ζσολείος με ζκοπό ηην αναβάθμιζη ηηρ ποιόηηηαρ ηος εκπαιδεςηικού έπγος και ηο 

άνοιγμα ηος ζσολείος ζηην κοινυνία.   

 Διεςκόλςνε ηην επικοινυνία μεηαξύ ηος ζσολείος-μαθηηών, εκπαιδεςηικών-γονέυν, έδυζε ηη 

δςναηόηηηα για ππόζβαζη ζε εκπαιδεςηικό ςποζηηπικηικό ςλικό ανά μάθημα, δημοζιοποίηζη ηυν 

δπάζευν ηος ζσολείος, ενημέπυζη γονέυν, ππόζβαζη ζε θοπείρ και διαδικηςακέρ πύλερ, ανάδειξη 

καλών ππακηικών. 
 

Παποςζιάζεηαι:  

 Το Σσέδιο Δπάζηρ ηος ζσολείος (2010-11) 

Σημ. Η ζσολική ιζηοζελίδα πος διαμοπθώθηκε ζηο πλαίζιο ηηρ δπάζηρ: http://9dim-

kastor.kas.sch.gr/index.php/component/content/?view=featured 

http://9dim-kastor.kas.sch.gr/
http://9dim-kastor.kas.sch.gr/index.php/component/content/?view=featured
http://9dim-kastor.kas.sch.gr/index.php/component/content/?view=featured
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9ο Δημοηικό σολείο Καζηοπιάρ 

 

   ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ 

 

 

Πεδίο: Μζςα-Πόροι –Ανθρώπινο Δυναμικό 

Σομζασ : Τλικοτεχνική Τποδομή 

Δείκτησ: Εξοπλιςμόσ- Διαθζςιμα μζςα του ςχολείου 

 

 

Σίτλοσ :Ανάπτυξη ςχολικήσ ιςτοςελίδασ 

 

 

Α. Αναγκαιότητα τησ υλοποίηςησ του ςχεδίου δράςησ  

 

 

1.Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηςησ τησ δράςησ 

Τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ αναδεικνφουν μεν τθν ικανοποιθτικι λειτουργία, 

επιςθμαίνουν όμωσ ελλείψεισ ςτθν ψθφιακι υποδομι του ςχολείου για τθν υποςτιριξθ  εκπαιδευτικϊν 

δραςτθριοτιτων και παρεμβάςεων ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ και τθσ γνϊςθσ . Οι 

εκπαιδευτικοί επιςθμαίνουν τθν αναγκαιότθτα να αξιοποιθκοφν οι ΤΠΕ για τθν προβολι τθσ 

επιςτθμονικισ, κοινωνικισ και πολιτιςμικισ διάςταςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο ςχολείο, τθν 

ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν και το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία με ςφγχρονα εργαλεία και μζςα 

επικοινωνίασ. 

 

2.Αλληλεπίδραςη με άλλουσ δείκτεσ  

Η υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ  αναμζνεται να αναδείξει τισ καλζσ πρακτικζσ του ςχολείου, να 

υποςτθρίξει τισ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν, μεταξφ εκπαιδευτικϊν- μακθτϊν, μεταξφ ςχολείου- γονζων, 

κακϊσ και να ςυμβάλει κετικά ςτθν οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ. 
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3.Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ή ςυμπληρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου 

Αξιοποιοφνται δεδομζνα του ςχολείου( τεχνογνωςία ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςχολικζσ πρωτοβουλίεσ, 

εκπαιδευτικά προγράμματα, καινοτόμεσ δράςεισ ) που μποροφν να υποςτθρίξουν τθ δράςθ. 

 

Β. κοπόσ- ςτόχοι του ςχεδίου δράςησ  

 

1.κοπόσ του ςχεδίου δράςησ  

Η ανάπτυξθ , θ βελτίωςθ και θ αποτελεςματικι αξιοποίθςθ τθσ ψθφιακισ υποδομισ του ςχολείου με 

ςκοπό τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου . 

 

2.Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςησ  

- Ανάπτυξθ ιςτοςελίδασ του ςχολείου 

- Ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ, ομαδοςυνεργατικϊν  πρακτικϊν και   

   εξοικείωςθσ  με τισ ΤΠΕ από εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ 

- Υποςτιριξθ διδακτικϊν και εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν 

- Οργάνωςθ και υποςτιριξθ τθσ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ μεταξφ ςχολείου, 

   μακθτϊν και γονζων μζςω τθσ ιςτοςελίδασ 

- Προβολι του ζργου του ςχολείου ςτθν  κοινωνία 

 

Γ. Κριτήρια Επιτυχίασ τησ Δράςησ  

α) Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται αποτελεςματικά- με τθν κακοδιγθςθ των δαςκάλων τουσ – για το 

ςχεδιαςμό , τθ δθμιουργία και τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του ςχολείου , ϊςτε  το περιεχόμενο 

τθσ να είναι επίκαιρο. 

β) Λειτουργικι και ενθμερωμζνθ ιςτοςελίδα του ςχολείου. Στο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ όλα τα 

μακιματα υποςτθρίηονται και θλεκτρονικά  μζςω τθσ ανάρτθςθσ ςχετικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτθ 

ςχολικι ιςτοςελίδα. 

γ) Μακθτζσ, εκπαιδευτικοί και γονείσ χρθςιμοποιοφν λειτουργίεσ που παρζχονται από τθν ςχολικι 

ιςτοςελίδα για τθ μεταξφ τουσ επικοινωνία και ςυνεργαςία ( forum,  chat, e-mail κ.τ.λ.), αλλά και για τθν 

ενθμζρωςι τουσ για τισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου.  

δ) Δθμοςιοποίθςθσ των δράςεων και των καλϊν πρακτικϊν του ςχολείου τόςο ςτθν παροχι 

εκπαιδευτικοφ ζργου, όςο και για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ και του ςυλλόγου γονζων. 

 



7 
 

Δ. Μεθοδολογία υλοποίηςησ του ςχεδίου δράςησ  

 

1. τρατηγικζσ εφαρμογήσ του ςχεδίου δράςησ  

α) Προετοιμαςία τθσ δράςθσ  

Κακοριςμόσ πλαιςίου λειτουργίασ τθσ ιςτοςελίδασ (ςτόχοι, εφροσ τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ κ.λ.π.), με 

απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων. Οργάνωςθ ομάδων ( ςχεδιαςμοφ ,ςυγκζντρωςθσ υλικοφ, 

ςυγγραφισ κειμζνων, προγραμματιςμοφ). Οριςμόσ διαχειριςτι ιςτοςελίδασ  με απόφαςθ του ςυλλόγου 

διδαςκόντων. Ενθμζρωςθ από υπεφκυνο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καςτοριάσ για το τεχνικό πλαίςιο λειτουργίασ 

και τισ δυνατότθτεσ μιασ ιςτοςελίδασ , κακϊσ και για τουσ διακζςιμουσ πόρουσ και τα εργαλεία που 

μποροφν να αξιοποιθκοφν 

β) Επιμόρφωςθ- ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν -μακθτϊν  

Επιμόρφωςθ-ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν  και  μακθτϊν του ςχολείου ςε κζματα καταςκευισ και 

ανατροφοδότθςθσ τθσ ιςτοςελίδασ ( χειριςμό του κατάλλθλου λογιςμικοφ). Εκπαίδευςθ του διαχειριςτι 

ςτθ δθμιουργία και ςυντιρθςθσ ςχολικϊν ιςτοςελίδων από Διεφκυνςθ Α/κμιασ  Εκπαίδευςθσ Καςτοριάσ  , 

υπεφκυνο ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Καςτοριάσ και ςχολικό ςφμβουλο πλθροφορικισ . 

γ) Σχεδιαςμόσ ιςτοςελίδασ ( δομι και περιεχόμενο) 

Η ομάδα ςχεδιαςμοφ (εκπαιδευτικοί και μακθτζσ) ςχεδιάηει και καταγράφει ςτο θμερολόγιο τισ προτάςεισ 

τθσ ςχετικά με τθ δομι και το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ και ενθμερϊνει τισ υπόλοιπεσ υποομάδεσ.   

δ) Συγκζντρωςθ υλικοφ – ςυγγραφισ κειμζνων 

Η ομάδα επιλογισ υλικοφ ζχει ςτθν ευκφνθ τθσ τθ ςυγκζντρωςθ ζτοιμου υλικοφ και κειμζνων που κα 

αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα ( εκπαιδευτικό υλικό, υλικό από δραςτθριότθτεσ του ςχολείου, ενθμερωτικά 

κείμενα κ.τ.λ.). Συνεδριάηει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και καταγράφει ςτο θμερολόγιο το υλικό που 

ζχει ιδθ ςυγκεντρϊςει και αυτό που εκκρεμεί για το επόμενο διάςτθμα. 

ε) Δθμιουργία (προγραμματιςμόσ ) και δθμοςίευςθ τθσ ιςτοςελίδασ 

Αποτελεί τθν κφρια ευκφνθ του διαχειριςτι. 

ςτ) Διαχείριςθ και αναβάκμιςθ του περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδασ  

Πραγματοποιείται από τον διαχειριςτι τθσ ιςτοςελίδασ με ευκφνθ όμωσ του υπεφκυνου τθσ ιςτοςελίδασ – 

Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ. Κάκε μζλοσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ μπορεί να  προτείνει ςτον 

υπεφκυνο νζεσ προςκικεσ ,αλλαγζσ  ςτο περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ . Ο υπεφκυνοσ τθσ ιςτοςελίδασ 

ενθμερϊνει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα  ι άμεςα τον διαχειριςτι για τισ αλλαγζσ ςτο περιεχόμενο τθσ 

ιςτοςελίδασ . 

 

2.Οργανωτικζσ δομζσ 

- Υπεφκυνοσ εφαρμογισ τθσ δράςθσ κεωρείται λόγω κζςθσ ο Διευκυντισ του ςχολείου ο οποίοσ  ζχει και 

τθν ευκφνθ για το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ .  Συντονίηει τισ επιμζρουσ ομάδεσ , παρακολουκεί τθν 
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πορεία των εργαςιϊν ςε ςχζςθ με το χρονοδιάγραμμα και ςε περίπτωςθ απόκλιςθσ φροντίηει για τθν 

ανατροφοδότθςθ των ομάδων εργαςιϊν. Αποτελεί μαηί με το διαχειριςτι το ςυνδετικό κρίκο μεταξφ των 

επιμζρουσ ομάδων. 

-Ο διαχειριςτισ τθσ ςχολικισ ιςτοςελίδασ ορίηεται από το ςφλλογο διδαςκόντων. Διαχειριςτισ μπορεί να 

είναι ο υπεφκυνοσ του εργαςτθρίου πλθροφορικισ , άλλοσ εκπαιδευτικόσ πλθροφορικισ ι οποιοςδιποτε 

εκπαιδευτικόσ με καλι γνϊςθ και εμπειρία ςτθ χριςθ ΤΠΕ για τθ δθμιουργία και ςυντιρθςθ ιςτοςελίδασ. 

- Τθν ανάπτυξθ και λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ υποςτθρίηουν ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ πλθροφορικισ με τον 

υπεφκυνο ΠΛΗΝΕΤ  Καςτοριάσ: 

α) με τθν ενθμζρωςθ που παρζχουν για τουσ διακζςιμουσ πόρουσ , τα εργαλεία και τισ υπθρεςίεσ που 

διακζτει ςτθ ςχολικι μονάδα το ΠΣΔ ( Πανελλινιο Σχολικό Δίκτυο) 

    και  

β) με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν επιμόρφωςθ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για κζματα ςχεδιαςμοφ, 

λειτουργίασ και χριςθσ ιςτοςελίδασ . 

- Ο Σφλλογοσ Γονζων υποςτθρίηει τθ δράςθ διευκολφνοντασ τθν ενθμζρωςθ των μελϊν του για τισ 

δυνατότθτεσ που τουσ δίνει θ ιςτοςελίδα και για τουσ νζουσ τρόπουσ επικοινωνίασ με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ και τθ διεφκυνςθ του ςχολείου.  

 

3. Παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ή ςχολικήσ τάξησ  

Το ςχζδιο δράςθσ μπορεί να υλοποιθκεί και  χωρίσ ιδιαίτερθ παρζμβαςθ ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου και 

το τακτικό του πρόγραμμα . Πικανζσ ενζργειεσ αφοροφν ςε αξιοποίθςθ μακθμάτων του ΑΠΣ , ςυνεργαςίεσ 

εκπαιδευτικϊν και χριςθ του εργαςτθρίου πλθροφορικισ ι του υπολογιςτι τθσ τάξθσ όπου υπάρχει. Η 

ιςτοςελίδα μπορεί να ενθμερϊνεται από οποιαδιποτε υπολογιςτι του ςχολείου που διακζτει το 

κατάλλθλο λογιςμικό και ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο( γραφείο διευκυντι, γραφείο δαςκάλων, γραμματεία, 

εργαςτιριο πλθροφορικισ, αίκουςεσ διδαςκαλίασ που διακζτουν το κατάλλθλό εξοπλιςμό). 

Για τισ ενθμερωτικζσ- επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ όμωσ χρειάηεται να δεςμευτεί το εργαςτιριο 

πλθροφορικισ . 

 

Ε. Πόροι – Μζςα του ςχεδίου δράςησ 

 

1. Ανθρώπινο δυναμικό  

 

 Εκπαιδευτικοί με καλι γνϊςθ και εμπειρία ςτθ χριςθ ΤΠΕ για τθ δθμιουργία και ςυντιρθςθ 
ιςτοςελίδασ. 

 Όλοι  οι εκπαιδευτικοί για τον ςχεδιαςμό , τθ ςυγκζντρωςθ υλικοφ , τθ ςυγγραφι κειμζνων και τθ 
ςυνεχι ανατροφοδότθςθ με  υλικό 
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 Μακθτζσ / μακιτριεσ  για το ςχεδιαςμό , ςυγκζντρωςθ υλικοφ, ςυγγραφι κειμζνων και 
προγραμματιςμό. 

 Γονείσ  

 Σχολικόσ ςφμβουλοσ πλθροφορικισ  

 Υπεφκυνοσ ΠΛΗΝΕΤ Καςτοριάσ  
2. Χρόνοσ 

Οριςμζνεσ ενζργειεσ , για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ ( παραγωγι κειμζνων –υλικοφ, 

δθμοςίευςθ, ενθμζρωςθ , επικαιροποίθςθ) μποροφν να ολοκλθρωκοφν εντόσ του ςχολικοφ χρόνου. 

Για το ςχεδιαςμό και τθ δθμιουργία ιςτοςελίδασ απαιτείται αρκετόσ χρόνοσ ιδιαίτερα από το 

διαχειριςτι  ανάλογα πάντα με τθν εμπειρία του  και τθν εξοικείωςθ του ςε κζματα ςχεδιαςμοφ και 

ανάπτυξθσ ιςτοςελίδασ. Επίςθσ ,κα πρζπει να προβλεφκοφν και οι τακτικζσ (π.χ. μια φορά τθν 

εβδομάδα) ςυναντιςεισ επιμζρουσ ομάδων εργαςιϊν που είναι απαραίτθτεσ για τθν υλοποίθςθ του 

ζργου και μποροφν να πραγματοποιοφνται μετά τθ λιξθ τθσ ςχολικισ μζρασ. Επίςθσ , για τθν 

ενθμζρωςθ  και τθν επιμόρφωςθ – εκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν , μακθτϊν και ενδεχομζνωσ γονζων κα 

απαιτθκεί επιπλζον χρόνοσ που κα προγραμματιςτεί ανάλογα με τον αρικμό των ςυναντιςεων και τισ 

ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων.  

  

3. Τλικοτεχνική υποδομή 

 Εργαςτιριο πλθροφορικισ με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο ( ι τουλάχιςτον 1  υπολογιςτισ με ςφνδεςθ 
ςτο διαδίκτυο). 

 Μζςα αποκικευςθσ ( memory sticks, cd, dvd κ.τ.λ.) 

 Λογιςμικό καταςκευισ και λειτουργίασ ιςτοςελίδασ 

 Ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι και ψθφιακι βιντεοκάμερα  
 

4.Οικονομική πόροι 

 Κόςτοσ αγοράσ μζςων αποκικευςθσ ( memory sticks, cd, dvd κ.τ.λ.) 

 Πικανό κόςτοσ αγοράσ Η/Υ 

 Πικανό κόςτοσ αγοράσ ψθφιακισ φωτογραφικισ μθχανισ και ψθφιακισ βιντεοκάμερασ. 
 

5. Εργαλεία παρακολοφθηςησ και αξιολόγηςησ  

 Ημερολόγια ομάδων εργαςίασ, πρακτικά ςυνεδριάςεων , δελτία παρακολοφκθςθσ 
επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων. 

 Πρωτόκολλο παράδοςθσ και ανάρτθςθσ κειμζνων και υλικοφ ςτθν ιςτοςελίδα, θμερολόγιο 
κίνθςθσ τθσ ιςτοςελίδασ . 

 

6. Πηγζσ  

Η ομάδα δράςθσ ςυνιςτάται να αναηθτιςει  το Νομοκετικό Πλαίςιο λειτουργίασ των Σχολικϊν 

Ιςτοςελίδων, ζρευνεσ ςχετικζσ με τθ δομι και το περιεχόμενο ςχολικϊν δικτυακϊν τόπων, κακϊσ και 

καλζσ πρακτικζσ από βραβευμζνουσ εκπαιδευτικοφσ διαδικτυακοφσ τόπουσ όπωσ οι ακόλουκοι: 
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Αποτελζςματα 4ου Πανελλήνιου Διαγωνιςμοφ Εκπαιδευτικών Σόπων (2010) 

 

Δθμοτικά  

1. 11ο Δθμοτικό Σχολείο Ευόςμου (http://11dim-evosm.thess.sch.gr/ ) 

2. 1ο  Δθμοτικό Σχολείο Σαρωνίδασ (http://1dimsar.eduportal.gr/ ) 

3. 4ο Δθμοτικό Σχολείο Ιλίου (http://4dim-iliou.att.sch.gr/ ) 

4. Δθμοτικό Σχολείο Μεγάλθσ Παναγιάσ Χαλκιδικισ (ζπαινοσ)- (http://dim-meg-panag.chal.sch.gr/ ) 

5. Δθμοτικό Σχολείο Καρατοφλα Μαγοφλασ Πφργου (ζπαινοσ) – ( http://dim-karat.ilei.sch.gr/ ) 

6. 60ο Δθμοτικό Σχολείο Πάτρασ ( ζπαινοσ ) – (http://60dim-patras.ach.scl.gr/ ) 

 

 

Γυμνάςια  

1. 14ο Γυμνάςιο Λάριςασ(http://14gym-laris.lar.sch.gr/drupal/ ) 

2. Γυμνάςιο Νζου Σουλίου (http://gym-h-souliou.ser.sch.gr/ ) 

3. Γυμνάςιου Ερεςοφ Λζςβου (http://gym-eresou.les.sch.gr. ) 

4. 3οΓυμνάςιοΑλεξανδρουπόλεωσ(ζπαινοσ)-(http://3gym-alexandr.evr.sch.gr. ) 

5. 38ο  Γυμνάςιο Ακινασ (ζπαινοσ)-(http://38gym-athin.att.scl.gr ) 

6. 9ο Γυμνάςιο Πειραιά (ζπαινοσ) –( http://9gym-peiraia.att.sch.gr/) 

 

 

 Λφκεια 

1. Γενικό Λφκειο Κονταριϊτιςςασ (http://www.lykeio-kontariotissa.gr ) 

2. 5ο ΣΕΚ Γ’ Ακινασ (Ιλίου)  ( http://www.5sek.gr ) 

3. 2ο Ενιαίο Λφκειο Γζρακα  ( http://2lyk-gerak.att.sch.gr ) 

4. 22ο Ενιαίο Λφκειο Ακινασ ( ζπαινοσ) ( http://22lyk-ahin.att.sch.gr ) 

5. Ενιαίο Λφκειο Ν. Σμφρνθσ Πειραμ. Ευαγγελικισ Σχολισ (ζπαινοσ)  ( http://lyk-evsch-h-

smyrn.att.sch.gr ) 

6. 1ο ΕΠΑΛ. Λ Γλυφάδασ ( ζπαινοσ) (  http://1epal-glyfad.att.sch.gr/  ) 

 

Σθμειϊνεται ότι θ αναφορά ςτθν καλι πρακτικι δεν ςχετίηεται με τθν κατάταξθ των ςχολείων ι τθ 

λειτουργικότθτα των ιςτοςελίδων, όςο με τθν διερεφνθςθ των διαδικαςιϊν που ακολοφκθςαν ςτισ 

ςυγκεκριμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ για τθν δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ .  

 

 

 

http://11dim-evosm.thess.sch.gr/
http://1dimsar.eduportal.gr/
http://4dim-iliou.att.sch.gr/
http://dim-meg-panag.chal.sch.gr/
http://dim-karat.ilei.sch.gr/
http://60dim-patras.ach.scl.gr/
http://14gym-laris.lar.sch.gr/drupal/
http://gym-h-souliou.ser.sch.gr/
http://gym-eresou.les.sch.gr/
http://3gym-alexandr.evr.sch.gr/
http://38gym-athin.att.scl.gr/
http://9gym-peiraia.att.sch.gr/
http://www.lykeio-kontariotissa.gr/
http://www.5sek.gr/
http://2lyk-gerak.att.sch.gr/
http://22lyk-ahin.att.sch.gr/
http://lyk-evsch-h-smyrn.att.sch.gr/
http://lyk-evsch-h-smyrn.att.sch.gr/
http://1epal-glyfad.att.sch.gr/
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Σ. Χρονοδιάγραμμα  υλοποίηςησ  του ςχεδίου δράςησ  

 

Διαδικαςίεσ υλοποίηςησ  1ο περίοδοσ Σεπτ.- 

Ιανουάριοσ 

2θ Περίοδοσ 

Φεβρ. - Ιοφνιοσ  

Ενζργειεσ προετοιμαςίασ τθσ δράςθσ    

Σχεδιαςμόσ ιςτοςελίδασ    

Ενθμζρωςθ- επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν , μακθτϊν 

ςτο χειριςμό του κατάλλθλου λογιςμικοφ 

  

Συγκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ  υλικοφ , ςυγγραφι 

κειμζνων 

  

Δθμιουργία και δθμοςίευςθ ιςτοςελίδασ    

Διαχείριςθ και τακτικι ενθμζρωςθ ιςτοςελίδασ    

Παρακολοφκθςθ και ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ    

Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ    

 

 

Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφθηςησ τησ πορείασ υλοποίηςησ και αξιολόγηςησ του ςχεδίου δράςησ   

 

Η1. Παρακολοφθηςη – Ανατροφοδότηςη  Ενεργειών 

Το ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ ειςθγείται ο διευκυντι  και εγκρίνεται από το Σφλλογο διδαςκόντων μαηί 

με τθ ςφνκεςθ των ομάδων και χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν τουσ. Η πρόοδοσ τθσ δράςθσ και θ πορεία 

των ενεργειϊν των επιμζρουσ ομάδων εργαςίασ παρακολουκείται με οδθγό αυτό το ςχζδιο και το πλάνο 

εργαςιϊν από μια ςυντονιςτικι ομάδα με επικεφαλισ τον διευκυντι. Για τθν ενδιάμεςθ αποτίμθςθ τθσ 

πορείασ των εργαςιϊν ορίηονται εκ τον πρότερων τακτικζσ ςυνεδριάςεισ τθσ ςυντονιςτικισ ομάδασ. 

 Όλεσ οι ενζργειεσ από τθν ενθμζρωςθ για τθ διακζςιμθ υποδομι μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του 
ςχεδιαςμοφ τθσ ιςτοςελίδασ ελζγχονται από το θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ , τα πρακτικά 
του ςυλλόγου διδαςκόντων και χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν με τισ ςχετικζσ προκεςμίεσ . 

 Ο ρυκμόσ επεξεργαςίασ και το κεματολόγιο των κειμζνων και του υλικοφ που προορίηεται για τθν 
ανάρτθςθ παρακολουκείται με κριτιριο το βαςικό ςχεδιαςμό τθσ ιςτοςελίδασ και τθ ςυχνότθτα 
ενθμζρωςισ  τθσ . 

 Η αρμόδια ομάδα εργαςίασ  παρακολουκεί και καταγράφει ςτο θμερολόγιο τθσ αν το πρόγραμμα 
των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων και ενθμερϊςεων εξελίςςεται ομαλά βάςει 
χρονοδιαγράμματοσ . Καταγράφονται επίςθσ τυχόν δυςκολίεσ και τρόποι αντιμετϊπιςθσ τουσ.  

 Βαςικά ςθμεία του ελζγχου τθσ προόδου τθσ δράςθσ είναι θ δθμοςίευςθ τθσ ιςτοςελίδασ και ςτθ 
ςυνζχεια οι τακτικζσ ενθμερϊςεισ τθσ , όπωσ ζχουν ςχεδιαςτεί ςτο εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα. 
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Η ςυντονιςτικι ομάδα παρακολουκεί τθν τιρθςθ των προκεςμιϊν και ανατροφοδοτεί τισ ομάδεσ 
εργαςίασ με προτάςεισ για το ξεπζραςμα των τυχόν δυςκολιϊν. 

 

 

Η2. Αξιολόγηςη του χεδίου Δράςησ  

 

Στόχοσ 1: Ανάπτυξθ δικτυακοφ τόπου – ιςτοςελίδασ του ςχολείου. 

Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ  

Ο ςτόχοσ ελζγχεται ωσ προσ τθν ανάπτυξθ τθσ υπάρχουςασ τεχνικισ υποδομισ και ωσ προσ τον ςχεδιαςμό 

και τθ λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ , κακϊσ και τθν ανατροφοδότθςι τθσ με κείμενα και υλικό. 

 

Στόχοσ 2: Ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ, ομαδοςυνεργατικϊν πρακτικϊν και εξοικείωςθσ με τισ ΤΠΕ 

από εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ . 

Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ  

Από τθ ςυςτθματικι παρατιρθςθ των εκπαιδευτικϊν, τισ ςχετικζσ καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο και το 

αποτζλεςμα που ζχει παραχκεί μπορεί να διαφανεί αν οι  μακθτζσ ζχουν αναπτφξει δεξιότθτεσ 

επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ , κακϊσ και αν ζχουν εξοικειωκεί με τισ νζεσ  τεχνολογίεσ . 

 

Στόχοσ 3 : Υποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν και διδακτικϊν πρακτικϊν  

Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ  

Από τθν πρόςβαςθ ςτθ ςχολικι ιςτοςελίδα διαπιςτϊνεται αν όλα τα μακιματα υποςτθρίηονται και 

θλεκτρονικά μζςω τθσ ανάρτθςθσ  ςχετικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Από ερωτθματολόγια μακθτϊν 

διαφαίνεται αν χρθςιμοποιοφν το εκπαιδευτικό υλικό που παρζχεται ςτθν ιςτοςελίδα. 

 

 

Στόχοσ 4 : Οργάνωςθ και υποςτιριξθ τθσ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ μεταξφ ςχολείων, μακθτϊν και 

γονζων μζςω τθσ ιςτοςελίδασ . 

Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ 

 Εκπλιρωςθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τισ ϊρεσ ενθμζρωςθσ , τθν πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα για 

χριςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ , τθ ςυχνότθτα επικοινωνίασ που διαπιςτϊκθκε ανάμεςα ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ. Στοιχείο για τθν αποτίμθςθ του ςτόχου αποτελεί επίςθσ το πρωτόκολλο που τθρεί ο 

διαχειριςτισ  για τισ ανακοινϊςεισ , τισ ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ ( μεταξφ ςχολείου και γονζων) που 

προβλικθκαν ςτθν ιςτοςελίδα , κακϊσ και παντόσ τφπου υλικό που δόκθκε για ανάρτθςθ από γονείσ και 

μακθτζσ. 
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Στόχοσ  5 : Προβολι του ζργου ςτθν κοινωνία  

Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ  

Η αποδοχι τθσ ιςτοςελίδασ από το κοινό διαπιςτϊνεται από τθν επιςκζψιμό τθσ , από τισ παρατθριςεισ 

για τθ λειτουργικότθτα τθσ ( προςβαςιμότθτα , ταχφτθτα προςπζλαςθσ, φιλικι διεπαφι ) και το 

περιεχόμενο τθσ . 

Η αποδοχι τθσ ιςτοςελίδασ  και θ επιτυχία του ςτόχου αναδεικνφονται επίςθσ : 

 Τουσ ενςωματωμζνουσ << υπερςυνδζςμουσ >> (hyperlinks )  που δθμιουργοφν γζφυρεσ 

επικοινωνίασ με τοπικοφσ κοινωνικοφσ φορείσ ( Διμοσ,  πολιτιςτικοί ςφλλογοι , Περιβαλλοντικζσ 

οργανϊςεισ κ.α. ) και με κεςμικοφσ φορείσ τθσ εκπαίδευςθσ ( Γραφεία αγωγισ υγείασ , γραφεία 

πολιτιςμοφ κ.α. ) 

 Τισ επαφζσ που είχε θ ςχολικι μονάδα με τουσ παραπάνω φορείσ 

 Τισ δραςτθριότθτεσ που ανζπτυξε ςε ςυνεργαςία με αυτοφσ τουσ φορείσ, οι οποίεσ 

ανακοινϊκθκαν και προβλικθκαν ςτθ ςυνζχεια ςτθν ιςτοςελίδα. 

 

 

Θ. Ζκθεςη αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςησ  

 Διαδικαςίεσ  ςχεδιαςμοφ :Δεν αντιμετωπίςαμε  ιδιαίτερα προβλιματα  και δυςκολίεσ  κατά το ςχεδιαςμό 

του ςχεδίου δράςθσ . Υπιρξε ζνασ προβλθματιςμόσ κατά πόςο ο ςφμβουλοσ πλθροφορικισ μπορεί να  

βοθκιςει , μια και ανικει ςτθν  Β/κμια εκπαίδευςθ. Αυτό βζβαια κα το δοφμε ςτθν εφαρμογι του 

ςχεδίου. 

Διαδικαςίεσ οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ : Η οργάνωςθ των ομάδων εργαςίασ είναι αδφνατον να 

προετοιμαςτεί  από τϊρα , γιατί κα υπάρξουν πολλζσ μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν του ςχολείου μασ μζςα 

ςτο καλοκαίρι ( αποςπάςεισ, μετακζςεισ , κρίςεισ διευκυντϊν , μια και το ςχολείο μασ μετρά ιδθ 6- 7 

εκπαιδευτικοφσ ςε κζςεισ ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ ) . Η οργάνωςθ των ομάδων εργαςίασ κεωροφμε ότι 

μπορεί να ξεκινιςει με τθν ζναρξθ του επόμενου ςχολικοφ ζτουσ 2011-2012  εφόςον καλυφκοφν ζγκαιρα 

και επαρκϊσ οι κενζσ κζςεισ του προςωπικοφ του ςχολείου.   

Διευκζτθςθ προβλθμάτων χρόνου: Δεν αντιμετωπίςαμε προβλιματα  ςχετικά με το χρόνο ςυναντιςεων 

τθσ ομάδασ , αφοφ οι ςυναντιςεισ γίνονταν μετά το τζλοσ του διδακτικοφ ωραρίου. Σχετικά με το 

χρονοδιάγραμμα του ςχεδίου δράςθσ ςκεφτικαμε να το χωρίςουμε ςε δφο περιόδουσ,  όπωσ κα λάβει 

χϊρα και το πρόγραμμα τθσ αξιολόγθςθσ ( εφαρμογι  - αξιολόγθςθ του ). 

Διευκζτθςθ προβλθμάτων επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ : Τα μζλθ τθσ  ομάδα μασ ςυνεργάςτθκαν  

αρμονικά  για τθν ςχεδίαςθ- οργάνωςθ  του ςχεδίου δράςθσ και είχαμε κανζνα πρόβλθμα ςυνεργαςίασ . 

Παρεκκλίςεισ του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου : Δεν υπιρξαν παρεκκλίςεισ αλλά 

οφτε  και ανακεωριςεισ του ςχεδίου. 

Επιδράςεισ ςε διάφορουσ δείκτεσ : Σχζςεισ  μεταξφ μακθτϊν , ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν, 

μεταξφ γονζων –ςχολείου , οργάνωςθ ςχολικισ ηωισ  είναι οι δείκτεσ που θ εφαρμογι του ςχεδίου κα 

επθρεάςει. 



14 
 

Βακμόσ ικανοποίθςθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ  από τθν εφαρμογι του ςχεδίου : Η ςχολικι κοινότθτα 

(μακθτζσ–γονείσ –εκπαιδευτικοί ) είδαν το ςχζδιο δράςθσ  κετικά .  Θεωροφν ότι είναι  ζνα πολφ 

ςθμαντικό βιμα για το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία με πολλαπλά οφζλθ . 

Γενικι εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ του ςχεδίου δράςθσ:  Θεωροφμε ότι το ςχζδιο δράςθσ είναι ρεαλιςτικό και 

κα ζχει επιτυχία ςτθν εφαρμογι του  εφόςον οργανϊςουμε ζγκαιρα τισ ομάδεσ εργαςίασ και τθριςουμε 

το χρονοδιάγραμμα . Το ηθτοφμενο για εμάσ είναι θ  όςο δυνατόν υψθλότερθ ποιότθτα τθσ  ιςτοςελίδασ 

που κα δθμιουργιςουμε.  

Προοπτικζσ για  τθ ςχολικι  μονάδα :  Η  δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ  κα είναι  ζνα   μεγάλο άνοιγμα του 

ςχολείου ςτθν κοινωνία  , δίνοντάσ  του    μια  μεγάλθ  δυναμικι και προςφζροντασ ταυτόχρονα οφζλθ 

ςτθν ςχολικι κοινότθτα  και ςτθν κοινωνία γενικότερα. 

     

 

 

 


