Παράρτημα ΙΙΙα

9ος Διαγωνισμός
«Η Παραγωγικότητα στην Εκπαίδευση»
Σχολική Χρονιά 2016-2017

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ/ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Παρακαλώ όπως το έντυπο συμπληρωθεί ηλεκτρονικά, εκτυπωθεί, υπογραφεί, σφραγιστεί και
αποσταλεί σε έντυπη μορφή στο Κέντρο Παραγωγικότητας μαζί με οποιοδήποτε υλικό τεκμηρίωσης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4.3 των όρων του Διαγωνισμού

1. Στοιχεία Σχολικής Μονάδας


Όνομα Σχολείου



Ταχυδρομική Διεύθυνση



Τηλέφωνο Σχολείου



Τηλεομοιότυπο



Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο



Όνομα Διευθυντή/Διευθύντριας



Όνομα Συντονιστή/Συντονίστριας



Θέση/Ειδικότητα
Συντονιστή/Συντονίστριας



Τηλέφωνο
Συντονιστή/Συντονίστριας



Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Συντονιστή/Συντονίστριας
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2. Ονόματα Μαθητών
(Να συμπληρωθεί σε περίπτωση διαφοροποίησης από τα στοιχεία στο έντυπο δήλωσης
συμμετοχής . Συμπληρώστε όνομα και επώνυμο με μικρά γράμματα ώστε να φαίνεται ο
σωστός τονισμός)

Όνομα

Επώνυμο

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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3. Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης
Παρουσιάστε αναλυτικά τον τρόπο μελέτης της υφιστάμενης κατάστασης
Παρουσιάστε και τεκμηριώστε τον τρόπο της εμπλοκής των μαθητών στο στάδιο αυτό.
(Μέγιστη Έκταση: 1 σελίδα)

4. Διατύπωση εισηγήσεων
Διατυπώστε και τεκμηριώστε τις εισηγήσεις σας για βελτίωση
Παρουσιάστε και τεκμηριώστε τον τρόπο της εμπλοκής των μαθητών στο στάδιο αυτό.
(Μέγιστη Έκταση: 1 σελίδα)

5. Εφαρμογή εισηγήσεων και αξιολόγηση αποτελεσμάτων
Περιγράψτε πώς εργαστήκατε για την εφαρμογή των εισηγήσεών σας και πώς αξιολογήσατε τα
αποτελέσματα.
Παρουσιάστε και τεκμηριώστε τον τρόπο της εμπλοκής των μαθητών στο στάδιο αυτό.
(Μέγιστη Έκταση: 1 σελίδα)

6. Διάδοση Αποτελεσμάτων στο σχολείο
Περιγράψτε τις δραστηριότητες διάδοσης αποτελεσμάτων σε όλους τους μαθητές της σχολικής
μονάδας για δημιουργία κοινής αντίληψης για τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή.
Δώστε επίσης στοιχεία για οποιεσδήποτε δραστηριότητες διάδοσης προς άλλους αποδέκτες.
(Μέγιστη Έκταση: 1 σελίδα)

7. Διάδοση Αποτελεσμάτων στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία
Περιγράψτε τις δραστηριότητες διάδοσης αποτελεσμάτων στην τοπική και ευρύτερη κοινωνία
(Μέγιστη Έκταση: 1 σελίδα)
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8. Προτάσεις

για

την

προοπτική

μεγαλύτερης

αξιοποίησης

των

αποτελεσμάτων της εργασίας
Περιγράψτε τους τρόπους διεύρυνσης των εισηγήσεών σας και σε άλλους τομείς της σχολικής
μονάδας ή σ’ άλλες σχολικές μονάδες, αναφέροντας το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, τις
απαραίτητες προϋποθέσεις και πόρους που θα χρειαστούν.
(Μέγιστη Έκταση: 1 ½ σελίδα)

9. Υλικό τεκμηρίωσης που επισυνάπτεται
Δηλώστε με ακρίβεια το υλικό τεκμηρίωσης που επισυνάπτεται (όπως φωτογραφίες,
ερωτηματολόγια συλλογής πληροφοριών, αφίσα, ψηφιακή παρουσίαση, βίντεο, κ.α.).

10.Σύνοψη εργασίας
Στο χώρο αυτό συνοψίστε μέσα σε 300 λέξεις όσα περιγράψατε αναλυτικά στις προηγούμενες
παραγράφους. Η σύνοψη θα χρησιμοποιηθεί για παρουσίαση της εργασίας σε επετηρίδα του
Διαγωνισμού ή/και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ.

11.Υπογραφές
Επιβεβαιώνω ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έντυπο είναι αληθείς και ακριβείς.

Ονοματεπώνυμο Διευθυντή/Διευθύντριας:

Υπογραφή

…………………………………………..………………………………

……………………………………………….

Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού-

Υπογραφή

Συντονιστή/Συντονίστριας:
……………………………………………………………………………..
Ημερομηνία: .............................…………………….

…………………………………………………….
Σφραγίδα
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