
Φόρμα Αποτύπωσης Σχεδίου Δράσης

Σχολική Μονάδα: ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ με Λ.Τ. ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
2409010
Στόχος Βελτίωσης:

1. Να ενισχυθούν οι ήπιες ψηφιακές δεξιότητες των μαθητών μας με εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών 
πρακτικών, όπου θα εμπλέκουν τους μαθητές σε δραστηριότητες ανάπτυξης του ψηφιακού τους 
γραμματισμού, εφαρμόζοντας πρακτικές διαφοροποιημένης μάθησης, σε όσα περισσότερα μαθήματα είναι
αυτό δυνατό.

2. Στο μέτρο που οι συνθήκες λόγω πανδημίας θα το επιτρέψουν, θα επιδιωχθεί ενεργότερη συμμετοχή σε 
διαγωνισμούς, πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες, καθώς και σε 
ομίλους, σχολικές δραστηριότητες και προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων.

3. Θα ενταθούν και ενισχυθούν οι ενέργειες του σχολείου μας ώστε να λειτουργήσουν τμήματα ένταξης στο
σχολείο μας, υποστηρίζοντας εκπαιδευτικά ευάλωτες ομάδες μαθητών/τριών και μαθητών/τριών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επίσης, προς το σκοπό αυτό, θα υπάρξει μέριμνα -σε συνδυασμό με τους δύο
παραπάνω στόχους- να εφαρμοστούν πρακτικές διαφοροποιημένης μάθησης για τους μαθητές αυτούς, στο
πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχει το υλικό που υπάρχει στο ψηφιακό σχολείο.

 

Σχέδιο Δράσης: Βελτιώνομαι ως παιδαγωγός - βελτιώνομαι ως μαθητής/τρια.
Άξονας: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Συντονιστής Δράσης: ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας , γι αυτό η εξοικείωση με αυτήν είναι
πια απαραίτητη όχι μόνο για την εκπαιδευτική διαδικασία , αλλά και για την καθημερινή δραστηριότητα.

Τίθεται επομένως ως βασικός στόχος η ανάπτυξη ήπιων ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών με την αξιοποίηση
των ψηφιακών εργαλείων που σήμερα διαθέτουμε , όπως η eclass, η οποία θα πρέπει να ενταχθεί στην
καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.

Ο δεύτερος στόχος για το τρέχον σχολικό έτος είναι το άνοιγμα του σχολείου προς τη στενότερη και ευρύτερη
κοινότητα με τη συμμετοχή των μαθητών σε κοινωνικές δράσεις .

Οργάνωση  εκπαιδευτικού προγράμματος σχετικού με τις φυσικές επιστήμες και την τεχνολογία , σχολικές
αθλητικές  δραστηριότητες και προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων που υπηρετούν τον παραπάνω στόχο.



Διαπιστώνεται επίσης η ανάγκη υποστήριξης μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες , καθώς στη
σχολική μονάδα το ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών είναι μεγάλο , και μαθητών που αντιμετωπίζουν ειδικές
εκπαιδευτικές δυσκολίες , καθώς 21 μαθητές σε σύνολο 175 έχουν διαγνωστεί με κάποια μαθησιακή δυσκολία ,
ενώ υπάρχουν κάποιοι που παρουσιάζουν ενδείξεις.

Οι  στόχοι για το τρέχον σχολικό έτος είναι :

1. Επανάληψη της διαδικασίας ίδρυσης τμήματος ένταξης στη σχολική μονάδα , η
οποία έχει απορριφθεί ήδη δύο φορές.

2. Συνεργασία με το ΚΕΔΑΣΥ Κέρκυρας για την υποστήριξη των μαθητών που η
διάγνωσή τους προτείνει φοίτηση σε τμήμα ένταξης.

3. Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης για τους μαθητές της
παραπάνω κατηγορίας μετά από σχετική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Ιανουάριος - Μάιος

 Συγκρότηση ομάδων εργασίας μαθητών/-τριών, που θα αναλάβουν να 
παρουσιάσουν  μέσα από διαφορετικό ερευνητικό πρίσμα το εργαστηριακό 
κέντρο φυσικών επιστημών CERN.

Καθορισμός και κατανομή ειδικότερων ρόλων στις ομάδες 

Διερεύνηση από τις μαθητικές ομάδες του CERN , μέσα από συγκεκριμένο  εκπαιδευτικό διαδικτυακό 
υλικό, και απάντηση σε δραστηριότητες, σε ειδικά  διαμορφωμένα ψηφιακά φύλλα εργασίας, που τους 
οδηγούν σταδιακά στη  συλλογή του απαραίτητου υλικού προκειμένου να παρουσιάσουν τη συνολική 
εικόνα του ερευνητικού κέντρου. Ιδιαίτερη σημασία, εκτός από την ανάπτυξη των ψηφιακών  δεξιοτήτων, 
έχει η ενεργοποίηση του μαθησιακού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της  ομάδας μέσα από τη διαδικασία της 
«σκαλωσιάς» (scaffolding), στην οποία  δομείται η μέθοδος της Ιστοερεύνησης (WebQuest). 

Καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών της σχολικής μονάδας.
Υποβολή αίτησης για τη δημιουργία τμήματος ένταξης
Υποβολή αίτησης στο ΚΕΔΑΣΥ για υποστήριξη των εκπαιδευτικών στη χρήση
διαφοροποιημένης διδασκαλίας των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
, μέχρι την ίδρυση του τμήματος ένταξης.
Συγκρότηση ομάδων εργασίας δίγλωσσων και πολύγλωσσων μαθητών/-τριών
οι  οποίοι θα αναλάβουν τη συγκρότηση και παρουσίαση ενός "corpus"
πολύγλωσσων λογοτεχνικών και μη αφηγήσεων ή οπτικο-ακουστικού υλικού
που οι ίδιοι κρίνουν ως κατανοητό,  ουσιώδες και ενδιαφέρον, δημιουργώντας
"ανοικτούς χώρους συνάντησης" μαθητών/-τριών διαφορετικών εθνικοτήτων
που μετατρέπουν την "περιβαλλοντική πολυγλωσσία" του τόπου διαμονής τους
σε εκπαιδευτική πράξη ως μέσο γνωστικής ανάπτυξης και εξάλειψης
διακρίσεων και ρατσιστικών συμπεριφορών εντός και εκτός σχολικής
κοινότητας. 
Κατανομή αρμοδιοτήτων, δημιουργία κλίματος ασφάλειας, ενθάρρυνση



αυτοέκφρασης και κριτικός αναστοχασμός.
Στοχευμένη διερεύνηση από ετερόκλιτες ομάδες εργασίας έγκυρων και
προσβάσιμων προφορικών και γραπτών κειμένων (γονεϊκό περιβάλλον, σχολική
βιβλιοθήκη, απωθετήριο κειμένων αντιρατσιστικού λόγου - Trace, "blogs"
ελληνόγλωσσων σχολείων του τόπου καταγωγής των μελών της ομάδας
εργασίας-  Τηλεσυναντήσεις ), αποκτώντας έτσι την ικανότητα αξιολόγησης,
ερμηνείας, κατανόησης και  παρουσίασης των πορισμάτων της δικής τους
αναζήτησης στο πλαίσιο εφαρμογής των αρχών της συμπεριληπτικής
εκπαίδευσης σε ένα αμιγώς πολυπολιτισμικό περιβάλλον διδασκαλίας και
μάθησης. 
Υποβολή αίτησης σε εξειδικευμένους φορείς "ακαδημαϊκά προγράμματα" για
υποστήριξη των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης του ρατσιστικού λόγου
και του κριτικού γραμματισμού στο πλαίσιο πολυπολιτισμικών τάξεων. 

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Ανθρώπινοι πόροι: Εκπαιδευτικοί Ομάδας Δράσης, μαθητές  Α / Β Λυκείου , Διευθυντής , Εξωτερικοί συνεργάτες.

 Υλικοί Πόροι: Χαρτί, Η/Υ, Ημερολόγια καταγραφής .

 Μέσα-ερευνητικά εργαλεία: φύλλα δραστηριοτήτων, ερωτηματολόγια. αξιολόγησης,  ημερολόγιο καταγραφής
ενεργειών, κλείδες παρατήρησης μαθητών .

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Για το στόχο  ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων : αύξηση της  συμμετοχής των μαθητών στην eclass

Για το στόχο oργάνωση  εκπαιδευτικού προγράμματος σχετικού με τις φυσικές επιστήμες  και σχολικές
αθλητικές  δραστηριότητες : ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τις φυσικές επιστήμες και την
άσκηση.

Για το στόχο υποστήριξη ευάλωτων και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  μαθητών : Ίδρυση τμήματος ένταξης
στη σχολική μονάδα , ο βαθμός ικανοποίησης μαθητών και εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους στη δράση.

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Σύντομα ερωτηματολόγια σε μαθητές/εκπαιδευτικούς 
Στοχευμένη συζήτηση με τους μαθητές ανά τμήμα και καταγραφή των  
σημαντικότερων απόψεων σε Ημερολόγιο της Ομάδας Δράσης 
Σύντομη ημιδομημένη συνέντευξη με μαθητές –εκπαιδευτικούς 
 Συζήτηση με εκπαιδευτικούς/Σύλλογο Διδασκόντων με καταγραφή των  
σημαντικότερων απόψεων 
Κλείδα παρατήρησης διδασκαλίας 

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ



Πληροί τις προυποθέσεις της νομοθεσίας. Μπορείτε να προχωρήσετε.

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου -Μαίου 2022 υλοποιήθηκαν οι εξής προγραμματισμένες ενέργειες : Καταγραφή
εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών της σχολικής μονάδας.

Υποβολή αίτησης για τη δημιουργία τμήματος ένταξης Υποβολή αίτησης στο ΚΕΔΑΣΥ για υποστήριξη των
εκπαιδευτικών στη χρήση διαφοροποιημένης διδασκαλίας των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , μέχρι
την ίδρυση του τμήματος ένταξης.

 

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)

Η προετοιμασία της επίσκεψης στο  Ερευνητικό κέντρο Φυσικής Cern δεν πραγματοποιήθηκε , καθώς η επίσκεψη
ακυρώθηκε λόγω covid.

Οι ομάδες δίγλωσσων και πολύγλωσσων μαθητών δε συγκροτήθηκαν λόγω covid

 

Αποτελέσματα της Δράσης

Κατραγράφηκαν οι εκπαιδευτικές δυνατότητες και δυσκολίες των μαθητών μέσω ερωτηματολογίων , από τα
οποία προέκυψαν τα εξής:

 1. Οι μαθητές του σχολείου μας προέρχονται από οικογένειες με μέσο και χαμηλό μορφωτικό επίπεδο , καθώς
μόνο το 30% των μητέρων και το 20% των μητέρων και το 20% των μητέρων είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ,  με
αποτέλεσμα να καταγράφεται ποσοστό 79%  στην εντύπωση ότι ανταποκρίνονται  στις απαιτήσεις του
μαθήματος της Νεοελληνικής γλώσσας , ενώ μόνο το 13% των μαθητών σχεδιάζει τα κείμενα πριν τα γράψει και
το 40% ελέγχει την ποιότητα των ιδεών στα κείμενα που παράγει. Mετά τις διαπιστώσεις αυτές συζητήθηκε το
ζήτημα στο σύλλογο καθηγητών και αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση στην κατανόηση κειμένων και το σχεδιασμό
των γραπτών κειμένων.Στο πλάίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε σεμινάριο δημιουργικής γραφής από τον κ. Σπύρο
Κωσταγιόλα , λογοτέχνη και ψυχίατρο , με τη συμμετοχή μαθητών Λυκείου.

2. Οι αθλητικές ομάδες  βόλει και ποδοσφαίρου του σχολείου συμμετείχαν στο μαθητικό πρωτάθλημα
.Οργανώθηκε ομάδα πεζοπορίας από μαθητές και καθηγητές που εξερεύνησε τα μονοπάτια γύρω από το σχολείο.

3. Πραγματοποιήθηκε σεμινάριο οδικής ασφάλειας με τη συνδρομή του πυροσβεστικού σταθμού  Αχαράβης και
του συλλογου ΙΟΑΣ Πάνος Μυλωνάς  με προσομοίωση ατυχήματος.

 

Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

3 = Σε μεγάλο βαθμό



Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων

Η αγαστή συνεργασία των μελών της ομάδας.

Η συνεργασία των υπόλοιπων μελών του συλλόγου.

Η υποστήριξη του Διευθυντή.

Η συνεργασία των μαθητών.

Η συμβολή του συλλόγου ΙΟΑΣ  Πάνος Μυλωνάς , του Πυροσβεστικού σταθμού Αχαράβης και του κ. Σπύρου
Κωσταγιόλα .

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Η ακύρωση της επίσκεψης στο cern  λόγω covid

Η απόρριψη του αιτήματος για τη δημιουργία τμήματος ένταξης

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ __ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  https://forms.gle/5GwBMyMuw6UQKrrg9
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ     https://forms.gle/EiwjaLT5UkPkpFCT6

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΡΑΠΤΟΥ
ΛΟΓΟΥ_ΛΥΚΕΙΟΥ   https://forms.gle/FEZaT4XZRfeAgu9k8
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  https://forms.gle/Q9U9erbHF966Y72D7

Ερωτηματολόγιο για μαθησιακές δυσκολίες  https://forms.gle/S2EK3KGUauwbDijx6
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ https://forms.gle/PrQnzUAv1WzVKxSf7

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Ενδοσχολική επιμόρφωση στη διδακτική χρήση των νέων τεχνολογιών διάρκειας 15 ωρών.

 

 

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

1. Ίδρυση τμήματος ένταξης για την αντιμετώπιση των μαθησιακών προβλημάτων των μαθητών.

2. Επιμόρφωση των διδασκόντων στην αναγνώριση των ενδείξεων μαθησιακής δυσκολίας .

3. Ένταξη ελεύθερων δραστηριοτήτων στο πρόγραμμα του σχολείου.

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

1. Επιμόρφωση στις μαθησιακές δυσκολίες και την ειδική αγωγή.

https://forms.gle/5GwBMyMuw6UQKrrg9
https://forms.gle/EiwjaLT5UkPkpFCT6
https://forms.gle/FEZaT4XZRfeAgu9k8
https://forms.gle/Q9U9erbHF966Y72D7
https://forms.gle/S2EK3KGUauwbDijx6
https://forms.gle/PrQnzUAv1WzVKxSf7


2. Επιμόρφωση ανά ειδικότητα στην αξιοποίηση των ΤΠΕ

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

Προτείνεται:

   Να συνεχιστεί η καταγραφή των δυνατοτήτων του μαθητικού δυναμικού και στα άλλα μαθήματα στην έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς , ώστε να εντοπιστούν έγκαιρα οι αδυναμίες και να επιχειρηθεί η αντιμετώπισή τους.

  Να υποβληθεί εκ νέου αίτηση για ίδρυση τμήματος ένταξης.

  Να οργανωθεί επιμόρφωση από ειδικούς ανά γνωστικό αντικείμενο με αφετηρία τα διαγνωσμένα προβλήματα
των μαθητών.

Υποβολή αίτησης για επίσκεψη στο cern.

 


