ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ
Υποστήριξη Επαγγελματικής Μάθησης

Σχολική Χρονιά 2016-2017

Διευθύντρια: Δρ Μαρία Γεωργίου, Συντονίστρια Ε.Μ.: Δέσποινα Βλαδιμήρου, Β.Δ.Α΄, Υποστηρίκτρια Π.Ι.: Τώνια Σπυροπούλου

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ - ΘΕΜΑ

Ηλεκτρονική συμπλήρωση ερωτηματολογίου:
I. ΑΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
1. ΤΑΞΗ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 1.3 Ανάπτυξη ευκαιριών για αλληλεπίδραση
ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ
των μαθητών μεταξύ τους
ΚΛΙΜΑ)
1.5 Ανάπτυξη κλίματος αποδοχής και
σεβασμού της διαφορετικότητας στην τάξη
1.11 Κινητοποίηση μαθητών με χαμηλό βαθμό
ενδιαφέροντος–παροχή κινήτρων
μάθησης
2. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2.6 Καλλιέργεια κριτικής σκέψης των
– ΕΦΑΡΜΟΓΗ –
μαθητών
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ)
3. ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

4. ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ –
ΚΛΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΕ
ΓΟΝΕΙΣ

γ.
β.
49%
49%
56%

51%

α.

Διαφοροποίηση της
διδασκαλίας με σκοπό
την παροχή κινήτρων
μάθησης και την
καλλιέργεια της κριτικής
σκέψης των μαθητών

3.1 Διδασκαλία μαθητών με ειδικές
67%
μαθησιακές ανάγκες
3.2 Διδασκαλία μαθητών με διαφορετικό
59%
επίπεδο επίδοσης
3.3 Μαθητές οι οποίοι έχουν την ελληνική ως 67%
δεύτερη γλώσσα
4.6 Ενδιαφέρον των γονέων/
κηδεμόνων για τα παιδιά τους
και επικοινωνία σχολείου γονέων
4.7 Στήριξη γονέων στο έργο
του σχολείου

2.
1.

1.

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

2. Με έμφαση στην παροχή κινήτρων
μάθησης και στην καλλιέργεια κριτικής
σκέψης
α. Μαθητών με διαφορετικό επίπεδο
επίδοσης
β. Μαθητών με ειδικές μαθησιακές
ανάγκες

54%

γ. Αλλόγλωσσων μαθητών

64%

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
1 Σεμινάρια / ημερίδες με θέμα τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας
2 Επιμορφωτικές συναντήσεις στη σχολική μονάδα με αξιοποίηση μελών
του διδακτικού προσωπικού
3 Επιμορφωτικές ενδοσχολικές συναντήσεις σε συνεδριάσεις
προσωπικού και κατά ειδικότητα (στρατηγικές, εργαλεία
διαφοροποίησης)
4 Σεμινάρια και εργαστήρια σε σχολική βάση με την υποστήριξη του Π.Ι.
(Διήμερο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 23-24.1.2017)
5 Παρακολούθηση διδασκαλιών σε τάξεις εντός της σχολικής μονάδας
σχεδιασμένες στη βάση των αρχών διαφοροποίησης (δειγματική
διδασκαλία)
6 Συζητήσεις / αναστοχαστικές δράσεις για ανταλλαγή καλών πρακτικών
διαφοροποίησης της διδασκαλίας (αξιοποίηση της κοινής κενής)
7 Μελέτη υλικού (άρθρα, βιβλία σχετικά με το θέμα της διαφοροποίησης)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Αγανάκτηση
Αγάπη
Αισιοδοξία
Ανησυχία
Απαισιοδοξία
Απελπισία
Απόγνωση
Απογοήτευση
Απορία
Αποφασιστικότητα
Δισταγμός
Δυστυχία
Εκδίκηση
Εκνευρισμός
Έκπληξη
Ενθουσιασμός

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ - ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ …
«Θετική επίδραση.
Προβληματίστηκα και
εφάρμοσα κάποια
πράγματα με πιο
οργανωμένο τρόπο π.χ.
ποικιλία ασκήσεων και
ερωτήσεων κατά τη
διάρκεια του μαθήματος,
ώστε να καλύπτουν όλα
τα επίπεδα των
μαθητών»

«Έχω υιοθετήσει την
ιεράρχηση εργασιών
και μου άρεσε
επίσης το δελτίο
εισόδου –εξόδου»
«Με βοήθησε στην
υποβολή
ερωτήσεων. Επίσης
στην ανάθεση
εργασιών»

«Σχεδιασμός καλύτερος
του μαθήματος ώστε να
συμμετέχουν
περισσότερο οι μαθητές
όλων των επιπέδων των
διαφορετικών τύπων
νοημοσύνης»
«Διαβάθμιση δραστηριοτήτων
διαφορετικότητα ερεθισμάτων,
ασύγχρονη εργασία με στόχο την
εμπλοκή όλων των μαθητών»

«Επιπρόσθετες
τακτικές/
στρατηγικές για
καλλιέργεια
κριτικής σκέψης
και πρόκληση
ενδιαφέροντος»

«Σεμινάρια
επιμόρφωσης
ανά κλάδο»
«Ευελπιστώ
να συνεχιστεί
με
περισσότερες
δειγματικές
και πρακτικές
εφαρμογές»

«Περισσότερες
δειγματικές από
εξωτερικούς
συνεργάτες αλλά
και παρουσιάσεις
από συναδέλφους»

