
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

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

Η συνεργασία και η ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων των μαθητών
Η δημιουργία κατασκευών με αναφορά στις εορτές των Χριστουγέννων και του
Πάσχα
Η ανάπτυξη κοινωνικής και φιλανθρωπικής δράσης
Η επικοινωνία και η προσφορά σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (κάλαντα και
χριστουγεννιάτικες κάρτες στα ειδικά σχολεία της περιοχής και αποστολή
καρτών σε σχολεία εσωτερικού και εξωτερικού μέσω ταχυδρομείου, συλλογή
τροφίμων για την Τράπεζα Αγάπης και προσφορά πασχαλινών λαμπάδων για
φιλανθρωπικούς σκοπούς).
Η επικοινωνία μέσω διαδικτύου με σχολεία απομακρυσμένων νησιωτικών
περιοχών με αναφορά στα έθιμα και κάλαντα του κάθε τόπου.

Σχέδιο Δράσης: Όλοι μαζί μπορούμε
Άξονας: Σχολείο και κοινότητα
Συντονιστής Δράσης: ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Η εκπαίδευση πέρα από τη τυπική διαδικασία μάθησης και τη στείρα μετάδοση γνώσης οφείλει να διαδραματίζει
καθοριστικό ρόλο στην αναζήτηση στοιχείων που ενδιαφέρουν τους μαθητές, ικανοποιούν την περιέργεια τους,
προάγουν την καινοτομία, καθιστούν το σχολείο ελκυστικό, ανοιχτό στην κοινωνία. Στα πλαίσια της
συγκεκριμένης δράσης το σχολείο μας φιλοδοξεί και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες εξωστρέφειας, προωθεί τη
συνεργασία, διαμορφώνει καλές πρακτικές, επιδιώκει αμφίδρομες δράσεις με στόχο την αλληλεπίδραση με άλλα
σχολεία, κρατικούς και κοινωνικούς φορείς, με την τοπική μας κοινωνία, με τη γειτονιά μας. Οι δεξιότητες ζωής
που αποκτώνται μέσω της Δράσης όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η επικοινωνία και η συνεργασία,  η
προσωπική και η κοινωνική υπευθυνότητα αποτελούν χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο για τη ζωή των μαθητών
μέσα και έξω από το σχολείο. 

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης



Αρχικά καθορίστηκε η ομάδα δράσης καθηγητών και εκπαιδευτικών και ενημερώθηκε ο Διευθυντής και ο
Σύλλογος Διδασκόντων για τους στόχους και την αναγκαιότητα της Δράσης. Στη συνέχεια υπήρξε συνάντηση με
τα μέλης της ομάδας και συζήτηση από κοινού για το θέμα και την πορεία της Δράσης και ακολούθησεενημέρωση
των γονέων και κηδεμόνων για τη συμμετοχή τους. 

Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2021

Δημιουργία Χριστουγεννιάτικων ευχετήριων καρτών με τη συμμετοχή
εκπαιδευτικών και μαθητών
Επικοινωνία μέσω της πλατφόρμας Webex (λόγω συνθηκών) με το Ενιαίο
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Λύκειο Ορεστιάδας για γνωριμία των ομάδων
και ανταλλαγή καρτών. 
Συλλογή τροφίμων για την Τράπεζα της Αγάπης- προσφορά στην τοπική
κοινωνία. Η Τράπεζα Αγάπης, στεγάζεται σε αίθουσα απέναντι του Ιερού
Μητροπολιτικού Ναού Αγίων Θεοδώρων Νέας Ορεστιάδας και λειτουργεί από
το 2008 φροντίζοντας καθημερινά την σίτιση ανθρώπων που βρίσκονται σε
μεγάλη ανάγκη με την συνδρομή και βοήθεια ενοριτών αλλά και εθελοντών.

Ιανουάριος- Απρίλιος 2022

Εργαστήρι κατασκευής Πασχαλινών λαμπάδων 
Επικοινωνία με τοπικούς φορείς και διευρεύνηση αναγκών της τοπικής
Κοινωνίας 
Δημιουργία δικτύου ή/και εκδήλωση για την πώληση των κατασκευών με σκοπό
την προσφορά στην τοπική κοινωνία για φιλανθρωπικούς σκοπούς

Μάιος- Ιούνιος 2022

δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου (ebook) και δημοσίευση στην ιστοσελίδα του
σχολείου με υλικό από τη Δράση 
αποτίμηση Δράσης και σκέψεις για την επόμενη χρονιά

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Μέσα:

Εργαστήριο καλλιτεχνικών, ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαδίκτυο, φωτοτυπικό μηχάνημα, κάμερα, ηχεία, υλικά
(ξυλομπογιές, μαρκαδόροι, ακρυλικά χρώματα, πινέλα, χαρτόνια, ψαλίδια, κόλλες, κλωστές, βελόνες κλπ),
πλατφόρμα Webex, BookCreator (δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου), φωτογραφική μηχανή

Ερευνητικά εργαλεία:

Ερωτηματολόγια αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης



Κριτήρια επιτυχίας της δράσης:

1. ενεργός μαζική συμμετοχή των μαθητών στη δράση και αρμονική συνεργασία
στην ομάδα

2. καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και ευαισθητοποίησης για
κοινωνικά θέματα

3. η εφαρμογή συνεργατικών πρακτικών μεταξύ μαθητικών κοινοτήτων
διαφορετικών σχολείων

4. διαμόρφωση προτάσεων-σχεδίων για την εξωστρέφεια του σχολείου στην
τοπική κοινωνία στο μέλλον αλλά και στο μέλλον

5. η αύξηση του αριθμού των εκδηλώσεων πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα
στο σχολείο

6. δημοσιοποίηση των δράσεων και των καλών πρακτικών του σχολείου για τις
δραστηριότητες της ομάδας δράσης

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Η δράση "Όλοι μαζί μπορούμε!" ολοκληρώνεται με την τελική αξιολόγηση μέσα από ερωτηματολόγια. Η τελική
αξιολόγηση διεξάγεται μετά την ολοκλήρωση της δράσης και αποσκοπεί στην πληροφόρηση της ομάδας σχετικά
με το επίπεδο επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων. Αποτελεί έναν απολογισμό της συνολικής πορείας του
εγχειρήματος, εντοπίζοντας στοιχεία που ήταν λιγότερο ή περισσότερο αποτελεσματικά, με πρόθεση την απλή
αποτύπωση αυτών των αποτελεσμάτων. Η αξιολόγηση αυτή θα είναι απαραίτητο εργαλείο για το σχεδιασμό και
την υλοποίηση μελλοντικών δράσεων που θα σχετίζονται με το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία. 

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


