
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ - 1104012
Στόχος Βελτίωσης:

Στόχος του σχεδίου δράσης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτόμων δράσεων που
συμπληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών, ενθαρρύνουν τη μαθητική πρωτοβουλία, καλλιεργούν τον δημοκρατικό
διάλογο, συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού κλίματος, της δημιουργικότητας, της πρωτοβουλίας και της
υπευθυνότητας, βελτιώνουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας και συντελούν στο άνοιγμα
του σχολείου στην κοινωνία. 

Οι μαθητές/τριες θα ενημερωθούν για τα  εκπαιδευτικά προγράμματα που θα πραγματοποιηθούν κατά το σχολικό
έτος 2021-2022 στη σχολική μας μονάδα. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς θα υλοποιηθούν δράσεις που θα
οδηγήσουν στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε θέματα που αφορούν στη σχολική ζωή και του ευ ζην, θα
μπορέσουν να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν, να μοιραστούν, να νιώσουν ότι αποτελούν μέρος της 
μαθησιακής κοινότητας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Σχέδιο Δράσης: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα eTwinning
Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα
Συντονιστής Δράσης: ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα συμβάλλουν στην ενίσχυση της επιστημονικής, κοινωνικής και πολιτισμικής
διάστασης του εκπαιδευτικού έργου, στη βελτίωση του κλίματος και των σχέσεων στο σχολείο, καθώς και στο
άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Αποφασίστηκε η υλοποίηση δράσεων με σκοπό την ανάπτυξη
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων στο σχολείο όπως είναι τα ευρωπαϊκά eTwinning
προγράμματα.

Η υλοποίηση των δράσεων αναμένεται να επηρεάσει την εφαρμογή του σχολικού προγράμματος, τον συντονισμό
της σχολικής ζωής, τις σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και τη δυναμική του σχολείου στην
ανάπτυξη υποστηρικτικών παρεμβάσεων και την εφαρμογή καινοτομιών.

Αξιοποιούνται αποτελέσματα δραστηριοτήτων και καλών πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί στο σχολείο και
έχουν χαρακτήρα συμπληρωματικό με τις συγκεκριμένες δράσεις.

Ειδικοί στόχοι του σχεδίου δράσης

 α. Η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και καινοτόμες δράσεις

β. Ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και διαμόρφωση εκ μέρους τους θετικής
στάσης απέναντι στις καινοτόμες δράσεις

γ. Η διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων στη σχολική κοινότητα μέσω ιστολογίου στην eclass, blog
εκπαιδευτικών, της ιστοσελίδας του σχολείου, ηλεκτρονικής εφημερίδας σχολείου και ψηφιακού περιοδικού που



φιλοξενεί εργασίες αντίστοιχων ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων ( studentvoice.com)

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

α. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για Εθνικά και Ευρωπαϊκά Σχολικά προγράμματα.

 Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων ενημερώνονται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς για τα
ευρωπαϊκά προγράμματα eTwinning, τη θεματολογία, τις συνεργαζόμενες χώρες, τις πόλεις και τους σκοπούς
των προγραμμάτων.

 β. Σχεδιασμός και οργάνωση για την υλοποίηση δραστηριοτήτων. Ο σχεδιασμός, η διαδικασία έγκρισης
των σχεδίων και η σχετική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ακολουθούν τα οριζόμενα από το θεσμικό πλαίσιο.  

γ. Ενημέρωση γονέων. Μέσω του έντυπου γονικής συγκατάθεσης για τη συμμετοχή του παιδιού. Ανακοινώσεις
μέσω της πλατφόρμας eclass για τα προγράμματα καθώς και συνεχή ενημέρωση κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

 δ. Αξιοποιείται η προηγούμενη εμπειρία εκπαιδευτικών και μαθητών από τη συμμετοχή τους σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι δραστηριότητες που θα επιλεγούν αφορούν, μεταξύ άλλων: προγράμματα
διατροφικού περιεχομένου, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, ασφάλεια στο διαδίκτυο,  δικτύωση και επικοινωνία
με άλλα σχολεία.

 ε. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων.  Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δράσης
στο τέλος του σχολικού έτους περιλαμβάνει: 

α) Ανάρτηση δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του σχολείου β) Ανάρτηση δραστηριοτήτων
και αποτελεσμάτων στο ιστολόγιο της eclass.

γ) Ανάρτηση δραστηριοτήτων και αποτελεσμάτων στo blog του εκπαιδευτικού.

δ)  Ανάρτηση δραστηριοτήτων στο ψηφιακό περιοδικό the studentvoice.com και στην ηλεκτρονική εφημερίδα του
σχολείου μαθητική πένα.

 

 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης

 

Διαδικασίες υλοποίησης Δράσεις / ενέργειες
1ο τρίμ.

Σεπ-Νοεμ

2ο τρίμ.

Δεκ-Φεβ

 

3ο τρίμ.

Μαρ-Μαι

 

Ενημέρωση του συλλόγου γονέων για θέματα της σχολικής ζωής και τη
συνεργασία με το σχολείο.

Χ    

Διαμόρφωση πλαισίου επικοινωνίας και συνεργασίας Χ    

Ανάπτυξη δράσεων επικοινωνίας και συνεργασίας του σχολείου με τους
γονείς

Χ Χ Χ

Συμμετοχή του συλλόγου γονέων σε δράσεις της μαθητικής κοινότητας   Χ Χ



Παρακολούθηση- Ανατροφοδότηση της δράσης Χ Χ Χ

Αξιολόγηση της δράσης     Χ

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

1. Ανθρώπινο δυναμικό

- O Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας,

- Ο Σύλλογος γονέων,

- Η μαθητική κοινότητα,

- Πρεσβευτές (Ambassadors)  eTwinning , στην περιοχή ευθύνης τους, που υλοποιούνται τα αντίστοιχα 
προγράμματα

2. Χρόνος

Το σχέδιο δράσης αναμένεται να διαρκέσει όλη τη σχολική χρονιά. Ακολουθείται το θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά
τη διάρκεια, το ωράριο υλοποίησης των προγραμμάτων, τις ώρες απασχόλησης των εκπαιδευτικών. Οι κύριες
δράσεις εντάσσονται εντός ωραρίου διδασκαλίας των εκπαιδευτικών. Ενδεχομένως να χρειαστούν και κάποιες
επιπρόσθετες ώρες εκτός ωραρίου σχολικού προγράμματος, που θα οριστούν κατόπιν συνεννοήσεων των
υπεύθυνων εκπαιδευτικών με τους μαθητές και τους γονείς τους, οι οποίοι θα πρέπει να δώσουν εγγράφως την
άδεια τους για μια εξωσχολική δράση.

3. Υλικοτεχνική υποδομή

- Ιστοσελίδα του σχολείου,/ blog( μπλογκ), για την διάχυση των έργων  υπολογιστές ( αίθουσα πληροφορικής),
φωτοτυπικό μηχάνημα, εκτυπωτής,

- Αναλώσιμα υλικά,

- Αίθουσα συναντήσεων

- Αίθουσα προβολών ( προτζέκτορας)

 

4. Οικονομικοί πόροι

Κόστος αναλωσίμων υλικών. Οι επιμέρους δαπάνες εξαρτώνται από το είδος του προγράμματος ή της
καινοτόμου δράσης που έχει επιλεγεί και καλύπτονται με τρόπους που ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιo.

5. Εργαλεία παρακολούθησης και αξιολόγησης

-Ημερολόγια καταγραφής δραστηριοτήτων

-Δελτία ενημέρωσης έντυπα και ηλεκτρονικά

-Ερωτηματολόγια γονέων και εκπαιδευτικών

 -Google form( ερωτηματολόγια ) για την αξιολόγηση επιμέρων δραστηριοτήτων του έργου



Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Για την επιτυχία της δράσης τίθενται οι παρακάτω στόχοι:

Στόχος 1:Η θετική στάση απέναντι στις καινοτόμες δράσεις και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε
εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Στόχος 2: Η διάχυση των αποτελεσμάτων των δράσεων στη σχολική κοινότητα

 

Προσέγγιση στα κριτήρια επιτυχίας

Πραγματοποιείται τακτικά από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς ο έλεγχος του στόχου καθώς επίσης και η
αποτελεσματικότητα και η χρησιμότητα των δραστηριοτήτων. Από την συμμετοχή των μαθητών στις εκδηλώσεις
που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς διαπιστώνεται η επιτυχία του στόχου.
Σημαντική ένδειξη είναι και η επισκεψιμότητα στην σχολική ιστοσελίδα, στο ιστολόγιο και το blog όπου
δημοσιεύονται και τα αποτελέσματα των δράσεων.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν και αξιολογούν την εφαρμογή της δράσης και την τροποποιούν
εφόσον είναι απαραίτητο καθ’ όλη τη διάρκειά της, ώστε να βελτιώνονται άμεσα οι διαδικασίες και να
επιτευχθεί ο στόχος .

Παράλληλα ενεργοποιούνται οι παρακάτω διαδικασίες για να υπάρχει πλήρης επίτευξη του στόχου των
προγραμμάτων.

 

Α. Σχεδιασμός και οργάνωση Προγραμμάτων Σχολικών δραστηριοτήτων

Με τις καταγραφές στο ημερολόγιο σχολείου  παρακολουθείται η δράση

 

Β. Ενημέρωση για τα Προγράμματα Σχολικών δραστηριοτήτων στους εκπαιδευτικούς.

 

Δ. Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εφαρμογή καινοτόμων δράσεων

Στα ημερολόγια των ομάδων εργασίας και στο ημερολόγιο του σχολείου παρακολουθείται η εξέλιξη των δράσεων
με την καταγραφή των σχετικών δραστηριοτήτων.

Οι συντονιστές των ομάδων εργασίας μπορούν να τροποποιήσουν τις διαδικασίες και το χρονοδιάγραμμα της
κάθε δράσης, εφόσον είναι απαραίτητο για την βελτίωση του προγράμματος.

Ε. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων κάθε σχολικής δραστηριότητας.

 

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

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


