
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

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

Η βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας με έμφαση:
Α. στο γλωσσικό γραμματισμό, με τη βελτίωση της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας των μαθητών, τόσο
στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα
Β. στο ψηφιακό γραμματισμό, με την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ και ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο
Γ. στην ανάπτυξη πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης, μέσω μιας βιωματικής προσέγγισης στη διδασκαλία
όπου οι μαθητές δεν αποστηθίζουν αλλά συμμετέχουν, αποκτούν πρωτοβουλίες, συνεργάζονται και δημιουργούν,
ενασχολούμενοι σε ευρωπαϊκό προγράμμα eTwinning
Δ. στη συνεργασία / σύμπραξη μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών μαθημάτων, η οποία θα αποσκοπεί στην
παροχή μιας διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία. Μέσω αυτής αποτελεί στόχο της ομάδας δράσης μας η
καλύτερη κατανόηση των μαθησιακών αντικειμένων από τους μαθητές.

Σχέδιο Δράσης: Διατροφή και άθληση: καταγραφή της τοπικής παράδοσης και
ανάδειξη καλών πρακτικών
Άξονας: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Συντονιστής Δράσης: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Απευθύνεται σε μαθητές της Β' τάξης Γυμνασίου και στοχεύει στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας με
έμφαση:
Α. στο γλωσσικό γραμματισμό, με τη βελτίωση της προφορικής και γραπτής επικοινωνίας των μαθητών, τόσο
στην Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα
Β. στο ψηφιακό γραμματισμό, με την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ και ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο
Γ. στην ανάπτυξη πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης, μέσω μιας βιωματικής προσέγγισης στη διδασκαλία
όπου οι μαθητές δεν αποστηθίζουν αλλά συμμετέχουν, αποκτούν πρωτοβουλίες, συνεργάζονται και δημιουργούν,
ενασχολούμενοι σε ευρωπαϊκό προγράμμα eTwinning
Δ. στη συνεργασία / σύμπραξη μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών μαθημάτων, η οποία θα αποσκοπεί στην
παροχή μιας διαθεματικής προσέγγισης στη διδασκαλία. Μέσω αυτής αποτελεί στόχο της ομάδας δράσης μας η
καλύτερη κατανόηση των μαθησιακών αντικειμένων από τους μαθητές.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

1. (Οκτώβριος 2021) Διερεύνηση της αξίας της υγιεινής διατροφής μέσα από τα
μαθήματα της Βιολογίας, της Φυσικής Αγωγής, των Κειμένων Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας και των Αγγλικών. οι μαθητές συζητούν για τις διατροφικές τους
συνήθειες, για το πόσο συχνά αθλούνται, ερευνούν την αξία της υγιεινής



διατροφής για τη σωστή λειτουργία του ανθρώπινου σώματος και μεταφράζουν
απλές φράσεις/ λέξεις που σχετίζονται με τη διατροφή (eg healthy, eating, food,
body, fruit, vegetables etc) στα Αγγλικά

2. (Νοέμβριος 2021) οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 4-5 ατόμων, μικτής
δυναμικής όσον αφορά τις γνωστικές τους δυνατότητες, και μαζί προχωρούν
στη συλλογή γραπτού και οπτικού υλικού σχετικού με τοπικά εδέσματα (πχ μια
ομάδα θα διερευνήσει τοπικά φαγητά Χριστουγέννων, μια άλλη τα γλυκά που
φτιάχνουν οι κάτοικοι της Θράκης σε συγκεκριμένες θρησκευτικές γιορτές -πχ,
τη Βαρβάρα-, μια τρίτη ομάδα θα συλλέξει πληροφορίες για την τοπική
αγροτική παραγωγή ή για τα δημοφιλή αθλήματα ή χορούς της περιοχής..) 

3. (Δεκέμβριος 2021) η κάθε ομάδα θα καταγράψει όσα δεδομένα απέφερε η
ππροαναφερθείσα έρευνα (φαγητά, γλυκά, αθλήματα, χοροί, έθιμα) σε
συνεργατικά έγγραφα (Google docs)

4. (Ιανουάριος 2022) οι ομάδες δημιουργούν! οι μαθητές γίνονται μικροί
ζωγράφοι, κανουν χειροτεχνίες ή ένα ποίημα σχετικό με όσα απέφερε η έρευνά
τους (δημιουργία αφίσας / ζωγραφική / ποίημα / βίντεο)

5. (Φεβρουάριος 2022) ενώνουμε τις δυνάμεις και τη δημιουργικότητά μας! Όλες
οι ομάδες μαζί, στην ολομέλειά τους προχωρούν στη δημιουργία ηλεκτρονικού
βιβλίου με το προαναφερθέν υλικό 

6. (Μάρτιος 2022) διάχυση στην τοπική κοινότητα μέσω της ιστοσελίδας του
σχολείου, του προσωπικού ιστολόγιου της συντονίστριας εκπαιδευτικού και
παρουσίαση στους μαθητές του σχολείου

7. (Οκτώβριος 2021 - Μάρτιος 2022) Συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα
eTwinning 'we are what we eat' με ομάδες μαθητών από την Ιταλία, τη Μαλτα
και την Αθήνα. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες για τις διατροφικές μας
συνήθειες, επικοινωνουμε με φόρουμ, mail, και chat και παρουσιάζουμε όσα
δημιουργήσαμε στα πλαίσια του σχεδίου δράσης μας.

8.  

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

1. Σχολικό εγχειρίδιο Βιολογίας (Β' τάξη)
2. Σχολικό εγχειρίδιο Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Β' τάξη)
3. Σχολικό εγχειρίδιο Αγγλικών (Β' τάξη)
4. Διαδικτυακές πηγές (eg wikipedia, europeana gallery)
5. υπολογιστές στο εργαστήριο του σχολείου
6. πλατφόρμα eTwinning
7. wakelet (καταγραφή ιδεών)
8. adobe spark (δημιουργία αφίσας)
9. χαρτόνι, μαρκαδόροι, φωτογραφίες, ξυλομπογιές (δημιουργία αφίσας)

10. flipbook (δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου)



11. ιστολόγιο sch.gr πανελλήνιου σχολικού δικτύου
12. κινητό τηλέφωνο (για λήψη φωτογραφιών από φαγητά / γλυκά)

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

α. ενεργός συμμετοχή των μαθητών σε ομάδες

β. ανάληψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές

γ. ανάθεση ρόλων στις ομάδες

δ. διεξαγωγή έρευνας στο διαδίκτυο

ε. δημιουργική καταγραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας (σε αφίσα, ηλεκτρονικό βιβλίο)

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Η αξιολόγηση της δράσης θα είναι διαμορφωτική και τελική - αποτίμησης της δράσης.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι περιγραφική με χρήση συνεργατικών εγγράφων και ανώνυμων
ερωτηματολογίων

1. Ανταλλαγή απόψεων των μαθητών και αυτοαξιολόγηση της προόδου της
εργασίας τους στα πλαίσια του συγκεκριμένου σχεδίιου δράσης στο μέσο της
χρονικής περιόδου του σχεδίου (Ιανουάριος 2022) με τη χρήση ενός
συνεργατικού εγγράφου (wakelet)

2. ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης μαθητών (google forms) στο τέλος της
δράσης (τι μου άρεσε και τι δεν ήταν τόσο ενδιαφέρον, τι πιστεύω ότι έμαθα,
πως εγώ συνέβαλα στη συγκεκριμένη δράση;)

3. ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης εκπαιδευτικών (google forms) στο τέλος της
δράσης (τι θα αλλαζαμε, προσθέταμε ή αφαιρούσαμε σε μια μελλοντική δράση;)

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


