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ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ - ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

1. Τελική αξιολόγηση της υλοποίησης των τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων 
 

 
Ζω καλύτερα- Ευ ζην 

 
Φροντίζω το 
Περιβάλλον 

 

 
Ενδιαφέρομαι και 
Ενεργώ- Κοινωνική 

Συναίσθηση και 
Ευθύνη 

 

Δημιουργώ και 
Καινοτομώ- 

Δημιουργική Σκέψη 
και Πρωτοβουλία 

 

1. ΥΓΕΙΑ: Διατροφή  

 

Μελετήσαμε τους 
διατροφικούς οδη-
γούς. Μέσα από 
ερωτηματολόγια και 
παρατήρηση της δια-
τροφής σε διάστημα 
μιας εβδομάδας, 
εντόπισε ο/η καθέ-
νας/μία τα συνήθη 
διατροφικά λάθη που 
κάνει. Με βάση τον 
Εθνικό Διατροφικό 
Οδηγό του Ινστιτού-
του Προληπτικής Πε-
ριβαλλοντικής και 
Εργασιακής Ιατρικής 
αναπτύξαμε τη δική 
μας υγιεινή διατροφή.  

 

1. Οικολογία – Πα-
γκόσμια και τοπική 
Φυσική 
κληρονομιά 

1. Ανθρώπινα 
δικαιώματα 

Δόθηκαν κείμενα 
από την Ύπατη Αρμο-
στεία του ΟΗΕ και το 
Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο. Οι μαθητές/ 
μαθήτριες ενημερώ-
θηκαν για τα 
διάφορα είδη ανα-
πηρίας , κατέρριψαν 
το στερεότυπο ότι 
ένας ανάπηρος αν-
θρωπος βρίσκεται 
υποχρεωτικά σε ανα-
πηρικό αμαξίδιο. 
Επιχείρησαν να ζή-
σουν για 24 ώρες 
προσομοιώνοντας 
τις συνθήκες ζωής 
ενός ατόμου με κινη-
τικά προβλήματα. 

1. STEM/ Εκπαιδευτική 
Ρομποτική 

 

2. Ψυχική και 
Συναισθηματική 
Υγεία  

Διανεμήθηκε ερωτη-
ματολόγιο με θέμα τα 
προβλήματά τους, τα 
σχέδιά τους, τους 
φόβους τους κλπ. Οι 
μαθητές/ μαθήτριες 
μελέτησαν λογοτε-
χνικά κείμενα της Β. 
Σατίρ, του Α. Κουμά-
νταρου, του Γ. 
Κανακάκη σε σχέση 

2. Κλιματική 
αλλαγή - Φυσικές 
Καταστροφές, 
Πολιτική 
προστασία 

2. Εθελοντισμός 
διαμεσολάβηση 

 

Δόθηκε κείμενο για 
τον εθελοντισμό και 
έγινε συζήτηση για 
τους τρόπους εμπλο-
κής σε αυτόν. 

2. Επιχειρηματικότητα- 
Αγωγή Σταδιοδρομίας- 
Γνωριμία με επαγγέλ-
ματα 

Διανεμήθηκε ερωτημα-
τολόγιο σχετικό με την 
αξιοποίηση του διαδι-
κτύου και ενημέρωση 
για τους κινδύνους. Οι 
μαθητές και οι μαθή-
τριες εξοικειώθηκαν με 
την πλατφόρμα gov.gr 
και τις ηλεκτρονικές 
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με το συναίσθημα του 
θυμού και της προσω-
πικής ολοκλήρωσης. 
Μοιράστηκαν στην 
ολομέλεια του εκά-
στοτε τμήματος συ-
γκινητικές και ενίοτε 
επώδυνες ιστορίες 
(απώλεια οικείων 
προσώπων, σοβαρά 
οικονομικά προβλή-
ματα, προβλήματα 
υγείας, μοναξιά, κοι-
νωνική απομόνωση, 
ρατσισμός). 

υπηρεσίες του idika.gr 
και e-kep.gr. 

Διανεμήθηκε ερωτημα-
τολόγιο σχετικό με την 
εργασία των μαθητών, 
βαθμό ικανοποίησης, 
αμοιβές, ωράριο, δι-
καιώματα κλπ. 

3. Γνωρίζω το σώμα 
μου - Σεξουαλική 
Διαπαιδαγώγηση 

3. Παγκόσμια και 
τοπική Πολιτιστική 

κληρονομιά 

3. Συμπερίληψη: 
Αλληλοσεβασμός, 
διαφορετικότητα 

  

     

2. Οφέλη συνολικά από την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης 
(σε συνάφεια με την αρχική ανάλυση αναγκών) 

ως προς το σχολικό 
κλίμα γενικά 

Αντιμετωπίζοντας στην πράξη τις ιδιαιτερότητες του Εσπερινού Γυμνασίου 
παρατηρήθηκε μεγάλη ανάγκη εμβάθυνσης στη Θεματική Ενότητα «Ευ 
ζην» και ειδικότερα στο θέμα της Ψυχικής Υγείας. Σχεδόν όλοι και όλες 
αφηγήθηκαν την προσωπική τους ιστορία και αναζήτησαν κουράγιο μέσα 
στην ασφάλεια των Ομάδων Εργασίας. 

ως προς τη ανάπτυξη 
της σχολικής 
κοινότητας (μαθητές, 
εκπαιδευτικοί, 
γονείς) 

Το Συμβόλαιο Τάξης φάνηκε να παίζει καθοριστικό ρόλο καθώς όλοι και 
όλες ένιωσαν ότι βρίσκονται σε ένα περιβάλλον ασφαλές, εχέμυθο και 
καθόλου επικριτικό. 

ως προς την τοπική 
κοινότητα  

Μέσα από την υλοποίηση της ενότητας «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ» 
παρατηρήθηκαν η αδιαφορία και η ασυνειδησία ορισμένων πολιτών και 
φορέων ως προς τα ΑΜΕΑ. 

3. Δυσκολίες – Εμπόδια κατά την υλοποίηση της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος 

Δυσκολίες και 
εμπόδια, σύντομη 

περιγραφή 
(ξεπεράστηκαν / 

ήταν ανυπέρβλητα) 

Λόγω έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων 
εκκίνησαν στο δεύτερο τετράμηνο, επομένως χρονικά δεν ήταν εφικτή η 
εμπλοκή με όλες τις Θεματικές Ενότητες. 
Η  απουσία τεχνολογικού εξοπλισμού μέσα στις τάξεις ήταν ένα εμπόδιο 
που κατά περιπτώσεις ξεπεράστηκε καθώς χρησιμοποιήσαμε το 
Εργαστήριο Πληροφορικής. Ωστόσο ανυπέρβλητο εμπόδιο που 
δημιούργησε πρόβλημα στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν κάποιες 
μέρες η έλλειψη σύνδεσης στο διαδίκτυο. 

Προτάσεις  

 
● Προσθήκη και άλλης ώρας στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας 

 


