
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗΣ - 9490075
Στόχος Βελτίωσης:

Αύξηση των προγραμμάτων των σχολικών δραστηριοτήτων και των καινοτόμων δράσεων που υλοποιούνται στο
σχολείο.

 Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά
προγράμματα και δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος.

 Αύξηση της συμμετοχής των μαθητών/-τριών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις.

Διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων στη σχολική κοινότητα.

Σχέδιο Δράσης: «Εκπαιδευτικά προγράμματα-Δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος»
Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συντονιστής Δράσης: ΚΑΤΣΙΔΟΥ ΡΑΦΑΗΛΙΑ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Λόγοι που επιβάλλουν την υλοποίηση της δράσης:

Από τα αποτελέσματα της συστηματικής διερεύνησης προέκυψε ότι η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε
ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος είναι περιορισμένη. Τα εκπαιδευτικά
προγράμματα και οι καινοτόμες δράσεις συντελούν στην ενίσχυση επιστημονικής και κοινωνικής διάστασης του
εκπαιδευτικού έργου και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Με βάση τα παραπάνω, αποφασίστηκε η
υλοποίηση δράσης κοινωνικού ενδιαφέροντος και η ενίσχυση των κοινωνικών και συμμετοχικών ικανοτήτων
των μαθητών/-τριών, με σκοπό τη διάπλαση υπεύθυνων και δημοκρατικών πολιτών.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

α) Ενημέρωση εκπαιδευτικών για ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος:

 

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων ενημερώνονται για τις δυνατότητες ανάπτυξης και τη μεθοδολογία
υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων και δράσεων κοινωνικού ενδιαφέροντος στην αρχή της σχολικής
χρονιάς.

 

β) Σχεδιασμός και οργάνωση δράσεων:

 

Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν ομάδες εργασίας για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Οι ομάδες επιλέγουν τα



θέματα που θα προσεγγίσουν και τις δράσεις που θα υλοποιήσουν. Ο σχεδιασμός και η διαδικασία έγκρισης των
σχεδίων ακολουθούν τα οριζόμενα από το θεσμικό πλαίσιο. Οι δράσεις που έχουν επιλεχθεί αφορούν, μεταξύ
άλλων: προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, προγράμματα εκπαιδευτικών επισκέψεων
και οργανωμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς προς την κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα στα οποία καταλήγουν είναι:

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
“Ταπερίστας", το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Πράξης «Κέντρα 
Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β Κύκλος)» του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-
2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες από τον φορέα Kids Save Lives
Χριστουγεννιάτικο Παζάρι για φιλανθρωπικούς σκοπούς
Επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων
Άλλες καινοτόμες δράσεις

 

 

γ) Ενημέρωση γονέων:

 

Οργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων με τους γονείς για το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που θα
υλοποιηθούν από τη σχολική μονάδα. Οι ενημερωτικές συναντήσεις πραγματοποιούνται στην αρχή της σχολικής
χρονιάς από τη Διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης, αν χρειάζεται.

 

 

δ) Υλοποίηση προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων:

 

Οι ενέργειες υλοποίησης εξαρτώνται από το είδος του προγράμματος ή της δράσης που έχει επιλεγεί.
Αξιοποιείται η προηγούμενη εμπειρία εκπαιδευτικών και μαθητών/-τριών από τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα
προγράμματα.

 

ε) Παρουσίαση των αποτελεσμάτων:

 

Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των δράσεων στο τέλος της σχολικής χρονιάς περιλαμβάνει:

α) ανάρτηση δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του σχολείου.

β) οργάνωση εκδηλώσεων παρουσίασης με τη μορφή ανοιχτής εκδήλωσης στους γονείς.

2. Οργανωτικές δομές

 



Υπεύθυνη συντονισμού των δράσεων ορίζεται η Διευθύντρια του σχολείου. Για κάθε επιμέρους δραστηριότητες
ορίζονται ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν εκπαιδευτικοί και μαθητές.

 

3. Παρεμβάσεις σε επίπεδο σχολείου ή σχολικής τάξης

 

Προβλέπονται κάποιες παρεμβάσεις στο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας. Οι συνεδριάσεις των ομάδων
εργασίας και οι ενημερωτικές συναντήσεις γονέων πραγματοποιούνται στο σχολείο, εντός εργασιακού ωραρίου.
Οι δράσεις υλοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός εργασιακού ωραρίου.

Διαδικασίες υλοποίησης:

Ενημέρωση εκπαιδευτικών για τα προγράμματα και τις δράσεις (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος)

Σχεδιασμός και οργάνωση προγραμμάτων και δράσεων (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος)

Ενημέρωση γονέων (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος)

Υλοποίηση προγραμμάτων και εφαρμογή δράσεων (Σεπτέμβριος-Μάιος)

Παρουσίαση αποτελεσμάτων (Μάιος)

Παρακολούθηση- Ανατροφοδότηση της δράσης (Σεπτέμβριος-Νοέμβριος)

Αξιολόγηση της δράσης (Μάιος)

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

1. Ανθρώπινο δυναμικό :

Διευθύντρια και Σύλλογος Διδασκόντων
Μαθητές/-τριες
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

2. Χρόνος:

 Το σχέδιο δράσης αναμένεται να διαρκέσει όλη τη σχολική χρονιά. Ακολουθείται το θεσμικό πλαίσιο όσον
αφορά τη διάρκεια, το ωράριο υλοποίησης προγραμμάτων και τις ώρες απασχόλησης των εκπαιδευτικών.

3. Υλικοτεχνική υποδομή:

       Προτείνεται η αξιοποίηση του υπάρχοντος εξοπλισμού της σχολικής μονάδας.

4. Οικονομικοί πόροι:



    Οι δαπάνες εξαρτώνται από το είδος του προγράμματος ή της δράσης που έχει επιλεγεί και καλύπτονται με
τρόπους που ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο.        

5. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης:

Ημερολόγιο (συναντήσεων, παρακολούθησης δράσεων)
Πρακτικά συναντήσεων εκπαιδευτικών
Ερωτηματολόγια προς τους μαθητές για την αξιολόγηση των επιμέρους
ενεργειών του σχεδίου δράσης

6. Πηγές:

Βασική πηγή άντλησης πληροφοριών για την υλοποίηση των προγραμμάτων και των δράσεων είναι το θεσμικό
πλαίσιο. Αξιοποιούνται, επίσης, εμπειρίες της σχολικής μονάδας από παρελθοντικές δραστηριότητες.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

α) Αύξηση των προγραμμάτων των σχολικών δραστηριοτήτων και των καινοτόμων δράσεων που υλοποιούνται
στο σχολείο.

β) Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά
προγράμματα και δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος.

γ) Αύξηση της συμμετοχής των μαθητών/-τριών σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις.

δ) Βαθμός ικανοποίησης εκπαιδευτικών και μαθητών από τα αποτελέσματα των προγραμμάτων και των δράσεων.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των επιμέρους δράσεων πραγματοποιείται με βάση τους στόχους και τα
κριτήρια επιτυχίας.

 

Στόχος 1:  Κινητοποίηση των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και καινοτόμες
δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

Εξετάζεται εάν υπάρχει αύξηση των προγραμμάτων και των δράσεων κοινωνικού ενδιαφέροντος που
υλοποιούνται στο σχολείο και αν συμμετέχουν περισσότεροι εκπαιδευτικοί σε σύγκριση με τις προηγούμενες
χρονιές.

 

Στόχος 2: Ενεργός συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διαμόρφωση θετικής
στάσης απέναντι σε αυτές.

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

 



Ο στόχος ελέγχεται σε σύγκριση με τον αριθμό των μαθητών/-τριών που συμμετείχαν τις προηγούμενες χρονιές.
Η θετική στάση διαπιστώνεται με τα ερωτηματολόγια που θα δοθούν στους/στις μαθητές/-τριες σχετικά με τη
χρησιμότητα των δραστηριοτήτων. Επίσης, από ερωτηματολόγια προς τους μαθητές θα διαπιστωθούν τα
αποτελέσματα των δράσεων κοινωνικού ενδιαφέροντος.

 

Στόχος 3: Διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων στη σχολική κοινότητα.

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

Η επιτυχία του στόχου διαπιστώνεται από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και την  επισκεψιμότητα στη
σχολική ιστοσελίδα και την ευρύτερη συμμετοχή στις εκδηλώσεις.

 

 

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Το σχέδιο δράσης είναι άρτια σχεδιασμένο, με υψηλής ποιότητας στόχους και πλούσια θεματολογία. Στα θετικά
του συμπεριλαμβάνεται και η στόχευσή του για εξωστρέφεια του σχολείου και άνοιγμά του στην τοπική
κοινωνία. Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης θα συμβάλλει δραστικά στην αποτελεσματική εκπαιδευτική και
παιδαγωγική λειτουργία του σχολείου που σχετίζεται με τις σύγχρονες επιταγές της παιδαγωγικής και
διδακτικής επιστήμης.

Επίσης η αξιοποίηση πολλαπλών εργαλείων στην διερεύνηση αναγκών καθώς και στην αξιολόγηση της δράσης
παραπέμπει στην επιλογή της μεθόδου της τριγωνοποίησης η οποία θα λειτουργήσει ενισχυτικά στην  εγκυρότητα
των αποτελεσμάτων. (Βλ. σχετικά τον οδηγό του ΙΕΠ  με τιτλο: «Ενδεικτικά εργαλεία διερεύνησης των αξόνων 
και αποτίμησης των δράσεων»).

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Αποτελέσματα της Δράσης

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης



Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

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


