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 Έκθεση για το σχολικό έτος: 2018-2019
                                                                                                                     
1. Στοιχεία του συντονιστή-καθηγητή στο σχολείο.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.....................................................................................................................................................
2. Στοιχεία του σχολείου

Όνομα: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Τύπος :   
□  Νηπιαγωγείο   □ Δημοτικό    □ Γυμνάσιο   □ Λύκειο   □ Επαγγελματικό  Λύκειο  
                                                              
Πλήρης διεύθυνση: 
Οδός: …………………………………………………………………………………………………………………………………….    
ΤΚ : ............................... Πόλη: ...................................................... Νομός:.................................
Τηλέφωνο............................................................ Fax: ……………………….......................................
E-mail: ………………………………………………………………. Website: …………………………………………………..

 
3. Δραστηριότητες που διεξήχθησαν
Ποιον άξονα έχετε επιλέξει για τις δραστηριότητες αυτού του έτους;
 Εκπαίδευση για την Αειφορία και Αειφορικός Τρόπος Διαβίωσης (Education for Sustainable 
Development and Sustainable Lifestyles)
 Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Ιδιότητα του Πολίτη και Πολιτισμός της Ειρήνης (Education 
for Global Citizenship and a Culture of Peace)
Διαπολιτισμική Μάθηση, Διαφορετικότητα και Πολιτιστική Κληρονομιά (Intercultural 
Learning, Diversity and Cultural Heritage)

4. Αποτελέσματα
Σύντομη περιγραφή των αποτελεσμάτων:………………………………………………………………………….    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Είδος αποτελεσμάτων που επισυνάπτονται στην έκθεση ηλεκτρονικά 
□ έντυπο, γραπτά κείμενα 
□ CD-ROM
□ φωτογραφίες (με λεπτομέρειες στην πίσω πλευρά)

Δίκτυο Συνεργαζομένων Σχολείων της UNESCO 
(ASP net)
ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Η φόρμα συμπληρώνεται  από τον εκπαιδευτικό –
συντονιστή του σχολείου και υπογράφεται από το 
Διευθυντή. 
Επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα 
που προέκυψαν από το πρόγραμμα του σχολείου 
(τελικό προϊόν) καθώς και φωτογραφίες. 
Αποστέλλονται πριν το τέλος του σχολικού έτους 
στον Εθνικό Συντονιστή και σε καμιά περίπτωση 
απευθείας στα Κεντρικά της UNESCO
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□ video
□ σχέδια, αφίσες
□ power-point
□ άλλο (παρακαλούμε να το προσδιορίσετε): 

Σε ποια πεδία δουλέψατε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος:

□ Παιδαγωγικές καινοτομίες  και πειραματισμός με καινοτόμα υλικά  (παρακαλούμε να το 
προσδιορίσετε):
□ Εκπαιδευτικές επισκέψεις που συνδέονται με κάποιο επιλεγμένο θέμα 
□ Ανταλλαγές/αδελφοποιήσεις με σχολείο σε άλλη χώρα. Προσδιορίστε τη χώρα και αν ανήκει 
στο δίκτυο ASPnet 
□ Εορτασμός Διεθνών Ημερών, Ετών ή Δεκαετιών της UNESCO ή των Ηνωμένων Εθνών
□ Συμμετοχή στην Εβδομάδα Εκπαίδευσης για Όλους 

Περιγράψτε τις εκδηλώσεις που διοργανώσατε στο πλαίσιο των ανωτέρω και με ποια ευκαιρία:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Υλοποίηση των δραστηριοτήτων:
□ Κατά τη διάρκεια μαθημάτων 
□ Κατά τη διάρκεια δραστηριοτήτων εκτός αναλυτικού προγράμματος
□ Σαν μια δραστηριότητα της ομάδας UNESCO του σχολείου σας 

Είσαστε ευχαριστημένοι από τα αποτελέσματα; 
 □ Πολύ     □ Μέτρια     □ Καθόλου

5. Εμπόδια / Υποστήριξη

Αντιμετωπίσατε δυσκολίες;                                                                                               □ Ναι  □ Όχι 
Εάν ναι, πώς τις ξεπεράσατε;

Έχετε δημιουργήσει συνεργασίες με άλλους φορείς; (άλλα σχολεία, τοπική αυτοδιοίκηση, 
σύλλογος γονέων, ιδιωτικός τομέας κλπ;)                                                                                                                          
□ Ναι  □ Όχι 

Έχετε λάβει κάποιου είδους χρηματοδότηση για υλοποίηση project αυτή τη χρονιά;      
                                                                                                                                                □ Ναι  □ Όχι

6. Επίδραση
Να περιγράψετε με συντομία την επίδραση των project  σας σε:
Μαθητές: έχετε παρατηρήσει αλλαγές συμπεριφοράς μεταξύ των μαθητών (π. χ. ανεκτικότητα, 
σεβασμός, αυτοεκτίμηση, κοινωνικότητα, προστασία περιβάλλοντος κλπ);                                                                
□ Ναι  □ Όχι                                                              

— Εάν ναι, τι είδους; 
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— Τι είδος δεξιοτήτων ανέπτυξαν (π.χ. έρευνα, ομαδική εργασία, επικοινωνιακή 
ικανότητα); 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Συντονιστή Καθηγητή:  Ποιες πλευρές κατά την εκτέλεση του project  είχαν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για σας; Είχατε τη δυνατότητα να εμπλέξετε συναδέλφους και/ή το μη διδακτικό 
προσωπικό του σχολείου; 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γονείς και Τοπική Κοινότητα  (περιγράψτε σύντομα την εμπλοκή γονέων και της τοπικής 
κοινότητας στις δραστηριότητες του σχολείου):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Δημοσιότητα (visibility) των δράσεων ASPnet:

Περιγράψτε την δημοσιότητα που δίνετε  για την συμμετοχή σας στην UNESCO (πίνακας 
ανακοινώσεων, δικτυακός τόπος, κλπ.)? Τι προτείνετε για να βελτιωθεί αυτή η δημοσιότητα;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 Περιγράψτε όποια κάλυψη από media είχε το σχολείο: τύπος, ραδιόφωνο ή τηλεόραση (εάν 
είναι δυνατόν να αποδεικνύεται):

                                                                                                                                    
                                                                                                                 Ημερομηνία: ……………………………

Υπογραφή συντάκτη                                                                                        Υπογραφή Διευθυντή 


