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Στόχος Βελτίωσης:

Στόχος του άξονα "Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση" είναι με τη συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές
δράσεις και δραστηριότητες τόσο εντός όσο και εκτός σχολικού περιβάλλοντος να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες
τους και να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε πολλούς τομείς μάθησης. Συγκεκριμένα, στα αντικείμενα της
μουσικής, του θεάτρου, της φυσικής αγωγής και άθλησης, της χορωδίας-χορού, των μαθηματικών και επιστημών,
της ιστορίας, των τεχνών και λογοτεχνίας-ποίησης και της θρησκευτικής αγωγής. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί
μέσω προετοιμασίας των μαθητών εντός του σχολικού περιβάλλοντος (στα πλαίσια των εν λόγω μαθημάτων) και
της βιωματικής μάθησης που μπορούν να αποκτήσουν οι μαθητές εκτός σχολικού περιβάλλοντος μέσω
διδακτικών επισκέψεων (π.χ. σε φιλαρμονικές, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, αθλητικούς χώρους,
πανεπιστήμια, χώρους θρησκευτικού ενδιαφέροντος) και εξωστρεφών εκδηλώσεων που αφορούν το σχολείο (π.χ.
ανοικτές σχολικές εορτές με τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας, συναυλίες, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά
προγράμματα και σχολικά επιστημονικά πειράματα και συμμετοχή σε σχολικούς αθλητικούς αγώνες).

Σχέδιο Δράσης: Καλλιέργεια δεξιοτήτων και εμβάθυνση των γνώσεων των
μαθητών.
Άξονας: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Συντονιστής Δράσης: ΖΑΡΑΒΕΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Το Μουσικό Γυμνάσιο αποτελεί έναν χώρο παιδείας και πολιτισμού ο οποίος προϋποθέτει τη συμμετοχή των
μαθητών και των μαθητριών σε δράσεις εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Βασικοί στόχοι των δράσεων
είναι να ενισχυθεί το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των μαθητών και των μαθητριών στα προσφερόμενα
μαθήματα του Γυμνασίου, ενώ παράλληλα να κινητοποιηθούν οι εκπαιδευτικοί σε καινοτόμες διδακτικές
πρακτικές. Στο συγκεκριμένο πλαίσιο μπορεί να εφαρμοστεί η βιωματική μάθηση μέσα από διδακτικές
επισκέψεις, η οποία  θα ενισχύσει τις γνώσεις τους και θα συμβάλει στην κατάκτηση διαφόρων δεξιοτήτων,
όπως για παράδειγμα την απόκτηση καλύτερου αισθητικού κριτηρίου. Επιπλέον, οι εκδηλώσεις μέσω των οποίων
καλλιεργείται η εξωστρέφεια των μαθητών όσο και του σχολείου συμβάλλουν στην ενίσχυση της
αυτοπεποίθησης και της εξέλιξης όσων εμπλέκονται σε αντίστοιχες διαδικασίες. Όλα τα παραπάνω αποτελούν
κίνητρο για αλλαγή στάσης στη μέχρι τώρα καθιερωμένη αντίληψη ότι μόνο το σχολείο αποτελεί χώρο μάθησης,
μετασχηματίζοντας τη στάση των μαθητών οι οποίοι πλέον διεκδικούν ενεργητική εμπλοκή στη μαθησιακή
διαδικασία.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Από την αρχή τη σχολικής χρονιάς οι εκπαιδευτικοί του Μουσικού Γυμνασίου σχεδίασαν δράσεις για το τρέχον
σχολικό έτος με κριτήριο την ωφελιμότητά τους για τους μαθητές ενός Μουσικού Γυμνασίου. Ως τώρα έχουν
υλοποιηθεί δράσεις και δραστηριότητες οι οποίες συνέβαλαν στην καλύτερη ενσωμάτωση των μαθητών της Α΄
Γυμνασίου στο νέο σχολικό περιβάλλον, ενδυναμώνοντας την ομάδα της τάξης και ενισχύοντας τη διάθεση των



μαθητών για αντίστοιχες δράσεις στο μέλλον. Ήδη για το νέο έτος και μέχρι τη λήξη του έχουν προγραμματιστεί
επιπλέον δράσεις για τις οποίες οι ίδιοι οι μαθητές έχουν συναποφασίσει με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Βασικό
στόχος για κάθε δράση είναι ο ρεαλιστικός χρόνος για την υλοποίησή της. Οι δράσεις που μέχρι τώρα έχουν
υλοποιηθεί, έχουν καταγραφεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου. Η ανάρτηση των δράσεων κατά το
τρέχον σχολικό έτος, πέρα από τη γνωστοποίηση στο ευρύ κοινό, θα συμβάλει στη διάχυση καλών πρακτικών
στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Προκειμένου η σχολική μονάδα να πετύχει τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, προϋποθέτει μια εσωτερική
αξιολόγηση των δράσεων και των δραστηριοτήτων που μέχρι τώρα έχουν υλοποιηθεί, ώστε να εντοπίσει σημεία
που χρειάζονται περαιτέρω ενδυνάμωση αλλά και να συνεχίσει με όσα διαπιστώθηκε ότι λειτούργησαν θετικά.
Ερευνητικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν και πρόκειται στην πορεία να αξιοποιηθούν είναι τα ερωτηματολόγια,
μέσα από τα οποία οι μαθητές ελεύθερα και ανώνυμα διατυπώνουν τη γνώμη τους σε οτιδήποτε πήραν μέρος, το
ημερολόγιο στο οποίο σημειώνεται η πορεία και η συμμετοχή μιας δράσης, η φωτογράφιση και η βιντεοσκόπηση,
όπου καταγράφονται στιγμές οι οποίες μπορούν στην πορεία να ενισχύσουν την ανάμνηση των μαθητών και να
αναδείξουν σημεία που δεν είχαν γίνει αντιληπτά την ώρα που πραγματοποιήθηκε η δράση.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Για την κάθε δράση που πρόκειται να υλοποιηθεί είναι απαραίτητο να διατυπωθούν κριτήρια επιτυχίας της,
εφόσον μετά την ολοκλήρωσή της θα γίνει σύγκριση των τελικών αποτελεσμάτων της δράσης, ώστε να
καθοριστεί ο βαθμός αποτελεσματικότητάς της. Μετά από κάθε δράση οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να
εκφράσουν προφορικά και γραπτά τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Με αυτή την πρακτική αναδεικνύεται
η ωφελιμότητα της δράσης και τα σημεία που χρειάζονταν περισσότερη ή λιγότερη ενίσχυση. Μέχρι στιγμής
έχουν υλοποιηθεί διάφορες δράσεις στις οποίες οι μαθητές ανταποκρίθηκαν θετικά, αναδεικνύοντας τα ταλέντα
τους και ενισχύοντας τις γνώσεις τους, ενώ ήδη προγραμματίζονται νέες δράσεις, αξιοποιώντας εκπαιδευτικά
προγράμματα τα οποία καλύπτουν το πεδίο των ενδιαφερόντων των μαθητών.  

 

 

 

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Συστήνεται ανά τετράμηνο να γίνεται αξιολόγηση της κάθε δράσης από τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές ατομικά ή ανά ομάδες μπορούν να καταγράψουν τις απόψεις τους και να τις
παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης με την παρουσία των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα
τοποθετηθούν αντίστοιχα. Η ανατροφοδότηση θα λειτουργήσει ενισχυτικά για την εξαγωγή ασφαλών
αποτελεσμάτων σε μελλοντικές δράσεις τόσο της ίδιας όσο και της επόμενης σχολικής χρονιάς, ώστε να
δημιουργείται η κατάλληλη ευελιξία και αναπροσαρμογή σε σημεία που χρειάζονται. Τα αποτελέσματα των
σχεδίων δράσης περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης της σχολικής μονάδας που συντάσσεται στο
τέλος της σχολικής χρονιάς. Επιπλέον, στα πλαίσια λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου, υπάρχει η
δυνατότητα με τη λήξη του σχολικού έτους να γίνει παρουσίαση των δράσεων στην τελική σχολική γιορτή, ώστε
να προβληθεί η δουλειά του σχολείου τόσο στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων όσο και σε φορείς της τοπικής
κοινότητας. Γενικός στόχος του Μουσικού Γυμνασίου είναι να γίνει γνωστό το νέο σχολείο στο ευρύ κοινό, ώστε
να αποτελεί επιλογή για τους μαθητές και τις μαθήτριες όλου του νομού.

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Η δράση που έχετε επιλέξει με θέμα: ‘‘Καλλιέργεια δεξιοτήτων και εμβάθυνση των γνώσεων των μαθητών’’



παρουσιάζει ενδιαφέρον και εδράζεται σε έναν βασικό άξονα λειτουργίας του σχολείου. Συμβάλλει στην
καλλιέργεια του θετικού κλίματος, στην ενίσχυση των σχέσεων και την αποτελεσματική επικοινωνία στη
σχολική κοινότητα.

Προτείνω να αναφέρετε αναλυτικά τις δράσεις που θα πραγματοποιήσει το σχολείο σας, όπως για παράδειγμα,
συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus, μουσικές εκδηλώσεις και αφιερώματα σε καλλιτέχνες
δημιουργούς, έθιμα, λαογραφία, παράδοση, δραστηριότητες ενημέρωσης για τον εκφοβισμό και τον διαδικτυακό
εκφοβισμό, βιωματική δράση θεατροποίησης κά.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία!

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


