
Έτησια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού
Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

 

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες της σχολικής μονάδας, που κρίνονται
σημαντικά για την αποτύπωση της εικόνας του σχολείου

 

Κατά το σχολικό έτος 2021-2022 το μαθητικό δυναμικό ήταν εκατόν εξήντα δύο (162) μαθητές-τριες. Το 
διδακτικό προσωπικό ήταν δεκαοκτώ (18) εκπαιδευτικοί.

Το 3ο Γυμνάσιο Ορεστιάδας ιδρύθηκε και πρωτολειτούργησε το 1988, σύμφωνα με το ΦΕΚ 188/Α/26-08-1988.

Το διδακτήριο του σχολείου είναι προκάτ, κατασκευασμένο το 1999 και διαθέτει εννέα αίθουσες διδασκαλίας. 
Πλέον αυτών υπάρχει και λειτουργεί το εργαστήριο πληροφορικής. Στον αύλειο χώρο υπάρχει κλειστό 
γυμναστήριο -  αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κατασκευασμένη το 2008.

Στο γυμναστήριο – αίθουσα πολλαπλών χρήσεων λειτουργεί βιβλιοθήκη και εργαστήριο φυσικών επιστημών που 
κατασκευάστηκε το 2018 με προσωπική εργασία.

Στο ίδιο χώρο φιλοξενείται και το Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο της Ορεστιάδας.

Το σχολείο ¨εξυπηρετεί¨ χωροταξικά τις ανάγκες του ανατολικού τμήματος της πόλης, στο οποίο ανήκει το 
Κέντρο Υγείας, οι Στρατιωτικές Οικίες των Αξιωματικών του βόρειου Έβρου (ΣΟΑ), η Διεύθυνση Αστυνομίας 
Ορεστιάδας, το Δημαρχείο της πόλης, το Πανεπιστήμιο, για το λόγο αυτό το μαθητικό δυναμικό έχει κάποια 
χαρακτηριστικά που άπτονται του πιο πάνω χωροταξικού περιβάλλοντος.

Β. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία

Θετικά σημεία



Η ανταπόκριση στις διδακτικές απαιτήσεις της πανδημίας covid-19 από όλη την
εκπαιδευτική κοινότητα. 
Η αγαστή συνεργασία με το σύλλογο γονέων & κηδεμόνων και τη μαθητική
κοινότητα.
Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα και τις δράσεις του σχολείου
Η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές και η συνεργασία μεταξύ τους,
τόσο στα πλαίσια των μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος όσο και στην
υλοποίηση προαιρετικών προγραμμάτων και δράσεων του σχολείου μα;

Σημεία προς βελτίωση

Η λειτουργία τμημάτων παράλληλης στήριξης.

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με την στήριξη των οικείων φορέων στα ακόλουθα:

α. ψηφιακός γραμματισμός

β. υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

γ. πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας

Διοικητική λειτουργία

Θετικά σημεία

Μέσω των πρωτοβουλιών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των δράσεων του σχολείου  επετεύχθη η εξωστρέφεια,
προωθήθηκε η συνεργασία και αλληλεπίδραση με τους γονείς/ κηδεμόνες, με άλλα σχολεία, με κρατικούς και
κοινωνικούς φορείς και με την τοπική μας κοινωνία. 

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση:

Η δημιουργία νέας αίθουσας διδασκαλίας στον ήδη υπάρχον διδακτήριο.
Ανάπλαση του αύλιου χώρου του σχολείου.

Τεκμηρίωση:

Βιβλίο πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων.
Βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.
Ημερολόγιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
Η ιστοσελίδα του σχολείου.
Στοιχεία καταχωρημένα στη βάση δεδομένων myschool.
Επίσημα παραστατικά φορέων.
Αρχειοθετημένο υλικό.



Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών

Θετικά σημεία

Θετικά σημεία:

Η ενθουσιώδης συμμετοχή των μαθητριών και μαθητών του σχολείου σε Ευρωπαϊκά προγράμματα που τους
έδωσαν την δυνατότητα να συνεργαστούν με μαθητές άλλων σχολείων, να διευρύνουν τους ορίζοντες τους και
να αναπτύξουν τις δεξιότητές έρευνας και επικοινωνίας.

Η προθυμία των εκπαιδευτικών να επιμορφωθούν πάνω σε νέες μεθόδους διδασκαλίας και η εθελοντική τους
συμμετοχή σε δράσεις του σχολείου. 

Τεκμηρίωση:

σχετικές ιστοσελίδες των δύο προγραμμάτων στην πλατφόρμα eTwinning
Twinspace
Βιβλίο πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων.
Βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.
Ημερολόγιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
Η ιστοσελίδα του σχολείου.
Στοιχεία καταχωρημένα στη βάση δεδομένων myschool.
Επίσημα παραστατικά φορέων.
Αρχειοθετημένο υλικό.

Σημεία προς βελτίωση

Σημεία προς βελτίωση:

Περισσότερες επιμορφώσεις στις νέες μεθόδους διδασκαλίας, μέσω των επιμορφωτικών προγραμμάτων
eTwinning 2022-23

Τεκμηρίωση:

Βιβλίο πράξεων του Συλλόγου Διδασκόντων.
Βιβλίο πράξεων του Διευθυντή.
Ημερολόγιο λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
Η ιστοσελίδα του σχολείου.
Στοιχεία καταχωρημένα στη βάση δεδομένων myschool.
Επίσημα παραστατικά φορέων.
Αρχειοθετημένο υλικό.

Γ. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Λειτουργία
Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν



2
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Σχολική διαρροή - φοίτηση
Λειτουργία
Διοικητική λειτουργία
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Σχολείο και κοινότητα
Λειτουργία
Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
Αριθμός Δράσεων που υλοποιήθηκαν
1
Άξονες στους οποίους υλοποιήθηκαν Δράσεις ) 
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Παρατηρήσεις / Σχόλια

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και υλοποίησης του παρόντος σχεδίου δράσης
προτάθηκαν από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας οι εξής επιμορφωτικές
δράσεις, με στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη τους : 1. επιμόρφωση μαθητών και
εκπαιδευτικών για τη μεσογειακή διατροφή 2. συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο
πρόγραμμα του ΙΕΠ «Επιμόρφωση σε πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των
μαθητριών στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (Δ.Δ.)» 3. επιμόρφωση
για την ασφάλεια στο διαδίκτυο οι οποίες και υλοποιήθηκαν

Σημαντικότερα αποτελέσματα των Δράσεων

1. Η δράση ‘Διατροφή και άθληση: καταγραφή της τοπικής παράδοσης και 
ανάδειξη καλών πρακτικών’  (άξονας: Παιδαγωγική και μαθησιακή 
Λειτουργία) υλοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε κατά το σχολικό έτος 2021-22 σύμφωνα με 
τον αρχικό προγραμματισμό.

Υλικό που παρήχθη 

1. ηλεκτρονικό βιβλίο με τις εργασίες - παρουσιάσεις των μαθητών      
https://issuu.com/eflprojects/docs/titlos_1_

2. Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning, “Siamo quello que mangiamo” 
https://twinspace.etwinning.net/194678/home

https://issuu.com/eflprojects/docs/titlos_1_


Επιμορφώσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 

1. επιμορφωτική διαδικτυακή δράση, με θέμα: «Μαθαίνω για τη διατροφή στη σχολική 
ηλικία» Τρίτη 26/10/2021 από το Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α. Ιεράπετρας-Νεάπολης, σε 
συνεργασία με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο - Τμήμα Επιστημών 
Διατροφής και Διαιτολογίας Σητείας. 

2. Στα πλαίσια της δράσης  'Όλοι μαζί μπορούμε' (Άξονας: Σχολείο και 
κοινότητα) ολοκληρώθηκαν πρωτοβουλίες που αφορούσαν

α. τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς με γνώμονα την εξωστρέφεια του 
σχολείου στην τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, κατασκευάστηκαν από τους μαθητές 
κάρτες και στολίδια τα οποία δόθηκαν από αντιπροσωπεία των παιδιών της δράσης και 
των καθηγητών στο Ειδικό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις  της πόλης μας, από το οποίο 
έλαβαν οι μαθητές μας τις δικές τους δημιουργίες.

β. αντιπροσωπεία μαθητών και καθηγητών της ομάδας δράσης μετέφεραν τρόφιμα και 
είδη πρώτης ανάγκης που συλλέχθηκαν με αγάπη και διάθεση προσφοράς προς τον 
συνάνθρωπο από όλους τους μαθητές του 3ου Γυμνασίου Ορεστιάδας για την Τράπεζα της 
Αγάπης. 

γ.  αγορά πρώτων υλών για την κατασκευή και τη διακόσμηση  Πασχαλινών λαμπάδων 
από τους μαθητές της ομάδας δράσης, με στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων για την 
Τράπεζα Αγάπης

Τεκμηρίωση υλοποίησης της δράσης:

http://3gym-orest.evr.sch.gr/?page_id=1508

 

3. Η δράση 'Επαγγελματικός προσανατολισμός- Επιλογή τύπου Λυκείου' (
Άξονας: Σχολική διαρροή - φοίτηση)  στόχευε στην εξοικείωση των μαθητών με την 
αναζήτηση-αξιοποίηση  πληροφοριών σχετικά με την επόμενη βαθμίδα Εκπαίδευσης που 
είναι το Λύκειο, την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τη σύνδεσή τους με την επιλογή 
επαγγέλματος.  Επετεύχθη ο στόχος της απόκτησης αυτοπληροφόρησης, αυτοκαθορισμού 
και αυτογνωσίας των μαθητών.

4. Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης 'Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και 
ευρωπαϊκά προγράμματα eTwinning' (Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά 
και ευρωπαϊκά προγράμματα), υλοποιήθηκαν τα εξής δύο προγράμματα eTwinning, 
'Χαρτογραφώντας τη γνώση' και 'Siamo quello che mangiamo' 

Τα αποτελέσματα των δράσεών μας βρίσκονται όλα αναρτημένα στο Τwinspace ( 
https://twinspace.etwinning.net/197463  , https://twinspace.etwinning.net/194678), στην 
ιστοσελίδα του σχολείου και στο εκπαιδευτικό blog Buongiorno Italia. Tα εργα μας 
αναρτήθηκαν σε ψηφιακά περιοδικά ( The student voice, Άδραξε, permissos, Δυτική όχθη, 
ΠΣΔ εκπαιδευτικά θέματα).  Οι μαθητές αποτίμησαν οι ίδιοι τα προγράμματα και τις 
δράσεις , τα οποία με βάση τα αποτελέσματα , τη συμμετοχή , είναι απόλυτα επιτυχημένα.  
Η αποτίμηση έγινε με καταιγισμό ιδεών , brainstorming, με  google forms και η 

http://3gym-orest.evr.sch.gr/?page_id=1508


παρουσίασή τους με google slides και η τελικά παρουσάση βρίσεκται στην αντίτοιχη 
σελίδα της σχολικής ιστοσελίδας. Οι μαθητές ανέλαβαν ενεργό ρόλο και δράση. 
Ανέπτυξαν δεξιοτήτες του 21ου αιώνα. Καλλιέργησαν την κριτική σκέψη, πρωτοβουλία, 
συνεργασία, επικοινωνία, της ευαισθητοποίησης και της ενσυναίσθησης.  

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Διαπιστώθηκαν κάποιες δυσκολίες στην υλοποίηση των δράσεων, κυρίως λογω απαίτησης αντιστοιχίας ενός 
Η/Υ για κάθε μαθητή/ τρια οι οποίες όμως δεν λειτούργησαν ανασταλτικά και επιλύθηκαν κατά τον βέλτιστο
τρόπο.

Ανάδειξη Πρακτικών και προτάσεις για αξιοποίησή τους από άλλα σχολεία (προαιρετικά).

Πρακτική 1

Άξονας

Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση

Τίτλος Δράσης

Διατροφή και άθληση: καταγραφή της τοπικής παράδοσης και ανάδειξη καλών
πρακτικών

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.

Ενέργειες Υλοποίησης



Οκτώβριος 2021:  Εισαγωγή στην υγιεινή διατροφή - Ενημέρωση από το ΚΠΕ Ιεράπετρας

Νοέμβριος 2021: Η διατροφή μέσα από τη λογοτεχνία και τη βιολογία

Δεκέμβριος 2021: Εργασίες μέσα από έρευνα στο διαδίκτυο και ζωγραφική ' Φαγητά των Χριστουγέννων'

Ιανουάριος 2022: Δημιουργία Ηλεκτρονικού Βιβλίου

Φεβρουάριος 2022: 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

1. ηλεκτρονικό βιβλίο με τις εργασίες - παρουσιάσεις των μαθητών
https://issuu.com/eflprojects/docs/titlos_1_

Πρακτική 2

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα

Τίτλος Δράσης

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα eTwinning

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.

Ενέργειες Υλοποίησης

Τα τρέχοντα eTwinning  προγράμματα  υλοποιούνται βάση του αρχικού τους προγραμματισμού.

Την τρέχουσα περίοδο έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι προγραμματισμένες αρχικές θεματικές ενότητες και προχωράμε
στην υλοποίηση των επόμενων.

Συγκεκριμένα για το πρόγραμμα « Χαρτογραφώντας τη γνώση » οι μαθητές των τμημάτων του Α2 και Α3 του  3ου

Γυμνασίου Ορεστιάδας  σε συνεργασία με τους μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων του 6ου Γυμνασίου
Πετρούπολης, του ιδιωτικού Γυμνασίου – Λυκείου Ώθησης Αττικής, του ΠΓΖΣΙ και του 4ΟΥ « Ηράκλειου»



Γυμνασίου Θήβας έχουν πραγματοποιήσει τις παρακάτω δραστηριότητες:

Οκτώβριος: Διαδικτυακό παιχνίδι Interland από τo Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου.

Οκτώβριος-Νοέμβριος: Κουίζ για την ασφάλεια στο διαδίκτυο σε συνεργασία με το 6ο Γυμνάσιο Πετρούπολης.

Ιανουάριος: E-book με τίτλο « Οι δικές μας ιστορίες διαδικτύου».

Φεβρουάριος :Τηλεδιάσκεψη στις 08/02/2022 με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα πλαίσια της Ημέρας
Ασφαλούς διαδικτύου.

Ιανουάριος-Φεβρουάριος: E-bookς με τίτλους  « Ήθη και έθιμα των Χριστουγέννων», « Ήθη και έθιμα των
Απόκρεων», « Ήθη και έθιμα του Πάσχα ».

Μάρτιος-Απρίλιος: Σε εξέλιξη η βιντεοπαρουσίαση και η ηχογράφηση με το Genially «Οι πόλεις μας».
 Διαδικτυακή συνάντηση με το ΠΓΖΣΙ, jigsaw – ψηφιακά παζλ.

Μάιος: βιντεοπαρουσίαση «Οι πόλεις μας», αποτίμηση έργου μέσω ερωτηματολογίου και Padlet, τελικό ebook,
διαδραστικός χάρτης, διάχυση έργου

 

Στο πρόγραμμα « Siamo quello che mangiamo» οι μαθητές του τμήματος του Α1 του 3ου Γυμνασίου Ορεστιάδας
συνεργάζονται  με μαθητές της Ιταλίας , της Μάλτας και του 3ου Γυμνασίου Κερατσινίου. Με βάση τον
προγραμματισμό του προγράμματος έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω δραστηριότητες:

Οκτώβριος: Βίντεο σε μορφή ντοκιμαντέρ για την παρουσίαση της πόλης τους και σε ομαδοσυνεργαστικό
έγγραφο google παρουσίαση.

Οκτώβριος: Την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με το ΚΠΕ Ιεράπετρας – Νεάπολης
για τη δράση «Μαθαίνω για τη διατροφή στη σχολική ηλικία».

Νοέμβριος : Δημιουργία λογότυπου μέσω μεθόδου brainstorming και του wordart.

Δεκέμβριος: Βίντεο με χειρόγραφες κάρτες με ευχές στην αγγλική και ιταλική γλώσσα για τους εταίρους μας και
την ηχογράφηση των παραδοσιακών Πρωτοχρονιάτικων Κάλαντων.

Ιανουάριο: Φαγητό και γιορτές, δημιουργία ebook

 

Φεβρουάριος: Netiquette: Βίντεο με μαθητές του Α2 τμήματος για τους κανόνες καλής διαδικτυακής
συμπεριφοράς σε αγγλική και ιταλική γλώσσα.

Φεβρουάριος: Τηλεδιάσκεψη στις 08/02/2022 με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος στα πλαίσια της Ημέρας
Ασφαλούς διαδικτύου.

Μάρτιος: Μαζί για την Ειρήνη

Απρίλιος: Ανταλλαγή ευχών για το Πάσχα, δημιουργία μίνι λεξικού

Μάιος: βίντεο με συνταγές από άλλες χώρες και παρουσίαση φαγητών στην τάξη, διαδικτυακή συνάντηση, 
αποτίμηση, ερωτηματολόγιο, διάχυση έργου.

                                 

 



Οι δράσεις έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου όπου μπορεί κάποιος να βρει και τον ιστότοπο με το
ημερολόγιο του προγράμματος  (https://twinspace.etwinning.net/197463, https://twinspace.etwinning.net/194678
), στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των συνεργαζόμενων σχολείων, στο ιστολόγιο του μαθήματος στην eclass, στο
ΠΣΔ,  και στο εκπαιδευτικό blog Buongiorno Italia.

Η δράση με τα ebooks των ήθη και εθίμων θα φιλοξενηθεί και στο ηλεκτρονικό περιοδικό the studentvoice και
‘Άδραξε’.

Τα μέσα υλοποίησης ήταν κυρίως ψηφιακής μορφής. Οι μαθητές για τις συνομιλίες τους χρησιμοποιούν τo
twinspace. H επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών εκτός του σχολικού περιβάλλοντος γινόταν μέσω της
eclass και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, messenger και whatsApp.

Διάχυση έργων: Ιστοσελίδα σχολείου : http://3gym-orest.evr.sch.gr/?page_id=1452, 
http://3gym-orest.evr.sch.gr/?page_id=1536, http://3gym-orest.evr.sch.gr/?page_id=1476,

Εκπαιδευτικό blog: https://blogs.sch.gr/vakalantz/etwinning-programmata-sto-3o-gymnasio-orestiadas/, 
https://blogs.sch.gr/vakalantz/

Ηλεκτρονική σχολική εφημερίδα: http://3gym-orest.evr.sch.gr/?page_id=1474

The student voice : https://www.studentvoice.gr/copy-of-english-20-21-1-1

Δυτική όχθη: https://doxthi.gr/108112/6o-gymnasio-petroupolis-
etwinning/?fbclid=IwAR3SWGlJrDX4GxiAwAaFoL4uIaX6mR62Yp0G9_K5Jo97O3Uzg0oIKcIWD34

ΠΣΔ: https://www.sch.gr/ekpaideftiko-programma-etwinning-chartografontas-ti-gnosi/

Permissos: https://permissos.gr/2022/05/25/ekdiloseis/permissosgmail-
com/%cf%83%cf%85%ce%bc%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%bf%cf%87%ce%ae-%cf%84%ce%bf%cf%85-4%ce%bf-
%ce%b3%cf%85%ce%bc%ce%bd%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%bf%cf%85-
%ce%b8%ce%ae%ce%b2%ce%b1%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b5/

 

Υλικό (παράθεση υπερσυνδέσμου)

2. Ιστότοπος του Ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning, “Siamo quello que
mangiamo” https://twinspace.etwinning.net/194678/home

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις

Θέμα 1

Άξονας

Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις

Ειδικότερο Θέμα

Προτείνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, με την στήριξη των οικείων φορέων,
στα ακόλουθα: α. ψηφιακός γραμματισμός β. υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων

https://twinspace.etwinning.net/194678
http://3gym-orest.evr.sch.gr/?page_id=1452
http://3gym-orest.evr.sch.gr/?page_id=1536
http://3gym-orest.evr.sch.gr/?page_id=1476
https://blogs.sch.gr/vakalantz/etwinning-programmata-sto-3o-gymnasio-orestiadas/
https://blogs.sch.gr/vakalantz/
http://3gym-orest.evr.sch.gr/?page_id=1474
https://www.studentvoice.gr/copy-of-english-20-21-1-1
https://doxthi.gr/108112/6o-gymnasio-petroupolis-etwinning/?fbclid=IwAR3SWGlJrDX4GxiAwAaFoL4uIaX6mR62Yp0G9_K5Jo97O3Uzg0oIKcIWD34
https://doxthi.gr/108112/6o-gymnasio-petroupolis-etwinning/?fbclid=IwAR3SWGlJrDX4GxiAwAaFoL4uIaX6mR62Yp0G9_K5Jo97O3Uzg0oIKcIWD34
https://www.sch.gr/ekpaideftiko-programma-etwinning-chartografontas-ti-gnosi/
https://permissos.gr/2022/05/25/ekdiloseis/permissosgmail-com/συμμετοχή-του-4ο-γυμνασίου-θήβας-στο-ε/
https://permissos.gr/2022/05/25/ekdiloseis/permissosgmail-com/συμμετοχή-του-4ο-γυμνασίου-θήβας-στο-ε/
https://permissos.gr/2022/05/25/ekdiloseis/permissosgmail-com/συμμετοχή-του-4ο-γυμνασίου-θήβας-στο-ε/
https://permissos.gr/2022/05/25/ekdiloseis/permissosgmail-com/συμμετοχή-του-4ο-γυμνασίου-θήβας-στο-ε/


γ. πρακτικές διαφοροποιημένης διδασκαλίας Με βάση τις ανωτέρω προτάσεις έχουν
κατατεθεί αιτήσεις εκπαιδευτικών του σχολείου μας έτσι ώστε έως τις αρχές του
επόμενου σχολικού έτους 2022-23 να επιμορφωθούν / πιστοποιηθούν στα ακόλουθα:
1. ΤΠΕ Α' επιπέδου 2. Πρακτικές υποστήριξης εκπαιδευτικών στην Διαφοροποιημένη
Διδασκαλία 3. Νέα Προγράμματα Σπουδών 4. Εργαστήρια δεξιοτήτων 5. Αγγλικά
στην προσχολική ηλικία (νηπιαγωγείο)


