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ΠΡΟΤΑΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  

Σχολικό Έτος: 2013-14 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 3
ο
 Γυμνάσιο Βύρωνα – Ταταούλων 2, 16232 ΒΥΡΩΝΑΣ - 2107651501 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ: Σχολική και Κοινωνική Ζωή (ΣΚΖ)  

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:  «Τα πρώτα μου βήματα στο νέο περιβάλλον (Γυμνάσιο)» 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

A. ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΣΑΦΩΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ (Μέχρι 150 λέξεις): 

 

• Να βοηθηθούν οι μαθητές να ενταχθούν ομαλά κατά τη μετάβασή τους 

στο νέο σχολικό περιβάλλον (Γυμνάσιο) μέσω δημιουργικών 

ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων στο σχολικό χώρο. 

• Ποιες οι νέες απαιτήσεις στο περιβάλλον του Γυμνασίου; 

• Πώς συνυπάρχω και επικοινωνώ με τους νέους συμμαθητές και 

καθηγητές; 

• Τι με ενοχλεί στο σχολικό χώρο και πώς μπορώ να συμβάλλω  

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με 

διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά μέχρι 200 λέξεις). 

 

Η μετάβαση στο νέο σχολικό περιβάλλον του Γυμνασίου πολλές φορές είναι πηγή 

άγχους, ανησυχίας και δημιουργός λανθασμένων εντυπώσεων για την αυταξία 

πολλών μαθητών.  Θα επιχειρηθεί μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων να: 

• γνωρίσουν τα νέα δεδομένα της σχολικής ζωής 

• εξοικειωθούν με τις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος και 

• αναπτύξουν τις αναγκαίες στάσεις για την ομαλή ενσωμάτωση και 

συνύπαρξη. 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (π.χ. πηγές και μέθοδοι αναζήτησης και επεξεργασίας 

δεδομένων (μέχρι 200 λέξεις). 

 

• Διαδίκτυο 

• Ερωτηματολόγια 

• Συνεντεύξεις 

• Φωτογραφικές απεικονίσεις 

• Προτάσεις βελτίωσης 
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Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

(μέχρι 150 λέξεις). 

 

• Ομαλή ένταξη στο νέο περιβάλλον 

• Καλλιέργεια πνεύματος αγαθής συνύπαρξης και συνεργασίας 

• Ανάπτυξη καλαισθησίας 

• Εγκατάσταση στάσης σεβασμού για το σχολικό χώρο 

• Παρεμβάσεις βελτίωσης του σχολικού χώρου 

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ– ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ. 

 

• Χαρτόνια, μαρκαδόρους, κόλλα, περιοδικά, εφημερίδες 

• Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασιών για κατασκευές μικρομακετών 

• Φωτογραφική μηχανή, βιντεοκάμερα 

• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο για συλλογή υλικού 

• Ενημερωτική συνάντηση με ειδικό συμβουλευτικής (αναμένεται) 

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. 

 

• Εγκυκλοπαίδειες (Βιβλιοθήκη σχολείου και Δήμου) 

• Διαδικτυακές διευθύνσεις σχετικές με σχολικά κτήρια (καλές πρακτικές) 

• Ιδρύματα και Οργανώσεις σχετικές με αυτογνωσία και ψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη-στήριξη (κέντρα ψυχικής υγείας) 

• Συνήγορος του Παιδιού 

 

Ζ. ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. 

 

 

 

Μετά την έγκριση από τον Σχολικό Σύμβουλο, έλαβε γνώση η Διευθύντρια του Γυμνασίου 

κα Ευφροσύνη Χαρδαβέλα (ΠΕ02) 

 

....................................................................... 

(Υπογραφή) 


