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Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο του
πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

- Διαδικασία

Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο
τόμος αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί κατά
την εφαρμογή των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος αποτελεί
μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο της
ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών.
Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής
και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ.

Επιστημονική Επιτροπή
Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής
επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος
Κωνσταντίνος Δημόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
μέλος
Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε. του
ΤΠΔΒΜΘ, μέλος
τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του
ΤΠΔΒΜΘ, μέλος

Ομάδα Έργου
Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06, Ζώτος
Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη
Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου Ιωάννα
ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70,

αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία ΠΕ60,

τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα Δήμητρα
ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04.

To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» (2007-2013)
Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS :
295381) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη»)
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Δηζαγσγή

Κατά το δεύτερο έτος εφαρμογής της ΑΕΕ, τα σχολεία αξιοποιώντας τα
αποτελέσματα που προέκυψαν από τη διερεύνηση και την αποτίμηση του
εκπαιδευτικού έργου προχώρησαν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την
ανάπτυξη δράσεων βελτίωσης. Σο πλαίσιο των βασικών δραστηριοτήτων που
ανέπτυξαν τα σχολεία ήταν το ακόλουθο :
η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και των στόχων που προέκυψαν από τη
διερεύνηση και την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου,
η επιλογή και η διαμόρφωση σαφών και λεπτομερών σχεδίων δράσης για
τη βελτίωση συγκεκριμένων πτυχών του παρεχόμενου εκπαιδευτικού
έργου,
η υλοποίηση των σχεδίων δράσης που διαμορφώθηκαν, η παρακολούθηση
της

προόδου

εφαρμογής

τους

και

η

τελική

αξιολόγηση

της

αποτελεσματικότητάς τους.

τον παρόντα τόμο περιλαμβάνονται παραδείγματα δράσεων βελτίωσης, όπως
σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν από τα σχολεία, αποτελέσματα ή προϊόντα
που παρήχθησαν, καθώς και πρακτικές διάχυσης των αποτελεσμάτων τους. Οι
δράσεις των σχολείων είναι κατανεμημένες ανά θεματική περιοχή και
παρατίθενται αναλυτικά στον πίνακα περιεχομένων.
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1.

ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ
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1.1.

6ο Δημοτικό χολείο Πόλεως Καλύμνου

«Εσωτερικός Κανονισμός του χολείου»

χέδιο Δράσης
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Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ
ρνιηθή Μνλάδα: ΜΑΝΗΑΔΗΟ 6ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΛΤΜΝΟΤ,
Ννηίνπ Αηγαίνπ
Γηεύζπλζε: Άγηνο Αζαλάζηνο, Κάιπκλνο
Σειέθσλν: 2243051255
e-mail: 6dimkalymn@sch.gr
Αξηζκόο δηδαζθόλησλ θαηά ην 2011-12: 17
Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο :«Γεκηνπξγία Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ»
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 25 εβδνκάδεο

θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
θνπφο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε δεκηνπξγία θαη ε εθαξκνγή θάπνησλ θαλνληζκψλ κέζα
ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή θαη νκαιή
ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο δσήο».
Σελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ πινπνίεζή ηνπ αλέδεημαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο
δηεξεχλεζεο, ε νπνία εληφπηζε πξνβιήκαηα φπσο: «απνπζίεο κεκνλσκέλσλ καζεηψλ απφ
εθδειψζεηο ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο θαη ειιηπήο ζπλεξγαζία θάπνησλ γνλέσλ κε ην χιινγν
Γηδαζθφλησλ». Κξίζεθε έηζη φηη «ν αθφκα θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ηεο ζρνιηθήο δσήο ζα
κπνξνχζε λα δψζεη ιχζεηο ζε πνιιά απφ ηα παξαπάλσ δεηήκαηα. Γηα ην ζθνπφ απηφ
ζπκθσλήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη ηήξεζεο ελφο πιαηζίνπ
αξρψλ, ελφο ζπλφινπ ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ γηα φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο».

Κύξηα Απνηειέζκαηα
 Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ρέδην Γξάζεο, αξρηθά έγηλε κία πξψηε
ζπλάληεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ κε ηε ρνιηθή χκβνπιν ,ε νπνία ζπδήηεζε
καδί ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ζα πξέπεη λα εξγαζηνχλ γηα λα πινπνηήζνπλ ην
ζπγθεθξηκέλν ρέδην Γξάζεο. Δπηπξφζζεηα αθνινχζεζε ζπλάληεζή ηεο κε ηνπο γνλείο ζηελ
νπνία δηακνηξάζηεθε θαη έλα εξσηεκαηνιφγην.
 Όζνλ αθνξά ζηα παηδηά έγηλε επηκφξθσζή ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο θαη
ζπγθεθξηκέλα κέζα απφ έλα πξφγξακκα πλαηζζεκαηηθήο Αγσγήο απ’ φπνπ θαη
ζπλαπνθαζίζακε ηνπο θαλφλεο πνπ ζα ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηνλ θαλνληζκφ πξνθεηκέλνπ
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ζην ζρνιείν λα αηζζάλνληαη αζθαιή θαη επηπρηζκέλα. Σν πξφγξακκα ζε πξψηε θάζε έγηλε
ζηηο ηάμεηο Δ΄ θαη η΄.
 Σα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ αλαδείρηεθαλ ήηαλ ε πξφιεςε θξίζεσλ, θαη ε θαιιηέξγεηα ζεηηθνχ
θιίκαηνο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ήηαλ απνηέιεζκα ζπλεξγαζίαο,
ζπλαπφθαζεο θαη ζπλαίλεζεο θαη απέβιεπε ζε έλα θνηλφ φξακα.
Παξνπζηάδνληαη :
Α. Σν ρέδην Γξάζεο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην Απφζπαζκα ηεο Έθζεζεο 2νπ
ηεηξακήλνπ,
Β. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο πνπ δηακνξθψζεθε ζην πιαίζην ηεο δξάζεο.
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Έκθεζη Ιεπάπσηζηρ Πποηεπαιοηήηων, Επιλογήρ και Διαμόπθωζηρ Σσεδίων Δπάζηρ
Σσ. έηορ 2010-11
Η Έθζεζε ζπλνςίδεη κε ζύληνκν θαη πεξηεθηηθό ηξόπν ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηηο νπνίεο αλέπηπμε ην
ζρνιείν θαηά ην 2ν ηεηξάκελν πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ ηεο ΑΔΔ, πνπ αθνξνύλ ζηελ ηεξάξρεζε ησλ
πξνηεξαηνηήησλ, ηελ επηινγή θαη ηε δηακόξθσζε ησλ ρεδίσλ Γξάζεο. Η Έθζεζε ζπλνδεύεηαη
από ηελ αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ ρεδίσλ Γξάζεο πνπ ζα πινπνηεζνύλ ηελ επόκελε ζρνιηθή
ρξνληά (παξνπζηάδνληαη νη ζηόρνη ηεο θάζε δξάζεο, ηα θξηηήξηα επηηπρίαο, νη ζηξαηεγηθέο
εθαξκνγήο, ην ρξνλνδηάγξακκα, νη δηαδηθαζίεο παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο θ.ιπ.).
1. Ηεξάξρεζε ησλ Πξνηεξαηνηήησλ/ Δπηινγή ρεδίσλ Γξάζεο
Καηαγξάθνληαη:
α. ε δηαδηθαζία ηεξάξρεζεο ησλ πξνηεξαηνηήησλ γηα δξάζε (αλαθνξά ζην ρξόλν θαη ηε
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ζηε ζπκκεηνρή γνλέσλ, καζεηώλ ή άιισλ παξαγόλησλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο θ.ιπ.)
β. ηεξaξρεκέλεο νη πξνηεξαηόηεηεο γηα δξάζε πνπ αλέδεημε ε απνηίκεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ
ή ηέζεθαλ σο απνηέιεζκα εμσηεξηθώλ απαηηήζεσλ. γ. ε ηειηθή επηινγή ησλ ρεδίσλ Γξάζεο
ζηελ νπνία θαηέιεμε ην ζρνιείν, ην βαζηθό θξηηήξην επηινγήο ηνπο (π.ρ. ηα απνηειέζκαηα ηεο
πζηεκαηηθήο Γηεξεύλεζεο, εμσηεξηθή πξνηεξαηόηεηα, ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ησλ
εθπαηδεπηηθώλ) θαζώο θαη ν πξνβιεπόκελνο ρξόλνο πινπνίεζήο ηνπο.
Α. Με ηε ιήμε ησλ εξγαζηώλ ηνπ α' ηεηξακήλνπ έγηλε ζπλάληεζε ησλ κειώλ ηεο νινκέιεηαο ζηελ
νπνία αλαθνηλώζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο δηεξεύλεζεο ησλ δεηθηώλ κε ηνπο
νπνίνπο αζρνιεζήθακε θαζώο θαη νη δξάζεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία. Η
ζπλάληεζε απηή έγηλε ζηηο 15-02-2011. Μεηά αθνινύζεζε ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηηο δξάζεηο
θαη δεηήζεθε από ηνπο ζπλαδέιθνπο λα εθθξάζνπλ ηελ άπνςή ηνπο. Όζνλ αθνξά ζηελ
ηεξάξρεζή ηνπο, απηή έγηλε ζε επόκελε ζπλάληεζή ηνπο ζηηο 17 - 02 -2011, ζηελ νπνία ήηαλ
παξώλ θαη ν ρνιηθόο καο ύκβνπινο.
Δθεί, έγηλε αξρηθά ελεκέξσζε γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ β' ηεηξακήλνπ από ην ρνιηθό καο
ύκβνπιν. Μεηά ην ηέινο ησλ ζπδεηήζεσλ αθνινύζεζε ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ από ηα κέιε
ησλ νκάδσλ ηεο νινκέιεηαο.
Β. 1ε δξάζε: Αλαβάζκηζε ησλ ρώξσλ ηνπ ζρνιείνπ: Αιιάδνληαο ηνπο ρώξνπο ,αιιάδνληαο ηε
κάζεζε.
2ε δξάζε: Δκπινπηηζκόο ηεο ήδε ππάξρνπζαο ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ.
3ε δξάζε: Γεκηνπξγία εζσηεξηθνύ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ. Γ. Μεηά ηελ
ηεξάξρεζε ησλ δξάζεσλ έγηλε ε επηινγή ησλ ηξηώλ παξαπάλσ. Κξηηήξην ηεο επηινγήο ήηαλ,
εθηόο από ηελ αλαγθαηόηεηα πνπ πξνέθπςε από ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεύλεζε ησλ δεηθηώλ, ην
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα θάπνηα από απηά όπσο νη Νέεο Σερλνινγίεο θαη νη
αηζζεηηθέο παξεκβάζεηο ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ κε ζθνπό ηελ αλαβάζκηζε ηεο
εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σα ζρέδηα δξάζεο ζα εθαξκνζηνύλ κε ηελ έλαξμε ηεο λέαο ρνιηθήο
Υξνληάο όπσο πξνβιέπεηαη από ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ΑΔΔ.
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2. Οξγάλσζε - Γηακόξθσζε ρεδίσλ Γξάζεο
α. Πεξηγξάθνληαη βαζηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακόξθσζεο ησλ ρεδίσλ
Γξάζεο, όπσο: ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ν
ρξόλνο πνπ αθηεξώζεθε ζηε δηαδηθαζία (αξηζκόο ζπλαληήζεσλ/ ώξεο θαηά πξνζέγγηζε), νη
νκάδεο εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, ε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία παξαγόλησλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο (καζεηώλ, γνλέσλ, ρνιηθώλ πκβνύισλ, θνξέσλ ηεο επξύηεξεο
θνηλόηεηαο ηνπ ζρνιείνπ), θαζώο θαη πξνβιήκαηα θαη δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ.
Σν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ρξεηάζηεθε γηα ηε δηακόξθσζε ησλ ρεδίσλ Γξάζεο ήηαλ έμη εβδνκάδεο.
Κάζε δύν εβδνκάδεο γηλόηαλ ζπλαληήζεηο γηα ηελ παξάδνζε ηνπ ζρεηηθνύ πιηθνύ ζηηο ζπληνλίζηξηεο
ησλ νκάδσλ θαη ζπδεηήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λένπ ζρεδίνπ δξάζεο. Οη νκάδεο πνπ
ζρεκαηίζηεθαλ ήηαλ δύν, όπσο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ α' ηεηξακήλνπ. πλνιηθά έγηλαλ πέληε
ζπλαληήζεηο ε θαζεκία από ηηο νπνίεο δηαξθνύζε από κία έσο δύν ώξεο. ε κία από απηέο
ζπκκεηείρε θαη ν ρνιηθόο ύκβνπινο.
Δθηόο από απηέο έγηλε ζπλάληεζε κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ νη νπνίνη
απνθαζίζηεθε λα εκπιαθνύλ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ δξάζεο κε όπνην ηξόπν κπνξνύλ.
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ρέδην δξάζεο
Τίηλορ : Διαμόπθωζη Εζωηεπικού Κανονιζμού λειηοςπγίαρ ηος ζσολείος

Α. Αλαγθαηφηεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. Λόγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο.
Καηά ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε ηνπ δείθηε "πληνληζκφο ηεο ζρνιηθήο δσήο"
αλαδείρζεθαλ δεηήκαηα, φπσο: Απνπζίεο κεκνλσκέλσλ καζεηψλ απφ εθδειψζεηο ηνπ
ζρνιείνπ, θαζψο θαη ειιηπήο ζπλεξγαζία θάπνησλ γνλέσλ κε ην χιινγν Γηδαζθφλησλ.
Δπηζεκάλζεθε επίζεο ε αλαγθαηφηεηα θαηαλφεζεο ηνπ δηαθξηηνχ ξφινπ αλάκεζα ζην
χιινγν Γηδαζθφλησλ θαη ην χιινγν Γνλέσλ. Ο αθφκε θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ηεο
ζρνιηθήο δσήο ζα κπνξνχζε λα δψζεη ιχζεηο ζε πνιιά απφ ηα παξαπάλσ δεηήκαηα. Γηα ην
ζθνπφ απηφ ζπκθσλήζεθε απφ ην ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε αλάγθε δεκηνπξγίαο θαη ηήξεζεο
ελφο πιαηζίνπ αξρψλ. Δλφο ζπλφινπ ξπζκηζηηθψλ θαλφλσλ γηα φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο.
2. Αιιειεπίδξαζε κε άιινπο δείθηεο.
Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο αλακέλεηαη λα επεξεάζεη παξάγνληεο,
φπσο: ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ - καζεηψλ, ζρέζεηο
κεηαμχ ζρνιείνπ - γνλέσλ/ θεδεκφλσλ, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεκβάζεσλ, εληζρπηηθέο, ππνζηεξηθηηθέο παξεκβάζεηο.
3. Αλαθνξέο ζε θαιέο πξαθηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ.
Σν ζρνιείν πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηελ επηθνηλσλία ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο γνλείο
έρεη σο αξρή ηνπ ηελ εβδνκαδηαία ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ απφ ην δάζθαιν/ηε δαζθάια ηεο
ηάμεο θαη φρη ηε κεληαία φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
Β. θνπόο - ζηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. θνπόο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο. θνπφο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε
εθαξκνγή θάπνησλ θαλνληζκψλ κέζα ζην λνκνζεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ γηα
ηελ απνηειεζκαηηθή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο δσήο.
2. Δηδηθνί ζηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
α. Απνδνρή ελφο πιαηζίνπ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
β. Δθπφλεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ
γ. Δκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπφλεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ θαη δέζκεπζή ηνπο
γηα ηελ ηήξεζή ηνπ.
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Γ. Κξηηήξηα Δπηηπρίαο ηεο Γξάζεο

πκκεηνρή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε
πξνηάζεσλ - ζρεδίσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελφο εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ
ζρνιείνπ.

Δπίηεπμε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ζηφρσλ κε ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη ζηα
ρξνληθά φξηα πνπ απνθαζίδεη ζπληνληζηηθή νκάδα.

Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ λα απνηειέζεη ηε βάζε
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο

Μεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο
αθνξνχλ.
Γ. Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο απαηηνχληαη θαιά νξγαλσκέλεο
θαη πξνγξακκαηηζκέλεο ελέξγεηεο. Έηζη, ζεσξήζακε ζθφπηκν λα γίλνπλ ηα εμήο:
χγθιεζε ηνπ πιιφγνπ δηδαζθφλησλ κε ζέκα ηελ θαζηέξσζε ελφο πιαηζίνπ αξρψλ θαη
νκφθσλε απφθαζε γηα ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο θαη ηήξεζε απφ
φινπο. Ζ πξφηαζε ζπδεηήζεθε ζηελ νινκέιεηα ηνπ ζπιιφγνπ, ε νπνία ηελ επηθχξσζε κεηά
απφ ζπδήηεζε. Ο χιινγνο Γηδαζθφλησλ ζα νξίζεη «ζπληνληζηηθή επηηξνπή» κε έξγν ηελ
επεμεξγαζία πξφηαζεο γηα θαηάξηηζε ή αλαζεψξεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ηνπ
ζρνιείνπ. Δπίζεο ζα νξίζεη ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ηειηθή εκεξνκελία
θαηάζεζεο ηεο πξφηαζεο ζην ρνιηθφ πκβνχιην.
Οη νκάδεο εξγαζίαο ζα ζπκβνπιεχνληαη ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ηηο εγθπθιίνπο θαη ηνπο
παιαηφηεξνπο Καλνληζκνχο. ηελ ηειηθή θάζε ζα ζπγθιεζεί ην ρνιηθφ πκβνχιην θαη ζα
ζπδεηήζεη ηηο πξνηάζεηο ησλ νκάδσλ θαη ζα ςεθίζεη ηνλ Δζσηεξηθφ θαλνληζκφ.
Η «ζπληνληζηηθή επηηξνπή» ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ φιε δηαδηθαζία
επηδηψθνληαο ηελ φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε εκπινθή ηνπο, ψζηε λα επηηεπρζεί ε κέγηζηε
δπλαηή δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ ηήξεζή ηνπ. Οη καζεηέο ζα εξγάδνληαη ζε νκάδεο κε ηελ
ππνζηήξημε ελφο εθπαηδεπηηθνχ.
ηελ ηειηθή θάζε ζπγθαιείηαη ην ρνιηθφ πκβνχιην ζα πξνζέιζεη κε ηε δέζκεπζε λα
ςεθίζεη ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ.

2. Οξγαλσηηθέο δνκέο
Ζ δξάζε ζην ζχλνιφ ηεο ζα ζηεξηρζεί ζηηο ππάξρνπζεο νξγαλσηηθέο δνκέο ηνπ ζρνιείνπ,
φπσο ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ, ν χιινγνο Γνλέσλ θαη ν ρνιηθφο χκβνπινο. Σε γεληθή
επζχλε πξνγξακκαηηζκνχ θαη επνπηείαο ζα έρεη ν Γηεπζπληήο.
Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Γξάζεο ζα
ζρεκαηηζηεί πληνληζηηθή Δπηηξνπή πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή, έλα ή δπν
κέιε απφ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ.
Θα αθνινπζήζεη ρσξηζκφο ζε νκάδεο εξγαζίαο θαη επηκέξνπο «ελέξγεηεο», επηθνηλσλία
κεηαμχ ησλ νκάδσλ, θαζψο θαη θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο ηνπο.
ηηο νκάδεο εξγαζίαο ζα ζπκκεηέρνπλ κέιε ηνπ ζπιιφγνπ ησλ δηδαζθφλησλ, καζεηέο,
θαη, φπνπ ην ζέκα ηνχο αθνξά, κέιε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ.
3. Παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ζρνιείνπ ή ζρνιηθήο ηάμεο
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Ζ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο δελ απαηηεί αμηνζεκείσηεο παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ζρνιηθήο
κνλάδαο ή ζρνιηθήο ηάμεο. Κάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ εκεξεζίνπ πξνγξάκκαηνο ζα
απαηηεζνχλ γηα ηελ ζχγθιεζε ηνπ πιιφγνπ ησλ Γηδαζθφλησλ ή ηνπ ρνιηθνχ πκβνπιίνπ. Οη
ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ζα αλαπηπρζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαθηηθνχ ζρνιηθνχ σξαξίνπ
θαη αλ ρξεηαζηεί ζε ψξεο εθηφο σξαξίνπ.
Δ. Πόξνη - Μέζα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1.
Αλζξώπηλν δπλακηθό
χιινγνο δηδαζθφλησλ, εθπξφζσπνη ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ
Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ, ρνιηθφο χκβνπινο παηδαγσγηθήο επζχλεο, πξφεδξνο ηεο ρνιηθήο
Δπηηξνπήο. ηηο δηάθνξεο δξάζεηο ζα εκπιέθνληαη αληηπξνζσπεπηηθά: α) Ο Γηεπζπληήο θαη
αληηπξφζσπνη ηνπ πιιφγνπ δηδαζθφλησλ.
β) Ο ρνιηθφο χκβνπινο, ν επηθνξηηζκέλνο κε ηελ «παηδαγσγηθή επζχλε» ηνπ ζρνιείνπ. γ)
Αληηπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ. ε) Οκάδεο εξγαζίαο πνπ αλαιακβάλνπλ
επηκέξνπο «ελέξγεηεο».
2. Υξόλνο
Σν ζρέδην δξάζεο ζα αλαπηπρζεί ζε δχν ρξνληθέο θάζεηο:
α) πγθξφηεζε πξφηαζεο θαη απνδνρή ηνπ γεληθνχ πιαηζίνπ αξρψλ: δηάξθεηα 3 κήλεο
β) Γηαδηθαζίεο εθπφλεζεο Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ: 5 κήλεο Σν ζρέδην δξάζεο δελ έρεη
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζρνιηθνχ ή εμσζρνιηθνχ ρξφλνπ, αθνχ αθνξά ην πληνληζκφ ηεο
ρνιηθήο Εσήο, ηελ θαιχηεξε δειαδή νξγάλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ, θαζψο θαη ιεηηνπξγηθνχο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο.
3. Τιηθνηερληθή ππνδνκή
Σν ζπγθεθξηκέλν ζρέδην δξάζεο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ δηαζεζηκφηεηα εηδηθήο πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο. Μπνξεί λα πινπνηεζεί ηφζν κε απιά θαη ιηηά εξγαιεία, φζν θαη κε ζχλζεηε
ειεθηξνληθή ππνδνκή θαη απαηηεηηθά ινγηζκηθά γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Γξακκαηείαο ηνπ
ζρνιείνπ. Απαξαίηεηνο είλαη έλαο ρψξνο γηα ηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη
γηα ηα ρνιηθά πκβνχιηα. Ζ ειάρηζηε απαξαίηεηε ππνδνκή ππάξρεη ζε φια ηα ζρνιεία.
4. Οηθνλνκηθνί πφξνη
Διάρηζηα έμνδα είλαη απαξαίηεηα γηα γξαθηθή χιε θαη θσηνηππίεο πνπ θαιχπηνληαη απφ ην
θνλδχιη πνπ δηαρεηξίδεηαη ε ρνιηθή επηηξνπή γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζρνιείνπ.
5. Δξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο
α) ρέδην εκεξήζηαο δηάηαμεο, θαζψο θαη ζρέδηα νξγάλσζεο ηνπ δηαιφγνπ θαη ηξφπσλ ιήςεο
απνθάζεσλ.
β) Δξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο θαη ηνπο γνλείο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ
ππάξρεη δηαζέζηκε ππνδνκή θαη θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ.
γ) Ηζηνρψξνο γηα αλνηρηή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ρνιηθήο Κνηλφηεηαο ζε έλα είδνο
«Κνηλσληθήο Γηθηχσζεο» κε ζπδεηήζεηο, αλαθνηλψζεηο, πξναλαγγειίεο ζπλεδξηάζεσλ θιπ.

Γηαδηθαζίεο πινπνίεζεο

1ν ηξίκ. 2ν ηξίκ. 3ν ηξίκ.
επ-Ννεκ Γεθ-Φεβ Μαξ-Μαη

πκθσλία επί ηνπ πιαηζίνπ αξρψλ γηα ην ζπληνληζκφ
ηεο ζρνιηθήο δσήο
Δθπφλεζε ή αλαζεψξεζε - βειηίσζε ηνπ Δζσηεξηθνχ
Καλνληζκνχ ηνπ ζρνιείνπ
Δκπινθή ησλ καζεηψλ ζηελ εθπφλεζε ηνπ Δζσηεξηθνχ
Καλνληζκνχ θαη δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ ηήξεζή ηνπ
Παξαθνινχζεζε - Αλαηξνθνδφηεζε ηεο δξάζεο
Αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο
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Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ του ςχεδίου δράςθσ

1. Γηαδηθαζίεο παξαθνινύζεζεο
Ζ πξφνδνο ηεο δξάζεο θαη ε πνξεία ησλ ελεξγεηψλ ησλ επηκέξνπο νκάδσλ εξγαζίαο ζα
παξαθνινπζείηαη απφ ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε επηθεθαιήο ηνλ Γηεπζπληή.
Γηα ηελ ελδηάκεζε απνηίκεζε ηεο πνξείαο ησλ εξγαζηψλ ζα νξηζηνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ
ηαθηηθέο ζπλεδξηάζεηο ηεο ζπληνληζηηθήο νκάδαο. Σελ παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο
ησλ δξάζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ζα
παξαθνινπζεί ν Γηεπζπληήο, ν νπνίνο ζα επηζεκαίλεη ηηο παξεθθιίζεηο θαη ηα
πξνβιήκαηα πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ θαηά ηελ πνξεία ηεο πινπνίεζεο ζηηο νκάδεο
εξγαζίαο. Δάλ ρξεηαζηεί, ζα γίλνληαη δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, ζα εγθαηαιείπνληαη νξηζκέλεο
δξάζεηο ή αληηζέησο ζα εκπινπηίδνληαη. Όιεο νη ελέξγεηεο ζα ειέγρνληαη απφ ην
εκεξνιφγην ηεο νκάδαο εξγαζίαο, ηα Πξαθηηθά ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη ην
ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ κε ηηο ζρεηηθέο πξνζεζκίεο.
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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
του Σχολείου
Ειςαγωγι
τα πλαίςια τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ τθσ Αυτοαξιολόγθςθσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου και
μετά το πζρασ των διαδικαςιϊν του πρϊτου τετραμινου που αφοροφν ςτθ ςυςτθματικι
διερεφνθςθ των Δεικτϊν εκείνων που ςτο ςφνολό τουσ δίνουν τθν εικόνα μιασ ςχολικισ μονάδασ
και μετά από τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ “υντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ”
αναδείχκθκαν ηθτιματα, όπωσ: Ελάχιςτεσ απουςίεσ από τισ εκδθλϊςεισ των εκνικϊν επετείων
όπου οριςμζνα παιδιά (με ευκφνθ των γονζων τουσ) δεν προςζρχονται, κακϊσ και ελλιπισ
ςυνεργαςία (δεν προςζρχονται για ενθμζρωςθ) κάποιων Γονζων με τουσ Δαςκάλουσ των τάξεων.
Παρατθρικθκαν επίςθσ από ελάχιςτουσ εκπαιδευτικοφσ και γονείσ παρεξθγιςεισ κυρίωσ για τθ
βακμολογία, ςφγχυςθ ρόλων και ακζμιτεσ παρεμβάςεισ, ενϊ από τουσ μακθτζσ κάποιεσ
αςιμαντεσ φκορζσ κυρίωσ ςτα κρανία.
Ο κατάλλθλοσ ςυντονιςμόσ τθσ ςχολικισ ηωισ κα μποροφςε να δϊςει λφςεισ ςε πολλά από τα
παραπάνω ηθτιματα. Για το ςκοπό αυτό τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ςυμφϊνθςαν ςτθν
ανάγκθ φπαρξθσ ενόσ πλαιςίου αρχϊν πζρα των Προεδρικϊν Διαταγμάτων, Τπουργικϊν
Αποφάςεων και Εγκυκλίων του Τπουργείου Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων. Αυτό
το πλαίςιο αρχϊν αντλεί τθν ιςχφ και τθν αποτελεςματικότθτά του από τθν αποδοχι και τθν
υποςτιριξθ τθσ πλειοψθφίασ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και αποτυπϊνεται τελικά ςε ζνα
ςφνολο ρυκμιςτικϊν κανόνων με τθ μορφι του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του χολείου.
Ζτςι, με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου μασ αποφαςίςαμε να
προχωριςουμε ςτθν καταγραφι ενόσ ςυνόλου ρυκμιςτικϊν κανόνων με τθ μορφι του Εςωτερικοφ
Κανονιςμοφ Λειτουργίασ του χολείου.
Φιλοςοφία του Σχολείου
Για τθν ομαλι και άρτια λειτουργία του ςχολείου είναι απαραίτθτο να ςυνεργάηονται αρμονικά,
ςοβαρά και υπεφκυνα τρεισ παράγοντεσ: το Σχολείο, οι Γονείσ και οι Μακθτζσ.
Αποςτολι – Πραμα Σχολείου
Θ ςυνειδθτοποίθςθ και ανάπτυξθ απ’ όλουσ τουσ μακθτζσ κάκε πλευράσ των δυνατοτιτων τουσ:
ψυχοςωματικϊν, διανοθτικϊν, κοινωνικϊν ζτςι ϊςτε να γίνουν ολοκλθρωμζνοι και υπεφκυνοι
πολίτεσ του 21ου αιϊνα. Θ ανάπτυξθ τθσ μοναδικότθτασ του κάκε μακθτι γίνεται μζςα από τθν
καλλιζργεια τθσ αίςκθςθσ του «ανικειν», τθν ςυμμετοχι και τθν εμπιςτοςφνθ ςε ζνα κοινό
ςφςτθμα αξιϊν.

Σφντομο Ιςτορικό του Σχολείου
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Σο Μανιάειο 6ο Δθμοτικό χολείο εγκαινιάςτθκε ςτισ 2 Νοεμβρίου 1997 ωσ εξακζςιο με 73
μακθτζσ. ιμερα λειτουργεί ωσ δεκακζςιο με 173 μακθτζσ και λόγω τθσ αφξθςθσ του αρικμοφ των
παιδιϊν θ πρϊθν Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ Δωδεκανιςου μασ προμικεψε με τρεισ
προκαταςκευαςμζνεσ αίκουςεσ για να αντιμετωπίςουμε το ςτεγαςτικό μασ πρόβλθμα.
Αποτελεί δωρεά τθσ αείμνθςτθσ δαςκάλασ Καλλιόπθσ Μανιά θ οποία γεννικθκε ςτθν Κάλυμνο
ςτισ 8 /6/1910. Ιταν το τζταρτο από τα ζξι παιδιά του Γεωργίου Μανιά , φιλολόγου ςτο Γυμνάςιο
τθσ Καλφμνου.
ε θλικία 16 ετϊν ακολοφκθςε το λειτοφργθμα τθσ δαςκάλασ και δίδαξε ςτο Παρκεναγωγείο τθσ
Κω μζχρι το 1932, οπότε κι ιρκε ςτο Παρκεναγωγείο τθσ Καλφμνου, ςε μια περίοδο δφςκολθ για
το νθςί κακϊσ θ φαςιςτικι Λταλία επζβαλε τθ διδαςκαλία μόνο τθσ Λταλικισ γλϊςςασ.
το Παρκεναγωγείο δίδαξε κρυφά τθν Ελλθνικι γλϊςςα ,τθν Ελλθνικι Λςτορία και κάλυπτε όςουσ
γονείσ δεν ζςτελναν τα παιδιά τουσ ςτο ςχολείο για να μάκουν τθν Λταλικι γλϊςςα. Δεν φοβικθκε
ποτζ τισ απειλζσ κι αντιμετϊπιηε με κάρροσ τισ καταγγελίεσ.
Οι Λταλικζσ αρχζσ τθν ζδιωξαν από το Παρκεναγωγείο και τθν τοποκζτθςαν ςε άλλο ςχολείο ,
όπου υπιρχαν μόνο Λταλίδεσ δαςκάλεσ για να τθν ελζγχουν. Εκείνθ όμωσ ςυνζχιηε το ζργο τθσ.
Σο 1941 απολφκθκε για παραδειγματιςμό από τισ Λταλικζσ αρχζσ και ζκανε το ςπίτι τθσ ςτον
Πάνορμο ζνα «κρυφό ςχολειό». Μετά τθν ςυνκθκολόγθςθ τθσ Λταλίασ επανιλκε ςτο αγαπθμζνο
τθσ ςχολείο, το Παρκεναγωγείο. Υςτερα από τόςουσ αγϊνεσ ιταν πια ζνα ςεβαςτό πρόςωπο ςτθν
κοινωνία τθσ Καλφμνου ζχοντασ τον τίτλο θ «δαςκάλα».
υνταξιοδοτικθκε φςτερα από 40 χρόνια διδαςκαλίασ. Όμωσ ζνα φιλόδοξο όνειρο, θ δθμιουργία
ενόσ ςφγχρονου ςχολείου προςφορά ςτθ μνιμθ του αγαπθμζνου τθσ πατζρα, ζγινε ςτόχοσ ηωισ.
Ανάλωςε για τθν υλοποίθςι του όλθ τθσ τθν περιουςία προςφζροντασ ςτα παιδιά τθσ Καλφμνου
ζνα ςφγχρονο και όμορφο διδακτιριο 751τ.μ με μια τεράςτια αυλι 1.500 τ.μ, εγκαινιάηοντάσ το
ςτισ 2/11/1997.
Πζκανε ςτισ 4/9/1999 ζχοντασ ιδθ πραγματοποιιςει το όνειρο τθσ ηωισ τθσ.
Θ πράξθ τθσ αυτι τθν κατζταξε ανάμεςα ςτουσ μεγάλουσ ευεργζτεσ του νθςιοφ.
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Α. Λειτουργία του Σχολείου
1. Εγγραφζσ: Θ εγγραφι των μακθτϊν γίνεται από τουσ γονείσ από τθν 1θ ζωσ τισ 21 Λουνίου. Για
τθν εγγραφι απαιτοφνται τα δικαιολογθτικά που ορίηει το Τπουργείο Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ
και Κρθςκευμάτων και αναρτϊνται ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του ςχολείου εγκαίρωσ και
μοιράηονται ςτα Νθπιαγωγεία τθσ περιοχισ κακϊσ και ςτουσ γονείσ που τα ηθτοφν για
διευκόλυνςι τουσ.
2. Διδακτικό ωράριο: Θ ζναρξθ, θ λιξθ, θ διάρκεια μακθμάτων και τα διαλείμματα κακορίηονται
από ςχετικι απόφαςθ του Τπουργείου Παιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων και
ανακοινϊνεται ςτουσ γονείσ και τα παιδιά με τθν ζναρξθ του διδακτικοφ ζτουσ. Σο ςχολικό ζτοσ
ορίηεται από τθν 1θ επτεμβρίου ζωσ τισ 21 Λουνίου, ενϊ τα μακιματα αρχίηουν από τισ 11
επτεμβρίου και λιγουν ςτισ 15 Λουνίου.
4. Ωρολόγιο Ρρόγραμμα του Σχολείου: Σο ςχολείο μασ εφαρμόηει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα που
ιςχφει για τα 6/κζςια και άνω Δθμοτικά χολεία όπωσ αυτό ορίηεται από τισ ςχετικζσ αποφάςεισ
και εγκυκλίουσ του Τπουργείου Παιδείασ. Διαμορφϊνεται από το φλλογο Διδαςκόντων με βάςθ
αυτζσ τισ αποφάςεισ και μοιράηεται ςτα παιδιά από τισ πρϊτεσ εβδομάδεσ λειτουργίασ του
ςχολείου.

Β. Σχολικι και Κοινωνικι Ηωι
Ι. Φοίτθςθ:
Σο ςχολείο, ωσ ηωντανόσ οργανιςμόσ, αποτελεί κεςμό που προετοιμάηει τα παιδιά, με τθ
μάκθςθ και τθν αγωγι, για μια ςωςτι και αποδοτικι ηωι, τα προετοιμάηει και τα διαπαιδαγωγεί
για τθν απρόςκοπτθ ζνταξι τουσ ςε μια ελεφκερθ και δθμοκρατικι κοινωνία μετά τθν αποφοίτθςι
τουσ από το ςχολείο. Για το λόγο αυτό θ ςυμμετοχι των μακθτϊν οφείλει να είναι τακτικι, ενεργόσ
και ςυςτθματικι. Θ ελλιπισ φοίτθςθ των μακθτϊν και μάλιςτα χωρίσ κάποιο ςοβαρό λόγο (π.χ.
υγείασ ), δυςχεραίνει τόςο το ςχολικό ζργο όςο και τθν πρόοδό τουσ.
Θ φοίτθςθ των μακθτϊν, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, είναι κακικον και υποχρζωςι
τουσ.
Οι μακθτζσ ςζβονται και τθροφν το ωράριο του κακθμερινοφ προγράμματοσ και ιδιαίτερα τθν ϊρα
ζναρξθσ των μακθμάτων και κάκε άλλθσ ςχολικισ εκδιλωςθσ (πρωινι προςευχι, εορταςτικζσ
εκδθλϊςεισ, διδακτικζσ επιςκζψεισ, εκδρομζσ). Για το λόγο αυτό παρακαλοφνται οι γονείσ και
κθδεμόνεσ , να είναι αυςτθρά ςυνεπείσ ωσ προσ τθν ϊρα άφιξθσ και αναχϊρθςθσ των παιδιϊν τουσ
γιατί οι πόρτεσ του ςχολείου κα κλείνουν αμζςωσ μετά τθν πρωινι προςευχι.
Οι απουςίεσ από τα μακιματα καταγράφονται και κεωροφνται δικαιολογθμζνεσ μόνο όταν
ςυντρζχει ςοβαρόσ λόγοσ (αςκζνεια, ζκτακτα οικογενειακά γεγονότα κ.α.).
ε περίπτωςθ απουςίασ του παιδιοφ λόγω αςκζνειασ για διάςτθμα μεγαλφτερο των τριϊν θμερϊν,
απαιτείται ενθμζρωςθ του/ τθσ εκπαιδευτικοφ τθσ τάξθσ και ιατρικι βεβαίωςθ με τθν επάνοδο του
παιδιοφ ςτθν οποία πρζπει να αναφζρεται θ αςκζνεια και να τονίηεται θ δυνατότθτα του παιδιοφ
να παρακολουκεί μακιματα χωρίσ τον κίνδυνο μετάδοςθσ τθσ νόςου.
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Εάν κάποιοσ Γονζασ χρειαςτεί, για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του πριν τθ λιξθ των μακθμάτων,
χρειάηεται να ενθμερϊςει εγκαίρωσ – τθν ίδια θμζρα- τθ Διεφκυνςθ του χολείου.
Όςον αφορά ςτθ ςυμμετοχι των παιδιϊν ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ, κακϊσ και ςτισ
ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ του χολείου, είναι απαραίτθτθ θ ςυμπλιρωςθ Ατομικοφ Δελτίου
Τγείασ για τουσ μακθτζσ των τάξεων Αϋ, Γϋ και Εϋ ςφμφωνα με τθ ςχετικι εγκφκλιο των Τπουργείων
Τγείασ και Παιδείασ.
Για να απαλλαγεί ζνασ μακθτισ από το μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ για λόγουσ υγείασ, πρζπει ο
Γονζασ του να υποβάλει αίτθςθ απαλλαγισ με ςχετικι ιατρικι βεβαίωςθ ςτο χολείο. Για
περιπτϊςεισ ζκτακτων περιςτατικϊν, θ υποβολι των δικαιολογθτικϊν πρζπει να γίνεται το
ςυντομότερο δυνατόν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ Εκπαιδευτικισ Νομοκεςίασ.
II. Ενδυμαςία – Εμφάνιςθ
υνιςτοφμε θ κακθμερινι εμφάνιςθ των μακθτϊν και των μακθτριϊν να είναι απλι και κυρίωσ
άνετθ για να επιτρζπει τθν χωρίσ εμπόδια κίνθςθ των παιδιϊν ςτουσ χϊρουσ του ςχολείου και τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτο παιχνίδι και τθ γυμναςτικι.
ΙΙΙ. Σχολικοί χϊροι
Κοινόσ ςτόχοσ όλων είναι ο ςεβαςμόσ του ςχολικοφ χϊρου. Θ αγάπθ και ο ςεβαςμόσ ςτο φυςικό
περιβάλλον, τα περιουςιακά ςτοιχεία του χολείου και τθν περιουςία των άλλων αποτελοφν
βαςικζσ υποχρεϊςεισ των μακθτϊν. Για το λόγο αυτό φροντίηουμε όλοι μαηί να διατθροφμε τουσ
χϊρουσ κακαροφσ, δε γράφουμε ςτα κρανία και τουσ τοίχουσ, και δεν προκαλοφμε φκορζσ ςτα
ζπιπλα και το εποπτικό υλικό. Κάκε ζνασ από εμάσ είναι υπεφκυνοσ για οποιαδιποτε φκορά
προκαλζςει.
Με τον ίδιο τρόπο οι μακθτζσ φροντίηουν για τθν τάξθ και τθν καλαιςκθςία των ςχολικϊν
αικουςϊν, γιατί είναι ο ιδιαίτεροσ χϊροσ τουσ, όπου παραμζνουν και εργάηονται πολλζσ ϊρεσ.
Δεν φζρνουμε ςτο ςχολικό χϊρο ζντυπα, περιοδικά και κάκε είδουσ υλικό που δεν ζχει ςχζςθ με
τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. Αποφεφγουμε επίςθσ να φζρνουμε ςτο ςχολείο είδθ αξίασ, περιττά
χριματα, ςυςκευζσ αναπαραγωγισ ιχου ι/και εικόνασ, κινθτά, θλεκτρονικά παιχνίδια, επικίνδυνα
αντικείμενα και αντικείμενα που θ χριςθ τουσ μπορεί να κζςει ςε κίνδυνο τθν υγεία και τθν
αςφάλεια τθ δικι μασ και των ςυμμακθτϊν μασ.
Οι εφθμερεφοντεσ φροντίηουν να διατθροφνται κακαροί για λόγουσ υγιεινισ όλοι οι βοθκθτικοί
χϊροι του ςχολείου, διάδρομοι, τουαλζτεσ, κλπ. Οι μακθτζσ ςζβονται τισ προςπάκειεσ του
ςχολείου και ςυμβάλλουν ςτθ διατιρθςθ των χϊρων αυτϊν κακαρϊν.
Λδιαίτερθ προςοχι απαιτείται ςτα διαλείμματα κατά τθν είςοδο και ζξοδο των μακθτϊν για τθν
πρόλθψθ ατυχθμάτων. Για τθν αςφάλειά τουσ όλοι οι μακθτζσ παίηουν και κινοφνται ςτουσ
υποδεικνυόμενουσ από τουσ εφθμερεφοντεσ χϊρουσ και ανεβοκατεβαίνουν τθν ςκάλα
ακολουκϊντασ τθν ειδικι ςιμανςθ.
Θ ζξοδοσ των μακθτϊν από το χϊρο του χολείου κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του δεν
επιτρζπεται.
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Θ προςοχι και θ τιρθςθ των οδθγιϊν του χολείου επιβάλλεται και για λόγουσ αςφαλείασ των
μακθτϊν.
ΙV. Σχολικι εργαςία
Οι μακθτζσ παρακολουκοφν και ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κακθμερινι διδακτικι διαδικαςία και
δεν παρακωλφουν το μάκθμα ςεβόμενοι το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν τουσ για μάκθςθ. Για τθν
απρόςκοπτθ διεξαγωγι του μακιματοσ φζρνουν μαηί τουσ κακθμερινά τα απαραίτθτα βιβλία και
μόνο ό,τι χρειάηεται για τθ ςχολικι εργαςία τουσ.
Όταν ανατίκεται ςτα παιδιά εργαςία για το ςπίτι αυτι είναι ςχεδιαςμζνθ από τον εκπαιδευτικό τθσ
τάξθσ ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ και το επίπεδο του μακθτι και αποτελεί επανάλθψθ, ςυμπλιρωμα
ι προζκταςθ τθσ εργαςίασ ςτθν τάξθ. Τπάρχει πρόβλεψθ και φροντίδα να μθν υπερβαίνει τισ
δυνατότθτεσ του μακθτι και να μπορεί να γίνει από τον ίδιο μζςα ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα
ανάλογο τθσ τάξθσ και τθσ θλικίασ του. Για να το λόγο αυτό θ εργαςία κα ωφελιςει τον μακθτι αν
εκτελεςτεί από τον ίδιο χωρίσ παρζμβαςθ των γονζων/κθδεμόνων πζρα από κάποια επίβλεψθ,
ενκάρρυνςθ και κακοδιγθςθ.
V. Συμπεριφορά – Δικαιϊματα - Υποχρεϊςεισ
Βαςικι αποςτολι τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ είναι θ πνευματικι καλλιζργεια και θ ςωςτι
αγωγι των μακθτϊν. Για τθν επίτευξθ αυτϊν των ςτόχων και τθν εφρυκμθ λειτουργία τθσ ςχολικισ
κοινότθτασ οι μακθτζσ κάκε τάξθσ μαηί με τον υπεφκυνο εκπαιδευτικό ςυναποφαςίηουν και
κακιερϊνουν κάποιουσ κανόνεσ οι οποίοι ςτθρίηονται ςτα δικαιϊματα κάκε παιδιοφ ςτο ςχολείο.
Οι ίδιοι οι μακθτζσ των μεγαλφτερων κυρίωσ τάξεων μετά από ςυηιτθςθ και επεξεργαςία μζςα
ςτθν τάξθ ςυμφωνοφν ότι τα κυριότερα δικαιϊματα ενόσ παιδιοφ ςτο ςχολείο είναι:
Να είμαι ευτυχιςμζνθ/οσ και να με καταλαβαίνουν οι άλλοι ςτο ςχολείο μου: αυτό ςθμαίνει
ότι κανείσ δεν μπορεί να γελάει μαηί μου ι να με πλθγϊνει.
Να είμαι ο εαυτόσ μου ςτο ςχολείο: αυτό ςθμαίνει ότι κανείσ δεν μπορεί να μου φερκεί άδικα
λόγω τθσ εμφάνιςισ μου, του χρϊματόσ μου, του φφλου μου ι τθσ θλικίασ μου.
Ζχω δικαίωμα να είμαι αςφαλισ ςτο ςχολείο μου: αυτό ςθμαίνει ότι κανείσ δεν κα με
χτυπιςει, κλωτςιςει, ςπρϊξει, τςιμπιςει, απειλιςει, ι πλθγϊςει.
Εχω δικαίωμα να πιςτεφω ότι τα προςωπικά μου αντικείμενα κα είναι αςφαλι ςτο ςχολείο.
Ζχω δικαίωμα να με ακοφν και να ακοφγομαι ςτο ςχολείο. Αυτό ςθμαίνει ότι κανείσ δεν κα
φωνάξει ι κα κάνει φαςαρία για να με διακόψει.
Ζχω δικαίωμα να γνωρίςω τον εαυτό μου ςτο ςχολείο. Αυτό ςθμαίνει ότι μπορϊ να πω τθν
γνϊμθ μου ι τα ςυναιςκιματά μου ελεφκερα.
Δικαιοφμαι να ζχω όλα τα παραπάνω δικαιϊματα εφόςον και εγϊ τθρϊ τισ υποχρεϊςεισ μου.

Οι υποχρεϊςεισ πθγάηουν από τα δικαιϊματα που κάκε παιδί αναντίρρθτα ζχει. Κάκε παράβαςθ
των παραπάνω δικαιωμάτων ςυνιςτά παράπτωμα. Σο ςχολείο μασ υιοκετεί τθν πρακτικι τθσ
επανορκωτικισ ςυμπεριφοράσ και όχι τθσ τιμωρίασ. ε περίπτωςθ απρεποφσ ςυμπεριφοράσ ο
μακθτισ ι θ μακιτρια μαηί με τον εκπαιδευτικό ςυηθτοφν και ςυναποφαςίηουν για τον τρόπο
επανόρκωςθσ με ςτόχο όλα τα παιδιά να νιϊκουν αςφαλι και ευτυχιςμζνα ςτο ςχολικό
περιβάλλον.
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VI. Σχολικζσ Δραςτθριότθτεσ
Σο ςχολείο οργανϊνει μια ςειρά ξεχωριςτϊν δραςτθριοτιτων, εντόσ και εκτόσ ςχολείου που ςτόχο
ζχουν τθ ςφνδεςθ χολικισ και Κοινωνικισ ηωισ. Μζςα από αυτζσ τισ δραςτθριότθτεσ τα παιδιά
δοκιμάηουν και εμπλουτίηουν τισ ιδθ υπάρχουςεσ γνϊςεισ, τισ ςυνδζουν με τθν κακθμερινι ηωι,
αποκτοφν δεξιότθτεσ ηωισ, ευαιςκθτοποιοφνται ςε διάφορα κοινωνικά κζματα, διευρφνουν τουσ
ορίηοντζσ τουσ και κάνουν πράξθ όςα μακαίνουν ςτα προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ
ξεκινϊντασ από τθν Ανακφκλωςθ χαρτιοφ και ςτα Προγράμματα Αγωγισ Τγείασ φροντίηοντασ,
λόγω ζλλειψθσ κυλικείου, να ακολουκοφν τουσ κανόνεσ τθσ υγιεινισ διατροφισ. Για το λόγο αυτό
το ςχολείο επιδιϊκει τθν ευαιςκθτοποίθςθ των γονζων και τθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν ςτισ
επετειακζσ, μορφωτικζσ, πολιτιςτικζσ, ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ που οργανϊνει το χολείο.
VII. Κακιζρωςθ του κεςμοφ τθσ Αξίασ του Μήνα
Σο ςχολείο μασ υιοκετεί το κεςμό τθσ Αξίασ του Μινα. Κάκε μινα ο φλλογοσ Διδαςκόντων
κακορίηει τθν ανάδειξθ μιασ βαςικισ αξίασ με βάςθ τισ ανάγκεσ ι τισ τρζχουςεσ δραςτθριότθτεσ
του ςχολείου. Οι μακθτζσ όλων των τάξεων κάκε μινα αςχολοφνται με κάποιεσ δραςτθριότθτεσ
αναφορικά με μια αξία, τθ ςυνδζουν με τα επί μζρουσ μακιματά τουσ και τισ πρακτικζσ που
ακολουκοφνται ςτο ςχολείο. τθ ςυνζχεια αναδεικνφονται και επιβραβεφονται πράξεισ,
πρωτοβουλίεσ, ςυνεργαςίεσ και δθμιουργίεσ οι οποίεσ ςτο τζλοσ του μινα παρουςιάηονται ςτθν
ευρφτερθ ςχολικι κοινότθτα. κοπόσ είναι τα παιδιά να γνωρίςουν τισ αξίεσ και να
ςυνειδθτοποιιςουν τον τρόπο με τον οποίο οι αξίεσ ςυνδζονται με τθν κακθμερινι ηωι. Ζτςι
βελτιϊνεται θ ποιότθτα τόςο ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ όςο και ςτισ ςχζςεισ με τουσ δαςκάλουσ
τουσ και τουσ γονείσ τουσ. Παράλλθλα αποκτοφν δεξιότθτεσ ηωισ που κα αποτελζςουν ςθμαντικά
εφόδια για τθ μελλοντικι τουσ εξζλιξθ.

Γ. Συνεργαςία Σχολείου – Γονζων/Κθδεμόνων
Ι. Σθμαςία τθσ επικοινωνίασ
Πρωταρχικι μζριμνα του χολείου είναι θ επικοινωνία και θ εποικοδομθτικι ςυνεργαςία με τουσ
Γονείσ των μακθτϊν μασ και με τον εκλεγμζνο φλλογό τουσ, διότι θ οποιαδιποτε προςπάκεια του
χολείου, κυρίωσ ςε κζματα μάκθςθσ και ςυμπεριφοράσ, δεν μπορεί να ευδοκιμιςει χωρίσ τθ
ςυμπαράςταςθ και τθ βοικεια των Γονζων και τθσ οικογζνειασ.
Θ εμπιςτοςφνθ του παιδιοφ ςτο χολείο ενιςχφεται και από τθ κετικι ςτάςθ των Γονζων προσ το
χολείο και το Δάςκαλο. Για το λόγο αυτό κεωροφμε πολφ ςθμαντικι τθν καλλιζργεια καλισ
ςχζςθσ μεταξφ Γονζων και Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ. Αυτι ξεκινά πρωτίςτωσ με τθν ςυνεργαςία
χολείου-Γονζων πάνω ςε κάκε κζμα που αφορά τα παιδιά τουσ. Σο ςχολείο περιμζνει άμεςθ
ανταπόκριςθ και ενδιαφζρον από τθν πλευρά των Γονζων κάκε φορά που τουσ καλεί για
ςυνεργαςία.
υνιςτάται οι Γονείσ να ςυμμετζχουν ςτισ κοινζσ παιδαγωγικζσ ςυναντιςεισ Γονζων και
Εκπαιδευτικοφ Προςωπικοφ που οργανϊνονται και κεωροφνται απαραίτθτεσ, με ςκοπό τθν
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ενθμζρωςθ για το παιδαγωγικό ζργο του χολείου και για τθ γενικότερθ ςυμπεριφορά των
παιδιϊν τουσ. Οι ενθμερωμζνοι Γονείσ ςυμβάλλουν κετικά ςτθ διαμόρφωςθ του ςχολικοφ
κλίματοσ προσ όφελοσ πάντα των παιδιϊν.

ΙΙ. Τρόποι επικοινωνίασ
υναντιςεισ των Γονζων με τουσ Διδάςκοντεσ γίνονται μία φορά τθν εβδομάδα ςε θμζρα και ϊρα,
θ οποία ανακοινϊνεται ςε αυτοφσ με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ ενϊ το Προεδρικό Διάταγμα
αναφζρει ότι "κάκε εκπαιδευτικόσ ορίηει θμζρα και ϊρα ςυνεργαςίασ με τουσ γονείσ των μακθτϊν
μία φορά το μινα". Επιπρόςκετα πραγματοποιοφνται ζκτακτεσ και τακτικζσ ςυναντιςεισ ςτο τζλοσ
των διδακτικϊν τριμινων, Αϋ, Βϋ και Γϋ, για τθν παραλαβι των ελζγχων προόδου των μακθτϊν και
τθ ςυηιτθςθ για τθν επίδοςθ, τθν πρόοδο και τθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν.
Για οποιοδιποτε αίτθμά τουσ οι Γονείσ πρζπει να απευκφνονται πρωτίςτωσ ςτο Δάςκαλο τθσ
τάξθσ. ε περίπτωςθ που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτι λφςθ ι ςυνεννόθςθ, τότε μόνο πρζπει να
απευκυνκοφν ςτο Διευκυντι του χολείου.
Θ είςοδοσ των Γονζων ςτο ςχολικό χϊρο επιτρζπεται μόνο κατά τισ προβλεπόμενεσ ϊρεσ
ςυναντιςεων με τουσ εκπαιδευτικοφσ των τάξεων και κατά τθν άφιξθ και αναχϊρθςθ των παιδιϊν
από το ςχολείο.
υχνά το χολείο επιλζγει να επικοινωνιςει με τουσ Γονείσ με γραπτά ςθμειϊματα/ ανακοινϊςεισ
που επιδίδονται ςτα παιδιά. Για το λόγο αυτό καλό είναι οι Γονείσ να ρωτοφν ςυχνά τα παιδιά αν
ζχουν κάποιο μινυμα. Σα παιδιά με χαρά αναλαμβάνουν τθν ευκφνθ αυτι όταν και οι Γονείσ
εκδθλϊνουν το ενδιαφζρον τουσ.

Σο ςχολείο περιμζνει και προςβλζπει με χαρά ςτθ ςυνεργαςία των Γονζων κάκε φορά που
προγραμματίηει μια γιορτι ι δραςτθριότθτα ςτο ςχολείο. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ περιμζνουμε τθ
δζςμευςθ και τθ ςυνζπεια από τθν πλευρά των Γονζων για τθν απρόςκοπτθ διεξαγωγι τθσ
εκδιλωςθσ. Ασ μθν ξεχνάμε ότι θ ςτενι ςυνεργαςία χολείου – Γονζων αποτελεί παράδειγμα προσ
μίμθςθ για τα παιδιά μασ.
Ευελπιςτοφμε ςτθν πρόκυμθ ςυνεργαςία των Γονζων με το προςωπικό όλων των φορζων του
χολείου, ϊςτε να διευκολφνουν το ζργο τουσ. Κοινι επιδίωξθ όλων είναι θ αγωγι, θ κατάρτιςθ, θ
καλλιζργεια, θ αςφάλεια και θ ευτυχία των παιδιϊν μασ.
Δ. Κανονιςμόσ
Ο Κανονιςμόσ που κρατάτε ςτα χζρια ςασ ςτθρίηεται ςτθν ιςχφουςα Νομοκεςία και ςτισ φγχρονεσ
Παιδαγωγικζσ και Διδακτικζσ αρχζσ και αξίεσ. Θ τιρθςι του από όλουσ τουσ παράγοντεσ του
ςχολείου (μακθτζσ, μακιτριεσ, εκπαιδευτικοφσ, γονείσ και κθδεμόνεσ) αποτελεί προχπόκεςθ τθσ
εφρρυκμθσ λειτουργίασ του ςχολείου. Είναι το κεμζλιο πάνω ςτο οποίο μπορεί το ςχολείο να
οικοδομιςει για να πετφχει τουσ ςτόχουσ και το υψθλό του όραμα.
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Κζματα που ανακφπτουν και δεν προβλζπονται από τον Κανονιςμό, αντιμετωπίηονται κατά
περίπτωςθ από το Διευκυντι και τον φλλογο Διδαςκόντων, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ
Παιδαγωγικισ Επιςτιμθσ και τθν Εκπαιδευτικι Νομοκεςία.

Ο κανονιςμόσ δίδεται ςε όλουσ τουσ Γονείσ των μακθτϊν προσ ενθμζρωςι τουσ.

Εδόκθ ςτον Γονζα
τθν ………………………………………………………………………..20…
…………….Διευκυντ……….
……………………………………………..
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1.2.

Πειραματικό ΓΕΛ Αναβρύτων

«Εσωτερικός Κανονισμός του χολείου»

χέδιο Δράσης
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Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ
ρνιηθή Μνλάδα: Πξόηππν Πεηξακαηηθό Λύθεην Αλαβξύησλ
Γηεύζπλζε: Λ. Κεθηζίαο 184, Κεθηζηά, 145 62
Σειέθσλν: 210 8012944
e-mail: mail@lyk-peir-anavr.att.sch.gr
Ηζηνζειίδα: lyk-peir-anavr.att.sch.gr/
Αξηζκόο δηδαζθόλησλ θαηά ην 2011-12: 34
Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο: «Δζσηεξηθόο θαλνληζκόο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ»
Γείθηεο 2.2. πληνληζκόο ζρνιηθήο δσήο
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 15 εβδνκάδεο

θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
θνπφο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε ράξαμε ζαθνχο πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ έξγνπ ηνπ
ζρνιείνπ, κε βάζε ζχλνιν αξρψλ θαη αμηψλ θνηλά απνδεθηψλ απφ ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο
θνηλφηεηαο.
Δηδηθνί ζηφρνη ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ:
α. Να γίλεη απνδεθηφ απφ φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο έλα πιαίζην πνπ ζα δηέπεη
ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
β. Να εθπνλεζεί εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ηνπ ζρνιείνπ.
γ. Να εκπιαθνχλ νη καζεηέο θαη νη γνλείο ζηελ εθπφλεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη ε δέζκεπζή ηνπο γηα ηελ ηήξεζή ηνπ απφ φινπο ηνπο
εκπιεθφκελνπο ζηελ θνηλφηεηα ηνπ ζρνιείνπ».
Κύξηα Απνηειέζκαηα






Οη καζεηέο ελεκεξψζεθαλ πνιιαπιψο απφ ηνπο ππεχζπλνπο θαζεγεηέο ησλ 12
ηκεκάησλ ηνπ Λπθείνπ γηα ηνλ θαλνληζκφ θαη δηεηχπσζαλ ηελ γλψκε ηνπο. Πηζηεχνπκε
φηη ηα επφκελα ζρνιηθά έηε ε θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη
νκαιφηεξα θαη απνδνηηθφηεξα, εθ’ φζνλ γίλεη ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ θαη ησλ
θαλφλσλ.
Έγηλε ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ησλ καζεηψλ γηα φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηνπο
ζηφρνπο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ελφο πιαηζίνπ θαλφλσλ θαη
αξρψλ ηεο ζρνιηθήο δσήο. Ζ αληαπφθξηζε θαη ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ
νκάδσλ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή.
Γηακνξθψζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ζε καζεηέο, γνλείο θαη άιινπο θνξείο,
ζηα νπνία δεηείηαη ε γλψκε ηνπο γηα ηνλ θαλνληζκφ θαη ηηο αξρέο, βάζεη ησλ νπνίσλ
κπνξεί ην ζρνιείν λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά, απνδνηηθά θαη επράξηζηα γηα φινπο.
25







Ο λένο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Π.
Π. Λπθείνπ Αλαβξχησλ θαη ζα εθαξκνζηεί αλαιπηηθά απφ ην λέν ζρνιηθφ έηνο 2012-13.
Οη καζεηέο είλαη πξφζπκνη θαη ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
ζρνιείνπ, θαζψο θαη πνιχ ζεηηθνί σο πξνο ηε δηακφξθσζε θαη ηήξεζε εζσηεξηθνχ
θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.
Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ζηαδηαθά αμίεο φπσο ε ζπλεξγαζία, ν αιιεινζεβαζκφο, ε
αιιεινθαηαλφεζε, ε δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ κε επηφηεηα, ζσζηά επηρεηξήκαηα θαη
ινγηθή, ε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ, ε εξγαηηθφηεηα θ.ιπ.
Τπήξμε ηθαλνπνηεηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαζψο θαη κεηαμχ
εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ.
Γηα ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ λένπ ζρνιηθνχ θαλνληζκνχ απαηηείηαη
ζπλερήο παξαθνινχζεζε θαη εγξήγνξζε, ψζηε λα θξηζνχλ ζηελ πξάμε φινη νη θαλφλεο
θαη λα δηνξζσζνχλ ή λα βειηησζνχλ φπνπ απαηηεζεί.

Παξνπζηάδνληαη:
Α. Σν ρέδην Γξάζεο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο πινπνηήζεθε θαηά ην ζρνι. έηνο 2011-12.
Β. Ο «Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηνπ Λπθείνπ Αλαβξχησλ».
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Ρρότυπο Ρειραματικό Λφκειο Αναβρφτων
ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ: «Εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του ςχολείου»
Σχολικό Ζτοσ 2011-12

Ιςτορικό
το Βϋ τετράμθνο του ςχολικοφ ζτουσ 2010-2011 αποτιμικθκαν τα αποτελζςματα
τθσ αυτοαξιολόγθςθσ που διενεργικθκε ςτθ διάρκεια του Αϋ τετραμινου και διαπιςτϊκθκε
ότι ο δείκτθσ αξιολόγθςθσ «υντονιςμόσ χολικισ Ηωισ» χρειάηεται περαιτζρω διερεφνθςθ
με ςκοπό τθ χάραξθ ςαφοφσ προςανατολιςμοφ του ζργου του ςχολείου, με βάςθ ςφνολο
αρχϊν και αξιϊν κοινά αποδεκτϊν από τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. Επιπλζον κρίκθκε
ςκόπιμθ θ διαμόρφωςθ και εφαρμογι εςωτερικοφ κανονιςμοφ για τθ λειτουργία του
ςχολείου.
Με τθν ζναρξθ του χολικοφ ζτουσ 2011-12 θ ομάδα εργαςίασ με νζα ςφνκεςθ, λόγω
αρκετϊν αποςπάςεων και αλλαγϊν, αποφάςιςε τθν επεξεργαςία του χεδίου Δράςθσ :
«Εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του ςχολείου».
Εκδιλωςαν ενδιαφζρον και ορίςκθκαν ωσ μζλθ τθσ νζασ ομάδασ εργαςίασ οι εξισ
εκπαιδευτικοί:
1. Παπαευςτρατίου Νικόλαοσ ΠΕ03, Διευκυντισ
2. Παπαδάκθ Μαρία ΠΕ04, Τποδιευκφντρια,
3. Καλοςπφροσ Νικόλαοσ, ΠΕ02,
4. Κουρκουλάκοσ Θλίασ, ΠΕ02,
5. Κωττοφλα Μαρία, ΠΕ02,
6. Μαργαρίτου Ελζνθ, ΠΕ02
7. Σουρνά Χαρίκλεια-Μαρίνα ΠΕ02
8. ωτθρόπουλοσ Νικόλαοσ ΠΕ03
9. Κρθτικόσ Αντϊνιοσ ΠΕ04
10. Διάμεςθ Κυριακι, ΠΕ05
11. Ναϊςίδου οφία, ΠΕ11,
12. Φϊτεινα Ευαγγελία, ΠΕ09
13. Δοφτςιου Ειρινθ, ΠΕ19.
14. Γιανναρά Διμθτρα, ΠΕ07,
15. Καντάσ Κωνςταντίνοσ, ΠΕ03,
16. Πελεκάνου Μαρία, ΠΕ03.
τθ ςυνζχεια για τθ μελζτθ των επιμζρουσ κεμάτων κακορίςκθκαν υποομάδεσ, οι οποίεσ
ανζλαβαν να μελετιςουν τα κριτιρια του δείκτθ, να κατακζςουν προτάςεισ για τθ
μεκοδολογία τθσ δράςθσ και να κακορίςουν το χρονοδιάγραμμα τθσ υλοποίθςισ τθσ.
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Διαδικαςία και αποτελζςματα
τθν πρϊτθ ςυνεδρίαςθ όλων των μελϊν τθσ ομάδασ ετζκθςαν οι ειδικοί ςτόχοι του
ςχεδίου δράςθσ που είναι:
α. Να γίνει αποδεκτό από όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ ζνα πλαίςιο που κα
διζπει τθν κακθμερινι λειτουργία του ςχολείου.
β. Να εκπονθκεί εςωτερικόσ κανονιςμόσ του ςχολείου.
γ. Να εμπλακοφν οι μακθτζσ και οι γονείσ ςτθν εκπόνθςθ του εςωτερικοφ
κανονιςμοφ λειτουργίασ του ςχολείου και θ δζςμευςι τουσ για τθν τιρθςι του από όλουσ
τουσ εμπλεκόμενουσ ςτθν κοινότθτα του ςχολείου.
τθ ςυνεδρίαςθ τονίςτθκε ιδιαίτερα ότι θ υλοποίθςθ των παραπάνω κα
επθρεάςει παράγοντεσ όπωσ:
- Σθ διαμόρφωςθ και εφαρμογι ςχολικοφ προγράμματοσ
- Σισ ςχζςεισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου
- Σισ ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν και
- Σισ ςχζςεισ μεταξφ ςχολείου και γονζων και κθδεμόνων
Αποφαςίςτθκε:
- Να κρατθκεί θμερολόγιο καταγραφισ των διαφόρων πλθροφοριϊν, ςτο οποίο να
ζχουν πρόςβαςθ όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.
- Μια υποομάδα να οργανϊςει φφλλα αξιολόγθςθσ που να απευκφνονται τόςο ςτουσ
μακθτζσ όςο και ςτουσ γονείσ και κθδεμόνεσ τουσ.
- Μια δεφτερθ υποομάδα ανζλαβε να ςυντάξει ςχζδια ςυνζντευξθσ και παρατιρθςθσ
ςτο πλαίςιο κινθτοποίθςθσ όλων των παραγόντων του ςχολείου και με ςτόχο τθν
εμπζδωςθ ςυνεργατικϊν ςυμπεριφορϊν να διερευνιςει τισ δράςεισ του ςχολείου,
με ςκοπό τθ βελτίωςθ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου.
Διανομι ερωτθματολογίων
υντάχκθκαν τρία ερωτθματολόγια.
Α. Σο πρϊτο περιείχε 8 τυποποιθμζνα ερωτιματα ςφμφωνα με το πλαίςιο αρχϊν που
απεςτάλθ ςτο ςχολείο από τθν κεντρικι ομάδα ςχεδιαςμοφ. Απευκυνόταν ςτουσ γονείσ και
κθδεμόνεσ των μακθτϊν με ςτόχο τθ χάραξθ ςαφοφσ προςανατολιςμοφ του ςχολείου, με
βάςθ ςφνολο αρχϊν και αξιϊν κοινά αποδεκτϊν από τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτα.
Από τισ απαντιςεισ προζκυψαν τα εξισ:
- Ωσ προσ τθ χάραξθ ςαφοφσ προςανατολιςμοφ του ςχολείου, ποςοςτό 39% τθ κεωρεί
πολφ καλι και ποςοςτό 33% τθ κεωρεί καλι. Ζνα ποςοςτό 10% τθ κεωρεί
προβλθματικι.
- τισ επιμζρουσ ερωτιςεισ: Θ ερϊτθςθ 7, ωσ προσ το βακμό του κατά πόςο θ
διεφκυνςθ διαφυλάςςει το διδακτικό χρόνο και προγραμματίηει τθν αναπλιρωςθ
απαντικθκε ςε ποςοςτό 44% ωσ προβλθματικι-μζτρια. Θ ερϊτθςθ 2, ωσ προσ το
κατά πόςο δίκαιοι είναι οι εκπαιδευτικοί ςτισ αποφάςεισ τουσ για τουσ μακθτζσ του
ςχολείου απαντικθκε ςε ποςοςτό 83% καλι-πολφ καλι.
Γενικά ο μζςοσ όροσ αξιολογθτϊν ςτο χαρακτθριςμό
Πολφ καλι: 7
Καλι: 5,875
Μζτρια: 3,25
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Προβλθματικι: 1,875
Β. Σο δεφτερο περιείχε 14 τυποποιθμζνα ερωτιματα και απευκυνόταν ςτουσ μακθτζσ
με ςκοπό τθ διαμόρφωςθ και εφαρμογι εςωτερικοφ κανονιςμοφ για τθ λειτουργία του
ςχολείου.
Προζκυψαν τα εξισ ςυμπεράςματα:
- Σο ςχολείο διαμορφϊνει φιλικό μακθςιακό περιβάλλον ςτα επίπεδα: καλι-πολφ
καλι ςε ποςοςτό 80%
- Προβλθματικι ζωσ μζτρια ςε ποςοςτό 48% κρίνεται θ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςτθν
πρωινι προςευχι.
τθν ερϊτθςθ 12 ωσ προσ το αν θ κακθμερινι λειτουργία του ςχολείου πρζπει να διζπεται
από ζνα κακιερωμζνο πλαίςιο αρχϊν απάντθςε ποςοςτό 80% ςτα επίπεδα καλι-πολφ
καλι.
Γενικά οι μζςοι όροι των αξιολογθτϊν είναι οι εξισ:
Προβλθματικι: 8,9
Μζτρια: 13,5
Καλι: 16,6
Πολφ καλι: 11
Σα ερωτθματολόγια και θ ςτατιςτικι επεξεργαςία των ερωτθματολογίων Α και Β με
κυκλικά διαγράμματα επιςυνάπτονται.
Γ. το τρίτο ερωτθματολόγιο μελετικθκε θ αντιμετϊπιςθ και αποτίμθςθ του
προτακζντοσ ενδοςχολικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ ςε γονείσ και κθδεμόνεσ αλλά και
εξωςχολικοφσ αρμοδίουσ φορείσ, όπωσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ, κακθγθτζσ τριτοβάκμιασ
εκπαίδευςθσ, μζλθ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, κ.α.
Σα πορίςματα τθσ ζρευνασ περιγράφονται αναλυτικά ςτο επιςυναπτόμενο αρχείο
ΣΕΛΛΚΘ ΕΚΚΕΘ ΠΕΡΛΓΡΑΦΘ ΠΟΡΛΜΑΣΩΝ.doc.

Ραράλλθλεσ Δράςεισ
Α. Ο προτεινόμενοσ εςωτερικόσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του ςχολείου αναπτφχκθκε και
ςυηθτικθκε ςε όλα τα τμιματα των τριϊν τάξεων, με ζμφαςθ ςτουσ μακθτζσ των Αϋ και Βϋ
τάξεων που κα ςυνεχίςουν τθν φοίτθςθ και τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά. Οι μακθτζσ
διετφπωςαν ςτουσ υπεφκυνουσ κακθγθτζσ τισ παρατθριςεισ, τα ςθμεία ςυμφωνίασ και τισ
αντιρριςεισ τουσ και πολλοί παρζδωςαν τθν κριτικι τουσ γραπτά.
Από τισ ςυγκεντρωκείςεσ κριτικζσ παρακζτουμε ςτα Επιςυναπτόμενα το αρχείο
ΕΚΠΟΝΘΘ ΠΛΑΛΛΟΤ ΚΑΝΟΝΩΝ.doc με όλθ τθν διαδικαςία, όπωσ πραγματοποιικθκε ςε
ζνα τμιμα τθσ Βϋ τάξθσ.
Β. Παράλλθλα με τθν ςυμπλιρωςθ των ερωτθματολογίων και τισ ςυηθτιςεισ ανά τμιμα,
το ςχολείο διοργάνωςε ικανό αρικμό εκδθλϊςεων και ςυηθτιςεων με ςυμμετοχι των
μακθτϊν.
Ζγιναν ομιλίεσ από εξωτερικοφσ ομιλθτζσ και ςυναντιςεισ που αφοροφςαν κζματα:
- υμπεριφοράσ, κοινωνικοποίθςθσ και παρουςίασ των μακθτϊν μζςα ςτο ςχολείο,
ςτθν οικογζνεια και ςτθν ευρφτερθ κοινωνία (π.χ. «Εξαρτιςεισ και Επικίνδυνεσ
υνικειεσ», «Θ Ελλάδα απζναντι ςτα άλλα Ευρωπαϊκά κράτθ ςιμερα»)
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-

-

Πολιτιςμοφ ( «υνάντθςθ με ποιθτζσ», ςυμμετοχι ςε προγράμματα όπωσ το «Πάμε
ςινεμά», τθν παραγωγι μακθτικϊν ραδιοφωνικϊν εκπομπϊν ςτο «EUROPEAN
SCHOOL RADIO», τθν παραγωγι μακθτικϊν κινθματογραφικϊν ταινιϊν )
Ακλθτιςμοφ και Προςταςίασ του Περιβάλλοντοσ (Ποδθλατοδρομία και μακθτικοί
αγϊνεσ ςτο δάςοσ υγγροφ»
Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ (Θμερίδα ςε ςυνεργαςία με το Πρότυπο
Πειραματικό Γυμνάςιο Αναβρφτων)
Επιςτιμθσ και Σεχνολογίασ (ςυνεργαςία με το Σμιμα ΕΜΦΕ του Εκνικοφ Μετςόβιου
Πολυτεχνείου με διαλζξεισ Ελλινων και ξζνων επιςτθμόνων) κ.α.

Αποτελζςματα - Συμπεράςματα
Μετά τθν εκπόνθςθ όλων των δραςτθριοτιτων, ενδοςχολικϊν και μθ, προκφπτουν τα
εξισ:
- Οι μακθτζσ είναι πρόκυμοι και ςυμμετζχουν ςε προγράμματα και δραςτθριότθτεσ
του ςχολείου, κακϊσ και πολφ κετικοί ωσ προσ τθ διαμόρφωςθ και τιρθςθ
εςωτερικοφ κανονιςμοφ λειτουργίασ του ςχολείου.
- Οι μακθτζσ αντιλαμβάνονται ςταδιακά αξίεσ όπωσ θ ςυνεργαςία, ο
αλλθλοςεβαςμόσ, θ αλλθλοκατανόθςθ, θ διεκδίκθςθ των δικαιωμάτων με θπιότθτα,
ςωςτά επιχειριματα και λογικι, θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων, θ εργατικότθτα κ.λπ.
- Θ ςυνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικϊν κρίνεται πολφ καλι
- Θ ςυνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν κρίνεται ικανοποιθτικι
Με τθν ολοκλιρωςθ του ςχεδίου δράςθσ θ ομάδα ςυγκρότθςε:
- Γραπτό πλαίςιο αρχϊν του ςχολείου αποδεκτό από όλα τα μζλθ τθσ κοινότθτασ
- Εςωτερικό κανονιςμό λειτουργίασ του ςχολείου με τθ ςυμμετοχι αντιπροςωπείασ
μακθτϊν και γονζων, ο οποίοσ από τθ νζα ςχολικι χρονιά 2012-13 τίκεται ςε ιςχφ.
Συμπεράςματα
Ο νζοσ κανονιςμόσ λειτουργίασ του ςχολείου
- Κα αλλάξει τθν κουλτοφρα του ςχολείου
- Κα αναβακμίςει το ρόλο του εκπαιδευτικοφ και
- Κα ενεργοποιιςει όλουσ τουσ παράγοντεσ του ςχολείου, ϊςτε να ςυμβάλλουν ςτθ
βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου του ςχολείου με βαςικό αποδζκτθ
το μακθτι και τθν κοινωνία.
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ΓΕΝΙΚΟ ΡΕΙΑΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΥΤΩΝ
Σχολικό Ζτοσ 2011-12

ΕΣΩΤΕΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΘΙΕΣ ΑΧΕΣ

Βαςικόσ ςκοπόσ λειτουργίασ του ςχολικοφ κανονιςμοφ είναι να οριοκετθκεί ζνασ χϊροσ
ςτον οποίο κα ςυνεργάηονται πρόκυμα, κακθγθτζσ, μακθτζσ και γονείσ, με ςυνκικεσ
αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ και ςεβαςμοφ, ζτςι ϊςτε ςτον χϊρο αυτόν να εργάηονται όλοι
αρμονικά και απερίςπαςτα.

1. Ευγενικι ςυμπεριφορά - Λεπτότθτα τρόπων
Θ ευγενικι ςυμπεριφορά, θ μακροκυμία και θ περίςκεψθ διαμορφϊνουν
περιβάλλον του ςχολείου, ϊςτε να γίνει βιϊςιμο και ευχάριςτο.

το

Ο αμοιβαίοσ ςεβαςμόσ, θ ευγζνεια και θ αβροφροςφνθ ςυμβάλλουν ςτθν αποφυγι
ςυγκροφςεων και αποτελοφν τον ακρογωνιαίο λίκο τθσ καλισ ςυνεργαςίασ και
ςυναναςτροφισ των ςυμμετεχόντων. Ειδικότερα:
Α. Υποχρεϊςεισ των εκπαιδευτικϊν προσ τουσ μακθτζσ
Οι κακθγθτζσ αντιμετωπίηουν τουσ μακθτζσ με ευγζνεια, αβροφροςφνθ, κατανόθςθ και
ςεβαςμό τθσ προςωπικότθτάσ τουσ.
Τποςτθρίηουν με όλα τα μζςα τθ μάκθςθ, μζςα και ζξω από τθν τάξθ.
Δεν κάνουν διακρίςεισ υπζρ ι ςε βάροσ οριςμζνων μακθτϊν, αλλά τουσ αντιμετωπίηουν
όλουσ ιςότιμα και δίκαια.
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Οι κακθγθτζσ είναι υποχρεωμζνοι να διαμορφϊνουν ςχολικό κλίμα που να δθμιουργεί
το αίςκθμα τθσ αςφάλειασ ςτουσ μακθτζσ, κακϊσ και ευχάριςτθ διαβίωςθ.
Β. Υποχρεϊςεισ μακθτϊν
Γενικά οι μακθτζσ υποχρεοφνται :
Να ςζβονται το δικαίωμα των ςυμμακθτϊν τουσ για μάκθςθ και το δικαίωμα των
κακθγθτϊν τουσ για διδαςκαλία.
Να δζχονται με ευγζνεια τισ υποδείξεισ – παρατθριςεισ των κακθγθτϊν και όλου του
προςωπικοφ του ςχολείου.
Να ςζβονται τθν προςωπικότθτα των ςυμμακθτϊν τουσ κακϊσ και τα προςωπικά τουσ
αντικείμενα.
Να μθν εκδθλϊνουν επικετικι ςυμπεριφορά και να χρθςιμοποιοφν ευπρεπι γλϊςςα.
Να λφνουν τισ διαφορζσ τουσ με διάλογο, ςυνεννόθςθ και να μθν καταφεφγουν ςε
χριςθ βίασ, χειροδικία ι αυτοδικία. Θ άςκθςθ ςωματικισ ι ψυχολογικισ βίασ από
μακθτι ι ομάδεσ μακθτϊν αποτελοφν ςοβαρά παραπτϊματα και ελζγχονται πεικαρχικά
με ποινζσ που μποροφν να οδθγιςουν μζχρι και τθν απομάκρυνςθ του μακθτι από το
ςχολείο.

2. Τάξθ και κακαριότθτα
Σο ςχολικό κτίριο, θ επίπλωςι του και όλα τα μζςα που υπάρχουν ςε αυτό
χρθςιμοποιοφνται από όλουσ και προςτατεφονται από ηθμιζσ. Κάκε μακθτισ είναι
υπεφκυνοσ για τθν προςωπικι του κζςθ ςτθν αίκουςα του τμιματόσ του.
Ο μακθτισ δεν επιτρζπεται να ρυπαίνει το χϊρο του, δεν γράφει ςτο κρανίο του ι ςτουσ
τοίχουσ. Ο χϊροσ τθσ τάξθσ, που χρθςιμοποιείται από όλουσ τουσ μακθτζσ, πρζπει να
αφινεται ςτο τζλοσ του μακιματοσ κακαρόσ, ιδιαιτζρωσ δε να κακαρίηεται ο πίνακασ.
Αποφεφγουμε να πετάμε άςκοπα ςκουπίδια και διαχωρίηουμε τα απορρίμματα για
ανακφκλωςθ.
Κάκε τάξθ διαμορφϊνεται με ευκφνθ των μακθτϊν ςε ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο
κακθγθτι, κατά τρόπο ϊςτε να προωκείται θ μάκθςθ και θ ευταξία. το τζλοσ τθσ
ςχολικισ χρονιάσ θ αίκουςα επανζρχεται ςτθν αρχικι τθσ κατάςταςθ. Αν υπάρχουν
ηθμιζσ αναφζρονται ςτον υποδιευκυντι του ςχολείου. Όποιοσ προκαλεί ςκόπιμα ηθμιζσ
ι ρυπαίνει τουσ χϊρουσ πρζπει να κακαρίηει τον χϊρο ι να αποκακιςτά τθ ηθμιά.
Επιςθμαίνεται ότι όποιοσ προκαλεί φκορά ςτθν περιουςία του ςχολείου ελζγχεται
πεικαρχικά και θ δαπάνθ αποκατάςταςθσ βαρφνει τον ίδιο.

3. Αςφάλεια
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Για να εκμθδενίηονται όςο γίνεται οι κίνδυνοι, κατά τθν ςυμβίωςθ όλων ςτο χϊρο του
ςχολείου, δεν χρθςιμοποιοφνται καταχρθςτικά οι εςωτερικοί χϊροι του ςχολείου ωσ
χϊροι παιχνιδιοφ. Οι διάδρομοι και οι ςκάλεσ δεν αποτελοφν χϊρουσ για τρζξιμο ι
πάλθ.

4. Ρροςζλευςθ ςτο ςχολείο
Οι μακθτζσ προςζρχονται ςτο ςχολείο πριν τθν ζναρξθ των μακθμάτων , θ οποία γίνεται
ςτισ 8. 00 το πρωί.
Κατά τθ διάρκεια τθσ πρωινισ ςυγκζντρωςθσ, οι μακθτζσ ςυντάςςονται ςε
προκακοριςμζνεσ κζςεισ για τθν πρωινι προςευχι και τθν πρωινι ενθμζρωςθ.
Κάκε Δευτζρα μετά τθν προςευχι γίνεται ζπαρςθ τθσ ςθμαίασ.
Όλοι οι μακθτζσ κατά τθν πρωινι ςυγκζντρωςθ επιδεικνφουν τθν προςικουςα
ςυμπεριφορά. τθ ςυνζχεια οι μακθτζσ ειςζρχονται ςτισ αίκουςεσ διδαςκαλίασ.
Μετά τθν πρωινι ςυγκζντρωςθ θ εξϊπορτα του ςχολείου ανοίγει μόνο για μακθτζσ που
προςζρχονται κακυςτερθμζνα και οι οποίοι οφείλουν να παρουςιαςτοφν άμεςα ςτο
γραφείο τθσ διεφκυνςθσ. Σισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ που ο καιρόσ δεν είναι καλόσ, εφ’
όςον δεν υπάρχει ςτζγαςτρο ςτο προαφλιο, οι μακθτζσ πθγαίνουν ςτισ αίκουςεσ
διδαςκαλίασ με το πρϊτο κτφπθμα του κουδουνιοφ, όπου γίνεται και θ προςευχι πριν
τθν ζναρξθ του μακιματοσ.

5. Αργοπορίεσ
Κατά τθν ζναρξθ κάκε ςχολικισ ϊρασ ο απουςιολόγοσ ςυμπλθρϊνει τα ονόματα των
απόντων ςτο απουςιολόγιο και ο διδάςκων κακθγθτισ ελζγχει τισ παρουςίεσ.
Αν ζνασ μακθτισ κακυςτεριςει, καταχωρείται αντίςτοιχθ παρατιρθςθ και υπογράφεται
από τον κακθγθτι. Κακυςτεριςεισ πζραν των 10 λεπτϊν για τθν πρϊτθ ϊρα και 5
λεπτϊν για τισ υπόλοιπεσ ϊρεσ κεωροφνται ωσ απουςία. τθν περίπτωςθ που ζνασ
μακθτισ κακυςτερεί ςυχνά, τιμωρείται με πεικαρχικό μζςο.

6. Απουςίεσ – απαλλαγζσ
Οι μακθτζσ κατά κανόνα δεν επιτρζπεται να απομακρφνονται από τθν αίκουςα
διδαςκαλίασ κατά τθν διάρκεια του μακιματοσ. Θ αφομοίωςθ τθσ διδαςκαλίασ
προχποκζτει αυξθμζνο βακμό ςυγκζντρωςθσ. Γι’ αυτό απαγορεφεται αυςτθρά θ
παρενόχλθςθ του μακιματοσ με οποιονδιποτε τρόπο. ε περίπτωςθ όπου ζνασ μακθτισ
αποβάλλεται από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ, οφείλει αμζςωσ να προςζλκει ςτθ
διεφκυνςθ του ςχολείου για να ενθμερωκεί το ποινολόγιο.

33

Όταν μακθτζσ πρόκειται να απουςιάςουν από μεμονωμζνεσ διδακτικζσ ϊρεσ λόγω
ςυμμετοχισ τουσ ςε ςχολικζσ εκδθλϊςεισ, ο κακθγθτισ που είναι υπεφκυνοσ για τθν
εκδιλωςθ πρζπει να ηθτιςει γραπτι άδεια από τον διδάςκοντα.

7. Απομάκρυνςθ από το χϊρο του ςχολείου
Θ παραμονι των μακθτϊν ςτουσ ςχολικοφσ χϊρουσ είναι υποχρεωτικι για όλεσ τισ ϊρεσ
τθσ λειτουργίασ του ςχολείου. Θ ζξοδοσ μακθτϊν από τουσ χϊρουσ του ςχολείου
επιτρζπεται μόνο μετά από ειδικι άδεια από τον διευκυντι.

8. Άδειεσ απουςίασ για προςωπικοφσ λόγουσ
Άδεια απουςίασ από μακιματα δίδεται μόνο από τθν διεφκυνςθ του ςχολείου για
ειδικοφσ λόγουσ, μετά από αίτθςι των μακθτϊν πριν από το μάκθμα. Θ άδεια απουςίασ
χορθγείται γραπτϊσ και ςθμειϊνεται ςτο απουςιολόγιο.

9. Επιςκζψεισ ςτο μάκθμα από εξωςχολικοφσ επιςκζπτεσ
Θ επίςκεψθ ςτο μάκθμα από άλλα άτομα (όπωσ επιςκζπτεσ μακθτζσ από το εξωτερικό,
κακθγθτζσ άλλων ςχολείων κ. τ. λ.) μπορεί να πραγματοποιθκεί μόνο μετά από
προθγοφμενθ γραπτι άδεια του διευκυντι του ςχολείου και πάντοτε με τθ ςυγκατάκεςθ
του διδάςκοντοσ κακθγθτι.

10. Κινθτά τθλζφωνα
Απαγορεφεται θ χριςθ κινθτϊν τθλεφϊνων από μακθτζσ ςτουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ
εφαρμόηεται ο εςωτερικόσ κανονιςμόσ του ςχολείου. Λόγω τθσ ιδιαιτερότθτασ των
ςχολικϊν διαδρομϊν των μακθτϊν επιτρζπεται ςε αυτοφσ να φζρουν μαηί τουσ ζνα
πλιρωσ απενεργοποιθμζνο κινθτό τθλζφωνο, το οποίο μποροφν να χρθςιμοποιοφν
εκτόσ των εγκαταςτάςεων του ςχολείου. Οι γονείσ φζρουν τθν ευκφνθ για τθν ορκι
χριςθ του.
ε περίπτωςθ παράβαςθσ του ςυγκεκριμζνου όρου του κανονιςμοφ ι ςε άλλεσ
δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ το ςχολείο επιτρζπεται να ελζγξει τα δεδομζνα του
κινθτοφ τθλεφϊνου με τθ ςυγκατάκεςθ του μακθτι ι του κθδεμόνα του μακθτι και
ενδεχομζνωσ να τα αντιγράψει, για να τα διατθριςει.

11. Αφλειοσ χϊροσ
Σο παιχνίδι με μπάλεσ ςτθν αυλι, επιτρζπεται μόνο μετά από τθν ζγκριςθ και τισ οδθγίεσ
των κακθγθτϊν Φυςικισ Αγωγισ.

12. Αντιγραφι ςε διαγωνίςματα
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Θ απόπειρα αντιγραφισ με οποιονδιποτε τρόπο τιμωρείται με αφαίρεςθ του γραπτοφ
και βακμολόγθςι αυτοφ με μονάδα. τθ ςυνζχεια ο μακθτισ ελζγχεται πεικαρχικά.

13. Κάπνιςμα- Οινοπνευματϊδθ και χριςθ άλλων εξαρτθςιογόνων ουςιϊν
Ο εκιςμόσ ςτο κάπνιςμα, ςτο αλκοόλ και ςε εξαρτθςιογόνεσ ουςίεσ είναι καταςτροφικόσ
για τθν πνευματικι και τθν ςωματικι υγεία. Για το λόγο αυτό απαγορεφονται αυςτθρά.
Θ παρζκκλιςθ από τουσ κανόνεσ αυτοφσ ςυνεπάγεται αυςτθρζσ πεικαρχικζσ ποινζσ. Θ
επανάλθψθ ι θ ςοβαρότθτα του παραπτϊματοσ είναι δυνατόν να οδθγιςει ςτθν
απομάκρυνςθ του μακθτι από το ςχολείο μετά από απόφαςθ του ςυλλόγου των
διδαςκόντων. Ειδικότερα ςε περίπτωςθ κατοχισ ι χριςθσ εξαρτθςιογόνων ουςιϊν
ακολουκοφνται οι προβλεπόμενεσ από το νόμο διαδικαςίεσ.

14. Εκδθλϊςεισ –ςυμπεριφορά μακθτϊν
Οι μακθτζσ οφείλουν να ςυμμετζχουν ςτισ εκδθλϊςεισ του ςχολείου επιδεικνφοντασ τον
ανάλογο ςεβαςμό.

15. Ρίνακασ ανακοινϊςεων των εκπροςϊπων των μακθτϊν
Ο πίνακασ ανακοινϊςεων των εκπροςϊπων των μακθτϊν εξυπθρετεί αποκλειςτικά τθ
βελτίωςθ επικοινωνίασ μεταξφ των μακθτϊν του ςχολείου. Για το λόγο αυτό είναι ςτθ
διάκεςθ των μακθτϊν του ςχολείου και όχι άλλων ατόμων. Δεν επιτρζπεται θ χριςθ του
για διαφθμιςτικοφσ ςκοποφσ και για δθλϊςεισ οι οποίεσ παραβιάηουν νόμουσ,
κανονιςμοφσ και διατάξεισ ι ενδζχεται να αναταράξουν τθν θρεμία του ςχολείου. Κάκε
ανακοίνωςθ πρζπει να φζρει το όνομα και τθν τάξθ του μακθτι, ο οποίοσ προβαίνει ςε
αυτιν.
Ο Διευκυντισ του ςχολείου φζρει τθν ευκφνθ για τον πίνακα των ανακοινϊςεων.
Μπορεί ωςτόςο να ανακζςει τον ζλεγχο ςτον πρόεδρο των μακθτϊν ι ςε μακθτζσ τουσ
οποίουσ ζχουν επιλζξει οι εκπρόςωποι των μακθτϊν.
Εργαςίεσ των μακθτϊν ι άλλεσ καινοτόμεσ ιδζεσ των μακθτϊν μποροφν να αναρτθκοφν
ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου, μετά από τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ομάδασ που είναι
υπεφκυνθ για τθν ιςτοςελίδα του ςχολείου και μετά από ζγκριςθ του διευκυντι.

16. Κανονιςμόσ Βιβλιοκικθσ – Εργαςτθρίου Ρλθροφορικισ
Οι μακθτζσ μποροφν να δανείηονται βιβλία από τθν βιβλιοκικθ του ςχολείου ζωσ τρείσ
εβδομάδεσ, εκτόσ από λεξικά.
Οι Θ/Τ χρθςιμοποιοφνται μόνο για ςχολικι ζρευνα και εργαςία. Για να διαφυλαχκεί θ
καλι λειτουργία των Θ/Τ απαγορεφονται οι αλλαγζσ ςτισ ρυκμίςεισ, θ λιψθ
προγραμμάτων, θ εγκατάςταςθ, απεγκατάςταςθ ι αλλαγι προγραμμάτων.
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17. Θμεριςιεσ και πολυιμερεσ εκδρομζσ
Οι μακθτζσ που ςυμμετζχουν ςε περίπατο, εκδρομι ι πολιτιςτικι επίςκεψθ του
ςχολείου είναι υποχρεωμζνοι να ακολουκοφν το γενικό πρόγραμμα και τισ οδθγίεσ των
ςυνοδϊν κακθγθτϊν. Απομάκρυνςθ μακθτι από τθν υπόλοιπθ ομάδα επιτρζπεται μόνο
μετά από άδεια του αρχθγοφ τθσ εκδρομισ.
Κατά τθν διάρκεια των ςχολικϊν εκδρομϊν οι μακθτζσ πρζπει να ζχουν κόςμια
εμφάνιςθ και ςυμπεριφορά και να μθν ενοχλοφν ι προκαλοφν τουσ πολίτεσ με τουσ
οποίουσ ζρχονται ςε επαφι-επικοινωνία.
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2.

ΔΙΑΜΟΡΥΩΗ ΦΟΛΙΚΗ ΙΣΟΕΛΙΔΑ
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2.1.

9ο Δημοτικό χολείο Καστοριάς

«χολική Ιστοσελίδα»

χέδιο Δράσης
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9ν Γεκνηηθό ρνιείν Καζηνξηάο

ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ

Ρεδίο: Μζςα-Ρόροι –Ανκρϊπινο Δυναμικό
Τομζασ : Υλικοτεχνικι Υποδομι
Δείκτθσ: Εξοπλιςμόσ- Διακζςιμα μζςα του ςχολείου

Τίτλοσ :Ανάπτυξθ ςχολικισ ιςτοςελίδασ

Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ

1.Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ
Σα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ αναδεικνφουν μεν τθν ικανοποιθτικι λειτουργία,
επιςθμαίνουν όμωσ ελλείψεισ ςτθν ψθφιακι υποδομι του ςχολείου για τθν υποςτιριξθ
εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και παρεμβάςεων ςτο πλαίςιο τθσ κοινωνίασ τθσ πλθροφορίασ και
τθσ γνϊςθσ . Οι εκπαιδευτικοί επιςθμαίνουν τθν αναγκαιότθτα να αξιοποιθκοφν οι ΣΠΕ για τθν
προβολι τθσ επιςτθμονικισ, κοινωνικισ και πολιτιςμικισ διάςταςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςτο
ςχολείο, τθν ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν και το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία με ςφγχρονα
εργαλεία και μζςα επικοινωνίασ.

2.Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Θ υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ αναμζνεται να αναδείξει τισ καλζσ πρακτικζσ του ςχολείου, να
υποςτθρίξει τισ ςχζςεισ μεταξφ των μακθτϊν, μεταξφ εκπαιδευτικϊν- μακθτϊν, μεταξφ ςχολείουγονζων, κακϊσ και να ςυμβάλει κετικά ςτθν οργάνωςθ τθσ ςχολικισ ηωισ.
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3.Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου
Αξιοποιοφνται δεδομζνα του ςχολείου( τεχνογνωςία ανκρϊπινου δυναμικοφ, ςχολικζσ
πρωτοβουλίεσ, εκπαιδευτικά προγράμματα, καινοτόμεσ δράςεισ ) που μποροφν να υποςτθρίξουν τθ
δράςθ.

Β. Σκοπόσ- ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ

1.Σκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ
Θ ανάπτυξθ , θ βελτίωςθ και θ αποτελεςματικι αξιοποίθςθ τθσ ψθφιακισ υποδομισ του ςχολείου
με ςκοπό τθν αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του εκπαιδευτικοφ ζργου .

2.Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
- Ανάπτυξθ ιςτοςελίδασ του ςχολείου
- Ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ, ομαδοςυνεργατικϊν πρακτικϊν και
εξοικείωςθσ με τισ ΣΠΕ από εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ
- Τποςτιριξθ διδακτικϊν και εκπαιδευτικϊν πρακτικϊν
- Οργάνωςθ και υποςτιριξθ τθσ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ μεταξφ ςχολείου,
μακθτϊν και γονζων μζςω τθσ ιςτοςελίδασ
- Προβολι του ζργου του ςχολείου ςτθν κοινωνία

Γ. Κριτιρια Επιτυχίασ τθσ Δράςθσ
α) Οι μακθτζσ ςυνεργάηονται αποτελεςματικά- με τθν κακοδιγθςθ των δαςκάλων τουσ – για το
ςχεδιαςμό , τθ δθμιουργία και τθ ςυνεχι ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του ςχολείου , ϊςτε το
περιεχόμενο τθσ να είναι επίκαιρο.
β) Λειτουργικι και ενθμερωμζνθ ιςτοςελίδα του ςχολείου. το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ όλα τα
μακιματα υποςτθρίηονται και θλεκτρονικά μζςω τθσ ανάρτθςθσ ςχετικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ
ςτθ ςχολικι ιςτοςελίδα.
γ) Μακθτζσ, εκπαιδευτικοί και γονείσ χρθςιμοποιοφν λειτουργίεσ που παρζχονται από τθν ςχολικι
ιςτοςελίδα για τθ μεταξφ τουσ επικοινωνία και ςυνεργαςία ( forum, chat, e-mail κ.τ.λ.), αλλά και για
τθν ενθμζρωςι τουσ για τισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου.
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δ) Δθμοςιοποίθςθσ των δράςεων και των καλϊν πρακτικϊν του ςχολείου τόςο ςτθν παροχι
εκπαιδευτικοφ ζργου, όςο και για τισ δραςτθριότθτεσ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ και του ςυλλόγου
γονζων.

Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ

1. Στρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ
α) Προετοιμαςία τθσ δράςθσ
Κακοριςμόσ πλαιςίου λειτουργίασ τθσ ιςτοςελίδασ (ςτόχοι, εφροσ τθσ πρόςβαςθσ και χριςθσ κ.λ.π.),
με απόφαςθ του ςυλλόγου διδαςκόντων. Οργάνωςθ ομάδων ( ςχεδιαςμοφ ,ςυγκζντρωςθσ υλικοφ,
ςυγγραφισ κειμζνων, προγραμματιςμοφ). Οριςμόσ διαχειριςτι ιςτοςελίδασ με απόφαςθ του
ςυλλόγου διδαςκόντων. Ενθμζρωςθ από υπεφκυνο του ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Σ. Καςτοριάσ για το τεχνικό
πλαίςιο λειτουργίασ και τισ δυνατότθτεσ μιασ ιςτοςελίδασ , κακϊσ και για τουσ διακζςιμουσ πόρουσ
και τα εργαλεία που μποροφν να αξιοποιθκοφν
β) Επιμόρφωςθ- ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν -μακθτϊν
Επιμόρφωςθ-ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν του ςχολείου ςε κζματα καταςκευισ και
ανατροφοδότθςθσ τθσ ιςτοςελίδασ ( χειριςμό του κατάλλθλου λογιςμικοφ). Εκπαίδευςθ του
διαχειριςτι ςτθ δθμιουργία και ςυντιρθςθσ ςχολικϊν ιςτοςελίδων από Διεφκυνςθ Α/κμιασ
Εκπαίδευςθσ Καςτοριάσ , υπεφκυνο ΚΕ.ΠΛΘ.ΝΕ.Σ. Καςτοριάσ και ςχολικό ςφμβουλο πλθροφορικισ .
γ) χεδιαςμόσ ιςτοςελίδασ ( δομι και περιεχόμενο)
Θ ομάδα ςχεδιαςμοφ (εκπαιδευτικοί και μακθτζσ) ςχεδιάηει και καταγράφει ςτο θμερολόγιο τισ
προτάςεισ τθσ ςχετικά με τθ δομι και το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ και ενθμερϊνει τισ υπόλοιπεσ
υποομάδεσ.
δ) υγκζντρωςθ υλικοφ – ςυγγραφισ κειμζνων
Θ ομάδα επιλογισ υλικοφ ζχει ςτθν ευκφνθ τθσ τθ ςυγκζντρωςθ ζτοιμου υλικοφ και κειμζνων που
κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα ( εκπαιδευτικό υλικό, υλικό από δραςτθριότθτεσ του ςχολείου,
ενθμερωτικά κείμενα κ.τ.λ.). υνεδριάηει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και καταγράφει ςτο
θμερολόγιο το υλικό που ζχει ιδθ ςυγκεντρϊςει και αυτό που εκκρεμεί για το επόμενο διάςτθμα.
ε) Δθμιουργία (προγραμματιςμόσ ) και δθμοςίευςθ τθσ ιςτοςελίδασ
Αποτελεί τθν κφρια ευκφνθ του διαχειριςτι.
ςτ) Διαχείριςθ και αναβάκμιςθ του περιεχομζνου τθσ ιςτοςελίδασ
Πραγματοποιείται από τον διαχειριςτι τθσ ιςτοςελίδασ με ευκφνθ όμωσ του υπεφκυνου τθσ
ιςτοςελίδασ – Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ. Κάκε μζλοσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ μπορεί να
προτείνει ςτον υπεφκυνο νζεσ προςκικεσ ,αλλαγζσ ςτο περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ . Ο υπεφκυνοσ

42

τθσ ιςτοςελίδασ ενθμερϊνει ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ι άμεςα τον διαχειριςτι για τισ αλλαγζσ
ςτο περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ .

2.Οργανωτικζσ δομζσ
- Τπεφκυνοσ εφαρμογισ τθσ δράςθσ κεωρείται λόγω κζςθσ ο Διευκυντισ του ςχολείου ο οποίοσ
ζχει και τθν ευκφνθ για το περιεχόμενο τθσ ιςτοςελίδασ . υντονίηει τισ επιμζρουσ ομάδεσ ,
παρακολουκεί τθν πορεία των εργαςιϊν ςε ςχζςθ με το χρονοδιάγραμμα και ςε περίπτωςθ
απόκλιςθσ φροντίηει για τθν ανατροφοδότθςθ των ομάδων εργαςιϊν. Αποτελεί μαηί με το
διαχειριςτι το ςυνδετικό κρίκο μεταξφ των επιμζρουσ ομάδων.
-Ο διαχειριςτισ τθσ ςχολικισ ιςτοςελίδασ ορίηεται από το ςφλλογο διδαςκόντων. Διαχειριςτισ
μπορεί να είναι ο υπεφκυνοσ του εργαςτθρίου πλθροφορικισ , άλλοσ εκπαιδευτικόσ πλθροφορικισ
ι οποιοςδιποτε εκπαιδευτικόσ με καλι γνϊςθ και εμπειρία ςτθ χριςθ ΣΠΕ για τθ δθμιουργία και
ςυντιρθςθ ιςτοςελίδασ.
- Σθν ανάπτυξθ και λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ υποςτθρίηουν ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ πλθροφορικισ
με τον υπεφκυνο ΠΛΘΝΕΣ Καςτοριάσ:
α) με τθν ενθμζρωςθ που παρζχουν για τουσ διακζςιμουσ πόρουσ , τα εργαλεία και τισ υπθρεςίεσ
που διακζτει ςτθ ςχολικι μονάδα το ΠΔ ( Πανελλινιο χολικό Δίκτυο)
και
β) με τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθν επιμόρφωςθ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ για κζματα
ςχεδιαςμοφ, λειτουργίασ και χριςθσ ιςτοςελίδασ .
- Ο φλλογοσ Γονζων υποςτθρίηει τθ δράςθ διευκολφνοντασ τθν ενθμζρωςθ των μελϊν του για τισ
δυνατότθτεσ που τουσ δίνει θ ιςτοςελίδα και για τουσ νζουσ τρόπουσ επικοινωνίασ με τουσ
εκπαιδευτικοφσ και τθ διεφκυνςθ του ςχολείου.

3. Ραρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ
Σο ςχζδιο δράςθσ μπορεί να υλοποιθκεί και χωρίσ ιδιαίτερθ παρζμβαςθ ςτουσ χϊρουσ του
ςχολείου και το τακτικό του πρόγραμμα . Πικανζσ ενζργειεσ αφοροφν ςε αξιοποίθςθ μακθμάτων
του ΑΠ , ςυνεργαςίεσ εκπαιδευτικϊν και χριςθ του εργαςτθρίου πλθροφορικισ ι του υπολογιςτι
τθσ τάξθσ όπου υπάρχει. Θ ιςτοςελίδα μπορεί να ενθμερϊνεται από οποιαδιποτε υπολογιςτι του
ςχολείου που διακζτει το κατάλλθλο λογιςμικό και ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο( γραφείο διευκυντι,
γραφείο δαςκάλων, γραμματεία, εργαςτιριο πλθροφορικισ, αίκουςεσ διδαςκαλίασ που διακζτουν
το κατάλλθλό εξοπλιςμό).
Για τισ ενθμερωτικζσ- επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ όμωσ χρειάηεται να δεςμευτεί το εργαςτιριο
πλθροφορικισ .
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Ε. Ρόροι – Μζςα του ςχεδίου δράςθσ

1. Ανκρϊπινο δυναμικό

Εκπαιδευτικοί με καλι γνϊςθ και εμπειρία ςτθ χριςθ ΣΠΕ για τθ δθμιουργία και ςυντιρθςθ
ιςτοςελίδασ.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί για τον ςχεδιαςμό , τθ ςυγκζντρωςθ υλικοφ , τθ ςυγγραφι κειμζνων
και τθ ςυνεχι ανατροφοδότθςθ με υλικό
Μακθτζσ / μακιτριεσ για το ςχεδιαςμό , ςυγκζντρωςθ υλικοφ, ςυγγραφι κειμζνων και
προγραμματιςμό.
Γονείσ
χολικόσ ςφμβουλοσ πλθροφορικισ
Τπεφκυνοσ ΠΛΘΝΕΣ Καςτοριάσ
2. Χρόνοσ
Οριςμζνεσ ενζργειεσ , για τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ ( παραγωγι κειμζνων –υλικοφ,
δθμοςίευςθ, ενθμζρωςθ , επικαιροποίθςθ) μποροφν να ολοκλθρωκοφν εντόσ του ςχολικοφ
χρόνου. Για το ςχεδιαςμό και τθ δθμιουργία ιςτοςελίδασ απαιτείται αρκετόσ χρόνοσ ιδιαίτερα
από το διαχειριςτι ανάλογα πάντα με τθν εμπειρία του και τθν εξοικείωςθ του ςε κζματα
ςχεδιαςμοφ και ανάπτυξθσ ιςτοςελίδασ. Επίςθσ ,κα πρζπει να προβλεφκοφν και οι τακτικζσ (π.χ.
μια φορά τθν εβδομάδα) ςυναντιςεισ επιμζρουσ ομάδων εργαςιϊν που είναι απαραίτθτεσ για
τθν υλοποίθςθ του ζργου και μποροφν να πραγματοποιοφνται μετά τθ λιξθ τθσ ςχολικισ μζρασ.
Επίςθσ , για τθν ενθμζρωςθ και τθν επιμόρφωςθ – εκπαίδευςθ εκπαιδευτικϊν , μακθτϊν και
ενδεχομζνωσ γονζων κα απαιτθκεί επιπλζον χρόνοσ που κα προγραμματιςτεί ανάλογα με τον
αρικμό των ςυναντιςεων και τισ ανάγκεσ των ςυμμετεχόντων.

3. Υλικοτεχνικι υποδομι
Εργαςτιριο πλθροφορικισ με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο ( ι τουλάχιςτον 1 υπολογιςτισ με
ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο).
Μζςα αποκικευςθσ ( memory sticks, cd, dvd κ.τ.λ.)
Λογιςμικό καταςκευισ και λειτουργίασ ιςτοςελίδασ
Ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι και ψθφιακι βιντεοκάμερα

4.Οικονομικι πόροι
Κόςτοσ αγοράσ μζςων αποκικευςθσ ( memory sticks, cd, dvd κ.τ.λ.)
Πικανό κόςτοσ αγοράσ Θ/Τ
Πικανό κόςτοσ αγοράσ ψθφιακισ φωτογραφικισ μθχανισ και ψθφιακισ βιντεοκάμερασ.

5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
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Θμερολόγια ομάδων εργαςίασ, πρακτικά ςυνεδριάςεων , δελτία παρακολοφκθςθσ
επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων.
Πρωτόκολλο παράδοςθσ και ανάρτθςθσ κειμζνων και υλικοφ ςτθν ιςτοςελίδα,
θμερολόγιο κίνθςθσ τθσ ιςτοςελίδασ .

6. Ρθγζσ
Θ ομάδα δράςθσ ςυνιςτάται να αναηθτιςει το Νομοκετικό Πλαίςιο λειτουργίασ των χολικϊν
Λςτοςελίδων, ζρευνεσ ςχετικζσ με τθ δομι και το περιεχόμενο ςχολικϊν δικτυακϊν τόπων, κακϊσ
και καλζσ πρακτικζσ από βραβευμζνουσ εκπαιδευτικοφσ διαδικτυακοφσ τόπουσ όπωσ οι ακόλουκοι:

Αποτελζςματα 4ου Ρανελλινιου Διαγωνιςμοφ Εκπαιδευτικϊν Τόπων (2010)

Δθμοτικά
11ο Δθμοτικό χολείο Ευόςμου (http://11dim-evosm.thess.sch.gr/ )
1ο Δθμοτικό χολείο αρωνίδασ (http://1dimsar.eduportal.gr/ )
4ο Δθμοτικό χολείο Λλίου (http://4dim-iliou.att.sch.gr/ )
Δθμοτικό χολείο Μεγάλθσ Παναγιάσ Χαλκιδικισ (ζπαινοσ)- (http://dim-megpanag.chal.sch.gr/ )
5. Δθμοτικό χολείο Καρατοφλα Μαγοφλασ Πφργου (ζπαινοσ) – ( http://dim-karat.ilei.sch.gr/ )
6. 60ο Δθμοτικό χολείο Πάτρασ ( ζπαινοσ ) – (http://60dim-patras.ach.scl.gr/ )
Γυμνάςια
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

14ο Γυμνάςιο Λάριςασ(http://14gym-laris.lar.sch.gr/drupal/ )
Γυμνάςιο Νζου ουλίου (http://gym-h-souliou.ser.sch.gr/ )
Γυμνάςιου Ερεςοφ Λζςβου (http://gym-eresou.les.sch.gr. )
3οΓυμνάςιοΑλεξανδρουπόλεωσ(ζπαινοσ)-(http://3gym-alexandr.evr.sch.gr. )
38ο Γυμνάςιο Ακινασ (ζπαινοσ)-(http://38gym-athin.att.scl.gr )
9ο Γυμνάςιο Πειραιά (ζπαινοσ) –( http://9gym-peiraia.att.sch.gr/)

Λφκεια
1.
2.
3.
4.
5.

Γενικό Λφκειο Κονταριϊτιςςασ (http://www.lykeio-kontariotissa.gr )
5ο ΕΚ Γ’ Ακινασ (Λλίου) ( http://www.5sek.gr )
2ο Ενιαίο Λφκειο Γζρακα ( http://2lyk-gerak.att.sch.gr )
22ο Ενιαίο Λφκειο Ακινασ ( ζπαινοσ) ( http://22lyk-ahin.att.sch.gr )
Ενιαίο Λφκειο Ν. μφρνθσ Πειραμ. Ευαγγελικισ χολισ (ζπαινοσ) ( http://lyk-evsch-hsmyrn.att.sch.gr )
6. 1ο ΕΠΑΛ. Λ Γλυφάδασ ( ζπαινοσ) ( http://1epal-glyfad.att.sch.gr/ )
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θμειϊνεται ότι θ αναφορά ςτθν καλι πρακτικι δεν ςχετίηεται με τθν κατάταξθ των ςχολείων ι τθ
λειτουργικότθτα των ιςτοςελίδων, όςο με τθν διερεφνθςθ των διαδικαςιϊν που ακολοφκθςαν ςτισ
ςυγκεκριμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ για τθν δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ .

ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ

Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ

1ο περίοδοσ επτ.- 2θ
Περίοδοσ
Λανουάριοσ
Φεβρ. - Λοφνιοσ

Ενζργειεσ προετοιμαςίασ τθσ δράςθσ
χεδιαςμόσ ιςτοςελίδασ
Ενθμζρωςθ- επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν , μακθτϊν
ςτο χειριςμό του κατάλλθλου λογιςμικοφ
υγκζντρωςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ , ςυγγραφι
κειμζνων
Δθμιουργία και δθμοςίευςθ ιςτοςελίδασ
Διαχείριςθ και τακτικι ενθμζρωςθ ιςτοςελίδασ
Παρακολοφκθςθ και ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ

Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ του ςχεδίου δράςθσ

Η1. Ραρακολοφκθςθ – Ανατροφοδότθςθ Ενεργειϊν
Σο ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ ειςθγείται ο διευκυντι και εγκρίνεται από το φλλογο
διδαςκόντων μαηί με τθ ςφνκεςθ των ομάδων και χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν τουσ. Θ πρόοδοσ
τθσ δράςθσ και θ πορεία των ενεργειϊν των επιμζρουσ ομάδων εργαςίασ παρακολουκείται με
οδθγό αυτό το ςχζδιο και το πλάνο εργαςιϊν από μια ςυντονιςτικι ομάδα με επικεφαλισ τον
διευκυντι. Για τθν ενδιάμεςθ αποτίμθςθ τθσ πορείασ των εργαςιϊν ορίηονται εκ τον πρότερων
τακτικζσ ςυνεδριάςεισ τθσ ςυντονιςτικισ ομάδασ.
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Όλεσ οι ενζργειεσ από τθν ενθμζρωςθ για τθ διακζςιμθ υποδομι μζχρι τθν ολοκλιρωςθ
του ςχεδιαςμοφ τθσ ιςτοςελίδασ ελζγχονται από το θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ , τα
πρακτικά του ςυλλόγου διδαςκόντων και χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν με τισ ςχετικζσ
προκεςμίεσ .
Ο ρυκμόσ επεξεργαςίασ και το κεματολόγιο των κειμζνων και του υλικοφ που προορίηεται
για τθν ανάρτθςθ παρακολουκείται με κριτιριο το βαςικό ςχεδιαςμό τθσ ιςτοςελίδασ και
τθ ςυχνότθτα ενθμζρωςισ τθσ .
Θ αρμόδια ομάδα εργαςίασ παρακολουκεί και καταγράφει ςτο θμερολόγιο τθσ αν το
πρόγραμμα των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων και ενθμερϊςεων εξελίςςεται ομαλά βάςει
χρονοδιαγράμματοσ . Καταγράφονται επίςθσ τυχόν δυςκολίεσ και τρόποι αντιμετϊπιςθσ
τουσ.
Βαςικά ςθμεία του ελζγχου τθσ προόδου τθσ δράςθσ είναι θ δθμοςίευςθ τθσ ιςτοςελίδασ
και ςτθ ςυνζχεια οι τακτικζσ ενθμερϊςεισ τθσ , όπωσ ζχουν ςχεδιαςτεί ςτο εγκεκριμζνο
χρονοδιάγραμμα. Θ ςυντονιςτικι ομάδα παρακολουκεί τθν τιρθςθ των προκεςμιϊν και
ανατροφοδοτεί τισ ομάδεσ εργαςίασ με προτάςεισ για το ξεπζραςμα των τυχόν δυςκολιϊν.

Η2. Αξιολόγθςθ του Σχεδίου Δράςθσ

τόχοσ 1: Ανάπτυξθ δικτυακοφ τόπου – ιςτοςελίδασ του ςχολείου.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Ο ςτόχοσ ελζγχεται ωσ προσ τθν ανάπτυξθ τθσ υπάρχουςασ τεχνικισ υποδομισ και ωσ προσ τον
ςχεδιαςμό και τθ λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ , κακϊσ και τθν ανατροφοδότθςι τθσ με κείμενα και
υλικό.

τόχοσ 2: Ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ, ομαδοςυνεργατικϊν πρακτικϊν και εξοικείωςθσ με τισ
ΣΠΕ από εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ .
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Από τθ ςυςτθματικι παρατιρθςθ των εκπαιδευτικϊν, τισ ςχετικζσ καταγραφζσ ςτο θμερολόγιο και
το αποτζλεςμα που ζχει παραχκεί μπορεί να διαφανεί αν οι μακθτζσ ζχουν αναπτφξει δεξιότθτεσ
επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ , κακϊσ και αν ζχουν εξοικειωκεί με τισ νζεσ τεχνολογίεσ .

τόχοσ 3 : Τποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν και διδακτικϊν πρακτικϊν
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Από τθν πρόςβαςθ ςτθ ςχολικι ιςτοςελίδα διαπιςτϊνεται αν όλα τα μακιματα υποςτθρίηονται και
θλεκτρονικά μζςω τθσ ανάρτθςθσ ςχετικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ. Από ερωτθματολόγια μακθτϊν
διαφαίνεται αν χρθςιμοποιοφν το εκπαιδευτικό υλικό που παρζχεται ςτθν ιςτοςελίδα.
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τόχοσ 4 : Οργάνωςθ και υποςτιριξθ τθσ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ μεταξφ ςχολείων, μακθτϊν
και γονζων μζςω τθσ ιςτοςελίδασ .
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Εκπλιρωςθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τισ ϊρεσ ενθμζρωςθσ , τθν πρόςβαςθ ςτθν ιςτοςελίδα
για χριςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ , τθ ςυχνότθτα επικοινωνίασ που διαπιςτϊκθκε ανάμεςα ςτουσ
ενδιαφερόμενουσ. τοιχείο για τθν αποτίμθςθ του ςτόχου αποτελεί επίςθσ το πρωτόκολλο που
τθρεί ο διαχειριςτισ για τισ ανακοινϊςεισ , τισ ςυνεργατικζσ δραςτθριότθτεσ ( μεταξφ ςχολείου και
γονζων) που προβλικθκαν ςτθν ιςτοςελίδα , κακϊσ και παντόσ τφπου υλικό που δόκθκε για
ανάρτθςθ από γονείσ και μακθτζσ.

τόχοσ 5 : Προβολι του ζργου ςτθν κοινωνία
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ αποδοχι τθσ ιςτοςελίδασ από το κοινό διαπιςτϊνεται από τθν επιςκζψιμό τθσ , από τισ
παρατθριςεισ για τθ λειτουργικότθτα τθσ ( προςβαςιμότθτα , ταχφτθτα προςπζλαςθσ, φιλικι
διεπαφι ) και το περιεχόμενο τθσ .
Θ αποδοχι τθσ ιςτοςελίδασ και θ επιτυχία του ςτόχου αναδεικνφονται επίςθσ :
 Σουσ ενςωματωμζνουσ << υπερςυνδζςμουσ >> (hyperlinks ) που δθμιουργοφν γζφυρεσ
επικοινωνίασ με τοπικοφσ κοινωνικοφσ φορείσ ( Διμοσ, πολιτιςτικοί ςφλλογοι ,
Περιβαλλοντικζσ οργανϊςεισ κ.α. ) και με κεςμικοφσ φορείσ τθσ εκπαίδευςθσ ( Γραφεία
αγωγισ υγείασ , γραφεία πολιτιςμοφ κ.α. )
 Σισ επαφζσ που είχε θ ςχολικι μονάδα με τουσ παραπάνω φορείσ
 Σισ δραςτθριότθτεσ που ανζπτυξε ςε ςυνεργαςία με αυτοφσ τουσ φορείσ, οι οποίεσ
ανακοινϊκθκαν και προβλικθκαν ςτθ ςυνζχεια ςτθν ιςτοςελίδα.

Θ. Ζκκεςθ αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ
Διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ :Δεν αντιμετωπίςαμε ιδιαίτερα προβλιματα και δυςκολίεσ κατά το
ςχεδιαςμό του ςχεδίου δράςθσ . Τπιρξε ζνασ προβλθματιςμόσ κατά πόςο ο ςφμβουλοσ
πλθροφορικισ μπορεί να βοθκιςει , μια και ανικει ςτθν Β/κμια εκπαίδευςθ. Αυτό βζβαια κα το
δοφμε ςτθν εφαρμογι του ςχεδίου.
Διαδικαςίεσ οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ : Θ οργάνωςθ των ομάδων εργαςίασ είναι αδφνατον
να προετοιμαςτεί από τϊρα , γιατί κα υπάρξουν πολλζσ μετακινιςεισ εκπαιδευτικϊν του ςχολείου
μασ μζςα ςτο καλοκαίρι ( αποςπάςεισ, μετακζςεισ , κρίςεισ διευκυντϊν , μια και το ςχολείο μασ
μετρά ιδθ 6- 7 εκπαιδευτικοφσ ςε κζςεισ ςτελεχϊν τθσ εκπαίδευςθσ ) . Θ οργάνωςθ των ομάδων
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εργαςίασ κεωροφμε ότι μπορεί να ξεκινιςει με τθν ζναρξθ του επόμενου ςχολικοφ ζτουσ 2011-2012
εφόςον καλυφκοφν ζγκαιρα και επαρκϊσ οι κενζσ κζςεισ του προςωπικοφ του ςχολείου.
Διευκζτθςθ προβλθμάτων χρόνου: Δεν αντιμετωπίςαμε προβλιματα ςχετικά με το χρόνο
ςυναντιςεων τθσ ομάδασ , αφοφ οι ςυναντιςεισ γίνονταν μετά το τζλοσ του διδακτικοφ ωραρίου.
χετικά με το χρονοδιάγραμμα του ςχεδίου δράςθσ ςκεφτικαμε να το χωρίςουμε ςε δφο
περιόδουσ, όπωσ κα λάβει χϊρα και το πρόγραμμα τθσ αξιολόγθςθσ ( εφαρμογι - αξιολόγθςθ του
).
Διευκζτθςθ προβλθμάτων επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ : Σα μζλθ τθσ ομάδα μασ ςυνεργάςτθκαν
αρμονικά για τθν ςχεδίαςθ- οργάνωςθ του ςχεδίου δράςθσ και είχαμε κανζνα πρόβλθμα
ςυνεργαςίασ .
Παρεκκλίςεισ του αρχικοφ ςχεδιαςμοφ και ανακεωριςεισ του ςχεδίου : Δεν υπιρξαν παρεκκλίςεισ
αλλά οφτε και ανακεωριςεισ του ςχεδίου.
Επιδράςεισ ςε διάφορουσ δείκτεσ : χζςεισ μεταξφ μακθτϊν , ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν –
μακθτϊν, μεταξφ γονζων –ςχολείου , οργάνωςθ ςχολικισ ηωισ είναι οι δείκτεσ που θ εφαρμογι
του ςχεδίου κα επθρεάςει.
Βακμόσ ικανοποίθςθσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ από τθν εφαρμογι του ςχεδίου : Θ ςχολικι
κοινότθτα (μακθτζσ–γονείσ –εκπαιδευτικοί ) είδαν το ςχζδιο δράςθσ κετικά . Κεωροφν ότι είναι
ζνα πολφ ςθμαντικό βιμα για το άνοιγμα του ςχολείου ςτθν κοινωνία με πολλαπλά οφζλθ .
Γενικι εκτίμθςθ τθσ επιτυχίασ του ςχεδίου δράςθσ: Κεωροφμε ότι το ςχζδιο δράςθσ είναι
ρεαλιςτικό και κα ζχει επιτυχία ςτθν εφαρμογι του εφόςον οργανϊςουμε ζγκαιρα τισ ομάδεσ
εργαςίασ και τθριςουμε το χρονοδιάγραμμα . Σο ηθτοφμενο για εμάσ είναι θ όςο δυνατόν
υψθλότερθ ποιότθτα τθσ ιςτοςελίδασ που κα δθμιουργιςουμε.
Προοπτικζσ για τθ ςχολικι μονάδα : Θ δθμιουργία τθσ ιςτοςελίδασ κα είναι ζνα μεγάλο άνοιγμα
του ςχολείου ςτθν κοινωνία , δίνοντάσ του μια μεγάλθ δυναμικι και προςφζροντασ ταυτόχρονα
οφζλθ ςτθν ςχολικι κοινότθτα και ςτθν κοινωνία γενικότερα.
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3.

ΦΟΛΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
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3.1.

1ο Δημοτικό χολείο Βερμίου

«χολική Βιβλιοθήκη»

χέδιο Δράσης

«Λειτουργία σχολικής βιβλιοθήκης»

51

Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ

ρνιηθή Μνλάδα: 1ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΔΡΜΗΟΤ
Πεξηθέξεηα: Γπηηθήο Μαθεδνλίαο
Γηεύζπλζε: Κνκλελά Δνξδαίαο
Σειέθσλν: 2463031243
e-mail: dimkomni@sch.gr
Αξηζκόο δηδαζθόλησλ θαηά ην 2011-12: 12

Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο: «Λεηηνπξγία ζρνιηθήο βηβιηνζήθεο»
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 41 εβδνκάδεο

θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
θνπφο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε αλάπηπμε ζχγρξνλεο θαη ιεηηνπξγηθήο βηβιηνζήθεο, πνπ
λα ππεξβαίλεη ηνλ παξαδνζηαθφ ξφιν ηεο απνζήθεπζεο θαη ηνπ δαλεηζκνχ βηβιίσλ».
Οη εηδηθφηεξνη ζηφρνη πεξηιακβάλνπλ:
 ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο κε ζχγρξνλεο εθδφζεηο,
 ηε βειηίσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηελ νξγάλσζε, θαηαγξαθή
θαη ηαμηλφκεζε ηεο ζπιινγήο αιιά θαη ηελ επέθηαζε ηνπ ρξφλνπ ιεηηνπξγίαο,
 ηε ζχλδεζε ηεο βηβιηνζήθεο κε ηηο αλάγθεο ηεο θαζεκεξηλήο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
θαη επξχηεξα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θηινκάζεηαο θαη ηεο
θηιαλαγλσζίαο,
 ηε ζχληαμε Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο Βηβιηνζήθεο
Κύξηα Απνηειέζκαηα
 ρεδηάζηεθε θαη νξγαλψζεθε κηα ζρνιηθή βηβιηνζήθε κε ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ βηβιίσλ,
ζπληάρζεθε Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο, αμηνπνηήζεθε εζσηεξηθά ζηελ θαζεκεξηλή
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αιιά δελ ζπλδέζεθε επαξθψο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία ψζηε λα
ιεηηνπξγεί σο δαλεηζηηθή γηα ηνπο ππφινηπνπο ζπκπνιίηεο καο.
 Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο δξάζεο πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα: εχξεζε ρνξεγίαο γηα ηελ
αγνξά λέσλ βηβιίσλ, ςεθηνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο βηβιηνζήθεο, δεκηνπξγία
αλαγλσζηεξίνπ, ζχληαμε Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο, εκπεηξία απφ ηελ επίζθεςε ζηε
Γεκφζηα Βηβιηνζήθε Βέξνηαο, θαη άιιεο παξάιιειεο δξάζεηο.
 ε ελδνζρνιηθφ επίπεδν, ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο αμηνπνηνχληαη κέζα απφ:
- ηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ δηδαζθαιίαο
- ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ
- ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ γηα απηνξξχζκηζε ηεο κάζεζεο.
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 ε εμσζρνιηθφ επίπεδν, ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο κπνξεί:
- λα απνηειέζνπλ θαιή πξαθηηθή γηα άιιεο ζρνιηθέο βηβιηνζήθεο,
- λα δηεπξχλνπλ ην πεδίν κε λέεο νπηηθέο θαη ιεηηνπξγίεο ή λα απνζαθελίζνπλ θάπνηεο
πθηζηάκελεο,
- λα εηζάγνπλ θαλνληζηηθέο δηεπζεηήζεηο ή λα δηακνξθψζνπλ έλα βειηησκέλν πιαίζην
δηακφξθσζεο Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο βηβιηνζεθψλ,
- λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάδεημε θαη ζηνηρεηνζέηεζε ελφο λένπ πεξηβάιινληνο αλάπηπμεο
θαη βησζηκφηεηαο ζρνιηθψλ βηβιηνζεθψλ.

Παξνπζηάδεηαη:
A. Σν ρέδην Γξάζεο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο επηζπλάπηεηαη ζηελ Δηήζηα Έθζεζε Αμηνιφγεζεο
β’ έηνπο ηνπ ζρνιείνπ (2011-12).
B. O Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο Βηβιηνζήθεο.
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Σχζδιο δράςθσ

Πεδίο: Εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ
Σομζασ: Εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ
Δείκτθσ: Ανάπτυξθ και εφαρμογι εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων και παρεμβάςεων

Σίτλοσ: «Λειτουργία ςχολικισ βιβλιοκικθσ»

Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ

Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Μια ςχολικι βιβλιοκικθ ςε αρμονία με τα ςφγχρονα προγράμματα ςπουδϊν, πρζπει να είναι
ζνα κζντρο δράςθσ ενταγμζνο ςτθ διδακτικι πράξθ, που να ανταποκρίνεται ςτισ ςφγχρονεσ
απαιτιςεισ των μακθτϊν, με τθν επάρκεια των κεμάτων και τθν ποικιλία του εκπαιδευτικοφ
υλικοφ που διακζτει, όπωσ βιβλία, περιοδικά, εφθμερίδεσ, χάρτεσ, CD, DVD, φωτογραφίεσ,
καρτζλεσ κ.ά. Θ βιβλιοκικθ του χολείου μασ υπολειτουργεί εξαιτίασ τθσ απουςίασ των
απαραίτθτων οργανωτικϊν δομϊν, ςφμφωνα με τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ, και δεν μπορεί
να υποςτθρίξει τισ εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ. Αναλυτικά οι λόγοι που επιβάλουν τθ
ςυγκεκριμζνθ δράςθ είναι:
θ ανυπαρξία ςυςτθματικά οργανωμζνθσ και λειτουργικισ ςχολικισ βιβλιοκικθσ
θ υπάρχουςα βιβλιοκικθ ζχει περιοριςμζνθ ποικιλία και μικρό αρικμό βιβλίων
δε διακζτει αυτόνομο χϊρο και αναγνωςτιριο
θ ταξινόμθςθ των βιβλίων δυςχεραίνει τθν ανεφρεςι τουσ
δεν ζχει διερευνθκεί θ καταλλθλότθτα του ωραρίου λειτουργίασ
δεν υπάρχουν παιδαγωγικζσ και εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ που να ωκοφν τουσ
μακθτζσ ςτθ ςυςτθματικι χριςθ τθσ
οι μακθτζσ μεγαλϊνουν ςε περιβάλλον αυξθμζνων αναγκϊν και ελλείψεων,
αφοφ ςτα χωριά τουσ, πζραν των άλλων, δεν υπάρχει κοινοτικι βιβλιοκικθ.
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2. Αλλθλεπίδραςθ µε άλλουσ δείκτεσ
Σο ςυγκεκριμζνο ςχζδιο δράςθσ ςυνδζεται με διάφορουσ παράγοντεσ, όπωσ θ υιοκζτθςθ
ςφγχρονων προτφπων οργάνωςθσ και λειτουργίασ, θ αξιοποίθςθ τθσ νζασ τεχνολογίασ, θ
αποτελεςματικι αξιοποίθςθ των πόρων του ςχολείου, θ βελτίωςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν, θ
ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν τοπικι κοινωνία και θ ανάδειξθ του ςε πολιτιςτικό κφτταρο τθσ
τοπικισ κοινότθτασ. 3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του
ςχολείου Θ δθμιουργία μιασ «ηωντανισ» και «ανοιχτισ» βιβλιοκικθσ ςτο ςχολείο, με
ςχεδιαςτικι κατεφκυνςθ τθ διαφάνεια, τθν εξωςτρζφεια, τον ανοιχτό και ενιαίο χϊρο, τθν
ευελιξία, τθν προςαρμοςτικότθτα, τθ ςτιριξθ τθσ διερευνθτικισ μάκθςθσ και τθσ κριτικισ
ςκζψθσ, ςυνδζεται απόλυτα με τα καινοτόμα προγράμματα που υλοποιεί ςυςτθματικά το
ςχολείο. τθν κατεφκυνςθ αυτι πρζπει να διαμορφωκεί τζτοια πολιτικι ςχετικά με τισ
υπθρεςίεσ τθσ, ϊςτε να κακορίηονται οι ςτόχοι, οι προτεραιότθτεσ και παράλλθλα να
διατθρείται θ ιςορροπία ανάμεςα ςτισ υπθρεςίεσ τθσ και το αναλυτικό και το ωρολόγιο
πρόγραμμα του ςχολείου.

Β. Σκοπόσ - ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
▪ Σκοπόσ του Σχεδίου Δράςθσ
κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ είναι θ ανάπτυξθ ςφγχρονθσ και λειτουργικισ βιβλιοκικθσ, που να
υπερβαίνει τον παραδοςιακό ρόλο τθσ αποκικευςθσ και του δανειςμοφ βιβλίων. Μια ςφγχρονθ
βιβλιοκικθ πρζπει να μπορεί να ςυνδεκεί με τθν κακθμερινι διδακτικι πράξθ με ενεργθτικζσ
μεκόδουσ διδαςκαλίασ και με τθν καλλιζργεια δεξιοτιτων αυτόνομθσ μάκθςθσ, να ςυμβάλει
ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ διαφορετικότθτασ των μακθτϊν και να αποτελζςει χϊρο αναηιτθςθσ και
επεξεργαςίασ τθσ γνϊςθσ, καλλιζργειασ τθσ ςχζςθσ του παιδιοφ με το βιβλίο και ανάπτυξθσ
ςχζςεων αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ των ατόμων που τθν επιςκζπτονται. Με τθ δθμιουργία
φιλικοφ περιβάλλοντοσ χϊρου να μετατραπεί ςε χϊρο παραγωγικισ ςυνεφρεςθσ και με τθν
προϊκθςθ καινοτομιϊν να καταςτεί πόλοσ ζλξθσ των μακθτϊν του ςχολείου. Παράλλθλα να
αποτελζςει το ηωντανό κφτταρο τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ δράςθσ με τθν μετατροπισ τθσ ςε
κοινοτικι βιβλιοκικθ και τθν ανάπτυξθ παράλλθλων δράςεων.
▪

Ειδικοί

ςτόχοι
Ο εμπλουτιςμόσ τθσ ςυλλογισ με ςφγχρονεσ εκδόςεισ.
Θ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ και τθσ λειτουργικότθτασ με τθν οργάνωςθ,
καταγραφι και ταξινόμθςθ τθσ ςυλλογισ αλλά και τθν επζκταςθ του χρόνου
λειτουργίασ.
Θ ςφνδεςι τθσ βιβλιοκικθσ με τισ ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ και ευρφτερα τθσ τοπικισ κοινωνίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ
φιλομάκειασ και τθσ φιλαναγνωςίασ.
Θ ςφνταξθ Κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ βιβλιοκικθσ.
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Γ. Κριτιρια Επιτυχίασ τθσ Δράςθσ
α. Θ αφξθςθ του όγκου τθσ ςυλλογισ και θ κάλυψθ των απαιτοφμενων κεματικϊν.
β. Ο αρικμόσ των ςχεδίων δράςθσ που αναλαμβάνουν οι μακθτζσ και θ
διευκόλυνςθ των καινοτόμων προγραμμάτων που υλοποιεί το ςχολείο. γ. Θ τάςθ του
αρικμοφ των βιβλίων που δανείηονται από τουσ μακθτζσ και τθν τοπικι κοινωνία.
δ. Ο βακμόσ ικανοποίθςθσ μακθτϊν, εκπαιδευτικϊν, γονζων και τοπικισ κοινωνίασ από τθ
λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ, το περιεχόμενό τθσ και τισ παράλλθλεσ δράςεισ.

Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. Στρατθγικζσ εφαρμογισ
α. Ρροετοιμαςία των δράςεων
Θ κατάλλθλθ προετοιμαςία αποτελεί κομβικό ςθμείο, γιατί ςτο ςτάδιο αυτό διαμορφϊνεται το
ςυμβόλαιο ςυνεργαςίασ, θ δεοντολογία τθσ ομάδασ και γίνεται θ αποςαφινιςθ των ρόλων,
ςτοιχεία που κα κακορίςουν το κλίμα ςυνεργαςίασ και αλλθλοςεβαςμοφ. Διατυπϊνονται
απόψεισ και ιδζεσ για το κζμα, τα όρια του, τουσ ςτόχουσ, το γενικό ςχεδιαςμό και τθ βαςικι
αποςτολι τθσ ςχολικισ βιβλιοκικθσ. Οι αξίεσ που υπθρετεί μια ςφγχρονθ ςχολικι βιβλιοκικθ,
νοθματοδοτοφν και ορίηουν και το πλαίςιο των ςχεδιαηόμενων παρεμβάςεων, που είναι:
4. να υποςτθρίηει τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ του ςχολείου και να ευνοεί εναλλακτικζσ
προςεγγίςεισ των γνωςτικϊν αντικειμζνων βαςιςμζνεσ ςε ςφγχρονεσ μεκόδουσ
διδαςκαλίασ,
5. να παρζχει πρόςβαςθ ςε τοπικζσ, εκνικζσ και παγκόςμιεσ πθγζσ πλθροφόρθςθσ ιςότιμα
ςε όλα τα μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ,
6. να αποτελζςει ςφνδεςμο με πθγζσ γνϊςθσ και πλθροφόρθςθσ, που κα αναπτφξουν
δεξιότθτεσ αναηιτθςθσ και διαχείριςθσ τθσ πλθροφορίασ και ανάπτυξθσ τθσ κριτικισ
ςκζψθσ,
7. να ςυμβάλει ςτθ ςυναιςκθματικι ανάπτυξθ των μακθτϊν, καλλιεργϊντασ τθν αγάπθ
για το βιβλίο και τθν αναγνωςτικι απόλαυςθ,
8. να ενκαρρφνει τθ ςυνεργαςία των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. τθ φάςθ αυτι
πραγματοποιείται θ αποτφπωςθ τθσ ςθμερινισ εικόνασ, θ ςυγκζντρωςθ, θ καταγραφι, θ
ςυντιρθςθ και θ ψθφιοποίθςθ του υπάρχοντοσ υλικοφ.
β. Σχεδιαςμόσ και οργάνωςθ των δράςεων
Κακορίηεται το χρονοδιάγραμμα και γίνεται θ κατανομι του ζργου ςτισ εξισ ομάδεσ:
- ομάδα διαμόρφωςθσ και οργάνωςθσ του χϊρου,
- ομάδα επιλογισ βιβλίων,
- ομάδα ταξινόμθςθσ του υλικοφ,
- ομάδα ςφνταξθσ κανονιςμοφ λειτουργίασ.
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γ. Υλοποίθςθ των δράςεων
Κάκε ομάδα ςυλλζγει πλθροφορίεσ από ειδικοφσ, βιβλία και το διαδίκτυο. Γίνεται θ ανάλυςθ
των πλθροφοριϊν, θ ταξινόμθςι τουσ και θ ςφνκεςθ των εργαςιϊν κάκε ομάδασ. Οι
ολοκλθρωμζνεσ εργαςίεσ παρουςιάηονται ςτθν ολομζλεια για αξιολόγθςθ και δθμιουργία
ςυνκετικισ εργαςίασ μετά από διορκϊςεισ και τροποποιιςεισ.
δ. Ενθμζρωςθ ςχολικισ κοινότθτασ
Οργανϊνονται ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ με γονείσ και τθν τοπικι κοινωνία, για το
περιεχόμενο τθσ δράςθσ που πρόκειται να υλοποιθκεί από τθ ςχολικι μονάδα και
διερευνϊνται οι δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ τουσ ι οικονομικισ ςτιριξθσ. Σα αποτελζςματα και θ
πορεία τθσ εξζλιξθσ κάκε φάςθ τθσ δράςθσ, διαχζονται ςτθν τοπικι κοινωνία με δθμοςίευςθ
ςτθν εφθμερίδα του χολείου, με ςχετικζσ αφίςεσ και flyers, με δελτία τφπου που κα
αποςταλοφν ςε όλα τα ζντυπα και θλεκτρονικά τοπικά μζςα και με τθν ανάρτθςθ ςτθν
ιςτοςελίδα του ςχολείου.
ε ςυνεργαςία με το φλλογο Γονζων κα διοργανωκοφν παράλλθλεσ εκδθλϊςεισ, όπωσ
παρουςιάςεισ βιβλίων, πρόςκλθςθ ςυγγραφζων ςτο ςχολείο για ςυηιτθςθ, προβολζσ ταινιϊν,
εκκζςεισ βιβλίων, εκκζςεισ ζργων τζχνθσ και θ κεςμοκζτθςθ τθσ «Εβδομάδασ φιλαναγνωςίασ».
2. Οργανωτικζσ δομζσ
Σον κεντρικό ςυντονιςμό τθσ δράςθσ ζχει ο διευκυντισ, ενϊ για κάκε επιμζρουσ δράςθ ορίηεται
ςυντονιςτισ τθσ κάκε Ομάδασ Εργαςίασ, ςτισ οποίεσ μετζχουν εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ
και ςυμβουλευτικά ο χολικόσ φμβουλοσ.
3. Ραρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ
Δεν προβλζπονται ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ ςτο πρόγραμμα τθσ ςχολικισ μονάδασ, αφοφ οι
ςυνεδριάςεισ των Ομάδων Εργαςίασ και οι ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των Γονζων
πραγματοποιοφνται εκτόσ διδακτικοφ ωραίου. Σο ωράριο των εκπαιδευτικϊν ακολουκεί τισ
προβλεπόμενεσ διατάξεισ, ενϊ θ ςυμμετοχι ςτο απογευματινό ωράριο και ςε περιόδουσ
ςχολικϊν διακοπϊν, γίνεται ςε κακαρά εκελοντικι βάςθ.

Ε. Ρόροι - Μζςα του ςχεδίου δράςθσ
1.

Ανκρϊπινο δυναμικό
Διευκυντισ, φλλογοσ διδαςκόντων, Μακθτζσ
Τπεφκυνοι Καινοτόμων δράςεων
φλλογοσ Γονζων, χολικόσ φμβουλοσ, Εκπρόςωποι τοπικϊν φορζων

2. Χρόνοσ
Σο ςχζδιο δράςθσ αναμζνεται να διαρκζςει όλθ τθ ςχολικι χρονιά. Κα τθρθκεί το κεςμικό
πλαίςιο όςον αφορά τθ διάρκεια, το ωράριο υλοποίθςθσ των προγραμμάτων, τισ ϊρεσ
απαςχόλθςθσ των εκπαιδευτικϊν, ενϊ θ επζκταςθ του χρόνου λειτουργίασ τθσ βιβλιοκικθσ ςτισ
απογευματινζσ ϊρεσ και ςτθν περίοδο των ςχολικϊν διακοπϊν κα καλυφκεί από εκελοντικι
ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν και γονζων.
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3. Υλικοτεχνικι υποδομι
Χϊροσ: Επειδι δεν υπάρχει διακζςιμθ αίκουςα και φυςικά ο χϊροσ του διαδρόμου, όπου
λειτουργοφςε μζχρι ςιμερα θ βιβλιοκικθ, κρίνεται ακατάλλθλοσ, κα αξιοποιθκεί θ
ευρφχωρθ αίκουςα τθσ Α' τάξθσ με κεματικι διαίρεςθ του χϊρου. Θ διακόςμθςθ του
χϊρου κα τφχει ιδιαίτερθσ φροντίδασ από τθ ςχετικι ομάδα δουλειάσ, ϊςτε να
δθμιουργθκεί μια οικεία ατμόςφαιρα για τα παιδιά, με μικροπεριβάλλοντα για ομαδικζσ
εργαςίεσ. Πζρα από τα χρϊματα του τοίχου, τισ κουρτίνεσ και τα ζπιπλα, ζνα επιπλζον
αίςκθμα οικειότθτασ εκτιμάται ότι μπορεί να δθμιουργθκεί από τθ ςυμμετοχι όλων των
παιδιϊν ςτθ διακόςμθςθ μζςω ομαδικϊν ζργων τζχνθσ και καταςκευϊν.
9. Εξοπλιςμόσ: Θ επιλεγμζνθ αίκουςα διακζτει θλεκτρονικό υπολογιςτι και πρόςβαςθ
ςτο διαδίκτυο. Τπάρχει, επίςθσ, δυνατότθτα ςφνδεςθσ του video-projector και τθσ
μικροφωνικισ εγκατάςταςθσ του ςχολείου. Θ επίπλωςθ του χϊρου κα γίνει με
κριτιριο τθν ευκολία αναδιάταξθσ για τθν εξυπθρζτθςθ ποικίλων δραςτθριοτιτων,
τθν πρακτικότθτα και τα χαροφμενα χρϊματα.
10. Συλλογι: Θ ςυλλογι τθσ βιβλιοκικθσ περιλαμβάνει ζντυπο υλικό (βιβλία,
περιοδικά, εγκυκλοπαίδειεσ, εφθμερίδεσ, φυλλάδια κτλ), οπτικοακουςτικό,
θλεκτρονικό, άλλο εποπτικό υλικό, puzzle και εκπαιδευτικά παιχνίδια. Ο
εμπλουτιςμόσ τθσ ςυλλογισ κα γίνει με τα εξισ κριτιρια, όςον αφορά το
περιεχόμενο:
- να απευκφνεται ςε όλεσ τισ θλικίεσ,
- να καλφπτει το διαφορετικό προφίλ μάκθςθσ του κακενόσ μακθτι,
- να απευκφνεται ςτισ περιςςότερεσ δυνατζσ περιπτϊςεισ διαφορετικότθτασ,
- να ανταποκρίνεται ςτθν ποικιλία των ενδιαφερόντων,
- να ςυμμετζχουν και οι μακθτζσ ςτθ διαμόρφωςι του,
- να περιλαμβάνει «υλικό - μαγνιτθ» για τα παιδιά π.χ. κόμικσ, ϊςτε να
εξαςφαλιςτεί θ τακτικι επίςκεψθ τθσ, μζχρι να αναπτφξουν οι μακθτζσ
ςτενότερθ ςχζςθ και πιο ςφνκετα ενδιαφζροντα.
11. Λειτουργία: Θ βιβλιοκικθ κα λειτουργεί ςτθ βάςθ προγράμματοσ τθν 6κ και τθν 7θ
διδακτικι ϊρα, τισ ϊρεσ Φυςικισ Αγωγισ τθσ Α' τάξθσ και τισ απογευματινζσ. Μπορεί
ακόμθ ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ να υπάρξουν αμοιβαίεσ μετακινιςεισ τμθμάτων,
φςτερα από προςυνεννόθςθ. Θ χριςθ τθσ βιβλιοκικθσ κα ςυνδεκεί με τθ διεξαγωγι
του κακθμερινοφ μακιματοσ και κα ενταχκεί ςτον τριμθνιαίο προγραμματιςμό κάκε
τάξθσ. Σαυτόχρονα κα ςυνδεκεί με τισ επετειακζσ ι άλλεσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου.
Θ όλθ λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ κα είναι προςανατολιςμζνθ ςτισ ςφγχρονεσ
παιδαγωγικζσ και ψυχοκοινωνικζσ αντιλιψεισ, με βαςικι επιδίωξθ τον
επαναπροςδιοριςμό τθσ αςφμμετρθσ ςχζςθσ εκπαιδευτικοφ και μακθτι, τθν
αντικατάςταςι τθσ με ςτενζσ ςχζςεισ επικοινωνίασ και αλλθλεπίδραςθσ και τθ
μετάβαςθ προσ ζνα μακθτοκεντρικό και ανοιχτό ςτθν κοινωνία ςχολείο.
12.
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4. Οικονομικοί πόροι
Σο κόςτοσ των επίπλων (βιβλιοςτάτεσ, τραπεηοκακίςματα αναγνωςτιριου κτλ) κα καλυφκεί
από το ςχολικό ταμείο, τισ ειςφορζσ των γονζων και τθν προςζλκυςθ χορθγιϊν. Οι χορθγίεσ δεν
είναι κάτι ευκταίο, αλλά ςυνιςτοφν ςθμαντικό ζςοδο του ςχολικοφ ταμείου τα τελευταία χρόνια
και είναι αποτζλεςμα τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και τθσ αναγνϊριςθσ του
παραγόμενου ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ.
5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
13. Θμερολόγιο παρακολοφκθςθσ εργαςιϊν ομάδων δράςθσ
14. Θμερολόγιο ςχολείου
15. Φόρμεσ καταγραφισ βιβλίων, εκπαιδευτικοφ υλικοφ, επίπλων και θλεκτρονικοφ
εξοπλιςμοφ
6. Ρθγζσ
Βαςικζσ πθγζσ άντλθςθσ πλθροφοριϊν για τθν αποτφπωςθ τθσ ςθμερινισ εικόνασ είναι το
Βιβλίο Βιβλιοκικθσ και το Βιβλίο Τλικοφ. Αξιοποιοφνται καλζσ πρακτικζσ ςχολικϊν μονάδων με
ςχετικι εμπειρία και ςτοιχεία που κα ςυλλεγοφν με ςυνζντευξθ από τθ Βιβλιοκθκονόμο τθσ
Δθμοτικισ Βιβλιοκικθσ Πτολεμαΐδασ και τον υπεφκυνο βιβλιοκικθσ του 2ου Γυμναςίου
Πτολεμαΐδασ. Θ ταξινόμθςθ των βιβλίων γίνεται με βάςθ το Δεκαδικό φςτθμα Σαξινόμθςθσ
Dewey (Dewey Decimal Classification). Σο ςφςτθμα ςυγκροτείται αρχικά από δζκα τάξεισ: 000 :
Γενικά κζματα 100 : Φιλοςοφία και ψυχολογία 200 : Κρθςκεία 300 : Κοινωνικζσ επιςτιμεσ 400 :
Γλϊςςα
500 : Φυςικζσ επιςτιμεσ και μακθματικά 600 : Σεχνολογία (εφαρμοςμζνεσ επιςτιμεσ)
700 : Σζχνεσ και διαςκζδαςθ (Καλζσ και διακοςμθτικζσ τζχνεσ) 800 : Λογοτεχνία και ρθτορικι
900 : Λςτορία και γεωγραφία Κάκε μία από τισ δζκα τάξεισ υποδιαιρείται ςε δζκα διαιρζςεισ
και τελικά κάκε διαίρεςθ υποδιαιρείται ςε δζκα τμιματα, ζτςι καταλιγουμε ςε χίλια
διαφορετικά "τμιματα".
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Σ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ

Α'
τρίμθνο

Β'
τρίμθνο

Γ'
τρίμθνο

Προετοιμαςία των δράςεων
χεδιαςμόσ και οργάνωςθ των δράςεων
Τλοποίθςθ των δράςεων
Ενθμζρωςθ ςχολικισ κοινότθτασ
Παρακολοφκθςθ - Ανατροφοδότθςθ δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ
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Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και
αξιολόγθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
Η1. Ραρακολοφκθςθ - Ανατροφοδότθςθ Ενεργειϊν
ε όλθ τθ διάρκεια τθσ διαμόρφωςθσ του ςχεδίου δράςθσ, τόςο ο διευκυντισ - ςυντονιςτισ
τθσ δράςθσ όςο και οι ςυντονιςτζσ τθσ κάκε Ομάδασ Εργαςίασ παρακολουκοφν τθν εξζλιξθ ωσ
προσ τισ παραμζτρουσ που ζχουν κακοριςτεί. Θ παρακολοφκθςθ γίνεται με αντίςτοιχεσ
καταγραφζσ ςτα Θμερολόγια των ομάδων και όπου απαιτθκεί με ερωτθματολόγια
διερεφνθςθσ τθσ αποδοχισ, του βακμοφ ικανοποίθςθσ και τθσ πρόκεςθσ υποςτιριξθσ.
θμαντικι κρίνεται θ δθμιουργία του αρχείου τθσ δράςθσ, όπου φυλάςςεται το υλικό για να
χρθςιμοποιθκεί ςε μελλοντικζσ δράςεισ του φορζα. τισ διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ
εντάςςονται και οι περιοδικζσ ςυναντιςεισ των εμπλεκόμενων, που διαςφαλίηουν τθν ενιαία
εικόνα, τθν ομοιογζνεια και τθ ςυςτθματικότθτα τθσ δράςθσ αλλά και τθν αποφυγι
φαινομζνων αποςπαςματικότθτασ ςτισ παρεμβάςεισ.
Η2. Αξιολόγθςθ του Σχεδίου Δράςθσ
Στόχοσ 1: «Ο εμπλουτιςμόσ τθσ ςυλλογισ με ςφγχρονεσ εκδόςεισ» Ρροςζγγιςθ ςτα κριτιρια
επιτυχίασ: Εξετάηεται ςφμφωνα με τα κριτιρια επιλογισ, δθλαδι αν υπάρχει αφξθςθ του
αρικμοφ των καταγεγραμμζνων τίτλων, αν απευκφνεται ςε όλεσ τισ θλικίεσ, αν καλφπτει
διαφορετικά προφίλ μάκθςθσ, αν απευκφνεται ςτισ περιςςότερεσ δυνατζσ περιπτϊςεισ
διαφορετικότθτασ και αν ανταποκρίνεται ςτθν ποικιλία των ενδιαφερόντων.
Στόχοσ 2: «Θ βελτίωςθ τθσ προςβαςιμότθτασ και τθσ λειτουργικότθτασ με τθν οργάνωςθ,
καταγραφι και ταξινόμθςθ τθσ ςυλλογισ αλλά και τθν επζκταςθ του χρόνου λειτουργίασ»
Ρροςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ: Ο ςτόχοσ ελζγχεται μζςα από τα ςυγκριτικά ςτατιςτικά
μθνιαίασ κίνθςθσ από το βιβλίο βιβλιοκικθσ, με βάςθ τον αρικμό των διακινοφμενων τίτλων
και το πλικοσ ςυμμετεχόντων.
Στόχοσ 3: «Θ ςφνδεςθ τθσ βιβλιοκικθσ με τισ ανάγκεσ τθσ κακθμερινισ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ και ευρφτερα τθσ τοπικισ κοινωνίασ για τθν ανάπτυξθ τθσ φιλομάκειασ και τθσ
φιλαναγνωςίασ»
Ρροςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ: Θ επιτυχία του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθ μζτρθςθ και
τθν ανάλυςθ τθσ επιςκεψιμότθτασ τθσ βιβλιοκικθσ και τθ ςυμμετοχι ςτισ παράλλθλεσ δράςεισ
που αναπτφςςονται.
Στόχοσ 4: «Θ ςφνταξθ Κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ βιβλιοκικθσ» Ρροςζγγιςθ
ςτα κριτιρια επιτυχίασ:
Θ ςτόχοσ εξετάηεται με βάςθ τισ αναφορζσ και τα παράπονα που υποβάλλονται ςτον εκάςτοτε
υπεφκυνο λειτουργίασ και καταγράφονται ςτο Θμερολόγιο. Οι τυχόν βελτιϊςεισ ι
τροποποιιςεισ του Κανονιςμοφ πραγματοποιοφνται κατά τθ διαδικαςία του ετιςιου
απολογιςμοφ ςτθ λιξθ κάκε διδακτικοφ ζτουσ.

Θ. Ζκκεςθ αποτελεςμάτων του ςχεδίου δράςθσ
Θ διαμόρφωςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ ςτθρίχτθκε ςε εμπεδωμζνεσ ςυνεργατικζσ
πρακτικζσ του υλλόγου Διδαςκόντων και τθν πολφτιμθ τετράχρονθ εμπειρία τθσ υλοποίθςθσ
καινοτόμων προγραμμάτων. Οι διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ των ομάδων εργαςίασ
ζγιναν με τθν επιδίωξθ το κάκε μζλοσ να μπορεί να κατακζτει τθ ςκζψθ του αβίαςτα και
υπεφκυνα, ςτο χρόνο που του αναλογεί, μζςα ςε ζνα αςφαλζσ πλαίςιο, που του επιτρζπει να
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επανεξετάηει και να διαφοροποιεί τθν άποψθ του και του αναγνωρίηει το δικαίωμα να
διαφωνεί. το ςχολείο υπάρχει κουλτοφρα διαβοφλευςθσ και αυτοδζςμευςθσ και ζτςι δεν
παρουςιάςτθκε κανζνα πρόβλθμα ςτθ ςυνεργαςία τθσ ομάδασ, ςτο χρόνο διεξαγωγισ, τθ
διάρκεια των ςυναντιςεων ι τθ ςφνκεςθ των απόψεων και τθ λιψθ αποφάςεων, που ιταν
ςχεδόν όλεσ ομόφωνεσ.
Ο αρχικόσ ςχεδιαςμόσ ελζγχκθκε με κριτιρια τθ ςυνάφεια, τθ ςυνζπεια, τθν
αποτελεςματικότθτα και τθν αποδοτικότθτα και δεν διαπιςτϊκθκαν ουςιαςτικζσ αποκλίςεισ.
Ωςτόςο, θ δυνατότθτα αναπροςαρμογϊν ςτο ςτάδιο τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, κατά το τρίτο
και τζταρτο εξάμθνο, κεωρείται αναγκαία ςυνκικθ για τθν επίτευξθ του τελικοφ ςτόχου.
Θ γενικι εκτίμθςθ είναι πωσ το ςυγκεκριμζνο κζμα αποδείχτθκε βατό ςτο ςχεδιαςμό,
καλφπτεται από μεγάλο πλικοσ βιβλιογραφικϊν αναφορϊν και θ ςχολικι κοινότθτα εξζφραςε
τθν απόλυτθ ικανοποίθςι τθσ για τθν τελικι διαμόρφωςθ του ςχεδίου δράςθσ. Με τθ
ςχολαςτικι τιρθςθ των κατευκφνςεων και τθ μεκοδικι ςυμβολι όλων των ςυντελεςτϊν,
υπάρχει διάχυτθ αιςιοδοξία για τθν τελικι ζκβαςθ.
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Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης
1ου Δημοτικού χολείου Βερμίου
κοπός

Θ Βιβλιοκικθ του 1ου Δθμοτικοφ χολείου Βερμίου είναι μια δθμόςια βιβλιοκικθ που
δθμιουργικθκε για να αποτελζςει χϊρο ςυνάντθςθσ, ανταλλαγισ ιδεϊν και κζντρο
προϊκθςθσ τθσ δθμιουργικισ ζκφραςθσ και τθσ καινοτομίασ ςτθν τοπικι κοινότθτα
Κομνθνϊν.
Κεντρικό ςκοπό τθσ ζχει τθν απεριόριςτθ πρόςβαςθ ςτθ γνϊςθ και τθν παροχι ενόσ
βαςικοφ πλαιςίου δια βίου μάκθςθσ, ανάπτυξθσ τθσ κριτικισ ςκζψθσ, αυτονομίασ ςτθ
λιψθ αποφάςεων και πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ όλων των χρθςτϊν τθσ. Θ αποςτολι τθσ
είναι εναρμονιςμζνθ με τθ διακιρυξθ τθσ UNESCO για τισ βιβλιοκικεσ και τον
Κανονιςμό Λειτουργίασ Δθμόςιων Βιβλιοκθκϊν τθσ ελλθνικισ πολιτείασ (ΦΕΚ 1173/τ.
Β'/20 Αυγ 2003). Αναλυτικότερα ςτο ςκοπό τθσ περιλαμβάνεται:
• θ παροχι ζγκυρθσ και αξιόπιςτθσ γνϊςθσ για τθν υποςτιριξθ του
εκπαιδευτικοφ ζργου του χολείου και ευρφτερα των ςχολείων τθσ περιοχισ, με
τθ δθμιουργία μιασ ςφγχρονθσ ςυλλογισ βιβλίων, εντφπων και
οπτικοακουςτικοφ υλικοφ
• θ ςτιριξθ τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ και τθσ παραγωγισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ
• θ παροχι υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ, πολιτιςμοφ και ψυχαγωγίασ, ϊςτε να
αποτελζςει ηωντανό κζντρο προϊκθςθσ τθσ μάκθςθσ και τθσ δθμιουργικότθτασ
ςτθν τοπικι κοινωνία
• θ προςφορά προθγμζνων υπθρεςιϊν πλθροφόρθςθσ και τεχνολογίασ, ϊςτε να
βοθκιςει τουσ χριςτεσ τθσ να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν κοινωνία τθσ γνϊςθσ.

τόχοι
Ειδικότερα οι ςτόχοι τθσ Βιβλιοκικθσ είναι:
• θ ενίςχυςθ τθσ φιλαναγνωςίασ, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτουσ μακθτζσ και τουσ
νζουσ
• θ ανάπτυξθ του εγγραμματιςμοφ και του πλθροφοριακοφ αλφαβθτιςμοφ, ϊςτε
να αποτελζςει αναπόςπαςτο μζροσ τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ
• θ υποςτιριξθ τθσ αυτοκακοριηόμενθσ μάκθςθσ και θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων
ςυλλογισ και επεξεργαςίασ δεδομζνων
• θ δθμιουργία φιλικοφ περιβάλλοντοσ ςυνάντθςθσ, γνϊςθσ και ανταλλαγισ
ιδεϊν
• θ διαςφάλιςθ τθσ πρόςβαςθ ςε ζντυπεσ και ψθφιακζσ ςυλλογζσ ςε όλο τον
κόςμο
• θ ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν ςε κζματα εκπαιδευτικισ καινοτομίασ και
δθμιουργικότθτασ
• θ δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων τοπικισ ιςτορίασ, λαογραφίασ και φυςικοφ
περιβάλλοντοσ.
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Όργανα διοίκησης
Θ βιβλιοκικθ διοικείται από 5μελζσ Εφορευτικό υμβοφλιο που αποτελείται από τον
Διευκυντι του χολείου ι εκπρόςωπό του, δφο μζλθ του διδακτικοφ προςωπικοφ και
δφο εκπροςϊπουσ του ςυλλόγου γονζων του ςχολείου. Σο Ε.. ςυγκροτείται με
απόφαςθ του χολικοφ υμβουλίου ςτο οποίο και λογοδοτεί. ε ειδικι ςυνεδρίαςθ
ορίηεται ο Διευκυντισ τθσ βιβλιοκικθσ και κατανζμονται μεταξφ των μελϊν τθσ
διοίκθςθσ οι αρμοδιότθτεσ δφο βιβλιοκθκονόμων. Σο Ε.. ςυνεδριάηει τουλάχιςτον μια
φορά το μινα και όποτε ηθτθκεί από το Διευκυντι ι 2 μζλθ. Θ κθτεία των μελϊν είναι
2ετισ και θ αναπλιρωςθ τουσ γίνεται με απόφαςθ του χολικοφ υμβουλίου.

Παρεχόμενες υπηρεσίες βιβλιοθήκης
Προχπόκεςθ για τθν επίτευξθ των ςτόχων, είναι θ εξαςφάλιςθ λειτουργικϊν κτιριακϊν
εγκαταςτάςεων και εξοπλιςμοφ, θ παροχι πρόςβαςθσ ςε επιλεγμζνεσ πθγζσ
πλθροφόρθςθσ και θ ανάπτυξθ πολιτικϊν και υπθρεςιϊν από εξειδικευμζνο ανκρϊπινο
δυναμικό. φμφωνα με αυτά θ βιβλιοκικθ αναπτφςςει ζνα δίκτυο παραδοςιακϊν και
διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν, οι οποίεσ ςυμπυκνϊνονται ςτα εξισ:
• θ δθμιουργία πλιρωσ αυτοματοποιθμζνου καταλόγου βιβλίων και υλικοφ
• θ δθμιουργία ιςτοςελίδασ
• θ παροχι ςτουσ επιςκζπτεσ τθσ δωρεάν πρόςβαςθσ ςτο διαδίκτυο
• θ οργάνωςθ προγραμματιςμζνων παράλλθλων πολιτιςμικϊν δράςεων.

υλλογή βιβλιοθήκης
Θ ςυλλογι τθσ βιβλιοκικθσ περιλαμβάνει δφο κατθγορίεσ υλικοφ:
1. το υλικό για χριςθ μζςα ςτθ βιβλιοκικθ
• ζντυπο υλικό (εγκυκλοπαίδειεσ, λεξικά, εφθμερίδεσ, φυλλάδια)
• οπτικοακουςτικό, θλεκτρονικό και άλλο εποπτικό υλικό
• puzzle και εκπαιδευτικά παιχνίδια
• βιβλία ιςτορικισ αξίασ
• ςπάνιεσ και αρχειακζσ ςυλλογζσ (φωτογραφίεσ, χειρόγραφα, χάρτεσ κτλ)
• πλθροφοριακό υλικό από on line ι ςυνδρομθτικζσ βάςεισ δεδομζνων.
2. το υλικό για δανειςμό
• βιβλία και περιοδικά.

Βιβλιοθηκονομική επεξεργασία υλικού
Θ ςυλλογι αναπτφςςεται με τρόπο που να εξαςφαλίηεται θ τυποποιθμζνθ και
ομοιογενισ οργάνωςθ του υλικοφ ςφμφωνα με τα διεκνι βιβλιοκθκονομικά πρότυπα.
Θ τεχνικι επεξεργαςία του υλικοφ περιλαμβάνει τθ ςιμανςθ των τεκμθρίων τθσ
ςυλλογισ με ζνα ταξικετικό ςφμβολο, τθ κεματικι καταλογογράφθςθ, που κα γίνει
μετά από ςχετικι εκπαίδευςθ του υπεφκυνου προςωπικοφ και τθν ταξινόμθςθ των
βιβλίων, που κα γίνει ςφμφωνα με το ταξινομικό ςφςτθμα Dewey.

Πολιτική εμπλουτισμού της συλλογής
Σο περιεχόμενο τθσ ςυλλογισ δομείται ςτθ βάςθ των παρακάτω κριτθρίων:
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•
•
•
•
•

να απευκφνεται ςε όλεσ τισ θλικίεσ
να ανταποκρίνεται ςε ποικιλία ενδιαφερόντων
να καλφπτει το διαφορετικό προφίλ μάκθςθσ του κάκε χριςτθ
να απευκφνεται ςτισ περιςςότερεσ δυνατζσ περιπτϊςεισ διαφορετικότθτασ
να ευνοεί τθν ποικιλία των δραςτθριοτιτων ςτο πλαίςιο μιασ
διαφοροποιθμζνθσ παιδαγωγικισ και
• να ςυνδζεται με τισ ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ αντιλιψεισ.
ε περιπτϊςεισ δωρεϊν το Ε.. ζχει τθ δυνατότθτα να επιλζγει το ςφνολο ι μζροσ τθσ
δωρεάσ και να απορρίπτει δωρεζσ που εκτιμά ότι κρφβουν πολιτικι ι δογματικι
ςκοπιμότθτα.
Για να διαςφαλιςτεί θ ανάπτυξθ και ο εμπλουτιςμόσ τθσ ςυλλογισ ςφμφωνα με τα
κριτιρια ςυλλογισ, πρζπει να ςυνταιριαςτοφν αρμονικά τα ςφγχρονα
βιβλιοκθκονομικά πρότυπα με τισ ανάγκεσ των χρθςτϊν. Για τον προςδιοριςμό, τθν
ανάλυςθ και τθν αξιολόγθςθ των αναγκϊν των χρθςτϊν, χρθςιμοποιοφνται
ερωτθματολόγια. Με τθ ςυγκεκριμζνθ πολιτικι ανάπτυξθσ που ακολουκείται,
ουςιαςτικά ο χριςτθσ ςυνδιαμορφϊνει το περιεχόμενο μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ
του ςχολείου και το Εφορευτικό υμβοφλιο.

Φώρος
Θ αίκουςα που φιλοξενεί τθ βιβλιοκικθ και το αναγνωςτιριο επιλζχκθκε με κριτιριο
το μζγεκοσ και τθν αςφαλι και απρόςκοπτθ πρόςβαςθ για όλουσ τουσ χριςτεσ και
ιδιαίτερα για άτομα με κινθτικά προβλιματα. Θ οργάνωςθ και θ διακόςμθςθ του
χϊρου ζχει ωσ βαςικά κριτιρια τθν ελκυςτικότθτα, τθν οικειότθτα και τθν ευελιξία,
ϊςτε να οδθγοφν ςε ζνα φιλικό και διευκολυντικό περιβάλλον. τον εξοπλιςμό τθσ
περιλαμβάνονται θ επίπλωςθ και ο ςφγχρονοσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ (Θ/Τ,
διαδίκτυο, κάμερα, προβολζασ, φωτοτυπικό, μικροφωνικι κτλ), που προςφζρει
διευρυμζνεσ δυνατότθτεσ πρόςβαςθ ςτθν πλθροφορία και τθν ψυχαγωγία.

Φρήστες υπηρεσιών βιβλιοθήκης
Κάκε πολίτθσ ζχει δικαίωμα να κάνει χριςθ των υπθρεςιϊν δανειςμοφ και
αναγνωςτθρίου τθσ βιβλιοκικθσ, αποκτϊντασ τθν ιδιότθτα του μζλουσ. Κάκε μζλοσ ζχει
δικαίωμα δανειςμοφ μζχρι δφο βιβλίων για χρόνο μιασ εβδομάδασ. Ο χρόνοσ μπορεί να
παρατακεί μετά από επικοινωνία με το βιβλιοκθκονόμο. Για τθν απόκτθςθ τθσ
ιδιότθτασ του μζλουσ εκδίδεται «Σαυτότθτα μζλουσ», μετά από αίτθςθ και διλωςθ
αποδοχισ των όρων του παρόντοσ κανονιςμοφ. Θ ταυτότθτα εκδίδεται ςε δφο τφπουσ:
• Κοινι: διαςφαλίηει τθ δυνατότθτα δανειςμοφ υλικοφ και τισ υπθρεςίεσ
αναγνωςτθρίου, τθ δωρεάν πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο, τθ δωρεάν ςυμμετοχι
ςτισ εκδθλϊςεισ, ενϊ ςυνοδεφεται από κατάλογο τθσ βιβλιοκικθσ
• Ακαδθμαϊκι: παρζχει επιπλζον δικαιϊματα φωτοτφπθςθσ υλικοφ, πρόςβαςθσ
και άντλθςθσ ψθφιακοφ από ακαδθμαϊκζσ βιβλιοκικεσ.

Κανόνες συμπεριφοράς χρηστών
•

Κάκε χριςτθσ οφείλει να ςζβεται τον Εςωτερικό Κανονιςμό Λειτουργίασ τθσ
Βιβλιοκικθσ και να ςυμμορφϊνεται με τισ υποδείξεισ των υπευκφνων.
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•
•
•

Οι χριςτεσ οφείλουν να μιλοφν χαμθλόφωνα ςτο αναγνωςτιριο και ςε όλουσ
τουσ χϊρουσ τθσ Βιβλιοκικθσ.
Δεν επιτρζπεται θ υπογράμμιςθ ι οποιαςδιποτε μορφισ ςθμείωςθ πάνω ςτα
βιβλία τθσ βιβλιοκικθσ.
Οι χριςτεσ υποχρεοφνται να κάνουν καλι χριςθ του υλικοφ που
παραλαμβάνουν και είναι υποχρεωμζνοι να αποκαταςτιςουν άμεςα κάκε
φκορά ι απϊλεια του υλικοφ που παραλαμβάνουν.

Ωράριο λειτουργίας βιβλιοθήκης
Θ βιβλιοκικθ δζχεται το κοινό δφο απογεφματα τθν εβδομάδα κατά τθ χειμερινι
περίοδο και μια θμζρα τθν εβδομάδα κατά τθ κερινι περίοδο που το ςχολείο είναι
κλειςτό. Σο ωράριο λειτουργίασ ορίηεται με απόφαςθ του Ε.. ςτθν αρχι κάκε ςχολικοφ
ζτουσ και αναρτάται ςε εμφανζσ ςθμείο ςτθ ςχολικι μονάδα και ςε άλλουσ δθμόςιουσ
χϊρουσ.

υνεργασίες
Για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των χρθςτϊν τθσ θ βιβλιοκικθ επιδιϊκει τθν ενεργό
ςυνεργαςία με άλλεσ ςχολικζσ, δθμοτικζσ και δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ, ϊςτε να παρζχει
τθ δυνατότθτα διαδανειςμοφ βιβλίων. Επιπλζον, επιδιϊκει τθν θλεκτρονικι πρόςβαςθ
ςε επιςτθμονικό υλικό ακαδθμαϊκϊν βιβλιοκθκϊν, προκειμζνου να παρζχει ςτουσ
χριςτεσ τθσ θλεκτρονικά κείμενα που θ παραχϊρθςι τουσ γίνεται μόνο με τθν
καταβολι ςυνδρομισ.
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Εκδόσεις
Θ βιβλιοκικθ μπορεί να προβαίνει ςε εκδόςεισ ζργων που ανικουν ςτθν κυριότθτα τθσ
ι τθσ ζχουν παραχωρθκεί τα πνευματικά τουσ δικαιϊματα. Οι εκδόςεισ μπορεί να
ζχουν ζντυπθ ι ψθφιακι μορφι.

Αξιολόγηση
Θ αξιολόγθςθ του παρεχόμενου ζργου τθσ βιβλιοκικθσ είναι διαρκισ και ςυςτθματικι.
Δεν αποτελεί αυτοςκοπό οφτε εγγράφεται ωσ λογικι τυπικοφ ελζγχου και κεωρθτικισ
διατφπωςθσ διαπιςτϊςεων. Λειτουργεί ςτθν κατεφκυνςθ μιασ αναπτυξιακισ
προοπτικισ και ςυντελεί ςτον επαναπροςδιοριςμό και τθν ανατροφοδότθςθ με ςκοπό
τθ βελτίωςθ τθσ. τθν ζναρξθ και τθ λιξθ κάκε ςχολικοφ ζτουσ ςυνεδριάηει το Ε.. για
να πραγματοποιιςει αντίςτοιχα τθ διαγνωςτικι και τθν τελικι αξιολόγθςθ, που
υποβάλλονται προσ ζγκριςθ ςτο χολικό υμβοφλιο, ϊςτε να ςχθματίςει
ολοκλθρωμζνθ εικόνα για τθ λειτουργία τθσ, να εντοπίςει τα κετικά και τα αρνθτικά
ςτοιχεία και να πραγματοποιιςει ανάλογα τισ βελτιωτικζσ διαρκρωτικζσ παρεμβάςεισ
τθσ. Παράλλθλα με τθ λειτουργία τθσ βιβλιοκικθσ όλο το ζτοσ εξελίςςεται θ
διαμορφωτικι αξιολόγθςθ, με ερευνθτικό επίκεντρο τθν ποιότθτα, τθν καταλλθλότθτα
και τθν επάρκεια των παραμζτρων τθσ δράςθσ τθσ. Ωσ βαςικό εργαλείο ςυλλογισ
δεδομζνων χρθςιμοποιείται θμιδομθμζνο ερωτθματολόγιο που ςυνοδεφει κάκε πράξθ
δανειςμοφ.
Ωσ μοντζλο αξιολόγθςθσ επιλζγεται θ αυτοαξιολόγθςθ, που πραγματοποιείται από
όλουσ τουσ άμεςα εμπλεκόμενουσ. ε ζνα δεφτερο επίπεδο κα επιδιωχκεί θ επιλογι
εξωτερικοφ αξιολογθτι, ακαδθμαϊκοφ επιπζδου, που κα διαςφαλίηει τθν επιςτθμονικι
αξιοπιςτία και εγκυρότθτα τθσ μεκοδολογικισ προςζγγιςθσ και τθσ ανάλυςθσ των
αποτελεςμάτων.

Αναθεώρηση κανονισμού βιβλιοθήκης
Όταν λόγοι εναρμόνιςθσ ςτισ τρζχουςεσ ςυνκικεσ το επιβάλλουν, μπορεί να γίνει
ανακεϊρθςθ του παρόντοσ Κανονιςμοφ. Θ ανακεϊρθςθ του μπορεί να γίνει μετά από
ειςιγθςθ του Εφορευτικοφ υμβουλίου και απόφαςθ του χολικοφ υμβουλίου.
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Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ

ρνιηθή Μνλάδα: 1o ΔΠΑΛ ΤΜΖΣΣΟΤ, ΑΣΣΗΚΖ
Γηεύζπλζε: Παπαζηξάηνπ 35, Τκεηηόο
Σειέθσλν: 2107629977 - 2107629281
e-mail: mail@1epal-ymitt.att.sch.gr
Ηζηνζειίδα: http://1epal-ymitt.att.sch.gr/
Αξηζκόο δηδαζθόλησλ θαηά ην 2011-2012: 45

Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο: «Γξάζε βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ εθπαηδεπηηθώλ καζεηώλ»
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 17 εβδνκάδεο

θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
θνπφο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «λα εθνδηαζζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ κε
γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ θαη λα βειηηψζνπλ
ην θιίκα ζε κηα ηάμε πνπ ππάξρνπλ παηδηά ρσξίο ζηφρνπο θαη θηινδνμίεο, παηδηά κε
παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο λα δεκηνπξγεζνχλ ζεζκνί πνπ ζα δψζνπλ ηελ
δπλαηφηεηα θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηνλ καζεηή αιιά
θαη ηνλ γνλέα».
Δηδηθνί ζηφρνη ήηαλ:
λα εθνδηαζζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζρεηηθά
κε:
o ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη εληνπηζκφ παηδηψλ κε πξνβιήκαηα πνπ νδεγνχληαη
ζε παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά
o ηερληθέο επηθνηλσλίαο κε ηέηνηα παηδηά
o ηερληθέο δηαρείξηζεο ηέηνησλ παηδηψλ
o ηερληθέο δηαρείξηζεο πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ ηάμε έηζη ψζηε λα
επηηεπρζεί ην θαηάιιειν θιίκα γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα
βειηηψλεη ηελ απφδνζε φισλ ησλ καζεηψλ.
λα αλαπηπρζεί ν ζεζκφο ηνπ ζπκβνχινπ καζεηή
λα αλαβαζκηζηεί ν ξφινο ηνπ Τπεχζπλνπ Σκήκαηνο.
λα βειηησζνχλ νη ζρέζεηο γνλέσλ κε ην ζρνιείν.
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Κύξηα Απνηειέζκαηα

πλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα παηδαγσγηθά ζέκαηα είηε κέζα ζην
ελδνζρνιηθφ ζεκηλάξην είηε θαη ζε θαηά νκάδεο ζπλεξγαζίεο.
Αιιαγή ζηάζεο κεξίδαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν ηνπο ζην
ζρνιείν.
Βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ καζεηψλ-εθπαηδεπηηθψλ
Δπίιπζε ζνβαξψλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ καζεηψλ/ηξηψλ καο
Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηζαθηέσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε απφ ην
ζρνιείν καο.
Πξψηε θνξά δεκηνπξγία Οκάδαο Β ζην ζρνιείν καο κε πξσηνθαλή επηηπρία ζηα
παλεπηζηήκηα.
Αχμεζε ηνπ πιήζνπο ησλ εγγξαθψλ ζην ζρνιείν καο.

Παξνπζηάδεηαη:
Α. Σν ρέδην Γξάζεο πνπ πινπνηήζεθε απφ ην ζρνιείν θαηά ην ζρνιηθφ έηνο
2011-12.
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Δείκτθσ: χζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν

Σίτλοσ:

Δράςθ βελτίωςθσ των ςχζςεων Εκπαιδευτικϊν - Μακθτϊν
ςτο 1ο ΕΡΑΛ Υμθττοφ

Τμθττόσ 2011
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Α. Αλαγθαηφηεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. Λφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο
Καταγράφονται οι λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ με βάςθ τισ
ιδιαιτερότθτεσ και τα δεδομζνα του ςχολείου: ςφνδεςθ με αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ
διερεφνθςθσ (βελτίωςθ αδυναμιϊν, ενίςχυςθ καλϊν πρακτικϊν) ι/και με εκνικζσ και
περιφερειακζσ προτεραιότθτεσ.
τθν Εκκεςθ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ καταλιξαμε ότι ςε ςθμαντικό ποςοςτό οι μακθτζσ
του ςχολείου μασ παρουςιάηουν αντικανονιςτικι και παραβατικι ςυμπεριφορά (38% τθσ Α
τάξθσ με ποινζσ, μεγάλοσ αρικμόσ πολυ-ιμερων αποβολϊν και περιςτατικά βίασ). Θ
ςυμπεριφορά αυτι εξθγείται αν ςυνυπολογίςουμε τα προβλθματικά περιβάλλοντα μζςα
ςτα οποία μεγαλϊνει μεγάλοσ αρικμόσ μακθτϊν, τθν ζλλειψθ υψθλϊν ςτόχων για τθ ηωι
τουσ και το μεγάλο ποςοςτό μακθςιακϊν προβλθμάτων. Κεωροφμε ότι αυτό είναι το
μεγαλφτερο πρόβλθμα του ςχολείου μασ.
Ο δείκτθσ “ςχζςεων εκπαιδευτικϊν - μακθτϊν” εξαρτάται από τα χαρακτθριςτικά των
παιδιϊν και από τισ ικανότθτεσ των εκπαιδευτικϊν. Ο δείκτθσ ςτθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ
αξιολογείται κάτω του μζτριου. Θ εκτίμθςθ αυτι προκφπτει από ποςοτικά ςτοιχεία των
κριτθρίων του δείκτθ (π.χ. ποινζσ, απουςίεσ, επιδόςεισ) και από τα ερωτθματολόγια των
εκπαιδευτικϊν. θμειϊνουμε όμωσ ότι θ γνϊμθ των μακθτϊν όπωσ προκφπτει από τα
ερωτθματολόγια που απάντθςαν είναι περιςςότερο κετικι για τον δείκτθ (βακμολογοφν
τον δείκτθ με βακμό πάνω του μετρίου). Αυτό μπορεί να οφείλεται ςτθν αναγνϊριςθ τθσ
προςπάκειασ των εκπαιδευτικϊν αλλά και ςτισ μικρζσ απαιτιςεισ τουσ για το ςχολείο
γενικότερα. Θ κετικι τουσ αυτι γνϊμθ δεν αρκεί για να ανατρζψει τθν γενικότερθ εικόνα
του δείκτθ και κρίνουμε ότι ςε αυτό τον δείκτθ υπάρχει πρόβλθμα. Επειδι δε θ βαρφτθτά
του είναι μεγάλθ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ ποιότθτασ του τομζα “κλίμα και ςχζςεισ ςτο
ςχολείο” πιςτεφουμε ότι
οι δράςεισ βελτίωςθσ που κα προτακοφν πρζπει να
επικεντρωκοφν ςε αυτόν το δείκτθ.

Όπωσ ζχουμε ιδθ αναδείξει το 1ο ΕΠΑΛ ΤΜΘΣΣΟΤ είναι ζνα ςχολείο με «δφςκολα» παιδιά.
Σο κλίμα και οι ςχζςεισ ςε ζνα τζτοιο ςχολείο είναι πολφ εφκολο να χαλάςουν. Σα παιδιά με
τα ςυςςωρευμζνα προβλιματά τουσ και τθ δφςκολθ ηωι πολφ εφκολα χάνουν τθν
αυτοκυριαρχία τουσ και γίνονται βίαια. Επίςθσ τα περιςςότερα, και ειδικά τα παιδιά των
μεταναςτϊν (29% του ςυνόλου των μακθτϊν μασ), ζχουν μειωμζνθ εμπιςτοςφνθ ςτα
ςυςτιματα δικαιοςφνθσ και φυςικά και ςτο ςφςτθμα δικαιοςφνθσ του ςχολείου.
Σο ςχολείο μασ για ςθμαντικό ποςοςτό παιδιϊν, κυρίωσ τθσ Α τάξθσ, λειτουργεί ωσ χϊροσ
κοινωνικισ ζνταξθσ.
Θ εργαςία των εκπαιδευτικϊν γίνεται δφςκολθ. Απαιτοφνται ιδιαίτερεσ παιδαγωγικζσ
γνϊςεισ, αυξθμζνθ ευαιςκθςία και ανοχι. Θ επικοινωνία με τζτοια παιδία είναι δφςκολθ
και απαιτοφνται ιδιαίτερεσ γνϊςεισ από τθ μεριά των εκπαιδευτικϊν για να τα πλθςιάςουν.
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Δεν αρκεί θ ςφντομθ επαφι ςτθν τάξθ κατά το μάκθμα για να αναπτυχκοφν ςχζςεισ
εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των μακθτϊν και των εκπαιδευτικϊν. Πρζπει να αναπτυχκοφν νζοι
κεςμοί που αναπτφςςουν τισ ςχζςεισ των μακθτϊν με τουσ κακθγθτζσ ςτο ςχολείο και να
αναβακμιςκοφν υπάρχοντεσ κεςμοί που ςχετίηονται με αυτζσ τισ ςχζςεισ.
Βαςικότερθ δράςθ για τθν βελτίωςθ του κλίματοσ ςτθ τάξθ και των ςχζςεων εκπαιδευτικοφ
μακθτι είναι θ επιμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ. Θ επιμόρφωςθ που κα του μάκει τεχνικζσ
γριγορθσ αναγνϊριςθσ και διαχείριςθσ των προβλθμάτων μιασ τάξθσ κακϊσ και τεχνικζσ
βελτίωςθσ τθσ ςχζςθσ του εκπαιδευτικοφ με τον κάκε μακθτι και ανάπτυξθσ του βακμοφ
εμπιςτοςφνθσ των μακθτϊν προσ τον κακθγθτι.
Επίςθσ δεν μπορεί να υλοποιθκεί παιδαγωγικι δράςθ χωρίσ τον παράγοντα γονζασ. Οι
γονείσ πρζπει να είναι ςφμμαχοι ςτθ «μάχθ» τθσ εκπαίδευςθσ. Θ επικοινωνία με τουσ
γονείσ όμωσ δεν είναι μια απλι υπόκεςθ. Ο μακθτισ βρίςκεται ανάμεςα ςτουσ γονείσ και
τον κακθγθτι και οι δεςμοί που τουσ ςυνδζουν είναι πολφ διαφορετικοί. Θ ηωι των
παιδιϊν είναι διαφορετικι ςτο ςπίτι και διαφορετικι ςτο ςχολείο. το ςπίτι ο ρόλοσ και θ
φπαρξθ τουσ είναι αυτονόθτθ ενϊ ςτο ςχολείο πρζπει να κατακτιςουν τθ κζςθ τουσ ςτθ
κοινωνία του ςχολείου.
Θ επικοινωνία και θ πλθροφόρθςθ του γονζα από τον κακθγθτι για τθν επίδοςθ αλλά και
τθν εικόνα του παιδιοφ του ςτο ςχολείο δεν είναι πάντα εφκολθ. Απαιτοφνται γνϊςεισ για
τα προβλιματα επικοινωνίασ που υπάρχουν και από τα δφο μζρθ. Για τον λόγο αυτόν θ
παροφςα δράςθ περιλαμβάνει και υποδράςθ ςχετικισ επιμόρφωςθσ ςτουσ κακθγθτζσ αλλά
και ςεμιναρίου ςτουσ γονείσ.
Τπάρχουν διάφοροι κεςμοί ςτο ςθμερινό ςχολείο που ςαν ρόλο ζχουν τθν παρακολοφκθςθ
τθσ πορείασ των μακθτϊν και τθν ενθμζρωςθ των γονζων. Ζνασ τζτοιοσ κεςμόσ είναι και ο
υπεφκυνοσ τμιματοσ.
Ο ρόλοσ του όμωσ είναι περιοριςμζνοσ ςε απρόςωπεσ
γραφειοκρατικζσ ενζργειεσ. Καταγραφι απουςιϊν, ζλεγχοσ των πιςτοποιθτικϊν,
δικαιολογθτικϊν για τισ απουςίεσ, αποςτολι ενθμερωτικϊν ςθμειωμάτων για τισ απουςίεσ
και ενθμζρωςθ τθσ καρτζλασ μακθτι. Πολλζσ φορζσ ο υπεφκυνοσ τμιματοσ δεν ξζρει τουσ
μακθτζσ του τμιματοσ του. Μπορεί να μθν είναι καν κακθγθτισ τουσ διότι δεν απαιτείται
από τθ ςχετικι νομοκεςία.
Ο κεςμόσ του υπεφκυνου τμιματοσ μπορεί να βοθκιςει ςθμαντικά ςτθ βελτίωςθ των
ςχζςεων των εκπαιδευτικϊν με τουσ μακθτζσ αν αναβακμιςτεί .
Ο κεςμόσ αυτόσ κα μποροφςε και κα ζπρεπε να ιταν ουςιαςτικόσ. Ο υπεφκυνοσ τμιματοσ
πρζπει να διδάςκει ςτουσ μακθτζσ του τμιματοσ που είναι υπεφκυνοσ και να ζχει
προςωπικι επαφι μαηί τουσ. Θ εργαςία του να είναι ςυμβουλευτικι προσ τουσ μακθτζσ,
τουσ γονείσ αλλά και τουσ εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν ςτο τμιμα. Για κάκε μακθτι κα
ζπρεπε να είχε πλιρθ φάκελο με χριςιμα παιδαγωγικά ςτοιχεία.

φμφωνα με τα παραπάνω θ Δράςθ βελτίωςθσ των ςχζςεων Μακθτϊν Εκπαιδευτικϊν
πρζπει να περιλαμβάνει τισ πιο κάτω Τποδράςεισ:
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1. Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα διαχείριςθσ «δφςκολων» τάξεων αλλά
και τεχνικϊν βελτίωςθσ των ςχζςεων με τα «δφςκολα» παιδιά.
2. Δθμιουργία και υποςτιριξθ του κεςμοφ υμβοφλου Μακθτϊν ςτο ςχολείο.
3. Αναβάκμιςθ και υποςτιριξθ του κεςμοφ του υπεφκυνου τμιματοσ.
4. εμινάριο ςε γονείσ.
5. Τποδράςθ υποςτιριξθσ για δθμιουργία εκπαιδευτικοφ και πλθροφοριακοφ υλικοφ
όλων των προθγοφμενων δράςεων

2. Αιιειεπίδξαζε κε άιινπο δείθηεο

Προςδιορίηονται οι δείκτεσ με τουσ οποίουσ αναπτφςςεται ςαφισ αλλθλεπίδραςθ και κα
πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τον κακοριςμό των ςτόχων, τθν επιλογι των κριτθρίων, το
ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ.

Θ δράςθ κυρίωσ ςτοχεφει να βελτιϊςει τον δείκτθ χζςεων Εκπαιδευτικοφ - Μακθτι.
Θ βελτίωςθ του δείκτθ ςχζςεων μακθτϊν και κακθγθτϊν επιδρά κετικά και βελτιϊνει το
κλίμα ςτο ςχολείο. Σα καλό κλίμα ςτο ςχολείο επιτρζπει ςτον εκπαιδευτικό να αναπτφςςει
νζεσ εκπαιδευτικζσ τακτικζσ βελτιϊνοντασ τον δείκτθ επίδοςθσ των μακθτϊν αλλά
παράλλθλα μπορεί ευκολότερα να παρεμβαίνει και να βελτιϊνει τισ ςχζςεισ μεταξφ των
μακθτϊν αλλά και να βοθκά τθ γενικότερθ κοινωνικι ζνταξθ τουσ.
υνεπϊσ θ δράςθ βελτιϊνει εκτόσ από το δείκτθ “χζςεισ μακθτϊν εκπαιδευτικϊν” και τουσ
πιο κάτω δείκτεσ:
“Διδακτικό προςωπικό του ςχολείου” του τομζα Ανκρϊπινο δυναμικό.
“Διαμόρφωςθ και εφαρμογι του χολικοφ Προγράμματοσ” του τομζα “Κλίμα και
ςχζςεισ ςτο ςχολείο”
Τποςτιριξθ τθσ επιςτθμονικισ -παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ και εξζλιξθσ των
εκπαιδευτικϊν του τομζα “Επιμόρφωςθ”
“Παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ και τθσ ςχολικισ διαρροισ” του τομζα “Φοίτθςθ
και διαρροι των μακθτϊν”
“Επίδοςθ και πρόοδοσ των μακθτϊν” του τομζα “Εκπαιδευτικά επιτεφγματα των
μακθτϊν”
“Ενιςχυτικζσ, υποςτθρικτικζσ και αντιςτακμιςτικζσ παρεμβάςεισ” του τομζα
Ατομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν

78

3. Αλαθνξέο ζε θαιέο πξαθηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο ηνπ
ζρνιείνπ

Αναφζρονται: α) αποτελζςματα καλϊν πρακτικϊν που τυχόν ζχουν αναπτυχκεί ςτο ςχολείο
και ζχουν ςχζςθ με τθν προτεινόμενθ δράςθ ι/και β) δράςεισ που ζχουν αναπτυχκεί ςτο
ςχολείο και μποροφν να ςυμπλθρϊνουν ι να υποςτθρίηουν και να ενιςχφουν τθ
ςχεδιαηόμενθ δράςθ.

θμαντικόσ αρικμόσ εκπαιδευτικϊν με δικι τουσ πρωτοβουλία και βαςιςμζνοι ςτο δικό
τουσ ζνςτικτο και ευαιςκθςία, εφάρμοςαν (ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια) τακτικζσ
βελτίωςθσ των ςχζςεων τουσ με τουσ μακθτζσ . Οι τακτικζσ που χρθςιμοποιικθκαν ιταν:
προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με μακθτζσ που παρουςίαηαν προβλιματα,
Σριμερείσ ςυναντιςεισ με γονείσ και μακθτζσ όταν προζκυψαν προβλιματα
ςυμπεριφοράσ.
Ανάπτυξθ εμπιςτοςφνθσ με πιο ατομικζσ τεχνικζσ διδαςκαλίασ όπωσ ατομικζσ ι
ομαδικζσ εργαςίεσ κλπ.
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Β. θνπφο – ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. θνπφο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο

Περιγράφεται ο βαςικόσ ςκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ.

κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ είναι να εφοδιαςκοφν οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου με
γνϊςεισ και δεξιότθτεσ που κα τουσ βοθκιςουν να διαχειριςτοφν και να βελτιϊςουν το
κλίμα ςε μια τάξθ που υπάρχουν παιδιά χωρίσ ςτόχουσ και φιλοδοξίεσ, παιδιά με
αντικανονιςτικι αλλά και παραβατικι ςυμπεριφορά.
Επίςθσ να δθμιουργθκοφν κεςμοί που κα δϊςουν τθν δυνατότθτα καλφτερθσ επικοινωνίασ
ανάμεςα ςτον εκπαιδευτικό, τον μακθτι αλλά και τον γονζα.

2. Δηδηθνί ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο

Περιγράφονται οι ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ.

Ειδικοί ςτόχοι του προγράμματοσ του ςχεδίου δράςεισ είναι:
1. να εφοδιαςκοφν οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου με γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςχετικά
με:
τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και εντοπιςμό παιδιϊν με προβλιματα που
οδθγοφνται ςε αντικανονιςτικι και παραβατικι ςυμπεριφορά
τεχνικζσ επικοινωνίασ με τζτοια παιδιά
τεχνικζσ διαχείριςθσ τζτοιων παιδιϊν
Κακϊσ και τεχνικζσ διαχείριςθσ προβλθματικϊν καταςτάςεων ςτθ τάξθ ζτςι
ϊςτε να επιτευχκεί το κατάλλθλο κλίμα για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία
που κα βελτιϊνει τθν απόδοςθ όλων των μακθτϊν.
2. να αναπτυχκεί ο κεςμόσ του ςυμβοφλου μακθτι
3. να αναβακμιςτεί ο ρόλοσ του Τπεφκυνου Σμιματοσ.
4. να βελτιωκοφν οι ςχζςεισ γονζων με το ςχολείο.
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Γ. Κξηηήξηα Δπηηπρίαο ηεο Γξάζεο
Αναφζρονται τα ςυγκεκριμζνα κριτιρια επιτυχίασ του κάκε ςτόχου, με βάςθ τα οποία κα
αποτιμθκοφν τα τελικά αποτελζςματα. Η διατφπωςθ ςυγκεκριμζνων κριτθρίων επιτυχίασ
αποτελεί βαςικι παράμετρο ενόσ ςχεδίου δράςθσ, αφοφ με αυτά κα ςυγκρικοφν τα τελικά
αποτελζςματα τθσ δράςθσ για τον κακοριςμό του βακμοφ αποτελεςματικότθτάσ τθσ.

Κριτιρια επιτυχίασ του κάκε ςτόχου κα είναι:
Σο πλικοσ των εκπαιδευτικϊν που κα παρακολουκιςουν τα προγράμματα
επιμόρφωςθσ
Θ γνϊμθ των επιμορφοφμενων.
Θ εκτίμθςθ των επιμορφωτϊν για τουσ ςυμμετζχοντεσ
Ο αρικμόσ των εκπαιδευτικϊν που κα εργαςτοφν ςαν ςφμβουλοι μακθτϊν
Θ γνϊμθ των εκπαιδευτικϊν από τθν εμπειρία τουσ ςαν ςφμβουλοι μακθτϊν.
Θ γνϊμθ των μακθτϊν για τον κεςμό.
Ο αρικμόσ των ςυμμετεχόντων γονζων ςτο ςεμινάριο.
Θ γνϊμθ των γονζων για το ςεμινάριο
Γενικά Κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ κα είναι:
Μείωςθ των ποινϊν
Μείωςθ των απουςιϊν
Μείωςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ
Βελτίωςθ του μζςου όρου των βακμϊν των μακθτϊν
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Γ. Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. ηξαηεγηθέο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο

Καταγράφονται οι ςτρατθγικζσ εφαρμογισ τθσ δράςθσ, οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ τισ
οποίεσ κα αναπτφξει το ςχολείο για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ δράςθσ.

Θ δράςθ χωρίηεται ςε 4 διακριτζσ υποδράςεισ που όλεσ μαηί ςυμβάλλουν ςτουσ ςτόχουσ
τθσ δράςθσ. Οι υποδράςεισ είναι:
Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςε κζματα διαχείριςθσ «δφςκολων» τάξεων αλλά και
τεχνικϊν βελτίωςθσ των ςχζςεων με τα «δφςκολα» παιδιά.
Δθμιουργία και υποςτιριξθ του κεςμοφ υμβοφλου Μακθτϊν ςτο ςχολείο.
Αναβάκμιςθ και υποςτιριξθ του κεςμοφ του υπεφκυνου τμιματοσ.
1. εμινάριο ςε γονείσ.
2. Τποςτιριξθσ

των

άλλων

δράςεων

ςτθ

δθμιουργία

πλθροφοριακοφ

και

εκπαιδευτικοφ υλικοφ.
Θ πρϊτθ υποδράςθ είναι μια δράςθ επιμόρφωςθσ που ςχεδιάηουμε να εκτελεςι μζςα ςτον
Λοφνιοα του 2011.
Θ δζυτερθ υποδράςθ δθμιουργεί ζνα νζο κεςμό “Σον ςφμβουλο Μακθτϊν”. Ο φμβουλοσ
Μακθτι είναι ζνα εκ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου που αναλάμβάνει 2 με 3 από τουσ
νεοειςερχόμενουσ μακθτζσ ςτο ςχολείο. Ζχει ςαν ζργο τθν ςυμβουλευτικι ςτιριξθ των
μακθτϊν ςτθν ζνταξι τουσ ςτο ςχολείο και ςτο ζργο τουσ.Θ εκτζλεςι τθσ διαρκεί όλο το
ςχολικό ζτοσ 2011-2012.
Θ τρίτθ υποδράςθ είναι επικορφωτικι. Εκτελείται τον οκτϊβριο του 2011 και ςτοχεφει ςτθ
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν που είναι υπεφκυνοι τμιματοσ ςε τεχνικζσ επικοινωνίασ
με τουσ γονείσ, τουσ μακθτζσ και τθ δθμιουργία ουςιαςτικοφ παιδαγωγικοφ φακζλου για
τουσ μακθτζσ.
Θ τζταρτθ δράςθ είναι θ υλοποίθςθ ςεμιναρίου ςτουσ γονείσ. Θ εκτζλεςθ του ςεμιναρίου
ςχεδιάηεται για τον Νοζμβριο-Δεκζμβριο του 2011.
Θ τελευταία υποδράςθ ςχετίηεται με όλεσ τισ άλλεσ υποδράςεισ και αφορά ςτθ δθμιουργία
ςχετικϊν ιςτοςελίδων και ζντυπου υλικοφ για τθν υποςτιριξι τουσ.
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Γ.1 Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο ηεο ππνδξάζεο Δπηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο «δχζθνισλ» ηάμεσλ αιιά
θαη ηερληθψλ βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηα «δχζθνια» παηδηά.

1. ηξαηεγηθέο εθαξκνγήο ηεο ππνδξάζεο

Για τθ ςχεδίαςθ τθσ υποδράςθσ απαιτοφνται οι πιο κάτω ενζργειεσ από τθν ομάδα ζργου:
1. Εξειδίκευςθ των κεμάτων του επιμορφωτικοφ ςεμιναρίου.
2. Προςδιοριςμόσ των προδιαγραφϊν των επιμορφωτϊν.
3. Διερεφνθςθ και αναηιτθςθ επιμορφωτϊν.
4. Οργάνωςθ του ςεμιναρίου - Ενθμζρωςθ των επιμορφοφμενων.

2. Οξγαλσηηθέο δνκέο

Περιγράφεται θ οργανωτικι δομι για τθν εκτζλεςθ του ςχεδίου δράςθσ (αρμοδιότθτεσ
προςϊπων και μθχανιςμοί ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ). Επίςθσ περιγράφεται θ
αξιοποίθςθ των υπαρχουςϊν οργανωτικϊν δομϊν του ςχολείου και θ ςυνεργαςία
προςϊπων ι/ και κεςμικϊν φορζων τθσ εκπαίδευςθσ ςχετικϊν με τθν επιλεγμζνθ δράςθ.

Για τον ςχεδιαςμό και τθν υλοποίθςθ του ςεμιναρίου χρειάηεται να δθμιουργθκοφν από
τθν ομάδα ζργου οι πιο κάτω υποομάδεσ:

Ομάδα ςχεδιαςμοφ:
Που κα εξειδικεφςει τα κζματα του ςεμιναρίου και κα προδιαγράψει του επιμορφωτζσ.
Ομάδα επιλογισ επιμορφωτϊν.
Θ ομάδα κα επικοινωνιςει με φορείσ που ζχουν εμπειρία με παραβατικά και
αντικανονιςτικά παιδιά ςε εφθβία. (Ενδεικτικά τζτοιοι φορείσ είναι κζντρα ψυχικισ
υγιεινισ εφιβων, ΠΛ, φμβουλοι, Πανεπιςτιμια, ο υνιγοροσ του παιδιοφ κ.α.). Κα τουσ
αναηθτιςει, κα τουσ ενθμερϊςει για τουσ ςτόχουσ και τα κζματα του ςεμιναρίου και κα
ςυμφωνιςει για το πρόγραμμα των ειςθγιςεων.
Ομάδα οργάνωςθσ ςεμιναρίου.
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Θ ομάδα κα αςχολθκεί με τθν οργάνωςθ του ςεμιναρίου. Κα ςυντάξει το πρόγραμμα και
κα βρει τουσ χϊρουσ όπου κα διεξαχκοφν οι ειςθγιςεισ.

3. Παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ζρνιείνπ ή ζρνιηθήο ηάμεο

Προςδιορίηεται θ αναγκαιότθτα διαμορφωτικϊν παρεμβάςεων ςτθν οργάνωςθ και τον
ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ και ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, ϊςτε να διευκολυνκοφν οι
διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ και αποτελεςματικισ εφαρμογισ των δράςεων και επίτευξθσ των
επιδιωκόμενων ςτόχων: αλλαγζσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα, ςτο ρόλο επιμζρουσ
διδαςκόντων κλπ.

Σα ςεμινάρια κα γίνουν τον Λοφνιο, εντόσ ωραρίου, ςε περίοδο όπου δεν υπάρχει φόρτοσ
εργαςίασ. Κα αφορά όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου και κα υλοποιθκεί ςε
αίκουςα ι αίκουςεσ του ςχολείου κατάλλθλα εξοπλιςμζνεσ. Κα αναρτθκεί ενθμερωτικό
και επιμορφωτικό υλικό ςτθ ιςτοςελίδα του ςχολείου (που κα προετοιμαςτεί από τθν
υποδράςθ 5).

Γ.2 Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο ηεο ππνδξάζεο «Γεκηνπξγία θαη
ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ πκβνχινπ Μαζεηψλ ζην ζρνιείν».

1. ηξαηεγηθέο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ ππνδξάζεο

Καταγράφονται οι ςτρατθγικζσ εφαρμογισ τθσ δράςθσ, οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ τισ
οποίεσ κα αναπτφξει το ςχολείο για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ δράςθσ.

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ το ςχολείο μασ κα ςυνεργαςτεί με το Κζντρο Ψυχικισ
Τγείασ τθσ Καιςαριανισ.
Θ ενζργειεσ που κα πραγματοποιθκοφν για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ είναι:
1. Ειςαγωγι και προετοιμαςία των εκπαιδευτικϊν για τθ υποδράςθ κα γίνει ιδθ τον
Λοφνιο και ςτο προθγοφμενο ςεμινάριο (υποδράςθ 1). Επιπλζον αντικείμενο του
προθγοφμενου ςεμιναρίου είναι θ προετοιμαςία των εκπαιδευτικϊν για το κεςμό
του υμβοφλου Μακθτι.
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2. Σον επτζμβριο του 2011, κα ενθμερωκοφν οι νζοι μακθτζσ τθσ Α τάξθσ που ιρκαν
από τα Γυμνάςια αλλά και οι νζοι μακθτζσ τθσ Β τάξθσ που ιρκαν από ΓΕΛ ι άλλα
ΕΠΑΛ κακϊσ και οι γονείσ τουσ για για τον Νζο Κεςμό.
3. Οι εκπαιδευτικοί που εκελοντικά κα αναλάβουν ςφμβουλοι κα παρακολουκιςουν
μζςα ςτο επτζμβριο Επιμόρφωςθ από ειδικι ψυχοπαιδαγωγό που κα τουσ
προετοιμάςει για το ζργο τουσ.
4. Παράλλθλα κα γίνει και θ κατανομι των μακθτϊν ςτουσ ςυμβοφλουσ.
5. Από το τζλοσ του επτεμβρίου κα αρχίςουν θ ςυναντιςεισ των μακθτϊν με τουσ
ςυμβοφλουσ τουσ.
6. Κάκε μια εβδομάδα ςτθν αρχι και ςε πιο αραιά διαςτιματα ςτθ ςυνζχεια κα
γίνονται 2ωρεσ επιμορφωτικζσ βιωματικζσ ςυναντιςεισ των ςυμβοφλων με τθ
ψυχοπαιδαγωγό με ςτόχο τθν ςτιριξθ του ζργου τουσ.
7. Αν ανακφψουν ςοβαρζσ προβλθματικζσ περιπτϊςεισ μακθτϊν που ξεφεφγει των
δυνατοτιτων των ςυμβοφλων αναλαμβάνει θ ψυχοπαιδαγωγόσ και το κζντρο
ψυχικισ υγείασ παίδων.
8. το ζργο κα ολοκλθρωκεί με το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ.
9. το τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ με τθ βοικεια ερωτθματολογίων που κα
ςυμπλθρϊςουν οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί κα αξιολογθκεί θ υποδράςθ και θ
αποτελεςματικότθτα του κεςμοφ.

2. Οξγαλσηηθέο δνκέο γηα ηελ ππνδξάζε

Περιγράφεται θ οργανωτικι δομι για τθν εκτζλεςθ του ςχεδίου δράςθσ (αρμοδιότθτεσ
προςϊπων και μθχανιςμοί ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ). Επίςθσ περιγράφεται θ
αξιοποίθςθ των υπαρχουςϊν οργανωτικϊν δομϊν του ςχολείου και θ ςυνεργαςία
προςϊπων ι/ και κεςμικϊν φορζων τθσ εκπαίδευςθσ ςχετικϊν με τθν επιλεγμζνθ δράςθ.

Θ όλθ υποδράςθ κα εποπτεφεται και κα ςυντονίηεται από τθν ψυχοπαιδαγωγό ι
οποία κα υποςτθρίηεται από ςυντονιςτι-ςφνδεςμο του ςχολείου.
Ο ςυντονιςτι-ςφνδεςμοσ καλό κα είναι να ανικει ςτθ διεφκυνςθ του ςχολείου
ι/και να παρουςιάηει αυξθμζνθ δραςτθριότθτα και ςυμμετοχι ςτο ζργο και
γενικϊσ να είναι αποδεκτόσ από όλθ τθν ομάδα ςυμβοφλων.
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Κατά τθν διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ κα χρειαςτοφμε και τθν ςυμβουλευτικι
υποςτιριξθ από εκπαιδευτικό του ΕΠΑΛ Καιςαριανισ που ςυντόνιςε και εκτζλεςε
παρόμοια δράςθ ςτο ςχολείο του.
Θ υποδράςθ κα υποςτθρίηεται και από μικρι ομάδα κακθγθτϊν και κακθγθτι
πλθροφορικισ που κα προετοιμάηει γραφιςτικά το εκπαιδευτικό υλικό, κα
ενθμερϊνει τθν ιςτοςελίδα τθσ υποδράςθσ, κα ανεβάηει τα ερωτθματολόγια ςτθν
ιςτοςελίδα και κα κάνει τθ ςτατιςτικι επεξεργαςία.

3. Παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ζρνιείνπ ή ζρνιηθήο ηάμεο γηα ηελ
ππνδξάζε

Προςδιορίηεται θ αναγκαιότθτα διαμορφωτικϊν παρεμβάςεων ςτθν οργάνωςθ και τον
ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ και ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, ϊςτε να διευκολυνκοφν οι
διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ και αποτελεςματικισ εφαρμογισ των δράςεων και επίτευξθσ των
επιδιωκόμενων ςτόχων: αλλαγζσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα, ςτο ρόλο επιμζρουσ
διδαςκόντων κλπ.

Θ ολομζλεια των ςυμβοφλων με τθν υποςτιριξθ τθσ ψυχοπαιδαγωγοφ και του ςυντονιςτιςυνδζςμου κα κακορίςει το πλαίςιο των ςυναντιςεων με τουσ μακθτζσ. Σο πλαίςιο κα
περιλαμβάνει το πότε, με ποια διαδικαςία, που και πωσ κα γίνονται οι ςυναντιςεισ των
μακθτϊν με τουσ ςυμβοφλουσ ϊςτε να μθ διαταράςςεται το εκπαιδευτικό ζργο.
Οι επιμορφωτικζσ-βιωματικζσ ςυναντιςεισ κα γίνονται εκτόσ ωρϊν διδαςκαλίασ.

Γ.3 Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο ηεο ππνδξάζεο «Αλαβάζκηζε θαη
ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ηνπ ππεχζπλνπ ηκήκαηνο».
1. ηξαηεγηθέο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ ππνδξάζεο

Καταγράφονται οι ςτρατθγικζσ εφαρμογισ τθσ δράςθσ, οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ τισ
οποίεσ κα αναπτφξει το ςχολείο για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ δράςθσ.

Ο ρόλοσ του υπεφκυνου τμιματοσ περιοριςμζνοσ ςε απρόςωπεσ γραφειοκρατικζσ
ενζργειεσ. Τπεφκυνοσ τμιματοσ καταγράφει τισ απουςίεσ, ελζγχει τα ζγγραφα εγγραφισ,
διατθρεί και ενθμερϊνει τθ καρτζλα του μακθτι, ελζγχει και διεκπεραιϊνει τα
δικαιολογθτικά των απουςιϊν και ςτζλνει ενθμερωτικά ςθμειϊματα για τισ απουςίεσ των
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μακθτϊν ςτουσ κθδεμϊνεσ τουσ. Πολλζσ φορζσ ο υπεφκυνοσ τμιματοσ δεν ξζρει τουσ
μακθτζσ του τμιματοσ του. Μπορεί να μθν είναι καν κακθγθτισ τουσ. Από το υπάρχον
ςφςτθμα δεν απαιτείται και θ εργαςία του είναι κακαρά γραφειοκρατικι.
Ο κεςμόσ αυτόσ κα μποροφςε και κα ζπρεπε να ιταν ουςιαςτικόσ. Ο υπεφκυνοσ τμιματοσ
πρζπει να διδάςκει ςτουσ μακθτζσ του τμιματοσ που είναι υπεφκυνοσ και να ζχει
προςωπικι επαφι μαηί τουσ. Θ εργαςία του να είναι ςυμβουλευτικι προσ τουσ μακθτζσ,
τουσ γονείσ αλλά και τουσ εκπαιδευτικοφσ που διδάςκουν ςτο τμιμα. Για κάκε μακθτι
ζπρεπε να είχα πλιρθ φάκελο με χριςιμα παιδαγωγικά ςτοιχεία. Κα μποροφςε δθλαδι ο
κεςμόσ του υπεφκυνου τμιματοσ να βοθκιςει ςθμαντικά ςτθ βελτίωςθ των ςχζςεων των
εκπαιδευτικϊν.
Για τθν αναβάκμιςθ του ρόλου του υπεφκυνου τμιματοσ κα ςχεδιάςουμε και κα
υλοποιιςουμε ζνα επιμορφωτικό ςεμινάριο που κα ςτοχεφει να ενιςχφςει τουσ
εκπαιδευτικοφσ με:
γνϊςεισ για το ποιεσ πλθροφορίεσ είναι χριςιμεσ για τθ ψυχοπαιδαγωγικι εικόνα του
μακθτι,
δεξιότθτεσ ςχετικζσ με τισ τεχνικζσ επικοινωνίασ με τουσ γονείσ ϊςτε θ επικοινωνία να ζχει
ουςιαςτικά και κετικά αποτελζςματα,
γνϊςεισ ςχετικζσ με τθ νομοκεςία προςωπικϊν δεδομζνων και τουσ τρόπουσ διαχείριςισ
τουσ

2. Οξγαλσηηθέο δνκέο ηεο ππνδξάζεο

Περιγράφεται θ οργανωτικι δομι για τθν εκτζλεςθ του ςχεδίου δράςθσ (αρμοδιότθτεσ
προςϊπων και μθχανιςμοί ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ). Επίςθσ περιγράφεται θ
αξιοποίθςθ των υπαρχουςϊν οργανωτικϊν δομϊν του ςχολείου και θ ςυνεργαςία
προςϊπων ι/ και κεςμικϊν φορζων τθσ εκπαίδευςθσ ςχετικϊν με τθν επιλεγμζνθ δράςθ.

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα δθμιουργθκεί οργανωτικι ομάδα. Ζργο τθσ ομάδασ
είναι να:
Προςδιορίςει με μεγαλφτερθ λεπτομζρεια τθ κεματολογία και το χρονοδιάγραμμα
του ςεμιναρίου.
Να αναηθτιςει και να επιλζξει τουσ επιμορφωτζσ.
Να επιλφςθ όλα τα οργανωτικά κζματα που κα προκφψουν.

3. Παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ζρνιείνπ ή ζρνιηθήο ηάμεο γηα ηελ
ππνδξάζε
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Προςδιορίηεται θ αναγκαιότθτα διαμορφωτικϊν παρεμβάςεων ςτθν οργάνωςθ και τον
ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ και ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, ϊςτε να διευκολυνκοφν οι
διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ και αποτελεςματικισ εφαρμογισ των δράςεων και επίτευξθσ των
επιδιωκόμενων ςτόχων: αλλαγζσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα, ςτο ρόλο επιμζρουσ
διδαςκόντων κλπ.

Σο ςεμινάριο κα γίνει εκτόσ διδακτικϊν ωρϊν. Κα μποροφν να το παρακολουκιςουν όλοι
οι εκπαιδευτικοί που είναι υπεφκυνοι τμθμάτων αλλά και όςοι άλλοι το επικυμοφν.
Θ λειτουργία του κεςμοφ με τον αναβακμιςμζνο ρόλο όπωσ αυτόσ κα προκφψει μετά το
ςεμινάριο είναι εκελοντικι. Όμωσ τα μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ του ζργου που είναι και
υπεφκυνοι τμιματοσ ζχουν
αυξθμζνθ ευκφνθ για τθν πιλοτικι υλοποίθςθ του
αναβακμιςμζνου κεςμοφ.

Γ.4

Μεζνδνινγία Τινπνίεζεο ηεο ππνδξάζεο «εκηλάξην ζε

γνλείο»
1. ηξαηεγηθέο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ ππνδξάζεο

Καταγράφονται οι ςτρατθγικζσ εφαρμογισ τθσ δράςθσ, οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ τισ
οποίεσ κα αναπτφξει το ςχολείο για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ.

Θ υποδράςθ “εμινάριο ςε γονείσ” υλοποιείται με ςτόχο τθν βελτίωςθ των γνϊςεων των
γονζων ςχετικϊν με:
1. τθ διαχείριςθ των εφθβικϊν προβλθμάτων των παιδιϊν τουσ
2. το πρόβλθμα των ναρκωτικϊν
3. το πρόβλθμα διαχείριςθσ παιδιϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ
4. το πρόβλθμα εκιςμοφ από το ιντερνετ
Σο ςεμινάριο κα διαρκζςει 1 εβδομάδα ςε μι εργάςιμο ωράριο.
Διαδικαςία προετοιμαςίασ:
Για τθν οργάνωςθ του ςεμιναρίου κα ςυγκροτθκεί 5μελισ ομάδα εργαςίασ. Θ οποία κα:
κακορίςει τθ κεματολογία του ςεμιναρίου
αναηθτιςει και επιλζξει τουσ επιμορφωτζσ
διαμορφϊςει το πρόγραμμα του ςεμιναρίου.
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ορίςει και διαμορφϊςει τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ κα υλοποιθκεί το ςεμινάριο
Πραγματοποίθςθ
Κα γίνει εγγραφι των γονζων που κα το παρακολουκιςουν
Κα πραγματοποιθκοφν οι διαλζξεισ ςτισ οποίεσ κα υπάρξει και παρουςιολόγιο
Κα ςυμπλθρωκοφν ερωτθματολόγια αξιολόγθςθσ
Αξιολόγθςθ
Θ ομάδα εργαςίασ κα επεξεργαςτεί τα ερωτθματολόγια και τα παρουςιολόγια και κα
ςυντάξει ζκκεςθ αξιολόγθςθσ του ςεμιναρίου.

2. Οξγαλσηηθέο δνκέο γηα ηελ ππνδξάζε

Περιγράφεται θ οργανωτικι δομι για τθν εκτζλεςθ του ςχεδίου υποδράςθσ (αρμοδιότθτεσ
προςϊπων και μθχανιςμοί ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ). Επίςθσ περιγράφεται θ
αξιοποίθςθ των υπαρχουςϊν οργανωτικϊν δομϊν του ςχολείου και θ ςυνεργαςία
προςϊπων ι/ και κεςμικϊν φορζων τθσ εκπαίδευςθσ ςχετικϊν με τθν επιλεγμζνθ δράςθ.

Για τθν οργάνωςθ του ςεμιναρίου κα ςυγκροτθκεί 5μελισ ομάδα εργαςίασ. Θ οποία κα:
κακορίςει τθ κεματολογία του ςεμιναρίου
αναηθτιςει και επιλζξει τουσ επιμορφωτζσ
διαμορφϊςει το πρόγραμμα του ςεμιναρίου.
ορίςει και διαμορφϊςει τουσ χϊρουσ ςτουσ οποίουσ κα υλοποιθκεί το ςεμινάριο
Θ οργανωτικι ομάδα κα ςυνεργαςτεί με φορείσ όπωσ το Κζντρο Ψυχικισ υγείασ του
Παιδιοφ, το ΚΕΚΕΑ κλπ.

3. Παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ζρνιείνπ ή ζρνιηθήο ηάμεο

Προςδιορίηεται θ αναγκαιότθτα διαμορφωτικϊν παρεμβάςεων ςτθν οργάνωςθ και τον
ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ και ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, ϊςτε να διευκολυνκοφν οι
διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ και αποτελεςματικισ εφαρμογισ των δράςεων και επίτευξθσ των
επιδιωκόμενων ςτόχων: αλλαγζσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα, ςτο ρόλο επιμζρουσ
διδαςκόντων κλπ.
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Σο ςχολείο κα:
διακζςει τουσ απαραίτθτουσ χϊρουσ για τθν διεξαγωγι του ςεμιναρίου
ενθμερϊςει τουσ γονείσ για το ςεμινάριο
διακζςει τα απαραίτθτα μζςα για τθν υλοποίθςθ του.

Γ.5 Μεκοδολογία Υλοποίθςθσ τθσ υποδράςθσ “Υποςτιριξθσ των άλλων δράςεων
ςτθ δθμιουργία πλθροφοριακοφ και εκπαιδευτικοφ υλικοφ”.
1. ηξαηεγηθέο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ ππνδξάζεο

Καταγράφονται οι ςτρατθγικζσ εφαρμογισ τθσ δράςθσ, οι ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ τισ
οποίεσ κα αναπτφξει το ςχολείο για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ.

Θ υποδράςθ ζχει ςτόχο να ςτθρίξει όλεσ τισ άλλεσ υποδράςεισ δθμιουργϊντασ:
1. το απαραίτθτο ζντυπο υποςτθρικτικό ενθμερωτικό υλικό
2. το απαραίτθτο ζντυπο υποςτθρικτικό επιμορφωτικό υλικό
3. τθσ απαραίτθτθ ιςτοςελίδα για κάκε υποδράςθ
Οι ενζργειεσ τθσ υποδράςθσ διακρίνονται ςε τζςςερισ. Κάκε ενζργεια γίνεται παράλλθλα με
τθν υποδράςθ που υποςτθρίηει.

2 Οξγαλσηηθέο δνκέο γηα ηελ ππνδξάζε

Περιγράφεται θ οργανωτικι δομι για τθν εκτζλεςθ του ςχεδίου υποδράςθσ (αρμοδιότθτεσ
προςϊπων και μθχανιςμοί ςυνεργαςίασ και ςυντονιςμοφ). Επίςθσ περιγράφεται θ
αξιοποίθςθ των υπαρχουςϊν οργανωτικϊν δομϊν του ςχολείου και θ ςυνεργαςία
προςϊπων ι/ και κεςμικϊν φορζων τθσ εκπαίδευςθσ ςχετικϊν με τθν επιλεγμζνθ δράςθ.
Για τθν υλοποίθςθ απαιτείται θ δθμιουργία ομάδασ που κα αποτελείται από 2
εκπαιδευτικοφσ πλθροφορικισ και μία φιλόλογο.

3. Παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ζρνιείνπ ή ζρνιηθήο ηάμεο

Προςδιορίηεται θ αναγκαιότθτα διαμορφωτικϊν παρεμβάςεων ςτθν οργάνωςθ και τον
ςυντονιςμό τθσ ςχολικισ ηωισ και ςε εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ, ϊςτε να διευκολυνκοφν οι
διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ και αποτελεςματικισ εφαρμογισ των δράςεων και επίτευξθσ των
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επιδιωκόμενων ςτόχων: αλλαγζσ ςτο ωρολόγιο πρόγραμμα, ςτο ρόλο επιμζρουσ
διδαςκόντων κλπ.
Σο ςχολείο κα:
διακζςει τθν απαραίτθτθ πρόςβαςθ ςτον ιςτοχϊρο του ςχολείου
διακζςει υπολογιςτζσ, εκτυπωτζσ οπτικοφσ αναγνϊςτεσ, λογιςμικό αναλϊςιμα
απαραίτθτα για τθν εργαςία τουσ.
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Δ. Πφξνη – Μέζα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Περιγράφονται τα μζςα και οι πόροι που απαιτοφνται για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του
ςχεδίου δράςθσ, οι οποίοι διαφζρουν ανάλογα με τθ φφςθ τθσ δράςθσ και τθν
ιδιαιτερότθτα τθσ ςχολικισ μονάδασ.

Οι πόροι και τα μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν αναλφονται πιο κάτω ςε κάκε υποδράςθ

Δ1. Πφξνη – Μέζα ηνπ ζρεδίνπ ππνδξάζεο «Δπηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο «δχζθνισλ» ηάμεσλ αιιά
θαη ηερληθψλ βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηα «δχζθνια» παηδηά.

1. Αλζξψπηλν δπλακηθφ

Προςδιορίηεται το ανκρϊπινο δυναμικό που κα εμπλακεί ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, όπωσ
εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ, ςχολικοί ςφμβουλοι, επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ κ.ά.

Επιμορφοφμενοι:
Σο ςφνολο των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου
Επιμορφωτζσ
Ειδικόσ ψυχοπαιδαγωγόσ εξειδικευμζνοσ ςε παιδιά με αντικανονιςτικι και
παραβατικι ςυμπεριφορά
Εκπαιδευτζσ με πείρα ςε δφςκολεσ τάξεισ (πχ εκπαιδευτικόσ ςε ςχολείο των
φυλακϊν Αυλϊνασ)
Εκπαιδευτικοί του ςχολείου μασ που κα κατακζςουν τθν εμπειρία τουσ για ειδικζσ
περιπτϊςεισ του ςχολείου μασ
τζλεχοσ με πείρα από τον ςυνιγορο του παιδιοφ.

2. Υξφλνο
Προςδιορίηεται ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ εργαςίασ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικϊν για τθν
ανάπτυξθ τθσ κάκε ςτρατθγικισ εφαρμογισ (ςυναντιςεισ ομάδων εργαςίασ, ςυλλογι και
επεξεργαςία ςτοιχείων κ.ά.), κακϊσ και θ κατανομι του ςτο πλαίςιο του
χρονοδιαγράμματοσ τθσ δράςθσ.
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Χρονοδιάγραμμα δράςθσ

Κεωρθτικι κατάρτιςθ
Ειςιγθςθ από ειδικό ψυχοπαιδαγωγό ςχετικά με τισ γενεςιουργικζσ αιτίεσ των
προβλθματικϊν ςυμπεριφορϊν και τουσ διάφορουσ τφπουσ παιδιϊν με
προβλιματα.
Ειςιγθςθ για το νομικό πλαίςιο τισ αντιμετϊπιςθσ παιδιϊν με προβλθματικι
ςυμπεριφορά κακϊσ και θ πικανι κοινωνικι πορεία αυτϊν των παιδιϊν.
Ειςιγθςθ για τεχνικζσ επικοινωνίασ με «προβλθματικά» παιδιά.
Ειςιγθςθ για τεχνικζσ διαχείριςθσ παιδιϊν με προβλθματικι ςυμπεριφορά.
Ειςιγθςθ για τεχνικζσ οργάνωςθσ και διαχείριςθσ «προβλθματικϊν» τάξεων
Οι ειςθγιςεισ για να είναι αποτελεςματικζσ πρζπει να χρθςιμοποιοφν βιωματικζσ τεχνικζσ
Εφαρμογι - ανάλυςθ περιπτϊςεων
Κατάκεςθ προτάςεων και περιγραφι περιπτϊςεων εργαςίασ από εκπαιδευτικοφσ του
ςχολείου μασ.
Ανάλυςθ περιπτϊςεων εργαςίασ και ςυηιτθςθ των τρόπων και τακτικϊν αντιμετϊπιςθσ
τουσ.
Πιςτοποίθςθ
υμπλιρωςθ από τουσ επιμορφοφμενουσ ερωτθματολογίου - τεςτ που κα ετοιμάςουν οι
επιμορφωτζσ.

3. Τιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο ππνδξάζεο

Περιγράφονται οι υποδομζσ και τα μζςα που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι
υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ, όπωσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, αίκουςεσ, εποπτικά μζςα,
αναλϊςιμα υλικά κτλ.
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Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ απαιτείται ζντυπο επιμορφωτικό υλικό και
θλεκτρονικι ςελίδα τα οποία όμωσ κα δθμιουργθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ υποςτθρικτικισ
υποδράςθσ 5.

4. Οηθνλνκηθνί πφξνη
Προςδιορίηονται οι οικονομικοί πόροι που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ
του ςχεδίου δράςθσ, όπωσ κόςτοσ επιμόρφωςθσ, υλικϊν, μετακινιςεων κτλ.

Κατθγορία δαπάνθσ

Είδοσ δαπάνθσ

ποςότθτα

Σιμι
μονάδασ

κόςτοσ

Αμοιβι ανκρϊπινου
δυναμικοφ

Αμοιβεσ
Επιμορφωτϊν (με
διδακτορικό)

6ϊρεσ

30 €

180 €

Αμοιβζσ
Επιμορφωτϊν με
μεταπτυχιακό)

8ϊρεσ

20 €

160 €

Αμοιβζσ
Επιμορφωτϊν (με
πτυχίο)

6ϊρεσ

15 €

90 €

Μετακινιςεισ

100 €

ΤΝΟΛΟ

530 €

5. Δξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο

Προςδιορίηονται τα μεκοδολογικά εργαλεία τα οποία απαιτοφνται για τθ
ςυλλογι/καταγραφι δεδομζνων ςτο πλαίςιο παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ
δράςθσ, όπωσ θμερολόγια, ςχζδια παρατιρθςθσ, φόρμεσ καταγραφισ, ερωτθματολόγια,
ςχζδια ςυνζντευξθσ κλπ.)
Θ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του προγράμματοσ κα γίνει με ςυλλογι ποςοτικϊν
κριτθρίων και ερωτθματολόγια.
Σα ποςοτικά κριτιρια είναι:
Σο πλικοσ των εκπαιδευτικϊν που κα παρακολουκιςουν το ςεμινάριο και οι ϊρεσ
παρακολοφκθςθσ.
Βακμόσ ικανοποίθςθσ από το πρόγραμμα που κα υπολογιςτεί από ερωτθματολόγια
που κα απαντθκοφν από τουσ επιμορφοφμενουσ.
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Πιςτοποίςθ τθσ επιμόρφωςθσ με ερωτθματολόγιο-τεςτ που κα προετοιμάςουν οι
επιμορφωτζσ.

6. Πεγέο

Περιγράφονται οι πθγζσ που κα αξιοποιθκοφν για τθ ςυλλογι των δεδομζνων, όπωσ:
Πρακτικά Συλλόγου Διδαςκόντων, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε βάςεισ δεδομζνων,
θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων, εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ κλπ. Μπορεί να γίνει
αναφορά ςε ςχετικι με το αντικείμενο τθσ δράςθσ βιβλιογραφία (μελζτεσ, ζρευνεσ, καλζσ
πρακτικζσ).

Οι εκπαιδευτικοί που κα παρακολουκιςουν τθν επιμόρφωςθ κα

παραλάβουν

εκπαιδευτικό υλικό και βιβλιογραφία που κα τουσ δοκεί από τουσ επιμορφωτζσ.
Για τθν αποτελεςματικότερθ υλοποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ κα αναρτθκεί φόρμα ςτθν
ιςτοςελίδα του ςχολείου ςτθν οποία οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου κα κατακζςουν τθν
εμπειρία τουσ για περιπτϊςεισ δφςκολων καταςτάςεων ςε τμιματα. Οι περιπτϊςεισ
αυτζσ κα είναι αντικείμενο ςυηιτθςθσ ςτο ςεμινάριο.

Δ2. Πφξνη – Μέζα ηνπ ζρεδίνπ ππνδξάζεο «Γεκηνπξγία θαη
ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ πκβνχινπ Μαζεηψλ ζην ζρνιείν».

1. Αλζξψπηλν δπλακηθφ

Προςδιορίηεται το ανκρϊπινο δυναμικό που κα εμπλακεί ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, όπωσ
εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ, ςχολικοί ςφμβουλοι, επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ κ.ά.

Για τθν υλοποίθςθσ τθσ υποδράςθσ χρειάηονται:
ψυχοπαιδαγωγόσ
με εξειδίκευςθ και μεγάλθ πείρα ςτθ διαχείριςθ εφιβων.
εμπειρία ςε βιωματικζσ επιμορφϊςεισ.
γνϊςθ του περιβάλλοντοσ και των προβλθμάτων των ΕΠΑΛ.
υντονιςτισ-ςφνδεςμοσ
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Μζλοσ τθσ διεφκυνςθσ του ςχολείου ι δραςτιριο μζλοσ τθσ ομάδασ αποδεκτό από το
ςφνολο των ςυμβοφλων.
Εκπαιδευτικό-φμβουλοσ
με εκπαιδευτικι πείρα και γνϊςθ ςε υλοποίθςθ παρόμοιασ δράςθσ

2. Υξφλνο

Προςδιορίηεται ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ εργαςίασ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικϊν για τθν
ανάπτυξθ τθσ κάκε ςτρατθγικισ εφαρμογισ (ςυναντιςεισ ομάδων εργαςίασ, ςυλλογι και
επεξεργαςία ςτοιχείων κ.ά.), κακϊσ και θ κατανομι του ςτο πλαίςιο του
χρονοδιαγράμματοσ τθσ δράςθσ.

Μάιοσ-Αφγουςτοσ 2011

επτζμβριοσ-Δεκζμβριοσ 2011

Λανουάριοσ - Λοφνιοσ 2012
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3. Τιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο

Περιγράφονται οι υποδομζσ και τα μζςα που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι
υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ, όπωσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, αίκουςεσ, εποπτικά μζςα,
αναλϊςιμα υλικά κτλ.

Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ απαιτείται ζντυπο επιμορφωτικό υλικό και
θλεκτρονικι ςελίδα τα οποία όμωσ κα δθμιουργθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ υποςτθρικτικισ
υποδράςθσ 5.

4. Οικονομικοί πόποι

Προςδιορίηονται οι οικονομικοί πόροι που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ
του ςχεδίου δράςθσ, όπωσ κόςτοσ επιμόρφωςθσ, υλικϊν, μετακινιςεων κτλ.
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5. Δπγαλεία παπακολούθηζηρ και αξιολόγηζηρ

Προςδιορίηονται τα μεκοδολογικά εργαλεία τα οποία απαιτοφνται για τθ
ςυλλογι/καταγραφι δεδομζνων ςτο πλαίςιο παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ
δράςθσ, όπωσ θμερολόγια, ςχζδια παρατιρθςθσ, φόρμεσ καταγραφισ, ερωτθματολόγια,
ςχζδια ςυνζντευξθσ κλπ.)

Θ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ του προγράμματοσ κα γίνει με ςυλλογι ποςοτικϊν
κριτθρίων και ερωτθματολόγια.
Σα ποςοτικά κριτιρια είναι:
Σο πλικοσ των εκπαιδευτικϊν που κα παρακολουκιςουν το ςεμινάριο και οι ϊρεσ
παρακολοφκθςθσ.
Βακμόσ ικανοποίθςθσ από το πρόγραμμα που κα υπολογιςτεί από ερωτθματολόγια
που κα απαντθκοφν από τουσ μακθτζσ.
Βακμόσ ικανοποίθςθσ από το πρόγραμμα που κα υπολογιςτεί από ερωτθματολόγια
που κα απαντθκοφν από τουσ ςυμβοφλουσ.

6. Πεγέο

Περιγράφονται οι πθγζσ που κα αξιοποιθκοφν για τθ ςυλλογι των δεδομζνων, όπωσ:
Πρακτικά Συλλόγου Διδαςκόντων, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε βάςεισ δεδομζνων,
θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων, εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ κλπ. Μπορεί να γίνει
αναφορά ςε ςχετικι με το αντικείμενο τθσ δράςθσ βιβλιογραφία (μελζτεσ, ζρευνεσ, καλζσ
πρακτικζσ).
Οι εκπαιδευτικοί που κα παρακολουκιςουν τθν επιμόρφωςθ κα
παραλάβουν
εκπαιδευτικό υλικό και βιβλιογραφία που κα τουσ δοκεί από τουσ επιμορφωτζσ.

Δ3. Πφξνη – Μέζα ηνπ ζρεδίνπ ππνδξάζεο «Αλαβάζκηζε θαη
ππνζηήξημε ηνπ ζεζκνχ ηνπ ππεχζπλνπ ηκήκαηνο».
1. Αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηελ ππνδξάζε

Προςδιορίηεται το ανκρϊπινο δυναμικό που κα εμπλακεί ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, όπωσ
εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ, ςχολικοί ςφμβουλοι, επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ κ.ά.
Για τθν οργάνωςθσ τθσ υποδράςθσ κα χρειαςτοφν:
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Οργανωτικι Επιτροπι του εμιναρίου με τουλάχιςτον τρία μζλθ ζνα εκ των οποίων
καλό κα ιταν να ανικει ςτθ διεφκυνςθ.
Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ υποδράςθσ κα χρειςτοφν:
Επιμορφωτισ εξειδικευμζνοσ ςε ψυχοπαιδαγωγικά κζματα που ςχετίηονται με τθν
ανάπτυξθ των εφιβων και προβλιματα ςχζςεων ςτισ οικογζνειεσ.
Επιμορφωτισ εξειδικευμζνοσ ςε μακθςιακά προβλιματα.
Επιμορφωτισ εξειδικευμζνοσ ςτθν νομοκεςία διαχείριςθσ προςωπικϊν δεδομζνων.
Όλοι οι επιμορφωτζσ να ζχουν πείρα ςτο αντικείμενό τουσ.

2. Υξφλνο

Προςδιορίηεται ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ εργαςίασ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικϊν για τθν
ανάπτυξθ τθσ κάκε ςτρατθγικισ εφαρμογισ (ςυναντιςεισ ομάδων εργαςίασ, ςυλλογι και
επεξεργαςία ςτοιχείων κ.ά.), κακϊσ και θ κατανομι του ςτο πλαίςιο του
χρονοδιαγράμματοσ τθσ δράςθσ.

Σο ςεμινάριο κα πραγματοποιθκεί τον Οκτϊβριο του ςχολικοφ ζτουσ 2011-12. Κατά τον
μινα αυτόν κα ζχουν ολοκλθρωκεί ςε γενικζσ γραμμζσ οι εγγραφζσ και κα ζχουν
ςχθματιςκοφν τα τμιματα.
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ τθσ υποδράςθσ ζχει ωσ εξισ:

3. Τιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο

Περιγράφονται οι υποδομζσ και τα μζςα που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι
υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ, όπωσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, αίκουςεσ, εποπτικά μζςα,
αναλϊςιμα υλικά κτλ.

Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ απαιτείται ζντυπο επιμορφωτικό υλικό και
θλεκτρονικι ςελίδα τα οποία όμωσ κα δθμιουργθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ υποςτθρικτικισ
υποδράςθσ 5.
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4. Οηθνλνκηθνί πφξνη γηα ηελ ππνδξάζε

Προςδιορίηονται οι οικονομικοί πόροι που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ
του ςχεδίου δράςθσ, όπωσ κόςτοσ επιμόρφωςθσ, υλικϊν, μετακινιςεων κτλ.

5. Δξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ππνδξάζεο

Προςδιορίηονται τα μεκοδολογικά εργαλεία τα οποία απαιτοφνται για τθ
ςυλλογι/καταγραφι δεδομζνων ςτο πλαίςιο παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ
δράςθσ, όπωσ θμερολόγια, ςχζδια παρατιρθςθσ, φόρμεσ καταγραφισ, ερωτθματολόγια,
ςχζδια ςυνζντευξθσ κλπ.)

Θ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ υποδράςθσ κα γίνε με αξιολόγθςθ :
του πλικοσ ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν
του πλικοσ Τπευκφνων τμθμάτων που αναβάκμιςαν τον ρόλο τουσ
τθσ γνϊμθ επιμορφοφμενων για τουσ επιμορφωτζσ
τθσ επίδοςθ των επιμορφοφμενων ςτο τεςτ πιςτοποίθςθσ του ςεμιναρίου

6. Πεγέο γηα ηελ ππνδξάζε

Περιγράφονται οι πθγζσ που κα αξιοποιθκοφν για τθ ςυλλογι των δεδομζνων, όπωσ:
Πρακτικά Συλλόγου Διδαςκόντων, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε βάςεισ δεδομζνων,
θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων, εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ κλπ. Μπορεί να γίνει
αναφορά ςε ςχετικι με το αντικείμενο τθσ δράςθσ βιβλιογραφία (μελζτεσ, ζρευνεσ, καλζσ
πρακτικζσ).
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Βιβλιογραφία και επιμορφωτικό υλικό που κα δοκεί από τουσ επιμορφωτζσ.

Δ4. Πφξνη – Μέζα ηνπ ζρεδίνπ ππνδξάζεο «εκηλάξην ζε γνλείο»
1. Αλζξψπηλν δπλακηθφ

Προςδιορίηεται το ανκρϊπινο δυναμικό που κα εμπλακεί ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, όπωσ
εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ, ςχολικοί ςφμβουλοι, επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ κ.ά.

Για τθν διεξαγωγι του ςεμιναρίου κα απαιτθκοφν:
4 επιμορφωτζσ/τριεσ εξειδικευμζνουσ/εσ ςε:
1. Προβλιματα των εφιβων και αντιμετϊπιςι τουσ (Ψυχοπαιδαγωγόσ)
2. Προβλιματα ναρκωτικϊν (Ψυχολόγοσ με πείρα ςε προγράμματα απεξάρτθςθσ)
3. Μακθςιακά προβλιματα (Ψυχοπαιδαγωγόσ θ Εκπαιδευτικόσ με γνϊςεισ και πζιρα
ςε παιδιά με μακθςιακά προβλιματα)
4. Εκπαιδευτικόσ ι ψυχολόγοσ με πείρα ςτο πρόβλθμα εκιςμοφ ςτο ίντερνετ (πχ
ςτζλεχοσ του Safenet)

2. Υξφλνο

Προςδιορίηεται ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ εργαςίασ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικϊν για τθν
ανάπτυξθ τθσ κάκε ςτρατθγικισ εφαρμογισ (ςυναντιςεισ ομάδων εργαςίασ, ςυλλογι και
επεξεργαςία

ςτοιχείων

κ.ά.),

κακϊσ

και

θ

κατανομι

του

ςτο

πλαίςιο

του

χρονοδιαγράμματοσ τθσ δράςθσ.

Σο ςεμινάριο κα διεξαχκεί τον Δεκζμβριο του 2011 γιατί ιδθ οι γονείσ κα ζχουν γνωρίςει το
ςχολείο και τα μζλθ τθσ ομάδασ εργαςίασ του ζργου κα ζχει τον χρόνο να το προετοιμάςει
καλφτερα.

Σο πλιρεσ χρονοδιάγραμμα τθσ υποδράςθσ είναι:
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3. Τιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο

Περιγράφονται οι υποδομζσ και τα μζςα που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι
υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ, όπωσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, αίκουςεσ, εποπτικά μζςα,
αναλϊςιμα υλικά κτλ.

Για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ απαιτείται ζντυπο επιμορφωτικό υλικό και
θλεκτρονικι ςελίδα τα οποία όμωσ κα δθμιουργθκοφν ςτο πλαίςιο τθσ υποςτθρικτικισ
υποδράςθσ 5.

4. Οηθνλνκηθνί πφξνη

Προςδιορίηονται οι οικονομικοί πόροι που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ
του ςχεδίου δράςθσ, όπωσ κόςτοσ επιμόρφωςθσ, υλικϊν, μετακινιςεων κτλ.

5. Δξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο

Προςδιορίηονται τα μεκοδολογικά εργαλεία τα οποία απαιτοφνται για τθ
ςυλλογι/καταγραφι δεδομζνων ςτο πλαίςιο παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ
δράςθσ, όπωσ θμερολόγια, ςχζδια παρατιρθςθσ, φόρμεσ καταγραφισ, ερωτθματολόγια,
ςχζδια ςυνζντευξθσ κλπ.)

Θ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ υποδράςθσ κα γίνε με αξιολόγθςθ :
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του πλικοσ ςυμμετεχόντων γονζων
τθσ γνϊμθ γονζων για το ςεμινάριο

6. Πεγέο

Περιγράφονται οι πθγζσ που κα αξιοποιθκοφν για τθ ςυλλογι των δεδομζνων, όπωσ:
Πρακτικά Συλλόγου Διδαςκόντων, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε βάςεισ δεδομζνων,
θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων, εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ κλπ. Μπορεί να γίνει
αναφορά ςε ςχετικι με το αντικείμενο τθσ δράςθσ βιβλιογραφία (μελζτεσ, ζρευνεσ, καλζσ
πρακτικζσ).

Βιβλιογραφία και επιμορφωτικό υλικό που κα δοκεί από τουσ επιμορφωτζσ.

Δ5. Πφξνη – Μέζα ηνπ ζρεδίνπ ππνδξάζεο «Τπνζηήξημεο ησλ
άιισλ

δξάζεσλ

ζηε

δεκηνπξγία

πιεξνθνξηαθνχ

θαη

εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ».

1. Αλζξψπηλν δπλακηθφ

Προςδιορίηεται το ανκρϊπινο δυναμικό που κα εμπλακεί ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ, όπωσ
εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ, ςχολικοί ςφμβουλοι, επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ κ.ά.

Για τθν υλοποίθςθ απαιτείται θ δθμιουργία ομάδασ που κα αποτελείται από 2
εκπαιδευτικοφσ πλθροφορικισ και μία φιλόλογο.

2. Υξφλνο

Προςδιορίηεται ο απαιτοφμενοσ χρόνοσ εργαςίασ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικϊν για τθν
ανάπτυξθ τθσ κάκε ςτρατθγικισ εφαρμογισ (ςυναντιςεισ ομάδων εργαςίασ, ςυλλογι και
επεξεργαςία

ςτοιχείων

κ.ά.),

κακϊσ

και

θ

κατανομι

του

ςτο

πλαίςιο

του

χρονοδιαγράμματοσ τθσ δράςθσ.
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Οι ενζργειεσ τθσ υποδράςθσ διακρίνονται ςε τζςςερισ. Κάκε ενζργεια γίνεται παράλλθλα με
τθν υποδράςθ που υποςτθρίηει.
Σο πλιρεσ χρονοδιάγραμμα τθσ υποδράςθσ είναι:

3. Τιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο
Περιγράφονται οι υποδομζσ και τα μζςα που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι
υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ, όπωσ τεχνολογικόσ εξοπλιςμόσ, αίκουςεσ, εποπτικά μζςα,
αναλϊςιμα υλικά κτλ.

Για τθν υλοποίθςθ τθσ υποδράςθσ υποςτιριξθσ απαιτοφνται

1. Τπολογιςτισ με δυνατότθτεσ γριγορθσ επεξεργαςίασ πολυμζςων για τθν
επεξεργαςία του επιμορφωτικοφ υλικοφ.
2. Πολυμθχάνθμα με οπτικόσ αναγνϊςτθσ και ζγχρωμο εκτυπωτι για τθν εκτφπωςθ
του εντυπου υλικοφ
3. φςτθμα διαδραςτικοφ πίνακα για τθν ποιοτικι υλοποίθςθ των επιμορφϊςεων.
4. Αναλϊςιμα (τονερ μελάνια και χαρτί)

4. Οηθνλνκηθνί πφξνη

Προςδιορίηονται οι οικονομικοί πόροι που απαιτοφνται για τθν αποτελεςματικι υλοποίθςθ
του ςχεδίου δράςθσ, όπωσ κόςτοσ επιμόρφωςθσ, υλικϊν, μετακινιςεων κτλ.
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5. Δξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο

Προςδιορίηονται τα μεκοδολογικά εργαλεία τα οποία απαιτοφνται για τθ
ςυλλογι/καταγραφι δεδομζνων ςτο πλαίςιο παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ
δράςθσ, όπωσ θμερολόγια, ςχζδια παρατιρθςθσ, φόρμεσ καταγραφισ, ερωτθματολόγια,
ςχζδια ςυνζντευξθσ κλπ.)

Θ παρακολοφκθςθ και αξιολόγθςθ τθσ υποδράςθσ κα γίνε με αξιολόγθςθ :
θ γνϊμθ των επιμορφοφμενων και των γονζων για τθν ιςτοςελίδα του ςχολείου
Θ γνϊμθ των επιμορφοφμενων και των γονζων για το ζντυπο υλικό

6. Πεγέο

Περιγράφονται οι πθγζσ που κα αξιοποιθκοφν για τθ ςυλλογι των δεδομζνων, όπωσ:
Πρακτικά Συλλόγου Διδαςκόντων, καταχωριςεισ του ςχολείου ςε βάςεισ δεδομζνων,
θλεκτρονικζσ βάςεισ δεδομζνων, εκπαιδευτικοί, μακθτζσ, γονείσ κλπ. Μπορεί να γίνει
αναφορά ςε ςχετικι με το αντικείμενο τθσ δράςθσ βιβλιογραφία (μελζτεσ, ζρευνεσ, καλζσ
πρακτικζσ).

Βιβλιογραφία και επιμορφωτικό υλικό που κα δοκεί από τουσ επιμορφωτζσ.

πλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο δξάζεο
Ακροίηοντασ τουσ προχπολογιςμοφσ των υποδράςεων καταλιγουμε ότι:
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Υποδράςθ
Επιμόρφωςθ εκπαιδ. Διαχ.δφςκολθσ τάξθσ...
φμβουλοι μακθτϊν

Κόςτοσ
530 €
1.060 €

Αναβάκμιςθ υπεφκυνου τμιματοσ

340 €

εμινάριο για γονείσ

600 €

Τποςτιριξθ υποδράςεων

2.050 €

ΣΥΝΟΛΟ

4.580 €
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Σ. Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Αποτυπϊνεται ςυγκεκριμζνο και ρεαλιςτικό χρονοδιάγραμμα για κάκε ςτόχο ι ςτρατθγικι
εφαρμογισ, με βάςθ τθν ιδιαιτερότθτα και τισ δυνατότθτεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ.

Σο χρονοδιάγραμμα ολόκλθρθσ τθσ δράςθσ

107

Ε. Γηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο
ζρεδίνπ δξάζεο

θαη

αμηνιφγεζεο

ηνπ

Προςδιορίηονται οι διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ που κα ακολουκιςει το ςχολείο για:
α) τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου τθσ δράςθσ (ενδιάμεςθ διαμορφωτικι αξιολόγθςθ,
ανατροφοδότθςθ, καταγραφι των ενδιάμεςων αποτελεςμάτων και δυςκολιϊν εφαρμογισ)
και
β) τθ ςυνολικι εκτίμθςθ τόςο των αποτελεςμάτων τθσ δράςθσ (τελικι αξιολόγθςθ), όςο και
τθσ διαδικαςίασ υλοποίθςισ τθσ, με βάςθ τουσ προκακοριςμζνουσ ςτόχουσ και τα κριτιρια
επιτυχίασ.
Γίνεται αναφορά
ςτισ ςυγκεκριμζνεσ μεκόδουσ και τα μζςα που κα αξιοποιθκοφν για τθ ςυλλογι και
τθν επεξεργαςία των δεδομζνων,
ςτουσ εμπλεκόμενουσ (εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ, γονείσ κ.ά.) και
ςτον χρόνο που προγραμματίηονται οι επί μζρουσ αξιολογικζσ δράςεισ κλπ.

Θ ςυνολικι δράςθ κα παρακολουκθκεί από τθν αξιολόγθςθ κριτθρίων που ςχετίηονται με
το δείκτθ χζςεισ Εκπαιδευτικϊν -Μακθτϊν αλλά και τισ επιπτϊςεισ του ςτο κλίμα ςτο
ςχολείο. Σζτοια κριτιρια είναι:
Θ μεταβολι του πλικουσ των ποινϊν
Θ βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ
Θ γνϊμθ των εκπαιδευτικϊν για τισ ςχζςεισ τουσ με τουσ μακθτζσ.
Θ γνϊμθ των μακθτϊν για τισ ςχζςεισ με τουσ εκπαιδευτικοφσ.
Θ γνϊμθ των γονζων για τθ ςχζςθ τουσ με το ςχολείο.

Σα ςτοιχεία κα ςυλλεχκοφν με τθν ίδια διαδικαςία που χρθςιμοποιικθκε κατά τθν
υλοποίθςθ τθσ ςυςτθματικισ ζκκεςθσ (2ου παραδοτζου του ζργου αυτοαξιολόγθςθσ),
δθλαδι:
ποςοτικά ςτοιχεία κα ςυλλεχκοφν από τθ βάςθ επαφοσ
θ καταγραφι τθσ γνϊμθσ κα γίνει με ερωτθματολογια που κα αναρτθκοφν ςτθ
ιςτοςελίδα του ςχολείου.
Θ ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ κα γίνει ςτο τζλοσ του 1ου τετραμινου και θ τελικι ςτο τζλοσ του
ςχολικοφ ζτουσ 2011-2012.
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5.

ΦΕΕΙ ΦΟΛΕΙΟΤ-ΓΟΝΕΩΝ
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5.1.

1ο Νηπιαγωγείο Καλλονής Λέσβου

«χέσεις χολείου – Γονέων»

χέδιο δράσης

«υμμετοχή των Γονέων στη χολική Ζωή»
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Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ

ρνιηθή Μνλάδα: 1ν Νεπηαγσγείν Καιινλήο Μπηηιήλεο, Πεξηθέξεηα Βνξ.
Αηγαίνπ
Γηεύζπλζε: Αξίζβε, 81 107, Καιινλή
Σειέθσλν: 2253022004
e-mail: mail@1nip-kallon.les.sch.gr
Αξηζκόο δηδαζθόλησλ θαηά ην 2011-12: 4

Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο: «πκκεηνρή ησλ Γνλέσλ ζηε ρνιηθή Εσή»
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 36 εβδνκάδεο

θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
θνπφο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε βειηίσζε θαη ε ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ
κεηαμχ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ κε ζηφρν ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ».
Δηδηθνί ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ήηαλ:
o Σαθηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο, ψζηε λα ππάξρεη
ζπλερήο πιεξνθφξεζε αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο.
o Οδεγίεο εθ κέξνπο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη γνλείο
κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζην ζπίηη.
o Πξνζθιήζεηο θαη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ πξνζθέξνληαο εζεινληηθή βνήζεηα.
o Δπέθηαζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ην ζπίηη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο ησλ
παηδηψλ εθηφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ.
o πκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ ,φπνπ απηφ επηηξέπεηαη.
o Οξγάλσζε ζπδεηήζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ.
o Αιιεινζεβαζκφο κεηαμχ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ.
Κύξηα Απνηειέζκαηα

Ζ επηηπρία ησλ ζηφρσλ δηαπηζηψλεηαη απφ ηηο θαηαγξαθέο ζην εκεξνιφγην ηνπ
ζρνιείνπ, ηε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ηφζν ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο δσήο
φζν θαη ζηηο επηκνξθσηηθέο/ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο αιιά θαη απφ ηηο
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απαληήζεηο ηνπο ζηα εξσηεκαηνιφγηα. Δπίζεο ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ
δηαπηζηψλεηαη θαη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ πνζνζηνχ ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ
γνλέσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο ρξνληέο.
Παξφιν πνπ ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο αληαπνθξίζεθαλ ζηηο αλάγθεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ δελ είρακε ηελ αλάινγε ζπκκεηνρή.
Δηδηθφηεξα, ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο πεξηιακβάλνπλ:
o Βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ θαη δηακφξθσζε ελφο ζηαζεξνχ πιαηζίνπ άηππσλ
θαη ηππηθψλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ.
o Γεκηνπξγία θιίκαηνο ακνηβαίνπ ζεβαζκνχ, ζεηηθήο αιιειεπίδξαζεο θαη
εκπηζηνζχλεο.
o Δλεξγνπνίεζε ηνπ ξφινπ ησλ γνλέσλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
o Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ζε δξάζεηο
ηνπ ζρνιείνπ.
o Απφθηεζε θαη αμηνπνίεζε γλψζεσλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ.
o Γεκηνπξγηθή ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ θαη άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία.
o Γεκηνπξγηθφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.
o Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζε θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.
Σα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο αμηνπνηήζεθαλ πξνο φθεινο ησλ παηδηψλ ζε
ελδνζρνιηθφ επίπεδν αιιά απνηέιεζαλ θαη βήκα αλνίγκαηνο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ
θνηλσλία ζε εμσζρνιηθφ. Σφζν νη γνλείο φζν θαη νη ππφινηπνη πνπ ελεπιάθεζαλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηέο καο ήξζαλ ζε επαθή κε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα θαη ηνλ ηξφπν
εξγαζίαο κέζα ζε απηή. Δλεκεξψζεθαλ θαη βειηίσζαλ ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζε
ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη δηαπαηδαγψγεζεο ησλ παηδηψλ ηνπο. Καηαλφεζαλ ηα
πξνβιήκαηα θαη αλέιαβαλ ελεξγφ ξφιν κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο θαη
εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ ηνπο.

Ραρουςιάηονται:
τοιχεία που αφοροφν το χζδιο Δράςθσ που υλοποιικθκε από το 1ο Νθπιαγωγείο
Καλλονισ Μυτιλινθσ κατά το ςχολικό ζτοσ 2011-2012. Ειδικότερα, παρουςιάηεται το
παράρτθμα που επιςυνάπτεται ςτθν Ετιςια Ζκκεςθ Αυτοαξιολόγθςθσ του ςχολείου και
αναφζρεται ςτα ακόλουκα:
o
o
o
o
o

Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ
τρατθγικζσ εφαρμογισ ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ
Αποτελζςματα αξιολόγθςθσ τθσ Δράςθσ
Ερωτθματολόγια
Ζντυπο Τλικό
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1ν 2/ζ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΚΑΛΛΟΝΖ

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΧΝ ΓΟΝΔΧΝ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΕΧΖ

Παξάξη ε κα

Γηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο

Γξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην έηνο 2011 - 2012

Απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ

Δξσηεκαηνιφγηα

Έληππν Τιηθφ
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ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ
Καηά ην 2ν
έηνο
2011-2012
εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο
απηναμηνιφγεζεο ,
ην νπνίν πξαγκαηνπνηεί ην 1 ν 2/ζ Νεπηαγσγείν
Καιινλήο, αθνινπζήζεθαλ νη εμήο δηαδηθαζίεο γηα ηελ πινπνίεζεο ηεο
Γξάζεο :
Α. πλεδξίαζε ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ φπνπ :
- Έγηλε ελεκέξσζε απφ ηελ πξντζηακέλε ηνπ Νεπηαγσγείνπ, γηα ηελ
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Γξάζεο,
βάζε ησλ ζηφρσλ πνπ είραλ ηεζεί ην πξνεγνχκελν έηνο ( 2010 – 2011 ) .
- Έγηλε ε ζχζηαζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ζρνιείνπ πνπ απνηειείηαη απφ
ηελ Πξντζηακέλε θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ Νεπηαγσγείνπ ( ζπλνιηθά 4
άηνκα ) .
- πληνληζηήο ηεο Γξάζεο νξίζηεθε ε πξντζηακέλε θαη κηα εθπαηδεπηηθφο
πξαθηηθνγξάθνο.
- Απνθαζίζηεθε απφ ηελ νινκέιεηα λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλεδξηάζεηο 1 2 θάζε κήλα, γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη γηα ηελ
παξαθνινχζεζε θάζε δξάζεο-αλαηξνθνδφηεζε θάζε δξάζεο.
- Απαξαίηεην θξίζεθε ε ηήξεζε εκεξνινγίνπ φπνπ ζα θαηαγξάθνληαλ νη
δξάζεηο φπσο επίζεο θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο δξάζεο . Γηα ην ζθνπφ
απηφ πξνηάζεθε λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ
εξσηεκαηνιφγηα,
δειηία
ζπλεληεχμεσλ θαη θφξκεο θαηαγξαθήο, ψζηε λα απνηππψλνληαη θαιχηεξα
ηα απνηειέζκαηα ησλ δξάζεσλ .
Β. Δλεκέξσζε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ
απφ ηελ πξντζηακέλε ηνπ
Νεπηαγσγείνπ, γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ηεο Γξάζεο . Παξάιιεια δεηήζεθε κε εξσηεκαηνιφγην
απφ ηνπο γνλείο λα πξνηείλνπλ θαη νη ίδηνη ηνπο ηνκείο ή ηηο δξαζηεξηφηεηεο
ζηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκκεηέρνπλ.
Γ. Δλεκέξσζε γηα ην πξφγξακκα ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ απφ ηε
χκβνπιν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο,
ηελ Πξντζηακέλε Δπηζηεκνληθήο
Καζνδήγεζεο θαη ηνλ Κξηηηθφ Φίιν.
ε ζπλεδξίαζε θάζε κήλα πξνγξακκαηίδνληαλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη κε
αλαθνηλψζεηο πξνο ηνπο γνλείο ( είηε αηνκηθά είηε κε αλάξηεζε ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ), δεηνχληαλ πξνηάζεηο γηα ζπκκεηνρή ή εζεινληηθή
βνήζεηα αληίζηνηρα. ηελ
επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο νινκέιεηαο
θαηαζέηνληαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε δξάζεο θαη θαηαγξάθνληαλ ζην
εκεξνιφγην ηεο νκάδαο ψζηε λα γίλεηε θαιχηεξα ε παξαθνινχζεζε ηεο
δξάζεο θαη ε αλαηξνθνδφηεζή ηεο.
Σα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ ζπδεηήζεθαλ θαη θαηαηέζεθαλ
ζηελ ηειηθή ζπλεδξίαζε ηεο νινκέιεηαο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε
ζχληαμε ηε εηήζηαο έθζεζεο απηναμηνιφγεζεο.
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ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ
Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΟΤ ΠΡΟΚΑΘΟΡΗΜΔΝΟΤ ΣΟΥΟΤ

ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ ΣΟΥΧΝ

ΣΟΥΟΗ

 Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε ζην ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ
απφ ηελ πξντζηακέλε θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ κε ζέκα
ηε ιεηηνπξγία ηνπ Νεπ/γείνπ, ηελ νξγάλσζε ηεο ζρνιηθήο
δσήο, ηηο απαηηήζεηο ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκ-καηνο θαη ηελ
επηθνηλσλία κε ην Νεπ/γείν.

Σαθηηθή
επηθνηλσλία
κεηαμχ
ζρνιείνπ νηθνγέλεηαο
ψζηε λα
ππάξρεη
ζπλερήο
πιεξνθφξε
ζε αλάκεζα
ζηηο δχν
πιεπξέο.

 Γηαλνκή εγθπθιίνπ
κε πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε
ιεηηνπξγία, ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ηηο
ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ηφζν ησλ γνληψλ, ησλ
λεπίσλ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ.


Δλεκεξσηηθή ζπλάληεζε ζην ρψξν ηνπ Νεπηαγσγείνπ
απφ ηελ πξντζηακέλε θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ κε ην
χιινγν Γνλέσλ, κε ζέκα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Νεπ/γείνπ ζην
πξφγξακκα ηεο απηναμηνιφγεζεο, ηνλ πξνγξακκαηη-ζκφ
ησλ δξάζεσλ, ηελ θαηάζεζε πξνηάζεσλ θη εθδήισζε
ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο γνλείο, γηα ζπκκεηνρή ζην
πξφγξακκα.

 Αλάξηεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ - ελεκεξψζεσλ
πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ Νεπηαγσγείνπ , ηελ πξαγκαηνπνίεζε νξγαλσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ
θαη ηνπο
ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ θαη λα
βνεζήζνπλ νη γνλείο, είηε πξνκεζεχνληαο βηβιία,επνπηηθφ
πιηθφ είηε ζπκκεηέρνληαο νη ίδηνη ζηελ δξαζηεξηφηεηα θαη
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
 Γηαλνκή ελεκεξσηηθψλ ζεκεησκάησλ θαη ηειεθσληθή
επηθνηλσλία, αηνκηθά, γηα ηελ ελεκέξσζε θαη επίιπζε
ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί.
 Δλεκέξσζε ησλ γνλέσλ, ζε αηνκηθφ επίπεδν, κία θνξά
ην κήλα, γηα ηελ
εμέιημή ηνπ παηδηνχ βάζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπ Νεπηαγσγείνπ θαη ηηο αλάγθεο παξνρήο
βνήζεηαο. Παξνπζίαζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ παηδηνχ θαη
ζπδήηεζε γηα επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ απφ ζέκαηα
ζπκπεξηθνξάο.
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 Δλεκέξσζε ησλ γνλέσλ, κε νκηιία απφ ηνπο
εθπαηδεπηη-θνχο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, κε ζέκα ηελ
αλάγλσζε βηβιίσλ θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο
Γαλεηζηηθήο Βηβιηνζήθεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ.
Οδεγίεο ζηνπο γνλείο γηα δξαζηεξηφ-ηεηεο ζην ζπίηη
κεηά ηελ αλάγλσζε βηβιίσλ –παξακπζηψλ.
Οδεγίεο εθ
κέξνπο ηνπ
ζρνιείνπ
γηα ηνπο
ηξφπνπο κε
ηνπο
νπνίνπο νη
γνλείο
κπνξνχλ λα
ζπκκεηάζρν
πλ ζε
καζεζηαθέο
δηαδηθαζίεο
ζην ζπίηη.

 Οκηιία - ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ, απφ ηνπο
εθπαηδεπηη-θνχο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, κε ζέκα ηελ
δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζην Νεπηαγσγείν θαη ηνλ
ηξφπν πνπ κπν-ξνχλ πνπ κπνξνχλ νη γνλείο λα
ζπκκεηέρνπλ θαη ζην ζπίηη κε παηρλίδηα –
δξαζηεξηφηεηεο .
 Οκηιία - ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ, απφ ηνπο
εθπαηδεπηη-θνχο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, κε ζέκα ηελ δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην Νεπηαγσγείν
θαη ηνλ ηξφπν πνπ κπνξνχλ νη γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ
θαη ζην ζπίηη κε παηρλίδηα – δξαζηεξηφηεηεο .

 Δζεινληηθή εξγαζία απφ δχν γνλείο κε αληηθείκελν
ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πδξνξξνψλ ζηα θηήξηα ηνπ
Νεπηαγσγείνπ.
Πξνζθιήζεη
ο θαη
ζπκκεηνρή
ησλ γνλέσλ
ζηελ
αλάπηπμε
ηνπ
πξνγξάκκα
ηνο
δξαζηεξηνη
ήησλ ηνπ
ζρνιείνπ
πξνζθέξνλ
ηαο
εζεινληηθή
βνήζεηα.

 Δζεινληηθή εξγαζία απφ γνλείο γηα ηελ πεξηπνίεζε
ηνπ αχιηνπ ρψξνπ, θιάδεκα ησλ θπηψλ θαη θνπή ηνπ
γθαδφλ ζηελ απιή ηνπ Νεπ/γείνπ.
 Δζεινληηθή εξγαζία απφ
γνλέα
επηζθεπάδνληαο εμνπιηζκφ ηνπ Νεπ/γείνπ.

καξαγθφ

 πκκεηνρή δχν γνλέσλ ζε πξνγξακκαηηζκέλε
δξαζηεξηφηεηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ζπλνδεχνληαο ηα
παηδηά θαη βνεζψληαο ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαηά ηελ επίζθεςε ζε νηλνπνηείν ηεο πεξηνρήο.
 πκκεηνρή κεηέξσλ ζε πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Νεπηαγσγείνπ, πξνκεζεχνληαο πιηθά γηα
παξαζθεπή γιπθψλ θαη θαηαζθεπάδνληαο καδί κε ηα
παηδηά κνπζηνθνχινπξα, ειηφςσκα, βαζηιφπηηα,
ιαδαξάθηα θαη θνπινπξάθηα. Σα παηδηά έγηλαλ κηθξνί
δαραξνπιάζηεο θαη κε ηε βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε
ησλ κεηέξσλ απφιαπζαλ ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπο.
 Δζεινληηθή εξγαζία γνληψλ κε ηελ θαηάζθεπή
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ζηνιψλ γηα ηελ Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή ηνπ
Νεπ/γείνπ, ηελ παξαζθεπή θαη πξνζθνξά γιπθψλ
ζηα παηδηά θαηά ηε Υξηζηνπγελληάηηθε γηνξηή.
 Πξνκήζεηα
επνπηηθνχ
πιηθνχ,
βηβιίσλ,
αληηθεηκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε
εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακ-κάησλ
θαη
ζρεδίσλ
εξγαζίαο. ( βηβιία γηα ηελ ειηά, γηα ηα Υξηζηνχγελλα
δηαθνζκεηηθφ αληηθείκελν απφ μχιν ειηάο, θαηαζθεπή
απφ παηέξα κνιπβνζήθεο απφ μχιν ειηάο ).
 Καηαζθεπή απφ ηνπο γνλείο δηαθνζκεηηθψλ
αληηθεηκέλσλ, γιπθψλ θαη πξνζθνξά δηθψλ ηνπο
δηαθνζκεηηθψλ κε ζθνπφ ηελ πψιεζή ηνπο ζε
Υξηζηνπγελληάηηθν Bazar. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ
θαηαζθεπάζηεθαλ απφ παηέξα βάζεηο απφ μχιν
ειηάο κε ηα νπνία έθηηαμαλ ηα λήπηα θεξνπήγηα.
 πκκεηνρή δχν γνλέσλ ζε πξνγξακκαηηζκέλε
δξαζηε-ξηφηεηα ηνπ Νεπ/γείνπ, ζπλνδεχνληαο ηα
παηδηά θαη βνε-ζψληαο ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο
θαηά ηελ επίζθε-ςε ζε αξηνπνηείν θαη ζε
νδνληηαηξείν.
 πκκεηνρή παηέξα αξηνπνηνχ ζε εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα δείρλνληαο ζην αξηνπνηείν ηνπ ηε
δηαδηθαζία
παξαγσγήο
ςσκηνχ.
Σα
παηδηά
ελεπιάθεζαλ θαη απηά ζηε δηαδηθαζία θαζψο έγηλαλ θη
απηά κηθξνί αξηνπνηνί.
 πκκεηνρή
νδνληηάηξνπ,
ζείαο
λεπίνπ
ζε
εθπαηδεπηηθή
δξαζηεξηφηεηα
δείρλνληαο
ζην
νδνληηαηξείν ηνπο θαλφ-λεο γηα ηελ ζηνκαηηθή πγηεηλή
θαη πεξηπνίεζε ησλ δνλ-ηηψλ. Σα παηδηά δέρηεθαλ ηηο
ππεξεζίεο θαη ηε ζπκβνπ-ιεπηηθή απφ ηελ νδνληίαηξν
γηα ηελ πγηεηλή ησλ δνληηψλ ηνπο.
 Πξνκήζεηα ηνπ Νεπηαγσγείνπ κε δηάθνξα πιηθά γηα
θαηαζθεπέο .
 Αλάιεςε απφ κεηέξεο, εθ πεξηηξνπήο, ηεο
θαζαξηφηε-ηαο ηνπ ηκαηηζκνχ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε
ζην Νεπ/γείν.
 πκκεηνρή ησλ γνληψλ ζε θηιαλζξσπηθή δξάζε
πξνζθέξνληαο ηξφθηκα, ξνχρα, παηρλίδηα, ζην
ζρνιείν, γηα ην ζχιινγν
ζίηηζεο ειηθησκέλσλ
«ηηίδσ».
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 πκκεηνρή γνλέσλ ζε δξάζε ηνπ Νεπηαγσγείνπ γηα
θαζαξηζκφ καδί κε ηα παηδηά, ηεο παξαιίαο ηεο
θάιαο Καιινλήο ηελ εκέξα πεξηβάιινληνο. Ζ ελεξγή
ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ ζε πεξηβαιινληηθή δξάζε
έδσζε θαη ζηα παηδηά ην παξάδεηγκα ηεο πξνζσπηθήο
καο ζπκβνιήο ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο
φισλ καο.
 πκκεηνρή θαη βνήζεηα απφ παηέξα ζηελ
θαηαζθεπή ζθεληθψλ γηα ηελ θαινθαηξηλή γηνξηή ηνπ
Νεπηαγσγείνπ.
πκκεηνρή
ησλ γνλέσλ
ζε ιήςε
απνθάζεσλ
πνπ
αθνξνχλ ηε
ιεηηνπξγία
ηνπ
ζρνιείνπ,
φπνπ απηφ
επηηξέπεηαη.

 Οξγάλσζε απφ ην ζχιινγν γνλέσλ εθδήισζε
ρνξνχ γηα ηα παηδηά, φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε
Υξηζηνπγελ-ληάηηθν
Bazar, θαη ηα ρξήκαηα πνπ
ζπγθεληξψζεθαλ
δηαηέζεθαλ
ζηελ
νηθνλνκηθή
ελίζρπζε ηνπ ζπιιφγνπ « Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ».




Οξγάλσζε
ζπδεηήζεσλ
κε ηε
ζπκκεηνρή
εηδηθψλ
επηζηεκφλσ
λ.

Πξνγξακκαηηζκφο,
δηνξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε
απφ ην χιινγν Γνλέσλ απνθξηάηηθνπ ρνξνχ γηα ηα
παηδηά θαη παξαζθεπή εδεζκάησλ απφ ηνπο γνλείο.

Δπηκφξθσζε ησλ γνλέσλ κε νκηιία απφ ηε ρνιηθή
χκβνπιν Πξνζρνιηθήο Αγσγήο , Κιενπάηξα Γηαλλνπνχινπ κε ζέκα: «Ζ κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ απφ ην
Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθφ ρνιείν». πδεηήζεθαλ ζέκαηα
ζρεηηθά κε ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζην Νεπηαγσγείν θαη
ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ θαη γηα ηνπο ηξφπνπο πνπ
κπνξνχλ λα ηα βνεζήζνπλ νη γνλείο ζην ζπίηη .



Δπηκφξθσζε ησλ γνλέσλ κε νκηιία απφ ςπρνιφγν,
Γηψηα Σακηάκε, κε ζέκα « Ζ ζπκβνιή ησλ νξίσλ ζηε
δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ». Μεηά ηελ νκηιία
αθνινχζεζε ζπδήηεζε φπνπ νη γνλείο δήηεζαλ βνήζεηα θαη
απαληήζεηο ζε πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζρεηηθά
κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο – Γηαλνκή
εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο γνλείο.



Δπηκφξθσζε ησλ γνλέσλ κε νκηιία απφ ηελ Πξντζηακέλε Δπηζηεκνληθήο θαη Παηδαγσγηθήο Καζνδήγεζεο,
ηαπξνχια Λπθηαξδνπνχινπ, κε ζέκα
« Γεμηφηεηεο
επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε γνλείο παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο
- Καιιηέξγεηα ηεο απηνεθηίκεζεο ». Ζ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηνπ ζέκαηνο έγηλε θαη κε ηνπνζεηήζεηο θαη απφ ηνπο
γνλείο φπνπ θαηαβιήζεθε πξνζπάζεηα λα θαιπθζνχλ φινη
νη πξνβιεκαηηζκνί θαη νη εξσηήζεηο απφ ηε κεξηά ησλ
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γνληψλ - Γηαλνκή εξσηεκαηνινγίνπ ζηνπο γνλείο.
Αιιεινζεβ
αζκφο
κεηαμχ
γνλέσλ θαη
εθπαηδεπηηθ
ψλ.

 H επηθξάηεζε ηνπ θαινχ θιίκαηνο ζηηο ζρέζεηο γνλέσλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ θαζνξίδεη ηελ πνξεία θαη εμέιημε θάζε δξάζεο
σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΧΝ ΓΡΑΔΧΝ
Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΗΜΔΝΑ ΚΡΗΣΖΡΗΑ
ΔΠΗΣΤΥΗΑ

1νο ηφρνο :

Σαρηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ζρνιείνπ-νηθνγέλεηαο ψζηε λα
ππάξρεη ζπλερήο πιεξνθφξεζε αλάκεζα ζηηο δχν πιεπξέο .

Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ Γξάζεο σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ
πξψηνπ ζηφρνπ ήηαλ ζεηηθά θαη επνηθνδνκεηηθά . Τπήξρε ζπλερήο ελεκέξσζε απφ
ηελ πιεπξά ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηνπο γνλείο :
κέζσ ησλ ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ κε
ηνπο γνλείο ( γηα ελεκέξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο απηναμνιφγεζεο, ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ην πξφγξακκα ηνπ Νεπηαγσγείνπ, ηελ
επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν).
Έγηλαλ : 3 ζπλαληήζεηο .
κέζσ ησλ εγθπθιίσλ πνπ δηαλεκήζεθαλ ( ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ, ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ηνπ ζρνιείνπ, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα
δηθαηψκαηα γνληψλ, εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ) .
Γηαλεκήζεθαλ : 2 εγθχθιηνη .
κέζσ ησλ αηνκηθψλ ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ηνπο γνλείο, κία
θνξά ην κήλα ,
( γηα ελεκέξσζε ηεο πξνφδνπ, ζπκπεξηθνξάο, portfolio) .
Έγηλαλ : 6 ζπλαληήζεηο .
κέζσ ησλ αλαθνηλψζεσλ πνπ αθνξνχζαλ ζέκαηα ιεηηνπξγηθά,
εθπαηδεπηηθά ( είηε ήηαλ αλαξηεκέλα ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ, είηε
δηαλέκνληαλ αηνκηθά ).
κέζσ ηεο ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ( γηα ελεκέξσζε ή επίιπζε θάπνηνπ
πξνβιήκαηνο ).
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κέζσ ησλ άηππσλ ζπλαληήζεσλ .
κέζσ ηεο δηαλνκήο ελεκεξσηηθψλ εληχπσλ.
Γηαλεκήζεθαλ : 5 έληππα.

Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο δξάζεο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφ.
Έλαο κηθξφο αξηζκφο γνληψλ αλαιθάβεησλ ( αιινδαπνί θαη αζίγγαλνη ), ζηελ
πεξίπησζε ησλ γξαπηψλ ελεκεξψζεσλ νδήγεζε ζε αλαηξνθνδφηεζε ηεο δξάζεο
θαη φπνπ ρξεηαδφηαλ γηλφηαλ εμαηνκηθεπκέλε πξνζέγγηζε.
ηελ πεξίπησζε ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ, φζνλ
αθνξά ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο αηνκηθέο ζπλαληήζεηο, απφ ην ζχλνιν ησλ γνληψλ
πξνζήιζαλ πεξίπνπ νη κηζνί. Παξ’ φιεο ηηο αλαθνηλψζεηο απφ ηε κεξηά ηνπ
ζρνιείνπ δελ παξαηεξή-ζεθε κεγαιχηεξε πξνζέιεπζε.

2νο ηφρνο : Οδεγίεο εθ κέξνπο ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο νη γνλείο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε καζεζηαθέο
δηαδηθαζίεο ζην ζπίηη.

Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ Γξάζεο σο πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ
δεχηεξνπ
ζηφρνπ
κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζεηηθά σο πξνο ηελ
πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γξάζεο .
Έγηλε ελεκέξσζε θαη εκπινθή ησλ γνληψλ ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο :
κέζσ ησλ ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ κε ηνπο
γνλείο ( ελεκέξσζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο,
ελεκέξσζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο γιψζζαο ζην Νεπηαγσγείν, ελεκέξσζε γηα
ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ ζην Νεπηαγσγείν θαη νδεγίεο γηα ην πψο
κπνξνχλ νη γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ
ζε καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο ζην ζπίηη).
Έγηλαλ : 3 ζπλαληήζεηο .
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Σν πνζνζηφ επηηπρίαο ηεο δξάζεο σο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο βάζε ηνπ
πξνγξακκαηηζκνχ ηεο είλαη ηθαλνπνηεηηθφ.
Σν πνζνζηφ επηηπρίαο
ζπλαληήζεηο

ηεο δξάζεο βάζε ηεο παξνπζίαο ησλ γνληψλ ζηηο

( πεξίπνπ νη κηζνί ) δελ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθφ, παξά ηηο αλαθνηλψζεηο απφ ηε
κεξηά ηνπ ζρνιείνπ.
Απφ ηνπο γνλείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο ζπλαληήζεηο ζρεδφλ φινη αθνινχζεζαλ
ηηο νδεγίεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ζπκκεηείραλ θαη ζην ζπίηη κε δξαζηεξηφηεηεο κε
αθνξκή ηελ αλάγλσζε , ηε γξαθή θαη ηα καζεκαηηθά. ινη ζρεδφλ νη γνλείο
αζρνιήζεθαλ κε ηελ αλάγλσζε ησλ βηβιίσλ, ζπδήηεζαλ κε ηα παηδηά ηνπο γηα
ην πεξηερφκελν, θαη αζρνιήζεθαλ κε ηελ ηρλνγξάθεζε ηεο ηζηνξίαο απφ ην
παηδί . Έλα κηθξφ πνζνζηφ αθηέξσζαλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ζε γισζζηθά
παηρλίδηα κε αθνξκή ηελ ηζηνξία πνπ δηάβαζαλ θαη θαηέγξαςαλ ηελ αθήγεζε
ηνπ παηδηνχ.
Σα απνηειέζκαηα ήηαλ πνιχ ζεηηθά .

3νο ηφρνο : Πξνζθιήζεηο θαη ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ
πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ πξνζθέξνληαο
εζεινληηθή βνήζεηα.
Σα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ Γξάζεο σο πξνο ηελ
επίηεπμε ηνπ ηξίηνπ ζηφρνπ
ήηαλ πνιχ ηθαλνπνηεηηθά.
Τπήξμε
κεγάιε
αληαπφθξηζε απφ γνλείο γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ
θαη πξνζθνξά εζεινληηθήο βνήζεηαο :
κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γνληψλ ζε πξνγξακκαηηζκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο
( ζπκκεηνρή κεηέξσλ θαη γηαγηάο ζε καγεηξηθή, δαραξνπιαζηηθή )
Έγηλαλ : 5 δξαζηεξηφηεηεο

κέζσ ηεο εκπινθήο ζε εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ( ζείαο νδνληηάηξνπ,
παηέξα αξηνπνηνχ, ζπλνδψλ ζε επηζθέςεηο )
Έγηλαλ : 3 δξαζηεξηφηεηεο
κέζσ ηεο πξνζθνξάο πιηθψλ (πιηθά γηα θαηαζθεπέο, γηα θαζαξηφηεηα,
επνπηηθφ πιηθφ )
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κέζσ ηεο πξνζθνξάο εζεινληηθήο βνήζεηαο ( θαζαξηζκφο πδξνξξνψλ,
θνπήο γθαδφλ,
επηζθεπψλ – ζπληήξεζε εμνπιηζκνχ, θαζαξηφηεηα ηνπ ηκαηηζκνχ, βνήζεηα
ζηελ θαηαζθεπή ζθεληθψλ, θαηαζθεπή ζηνιψλ )
Έγηλαλ : 10 εζεινληηθέο ζπκκεηνρέο .
κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζε πνιηηηζηηθέο δξάζεηο ( πξνζθνξά θαηαζθεπψλ
θαη αληηθεηκέλσλ γηα θηιαλζξσπηθή εθδήισζε, βνήζεηα ζε πεξηβαιινληηθή
δξάζε )
Έγηλαλ : 2 δξάζεηο

Σν απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ηξίηνπ ζηφρνπ ήηαλ πξαγκαηηθά
επηηπρέο ηφζν σο πξνο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο δξάζεο φζν θαη σο πξνο
ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ γνληψλ. Τπήξμε αληαπφθξηζε απφ αξθεηνχο
γνλείο γηα ζπκκεηνρή θαη πξνζθνξά εζεινληηθήο βνήζεηαο , είηε θαηφπηλ
πξφζθιεζεο απφ ην ζρνιείν , είηε κεηά απφ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο απφ
ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο . Σν ζεηηθφ απνηέιεζκα ήηαλ πνιχ ελζαξξπληηθφ ζηελ
έθβαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο . Ζ εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή θαη
βνήζεηα ήηαλ κεγαιχηεξε απφ άιιεο θνξέο θαη θαηαλεκήζεθε ζε δηάθνξνπο
ηνκείο ηεο ζρνιηθήο δσήο

4νο ηφρνο : πκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε ιήςε απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ απηφ επηηξέπεηαη.
Θεηηθή ήηαλ ε δξάζε ηνπ ζπιιφγνπ γνλέσλ ν νπνίνο αλέιαβε πξσηνβνπιία θαη
ζε ζπλελλφεζε κε ην ζρνιείν ζπκκεηείρε ζε ιήςε απνθάζεσλ :
κέζσ ηεο νξγάλσζεο εθδειψζεσλ ( ρξηζηνπγελληάηηθνπ ρνξνχ,
θηιαλζξσπηθνχ bazaar,
απνθξηάηηθνπ ρνξνχ )

Ζ δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ φπνπ νη γνλείο ζπκκεηείραλ κε ηελ πξνζθνξά
εξγαζίαο ηνπο, είλαη θξηηήξην επηηπρίαο ηεο δξάζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο
δξάζεο ήηαλ ζεηηθά αθνχ ελίζρπζαλ ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ θνηλσλία
θαη έηπραλ ηεο αληαπφθξηζεο ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ γνληψλ.

Έγηλαλ : 2 εθδειψζεηο.
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5νο ηφρνο : Οξγάλσζε ζπδεηήζεσλ κε ηε ζπκκεηνρή εηδηθψλ
επηζηεκφλσλ.
Ζ Γξάζε πξαγκαηνπνηήζεθε επηηπρψο σο πξνο ηελ ηήξεζε ηνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
κέζσ ηεο νξγάλσζεο ζπδεηήζεσλ κε ζπκκεηνρή εηδηθψλ επηζηεκφλσλ (
νκηιία ηεο ζρνιηθήο ζπκβνχινπ, ςπρνιφγνπ θαη ηεο Πξντζηακέλεο επηζηεκνληθήο
θαζνδήγεζεο ).
Έγηλαλ : 3 νκηιίεο

Ζ επίηεπμε ηνπ πέκπηνπ ζηφρνπ σο πξνο ηε δηνξγάλσζε νκηιηψλ ήηαλ
ηθαλνπνηεηηθή. Ζ ζπκκεηνρή φκσο γνληψλ ζηηο νκηιίεο δελ ήηαλ ε αλακελφκελε
δεδνκέλνπ φηη ε επηινγή ησλ ζεκάησλ έγηλε απφ ηνπο ίδηνπο. Παξ’ φιν πνπ έγηλε
αλαηξνθνδφηεζε ηεο δξάζεο κε εξσηεκαηνιφγηα θαη αλάινγεο αλαθνηλψζεηο ε
δξάζε δελ ζεκείσζε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Σν κηθξφ πνζνζηφ ζπκκεηνρήο
ησλ γνληψλ ήηαλ απνζαξξπληηθφ . Σν ζεηηθφ απνηέιεζκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ
δξαζηεξηφηεηα είλαη ε ηθαλνπνίεζε φζσλ παξαθνινχζεζαλ θαη ε επηζπκία ηνπο λα
επαλαιεθζνχλ αλάινγεο δξάζεηο.

6νο ηφρνο : Αιιεινζεβαζκφο κεηαμχ γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ.

Σν ζεηηθφ θιίκα κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ γνληψλ θαη ν αιιεινζεβαζκφο
βνήζεζαλ
ζηελ
εμέιημε ηεο δξάζεο θαη έπαημαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ
πξαγκαηνπνίεζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο. Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν, έθαλαλ ην
πξφγξακκα ηεο « ζπκκεηνρήο ησλ γνληψλ ζηε ζρνιηθή δσή» πην νπζηαζηηθφ, κε
ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο .
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΑ

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΑΤΣΟΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΟΝΔΧΝ
Αγαπεηνί γνλείο.
Με ην μεθίλεκα ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο ζαο παξνπζηάδνπκε έλα
εξσηεκαηνιφγην πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα ζαο βνεζήζεη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ
ησλ αλαγθψλ ηνπ παηδηνχ ζαο, θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ζαο κε
ην ζρνιείν.
Αο αλαξσηεζεί ν θαζέλαο:
Α. ηελ θαιιηέξγεηα ηεο γιψζζαο
1. Αθνχσ πξνζεθηηθά θαη δείρλσ ελδηαθέξνλ ζε φ,ηη κνπ ιέεη ην παηδί κνπ;
2. Απαληψ ζε εξσηήζεηο ηνπ παηδηνχ κνπ;
3. Απαληψ ζην παηδί κνπ κε πιήξεηο πξνηάζεηο ή ζεσξψ πνιιά πξάγκαηα
απηνλφεηα;
4. πδεηψ κε ην παηδί κνπ απηά πνπ βιέπεη ζηελ ηειεφξαζε;
5. πδεηψ κε ην παηδί κνπ πάλσ ζηηο εκπεηξίεο πνπ θνπβαιά απφ ην ζρνιείν;
6. Δλζαξξχλσ ην παηδί κνπ λα γξάθεη;
7. Γηαβάδσ ηζηνξίεο, παξακχζηα ή άιιν ζην παηδί κνπ;
8. Γίλσ ηελ επθαηξία ζην παηδί κνπ λα κε βιέπεη λα δηαβάδσ;
9. Δπηζθέπηνκαη κε ην παηδί κνπ εθζέζεηο βηβιίσλ;
10. Φέξλσ βηβιία ζην παηδί κνπ, αγνξάδσ βηβιία κε ην παηδί κνπ γη απηφ ην ίδην;
11. Μαζαίλσ ζην παηδί κνπ λα θξνληίδεη ηα βηβιίν ηνπ;
12. Δμεγψ ζην παηδί κνπ ην γηαηί πξέπεη λα γίλεη θάηη έηζη ή αιιηψο , ψζηε λα
ζπλδέεη ηελ αηηία κε ην απνηέιεζκα θαη λα γίλεη ηθαλφ ζηνπο ζπιινγηζκνχο;
13. Τπνζηεξίδσ ην παηδί κνπ λα ελδηαθέξεηαη θαη λα ππεξεηεί θνηλέο επζχλεο θαη
ζπκθέξνληα θαη φρη κφλν ηα ηνπ εαπηνχ ηνπ;
14. Βνεζψ ην παηδί κνπ λα έρεη νκαιή ζρέζε κε ηελ θχζε θαη λα ηελ πξνζηαηεχεη
ηφζν φζν απηφ είλαη ζηηο δπλάκεηο ηνπ;

Β. ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ινγηθνκαζεκαηηθήο ζθέςεο
1. Δλζαξξχλσ ην παηδί κνπ ζηα καζεκαηηθά;
2. Γεκηνπξγψ θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηζκνχ πνπ λα θαιιηεξγνχλ ηελ
καζεκαηηθή ζθέςε;
3. Παίξλσ ην παηδί κνπ γηα ςψληα, ψζηε λα γίλεηαη ε πξψηε εθαξκνγή ησλ
καζεκαηηθψλ ζηε δσή;
4. Γηδάζθσ ηε ζνθία ηεο νηθνλνκίαο κε ην λα ηεθκεξηψλσ γηαηί πξέπεη λα
αγνξάζσ απηφ ην πξντφλ θη φρη θάπνην άιιν;
5. Γηδάζθσ ζην παηδί κνπ λα εθηηκά ηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηελ εξγαζία
πνπ θξχβεη θάζε αγαζφ;
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Γ. ηελ ζπλαηζζεκαηηθή ηνπ ηζνξξνπία.
1. Υακνγειψ ζπρλά ζην ζπίηη;
2. Δπαηλψ ην παηδί κνπ γηα φιεο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ πνπ απνβιέπνπλ ζε
ζεηηθέο πξάμεηο;
3. πδεηψ καδί ηνπ γηα ηα ιάζε ηνπ, γηα ην θαιφ γηα ην θαθφ, γηα ην αιεζηλφ θαη
ην ςεχηηθν, γηα ην σξαίν θαη ην άζρεκν;
4. Απνθεχγσ λα ην ζπγθξίλσ κε άιια παηδηά;
5. Τπνζηεξίδσ ην παηδί κνπ λα γίλεη ππεχζπλν θαη ην ελζαξξχλσ λα δνθηκάδεη
λέα πξάγκαηα;

Απνθεχγσ λα ζπδεηψ κπξνζηά ζην παηδί κνπ γηα ηα ιάζε πνπ, θαηά ηε
γλψκε κνπ, έρεη θάλεη ν δάζθαινο, ζπδεηψληαο απηά κφλν κε ην δάζθαιν,
απνθεχγνληαο έηζη ηε ζχγθξνπζε ζηα πξφηππα;
Γ. ηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο.
1. Παξαθνινπζψ ηηο ζπλειεχζεηο ησλ γνλέσλ;
2. Γλσξίδσ ην ζθνπφ ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ;
3. Πξνζθέξσ ηηο ππεξεζίεο κνπ σο εζεινληήο;
4. Βνεζψ ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζηελ πινπνίεζε ηνπ ζρνιηθνχ
πξνγξάκκαηνο;
Δ. Γεληθφηεξα
1.
ηέιλσ ην παηδί κνπ ζην ζρνιείν θαζεκεξηλά θαη ζηε ψξα ηνπ;
2.
Βάδσ ην παηδί κνπ ζην θξεβάηη, θαη ζε κηα ινγηθή ψξα;
3.
Δθθξάδσ κηα ζεηηθή ζηάζε πξνο ην ζρνιείν;
4.
Δπηθνηλσλψ κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηαθηηθά, καζαίλνληαο γηα ηελ πξφνδν
ηνπ παηδηνχ κνπ;
5.

Παξαθνινπζψ ηηο ζρνιηθέο εξγαζίεο πνπ θέξλεη ην παηδί κνπ ζην ζπίηη;

Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα, πηζηεχνπκε φηη ζα
βνεζήζνπλ ζηε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο ησλ γνλέσλ κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ζε κηα θνηλή θαηεχζπλζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ
ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ γνλέσλ θαη ζρνιείνπ ζα ζπληειέζεη
ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο αληίιεςεο ηνπ παηδηνχ γηα ηνλ εαπηφ ηνπ, γηα ηε
δεκηνπξγία κηαο ηζνξξνπεκέλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ελφο ζηαζεξνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ ζηε δσή.

ΚΑΛΖ ΥΟΛΗΚΖ ΥΡΟΝΗΑ

125

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ

- Πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ζαο απφ ην Νεπηαγσγείν ;
……………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
- Πηζηεχεηε φηη ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ γνληψλ θαη ηνπ ζρνιείνπ ;
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
- Με πνηνπο ηξφπνπο ζα ζέιαηε λα βειηησζεί;
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
- Θα ζέιαηε λα ελεκεξψλεζηε απφ ηηο Νεπηαγσγνχο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε
ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πξφνδν ηνπ παηδηνχ ζαο ζην Νεπηαγσγείν ;
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

- Γηαηί άιιν ζα ζέιαηε λα ελεκεξψλεζηε απφ ηηο Νεπηαγσγνχο ;
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….

- Κάζε πφηε ζα ζέιαηε λα ελεκεξψλεζηε ;
Κάζε εβδνκάδα
Κάζε κήλα
Κάζε ηξεηο κήλεο
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- Θα ζέιαηε λα παξαθνινπζήζεηε επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο ζην ρψξν ηνπ
Νεπηαγσγείνπ απφ εηδηθνχο γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην παηδί ζαο ;
Αλ λαη , κε πνηα ζπρλφηεηα ;
…………………………………………………………………………………………………
………

-

Πνην απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα ζα ζαο ελδηέθεξε πεξηζζφηεξν λα
ελεκεξσζείηε ;
Γηαρείξηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ παηδηψλ – αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ
- επηζεηηθφηεηα .
Δπηινγή δξαζηεξηνηήησλ θαη παηρληδηψλ θαηάιιεισλ γηα ηελ ειηθία ηνπ
παηδηνχ.
πλαηζζεκαηηθή αγσγή, αλάπηπμε ηεο απηνεθηίκεζεο.
Γηαηξνθή.
Υξφληεο αζζέλεηεο.
Πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν, θίλεηξα γηα κάζεζε.
Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο.
Δπηθνηλσλία θαη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο. Απαληήζεηο ζε δχζθνιεο εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ.
Δξγαζίεο πνπ κπνξψ λα θάλσ ζην ζπίηη.

-

Θα ζέιαηε λα ζπκκεηέρεηε ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλεη ην Νεπηαγσγείν ; Αλ λαη, κε πνηφ ηξφπν ;
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..

-

Θα κπνξνχζαηε λα βνεζήζεηε εζεινληηθά ζε αλάγθεο πνπ έρεη ην ζρνιείν;
Αλ λαη, πξνηείλεηε θάπνηνλ ηξφπν πνπ κπνξείηε λα ην θάλεηε.
……………………………………………………………………………………….

127

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ

-Δίζαζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ζέκα :
« Ζ κεηάβαζε ηνπ παηδηνχ απφ ην Νεπηαγσγείν ζην Γεκνηηθφ» ;
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
-αο ηθαλνπνίεζε ν ηξφπνο πνπ αλαπηχρζεθε ην ζέκα;
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Έρνπλ θαιπθζεί νη απνξίεο ζαο ;
Ναη ………

ρη

Αλ φρη, ηη άιιν πεξηκέλαηε λα αθνχζεηε ;
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
-αο βνήζεζε ε ζπλάληεζε λα δηαπηζηψζεηε αλ ην παηδί ζαο είλαη έηνηκν
λα πάεη ζην Γεκνηηθφ ρνιείν;
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………...
-Θεσξείηε φηη ρξεηάδεηαη λα αζρνιεζείηε κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ
αο γηα ην Γεκνηηθφ ρνιείν ;
Αλ λαη, ελεκεξσζήθαηε απφ ηελ νκηιία γηα ην ηη αθξηβψο ζα πξέπεη λα θάλεηε ;

………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
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-Απφ ηελ νκηιία επηζεκάλαηε ηα ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζέμεηε ζηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ζαο θαη ηη πξέπεη λα αθνινπζήζεηε ψζηε ε κεηάβαζή
ηνπ ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν λα είλαη νκαιή ;
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….

- πκθσλείηε φηη ε « ζέζπηζε νξίσλ » ζπκβάιεη ζηε δηαπαηδαγψγεζε ηνπ παηδηνχ ;
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- Απφ ηελ νκηιία πνπ έγηλε ηη πηζηεχεηε φηη εθαξκφδεηε ζην δηθφ ζαο παηδί ;
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- Ση φρη ;
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
- Πηζηεχεηε φηη ζαο βνήζεζε ε νκηιία ζην λα βειηηψζεηε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ
παηδηνχ ζαο ;
…………………………………………………………………………………………………
Αλ

ΝΑΗ , πείηε καο ηη ζα πξνζπαζήζεηε λα βειηηψζεηε θαη κε πνην ηξφπν.

…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
- Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ ηξφπν πνπ έγηλε ε νκηιία – ζπδήηεζε ;

Ναη
-

Ορη

Αλ φρη πείηε καο πσο ζα ζέιαηε λα γίλεη ; Ση άιιν πεξηκέλαηε λα αθνχζεηε;

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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-

Πφζν επραξηζηεκέλνη είζηε απφ ηηο ζπλαληήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη σο ηψξα;

Λίγν
Αξθεηά
Πνιχ

- αο ελδηέθεξε ε ζεκαηνινγία ησλ ζπδεηήζεσλ ;

Ναη

Ορη

- Αλ ΟΥΗ ηη άιιν ζέκα ζα ζαο ελδηέθεξε λα εληαρζεί ζηηο ζπδεηήζεηο ;
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
- Δίζηε επραξηζηεκέλνη απφ ηε ζπρλφηεηα ησλ ζπδεηήζεσλ ; Θα ζέιαηε λα γίλνπλ :

Πεξηζζφηεξεο

Ληγφηεξεο

- Καζψο παξαηεξήζεθε κηθξή πξνζέιεπζε γνλέσλ ζηηο ζπλαληήζεηο ζα καο
ελδηέθεξε λα κάζνπκε ηνπο ιφγνπο ζε πεξίπησζε κε ζπκκεηνρή ζαο.
Αθαηάιιειε ψξα .
Αλεηιεκκέλεο ππνρξεψζεηο.
Διιηπήο ελεκέξσζε απφ ην ρνιείν.
Έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα ην ζέκα ηεο ζπδήηεζεο.
Αδπλακία πξφζβαζεο ζην Νεπηαγσγείν ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.
Άιινο ιφγνο
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..................................
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- Θα ζέιακε ηε γλψκε ζαο ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο νκηιίαο « Γεμηφηεηεο
επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε γνλείο παηδηά θαη εθπαηδεπηηθνχο - Καιιηέξγεηα ηεο
απηνεθηίκεζεο » . αο ελδηέθεξε

Πνιχ
Λίγν
Καζφινπ

- ηελ θαζεκεξηλή επηθνηλσλία κε ην παηδί ζαο αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα ;
Αλ λαη , πνηα πηζηεχεηε φηη κπνξνχλ λα εμνκαιπλζνχλ .
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- Αλ αληηκεησπίδεηε πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο κε ην παηδί ζαο ηη απφ απηά πνπ
αθνχζαηε ζα κπνξνχζαηε λα εθαξκφζεηε ψζηε λα βειηησζεί ην θιίκα κεηαμχ ζαο ;
………………………………………………………………………………………………….
- Ννκίδεηε φηη ε απηνεθηίκεζε ηνπ παηδηνχ ζαο ρξεηάδεηαη λα θαιιηεξγεζεί
πεξηζζφηεξν ;
Αλ λαη , κε πνηφλ ηξφπν λνκίδεηε φηη ζα ηα θαηαθέξεηε ;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………
- Θα ζέιαηε λα γίλνπλ άιιεο ζπδεηήζεηο γηα ζέκαηα επηθνηλσλίαο ; Αλ λαη,
αλαθέξεηε θάπνηα απφ απηά πνπ ζαο απαζρνινχλ θαη ζα ζέιαηε λα ηα ζπδεηήζεηε :
………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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ΓΛΧΑ, ΑΝΑΓΝΧΖ ΚΑΗ ΓΡΑΦΖ ΣΟ ΠΗΣΗ

Βνεζήζηε ηα παηδηά ζαο λα αγαπήζνπλ ην βηβιίν. Φξνληίζηε ψζηε ζην
ζπίηη λα ππάξρνπλ πνιιά βηβιία θαη γξαθηθή χιε. Φξνληίδεηε ψζηε ηα
παηδηά ζαο λα έρνπλ ηα δηθά ηνπο βηβιία θαη ην δηθφ ηνπο έληππν πιηθφ.
Πξνζθέξεηε πνιιέο επθαηξίεο γηα αλαγλσζηηθέο εκπεηξίεο εληφο θαη
εθηφο ζπηηηνχ.
Καιιηεξγείηε ζην ζπίηη ζεηηθφ θιίκα απέλαληη ζηελ αλάγλσζε,
δηαβάδνληαο νη ίδηνη βηβιία.
Να δηαβάδεηε ζπρλά βηβιία ζηα παηδηά ζαο θαη κε ηα παηδηά ζαο.
Να δείρλεηε κε ην δάρηπιν ηε γξακκαηνζεηξά πνπ δηαβάδεηε.
Πξνηάζεηο γηα ηελ αλάγλσζε ελφο παξακπζηνχ
Πξηλ
ηελ
αλάγλσζε
Γείμηε ζηα παηδηά ην εμψθπιιν ηνπ βηβιίνπ θαη δεηήζηε ηνπο λα
πξνβιέςνπλ ην πεξηερφκελν(γηα ηη πξάγκα λνκίδεηο φηη κηιάεη απηφ ην
βηβιίν;)
Πξνηξέςηε ηα, λα δηαβάζνπλ ηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ ή λα αλαγλσξίζνπλ
ζε
απηφλ
γλσζηέο
ηνπο
ιέμεηο
ή
γξάκκαηα.
Παξνηξχλεηε ηα παηδηά λα κηιήζνπλ γηα ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο, νη
νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ππφζεζε ηνπ βηβιίνπ (π.ρ. Δζχ έρεηο δεη
αιεπνχ;)
Καηά
ηε
δηάξθεηα
ηεο
αλάγλσζεο
Παξνηξχλεηε ηα παηδηά λα ζρνιηάδνπλ ηελ ηζηνξία θαζψο ηελ αθνχλ
(π.ρ. Ση ιέηε λα έγηλε; Ση είπαλ ν θφξαθαο κε ηελ αιεπνχ;)
Αλαιχζηε φηη είλαη απαξαίηεην, έλλνηεο θαη ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ πνπ δελ
θαηαιαβαίλνπλ.
Απεπζχλεηε πφηε-πφηε εξσηήζεηο, γηα λα ειέγμεηε θαηά πφζν ηα παηδηά
θαηαλννχλ
ην
λφεκα
ηεο
ηζηνξίαο.
Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα πξνβιέςνπλ ζε νξηζκέλα ζεκεία ηεο
ηζηνξίαο ηη ζα ζπκβεί αξγφηεξα (ηη ιέηε φηη ζα γίλεη;)
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Μεηά ηελ αλάγλσζε
Δπαλαιάβεηε ζηνηρεία ηεο ηζηνξίαο (ζθεληθφ : πνπ δηαδξακαηίζηεθε ε ηζηνξία,
ζηφρν,
ηη
ήζειε
ε
αιεπνχ
λα
πεηχρεη;)
Βνεζήζηε ηα παηδηά λα ζπζρεηίζνπλ ηα γεγνλφηα πνπ αθνξνχζαλ ηνπο
βαζηθνχο πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο, κε παξφκνηα γεγνλφηα ηηο δηθήο ηνπο
δσήο.
Να ππνβάιινπλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην πεξηερφκελν ηνπ βηβιίνπ.
Να δσγξαθίζνπλ εηθφλεο ζρεηηθέο κε ην θείκελν , λα «εμεξεπλήζνπλ»
γξάκκαηα θαη ιέμεηο ή λα αληηγξάςνπλ κεξηθέο απ’ απηέο.
Να ζπλζέζνπλ κηα παξφκνηα δηθηά ηνπο ηζηνξία.

Δκπιέμηε ηα παηδηά ζε ζπλήζεηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ
πεξηιακβάλνπλ γξάςηκν (πρ. Μηα ιίζηα γηα ςψληα, κηα ζπληαγή, κηα
επρεηήξηα θάξηα, έλα ζεκείσκα γηα ηνλ κπακπά). Γξάθεηε κπξνζηά
ζηα παηδηά ‘θσλαρηά’ πρ. Πξέπεη λα θάλσ κηα ιίζηα κε ηα ςψληα γηα λα
κελ μεράζσ ηη πξέπεη λα αγνξάζσ. Δλζαξξχλεηε ην παηδί λα
ζπκκεηέρεη κε κηα δσγξαθηά.
Δλζαξξχλεηε ηα παηδηά λα πεηξακαηίδνληαη κε ηα γξάκκαηα (καγλεηηθά,
θνκκέλα απφ εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θιπ).
Δλζαξξχλεηε ηα παηδηά λα γξάθνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (ζηελ άκκν,
κε καξθαδφξνπο, κε κνιχβη, κε δπκάξη, πιαζηειίλε θιπ).
Παίμηε παηρλίδηα κε γξάκκαηα θαη ηηο θσλέο ηνπο «α» θαη ΟΥΗ ΑΛΦΑ
πρ. Φάρλσ κηα ιέμε πνπ αξρίδεη απφ «α» κέζα ζην δσκάηην, ςάρλσ ηα
γξάκκαηα ηνπ νλφκαηνο κνπ ή ησλ νλνκάησλ ησλ κειψλ ηεο
νηθνγέλεηαο ζηελ εθεκεξίδα, ζηηο ζπζθεπαζίεο πξντφλησλ, ζε
πεξηνδηθά.
Μηιάηε ηνπ γηα πξάγκαηα πνπ θάλεηε.
Δλζαξξχλεηε ην παηδί ζαο λα ζαο κηιάεη θάλνληάο ηνπ αλνηρηέο
εξσηήζεηο «Πσο έγηλε…;» «Γηαηί λνκίδεηο….;».
Αλ κηιάηε πεξηζζφηεξεο απφ κία γιψζζεο, ρξεζηκνπνηείηε εθείλε πνπ
κηιάηε θαιχηεξα κε ην παηδί ζαο.
ΑΚΟΤΣΔ κε ελδηαθέξνλ φηαλ ην παηδί ζαο κηιάεη.
Γίλεηε ρξφλν ζην παηδί ζαο λα ηειεηψζεη απηφ πνπ πξνζπαζεί λα πεη.
Με ην δηαθφπηεηε ή κελ νινθιεξψλεηε εθείλν πνπ πξνζπαζεί λα πεη.
Πξνζπαζείηε λα κε δηνξζψλεηε ηελ νκηιία ηνπ παηδηνχ ελψ κηιάεη, αιιά
φηαλ επαλαιακβάλεηε εθείλν πνπ είπε, ιέγεηέ ην ζσζηά.
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Σξαγνπδήζηε ηξαγνχδηα ή θηηάμηε δηθά ζαο.
Παίμηε παηρλίδηα κε νκνηνθαηαιεμίεο θαη αηλίγκαηα.
Γεκηνπξγήζηε καδί κηα ηζηνξία (κπνξείηε λα ηελ αξρίζεηε εζείο θαη λα
δεηήζεηε έπεηηα απφ ην παηδί λα ηελ ηειεηψζεη).
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Σα καζεκαηηθά ηα ρξεζηκνπνηνχκε πάξα πνιχ ζπρλά ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο
αιιά ζπλήζσο είκαζηε ηφζν απαζρνιεκέλνη πνπ δελ ην θαηαιαβαίλνπκε. Κάζε
θνξά πνπ ππνινγίδνπκε πφζν λεξφ ζα ρξεηαζηνχκε φηαλ γεκίδνπκε ηνλ βξαζηήξα ή
ππνινγίδνπκε πφζα ρξήκαηα ζα πιεξψζνπκε φηαλ ςσλίδνπκε ζην ζνππεξ κάξθεη,
φηαλ ρσξίδνπκε ηε πίηζα ζε ίζα θνκκάηηα ή κνηξάδνπκε ηα ζεξβίηζηα γηα ην θαγεηφ,
ρξεζηκνπνηνχκε ηα καζεκαηηθά κε έλαλ πξαθηηθφ ηξφπν.

Παξαθάησ αλαθέξνληαη θαζεκεξηλέο πεξηζηάζεηο
ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηα καζεκαηηθά:

πνπ

πξνζθέξνληαη

γηα

Σαθηνπνηψληαο ηα παηρλίδηα - Σν παηδί καζαίλεη ζην ζπίηη ηνπ λα
ηαθηνπνηεί ηα πξάγκαηά ηνπ, ηα παηρλίδηα ηνπ. Ζ ηαθηνπνίεζε είλαη έλα
είδνο ηαμηλφκεζεο Μπνξνχκε λα θάλνπκε δηάθνξεο εξγαζίεο κε ηα
παηδηά γηα λα θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο ηαμηλφκεζεο:
1. Μηα πνιχ απιή πεξίπησζε ηαμηλφκεζεο είλαη λα δεηήζνπκε απφ ηα
παηδηά λα μερσξίζνπλ ίδηα αληηθείκελα. Π.ρ. κπνξνχλ λα βάινπλ ζε κηα
άθξε φινπο ηνπο καξθαδφξνπο θαη ζε κηα άιιε φιεο ηηο μπινκπνγηέο.
2. Μηα πην ζχλζεηε πεξίπησζε ηαμηλφκεζεο είλαη λα ηα μερσξίζνπκε κε
βάζε θάπνην ραξαθηεξηζηηθφ, φπσο ρξψκα, κέγεζνο, ζρήκα. Π.ρ. ζε
κηα άθξε ηνπο κηθξνχο καξθαδφξνπο θαη μπινκπνγηέο θαη ζε κηα άιιε
ηνπο κεγάινπο. Δπίζεο ζα κπνξνχζακε λα ηνπο μερσξίζνπκε αλάινγα
κε ην ρξψκα ηνπο.
3. Θα κπνξνχζακε λα ζπιιέμνπκε θάπνηα αληηθείκελα θαη λα ηα
μερσξίζνπκε κε κηα άιιε ηδηφηεηα. Π.ρ. αλ καδέςνπκε αληηθείκελα πνπ
επηπιένπλ θαη πξάγκαηα πνπ δελ επηπιένπλ κπνξνχκε λα ηα
κπεξδέςνπκε θαη λα δεηήζνπκε απφ ηα παηδηά λα ηα ηαμηλνκήζνπλ
Γξάθνληαο ην φλνκα καο – Γξάθνπκε ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο
νηθνγέλεηαο καο. Κπθιψλνπκε ην φλνκα πνπ έρεη ηα πεξηζζφηεξα
γξάκκαηα. ηε ζπλέρεηα κπνξνχλ ηα παηδηθά λα βάινπλ δίπια απφ
θάζε φλνκα ηνλ αξηζκφ ησλ γξακκάησλ. Δπίζεο κπνξνχλ λα γξάςνπλ
απφ θάησ ηα νλφκαηα αξρίδνληαο απφ ην κηθξφηεξν πξνο ην
κεγαιχηεξν.
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Γηαβάδνληαο παξακχζηα, βηβιία γλψζεσλ, πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο ή
άιια έληππα. Με ηα βηβιία θαη γεληθφηεξα κε ηα έληππα κέζα δελ
θαιιηεξγνχκε κφλν ηηο γισζζηθέο δεμηφηεηεο ησλ παηδηψλ αιιά θαη ηηο
καζεκαηηθέο. Δληνπίδνπκε ηνπο αξηζκνχο ζηηο ζειίδεο ησλ βηβιίσλ ,«ζε
πνηα ζειίδα έρνπκε κείλεη;», «πφζεο ζειίδεο έρεη απηφ ην βηβιίν ;»,
«αλάγλσζε» ηνπ θαηξνχ-ζεξκνθξαζίαο ζηελ εθεκεξίδα, εληνπίδνπκε
ηηο ηηκέο πψιεζεο ,εκεξνκελίεο θιπ.

Μηα βφιηα ζην πάξθν, πεξίπαηνη, επηζθέςεηο ζε κνπζεία,
θηλεκαηνγξάθνο, ζέαηξν, ή άιιεο εθδειψζεηο γίλνληαη αθνξκή λα
ζπδεηήζνπκε γηα δηάθνξα πξάγκαηα φπσο: ρξνληθή ζεηξά γεγνλφησλ
(Πξψηα πήγακε εθεί, κεηά είδακε απηφ, ηέινο θάλακε εθείλν θιπ),
αξηζκεηηθέο πξάμεηο ,επίιπζε πξνβιεκάησλ, αμία λνκηζκάησλ
Δκπιέμηε ηα παηδηά ζηελ φιε δηαδηθαζία πρ. Δπηινγή αξηζκνχ
ιεσθνξείνπ πνπ ζα ρξεηαζηείηε, πφζα εηζηηήξηα, πσο ηα
πξνκεζεπφκαζηε, εηζηηήξηα εηζφδνπ, αγνξά αλαςπθηηθνχ ή ηξνθίκσλ,
ππνινγηζκφο εμφδσλ. πδεηείζηε καδί ηνπο θαηά ηελ επηζηξνθή γηα φια
απηά πνπ θάλαηε (ρξνληθή ζεηξά γεγνλφησλ).
Βγαίλνληαο γηα ςψληα- Οη αγνξέο είλαη πνιχ νηθείνο ηξφπνο γηα λα
θάλνπκε καζεκαηηθέο ζπδεηήζεηο πρ. Δπηζήκαλζε ησλ ηηκψλ,
ζχγθξηζε ηηκψλ, πνζφηεηα ζηε ζπζθεπαζία, ππνινγηζκφο ρξεκάησλ
θιπ.
πδεηήζεηο θαηά ηελ ψξα ηνπ θαγεηνχ, πεξηγξαθή ζρνιηθψλ ή άιισλ
εμσζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ρξνληθή ζεηξά γεγνλφησλ θ.α.) πρλά πνιινί γνλείο
παξαπνληνχληαη φηη ηα παηδηά ηνπο δελ ηνπο κηιάλε ζην ζπίηη γηα ην ζρνιείν ή γηα
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θάλνπλ, Δζείο άξαγε κηιάηε καδί ηνπο γηα ηελ
θαζεκεξηλφηεηά ζαο; Γψζηε εζείο έλα παξάδεηγκα. Αξρίζηε λα πεξηγξάθεηε ζηα
παηδηά ζαο γηα ηηο δηθέο ζαο δξαζηεξηφηεηεο. Πρ. Πσο πεξάζαηε ηελ κέξα ζαο φζν
απηά ήηαλ ζην ζρνιείν, πνην πξφβιεκα αληηκεησπίζαηε θαη πσο ην ιχζαηε, πνηνπο
ζπλαληήζαηε θιπ. ηε ζπλέρεηα δεηήζηε ηνπο λα κηιήζνπλ γηα ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο
.
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ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ
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Με θνβάζηε λα είζηε ζηαζεξνί καδί κνπ. Απηφ ζα κε θάλεη λα ληψζσ
πεξηζζφηεξε ζηγνπξηά.
Με κε παξαρατδεχεηε. Ξέξσ πνιχ θαιά, πσο δελ πξέπεη λα κνπ δίλεηε
νηηδήπνηε δεηψ. αο δνθηκάδσ γηα λα δσ.
Με κε θάλεηε λα ληψζσ κηθξφηεξν απ’ φηη είκαη. Απηφ κε ζπξψρλεη λα
παξηζηάλσ θακηά θνξά ην ζπνπδαίν παηδί.
Με κνπ θάλεηε παξαηεξήζεηο κπξνζηά ζηνλ θφζκν αλ κπνξείηε. Θα
πξνζέμσ πεξηζζφηεξν απηφ πνπ ζα κνπ πείηε, αλ κνπ κηιήζεηε ήξεκα κηα ζηηγκή
πνπ ζα είκαζηε νη δπν καο.
Με κνπ δεκηνπξγείηε ην ζπλαίζζεκα πσο ηα ιάζε κνπ είλαη ακαξηήκαηα.
Μπεξδεχνληαη έηζη κέζα κνπ φιεο νη αμίεο πνπ έρσ κάζεη λα αλαγλσξίδσ.
Με κε πξνζηαηεχεηε απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεψλ κνπ. Υξεηάδεηαη θακηά
θνξά λα πάζσ γηα λα κάζσ.
Με δίλεηε κεγάιε ζεκαζία ζηηο κηθξναδηαζεζίεο κνπ. Κακηά θνξά
δεκηνπξγνχληαη ίζα - ίζα γηα λα θεξδίζσ ηελ πξνζνρή πνπ δεηνχζα.
Με κνπ θάλεηε ζπλερψο παξαηεξήζεηο γηαηί ηφηε ζα ρξεηαζηεί λα
πξνζηαηέςσ ηνλ εαπηφ κνπ θάλνληαο ηνλ θνπθφ.
Με κνπ δίλεηε επηπφιαηεο ππνζρέζεηο. Νηψζσ πνιχ πεξηθξνλεκέλνο φηαλ
δελ ηηο θξαηάηε.
Μελ ππεξηηκάηε ηελ ηηκηφηεηά κνπ. πρλά νη απεηιέο ζαο κε ζπξψρλνπλ ζηελ
ςεπηηά.
Μελ πέθηεηε ζε αληηθάζεηο. Με κπεξδεχεηε έηζη αθάληαζηα θαη κε θάλεηε λα
ράλσ ηελ πίζηε κνπ ζε ζαο.
Με κε αγλνείηε φηαλ ζαο θάλσ εξσηήζεηο, γηαηί ζα αλαθαιχςεηε πσο ζα
αξρίζσ λα παίξλσ ηηο πιεξνθνξίεο κνπ απφ άιιεο πεγέο.
Μελ πξνζπαζείηε λα κε θάλεηε λα πηζηέςσ πσο είζηε ηέιεηνη ή αιάλζαζηνη.
Δίλαη κηα δπζάξεζηε έθπιεμε γηα κέλα, φηαλ αλαθαιχπησ πσο δελ είζηε νχηε ην
έλα νχηε ην άιιν.
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Με δηαλνεζείηε πνηέ πσο ζα πέζεη ε ππφιεςε ζαο αλ κνπ δεηήζεηε
ζπγγλψκε. Μηα ηίκηα αλαγλψξηζε ελφο ιάζνπο ζαο, κνπ δεκηνπξγεί πνιχ ζεξκά
ζπλαηζζήκαηα απέλαληί ζαο.
Μελ μερλάηε πσο κνπ αξέζεη λα πεηξακαηίδνκαη. Υσξίο απηφ δε κπνξψ λα
δήζσ. αο παξαθαιψ παξαδερηείηε ην.
Μελ μερλάηε πφζν γξήγνξα κεγαιψλσ. Θα πξέπεη λα ζαο είλαη δχζθνιν λα
θξαηήζεηε ην ίδην βήκα κε κέλα, αιιά πξνζπαζήζηε ζαο παξαθαιψ.
Μελ μερλάηε , πσο δε ζα κπνξέζσ λα αλαπηπρζψ ρσξίο πνιχ θαηαλφεζε θαη
αγάπε. Απηφ φκσο δε ρξεηάδεηαη λα ην πσ, έηζη δελ είλαη; Γηαηί, γη απηφ έπιαζε ν
ζεφο ηνπο γνλείο.
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Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ

ρνιηθή Μνλάδα: 7ν Νεπηαγσγείν Μπηηιήλεο , Βνξείνπ Αηγαίνπ
Γηεύζπλζε Παπακηραήι Γξεγ. 11
Σειέθσλν: 2251028652
e-mail: mail @ 7nip-mytil.les.sch.gr
Αξηζκόο δηδαζθόλησλ θαηά ην 2011-2012: 4

Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο: «ΣΧΟΛΕΙΟ και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Δφο ςυμβατοί χϊροι με κοινό
ςτόχο και αιτοφμενο τθν ομαλι γνωςτικι, ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των
μακθτϊν»

Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 35 εβδνκάδεο

θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
θνπνί ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε εγθαζίδξπζε επηθνηλσλίαο θαη ε αλάπηπμε
ζπλεξγαηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο γνλείο, κε απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο
αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ηα παηδηά ηνπο. Πξφθεηηαη γηα κία ζπλνιηθή ζρνιηθή
πξνζέγγηζε, ε νπνία απαηηεί ηελ ζπλεξγαζία φισλ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο
θνηλφηεηαο κε απψηεξν ζηφρν θαη αηηνχκελν: ηελ νκαιή γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή
θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ καζεηή, πνπ απνηειεί ην ζεκείν αλαθνξάο ζηε ζρέζε
γνλέσλ – εθπαηδεπηηθψλ».
Κύξηα Απνηειέζκαηα
Οη εκπιεθφκελνη νη γνλείο ηθαλνπνηήζεθαλ απφ ηε δξάζε θαη εμέθξαζαλ ηελ
επηζπκία ηνπο γηα πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε ζε ζέκαηα δηαπαηδαγψγεζεο ησλ
παηδηψλ ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ θιήζεθαλ ζην ζρνιείν εηδηθνί επηζηήκνλεο πνπ
κε ηελ εζεινληηθή ηνπο παξνπζία ελεκέξσζαλ ηνπο γνλείο θαη απάληεζαλ ζε
πιήζνο εξσηεκάησλ ηνπο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ πνιχ θαιφ αιιά, δηαπηζηψζεθε
φηη ζα ήηαλ αθφκα θαιχηεξν, αλ νη δξάζεηο απηέο ήηαλ κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο
θαη ζπρλφηεηαο. Ζ ηνπνζέηεζε απηή ησλ γνλέσλ απνηειεί αλαηξνθνδφηεζε γηα
ηηο δξάζεηο πνπ ζα νξγαλψζνπκε ζην επφκελν ζρνιηθφ έηνο 2012- 2013.
Ζ πνηφηεηα ηνπ δηδαθηηθνχ καο έξγνπ έθηαζε ζε πςειφ επίπεδν, θαζψο
επηηεχρζεθε άξηζηε ζπλεξγαζία ζε φινπο ηνπο ηνκείο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο
αλάκεζα ζε εθπαηδεπηηθνχο-γνλείο-καζεηέο. Οη δηαζέζηκνη πφξνη, αμηνπνηήζεθαλ
δεκηνπξγηθά ζην έπαθξν, κε αδχλαην ζεκείν απηφ ησλ νηθνλνκηθψλ πνπ επί ην
πιείζηνλ θαιχθζεθε απφ ηνπο γνλείο, δηακέζνπ ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη
Κεδεκφλσλ, νη νπνίνη βιέπνληαο ηελ πξαγκάησζε δεκηνπξγηθψλ δξάζεσλ ζην
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ζρνιείν, παξ’ φιε ηελ δπζρεξή νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, ζπλεηζέθεξαλ
νηθηνζειψο.
Ζ θπζηθή παξνπζία ησλ γνλέσλ ζην ζρνιείν καο, δειαδή, ε παξαθνινχζεζε θαη
ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγάλσζαλ θαη πινπνίεζαλ
απφ θνηλνχ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, αθελφο ηνπο έδσζε ηελ επθαηξία λα
αμηνινγήζνπλ θαη λα έρνπλ νινθιεξσκέλε θαη έγθπξε πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε
ην παηδί ηνπο θαη αθεηέξνπ νη ίδηνη κπφξεζαλ νξγαλψλνληαο θαηάιιειεο
δξαζηεξηφηεηεο λα εληζρχζνπλ ζην ζπίηη ηηο λεναπνθηεζείζεο δεμηφηεηεο ησλ
παηδηψλ ηνπο, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ εκπέδσζή ηνπο.
Δπηπξφζζεηα, ε εκπινθή ησλ γνλέσλ γεληθφηεξα ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ
(απνθάζεηο γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα απφ θνηλνχ κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
δηεπζέηεζε νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ, νξγάλσζε γηνξηψλ θ.ά.) σθέιεζε ην
ζρνιείν θαη θαη’ επέθηαζε ηνπο καζεηέο καο λα εληαρζνχλ νκαιά ζηελ ζρνιηθή
δσή θαη λα αλαπηπρζνχλ ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ αλαιπηηθνχ
πξνγξάκκαηνο παξάιιεια φκσο θαη κε βάζε ηηο παξαδεθηέο θνηλσληθέο αξρέο
πνπ έρεη πηνζεηήζεη ε νηθνγέλεηά ηνπο.
Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ην θιίκα ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχρζεθε απνθφκηζαλ ηελ
εκπηζηνζχλε ησλ γνλέσλ κε απνηέιεζκα ε αλαγλψξηζε ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο
έξγνπ λα ηνπο ηνλψζεη ηελ απηνπεπνίζεζε, ψζηε λα είλαη πην απνηειεζκαηηθνί
ζην έξγν πνπ παξάγνπλ. Δπηπξφζζεηα, ε επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ε πξνζπάζεηα ηνπο λα είλαη ελεκεξσκέλνη,
ψζηε λα κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ θαη λα δψζνπλ απαληήζεηο ζηηο φπνηεο απνξίεο
θαη πξνβιεκαηηζκνχο ησλ γνλέσλ, ηνπο αλαβάζκηζε, αθνχ κπήθαλ αθφκε πην
νξγαλσκέλα ζηελ δηαδηθαζία ηεο κειέηεο θαη ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο
δηαθφξσλ πεδίσλ πνπ άπηνληαη ηεο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθήο επηζηήκεο.

Παξνπζηάδεηαη:
ην Παξάξηεκα ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο β’ έηνπο ηνπ ζρνιείνπ (2011-12),
ην νπνίν πεξηιακβάλεη:
ην ρέδην Γξάζεο πνπ πινπνηήζεθε απφ ην ζρνιείν,
ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο,
ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ζηνπο γνλείο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο
δξάζεο.
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Δείκτθσ: Κλίμα και ςχζςεισ μεταξφ ςχολείου – γονζων
Τίτλοσ: «ΣΧΟΛΕΙΟ και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: δφο ςυμβατοί χϊροι με κοινό ςτόχο και
αιτοφμενο τθν ομαλι γνωςτικι, ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των
μακθτϊν μασ».

Σκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ
κοπόσ του .Δ. και παράλλθλα βαςικι επιδίωξθ του ςχολείου είναι θ εγκακίδρυςθ
επικοινωνίασ και θ ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν ςχζςεων με τουσ γονείσ, με απϊτερο ςτόχο τθ
βελτίωςθ τθσ αλλθλεπίδραςισ τουσ με τα παιδιά τουσ. Πρόκειται για μία ςυνολικι ςχολικι
προςζγγιςθ, θ οποία απαιτεί τθν ςυνεργαςία όλων των μελϊν τθσ εκπαιδευτικισ
κοινότθτασ με απϊτερο ςτόχο και αιτοφμενο: τθν ομαλι γνωςτικι, ςυναιςκθματικι και
κοινωνικι ανάπτυξθ του μακθτι, που αποτελεί το ςθμείο αναφοράσ ςτθ ςχζςθ γονζων –
εκπαιδευτικϊν.

Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
1) Ανίχνευςθ και καταγραφι εμποδίων ςτθ ςυνεργαςία ςχολείου – γονζων.
2) Οργάνωςθ από τθν πλευρά του ςχολείου αποτελεςματικϊν τρόπων επικοινωνίασ
διπλισ κατεφκυνςθσ, μζςω τθσ οποίασ κα καλλιεργθκοφν «ςτο δίπολο γονείσ- ςχολείο»
ςχζςεισ αμοιβαίασ εμπιςτοςφνθσ και αλλθλοβοικειασ με κοινό γνϊμονα τθν ομαλι
γνωςτικι, ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ του μακθτι.
3) Παροχι ενθμζρωςθσ, κακοδιγθςθσ και βοικειασ ςτισ οικογζνειεσ των μακθτϊν μασ.
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4) Εκελοντικι ςυμμετοχι των γονζων ςε δραςτθριότθτεσ του ςχολείου.
5) υμμετοχι των γονζων ςτθ λιψθ αποφάςεων ςχετικϊν με κζματα διοίκθςθσ του
ςχολείου.
6) υνεργαςία με τθν κοινότθτα.

Κριτιρια Επιτυχίασ τθσ Δράςθσ
Σο .Δ. κεωρείται επιτυχθμζνο, όταν επιτευχκοφν οι ςτόχοι, που ζχουν τεκεί κατά τον
ςχεδιαςμό του. Ωσ βαςικά κριτιρια επιτυχίασ κεωροφνται τα ακόλουκα:
είσ κα πρζπει να μάκουν να ςυνεργάηονται με το ςχολείο και να κεωροφν τθ
ςυμμετοχι τουσ ςτθ ςχολικι ηωι τμιμα του ρόλου τουσ, ωσ γονζων.

τουσ το ρόλο τουσ ςτθ μορφωτικι και εκπαιδευτικι διαδικαςία των παιδιϊν.

περιςςότερεσ αρμοδιότθτεσ, κα τουσ εκπροςωπεί ςτα ςυλλογικά όργανα τθσ εκπαίδευςθσ
και αυτό κα αποτελζςει ςθμαντικό βιμα για τθν ανάπτυξθ απόψεων και κζςεων για:
α) τισ υλικοτεχνικζσ υποδομζσ τθσ ςχολικισ μασ μονάδασ
β) τισ προςφερόμενεσ ζξω-διδακτικζσ υπθρεςίεσ προσ τουσ μακθτζσ (εκπαιδευτικζσ
εκδρομζσ, μετακινιςεισ, κ.τ.λ.)
γ) τθν αξιολόγθςθ του ζργου τθσ ςχολικισ μονάδασ.
Σα κριτιρια επιτυχίασ με βάςθ τα οποία, το ςχολείο κα αποτιμιςει, αν ο κάκε ςτόχοσ,
που ζχουμε κζςει, επιτεφχκθκε και ςε ποιο βακμό, είναι δυνατόν να είναι ποιοτικοφ ι
ποςοτικοφ χαρακτιρα, ανάλογα με τθ φφςθ του ςτόχου ςτον οποίο αναφζρονται. Εργαλεία
παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ τθσ δράςθσ κα αποτελζςουν: θμερολόγια, ςχζδια
παρατιρθςθσ, ερωτθματολόγια, κλπ.

Χρονοδιάγραμμα Τλοποίθςθσ: επτζμβριοσ 2011- Λοφνιοσ 2012

ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ ΡΟΥ ΑΝΕΡΤΥΞΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΟ 11-09-2011 ΕΩΣ 13-06-2012
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Αναλυτικι περιγραφι των ενεργειϊν υλοποίθςθσ των ςτόχων του ςχεδίου δράςθσ και τα
αποτελζςματα τουσ ςε ςχζςθ με τα προκακοριςμζνα κριτιρια επιτυχίασ.

1. Ανίχνευςθ και καταγραφι εμποδίων ςτθ ςυνεργαςία ςχολείου – γονζων.
υνικεισ

δίαυλοι

επικοινωνίασ

ςχολείου

–

γονζων

ιταν

οι

ςυναντιςεισ,

κεςμοκετθμζνεσ ι άτυπεσ, προκειμζνου να υπάρξει ανταλλαγι πλθροφοριϊν μεταξφ των
δυο πλευρϊν και να καλλιεργθκεί μεταξφ τουσ μια ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ και αποδοχισ.
Ζχοντασ αυτό ςαν ςτόχο θ ολομζλεια των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετείχαν ςτθν ΑΕΕ,
υλοποίθςε τισ παρακάτω δράςεισ :
Α) Μζςα από ςυηθτιςεισ, ανταλλαγζσ εμπειριϊν, δθμοκρατικό διάλογο κ.ά., οι
εκπαιδευτικοί ςυηθτοφςαμε

ότι μασ απαςχολοφςε και είχε ςχζςθ με τουσ γονείσ.

Καταβλικθκε μεγάλθ προςπάκεια κάκε φορά να
αρμοδιοτιτων του κακενόσ, ζτςι ϊςτε

αποςαφθνίηονται τα όρια των

οι εκπαιδευτικοί να είμαςτε ςε κζςθ να

«διαχειριςτοφμε» κάποιουσ γονείσ, που ιταν αρνθτικά προκατειλθμμζνοι ι εριςτικοί.
Β) Σθν Σετάρτθ 21-9-2011 και ϊρα 18:30 μ.μ. πραγματοποιικθκε ςτο Νθπιαγωγείο μασ
ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με το φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων, αλλά και με τουσ γονείσ των
μακθτϊν μασ, όπου θ Προϊςταμζνθ κα Χατηθγιάννθ Ευανκία τουσ ενθμζρωςε ςυνοπτικά και
ουςιαςτικά για το πρόγραμμα τθσ Α.Ε.Ε., που ξεκίνθςε κατά το ςχολικό ζτοσ 2010-2011 και
ςυνεχίςτθκε και κατά το τρζχον ςχολικό ζτοσ 2011-12. Δόκθκε ζμφαςθ ςτθ ςπουδαιότθτα
ςυμμετοχισ των γονζων ςε όλθ τθ διάρκεια του προγράμματοσ τθσ ΑΕΕ, ζωσ το τζλοσ του
ςχολικοφ ζτουσ και ςε όλα τα επίπεδα του χεδίου Δράςθσ.
Γ) Σθν Πζμπτθ 29-9-2012 και ϊρα 9:00 π.μ. δόκθκε από τθν Προϊςταμζνθ του Ν/γείου ανά
τμιμα ςτουσ γονείσ, κατά τθν ϊρα τθσ λιξθσ των μακθμάτων, το πρϊτο ερωτθματολόγιο
(Παράρτθμα Λ), που είχε δυο μζρθ, το δεφτερο εκ των οποίων, αποτζλεςε «εργαλείο»
αξιολόγθςθσ και ποςοτικοποίθςθσ των αποτελεςμάτων του .Δ. που υλοποιοφμε. το
πρϊτο μζροσ του ερωτθματολογίου ηθτοφςαμε από τουσ γονείσ «ςτο πλαίςιο τθσ
καλφτερθσ δυνατισ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ ςτο νθπιαγωγείο και με ςκοπό τθν όςο το
δυνατόν καλφτερθ εκτίμθςθ των δυνατοτιτων και υποςτιριξθ των αδυναμιϊν των παιδιϊν
από νωρίσ», να ςυμπλθρϊςουν ερωτιςεισ ςχετικζσ με «το ιςτορικό, τα ενδιαφζροντα και
διάφορεσ πλθροφορίεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ του παιδιοφ τουσ».Διαβεβαιϊςαμε τουσ
γονείσ ότι οι πλθροφορίεσ αυτζσ «κα παραμείνουν ςτο Νθπιαγωγείο μόνον κατά τθ
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διάρκεια φοίτθςθσ του νθπίου ςτο ςχολείο μασ». Σουσ επιςθμάναμε ακόμα ότι κάκε άτομο
ζχει το δικό του τρόπο και ρυκμό να μακαίνει, αρκεί να το υποςτθρίηουν μαηί γονείσ και
ςχολείο και τζλοσ τουσ ηθτιςαμε να ςυνοψίςουν τα κετικά ςτοιχεία τθσ προςωπικότθτασ
του παιδιοφ τουσ και να προτείνουν το πλαίςιο ςυνεργαςίασ για τισ τυχόν δυςκολίεσ τουσ.
το πρϊτο μζροσ του ερωτθματολογίου περιείχε επίςθσ, ερωτιςεισ που οι απαντιςεισ
τουσ μασ βοικθςαν να ανιχνεφςουμε και να καταγράψουμε τθν φπαρξθ τυχόν εμποδίων
ςτθ ςυνεργαςία ςχολείου – γονζων, τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά τουσ, τισ προςδοκίεσ
τουσ από το ςχολείο, κ.ά.. Σο μζροσ αυτό του ερωτθματολογίου καταλυτικά περιείχε τρεισ
ερωτιςεισ που ςυντάχτθκαν από κοινοφ με τον φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων. Οι
απαντιςεισ αυτζσ των γονζων ιταν επϊνυμεσ και τισ διαχειριςτικαμε για τον
προγραμματιςμό των από κοινοφ δράςεων μασ : ερϊτθςθ 14. Χρειάηεςτε βοικεια ωσ
γονείσ ςτα πλαίςια τθσ ςυνεργαςίασ μασ, προκειμζνου να δθμιουργιςετε ςτο ςπίτι ζνα
περιβάλλον υποςτθρικτικό για τθ μάκθςθ των παιδιϊν ςασ; 15. Προτείνετε επικυμθτοφσ
τρόπουσ και μορφζσ ςυνεργαςίασ μαηί μασ ςυχνότθτα, χρόνο, τρόπο, κ.τ.λ.,16. Σι μπορείτε
να κάνετε εςείσ για τθν ανάπτυξθ ουςιαςτικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ νθπιαγωγείου και
οικογζνειασ; Αναλυτικότερα, θ αποδελτίωςθ των απαντιςεων των γονζων ςτισ τρεισ αυτζσ
ερωτιςεισ ζγινε από κοινοφ με τον φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων και με βάςθ τισ
απαντιςεισ των γονζων και τισ προτιμιςεισ τουσ, που καταγράφθκαν και ομαδοποιικθκαν,
δθμιουργικθκαν ονομαςτικοί πίνακεσ που αφοροφςαν τθν εκελοντικι ςυμμετοχι τουσ ςτισ
παρακάτω εργαςίεσ:
1)Εργαςίεσ που αφοροφν το βάψιμο των χϊρων.
2)Εργαςίεσ ξυλουργικζσ
3)Εργαςίεσ που αφοροφν τθν θλεκτρικι μασ εγκατάςταςθ
4)Εργαςίεσ που αφοροφν τθν γωνιά υπολογιςτϊν
5)Γενικι κακαριότθτα του χϊρου
6)Κακαριότθτα ςτθν αυλι (κόψιμο των χόρτων, κ.ά.)
Θ δράςθ αυτι κεωροφμε ότι κυριολεκτικά μασ βοικθςε πάρα πολφ να
ανταπεξζλκουμε ςτισ δφςκολεσ αυτζσ μζρεσ τθσ οικονομικισ κρίςθσ, που περνάει θ χϊρα
μασ, αφοφ με τθν ςυςτθματικι βοικεια των γονζων των μακθτϊν μασ πετφχαμε χωρίσ
καμιά οικονομικι ενίςχυςθ, μζχρι τα μζςα του Λανουαρίου, να καλφψουμε πολλζσ ανάγκεσ
μασ. θμαντικότερθ επιτυχία αυτισ τθσ δράςθσ, όμωσ πζραν των προαναφερκζντων,
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κεωροφμε ότι είναι θ ςφςφιξθ των ςχζςεων ςχολείου οικογζνειασ, αφοφ καλλιεργικθκε
ςχζςθ αμοιβαίασ εκτίμθςθσ
Γ) Σθν Δευτζρα 3-10-2011 μασ ςτάλκθκε από τθν Προϊςταμζνθ Επιςτθμονικισ και
Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Β. Αιγαίου κα Λυκαρδοποφλου, . ωσ κριτικι φίλθ, το νζο
υλικό τθσ Α.Ε.Ε. Σθν ίδια μζρα

ςτισ 12:30 μ.μ. ζγινε ενδοςχολικι επιμόρφωςθ των

εκπαιδευτικϊν από τθ χολικι φμβουλο 49θσ Περιφζρειασ Προςχολικισ Αγωγισ κα.
Γιαννοποφλου, Κ. με κζματα: α) υνεργαςία χολείου Οικογζνειασ και β) υγκεντρϊςεισ
γονζων για τα οποία μασ δόκθκε ςχετικό υλικό που μασ βοικθςε ςτισ διάφορεσ δράςεισ
που πραγματοποιιςαμε ςτθν ςυνζχεια τθσ υλοποίθςθσ του .Δ.
Δ) Σθν Σετάρτθ 23-11-2011 πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ ςτο γραφείο τθσ χολικισ
υμβοφλου 49θσ Περιφζρειασ Προςχολικισ Αγωγισ, προκειμζνου να γίνει ανταλλαγι
απόψεων μεταξφ των δφο ςχολείων, του 7ου Νθπιαγωγείου Μυτιλινθσ & του
Νθπιαγωγείου Καλλονισ που ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα και ςυηθτικθκαν τα νζα
δεδομζνα μετά από τθν ενθμζρωςθ από τα μζλθ τθσ Επιτροπισ τθσ ΑΕΕ.

2. Οργάνωςθ από τθν πλευρά του ςχολείου αποτελεςματικϊν τρόπων
επικοινωνίασ διπλισ κατεφκυνςθσ
Προκειμζνου να επιτφχουμε τθν καλφτερθ ςυνεργαςία

ςχολείου οικογζνειασ

εφαρμόςαμε τισ παρακάτω τεχνικζσ :
Οργανϊςαμε τυπικζσ ςυναντιςεισ 21/09/2011, 20/01/2012 και 9/06/2012 με το
ςφνολο των γονζων, όπου οι γονείσ είχαν τθν ευκαιρία να μιλιςουν με τισ εκπαιδευτικοφσ
για τθν πρόοδο, τθν ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ, αλλά και τισ ςυνκικεσ που επικρατοφν
ςτθν οικογζνεια και ςχετίηονται με τθ μάκθςθ.
τισ ςυναντιςεισ αυτζσ ενθμερϊςαμε επίςθσ τουσ γονείσ για το πρόγραμμα του
νθπιαγωγείου ι για δραςτθριότθτεσ, που λαμβάνουν χϊρα ςτο ςχολείο και κα μποροφςαν
και οι ίδιοι να βοθκιςουν π.χ. ενθμζρωςθ για τθν εκπόνθςθ

ςχεδίων εργαςίασ: Α.

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα «Αγαπϊ τθν φφςθ, αγαπϊ τθν ηωι»: Ολοιμερο τμιμα. & Β.
Πολιτιςτικό Πρόγραμμα «Σα κλαςικά παραμφκια ςτθν τάξθ μασ»: Κλαςικό τμιμα,
ανταλλαγι υλικϊν ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ κεματικϊν προςεγγίςεων, κ.ά.
Κατά περίπτωςθ οργανϊςαμε άτυπεσ ςυναντιςεισ με γονείσ, προκειμζνου να τουσ
βοθκιςουμε να διευκετιςουν μικροπροβλιματα προςαρμογισ των παιδιϊν τουσ ςτο
ςχολικό περιβάλλον ι ςυμπεριφορζσ των μακθτϊν μασ, που μασ ανθςυχοφςαν
147

(παρατεταμζνθ απομόνωςθ, εμμονι για πρόωρθ αποχϊρθςθ από το πρόγραμμα του
ολοιμερου τμιματοσ, αταξίεσ και κτυπιματα ςυμμακθτϊν, κακοριςμόσ ορίων και παροχι
βοικειασ για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων, κ.ά.). Μζςα από αυτζσ τισ ςυναντιςεισ οι
γονείσ, όπωσ μασ είπαν, ζμακαν κάποιεσ τεχνικζσ αντιμετϊπιςθσ προβλθμάτων
επικοινωνίασ με τα παιδιά τουσ, ιςχυροποίθςαν και ενκάρρυναν τισ προςπάκειεσ των
παιδιϊν και φυςικά αξιολόγθςαν πιο κετικά τουσ εκπαιδευτικοφσ.
Οργανϊςαμε τον τρόπο για αμφίδρομθ επικοινωνία ςχολείου οικογζνειασ.
Χρθςιμοποιιςαμε

φυλλάδια για τθ λειτουργία του ςχολείου (ωράριο λειτουργίασ,

αντιμετϊπιςθ εκτάκτων αναγκϊν, κ.α.), ενθμερωτικά ςθμειϊματα (υγιεινι διατροφι,
αντιμετϊπιςθ φκειρίαςθσ, κ.α. ) και επιςτολζσ για διάφορεσ εκδθλϊςεισ του ςχολείου.
Προκειμζνου να διευκολφνουμε τθν «αλλθλογραφία» με τουσ γονείσ οργανϊςαμε με
τθν βοικεια των νθπίων και των γονζων τουσ το ταμπλό : «ΕΧΕΛ ΓΡΑΜΜΑ». Με τθν
βοικεια των γονζων ράψαμε ζνα πανό και το χωρίςαμε ςε τόςα μζρθ (τςζπεσ) όςοι και οι
μακθτζσ μασ. Σα παιδιά διακόςμθςαν το πανό και ενθμζρωςαν για τθν χριςθ του, τουσ
γονείσ τουσ. το ταμπλό «ΕΧΕΛ ΓΡΑΜΜΑ», οι γονείσ των μακθτϊν μασ μποροφν να
λειτουργοφν και ωσ παραλιπτεσ, αλλά και ωσ αποςτολείσ επιςτολϊν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ
του ςχολείου.
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Για τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ των γονζων οργανϊςαμε, επίςθσ καλφτερα τον ιδθ
υπάρχοντα πίνακα ανάρτθςθσ ανακοινϊςεων για κζματα διοίκθςθσ (ζγγραφα Α/κμιασ
Εκπ/ςθσ, Περιφζρειασ, Νομαρχίασ, Διμου, υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων, κ.ά.).
Για περιπτϊςεισ άμεςθσ επικοινωνίασ

με τουσ γονείσ, χρθςιμοποιιςαμε τισ

τθλεφωνικζσ ενθμερϊςεισ και για όςουσ γονείσ είχαν τθν πρόςβαςθ, τθν επικοινωνία με
θλεκτρονικό ταχυδρομείο- E-mail.
Θ ανανζωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του ςχολείου αποτελεί ζναν από τουσ ςτόχουσ μασ, που
αν και εν μζρει ζχει διευκετθκεί, εντοφτοισ δεν μασ ικανοποιεί, αφοφ δεν ζχουμε τθν
δυνατότθτα ανάρτθςθσ πολλϊν δραςτθριοτιτων μασ.

3. Ραροχι ενθμζρωςθσ, κακοδιγθςθσ και βοικειασ ςτισ οικογζνειεσ των μακθτϊν
μασ, ϊςτε να πετφχουν να δθμιουργιςουν ςτο ςπίτι ζνα περιβάλλον
υποςτθρικτικό για τθ μάκθςθ.

Μζςα από τισ τυπικζσ και άτυπεσ ςυναντιςεισ καταβλικθκε προςπάκεια να γίνει
μζροσ του εκπαιδευτικοφ ζργου και θ «εκπαίδευςθ γονζων».Οι εκπαιδευτικοί

με

ςυμβουλζσ προσ τουσ γονείσ και με τθν κακοδιγθςι τουσ, τουσ ενθμζρωναν ςυςτθματικά
ςχετικά με τον τρόπο που εργάηονταν ςτο ςχολείο, τον τρόπο που μποροφςαν οι γονείσ να
βοθκιςουν τα παιδιά τουσ ςτο ςπίτι (ανάγνωςθ εξωςχολικϊν βιβλίων ι τθν εναςχόλθςθ με
εκπαιδευτικισ φφςεωσ παιχνίδια ςτα οποία κα ςυμμετζχουν και οι γονείσ, ανάπτυξθ άλλων
ενδιαφερόντων, κ.ά.), και για τθ ςυμπεριφορά των παιδιϊν τουσ ςτο ςχολείο, κλπ.
Σθν

Σετάρτθ

19-10-2011

(Πράξθ

8θ/19-10-2011

)

και

ϊρα

18:30ϋμ.μ.

πραγματοποιικθκε ςτο Νθπιαγωγείο ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με το φλλογο Γονζων και
Κθδεμόνων, αλλά και με τουσ γονείσ των μακθτϊν μασ, με ςτόχο να τουσ ςτθρίξουμε ςε
ηθτιματα και προβλιματα, που τουσ

απαςχολοφςαν

και είχαν εντοπιςτεί από τισ

παρατθριςεισ και τισ καταγραφζσ των εκπαιδευτικϊν. τθν ςυνάντθςθ αυτι, θ
Προϊςταμζνθ του 7ου Νθπιαγωγείου, κα Χατηθγιάννθ Ευανκία, ωσ επιμορφϊτρια τθσ
Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Ν. Λζςβου, μίλθςε ςτουσ γονείσ για δυο κζματα που τουσ απαςχολοφςαν
ζντονα κατά τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ:
1) Σο άγχοσ του αποχωριςμοφ και θ διαχείριςθ του.
2) Θ υποςτιριξθ τθσ μάκθςθσ των νθπίων ςτα πλαίςια τθσ οικογζνειασ.
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Θ ειςιγθςθ ζγινε με πολυμορφικι παρουςίαςθ (p.p.t.) και δόκθκαν πολλά
παραδείγματα δθμιουργικισ μάκθςθσ. Ακολοφκθςε διάλογοσ με τουσ γονείσ και
καταλθκτικά τουσ δόκθκε φυλλάδιο με ςυνοπτικι παρουςίαςθ τθσ ειςιγθςθσ, κακϊσ και
κατάλογοσ με παραμφκια που καλλιεργοφν το πνεφμα ςτα παιδιά, ξεκακαρίηουν τα
ςυναιςκιματά τουσ να αντιλαμβάνονται τισ δυςκολίεσ και ταυτόχρονα προτείνουν λφςεισ
ςτα προβλιματά τουσ.

Σθν Παραςκευι 16-3-2012 και ϊρα 16:30 μ.μ. και τθν Σετάρτθ 4-4-2012 και ϊρα 16:30
μ.μ. ςτο Νθπιαγωγείο μασ, πραγματοποιικθκαν ςυγκεντρϊςεισ Γονζων και Κθδεμόνων με
προςκεκλθμζνο τον ψυχολόγο κ. Παραδείςθ, Γ. Κατά τθν διάρκεια των ςυναντιςεων, αλλά
και μετά από αυτζσ ο ψυχολόγοσ κ. Παραδείςθσ, Γ. είχε εποικοδομθτικζσ ςυηθτιςεισ με
τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου μασ, όπου δόκθκε θ ευκαιρία μζςα από τισ
επιςτθμονικζσ τοποκετιςεισ του και τον ενδελεχι διάλογο, που αναπτφχκθκε,

να

επιτευχκεί θ βελτίωςθ των δεξιοτιτων τουσ (π.χ. για τθν τροποποίθςθ τθσ ανεπικφμθτθσ
ςυμπεριφοράσ κάποιου μακθτι / μακθτϊν)", θ αφξθςθ τθσ αυτοπεποίκθςθσ τουσ και θ
κακοδιγθςι τουσ ςτο πϊσ να διαμορφϊνουν ςτθν τάξθ ζνα κετικό ψυχολογικό κλίμα, που
κα προάγει τθν ψυχικι υγεία όλων των μακθτϊν. Καταλυτικά, και μετά τθν αποχϊρθςθ του
κυρίου Παραδείςθ οι γονείσ των νθπίων μασ ενθμερϊκθκαν από τθν Προϊςταμζνθ του
Ν/γείου για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ «Μετάβαςθ ςτο Δθμοτικό » και τισ διάφορεσ
δράςεισ που είχαμε ςχεδιάςει με ςκοπό τθν όςο το δυνατόν ομαλι μετάβαςθ των μακθτϊν
μασ από το νθπιαγωγείο ςτο δθμοτικό.
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4. Εκελοντικι ςυμμετοχι των γονζων ςε δραςτθριότθτεσ του ςχολείου.
Τποκίνθςθ και ενεργοποίθςθ των γονζων να προςφζρουν υπθρεςίεσ ςτο ςχολείο, ωσ
εκελοντζσ κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ χρονιάσ, είτε ςτο τρζχον αναλυτικό πρόγραμμα
(οργάνωςθ και υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων, παρακολοφκθςθ μακιματοσ), είτε ευκαιριακά
(π.χ. ςε αυλικζσ δραςτθριότθτεσ, ςε εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ, ςε κεατρικζσ και άλλεσ
ςχολικζσ εκδθλϊςεισ).

4.1. Οργάνωςθ και υλοποίθςθ δραςτθριοτιτων, παρακολοφκθςθ μακιματοσ,
ςυνοδεία ςε εκπαιδευτικζσ εκδρομζσ, κεατρικζσ παραςτάςεισ, κ.ά.
τα πλαίςια του τρζχοντοσ αναλυτικοφ προγράμματοσ οι γονείσ μασ ενίςχυςαν με
εποπτικό υλικό, οργάνωςαν και υλοποίθςαν δραςτθριότθτεσ:

Κεματικι προςζγγιςθ : «Εγϊ και οι φίλοι μου». Παιδικά προςκοπικά τραγοφδια από
γονζα νθπίου.

Κεματικι προςζγγιςθ : «Σο ςπίτι μου». υηιτθςθ με γονζα Πολιτικό Μθχανικό που
ιρκε ςτο ςχολείο.

Κεματικι προςζγγιςθ : «Ο Εαυτόσ μου». Γονζασ που υπθρετεί ςτο Εγκλθματολογικό
Εργαςτιριο Ν. Λζςβου μασ μίλθςε για τθν ςθμαςία των δακτυλικϊν αποτυπωμάτων και
βιωματικά οι μακθτζσ μασ προςζγγιςαν τθν ζννοια του «αποτυπϊματοσ».
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Κεματικι προςζγγιςθ: «Τγιεινι Διατροφι». Μθτζρεσ νθπίων μασ επιςκζφτθκαν ςτο
ςχολείο και μαηί με τα παιδιά ζφτιαξαν πίτεσ και γλυκά.

Κεματικι προςζγγιςθ : «Τγιεινι Δοντιϊν». Μια μθτζρα νθπίου, αφοφ πρϊτα διθγικθκε
το αυτοςχζδιο παραμφκι «Θ βρεγμζνθ πετςετοφλα», που είχε πρωτοπαρουςιάςει ςτισ
εκπαιδευτικοφσ τθν προθγοφμενθ μζρα, οργάνωςε ζνα κεατρικό παιχνίδι, που ενκουςίαςε
τουσ μακθτζσ μασ, αφοφ τουσ ενζπλεξε ςτθν καταςκευι ςοκολατζνιασ βάφλασ.

Κεματικι προςζγγιςθ : «Οι φίλοι μασ τα ηϊα». Σθν Πζμπτθ 5-4-2012 και ϊρα 9:00 π.μ.,
ςτο νθπιαγωγείο μασ, θ Αςτυνομικι Δ/νςθ Β. Αιγαίου, ανταποκρινόμενθ ςτθν από 11-12011 αίτθςθ μασ, πραγματοποίθςε με τθν παρουςία Αςτυνομικοφ υνοδοφ και
εκπαιδευμζνου ςκφλου, επίδειξθ για ανίχνευςθ εκρθκτικϊν υλϊν. κοπόσ τθσ επίδειξθσ και
του εκπαιδευτικοφ μασ προγράμματοσ ιταν να ευαιςκθτοποιιςουμε τα παιδιά ςτθν
μεγάλθ προςφορά, που ζχουν τα ηϊα ςτθν κακθμερινότθτα, αλλά και ςτθν αςφάλεια μασ.
Θ δράςθ αυτι αποτζλεςε αίτθμα των ίδιων των γονζων, μερικοί εκ των οποίων είναι
αςτυνομικοί και αφοροφςε τθν εμπλοκι τουσ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.
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Κεματικι προςζγγιςθ: «Σο απολικωμζνο δάςοσ». Σθν Δευτζρα 30-4-2012 μασ
επιςκζφτθκε ο πατζρασ του νθπίου μασ Κωνςταντίνου Ροφγγου, ο οποίοσ είναι
φυςικομακθματικόσ ςτθν Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ

και οργάνωςε δραςτθριότθτεσ

(παρουςίαςθ, πειράματα, κ.ά.) με κζμα : «Σο Θφαίςτειο».

Σθν Σετάρτθ 16-5-2012 ςτα πλαίςια τθσ όςο το δυνατόν καλφτερθσ ενθμζρωςθσ των
γονζων των μακθτϊν μασ αλλά και τθν υλοποίθςθ τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ: Μετάβαςθ
ςτο Δθμοτικό» παραβρζκθκε ςτο Ν/γείο μασ προςκεκλθμζνοσ ο χολικόσ φμβουλο Δ.Ε.
2θσ Περιφζρειασ Κ. Βοφλγαρθσ Δθμιτριοσ. Ο κφριοσ Βοφλγαρθσ μίλθςε ςτουσ γονείσ με
κζμα: «Πρϊιμθ ανίχνευςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν». Ακολοφκθςε ανοιχτι ςυηιτθςθ, όπου
μζςα ςε ευχάριςτο κλίμα αποςαφθνίςτθκαν απορίεσ των γονζων, που αφοροφςαν τισ
μακθςιακζσ δυςκολίεσ. τθν ςυνάντθςθ παραβρζκθκαν θ Προϊςταμζνθ Επιςτθμονικισ και
Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Β. Αιγαίου κα Λυκαρδοποφλου, ., ςαν κριτικι φίλθ τθσ ΑΕΕ
και θ χολικι φμβουλοσ 49θσ Περιφζρειασ Β. Αιγαίου κα Γιαννοποφλου Κ.
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Σθν Παραςκευι 18-5-2012 μασ επιςκζφτθκε θ μθτζρα του νθπίου μασ Πατζςτου, Δ. θ
οποία είναι γεωπόνοσ και αφενόσ ςτα πλαίςια του Δ τθσ ΑΕΕ και ςυγκεκριμζνα τθν ενεργό
ςυμμετοχι των γονζων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία, αλλά και αφετζρου ςτα πλαίςια του
περιβαλλοντικοφ προγράμματοσ, που υλοποιεί το ολοιμερο τμιμα του Ν/γείου μασ,
οργάνωςε δραςτθριότθτεσ (παρουςίαςθ, κ.ά.) με κζμα : «Σα φυτά και θ ςθμαςία τουσ ςτθν
ηωι μασ ».

Σθν Σετάρτθ 23-5-2012 θ μθτζρα μακιτριασ του ολοθμζρου τμιματοσ μασ ζφερε «ζνα
ςκαντηόχοιρο» που είχε βρει ςτθν φπαικρο. Σα παιδιά αφοφ παρατιρθςαν το ηωάκι,
βρικαν πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο για τον κφκλο τθσ ηωισ του και εςτίαςαν ςτθν
εκμετάλλευςθ και ςτθν «ομθρία» των ηϊων (ςτα τςίρκα, ςτουσ ηωολογικοφσ κιπουσ, κ ά..),
οπότε μζλθμα τουσ ιταν θ επιςτροφι του μικροφ ςκαντηόχοιρου ςτο φυςικό

του

περιβάλλον.
Σθν Σρίτθ 5-06-2012 το ολοιμερο τμιμα ςε μια ευχάριςτθ γιορτοφλα, οργανωμζνθ με
πολφ μεράκι από τα παιδιά παρουςίαςαν ςτουσ γονείσ, που κάλεςαν, τα αποτελζςματα του
Περιβαλλοντικοφ

Προγράμματοσ:

«Αγαπϊ

τθν

φφςθ,

αγαπϊ

τθν

ηωι»

που

διαπραγματευόταν όλο τον χρόνο.
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Σθν Δευτζρα 11-06-2012 και ϊρα 17.30ϋμμ ςτον αφλειο χϊρο του Ν/γείου οργανϊκθκε
από κοινοφ με τον φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων θ τελετι λιξθσ των μακθμάτων ςτο
ςχολείο μασ. Σα παιδιά κάλεςαν τουσ γονείσ τουσ παρουςίαςαν με μεγάλθ επιτυχία τθν
κεατρικι παράςταςθ «αν παλιό ςινεμά» και κλείςαμε «ξζγνοιαςτοι και χαροφμενοι» τθν
ςχολικι χρονιά 2011-2012!!.

Σθν Σρίτθ 12-06-2012 τα παιδιά ςυνοδευόμενα από τουσ εκπαιδευτικοφσ, αλλά και από
τουσ γονείσ τουσ οργάνωςαν

από κοινοφ, ακλοπαιδιζσ ςτο γιπεδο «Ολφμπικο» τθσ

Νεάπολθσ.
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Σθν Σετάρτθ 13-6-2012 ςτα πλαίςια τθσ κεματικισ προςζγγιςθσ:

«Μετάβαςθ ςτο

Δθμοτικό» τα νιπια του ςχολείου μασ ςυνοδευόμενα από τισ εκπαιδευτικοφσ τουσ και από
μια ομάδα γονζων επιςκζφτθκαν τα όμορα ςχολεία-15ο Δθμοτικό χολείο & 7ο Δθμοτικό
χολείο Μυτιλινθσ και παρακολοφκθςαν 2 διδακτικζσ ϊρεσ μιασ ςχολικισ μζρασ.

Κατά τθν διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ αρκετοί γονείσ ιρκαν και παρακολοφκθςαν
οργανωμζνεσ δραςτθριότθτεσ, προκειμζνου αφενόσ να μασ βοθκιςουν και αφετζρου να
καταλάβουν πωσ προςεγγίηουμε τθν γνϊςθ ςτο νθπιαγωγείο ςε διάφορα γνωςτικά πεδία
(γλϊςςα, μακθματικά, κ.ά.).
ε ςυνεργαςία με τισ εκπαιδευτικοφσ και τα παιδιά, οργανϊκθκαν από τον φλλογο
Γονζων και Κθδεμόνων και πραγματοποιικθκαν «εργαςτιρια γονζων», όπου ςφμφωνα με
τθν επικυμία που είχαν δθλϊςει οι γονείσ ςτθν αρχι τθσ χρονιάσ
( Ερωτθματολόγιο Παράρτθμα Λ) πιραν μζροσ εκ περιτροπισ ςτισ παρακάτω δράςεισ:
Εργαςτιριο

χριςτουγεννιάτικων

καταςκευϊν

και

διακοςμθτικϊν κατά τισ πρωινζσ ϊρεσ, 4/12/2011 ζωσ 9/12/2011

Εργαςτιριο

γλυκϊν,

όπου

γονείσ,

εκπαιδευτικοί

και

παιδιά

καταςκεφαςαν

χριςτουγεννιάτικα γλυκά ςτο χϊρο του ςχολείου, κατά τισ πρωινζσ ϊρεσ, από 12/12/2011
ζωσ 16/12/2011.
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Σθν Δευτζρα 2/4/2012 και κατά τισ πρωινζσ ϊρεσ, πραγματοποιικθκε εργαςτιριο
παςχαλινϊν καταςκευϊν και διακοςμθτικϊν, ςε ςυνεργαςία με τισ εκπαιδευτικοφσ του
Νθπιαγωγείου ςτο χϊρο του ςχολείου.

Σθν Σρίτθ 3/4/2012 κατά τισ πρωινζσ ϊρεσ ςτο χϊρο του Ν/γείου μασ
πραγματοποιικθκε

εργαςτιριο γλυκιςμάτων, όπου γονείσ και παιδιά παραςκεφαςαν

παςχαλινά γλυκίςματα.

τα πλαίςια των εκπαιδευτικϊν δράςεων του 7ου Ν/γείου και του ανοίγματοσ του
ςχολείου ςτθν ευρφτερθ τοπικι κοινωνία αλλά και τθσ οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ του
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Περιβαλλοντικοφ Προγράμματοσ «Αγαπϊ τθ φφςθ ….Αγαπϊ τθν Ηωι», κακϊσ και τθσ
εκελοντικισ ςυμμετοχισ μασ ςτθ Παιδικι Helmepa, ςυναποφαςίςκθκαν με τον φλλογο
Γονζων και Κθδεμόνων οι παρακάτω ζξοδοι από το νθπιαγωγείο:
Σθν Παραςκευι 27-4-2012 επιςκεφτικαμε

το Μουςείο Φυςικισ Λςτορίασ και το

Αρχαιολογικό Μουςείο Μυτιλινθσ. Με τθν βοικεια των γονζων που μασ ςυνόδευαν ςτθν
ςυνζχεια προβικαμε ςτο κακαριςμό του αλςυλλίου «Σςαμάκια» ςτθρίηοντασ εμπράκτωσ
ενζργειεσ που ςτοχεφουν ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν μασ και των γονζων τουσ ςε
κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.

Σθν Παραςκευι 25-5-2012 ςτα πλαίςια των περιβαλλοντικϊν μασ δράςεων,
επιςκεφτικαμε τισ Ανεμογεννιτριεσ ςτθν περιοχι τθσ Χαραμίδασ και ςτθ ςυνζχεια ςε
ςυνεργαςία με τουσ γονείσ που μασ ςυνόδευςαν, προβικαμε ςε εκελοντικό κακαριςμό τθσ
παραλίασ ςτον Άγιο Ερμογζνθ.
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4. 2. Εμπλοκι γονζων με προςωπικι εργαςία.
Ενδεικτικά αναφζρουμε δραςτθριότθτεσ, που ανζλαβαν και διεκπεραίωςαν οι
ομάδεσ των γονζων, που «ςυγκροτικθκαν» μετά

τθν ςυμπλιρωςθ του 1ου

ερωτθματολογίου, που δόκθκε ςτθν αρχι του .Δ και ςτο οποίο οι ίδιοι επζλεξαν με ποιον
τρόπο κα εμπλακοφν ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία.:
1. Καταςκευι ραφιϊν και βιβλιοκικθσ
2. τιριξθ ραφιϊν και Βαριϊν αντικειμζνων (αντιςειςμικά μζτρα).
3. Σοποκζτθςθ Θ/Τ ςτο Ολοιμερο τμιμα και γραμμισ Internet.
4. Επιςκευι υδραυλικισ εγκατάςταςθσ.
5. Αλλαγι λαμπτιρων και μικροςυςκευϊν.
6. Ράψιμο πανιοφ για τθν οργάνωςθ γωνιάσ τθσ αλλθλογραφίασ «ΕΧΕΛ ΓΡΑΜΜΑ»
7. Κακαριότθτα χϊρου και αυλισ.

Μερικοί γονείσ μασ βοικθςαν κατά τθ μεταφορά των παιδιϊν ςτο χϊρο του 6ου
Δθμοτικοφ χολείου, όπου πραγματοποιικθκαν

οι πρόβεσ για τθν Χριςτουγεννιάτικθ

γιορτι μασ, λόγω ζλλειψθσ αίκουςασ εκδθλϊςεων ςτο νθπιαγωγείο μασ. Σθν Δευτζρα 19159

12- 2011 ςτθ αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του 6ου Δθμοτικοφ ςχολείου Μυτλινθσ τα
παιδιά παρουςίαςαν ςτουσ γονείσ τουσ τα αποτελζςματα (ζκκεςθ ζργων -παραγωγϊν
τουσ)του Πολιτιςτικοφ προγράμματοσ: «Θ γιορτι των παραμυκιϊν μασ» Κοκκινοςκουφίτςα
και Χιονάτθ, Κοντορεβικοφλθσ, ταχτοποφτα μα και Παπουτςωμζνοσ Γάτοσ. Μια φορά κι
ζναν καιρό παραμφκι κα ςασ πω!!!!». Με αφορμι αυτό το ςχζδιο δράςθσ μασ αλλά και το
εορταςτικό κλίμα των Χριςτουγζννων τα παιδιά επζλεξαν και παρουςίαςαν ςτουσ γονείσ
τουσ το παραμφκι «Ο Καρυοκραφςτθσ».

το αποκριάτικο πάρτυ του ςχολείου οι μανοφλεσ των νθπίων μασ μαςκαρεφτθκαν
και ζπαιξαν αλλά και χόρεψαν μαηί μασ. Ομάδα γονζων μασ βοικθςε και ςτθν μεταφορά
των μακθτϊν μασ ςτο Δθμοτικό Κζατρο τθσ Πόλθσ μασ, τθν Σετάρτθ 14-02-2012, όπου τα
παιδιά παρακολοφκθςαν τθν κεατρικι παράςταςθ: «Ζρωτασ και ψυχι», τθσ Παιδικισ
κθνισ τθσ Φουντοφκθ, Δ. που επιςκζφτθκε τθν Πόλθ μασ .

Κάποιοι γονείσ μασ βοικθςαν να ανακυκλϊςουμε παλιά άχρθςτα και μθ εμπορεφςιμα
υλικά που είχαν παραμείνει ςτο χϊρο του Νθπιαγωγείου κακαρίηοντασ τον χϊρο.
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Οι γονείσ βοικθςαν τον φλλογο Γονζων και Κθδεμόνων

και το άββατο

17/12/2011 ςτισ 5.30ϋμ.μ. πραγματοποιικθκε Χριςτουγεννιάτικο Πάρτι, ςε αίκουςα
εκδθλϊςεων τθσ Μυτιλινθσ, με ςκοπό τθν ψυχαγωγία, κυρίωσ των παιδιϊν και τθν
ανάπτυξθ ςχζςεων, εκτόσ ςχολείου ςε ζνα ευχάριςτο, εορταςτικό περιβάλλον.
Με ςκοπό κυρίωσ τθν ψυχαγωγία των μακθτϊν μασ, αλλά και τθν περαιτζρω
ενδυνάμωςθ των ςχζςεων ςχολείου- οικογζνειασ, το εκπαιδευτικό προςωπικό του Ν/γείου
(οργάνωςθ παιδαγωγικϊν παιχνιδιϊν, κ.ά.) ςε ςυνεργαςία με τον φλλογο Γονζων και
Κθδεμόνων (ενοικίαςθ του χϊρου, δϊρα ςτα παιδιά που προςζφεραν ςτον φλλογο
διάφορα

καταςτιματα,

κ.ά.)

αλλά

και

ομάδα

γονζων

(οργάνωςθ

μπουφζ)

πραγματοποίθςαν Αποκριάτικο πάρτυ ςε αίκουςα εκδθλϊςεων τθσ πόλθσ μασ ( LIGHT
HOUSE).

4.3. Εμπλοκι γονζων με υλικά μζςα:
Διάφορα αντικείμενα, που δεν χρειάηονταν οι γονείσ αλλά και διάφορα άλλα δϊρα
που μάηεψαν από τα καταςτιματα τθσ πόλθσ μασ διατζκθκαν ςε χριςτουγεννιάτικο
«παηάρι» ςτθν εκδιλωςθ που οργάνωςε ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων.
Οι γονείσ ενίςχυςαν, όπωσ μποροφςε ο κακζνασ (οικονομικά, προςωπικι εργαςία,
ςυλλογι δϊρων, επιμζλεια προςκλιςεων, κ.ά.) τον φλλογο ςτθν οργάνωςθ του
Αποκριάτικου Πάρτυ.
Όλοι ςχεδόν οι γονείσ ςε ςυνεργαςία με τισ εκπαιδευτικοφσ και τον φλλογο
Γονζων και Κθδεμόνων, ενεπλάκθςαν ςτθν οργάνωςθ τθσ «Θμζρασ των γονζων», τθν τελετι
δθλαδι τθσ λιξθσ του .Δ. «ΧΟΛΕΛΟ και ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑ: Δφο ςυμβατοί χϊροι με κοινό ςτόχο
και αιτοφμενο τθν ομαλι γνωςτικι, ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν
μασ». Καταςκεφαςαν εδζςματα, κακάριςαν τον αφλειο χϊρο και τον διακόςμθςαν,
επιμελικθκαν τθν μουςικι, κ.ά..
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5. Συμμετοχι των γονζων ςτθ λιψθ αποφάςεων ςχετικϊν με κζματα διοίκθςθσ
του ςχολείου.
Σθν Παραςκευι 21-10-2011 με τθν βοικεια τθσ Προζδρου του υλλόγου Γονζων και
Κθδεμόνων του Νθπιαγωγείου διεκπεραιϊκθκε πρωτόκολλο καταςτροφισ αχριςτων μθ
εμπορεφςιμων υλικϊν, που ςφνταξε θ Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου με ομόφωνθ γνϊμθ
του υλλόγου Διδαςκόντων (Σριμελι επιτροπι, διαγραφι υλικϊν από το Βιβλίο Τλικοφ του
Ν/γείου).
Σθν Δευτζρα 23-1-2012 ο φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων του Νθπιαγωγείου
ςυναντικθκε ςτο ςχολείο με τουσ γονείσ

των μακθτϊν μασ, ανταποκρινόμενοι ςτθν

πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ χολικισ Επιτροπισ του Διμου Μυτιλινθσ, προκειμζνου να
βρεκεί λφςθ ςτο ζντονο κτθριακό μασ πρόβλθμα. τθν ςυνάντθςθ αυτι τελικά δεν
παραβρζκθκε ο Πρόεδροσ τθσ χολικισ Επιτροπισ του Διμου Μυτιλινθσ, μασ τίμθςε
όμωσ με τθν παρουςία τθσ θ Προϊςταμζνθ Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ Β. Αιγαίου κα.
Λυκαρδοποφλου, . θ οποία ανταποκρίκθκε πρόκυμα ςτθν πρόςκλθςθ μασ αποδεικνφοντασ
το ζνκερμο ενδιαφζρον τθσ.

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ςυνάντθςθ ανζπτυξαν τουσ προβλθματιςμοφσ τουσ για τθν
κακι κτθριακι υποδομι του ςχολείου μασ και κατζλθξαν ςτθν πρόταςθ να μεταςτεγαςτεί,
ζςτω και προςωρινά το νθπιαγωγείο μασ ςτουσ χϊρουσ, που ςτεγαηόταν το Ακλθτικό
Γυμνάςιο Μυτιλινθσ.
Σθν ίδια μζρα προγραμματίςτθκε ςυνάντθςθ με τον Διμαρχο τθσ Πόλθσ μασ. τθν
ςυνάντθςθ αυτι ςυμμετείχαν θ Προϊςταμζνθ Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ Β. Αιγαίου κα.
Λυκαρδοποφλου, ., θ Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου κα Χατηθγιάννθ Ευανκία, ο
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φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων του Νθπιαγωγείου, αρκετοί γονείσ και το Προεδρείο του
υλλόγου Δαςκάλων και Ν/γϊν Ν. Λζςβου. Ο αντιπρόεδροσ του υλλόγου Γονζων και
Κθδεμόνων του Νθπιαγωγείου και θ Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου γνωςτοποίθςε ςτον
Διμαρχο το πρόβλθμα τθσ ςτζγαςθσ μασ, κακϊσ και τισ προτάςεισ τουσ. Ακολοφκθςε
διάλογοσ όλων των ςυμμετεχόντων με το Διμαρχο, ο οποίοσ αν και φάνθκε να κατανοεί το
πρόβλθμα αναφζρκθκε ςτθν δφςκολθ οικονομικι ςυγκυρία, που περνά θ χϊρα μασ και
δεςμεφτθκε να κάνει ότι είναι δυνατό, προκειμζνου να ικανοποιθκεί το αίτθμα μασ.
Σθν Παραςκευι 17 Φεβρουαρίου 2012 και ϊρα 12:00 μ.μ. ο φλλογοσ διδαςκόντων
του Ν/γείου αποτελοφμενοσ από τισ νθπιαγωγοφσ Χατηθγιάννθ Ευανκία, Χλίμπου Ειρινθ,
ουλιϊτθ Λουλία και Κεοχαρίδου Μαρία, ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ προκειμζνου να
αποφαςίςει επί του κζματοσ θμεριςιασ διάταξθσ: «φςταςθ υμβουλίου χολικισ
Κοινότθτασ». τθν ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχε και το Δ του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων
του 7ου Ν/γείου Μυτιλινθσ.
Θ Προϊςταμζνθ του νθπιαγωγείου, Χατηθγιάννθ Ευανκία, ειςθγικθκε το κζμα και ο
φλλογοσ Διδαςκόντων ςτο Ν/γείο μασ μετά από ςυηιτθςθ ομόφωνα αποφάςιςε και
ςυςτικθκε τριμελζσ υμβοφλιο χολικισ Κοινότθτασ που ςαν ζργο κα ζχει τθν ειςιγθςθ
προσ τθν χολικι Επιτροπι Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Δ. Λζςβου διαφόρων αιτθμάτων ςχετικϊν με
τθν ομαλι λειτουργία του Ν/γείου. Σο ςυμβοφλιο αυτό αποτελείται από τισ Χατηθγιάννθ
Ευανκία, Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου, Χλίμπου Ερινθ ωσ παλαιότερθ νθπιαγωγόσ του
ςχολείου και τον Πριονά Χριςτο, γονζα προνθπίου, που όριςε μετά από απόφαςι του, το
Δ του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων του 7ου Ν/γείου Μυτιλινθσ.
Σθν Σρίτθ 27-3-2012 φςτερα από πρόςκλθςθ του υλλόγου Γονζων και Κθδεμόνων
μασ επιςκζφτθκε ο Πρόεδροσ χολικισ Επιτροπισ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Λζςβου και
ςυηθτιςαμε το ζντονο κτθριακό πρόβλθμα του ςχολείου μασ. Ο Πρόεδροσ χολικισ
Επιτροπισ, κοσ Ηαφειρίου δεςμεφτθκε να βρει λφςθ ςτο πρόβλθμά μασ και μασ υποςχζκθκε
ότι τθν νζα ςχολικι χρονιά κα μεταςτεγαςτοφμε ςε άλλο κτιριο.

6. Εμπλοκι γονζων -Συνεργαςία με τθν κοινότθτα.
Αξιοποίθςθ των πόρων και των υπθρεςιϊν που προζρχονται από τθν ευρφτερθ
κοινότθτα, ϊςτε να ενιςχυκεί το ζργο των οικογενειϊν. υμμετοχι ςε δραςτθριότθτεσ ι
προγράμματα ςυνεκπαίδευςθσ, όπου επιδιϊκεται θ απόκτθςθ κοινισ εκπαιδευτικισ
εμπειρίασ (γονζων, παιδιϊν, εκπαιδευτικϊν, εκπροςϊπων κοινότθτασ).
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Σθν Δευτζρα 28/11/2011 και ϊρα 17:30ϋμ.μ. προςιλκε ςτο Νθπιαγωγείο μασ ο
προςκεκλθμζνοσ ψυχολόγοσ κφριοσ Παραδείςθσ Γ. τον οποίο προλόγιςε και ςφςτθςε ςτουσ
γονείσ, θ Προϊςταμζνθ του Νθπιαγωγείου κα. Χατηθγιάννθ Ευανκία. τθ ςυνζχεια
αναπτφχκθκε εποικοδομθτικότατοσ διάλογοσ

μεταξφ των γονζων και του κυρίου

Παραδείςθ Γ. ο οποίοσ ςε ανοιχτι ςυηιτθςθ απάντθςε ςε πλικοσ ερωτθμάτων, που
τζκθκαν από τουσ γονείσ. Θ ςυνάντθςθ ιταν τόςο επιτυχισ, που οι γονείσ ηιτθςαν να
πραγματοποιθκοφν και άλλεσ ςυναντιςεισ ςτο μζλλον με τον κφριο Παραδείςθ, γεγονόσ
που ο ίδιοσ δζχτθκε κετικότατα.

Σθν Παραςκευι 21/1/2012 και ϊρα 5:30μ.μ το Κ.ΕΔΔΤ. Λζςβου ανταποκρινόμενο,
ςτθν

υπό

11-11-2011

αίτθςθ

μασ,

για

ςυνεργαςία - υποςτιριξθ με τθν οργάνωςθ
επιμορφωτικϊν δράςεων, που ςτόχο ζχουν τθν
ςτιριξθ ηθτθμάτων και προβλθμάτων που
απαςχολοφν τουσ γονείσ, οργάνωςε θμερίδα
με κφρια ομιλιτρια τθν ψυχολόγο κυρία
Μπαλοδιμου . και με κζμα «Θ αντιμετϊπιςθ
τθσ απϊλειασ». Ακολοφκθςε ανοιχτι ςυηιτθςθ
με τουσ γονείσ για όλα τα προβλιματα που
τουσ απαςχολοφν, ςε ςχζςθ με τα παιδιά τουσ.
Σθν Σετάρτθ 15-2-2012
00ϋπ.μ.

πραγματοποιικθκε

Λατροπαιδαγωγικό

Κζντρο,

και ϊρα 09:
από
το

το
οποίο

ανταποκρίκθκε ςτθν πρόςκλθςθ μασ, θμερίδα
με κζμα: «Παιδί τθσ Προςχολικισ Θλικίασ και
πικανζσ δυςκολίεσ ςτθν εξζλιξθ του. Οι γονείσ
των νθπίων μασ είχαν τθν ευκαιρία μζςα από τισ ειςθγιςεισ τθσ ομάδασ επιμόρφωςθσ του
Λατροπαιδαγωγικοφ Κζντρου Μυτιλινθσ που μασ επιςκζφτθκε (κα χοιναράκθ Γεωργία, Κα
Κορκολι Ζφθ, κα Αςπρολοφπου Μυρςίνθ και κοσ Σθνιακόσ Παναγιϊτθσ), αλλά και τον
εποικοδομθτικό διάλογο που ακολοφκθςε να ςυνθδειτοποιιςουν ότι θ προςχολικι θλικία
είναι μια ιδιαίτερθ περίοδοσ ςτθ ηωι του ανκρϊπου, κακϊσ παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ
ποικιλία ςε χαρακτθριςτικά. Είναι θ περίοδοσ όπου κάκε παιδί δομεί τθν προςωπικότθτά
του κακόςον όμωσ μιλοφμε για μονάδεσ, για άτομα και κακϊσ οι βιορυκμοί ακόμα και
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ανάμεςα ςε δφο αδζρφια είναι διαφορετικοί, οι εκφάνςεισ χαρακτιρων κυμαίνονται ςε
μεγάλα μικθ και πλάτθ. Οι γονείσ των νθπίων μασ αποφορτιςτικαν από αρνθτικοφσ
προβλθματιςμοφσ που είχαν να κάνουν με τθν διαπίςτωςθ τθσ διαφορετικισ εξζλιξθσ των
παιδιϊν τουσ, αφοφ θ ομάδα του Λατροπαιδαγωγικοφ Κζντρου ιταν πλιρωσ διαφωτιςτικι
κζτοντασ τα όρια και τα χαρακτθριςτικά τθσ «Προςχολικισ Θλικίασ» και τθν «φυςιολογικι»
διαφοροποίθςθ που μπορεί να ζχουν ςτο κάκε παιδί.
Σθν Παραςκευι 16-3-2012 και ϊρα 16:30 μ.μ. ςτο Νθπιαγωγείο μασ,
πραγματοποιικθκε παρουςία τθσ χολικισ υμβοφλου κα. Γιαννοποφλου Κ., ςυγκζντρωςθ
γονζων με προςκεκλθμζνο τον ψυχολόγο κ. Παραδείςθ, Γ.. τθν ςυνάντθςθ αυτι μζςα από
ζναν ανοιχτό διάλογο απαντικθκαν ερωτιματα
των γονζων, που αφοροφςαν προβλιματα που
αντιμετωπίηουν τα παιδιά τουσ, τόςο ςτο
οικογενειακό, όςο και ςτο ευρφτερο ςχολικό και
κοινωνικό περιβάλλον.
Σθν Σετάρτθ
30μ.μ.

23-5-2012 και ϊρα 17:

μασ επιςκζφτθκε ο ψυχολόγοσ κ.

Παραδείςθσ, Γ. Ο προςκεκλθμζνοσ μασ απάντθςε ςε μια ςειρά ερωτιςεων των γονζων και
των εκπαιδευτικϊν κλείνοντασ μζςα ςε ζνα ιδιαίτερα ευχάριςτο περιβάλλον τισ
ςυναντιςεισ του με τουσ γονείσ. Θ ςυνάντθςθ αυτι ιταν θ τελευταία από μια ςειρά
ςυναντιςεων, που οργανϊκθκαν και ζδωςαν τθν ευκαιρία ςτουσ γονείσ των μακθτϊν μασ
να ενθμερωκοφν, ζτςι ϊςτε να επιτευχκεί θ διαμόρφωςθ - διαφοροποίθςθ τθσ ςτάςθσ και
τθσ ςυμπεριφοράσ τουσ, θ ςταδιακι ωρίμανςθ τθσ προςωπικότθτασ τουσ, ϊςτε να είναι ςε
κζςθ να ανταποκρικοφν ςτθ κετικι εξζλιξθ των παιδιϊν τουσ.
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Λιξθ του Σχεδίου Δράςθσ: «ΣΧΟΛΕΙΟ και ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ:
Δφο ςυμβατοί χϊροι με κοινό ςτόχο και αιτοφμενο τθν ομαλι γνωςτικι,
ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν μασ».

τον αφλειο χϊρο του Ν/γείου μασ (παρακείμενθ Δθμοτικι Παιδικι χαρά) το
άββατο 9-06-2012 και ϊρα 18.00.ϋμμ, οργανϊςαμε οι εκπαιδευτικοί, ο φλλογοσ Γονζων
και Κθδεμόνων και οι γονείσ τθν «Θμζρα των Γονζων» με τθν ευκαιρία τθσ λιξθσ του
ςχεδίου δράςθσ «ΧΟΛΕΛΟ και ΟΛΚΟΓΕΝΕΛΑ: Δφο ςυμβατοί χϊροι με κοινό ςτόχο και
αιτοφμενο τθν ομαλι γνωςτικι, ςυναιςκθματικι και κοινωνικι ανάπτυξθ των μακθτϊν
μασ». κοπόσ τθσ ςυνάντθςθσ-γιορτισ ιταν να ςυηθτιςουμε όλοι τισ εμπειρίεσ που ηιςαμε
όλθ τθν χρονιά από τθν υλοποίθςθ του .Δ., να εντοπίςουμε μζςα από τθν κατάκεςθ των
απόψεων όλων των εμπλεκόμενων τυχόν λάκθ και παραλιψεισ, ϊςτε να λειτουργιςουν
ςαν ανατροφοδότθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ και να δεςμευτοφμε για τθν ςυνζχιςθ των
δράςεων μασ τθν νζα ςχολικι χρονιά 2012-2013.

ΕΚΘΕΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΘΣ.
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Σο ςχζδιο δράςθσ, όπωσ πρότεινε το εργαλείο τθσ ΑΕΕ και ςυμφϊνθςε ομόφωνα θ
ολομζλεια, αξιολογικθκε ςε όλεσ τισ επιμζρουσ φάςεισ τθσ ανάπτυξθσ του με κριτιρια που
αφοροφςαν τισ επιμζρουσ διαδικαςίεσ του. Ο αναςχεδιαςμόσ επιμζρουσ δράςεων
αξιοποιϊντασ ςτοιχεία από τισ διαδικαςίεσ ανατροφοδότθςθσ, ςυμπλιρωςαν τθν
αξιολογικι εικόνα του .Δ. και αποτζλεςαν τθ βάςθ τθσ αποτελεςματικότθτάσ του.
Αναλυτικότερα, όπωσ είχε ςυμπεριλάβει ςτον αρχικό ςχεδιαςμό του, θ ολομζλεια των
ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν ςυναποφάςιςε και εφάρμοςε τρόπουσ παρακολοφκθςθσ
για τισ επιμζρουσ φάςεισ του .Δ, με ςκοπό τθν ανατροφοδότθςθ του.
τθν διαδικαςία τθσ διαμορφωτικισ αλλά και για τθν τελικι αξιολόγθςθ του .Δ.,
αξιοποιικθκαν ςτοιχεία από τθν επεξεργαςία – ςυμπεράςματα του ερωτθματολογίου
γονζων (Παράτθμα I.«Εργαλείο διερεφνθςθσ :Δείκτθ Αξιολόγθςθσ 3.3. χζςεισ μεταξφ
χολείου –Γονζων»), που δόκθκε ςτθν αρχι (29-09-2011) αλλά και προσ το τζλοσ τθσ
ςχολικισ χρονιάσ(23-05-2012).
Κατά τθν διάρκεια τθσ χρονιάσ κεωριςαμε αναγκαίο ζχοντασ ςαν ςτόχο τθν
ανατροφοδότθςθ

των

δράςεων

μασ

να

χρθςιμοποιιςουμε

άλλο

ζνα

ερωτθματολόγιο(Παράτθμα II) που είχε δυο μζρθ: ΜΕΡΟ Λ: ΑΠΟΨΕΛ ΧΕΣΛΚΑ ΜΕ ΣΘΝ
ΕΠΛΚΟΛΝΩΝΛΑ ΜΕ ΣΟ ΧΟΛΕΛΟ & ΜΕΡΟ ΛΛ: ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΓΟΝΕΩΝ ΣΘΝ ΕΚΠΑΛΔΕΤΣΛΚΘ
ΔΛΑΔΛΚΑΛΑ. Κατά τθν διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του .Δ, το ερωτθματολόγιο αυτό δόκθκε
ςτουσ γονείσ δυο φορζσ ( 19-10- 2011 και 17-01-2012) και παρόλο που γνωρίηαμε ότι θ
αποδελτίωςθ

του,

απαιτοφςε

γνϊςεισ

προγράμματοσ

ςτατιςτικισ

επεξεργαςίασ

δεδομζνων (λογιςμικό, SPSS Statistics ), αφοφ οι περιςςότερεσ ερωτιςεισ του ιταν
πολλαπλισ επιλογισ με κλίμακα διαβάκμιςθσ και τζτοιου είδουσ γνϊςεισ δεν είχαμε,
εντοφτοισ θ περιγραφικι ανάλυςθ των δεδομζνων του(απόψεισ των γονζων των μακθτϊν
μασ) μασ ζδωςε τθν δυνατότθτα τθσ ενδιάμεςθσ- διαμορφωτικισ αξιολόγθςθσ του .Δ ζτςι
ϊςτε να οργανϊςουμε δράςεισ που άπτονταν των ενδιαφερόντων των γονζων των
μακθτϊν μασ ϊςτε να πετφχουμε τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτο ςχολικό «γίγνεςκαι» .
Για τθν αξιολόγθςθ του .Δ. τόςο για τθν ενδιάμεςθ όςο και για τθν τελικι
ςυνζβαλαν πολφ επίςθσ οι ςθμειϊςεισ από τα θμερολόγια που τθροφςαν οι εκπαιδευτικοί (
αρικμόσ των ςυναντιςεων που πραγματοποιικθκαν, ςυνοπτικά ςυμπεράςματα τουσ,
μελζτθ περίπτωςθσ μακθτϊν, κ.ά.), το Αρχείο του ςχολείου (Βιβλίο χολικισ Ηωισ, το
Βιβλίο Πράξεων Προϊςταμζνθσ του Ν/γείου), όπου καταγράφθκαν οι δράςεισ του .Δ., το
Πρακτικό υλλόγου και Κθδεμόνων και τα επιτεφγματα των μακθτϊν μασ (φάκελοι
εργαςίασ, portfolio, κ.ά.).
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Σελικι αξιολόγθςθ του Δ. κα μποροφςε να αποτελζςει και μόνο το γεγονόσ ότι το
ςχολείο μασ ζχει αλλάξει «όψθ» ςτθν κυριολεξία, αποτζλεςμα τθσ ςυνεργαςίασ και τθσ
εκελοντικισ προςφοράσ των γονζων των μακθτϊν μασ. τεγαηόμαςτε ςτον πρϊτο όροφο
μια παλιάσ διπλοκατοικίασ τθσ δεκαετίασ του ϋ50. Αυτό ςθμαίνει ότι όλα τα προθγοφμενα
χρόνια

καταναλωνόμαςτε

και

ςτθν

κυριολεξία

και

μεταφορικά

ςτθν

εφρεςθ

μικροςυνεργείων (θλεκτρολόγουσ, βαφείσ, υδραυλικοφσ, κ.α.) για τισ μικροεπιςκευζσ του
κτθρίου μασ, που ςχεδόν ιταν ςε θμεριςια διάταξθ και παρόλο τθν όποια ςτιριξθ του
Διμου ι τθσ ςχολικισ επιτροπισ που ανικαμε δεν ιμαςταν κακόλου περιφανεσ για τθν
γενικότερθ κατάςταςθ του. Φζτοσ τα πράγματα κα ιταν ακόμα χειρότερα αν αναλογιςτεί
κανείσ ότι μζχρι αρχζσ Δεκεμβρίου δεν είχε πάρει ΦΕΚ και δεν είχε ςυςτακεί θ χολικι
Επιτροπι Α/κμιασ Εκπ/ςθσ Διμου Λζςβου. Όλα τα παραπάνω ςε ςυνδυαςμό με τθν
οικονομικι κρίςθ, που πλιττει τθν χϊρα μασ είναι ςχεδόν βζβαιο ότι κα δυςχεραινόταν
πολφ το ζργο μασ γιατί, όπωσ όλοι γνωρίηουμε για να είναι ανοιχτό το ςχολείο ςτθν
ευρφτερθ κοινωνία και να εφαρμόηει καινοτόμα προγράμματα δεν αρκεί μόνο θ
επιςτθμονικι επάρκεια των εκπαιδευτικϊν του και ςτισ μζρεσ μασ δεν μπορείσ πλζον να
ςτθριχκείσ ςτο «μεράκι» και ςτθ καλι διάκεςθ τουσ, όπωσ γινόταν παλαιότερα, αφοφ
πρζπει να ζχεισ και κάποια οικονομικι άνεςθ για να μπορείσ να ςτθρίξεισ αυτζσ τισ
προςπάκειεσ, χωρίσ να επιβαρφνεισ οικονομικά τουλάχιςτον πολφ τουσ γονείσ πολλοί εκ
των οποίων ςτισ μζρεσ μασ είναι άνεργοι. Θ εμπλοκι των γονζων ςτθ διοίκθςθ του
ςχολείου τουσ ζδωςε τθν ευκαιρία να διαπιςτϊςουν και οι ίδιοι τον τρόπο που αυτό
λειτουργεί και όντασ κοινωνοί πλζον τθσ όλθσ κατάςταςθσ να ενδιαφερκοφν και να βρουν
λφςεισ ςτα όποια προβλιματα του.
Πρϊτο ςθμαντικό βιμα ςτθ διαδικαςία επαφισ ςχολείου οικογζνειασ ιταν να
παραδεχτοφν, τόςο οι δάςκαλοι όςο και οι γονείσ, τισ διαφορζσ ςτθν οπτικι τουσ και τότε
με αυτό ωσ αφετθρία να αναηθτιςουν το κοινό ζδαφοσ. Δεν κα μποροφςαμε να
υποςτθρίξουμε ότι για να

γίνει αυτό είναι κάτι το εφκολο. Κατά τθν διάρκεια τθσ

υλοποίθςθσ του .Δ. αρκετζσ φορζσ οι γνϊμεσ εκπαιδευτικϊν και γονζων διίςταντο, θ καλι
διάκεςθ όμωσ και των δυο πλευρϊν και το γενικότερο καλό κλίμα που είχε δθμιουργθκεί,
μετζτρεπαν τισ όποιεσ διαφοροποιιςεισ ςε γόνιμεσ δράςεισ που ςκοπό είχαν «το καλό του
ςχολείου», προκειμζνου οι μακθτζσ μασ να τφχουν μιασ όςο το δυνατόν καλφτερθσ,
ποιοτικισ εκπαίδευςθσ. Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείσ ιρκαν κοντά και μοιράςτθκαν ο
ζνασ με τον άλλο τθ γνϊςθ που κατζχουν ξεχωριςτά. Ιταν ςθμαντικό να μπορεί ο κακζνασ
να εκκζςει ςτον άλλο τισ δεξιότθτεσ που ζχει, βοθκϊντασ ζτςι από κοινοφ ςτθν αποτελεςματικότερθ υποςτιριξθ του παιδιοφ ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι. Θ άποψθ αυτι αποτζλεςε
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εξαρχισ το γνϊμονα των κοινϊν δράςεων μασ, αποφόρτιςε τουσ εκπαιδευτικοφσ, που ςτθν
αρχι τουλάχιςτον αιςκανόταν κάπωσ άβολα, όταν οι γονείσ ιταν μζςα ςτθν τάξθ τουσ αλλά
και τουσ γονείσ που κεωροφςαν ότι εκείνοι μόνο γνωρίηουν τι είναι καλό για το παιδί τουσ
και κατά τθν άποψθ μασ αυτό ιταν «το κλειδί τθσ επιτυχίασ» του .Δ. που υλοποιιςαμε.
Θ εμπλοκι των γονζων ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, αποτζλεςε κακοριςτικι
ςυνιςτϊςα τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ τα κετικά αποτελζςματα τθσ οποίασ
καταγράφονται και ςτθν πρόοδο των μακθτϊν μασ (ατομικόσ φάκελοσ, portfolio κλαςικό
τμιμα ΓΛΩΑ – ΓΡΑΦΘ ). Οι εκπαιδευτικοί κεωροφν πλζον «δεδομζνθ» τθν ςυνεργαςία
με τουσ γονείσ των μακθτϊν τουσ και οι γονείσ, φαίνονται να είναι ανοικτοί ςε μια
προοπτικι διεφρυνςθσ των δράςεων τουσ και για τθν νζα ςχολικι χρονιά.
Θ επιτυχία του .Δ. καταγράφεται, όπωσ ιταν φυςικό και ςτισ απαντιςεισ του
ερωτθματολογίου που δόκθκε ςτουσ γονείσ ςτθν αρχι και προσ το τζλοσ τθσ υλοποίθςθσ
του. Ζνα ςθμείο που κατά τθν άποψθ μασ πρζπει να τονιςτεί και το οποίο είναι πολφ
ςθμαντικό για μασ τισ εκπαιδευτικοφσ είναι ότι τα τελευταία 9 χρόνια το Προςωπικό του
Ν/γείου είναι ςτακερό και πάντα καλλιεργοφςε καλζσ ςχζςεισ με τουσ γονείσ των μακθτϊν
γεγονόσ που μπορεί αυτό αφενόσ να ςυνζβαλε ςτθν επιτυχία του .Δ., αφετζρου όμωσ μασ
προβλθμάτιηε αν κα ιταν δυνατι θ καταγραφι τθσ οποιαςδιποτε διαφοροποίθςθσ προσ το
καλφτερο τθσ ςχζςθσ ςχολείου οικογζνειασ.

Θ προςπάκεια του ςχολείου να κρατάει ενιμερουσ τουσ γονείσ για όλα τα τεκταινόμενα ς’
αυτό, θ προςεκτικι οργάνωςθ όλων των ςυναντιςεων τυπικϊν και άτυπων,

που

πραγματοποιικθκαν κατά τθν διάρκεια τθσ υλοποίθςθσ του .Δ., αλλά και θ ευαιςκθςία και
θ μεγάλθ προςπάκεια των εκπαιδευτικϊν να προετοιμάηονται, ϊςτε να μποροφν να δίνουν
ςαφείσ απαντιςεισ ςτουσ όποιουσ προβλθματιςμοφσ των γονζων, θ διαπροςωπικι
ςυμπεριφορά τουσ, κακϊσ και οι ςυμπεριφορζσ καλισ υποδοχισ ςυνειςφζρανε ςτθ κετικι,
δθμιουργικι ςχζςθ μεταξφ ςχολείου και οικογενειϊν.
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Ζ απφθηεζε ζπκπεξηθνξάο πξνο ηνπο γνλείο, ψζηε λα ληψζνπλ εππξφζδεθηνη,
έγηλε ζέκα θνπιηνχξαο θαη ήζνπο ηνπ ζρνιείνπ. Ζ δηεχζπλζε θαη νη εθπαηδεπηηθνί
αλέπηπμαλ θαηάιιειεο ηερληθέο επηθνηλσλίαο κε ηνπο γνλείο πνπ είραλ ζαλ
απνηέιεζκα νη γνλείο λα επηδηψθνπλ ζπρλφηεξε επαθή κε ην ζρνιείν. Ζ ηαθηηθή
θαζηέξσζε απνγεπκαηηλψλ ζπλαληήζεσλ καδί ηνπο, αιιά θαη κε εηδηθνχο
επηζηήκνλεο

ζπλέβαιε ζην λα ηνπο παξέρεηαη ελεκέξσζε φρη κφλν γηα ηα

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα αιιά θαη γηα νπνηνδήπνηε πξνβιεκαηηζκφ ηνπο πνπ είρε λα

θάλεη κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο
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Θ ιδιαίτερθ προςοχι ςτουσ αλλοδαποφσ γονείσ των μακθτϊν μασ, οι οποίοι ςτθν
αρχι τθσ χρονιάσ μασ εξζφραςαν τθν δυςκολία τουσ να κατανοιςουν τα ενθμερωτικά
φυλλάδια που κατά καιροφσ δίναμε ςτα παιδιά ι αναρτοφςαμε ςτον Πίνακα ανακοινϊςεων
του ςχολείου, αφοφ δεν γνϊριηαν τθν γλϊςςα, αλλά και βελτίωςθ του τεχνολογικοφ μασ
εξοπλιςμοφ μετά από τθν πρόςκετθ βοικεια που δεχτικαμε από τουσ ίδιουσ
(μεταχειριςμζνουσ Θ/Τ, εκτυπωτι, ψθφιακι φωτογραφικι μθχανι, κ.ά.) αλλά και από τον
Ο..Κ. είναι επιτεφγματα των δράςεων που υλοποιικθκαν ςτα πλαίςια του .Δ. Πάγιο
αίτθμα βζβαια όλων αποτελεί θ ςτζγαςθ μασ ςε ζνα ποιο αξιοπρεπζσ κτιριο.

Οι γονείσ ζμακαν να ςυνεργάηονται με το ςχολείο και να κεωροφν τθ ςυμμετοχι
τουσ ςτθ ςχολικι ηωι ωσ τμιμα του ρόλου τουσ ωσ γονζων. Σο ςχολείο επίςθσ ζμακε να
ςυνεργάηεται με τουσ γονείσ, αναγνωρίηοντάσ τουσ το ρόλο τουσ ςτθ μορφωτικι και
εκπαιδευτικι διαδικαςία των παιδιϊν τουσ. Κτίςτθκε κατά αυτόν τον τρόπο μια αγαςτι
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ςχζςθ αμοιβαίασ εκτίμθςθσ και αλλθλοβοικειασ με κοινό ςτόχο τθν πρόοδο των μακθτϊν
μασ.

Θ ποιότθτα του κλίματοσ ςτο Ν/γείο μασ και θ άριςτθ ςχζςθ που αναπτφχκθκε με τουσ
γονείσ είχε ςαν αποτζλεςμα τθν καλφτερθ προςαρμογι των μακθτϊν μασ ςτο πρόγραμμα
του ςχολείου και όπωσ οι ίδιοι οι γονείσ επεςιμαναν αυτό βοικθςε ςτθν κοινωνικοποίθςθ
τουσ που αποτελεί βαςικό ςτόχο τθσ Προςχολικισ Αγωγισ. Ανεξαρτθτοποιικθκαν από τθν
κακθμερινι και αποκλειςτικι επίβλεψθ των γονζων τουσ μακαίνοντασ να αλλθλοεπιδροφν
με τουσ ςυνομιλικοφσ τουσ και γενικότερα καλλιζργθςαν δεξιότθτεσ και ςυμπεριφορζσ που
βοθκοφν ςτθν διανοθτικι και ψυχοκοινωνικι τουσ ανάπτυξθ.
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Θ ενθμζρωςθ των γονζων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ΔΕΕΠ) του Ν/γείου,
είτε από τουσ εκπαιδευτικοφσ, είτε από τθν γνϊμθ ειδικϊν, που καλζςαμε ςτο ςχολείο και
μασ μίλθςαν για τα χαρακτθριςτικά τθσ προςχολικισ θλικίασ, αλλά και τουσ ςτόχουσ τθσ
Προςχολικισ Αγωγισ (χολικι φμβουλοσ, επιμορφωτζσ, κ.ά.), είτε μζςα από τθν ενεργό
ςυμμετοχι των ίδιων ςε δραςτθριότθτεσ μζςα ςτθν τάξθ, διαφοροποίθςε τισ προςδοκίεσ
που είχαν για το ςχολείο. Θ ακαδθµαϊκι επιτυχία των παιδιϊν αποτελεί τθ βαςικότερθ
επιδίωξθ των γονζων και μάλιςτα πολφ περιςςότερο ςτισ μζρεσ μασ, που θ εκπαίδευςθ
λογίηεται ςαν τθν μοναδικι διζξοδο για τθν επαγγελματικι αποκατάςταςθ και κατ’
επζκταςθ τθν οικονομικι και κοινωνικι ανζλιξθ. Θ εμμονι αυτι των γονζων, να μάκουν τα
παιδιά τουσ να γράφουν και να διαβάηουν, είναι δυνατόν ιδιαίτερα ςτθν προςχολικι θλικία
να τουσ αποπροςανατολίηει από τθν πρωταρχικι ςθμαςία που πρζπει να δίνουν, ϊςτε τα
παιδιά να αποκτιςουν πρϊτα όλεσ εκείνεσ τισ δεξιότθτεσ που προαπαιτοφνται, ϊςτε να
μπορζςουν να ανταποκρικοφν και να αγαπιςουν τθν μάκθςθ.

Σο Ν/γείο μασ είναι κοντά ςτο κζντρο τθσ Πόλθσ μασ και φοιτοφν ςε αυτό πολλά
παιδιά που οι γονείσ τουσ εργάηονται ςε δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και καταςτιματα. Σο
ολοιμερο νθπιαγωγείο αποτελεί μια πολφ καλι λφςθ

για τισ οικογζνειεσ αυτζσ που

ςυναντοφν προβλιματα ςυντονιςμοφ τθσ εργαςίασ τουσ με τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν
τουσ.
Σο ολοιμερο νθπιαγωγείο λειτουργεί με διευρυμζνο ωράριο, από τισ 8.00ϋ μζχρι τισ
16.00ϋ μ.μ. και ζτςι ο χρόνοσ που διατίκεται ςτο εκπαιδευτικό του πρόγραμμα επιτρζπει
ςτουσ εκπαιδευτικοφσ και ςτα νιπια να διερευνοφν τα διάφορα κζματα διεξοδικά, χωρίσ
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να τουσ κυνθγάει ο χρόνοσ, όπωσ γίνεται ςτο κλαςικό τμιμα του νθπιαγωγείου. Είναι
γεγονόσ και το βλζπουν και οι ίδιοι οι γονείσ ότι τα ακαδθμαϊκά πλεονεκτιματα του
ολοιμερου νθπιαγωγείου ςε ςχζςθ με το κλαςικό είναι θ κοινωνικι και ςυναιςκθματικι
ανάπτυξθ των νθπίων, λόγω τθσ μεγαλφτερθσ χρονικισ ευχζρειασ που παρζχει και φυςικά θ
μεγαλφτερθ πρόοδοσ των μακθτϊν ςτθν ανάγνωςθ, ςτα μακθματικά και ςτισ γενικζσ
μακθςιακζσ δεξιότθτεσ .
Οι γονείσ του Ολοιμερου Σμιματοσ του Ν/γείου μασ παρόλο αυτά επικυμοφςαν να
υπάρξει ελαςτικότθτα ςτο ωράριο του ολοθμζρου, ϊςτε να μποροφν να πάρουν τα παιδιά
τουσ από το ςχολείο, τθν ϊρα που τελειϊνουν τθν εργαςία τουσ. Κατά τθν διάρκεια τθσ
ςχολικισ χρονιάσ οργανϊκθκαν πολλζσ ςυηθτιςεισ, είτε ςε ομαδικό, είτε ςε ατομικό
επίπεδο με τουσ γονείσ, όπου τουσ δόκθκε από τουσ εκπαιδευτικοφσ

θ ευκαιρία να

ςυνειδθτοποιιςουν τα πλεονεκτιματα του ολοιμερου νθπιαγωγείου (ατομικοί φάκελοι
μακθτϊν, ομαδικζσ δράςεισ, κ.ά.) παρόλα αυτά φαίνεται ότι δεν πείςτθκαν. Δικαιολογοφμε
τθν ςτάςθ αυτι των γονζων και τθν αποδίδουμε, αφενόσ ςτθ ςτενότθτα του χϊρου
ςτζγαςθσ μασ (θ αίκουςα του ολοιμερου είναι 18 τ.μ. και φζτοσ είχαμε 19 μακθτζσ ςτο
ολοιμερο) και ςτθ χριςθ του γραφείου Διδαςκόντων για το ηζςταμα των φαγθτϊν που
είναι αρκετά μακριά από τθν αίκουςα διδαςκαλίασ και αφετζρου ςτο γεγονόσ ότι φςτερα
από δικό μασ αίτθμα θ Δ/νςθ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ είχε παραχωριςει κατ' εξαίρεςθ πρόωρθ
αποχϊρθςθ από το ολοιμερο ςε 5 μακθτζσ μασ, λόγω ιδιαίτερων προβλθμάτων που
αντιμετϊπιηαν (προβλιματα υγείασ γονζων, μονογονεϊκζσ οικογζνειεσ, κ.ά.). Θ αποχϊρθςθ
αυτϊν των παιδιϊν πριν τθν λιξθ του εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ (14.00ϋ μ.μ) κατά τθν
άποψθ μασ αποτζλεςε

αναςταλτικό παράγοντα τουλάχιςτον ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ

χρονιάσ ςτο να ςυμμορφωκοφν οι υπόλοιποι γονείσ ςτθν τιρθςθ του ωραρίου, αλλά ακόμα
και όταν ζπαψαν να το ςυηθτοφν παρζμεινε ωσ φαίνεται από τισ απαντιςεισ ςτα
ερωτθματολόγια τθσ αξιολόγθςθσ του .Δ. ο μοναδικόσ παράγοντασ που «ςκίαηε» τθν
άψογθ ςυνεργαςία μασ.
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Θ ενεργόσ εμπλοκι των γονζων ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία τουσ κατζςτθςε κοινωνοφσ
των δυςκολιϊν και των προκλιςεων που αντιμετωπίηουν οι εκπαιδευτικοί ςτθν κακθμερινι
άςκθςθ του εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου και ωσ εκ τοφτου ζδειξαν περιςςότερθ κατανόθςθ,
αλλά και κζλθςθ να μασ υποςτθρίξουν και να μασ ςυμπαραςτακοφν. Ζνα ςτοιχείο που
αξίηει να ςθμειωκεί και ςίγουρα αποτελεί επιτυχία του .Δ. είναι το γεγονόσ ότι ενϊ ςτθν
αρχι τθσ υλοποίθςθσ του .Δ. είχαμε περιςςότερθ επαφι ςυνικωσ με τισ μθτζρεσ των
νθπίων μασ ςιγά ςιγά άρχιςαν να ςυμμετζχουν ενεργά ςε όλεσ τισ δράςεισ και οι πατζρεσ
τουσ και ιδιαίτερα μάλιςτα όςον αφορά τθν οργάνωςθ και τθν ςυμμετοχι τουσ ςε
δραςτθριότθτεσ μζςα ςτθν τάξθ διαπιςτϊςαμε ότι ζχουν μεγάλθ άνεςθ με τα παιδιά αλλά
και μεταδοτικότθτα. Από τισ απαντιςεισ των
γονζων ςτο ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ
του .Δ. με μεγάλθ μασ χαρά διαπιςτϊνουμε
ότι όλοι οι γονείσ κζλουν να ςυμμετζχουν
εκελοντικά με προςωπικι εργαςία ζτςι ϊςτε
το ςχολείο μασ να μπορεί να εξαςφαλίςει
ςτουσ

μακθτζσ

μασ

ζνα

όμορφο,

νοικοκυρεμζνο και αςφαλζσ περιβάλλον.
Εντφπωςθ

ακόμα

προκαλεί,

αν

και

διανφουμε περίοδο οικονομικισ κρίςθσ, θ
προςφορά τουσ να ενιςχφςουν ακόμα και
οικονομικά διαμζςου του υλλόγου Γονζων
και

Κθδεμόνων

τθν

προςπάκεια

του

ςχολείου να προςφζρει ποιοτικι εκπαίδευςθ
ςτα παιδιά τουσ.
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Οι ενθμερϊςεισ των γονζων από ειδικοφσ επιςτιμονεσ για κζματα που άπτονται των
ενδιαφερόντων τουσ και ζχουν να κάνουν

με τθν ανάπτυξθ, αλλά και τθν

κοινωνικοςυναιςκθματικι πρόοδο των παιδιϊν τουσ φαίνεται ότι τουσ βοικθςε πολφ και
μάλιςτα τόςο ςτισ απαντιςεισ τουσ ςτο ερωτθματολόγιο όςο και ςτισ κατ’ ιδίαν
ςυναντιςεισ μασ, μασ διλωςαν ότι κα ικελαν πολφ να ςυνεχιςτοφν και από τθν νζα
ςχολικι χρονιά.

Γενικό Συμπζραςμα (ι αποτίμθςθ)
Σθν φετινι ςχολικι χρονιά, ςτα πλαίςια και του .Δ. που υλοποιιςαμε, μζλθμα των
εκπαιδευτικϊν αποτζλεςε, αφενόσ το μακθςιακό περιβάλλον του νθπιαγωγείου να είναι
ςυνεργατικό και προςαρμοςμζνο ςτουσ διαφορετικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ των μακθτϊν
μασ και αφετζρου θ εγκακίδρυςθ επικοινωνίασ και θ ανάπτυξθ ςυνεργατικϊν ςχζςεων με
τουσ γονείσ, με απϊτερο ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ αλλθλεπίδραςισ τουσ με τα παιδιά τουσ. Οι
εκπαιδευτικζσ μασ παρεμβάςεισ ςτόχευαν ςτθν κάλυψθ των αναπτυξιακϊν και μακθςιακϊν
αναγκϊν των μακθτϊν μασ ζχοντασ τθν ςτιριξθ των γονζων τουσ. Οι γονείσ μζςα από τισ
τυπικζσ και άτυπεσ ςυναντιςεισ με τουσ εκπαιδευτικοφσ αλλά και τουσ άλλουσ ειδικοφσ
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επιςτιμονεσ που καλζςαμε και τουσ ενθμζρωςαν αλλά και από τθν ενεργό εμπλοκι τουσ
ςτθν μακθςιακι διαδικαςία είχαν τθν ευκαιρία να κατανοιςουν «πϊσ μπορεί να βοθκθκεί
θ μάκθςθ ςε ζνα παιδί

προςχολικισ θλικίασ».Απζκτθςαν γενικότερα κετικότερθ

αυτοεικόνα ωσ γονείσ, κετικότερθ ςτάςθ ωσ προσ τισ γνϊςεισ και τισ ικανότθτεσ των
εκπαιδευτικϊν και ειδικότερα περιςςότερεσ γνϊςεισ για τθν ανάπτυξθ και ιδιαίτερα για
τθν μάκθςθ των παιδιϊν τουσ. υνειδθτοποίθςαν ότι ςθμαντικό είναι να ενκαρρφνουμε τθν
περιζργεια των παιδιϊν και τθν προςπάκεια τουσ να εξερευνοφν και να ανακαλφπτουν τον
κόςμο γφρω τουσ (επιςκζψεισ ςε μουςεία, ςε βιβλιοκικεσ, ςτα ψϊνια κ.ά.).
Θ φυςικι παρουςία των γονζων ςτο ςχολείο μασ, δθλαδι, θ παρακολοφκθςθ και θ
ςυμμετοχι τουσ ςε ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ που οργάνωςαν και υλοποίθςαν από κοινοφ
με τουσ εκπαιδευτικοφσ, αφενόσ τουσ ζδωςε τθν ευκαιρία να αξιολογιςουν και να ζχουν
ολοκλθρωμζνθ και ζγκυρθ πλθροφόρθςθ ςχετικά με το παιδί τουσ και αφετζρου οι ίδιοι
μπόρεςαν

οργανϊνοντασ κατάλλθλεσ δραςτθριότθτεσ να ενιςχφςουν ςτο ςπίτι τισ

νεοαποκτθκείςεσ δεξιότθτεσ των παιδιϊν τουσ, ςυμβάλλοντασ με αυτό τον τρόπο ςτθν
εμπζδωςθ τουσ. Επιπρόςκετα θ εμπλοκι των γονζων γενικότερα ςτθν λειτουργία του
ςχολείου (αποφάςεισ για εκπαιδευτικά κζματα από κοινοφ με τουσ εκπαιδευτικοφσ,
διευκζτθςθ οικονομικϊν ηθτθμάτων, οργάνωςθ γιορτϊν κ.ά.) ωφζλθςε το ςχολείο και κατ’
επζκταςθ τουσ μακθτζσ μασ να ενταχκοφν ομαλά ςτθν ςχολικι ηωι και να αναπτυχκοφν
ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ παράλλθλα όμωσ και με βάςθ τισ
παραδεκτζσ κοινωνικζσ αρχζσ που ζχει υιοκετιςει θ οικογζνειά τουσ.
Θ ενδυνάμωςθ του ρόλου των γονζων προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ υποςτιριξθσ, τθσ
ςυμπλιρωςθσ

και τθσ επζκταςθσ των επιδιϊξεων του νθπιαγωγείου αποτζλεςε τθν

μεγαλφτερθ επιτυχία του .Δ. ,θ οποία όπωσ μαρτυροφν οι διάφορεσ καταγραφζσ των
επιτευγμάτων των μακθτϊν μασ (ςθμειϊςεισ εκπαιδευτικϊν, ατομικοί φάκελοι εργαςιϊν,
portfolio, κ.ά.), δθμιοφργθςε γερζσ βάςεισ πάνω ςτισ οποίεσ κα χτίςουν τθν μελλοντικι
τουσ μάκθςθ.
Θ ςυνεργαςία και θ αλλθλεπίδραςθ των εκπαιδευτικϊν με τουσ γονείσ των
μακθτϊν μασ, μασ ζδωςε τθν ευκαιρία να αναπτφξουμε μια βακφτερθ κατανόθςθ για
αυτοφσ και τα παιδιά τουσ, μασ βοικθςε να εκτιμιςουμε τισ ικανότθτεσ τουσ και μζςα από
τθν αμοιβαία εκτίμθςθ και εμπιςτοςφνθ που καλλιεργικθκε να ζχουμε καλφτερα
αποτελζςματα ςτθ διδαςκαλία μασ. Επιπρόςκετα, θ επαγγελματικι ευςυνειδθςία των
εκπαιδευτικϊν του ςχολείου μασ και θ προςπάκεια τουσ να είναι ενθμερωμζνοι ϊςτε να
μποροφν να ςτθρίξουν και να δϊςουν απαντιςεισ ςτισ όποιεσ απορίεσ και
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προβλθματιςμοφσ των γονζων, τουσ αναβάκμιςε αφοφ μπικαν ακόμθ πιο οργανωμζνα
ςτθν διαδικαςία τθσ μελζτθσ και τθσ βιβλιογραφικισ αναςκόπθςθσ διαφόρων πεδίων, που
άπτονται τθσ ςφγχρονθσ παιδαγωγικισ επιςτιμθσ.
Παρά το ζντονο κτιριακό μασ πρόβλθμα καταβλικθκε προςπάκεια που τζκθκε ωσ
βαςικι προχπόκεςθ για τθν εφρυκμθ και αποδοτικι λειτουργία του ςχολείου μασ, θ
δθμιουργία και θ εξαςφάλιςθ αςφαλοφσ και υγιοφσ περιβάλλοντοσ. Βαςικι προχπόκεςθ
για τθν αςφάλεια και τθν υγιεινι ςτο ςχολείο μασ ιταν θ ενθμζρωςθ των γονζων και θ
ανταπόκριςθ τουσ ςε βαςικοφσ κανόνεσ που ςυναποφάςιςαν τα παιδιά με τουσ
εκπαιδευτικοφσ και τθρικθκαν με ςυνζπεια χωρίσ μερολθψία κακ’ όλθ τθν ςχολικι χρονιά
(ενθμζρωςθ του ςχολείου και παραμονι ςτο ςπίτι ςε περίπτωςθ μεταδοτικισ αςκζνειασ,
προαγωγι υγιεινοφ τρόπου ηωισ και ςυνθκειϊν, πρόλθψθ περιβαλλοντικϊν κινδφνων και
ατυχθμάτων κ.ά.).Αυτι θ πάγια ςτάςθ του ςχολείου αποτζλεςε κατά τθν άποψθ μασ άλλο
ζναν ςθμαντικό παράγοντα τθσ εκτίμθςθσ και τθσ εμπιςτοςφνθσ που μασ ζδειξαν οι γονείσ
των μακθτϊν μασ.

Καταλυτικά,

θ

ςυνεχισ

παρακολοφκθςθ

τθσ

πορείασ

του

προγράμματοσ ςυνεργαςίασ μεταξφ του ςχολείου και τθσ οικογζνειασ των μακθτϊν μασ
αποτζλεςε

κατά τθν άποψθ μασ, ζναν από τουσ ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ που

ςυνετζλεςαν ςτθν επιτυχία του .Δ., αφοφ μασ ζδινε τθν ευκαιρία να διορκϊνουμε τυχόν
προβλιματα μζςα από δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, ζτςι ϊςτε οι ςχζςεισ

μασ να

βελτιϊνονται ςυνεχϊσ.

Θ Προϊςταμζνθ του 7ου Ν/γείου Μυτιλινθσ
Ευανκία Χατηθγιάννθ
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I. Δξσηεκαηνιόγην γνλέσλ
29-09-2011(ΜΔΡΟ Ι & ΜΔΡΟ ΙΙ) & 23-5-2012 (ΜΔΡΟ ΙΙ)

ΜΔΡΟ Ι: ΦΤΛΛΟ ΓΝΧΡΙΜΙΑ
Ι.α: ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
1. ΦΥΛΛΟ: Άλδξαο
Γπλαίθα
2. Ηιηθία:

21-25
26-35
36-45
46-55
Άλσ ησλ 56

3. Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε:
Άγακνο/ε
Έγγακνο/ε
Φήξνο/α

Γηαδεπγκέλνο/ε
Σπκβίσζε
Αξηζκόο παηδηώλ…….…

4. Αηνκηθό κνξθσηηθό επίπεδν.
Μεηαπηπρηαθόο Τίηινο
Πηπρίν ΑΔΙ
Πηπρίν ΤΔΙ / ΚΑΤΔΔ ή άιιεο Αλώηεξεο Σρνιήο
Απνιπηήξην Λπθείνπ ή Δμαηάμηνπ Γπκλαζίνπ
Απνιπηήξην Γπκλαζίνπ ή ηζόηηκεο Τερληθήο – Δπαγγεικαηηθήο Σρνιήο
Απνιπηήξην Γεκνηηθνύ
Γελ ηειείσζα Γεκνηηθό
Άιιν…………..........
5. Δπάγγεικα
Παηέξα
………………………………………………………………………………………………………………………………
Μεηέξαο…………………………………………………………………………………………………………………
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Ι.β.
6. Παξαθαινύκε πείηε καο, αλ ην παηδί ζαο:
Α) Έρεη θάπνηνπο ηδηαίηεξνπο θόβνπο ή πξάγκαηα πνπ δελ ηνπ αξέζνπλ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Β) Έρεη θάπνηεο ηδηαίηεξεο αλάγθεο – ζπλήζεηεο (π.ρ. ηαηξηθέο, δηαηξνθηθέο θ.α.).
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Τη αξέζεη ζην παηδί ζαο λα θάλεη; Με ηη ηνπ αξέζεη λα παίδεη;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Τη κπνξεί λα θάλεη κόλν ηνπ (π.ρ. λα θάεη, λα ληπζεί, λα πιύλεη ηα ρέξηα ηνπ, λα
Κνηκεζεί);
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Πσο ζα πεξηγξάθαηε ηελ πξνζσπηθόηεηα ηνπ παηδηνύ ζαο;
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
10. Πνηεο πηζηεύεηε όηη είλαη νη ηδηαίηεξεο ηθαλόηεηεο – ηαιέληα ηνπ παηδηνύ ζαο;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Πσο ζα ραξαθηεξίδαηε ηελ επηθνηλσλία ηνπ παηδηνύ ζαο κε άιια παηδηά;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Πνηεο είλαη νη πξνζδνθίεο ζαο από ην λεπηαγσγείν γηα ην ρξόλν πνπ έξρεηαη;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
13. Υπάξρεη θάηη άιιν πνπ πηζηεύεηαη όηη είλαη ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε γηα ην
παηδί ζαο;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Φξεηάδεζηε βνήζεηα σο γνλείο ζηα πιαίζηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο πξνθεηκέλνπ
λα δεκηνπξγήζεηε ζην ζπίηη έλα πεξηβάιινλ ππνζηεξηθηηθό γηα ηε κάζεζε ησλ
παηδηώλ ζαο.
Ναη
Όρη
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

15. Πξνηείλεηε επηζπκεηνύο ηξόπνπο
(ζπρλόηεηα, ρξόλν, ηξόπν θ.η.ι.).

θαη

κνξθέο

ζπλεξγαζίαο

καδί

καο

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
16. Τη κπνξείηε λα θάλεηε εζείο γηα ηελ αλάπηπμε νπζηαζηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ
λεπηαγσγείνπ θαη νηθνγέλεηαο;
(Σεκεηώζηε 1 κόλν Υ ζηελ θάζε θαηεγνξία)
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Παξνπζίαζε ελόο ζέκαηνο, ιόγσ εηδηθόηεηαο.
Δζεινληηθή βνήζεηα γηα ηελ νξγάλσζε ππνδνκώλ(θηεξηαθό, πξνζθνξά
επνπηηθνύ πιηθνύ, θ.α.).
Δζεινληηθή βνήζεηα γηα ηελ νξγάλσζε δξάζεσλ (ζπλνδεία ζε ζρνιηθέο
εθδξνκέο, ζπλνδεία ζε εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο), ζπκκεηνρή ζε
εξγαζηήξηα γνλέσλ, θ.α.
Άιιν, ηη……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Αλαιπηηθόηεξα ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
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ΜΔΡΟ Ι Ι
1. Σν ζρνιείν θάλεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα, ώζηε λα ζαο θξαηάεη
ελήκεξν γηα ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ;

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

2.Οη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζηηο ηππηθέο
θαη άηππεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο γνλείο απαληνύλ ζηα εξσηήκαηα ζαο;

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

3. Οη πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο ζρνιείνπ/εθπαηδεπηηθώλ θαη
γνλέσλ είλαη πξνζεθηηθά νξγαλσκέλεο;

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

4. Πόζν ζπρλά επηθνηλσλείηε κε ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ ζαο; Αηηηνινγήζηε

Α. Κάζε εβδνκάδα

λν

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

5. Αηζζάλεζηε άλεηα θαη θηιηθά, όπνηε επηζθέπηεζζε ην ζρνιείν, γηα λα
ξσηήζεηε γηα ηελ πξόνδν ηνπ παηδηνύ ζαο;

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

6. Δίζηε ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο ππεξεζίεο πνπ ζαο παξέρεη ην ζρνιείν;
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Πάξα πνιύ

Αξθεηά

Όρη ηδηαίηεξα

Καζόινπ

Γελ μέξσ

7. Από ηη δελ είζηε επραξηζηεκέλνη;

Σηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ

Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ ζρνιείνπ

Σνλ ηερλνινγηθό εμνπιηζκό ηνπ ζρνιείνπ

Σν εθπαηδεπηηθό πξνζσπηθό ηνπ ζρνιείνπ

Σελ δηεύζπλζε ηνπ ζρνιείνπ

Σε γξακκαηεία ηνπ ζρνιείνπ

Σν ελδηαθέξνλ θαη ηε θξνληίδα ηνπ ζρνιείνπ ζηνπο καζεηέο
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Σηο θνηλσληθέο εθδειώζεηο ηνπ ζρνιείνπ (εθδξνκέο, εθζέζεηο θ.ι.π.)

Γελ έρσ παξάπνλα

Άιιν ηη;

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. Γηαζθαιίδεηαη ηαθηηθή θαη ακθίδξνκε ξνή πιεξνθνξηώλ αλάκεζα ζηνπο
γνλείο/θεδεκόλεο θαη ην ζρνιείν γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξόνδν ησλ
καζεηώλ;

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

9. πλνιηθά πώο ζα ραξαθηεξίδαηε ηε ζρέζε ζαο κε ην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ
ζαο;

Άξηζηε 

Πνιύ θαιή 

Μέηξηα

Καζόινπ θαιή 

10. Αλαθέξεηε θάζε δηαπίζησζε ζαο πνπ έρεη ζρέζε κε ζπκπεξηθνξέο ηνπ
παηδηνύ ζαο πνπ νθείινληαη ζηελ επίδξαζε ηνπ ζρνιείνπ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Βάιηε ζε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο ηηο παξαθάησ επηδηώμεηο πνπ
επηζπκείηε λα πινπνηήζνπλ νη λεπηαγσγνί θαηά ην ηξέρνλ ζρνιηθό έηνο.
(Αξηζκήζηε ηελ παξαθάησ ιίζηα, βάδνληαο ηνλ αξηζκό 1 ζηελ πξσηαξρηθή
ζαο επηδίσμε θαη ζπλερίδνληαο έσο ην 5)
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Να θνηλσληθνπνηεζεί.

Να κάζεη λα γξάθεη θαη λα δηαβάδεη.

Να πξνεηνηκαζηεί γηα ην Γεκνηηθό ζρνιείν.

Να κπνξεί λα ζπλεξγάδεηαη.

Να θαιιηεξγεζεί ε απηελέξγεηα ηνπ παηδηνύ ζαο( ελεξγεηηθή εκπινθή ηνπ
παηδηνύ ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο)

12. Ση πξνηείλεηε λα αιιάμεη/βειηησζεί όζνλ αθνξά ηε ζπλεξγαζία ζαο κε
ην ζρνιείν.

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

13.
A) πκκεηέρεηε ελεξγά ζηνλ πξνγξακκαηηζκό θαη ζηηο δηάθνξεο
δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ;

ΝΑΙ 

ΟΥΙ 

ΓΔΝ ΜΠΟΡΧ 

Β) Με πνην ηξόπν λνκίδεηε όηη κπνξείηε λα καο ζηεξίμεηε ζην
εθπαηδεπηηθό καο έξγν (γξάςηε ηνπιάρηζηνλ δπν πξνηάζεηο ζαο).

Α. Με πξνζσπηθή εξγαζία 

Β. Με πιηθά 
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Γ. Οηθνλνκηθά κέζνπ πιιόγνπ Γνλέσλ 

14. Πξνηείλεηε ζέκαηα πνπ ζαο απαζρνινύλ (π.ρ. αλππαθνή, αδειθηθή
δήιηα, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, απηνπεπνίζεζε παηδηνύ, ζεμνπαιηθή
δηαπαηδαγώγεζε, νηθνγέλεηα θαη ζρνιείν, επηθνηλσλία κέζα ζηελ
νηθνγέλεηα, πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, ζσζηή δηαηξνθή, επηζεηηθόηεηα,
επηθξηηηθή ζπκπεξηθνξά, ζπκόο, λπρηεξηλή ελνύξεζε, ην άγρνο ηνπ
απνρσξηζκνύ, θ.ά)θαη ζα ζέιαηε γηα απηά λα νξγαλσζνύλ ζην ζρνιείν καο
επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πνπ ζα ζαο βνεζνύζαλ λα ηα αληηκεησπίζεηε
(νκηιίεο από εηδηθά θαηεξηηζκέλνπο επηζηήκνλεο, βησκαηηθά εξγαζηήξηα,
θ.ά.).

1.…………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.…………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.…………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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II. Δξσηεκαηνιόγην Γνλέσλ
19-10- 2011
ΜΔΡΟ Ι: ΑΠΟΦΔΙ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΜΔ ΣΟ ΥΟΛΔΙΟ
14. Πηζηεύεηε όηη ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ
παηδηνύ ζαο είλαη απαξαίηεηε
Ναη

Όρη

15. Σε ηη βαζκό ζεσξείηαη όηη νη παξαθάησ παξάγνληεο, θαζηζηνύλ ζεκαληηθή ηελ
επηθνηλσλία κεηαμύ νηθνγέλεηαο θαη ζρνιείνπ;
(Σεκεηώζηε 1 κόλν ρ ζηελ θάζε θαηεγνξία νξηδνληίσο)
Καζόινπ

Μεξηθώο

Πνιύ

Βειηίσζε ζρνιηθήο επίδνζεο ηνπ παηδηνύ

Γηακόξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο από ηα ίδηα
ηα παηδηά απέλαληη ζην ζρνιείν.
Βειηίσζε ησλ
ησλ καζεηώλ.
Δλίζρπζε
καζεηώλ.

ηεο

θνηλσληθώλ

δεμηνηήησλ

απηνπεπνίζεζεο

Σπκκεηνρή
ηνπ
δξαζηεξηόηεηεο

καζεηή

ησλ
ζηηο

ηεο ηάμεο.
Καιύηεξε θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ
παηδηνύ από ηνπο γνλείο.
Απνηειεζκαηηθή
αληηκεηώπηζε
ησλ
πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ηνπ παηδηνύ
από ηελ νηθνγέλεηα.
Βειηίσζε επηθνηλσλίαο κεηαμύ γνλέσλ
θαη παηδηώλ ζην ζπίηη.
Γηακόξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο ησλ γνλέσλ
απέλαληη ζην ζρνιείν.
16. Πόζν ζεκαληηθέο ζεσξείηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο
κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα πινπνηεζεί ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία ζηελ
νηθνγέλεηα θαη ην ζρνιείν;
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(Σεκεηώζηε 1 κόλν ρ ζε θάζε θαηεγνξία νξηδνληίσο)
Καζόινπ

Αξθεηά

Πνιύ

ζεκαληηθό

ζεκαληηθό

ζεκαληηθό

Σπρλέο επηζθέςεηο, όηαλ θξίλεη ν γνλέαο.

Πξνθαζνξηζκέλεο από ην ζρνιείν ζπλαληήζεηο θάζε κήλα.
Πξνθαζνξηζκέλεο από ην ζρνιείν ζπλαληήζεηο θάζε εβδνκάδα.
Δλεκέξσζε
γνλέσλ
γηα
ηνλ
ηξόπν
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ ζηελ αξρή ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο.
Δλεκέξσζε γνλέσλ γηα ηνπο καζεζηαθνύο
θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνύο ζηόρνπο ζην
ηέινο ηνπ θάζε ηξηκήλνπ.
Καζεκεξηλή
ηεηξαδίνπ
νηθνγέλεηαο.

επηθνηλσλία κέζσ θάπνηνπ
επηθνηλσλίαο
ζρνιείνπ-

Παξερόκελε από ην ζρνιείν ζπκβνπιεπηηθή
γνλέσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ παηδηνύ ζην
ζπίηη.
Γεκηνπξγία εξγαζηεξίσλ γνλέσλ κέζα ζην
ρώξν ηνπ ζρνιείνπ.
Πξνθαζνξηζκέλεο ζπλαληήζεηο - επηζθέςεηο
ζην ζπίηη ηνπ καζεηή.
Δκπινθή ησλ γνλέσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο
θνηλσληθέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ζρνιείνπ
θάζε κήλα.

17. Η επηθνηλσλία κε ην ζρνιείν πξέπεη λα ελζαξξύλεηαη από:
(Καηαηάμηε ηηο επηινγέο ζαο ηνπνζεηώληαο ην 1 από ηελ πην ζεκαληηθή θαη ην 6
ζηελ ιηγόηεξν ζεκαληηθή)
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Τν ζρνιείν κόλν

Τελ νηθνγέλεηα κόλν

Τν ζρνιείν θαη ηνπο ηνπηθνύο θνξείο

Τν Υπνπξγείν Παηδείαο κε ζπγθεθξηκέλν
ζεζκηθό πιαίζην
Τν Σύιινγν Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ
ζρνιείνπ
Άιιν…………..

ΜΔΡΟ ΙΙ: ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΓΟΝΔΧΝ ΣΗΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ.
18. Πόζν ζπρλά ηζρύνπλ ηα παξαθάησ;
(Κπθιώζηε κία επηινγή, απηή πνπ ηαηξηάδεη θαιύηεξα ζηελ πεξίπησζή ζαο).
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο……..

Πνηέ

Μία ή
δύν
Φνξέο
ην
ρξόλν

1.

Με
ηε
δηθή
πξσηνβνπιία

Σρεδόλ
θάζε
κήλα

Σρεδόλ
θάζε

Πάλσ από
κηα θνξά

εβδνκάδα

ηελ
εβδνκάδα

ζαο

επηθνηλσλήζαηε κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνύο
ηνπ
παηδηνύ ζαο.
2.

Οη
εθπαηδεπηηθνί
ηνπ
παηδηνύ
ζαο
επηθνηλώλεζαλ καδί ζαο.

3.

Πήγαηε ζην ζρνιείν ηνπ
παηδηνύ
ζαο
γηα
λα
ελεκεξσζείηε.

4.

Δπηζθεθηήθαηε ην ζρνιείν
ζηα
πιαίζηα
θάπνηαο
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εθδήισζεο (π.ρ. ζρνιηθή
ενξηή,
έθζεζε
απνηειεζκάησλ ζρεδίνπ
εξγαζίαο, θ.α.).
5.

Τν ζρνιείν ζαο θάιεζε λα
παξεπξεζείηε
ζε
πξνγξακκαηηζκέλε
ελεκέξσζε γνλέσλ.

6.

Παξεπξεζήθαηε
πξνγξακκαηηζκέλε
ελεκέξσζε γνλέσλ.

7.

Τν ζρνιείν ζαο θάιεζε λα
ζπκκεηάζρεηε
ζηελ
νξγάλσζε
θνηλσληθώλ
ζρνιηθώλ
εθδειώζεσλ
(π.ρ. ζρνιηθή εθδξνκή,
άιιε δξαζηεξηόηεηα).

8.

Σπκκεηείραηε
ζηελ
νξγάλσζε
θνηλσληθώλ
ζρνιηθώλ
εθδειώζεσλ
(ζρνιηθή εθδξνκή, θ.α.).

ζε

19. Σε πνην βαζκό ηζρύνπλ ηα παξαθάησ;
( Κπθιώζηε κία επηινγή, απηή πνπ ηαηξηάδεη θαιύηεξα ζηελ πεξίπησζή ζαο)
Καζόινπ Λίγν Μέηξηα
Πνιύ
Πάξα
Πνιύ
1.
Αηζζάλνκαη όηη νη εθπαηδεπηηθνί
1
2
3
4
5
ηνπ παηδηνύ κνπ κε
ππνδέρνληαη κε θηιηθό ηξόπν
θάζε θνξά πνπ πεγαίλσ ζην
ζρνιείν.
2.
Απνιακβάλσ ηε ζπδήηεζε κε
1
2
3
4
5
ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ
παηδηνύ κνπ.
3.
Πηζηεύσ όηη νη εθπαηδεπηηθνί
1
2
3
4
5
ηνπ παηδηνύ κνπ ελδηαθέξνληαη
πξαγκαηηθά γηα ην παηδί κνπ.
4.
Πηζηεύσ όηη νη εθπαηδεπηηθνί
1
2
3
4
5
επηζπκνύλ λα κε γλσξίζνπλ.
5.
Αηζζάλνκαη άλεηα λα κηιάσ γηα
1
2
3
4
5
ην παηδί κνπ ζηνπο
εθπαηδεπηηθνύο ηνπ.
6.
Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ παηδηνύ
1
2
3
4
5
κνπ ιακβάλνπλ ζνβαξά ππόςε
ηηο δηθέο κνπ πξνηάζεηο ζρεηηθά
κε ηελ επίδνζε ή/θαη ηε
ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνύ κνπ.
7.
Κάλσ εξσηήζεηο ζηνπο
1
2
3
4
5
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8.

9.
10.

11.
12.
13.
14.

εθπαηδεπηηθνύο ζρεηηθά κε ηελ
πνξεία ηνπ παηδηνύ κνπ ζην
ζρνιείν.
Σηέιλσ αληηθείκελα θαη
γεληθόηεξα επνπηηθό πιηθό πνπ
ππνζηεξίδεη ην πξόγξακκα ηνπ
ζρνιείνπ ζηηο δηάθνξεο δξάζεηο
ηνπ (Σρέδηα εξγαζίαο,
Θεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο).
Πεγαίλσ καδί κε ην παηδί κνπ
ζε βηβιηνζήθεο, κνπζεία ή
ρώξνπο ηέρλεο.
Παίδσ κε ην παηδί κνπ ζην ζπίηη
θαη κέζα από ην παηρλίδη ηνπ
καζαίλσ λέα πξάγκαηα.
Αζρνινύκαη κε ην παηδί κνπ
ζηνλ ειεύζεξν ρξόλν κνπ.
Πξνζθέξσ εζεινληηθή εξγαζία
ζην ζρνιείν ηνπ παηδηνύ κνπ.
Γλσξίδσ ηηο ηδηαίηεξεο θαη
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ
παηδηνύ κνπ.
Σπκκεηέρσ ελεξγά ζηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

20. Πνηά είλαη ζπλήζσο ηα ζπλαηζζήκαηά ζαο απέλαληη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ηνπ
παηδηνύ ζαο;
(Σεκεηώζηε 1 κόλν Υ ζηελ θάζε θαηεγνξία νξηδνληίσο)
Καζόινπ

Μεξηθώο

Σε κεγάιν βαζκό

Δθηίκεζε
Δκπηζηνζύλε
ΔπηθπιαθηηθόηεηαΚαρππνςία
Αξλεηηθή δηάζεζε
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5.3.

Μονοθέσιο Δημοτικό χολείο Αγράφων Ευρυτανίας

«χέσεις χολείου – Γονέων»

χέδιο δράσης

«υμβουλευτική Γονέων»

193

Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ

ρνιηθή Μνλάδα: Μνλνζέζην Γεκνηηθό ρνιείν Αγξάθσλ,
Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδνο
Γηεύζπλζε: Άγξαθα Δπξπηαλίαο
Σειέθσλν: 2237 – 0 – 93235
Αξηζκόο δηδαζθόλησλ θαηά ην 2011-12: 1

Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο: «πκβνπιεπηηθή Γνλέσλ»
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 36 εβδνκάδεο

θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
ηφρνη ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε ελδπλάκσζε ηνπ γνλετθνχ ξφινπ, ψζηε λα
δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ εληζρπηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε
δεηεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ ησλ παηδηψλ. Απψηεξνο ζθνπφο
είλαη νη γνλείο λα απνηειέζνπλ κειινληηθά θαηαιχηεο ζηε δηαδηθαζία κειέηεο ησλ
καζεηψλ ζην ζπίηη θαη λα ελδπλακσζεί ν εληζρπηηθφο ηνπ ξφινο».
Κύξηα Απνηειέζκαηα


Σν ζρέδην δξάζεο «πκβνπιεπηηθή γνλέσλ» αλαδχζεθε ζηελ πξνζπάζεηα
αληηκεηψπηζεο δπζθνιηψλ/ πξνβιεκάησλ ησλ καζεηψλ θαη πξνζέγγηζεο ησλ
παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο. ε έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ γηα ηηο
ππάξρνπζεο ζπλζήθεο, επεηεχρζε ε ελδπλάκσζε ηνπ γνλετθνχ ξφινπ, πνπ
ήηαλ θαη ν βαζηθφο ζηφρνο. Αλαθνξηθά κε ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο, νη γνλείο
επαηζζεηνπνηήζεθαλ ζηα ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνπο καζεηέο
θαζψο θαη ζην δήηεκα απφθηεζεο αξθεηά θαινχ εληζρπηηθνχ ξφινπ ζηηο θαη’
νίθνλ εξγαζίεο. Βέβαηα, ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ γνλέσλ δελ δχλαηαη λα
ππνζηεξίμεη ην καζεηή ηνπ ζεκεξηλνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ. Παξφια ηαχηα, ν
εληζρπηηθφο ηνπο ξφινο
ελδπλακψζεθε ζην ζπλαηζζεκαηηθφ θαη
ζπκβνπιεπηηθφ ηνκέα.
 Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο
γνλείο φπνπ αλαδείρζεθε ε πξνβιεκαηηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ην δήηεκα ησλ
ζπκπεξηθνξψλ, ησλ δπζθνιηψλ ιφγνπ θαη ηεο αδχλακνπ εληζρπηηθνχ ξφινπ
ηνπ γνλέα.
Γεληθφηεξα, ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο δξάζεο ήηαλ:





ε ελδπλάκσζε ηνπ γνλετθνχ ξφινπ,
ε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ζρνιείνπ – γνλέσλ, καζεηψλ – γνλέσλ θαη καζεηψλ
– δάζθαινπ,
ε βειηίσζε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ ησλ καζεηψλ,
ε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ ελίζρπζεο καζεηψλ ζε δεηήκαηα ζπκπεξηθνξάο,
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ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ ζην δήηεκα απφθηεζεο αξθεηά θαινχ
εληζρπηηθνχ ξφινπ ζηηο θαη’ νίθνλ εξγαζίεο,
ε ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη εκπηζηνζχλεο κεηαμχ γνλέσλεπηζηεκφλσλ,
ε επαηζζεηνπνίεζε γνλέσλ ζε ζέκαηα ζπκπεξηθνξάο,
ε αμηνπνίεζε ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ καζεηψλ απφ ηνπο γνλείο
ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο
γνλείο,
ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο ηνπ πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο
ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ λνκνχ Δπξπηαλίαο απφ ρνιηθφ χκβνπιν γηα
ελεκέξσζή ηνπο.

Παξνπζηάδεηαη:
ην ρέδην Γξάζεο ηνπ ζρνιείνπ, κε Παξάξηεκα πνπ πεξηιακβάλεη ζρέδην
Ζκεξνινγίνπ Δξγαζηψλ Τινπνίεζήο ηνπ, Δξσηεκαηνιφγην Γνλέσλ θαη
Δξσηεκαηνιφγην Δηζεγεηψλ,
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ρέδην Γξάζεο Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αγξάθσλ

Ρεδίο: Κλίμα και ςχζςεισ ςτο ςχολείο
Τομζασ: Κλίμα και ςχζςεισ ςτο ςχολείο
Δείκτθσ: Κλίμα και ςχζςεισ μεταξφ ςχολείου-γονζων
Τίτλοσ: Συμβουλευτικι Γονζων
Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. Λόγοι που ςυνθγοροφν ςτθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Σο ςυγκεκριμζνο ςχζδιο εργαςίασ δεν προκφπτει από τθν αποτφπωςθ τθσ γενικισ εικόνασ
του ςχολείου, επειδι δεν πραγματοποιικθκε ςυςτθματικι διερεφνθςθ δεικτϊν.
Σο ςχζδιο αναδφεται ςτθν προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ δυςκολιϊν/προβλθμάτων των
μακθτϊν. υγκεκριμζνα παρατθρείται ςυμπεριφορά μακθτϊν που ςχετίηεται με τθ
δυςκολία εφαρμογισ των κατϋ οίκον εργαςιϊν και τθ φιλαναναγνωςία. Επίςθσ,
εμφανίηονται μακθτζσ με φτωχό προφορικό λόγο. Μερικοί γονείσ διατυπϊνουν ςτον
εκπαιδευτικό τθ δυςκολία που ζχουν ι τθν αδυναμία τουσ να ελζγξουν τθ ςυμπεριφορά
των παιδιϊν τουσ ότι αφορά το διάβαςμα ςτο ςπίτι ι/και να βάλουν όρια και ηθτοφν
ςυμβουλζσ. Οι παραπάνω λόγοι μασ οδθγοφν ςτο ςχεδιαςμό δράςεων που
πραγματοποιοφνται από ειδικοφσ επιςτιμονεσ (ψυχολόγο, κοινωνικι λειτουργό,
ςυγγραφζα λογοτεχνικϊν βιβλίων ) ςτο ςχολείο και απευκφνονται ςτουσ γονείσ.
2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Θ υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ αναμζνεται να επθρεάςει παράγοντεσ
που αφοροφν τισ ςχζςεισ μεταξφ γονζων-ςχολείου-φορζων, τθν ατομικι-κοινωνικι
ανάπτυξθ των παιδιϊν και τθν υποςτιριξθ τθσ επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ και εξζλιξθσ του
εκπαιδευτικοφ.
3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ
Οι γονείσ ανταποκρίνονται ςε ικανοποιθτικό βακμό ςτο κάλεςμα του ςχολείου.
Σο ςχολείο ζχει αναπτφξει ςυνεργαςία με αρμόδιουσ επιςτιμονεσ τθσ τοπικισ
κοινωνίασ και φορείσ (ΚΕΔΔΤ).

Β. Σκοπόσ-ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
Σκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ
Βαςικι επιδίωξθ του ςχεδίου δράςθσ είναι θ ενδυνάμωςθ του γονεϊκοφ ρόλου, ϊςτε να
δθμιουργοφνται οι προχποκζςεισ που λειτουργοφν ενιςχυτικά ςτθν αντιμετϊπιςθ
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ηθτθμάτων ςυμπεριφοράσ και προφορικοφ λόγου των παιδιϊν. Απϊτεροσ ςκοπόσ είναι
οι γονείσ να αποτελζςουν μελλοντικά καταλφτεσ ςτθ διαδικαςία μελζτθσ των μακθτϊν
ςτο ςπίτι και να ενδυναμωκεί ο ενιςχυτικόσ του ρόλοσ.
Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ
1. Ευαιςκθτοποίθςθ γονζων ςε κζματα ςυμπεριφοράσ.
2. Βελτίωςθ του προφορικοφ λόγου που αντιμετωπίηουν τα παιδιά.
3. Γνωριμία και ςυνεργαςία των γονζων με επιςτιμονεσ ειδικοφσ ςε ηθτιματα
ςυμπεριφοράσ και προφορικοφ λόγου.
4. Ευαιςκθτοποίθςθ γονζων ςτο ηιτθμα απόκτθςθσ αρκετά καλοφ ενιςχυτικοφ ρόλου ςτισ
κατ’ οίκον εργαςίεσ.
5. Ενίςχυςθ των ςχζςεων ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ μεταξφ γονζων-επιςτθμόνων.
Γ. Κριτιρια επιτυχίασ τθσ δράςθσ
Βαςικά κριτιρια επιτυχίασ για το ςχζδιο εργαςίασ κεωροφνται:
1. Αποδοχι και εφαρμογι του πλαιςίου ορίων
2.Ενίςχυςθ τθσ ςθμαςίασ του προφορικοφ λόγου/ομιλίασ από μακθτζσ και γονείσ
3. Βακμόσ ςυμμετοχισ γονζων ςτισ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ
Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. Στρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ
1.1. Ενθμζρωςθ γονζων για το ςχζδιο δράςθσ-Συνεργαςία για το περιεχόμενο τθσ δράςθσ
Οργανϊνεται ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με τουσ γονείσ από τον εκπαιδευτικό. Θ ςυνάντθςθ
επιδιϊκει να αναδείξει τθν προβλθματικι που ςχετίηεται με το ηιτθμα των
ςυμπεριφορϊν, των δυςκολιϊν λόγου και τθσ αδφναμου ενιςχυτικοφ ρόλου του γονζα . Γι
αυτό γίνεται ςυηιτθςθ, ςτθν οποία αναδεικνφονται τα παραπάνω ηθτιματα και
εκφράηονται τρόποι αντιμετϊπιςισ τουσ. Σοποκετείται το πλαίςιο ςυνεργαςίασ με
επιςτιμονεσ και γονείσ-εκπαιδευτικοσ ςυναποφαςίηουν τισ ειδικότθτεσ των επιςτθμόνων.
ε επόμενθ ςυνάντθςθ, (και αφοφ ο εκπαιδευτικόσ ςυνομιλιςει με τουσ ειδικοφσ
επιςτιμονεσ και ρυκμίςουν τθ διακεςιμότθτα και το χρόνο τουσ) ο εκπαιδευτικόσ
ενθμερϊνει τουσ γονείσ για τθ διακεςιμότθτα των ειδικϊν και από κοινοφ ρυκμίηουν τισ
μζρεσ-ϊρεσ των ςυναντιςεων.
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1.2. Συνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικοφ και επιςτθμόνων που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ
Οργανϊνεται ςυνάντθςθ/ επικοινωνία μεταξφ του εκπαιδευτικοφ και των επιςτθμόνων
που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ. Θ ςυνάντθςθ αποςκοπεί ςτθν ανταλλαγι απόψεων για
τουσ τρόπουσ υλοποίθςθσ των ςυναντιςεων, ϊςτε να διατίκεται χρόνοσ για ανταλλαγι
απόψεων-ςυηιτθςθ, αλλά και να προβλζπεται χρόνοσ για προςωπικζσ ςυηθτιςεισ
ειδικοφ-γονζα.
2. Οργανωτικζσ δομζσ
Σθν κφρια ευκφνθ για το ςχεδιαςμό και τθν οργάνωςθ τθσ δράςθσ τθν ζχει ο
εκπαιδευτικόσ. τθν πραγματοποίθςθ τθσ δράςθσ, όμωσ, ουςιαςτικόσ είναι ο ρόλοσ τόςο
των γονζων, όςο και των ειδικϊν. Πρζπει, λοιπόν, να διαμορφωκοφν – να εξαςφαλιςτοφν
από τον εκπαιδευτικό οι ευνοϊκότερεσ ςυνκικεσ αλλθλεπίδραςθσ όλων των
εμπλεκομζνων ςτισ παραπάνω ςυναντιςεισ.
Ε. Ρόροι-Μζςα του ςχεδίου δράςθσ
1. Ανκρϊπινο δυναμικό
- Ο εκπαιδευτικόσ του ςχολείου
- Οι γονείσ
- Οι ειδικοί επιςτιμονεσ
2. Χρόνοσ
Όλεσ οι δράςεισ πραγματοποιοφνται εκτόσ εργαςιακοφ ωραρίου του εκπαιδευτικοφ.
3. Υλικοτεχνικι Υποδομι
- Αίκουςα ςυναντιςεων θ αίκουςα του ςχολείου
- Αναλϊςιμα υλικά
- Τπολογιςτισ, βιντεοπροβολζασ, φωτοτυπικό
4. Οικονομικοί πόροι
Οι οικονομικοί πόροι απαιτοφνται κυρίωσ για τθ μετακίνθςθ των ειδικϊν επιςτθμόνων ςε
μια δφςκολθ γεωγραφικά περιοχι αλλά και για τθν προμικεια του κατάλλθλου υλικοφ.
5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
- Θμερολόγια καταγραφισ δραςτθριοτιτων και παρουςιϊν
- Ερωτθματολόγιο γονζων
6. Ρθγζσ
- Πρακτικά ςχολείου
- Καλζσ πρακτικζσ και παρόμοια προγράμματα ςε ιςτοςελίδεσ ςχολείων, ζρευνεσ,
άρκρα
ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα Υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ
Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ: Δράςεισ-Ενζργειεσ

ο

1 τρίμ.
Σεπ-Νοεμ

Ενθμζρωςθ γονζων για το ςχζδιο δράςθσ-υνεργαςία
για το περιεχόμενο τθσ δράςθσ

Χ

υνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικϊν και επιςτθμόνων
που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ

Χ

ο

2 τρίμ.
Δεκ-Φεβ

ο

3 τρίμ.
Μαρ-Μαϊ

Χ
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Τλοποίθςθ προγραμματιςμζνων ςυναντιςεωνεργαςτθρίων

Χ

Χ

Παρακολοφκθςθ-Ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ

Χ

Χ

Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ

Χ

Χ

Η. Διαδικαςίεσ παρακολοφκθςθσ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ και αξιολόγθςθσ του ςχεδίου
δράςθσ
Η1. Ραρακολοφκθςθ-Ανατροφοδότθςθ Ενεργειϊν
1. Ενθμζρωςθ γονζων για το ςχζδιο δράςθσ-υνεργαςία για το περιεχόμενο τθσ δράςθσ
Θ δράςθ παρακολουκείται με καταγραφζσ των ςυναντιςεων ςτο θμερολόγιο του
ςχολείου.
2. υνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικοφ και επιςτθμόνων που ςυμμετζχουν ςτθ δράςθ.
Θ δράςθ παρακολουκείται με καταγραφζσ των ςυναντιςεων ςτο θμερολόγιο του
ςχολείου.
3. Τλοποίθςθ προγραμματιςμζνων ςυναντιςεων
Θ δράςθ παρακολουκείται με καταγραφζσ των ςυναντιςεων ςτο θμερολόγιο του
ςχολείου. Για τθν εκτίμθςθ του βακμοφ ικανοποίθςθσ των γονζων από τισ ςυναντιςεισ
και τθσ ανάγκθσ-επικυμίασ υλοποίθςθσ και άλλων δράςεων, κα διανεμθκοφν
ερωτθματολόγια ςτουσ γονείσ.
Η2. Αξιολόγθςθ του ςχεδίου δράςθσ
Στόχοσ 1: Ευαιςκθτοποίθςθ γονζων ςε κζματα ςυμπεριφοράσ
Ρροςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επιτυχία του ςυγκεκριμζνου ςτόχου διαπιςτϊνεται από το βακμό προςζλευςθσ των
γονζων ςτισ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ και τθν ενεργό εμπλοκι τουσ ςτθ διάρκειά
τουσ.
Προκειμζνου να διαπιςτωκεί ο βακμόσ επίτευξθσ του ςτόχου, αξιοποιοφνται ςτοιχεία από
το θμερολόγιο του ςχολείου και από τα ερωτθματολόγια που ζχουν χορθγθκεί ςτουσ
γονείσ.
Στόχοσ

2: Ευαιςκθτοποίθςθ γονζων ςτο ηιτθμα του προφορικοφ λόγου που
αντιμετωπίηουν τα παιδιά.

Θ επιτυχία του ςυγκεκριμζνου ςτόχου διαπιςτϊνεται από το βακμό προςζλευςθσ των
γονζων ςτισ προγραμματιςμζνεσ ςυναντιςεισ και τθν ενεργό εμπλοκι τουσ ςτθ διάρκειά
τουσ.
Προκειμζνου να διαπιςτωκεί ο βακμόσ επίτευξθσ του ςτόχου αξιοποιοφνται ςτοιχεία από
το θμερολόγιο του ςχολείου και από τα ερωτθματολόγια που ζχουν χορθγθκεί ςτουσ
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γονείσ.

Στόχοσ 3: Γνωριμία και ςυνεργαςία των γονζων με επιςτιμονεσ ειδικοφσ ςε ηθτιματα
ςυμπεριφοράσ και προφορικοφ λόγου.
Ρροςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επίτευξθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από το βακμό προςζλευςθσ των γονζων ςτισ
ςυναντιςεισ και τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ. Για τθ διαπίςτωςθ του βακμοφ επίτευξθσ του
ςτόχου αξιοποιοφνται ςτοιχεία από το θμερολόγιο του ςχολείου και από τα
ερωτθματολόγια που ζχουν χορθγθκεί ςτουσ γονείσ.
Στόχοσ 4: Ευαιςκθτοποίθςθ γονζων ςτο ηιτθμα απόκτθςθσ αρκετά καλοφ ενιςχυτικοφ
ρόλου ςτισ κατ’ οίκον εργαςίεσ.
Στόχοσ 5: Ενίςχυςθ των ςχζςεων ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ μεταξφ γονζωνεπιςτθμόνων.
Ρροςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επιτυχία του ςυγκεκριμζνου ςτόχου διαπιςτϊνεται βραχυπρόκεςμα από το βακμό που οι
γονείσ ςτθ διάρκεια των ςυναντιςεων ι ςτον προβλεπόμενο χρόνο προςωπικϊν
ςυηθτιςεων με τουσ επιςτιμονεσ-ειςθγθτζσ αναφζρονται ςτισ προςωπικζσ τουσ δυςκολίεσ
ι/και ςτισ δυςκολίεσ των παιδιϊν τουσ. Ο ςτόχοσ μεςοπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα
διαπιςτϊνεται από το βακμό που οι γονείσ που οι ίδιοι ι τα παιδιά τουσ αντιμετωπίηουν
δυςκολία ςυηθτοφν με τον εκπαιδευτικό και απευκφνονται ςε αρμόδιουσ μεμονωμζνουσ
επιςτιμονεσ ι φορείσ (ΚΕΔΔΤ).
Για τθ διαπίςτωςθ του βακμοφ επιτυχίασ του βραχυπρόκεςμου και μεςοπρόκεςμου ςτόχου
αξιοποιοφνται ςτοιχεία από το θμερολόγιο του ςχολείου και τα ερωτθματολόγια που
απευκφνονται ςτουσ γονείσ και ςτουσ ειδικοφσ επιςτιμονεσ.
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Θμερολόγιο Εργαςιϊν Υλοποίθςθσ Σχεδίου Εργαςίασ του 1/κ Δθμοτικοφ Σχολείου
Αγράφων

Φφλλο 1ο

Θμερομθνία εργαςίασ:

Χϊροσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ

Αντικείμενο/Θζμα εργαςίασ

Στόχοσ Εργαςίασ

Συμμετζχοντεσ ςτθν Εργαςία
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Ρεριγραφι τθσ Διαδικαςίασ τθσ Εργαςίασ

Δυνατά/Αδφναμα ςτοιχεία τθσ Διαδικαςίασ τθσ Εργαςίασ
Δυνατά ςτοιχεία

Αδφναμα ςτοιχεία
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Δεδομζνα που αξιοποιικθκαν

Αποτελζςματα τθσ Εργαςίασ

Ραρατθριςεισ/Σχόλια

Ο Δ/ντισ του Σχολείου
Ραναγιϊτθσ

Λάτςιοσ
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Ερωτθματολόγιο Γονζων του 1/κ Δθμοτικοφ Σχολείου Αγράφων
Αγαπθτοί γονείσ,
Μασ ενδιαφζρει θ γνϊμθ ςασ για το ηιτθμα των απογευματινϊν ςυναντιςεων που γίνονται
ςτο ςχολείο μασ, γι αυτό ςασ παρακαλοφμε να ςυμπλθρϊςετε το ερωτθματολόγιο.

χζςθ που ζχετε με παιδί του ςχολείου:

Πατζρασ

Μθτζρα

●
υμμετζχετε ςτισ απογευματινζσ ςυναντιςεισ που γίνονται Ναι ● Όχι
●
ςτο ςχολείο;
●
●
●

●
●
●
●
●
●

Αν απαντιςατε όχι, πείτε μασ περιλθπτικά τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ςυμμετζχετε
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
________________________________________________________________

Αν απαντιςατε ναι:

ε κάκε μία από τισ παρακάτω ερωτιςεισ ςθμειϊςτε ζνα τετράγωνο που αντιςτοιχεί ςτθ
γνϊμθ ςασ ζχοντασ υπόψθ ότι
1= ελάχιςτα, 2=μζτρια, 3=πολφ, 4=πάρα πολφ
1

2

3

4

Πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από τισ ςυναντιςεισ για τθ ςυμβουλευτικι
γονζων ςτισ οποίεσ πιρατε μζροσ;

υμμετζχετε ενεργθτικά ςτισ ςυναντιςεισ, εκφράηοντασ τισ απόψεισ ςασ,
λζγοντασ τθ γνϊμθ ςασ;

Οι καλεςμζνοι ειςθγθτζσ είναι πρόςωπα που μπορείτε να εμπιςτευτείτε;
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υηθτιςατε προςωπικά με κάποιον/αν ειςθγθτι/τρια ι ηθτιςατε
ςυμβουλζσ για προςωπικό ςασ ηιτθμα ι ηιτθμα του παιδιοφ ςασ;

Νομίηετε ότι οι ςυναντιςεισ αυτζσ που οργανϊνει το ςχολείο ςασ είναι
χριςιμεσ για τουσ γονείσ;

Επικυμείτε τθ ςυνζχεια των ςυναντιςεων ςτο ςχολείο με τα ίδια ι άλλα
κζματα και ειςθγθτζσ;

Προτείνετε δφο κζματα που ςασ ενδιαφζρουν, για τθν περίπτωςθ που οι ςυναντιςεισ
ςυνεχιςτοφν:
1.____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________

Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία
Με εκτίμθςθ
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Ερωτθματολόγιο Ειςθγθτϊν ςτθ δράςθ «Συμβουλευτικι Γονζων»
που υλοποιείται ςτο Δθμοτικό Σχολείο Αγράφων

Ειδικότθτα:________________________________________

Φορζασ Εργαςίασ:___________________________________

Σόποσ Εργαςίασ:____________________________________

Αρικμόσ ςυναντιςεων που πραγματοποιιςατε ςτο Δθμοτικό Σχολείο Αγράφων:
___________

Για τθν αποτίμθςθ των παρακάτω παραμζτρων ςθμειϊςτε ςτο τετράγωνο που αντιςτοιχεί
ςτθ γνϊμθ ςασ ζχοντασ υπόψθ ότι
1= ελάχιςτα, 2=μζτρια, 3=πολφ, 4=πάρα πολφ

1

2

3

4

Πόςο ικανοποιθμζνοσ/θ είςτε από τισ ςυναντιςεισ που κάνατε;

ε ποιο βακμό οι ςυμμετζχοντεσ είχαν ενεργό εμπλοκι;

ε ποιο βακμό οι ςυμμετζχοντεσ/ςεσ ανζφεραν προςωπικζσ δυςκολίεσ
ςτθν ολομζλεια;
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ε ποιο βακμό νομίηετε ότι οι ςυμμετζχοντεσ/ςεσ ζχουν ευαιςκθτοποιθκεί
ςτο/ςτα ηιτθμα/τα που αναπτφξατε;

ε ποιο βακμό οι ςυμμετζχοντεσ/ςεσ ςασ ςυμβουλεφκθκαν κατ’ ιδίαν;

ε ποιο βακμό εκτιμάτε, ότι οι ςυγκεκριμζνοι
ευαιςκθτοποιθκεί και κα απευκυνκοφν ςε αρμόδιουσ

γονείσ

ζχουν

επιςτιμονεσ ι φορείσ για να αντιμετωπίςουν προςωπικζσ
δυςκολίεσ ι δυςκολίεσ των παιδιϊν τουσ;

Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία

Με εκτίμθςθ
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5.4.

Γυμνάσιο Αμαρύνθου, Εύβοιας

«χέσεις χολείου – Γονέων»

χέδιο δράσης

«υμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή»
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Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ
ρνιηθή Μνλάδα: Γπκλάζην Ακαξύλζνπ, Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο
Γηεύζπλζε: Κ. Σζηιηθνύλα 25, Ακάξπλζνο, 34006
Σειέθσλν: 22290-36297
email: mail@gym-amarynth.eyv.sch.gr
Αξηζκόο δηδαζθόλησλ θαηά ην 2012-13: 21

Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο: «πκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή»
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: από 17/9/2012 έσο 14/12/2012

θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
θνπφο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε δηακφξθσζε ελφο ζηαζεξνχ πιαηζίνπ άηππσλ
θαη ηππηθψλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ, πνπ ζα δηαζθαιίδεη
ηελ ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξαηηέξσ
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπο».
Αθεηεξία απνηέιεζε ην φηη «απφ ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ε
εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο εθπ/θψλ θαη
γνλέσλ δελ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθή. Γηα απηφ πξέπεη λα επηδησρζεί θαη λα
πξνσζεζεί ε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη
λα πεηζηνχλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ
δξάζεσλ».
Κύξηα Απνηειέζκαηα






Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ πνπ επηζθέπηεηαη ην
ζρνιείν.
Πιήξεο ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ /θεδεκφλσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ
& ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκάησλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο, ηνπ έληππνπ
θαλνληζκνχ ηνπ ζρνιείνπ καο θαζψο θαη κέζσ ηεο ζπλέιεπζεο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε.
Δλεξγνπνίεζε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ κε δξάζεηο ζηηο νπνίεο
απμήζεθε ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη γνλέσλ
/θεδεκφλσλ.
Τινπνηήζεθε ζεκηλάξην επηκφξθσζεο ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ψζηε λα
απνθηήζνπλ επρέξεηα πξφζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ κε ζηφρν ηελ
άληιεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα δηφηη παξαηεξήζεθε
φηη νη καζεηέο/ηξηεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο δελ δίλνπλ ζηνπο γνλείο ηνπο
έληππν πιηθφ πνπ ηνπο δφζεθε απφ ην ζρνιείν.
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Παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο επηζθεςηκφηεηαο ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη γεληθά ηα ζρφιηά ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία
ήηαλ ππέξ ην δένλ ζεηηθά.
Τπήξμε άςνγε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε δξάζε, Κάζε
κέινο ελεξγνπνηήζεθε ζην βαζκφ πνπ επέηξεπαλ νη δπλαηφηεηέο ηνπ θαη νη
εκπεηξίεο ηνπ. Ζ ζπλεξγαζία κε ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν ήηαλ επνηθνδνκεηηθή.
«Αμηνπνηνχκε ηηο απφςεηο – ζέζεηο - παξαηεξήζεηο πνπ πξφεθπςαλ απ’ ηα
εξσηεκαηνιφγηα ησλ γνλέσλ κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ζρνιείνπ –
γνλέσλ. Γηαξθή ζηφρν ηνπ ζρνιείνπ καο απνηειεί ην άλνηγκά ηνπ ζηελ
ηνπηθή θνηλσλία θαη ε πξνζέιεπζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ γνλέσλ /θεδεκφλσλ
ζηηο δξάζεηο καο».
Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο απηναμηνιφγεζεο επαλαιήθζεθαλ θαιέο πξαθηηθέο
ηνπ παξειζφληνο αιιά δφζεθε έκθαζε ζην λα αληηιεθζνχλ νη γνλείο, νη
θεδεκφλεο θαη νη καζεηέο/ηξηεο φηη δελ είλαη δπλαηφλ λα ππάξμεη ζρνιηθή
θνηλφηεηα πγηήο, κε ζεηηθή επίδξαζε ζηνπο λένπο αλζξψπνπο ρσξίο ηελ
ελεξγφ ζπκκεηνρή φισλ.

Ραρουςιάηονται:
- Θ Ζκκεςθ Λεράρχθςθσ Προτεραιοτιτων, Επιλογισ και Διαμόρφωςθσ χεδίου Δράςθσ
του Γυμναςίου Αμαρφνκου (2011-12),
- Σα Ερωτθματολόγια Γονζων που διαμορφϊκθκαν και χρθςιμοποιικθκαν για τθν
αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ,
- Σα αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν επεξεργαςία των παραπάνω
ερωτθματολογίων.
Σθμ.: Το Γυμνάςιο Αμαρφνκου ειςιχκθ ςτο Πρόγραμμα τθσ ΑΕΕ τθ δεφτερθ χρονιά τθσ
υλοποίθςισ του (2011-12).
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Έκθεζη Ιεπάπσηζηρ Πποηεπαιοηήηων, Δπιλογήρ και Γιαμόπθωζηρ Σσεδίων
Γπάζηρ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ

1. Ηεξάξρεζε ησλ Πξνηεξαηνηήησλ/ Δπηινγή ρεδίσλ Γξάζεο

Καηαγπάθονηαι:
α. η διαδικαζία ιεπάπσηζηρ ηων πποηεπαιοηήηων για δπάζη (αναθοπά ζηο σπόνο
και ηη διάπκεια ηηρ διαδικαζίαρ, ζηη ζςμμεηοσή γονέων, μαθηηών ή άλλων
παπαγόνηων ηηρ εκπαιδεςηικήρ κοινόηηηαρ κ.λπ.)
β. ιεπαπσημένερ οι πποηεπαιόηηηερ για δπάζη πος ανέδειξε η αποηίμηζη ηος
εκπαιδεςηικού έπγος ή ηέθηκαν ωρ αποηέλεζμα εξωηεπικών απαιηήζεων
γ. η ηελική επιλογή ηων Σσεδίων Δπάζηρ ζηην οποία καηέληξε ηο ζσολείο, ηο
βαζικό κπιηήπιο επιλογήρ ηοςρ (π.σ. ηα αποηελέζμαηα ηηρ Σςζηημαηικήρ
Διεπεύνηζηρ, εξωηεπική πποηεπαιόηηηα, ηο
ιδιαίηεπο ενδιαθέπον ηων
εκπαιδεςηικών) καθώρ και ο πποβλεπόμενορ σπόνορ ςλοποίηζήρ ηοςρ.

Α. ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΡΑΖ

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζακε
δηαπηζηψζεθαλ ηα αθφινπζα:
Απφ ηα 143 εξσηεκαηνιφγηα πνπ δφζεθαλ ζηνπο καζεηέο απαληήζεθαλ απφ ηνπο
γνλείο ηνπο ηα 75, δει. ην 52%.Καη κφλν απηφ ην γεγνλφο επηβεβαηψλεη ηελ επηινγή
ηνπ δείθηε καο.
Δπηδηψθακε λα απαληήζεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ, ψζηε λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή αιιά
θαη λα απνδεηθλχεηαη ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία ζρνιείνπ θαη γνλέσλ. Απφ ηα
εξσηεκαηνιφγηα πνπ απαληήζεθαλ ιάβακε ηα παξαθάησ απνηειέζκαηα.
 Οη γνλείο επηζθέπηνληαη ην ζρνιείν θάζε ηξίκελν ή κήλα θπξίσο γηα λα
ελεκεξσζνχλ γηα ηελ πξφνδν ησλ παηδηψλ ηνπο θαη ηελ παξαιαβή ειέγρσλ.
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 Αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνχ απνηέιεζε ην πνζνζηφ 2,6% πνπ επηζθέπηεηαη
ην ζρνιείν κεηά απφ πξφζθιεζε γηα ζπγθεληξψζεηο θαη ζπδεηήζεηο. Δλψ,
ινηπφλ, νη θξίζεηο ησλ γνλέσλ γηα ηηο ζρέζεηο κε ην ζρνιείν είλαη ζηελ
πιεηνςεθία ηνπο ζεηηθέο, απηφ δελ πξνθχπηεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ.
 Αμηνινγψληαο ηηο απαληήζεηο ησλ γνλέσλ ζρεηηθά κε ηε δπλαηφηεηα πνπ
ηνπο δίλεηαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ην ζρνιείν θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ηα καζήκαηα
ζεσξήζακε φηη ππάξρεη πεδίν γηα πεξαηηέξσ βειηίσζε ζηνπο ηνκείο απηνχο.
Β. ΚΟΠΟ- ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΡΑΖ
θνπφο θαη ζηφρνο καο είλαη λα εληείλνπκε ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζέγγηζε
ησλ γνλέσλ ηφζν ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ θαη ηηο
εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δξάζεηο πνπ νξγαλψλεη θαη
ζα νξγαλψλεη ην ζρνιείν. Δπηδηψθνπκε, ινηπφλ, ηελ αχμεζε ησλ πνζνζηψλ
ζπκκεηνρήο ησλ γνλέσλ ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ.
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο απνθαζίζακε λα ζπλερίζνπκε θαη λα
αλαπηχμνπκε ππνζηεξηθηηθέο θαη αληηζηαζκηζηηθέο πξαθηηθέο θαη παξεκβάζεηο πξνο
φθεινο ηεο εθπ/θήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ εθπ/θνχ έξγνπ.
Αμηνπνηψληαο ηηο πξνεγνχκελεο απνδνηηθέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο ζα
επηδηψμνπκε ηε ζπλέρηζε ησλ πξνγξακκάησλ Ε.Δ.Π. γηα ηνπο αιινδαπνχο
καζεηέο θαη ζα πξνζπαζήζνπκε λα βνεζήζνπκε ηνπο γνλείο φισλ ησλ
καζεηψλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο,
πνπ εληζρχεη φρη κφλν ηνπο καζεηέο πνπ πξέπεη λα βνεζεζνχλ ζηα Διιεληθά
αιιά θαη σθειεί νιφθιεξε ηε καζεηηθή θνηλφηεηα.
Θα ππνζηεξίμνπκε ηε δηελέξγεηα πεξηβαιινληηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ
πξνγξακκάησλ, φπσο έγηλε θαη ηελ ηξέρνπζα ζρνιηθή ρξνληά,
πξνζπαζψληαο ζπγρξφλσο λα έρνπλ απήρεζε ζε φιν ηνλ καζεηηθφ
πιεζπζκφ αιιά θαη ζηνπο γνλείο ησλ καζεηψλ καο, ψζηε λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηηο
δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ζηνπο καζεηέο ηνπ γηα γλψζε θαη γεληθφηεξν
πξνβιεκαηηζκφ
Σν ζρνιείν ήδε μεθίλεζε ηελ νξγάλσζε δηαιέμεσλ απφ εηδηθνχο γηα ζέκαηα
πνπ αθνξνχλ ηφζν ηε καζεηηθή ηδηφηεηα φζν θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο
εθεβηθήο ειηθίαο. Οη δξάζεηο απηέο ζα ζπλερηζηνχλ, κε ζηφρν ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ γηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηα παηδηά
ηνπο θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπο απφ εηδηθνχο, πξαθηηθή, θαηά ηε γλψκε καο,
επηβεβιεκέλε, θαζψο ηνπο παξέρεη πιηθφ γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ εθήβσλ
παηδηψλ ηνπο θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπδεηήζνπλ θαη λα
πξνβιεκαηηζηνχλ.
ηα πιαίζηα ηεο δηακφξθσζεο ελφο ζηαζεξνχ πιαηζίνπ άηππσλ θαη ηππηθψλ
κνξθψλ ζπλεξγαζίαο, απνθαζίζακε λα ζπλεξγαζηνχκε ζηελφηεξα θαη κε
ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο κε ην χιινγν Γνλέσλ, ν νπνίνο εκθάληζε απμεκέλε
δξαζηεξηφηεηα θαηά ην ζρνι. έηνο 2011-12 θαη έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα
ηε ζπλεξγαζία γνλέσλ θαη ζρνιείνπ. Σν ζρνιείν ζεσξεί φηη ν χιινγνο
Γνλέσλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ν ζπλδεηηθφο θξίθνο γηα ηε βειηίσζε ησλ
ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο, ζπλελλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζε γνλείο θαη
εθπ/θνχο κε ζηφρν πάληα ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγνπ.

212

Γ. ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΣΤΥΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ.

Απφ ηα κέρξη ζήκεξα δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ε εθαξκνγή ηνπ πιαηζίνπ
ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο εθπ/θψλ θαη γνλέσλ δελ θξίλεηαη ηδηαίηεξα
ηθαλνπνηεηηθή. Γηα απηφ πξέπεη λα επηδησρζεί θαη λα πξνσζεζεί ε κεγαιχηεξε
ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ θαη λα πεηζηνχλ γηα ηελ
αλαγθαηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ δξάζεσλ.

2. Οξγάλσζε - Γηακφξθσζε ρεδίσλ Γξάζεο

α. Πεπιγπάθονηαι βαζικά ζηοισεία πος αθοπούν ζηη διαδικαζία ηηρ διαμόπθωζηρ
ηων Σσεδίων Δπάζηρ, όπωρ: ηο σπονικό διάζηημα πος απαιηήθηκε για ηην
ολοκλήπωζη ηηρ διαδικαζίαρ, ο σπόνορ πος αθιεπώθηκε ζηη διαδικαζία (απιθμόρ
ζςνανηήζεων/ ώπερ καηά πποζέγγιζη), οι ομάδερ επγαζίαρ πος δημιοςπγήθηκαν,
η ζςμμεηοσή ζηη διαδικαζία παπαγόνηων ηηρ εκπαιδεςηικήρ κοινόηηηαρ (μαθηηών,
γονέων, Σσολικών Σςμβούλων, θοπέων ηηρ εςπύηεπηρ κοινόηηηαρ ηος ζσολείος),
καθώρ και πποβλήμαηα και δςζκολίερ πος παποςζιάζηηκαν.

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηήζεθε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ
δεθαπέληε (15) εκέξεο.
Έγηλαλ δχν ζπλαληήζεηο ηεο νινκέιεηαο πνπ δηήξθεζαλ πεξίπνπ νθηψ ψξεο
ζπλνιηθά, κία ζηηο 10/5/2012 θαη κία ζηηο 24/5/2012. Δπηπιένλ, ππήξμαλ θαη
ζπλαληήζεηο ησλ επηκέξνπο νκάδσλ εξγαζίαο πνπ δηήξθεζαλ πεξίπνπ δχν ψξεο
εθάζηε.
Γεκηνπξγήζεθαλ δχν νκάδεο εξγαζίαο :
Α. Ζ πξψηε νκάδα αλέιαβε ηελ πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ
ζηε δηαδηθαζία ηεο δηακφξθσζεο ησλ ζρεδίσλ δξάζεο κε βάζε ηνλ επηιεγκέλν
δείθηε δηεξεχλεζεο θαη απνηειείην απφ νθηψ εθπαηδεπηηθνχο.
Β. Ζ δεχηεξε νκάδα αλέιαβε λα νινθιεξψζεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξάζεσλ
φζνλ αθνξά ζην ζρέδην δξάζεο (6) θαη απνηειείην απφ έμη εθπαηδεπηηθνχο.
ε απηή ηε θάζε ηεο ΑΔΔ ζπκκεηείραλ νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ Γπκλαζίνπ Ακαξχλζνπ
θαη ν ρνιηθφο χκβνπινο πνπ έρεη ηελ επζχλε ηνπ έξγνπ.
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Καηά ηελ εθπφλεζε απηνχ ηνπ ηκήκαηνο ηνπ έξγνπ δελ παξνπζηάζηεθαλ
πξνβιήκαηα θαη ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο. Γηαβιέπνπκε φκσο φηη θαηά ηελ πινπνίεζε
ησλ δξάζεσλ, ζρνιηθφ έηνο 2012-13, ζα ππάξμνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο ιφγσ ηνπ φηη
νη εθπαηδεπηηθνί δελ δηακέλνπλ ζηελ έδξα ηνπ ζρνιείνπ θαη σο εθ ηνχηνπ ζα
επηβαξχλνληαη κε δηπιέο κεηαθηλήζεηο. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξνη ησλ ζπλαδέιθσλ
δελ ππεξεηνχλ κε νξγαληθή ζέζε ζην ζρνιείν καο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζα
βξίζθνληαη ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά ζε ζέζε λα πινπνηήζνπλ δξάζεηο. Έηζη,
ειπίδνπκε φηη νη απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ λα ηχρνπλ ηεο επηδνθηκαζίαο ησλ
επφκελσλ ζπλαδέιθσλ.

β. Επιζςνάπηεηαι ηο Σσέδιο Δπάζηρ, ηο οποίο εκπόνηζε ηο ζσολείο ζύμθωνα με
ηο ενδεικηικό πλαίζιο πος έσει δοθεί (βλ. Τόμορ IV: Εκπαιδεςηικόρ Σσεδιαζμόρ –
Παπαδείγμαηα Σσεδίων Δπάζηρ, ζ. 17-19).

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΓΡΑΔΗ ΑΠΟ ΣΟ ΓΤΜΝΑΗΟ ΑΜΑΡΤΝΘΟΤ ΓΗΑ ΣΟ
ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2012-2013 ΣΑ ΠΛΑΗΗΑ ΣΖ ΑΔΔ

πσο ήδε αλαθέξζεθε, ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ θξίλνληαο φηη ν βαζκφο εγγχηεηαο
κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ / καζεηξηψλ δελ βξίζθεηαη ζην
επηζπκεηφ ζεκείν έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε πιένλ άξηηα ζπλεξγαζία, κε γλψκνλα
πάληα ην ζπκθέξνλ ησλ καζεηψλ/ καζεηξηψλ ηνπ ζρνιείνπ, απνθάζηζε ηελ
πινπνίεζε κίαο ζεηξάο δξάζεσλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2012-2013.
Δπειπηζηνχκε φηη ε αμηνινγηθή απνηίκεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ δξάζεσλ ζα δείμεη
φηη ε επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία
κεηαμχ θεδεκφλσλ θαη ζρνιείνπ θαηέζηε
πεξηζζφηεξν νπζηαζηηθή, ζπρλφηεξε, εγγχηεξε θαη πην απνηειεζκαηηθή φζνλ αθνξά
ζηα ζέκαηα ηεο πξνφδνπ θαη θνίηεζεο ησλ καζεηψλ / καζεηξηψλ ηνπ ζρνιείνπ καο.
Έηζη ν ζχιινγνο απνθάζηζε λα πινπνηήζεη ηηο παξαθάησ δξάζεηο θαηά ην
ζρνιηθφ έηνο 2012-2013.
1. - Σελ δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο, (ήδε απφ ην ηέινο ηεο ηξέρνπζαο ζρνιηθήο
ρξνληάο), γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα ζρνιηθήο
κνλάδαο,
- ηελ αλαβάζκηζε ηεο ζην πξνζερέο δηάζηεκα,
- ηελ ηαθηηθή ελεκέξσζε ηεο θαζψο θαη
- ηελ νξγάλσζε ζπλεδξηψλ κε ηνπο γνλείο γηα λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ
πιαηθφξκα θαη ηνπο ηξφπνπο πινήγεζεο ζε απηήλ.
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Ζ ηζηνζειίδα ζα θηινμελεί φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ δνκή
θαη ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Δπίζεο, ζηελ ηζηνζειίδα ζα αλαξηψληαη λέα,
αλαθνηλψζεηο θαζψο θαη δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Απφ ηελ ηζηνζειίδα ζα κπνξνχλ νη
θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα ελεκεξψλνληαη θαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε
δξάζε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ ηνπ ζρνιείνπ.
Θα δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο γνλείο λα επηθνηλσλνχλ κε ην ζρνιείν ζε δηθφ ηνπο
ρξφλν κέζσ ησλ κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηα νπνία ζα
αμηνινγνχληαη θαη ζα απαληψληαη απφ ηελ νκάδα θαζεγεηψλ πνπ ζα έρεη ηελ
επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ηζηνζειίδαο θαη νη νπνίνη ζα αλαθέξνπλ ζηελ
νινκέιεηα ηελ πνξεία ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηελ απήρεζε ηεο, ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα
θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ψζηε λα γίλεη γέθπξα επηθνηλσλίαο γηα άκεζε θαη
γξήγνξε επαθή κεηαμχ θεδεκφλσλ θαη ζρνιείνπ.

2. Σελ θαζηέξσζε απφ ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά ηεο εκέξαο «Γλσξίδσ
ην Γπκλάζην».
Θα πξνζθαινχληαη νη καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Σ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ
θαζψο θαη νη θεδεκφλεο θαη νη δάζθαινη ηνπο, λα πεξάζνπλ έλα πξσηλφ ζην
Γπκλάζην, κε ζθνπφ λα εμνηθεησζνχλ κε ηνπο ρψξνπο θαη ηα πξφζσπα πνπ ζα
πιαηζηψλνπλ ηελ επφκελε ζρνιηθή ηνπο ρξνληά.
Ζ εκέξα ζα έρεη αλαγλσξηζηηθφ θαη ελεκεξσηηθφ ραξαθηήξα θαη εθηφο απφ ηα
ελεκεξσηηθά θπιιάδηα πνπ ζα κνηξαζηνχλ ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο θεδεκφλεο
ηνπο, ζα κνηξαζηνχλ ζηνπο γνλείο έληππα ζηα νπνία ζα κπνξνχλ λα δηαηππψζνπλ
πεξαηηέξσ εξσηήζεηο θαη παξαηεξήζεηο. Ηδηαίηεξα, ε παξνπζία θαη ησλ δαζθάισλ
θαη ησλ θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ είλαη ζεκαληηθή γηαηί απνηεινχλ πεγή άληιεζεο
πιεξνθνξηψλ πνπ ζα γίλνπλ ην ζθαξίθεκα ηνπ πξνθίι ηεο κειινληηθήο ηάμεο
ηεο Α Γπκλαζίνπ. Ο χιινγνο Καζεγεηψλ έθξηλε φηη ν θαηαιιειφηεξνο ρξφλνο
πινπνίεζεο ηεο δξάζεο είλαη πεξί ηελ ιήμε ησλ καζεκάησλ ηεο εθάζηνηε
ζρνιηθήο ρξνληάο.

3. ην ίδην πλεχκα κε ηελ πξνεγνχκελε δξάζε θηλείηαη θαη ε επφκελε.
Πξνηείλεηαη ε χπαξμε εκέξαο γλσξηκίαο θαη ελεκέξσζεο ησλ
θεδεκφλσλ αλά ηάμε φζνλ αθνξά ηηο Β θαη Γ ηάμεηο ηνπ Γπκλαζίνπ θαηά
ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο ζπλάληεζεο ζρνιείνπ θαη θεδεκφλσλ ζα γίλεη
πξνζσπηθή παξνπζίαζε ησλ δηδαζθφλησλ ηεο θάζε ηάμεο θαηά ηελ νπνία νη
εθπαηδεπηηθνί ζα είλαη ζηε δηάζεζε ησλ θεδεκφλσλ γηα φπνηεο απνξίεο έρνπλ θαη
αθνξνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Ζ Γηεπζχληξηα θαη ν ππεχζπλνο θαζεγεηήο ζα είλαη αξκφδηνη λα απαληήζνπλ ζε
απνξίεο θεδεκφλσλ αλαθνξηθά κε ηελ θνίηεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηνπο
θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηε ζρνιηθή δσή.
Μέζα απφ απηή ηε δξάζε αλακέλεηαη λα γλσξηζηνχλ θαη λα απνθηήζνπλ κηα πην
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πξνζσπηθή επαθή νη θεδεκφλεο θαη νη δηδάζθνληεο θαη λα θαηαλνήζνπλ νη πξψηνη
πεξηζζφηεξν ηηο αληηθεηκεληθέο ζπλζήθεο δηεμαγσγήο θαζψο θαη ηελ ηδηαίηεξε θχζε
θάζε ζρνιηθνχ καζήκαηνο. Ίζσο κε απηφ ηνλ ηξφπν νη γνλείο θαηνξζψζνπλ λα
δηακνξθψζνπλ κία πιεξέζηεξε άπνςε γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ηηο απαηηήζεηο θάζε
αληηθεηκέλνπ.

Θα γίλεη πξνζπάζεηα λα ζπλδεζνχλ νη δξάζεηο ησλ πξνγξακκάησλ
(Πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο,
Αγσγήο
Τγείαο,
Φπρηθήο
Τγείαο,
ηαδηνδξνκίαο, Πνιηηηζηηθά, θ.α.) πνπ αλαιακβάλνπλ θάζε ρξφλν θάπνηνη
εθπαηδεπηηθνί ζε ζπλεξγαζία κε ζπγθεθξηκέλεο ηάμεηο ή ηκήκαηα ηνπ
ζρνιείνπ κε ηνπο θεδεκφλεο.
Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε κε άκεζε εκπινθή ησλ θεδεκφλσλ, ρξεζηκνπνηψληαο
ηνπο ζαλ πεγή πιεξνθνξηψλ ή βνεζεηηθψλ κέζσλ πινπνίεζεο ησλ
πξνγξακκάησλ, είηε απνηειψληαο ην ηειηθφ απνδέθηε ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηνπ
ηειηθνχ
πξντφληνο ηεο εθπφλεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ.
4.

5. Ζ δξάζε «ρνιηθά Απνγεχκαηα» αθνξά ζηελ νξγάλσζε θαη παξνπζίαζε
απνγεπκαηηλήο εθδήισζεο απφ έλα ή νκάδα θαζεγεηψλ αλά εηδηθφηεηα ζε
ζπρλφηεηα 1 αλά ηξίκελν κε ζέκα είηε ινγνηερληθνχ είηε επηζηεκνληθνχ
ραξαθηήξα θαη ελδηαθέξνληνο ην νπνίν λα εκπεξηέρεη ζηνηρεία ζχλδεζεο κε
ηελ θνηλσλία (π.ρ. θαζεγεηήο πιεξνθνξηθήο: safer internet / θαζεγεηέο μέλσλ
γισζζψλ: ελεκέξσζε πάλσ ζηα πηπρία θαη ζηελ πηζηνπνίεζε ησλ μέλσλ
γισζζψλ (πρ ΚΠΓ θ.α.) / αθηέξσκα ζε γλσζηνχο έιιελεο θαη μέλνπο
ινγνηέρλεο, πξνβνιή-παξνπζίαζε θαη ζπδήηεζε κηαο ηαηλίαο ή βηβιίνπ απφ
ηνπο θηιφινγνπο ηνπ ζρνιείνπ θ.η.ι).
6. Ζ επφκελε δξάζε είλαη «Ζ θνηλσλία ζην ζρνιείν» θαη αθνξά ζηελ
πξφζθιεζε εηδηθψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ θνηλσλία (πρ. ΟΚΑΝΑ,
ελδν-ζρνιηθή βία) θαη νη νπνίνη ζα κηιήζνπλ θαη ζα ελεκεξψζνπλ ηφζν ηα
παηδηά ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη ζηνπο θεδεκφλεο ηνπο, ζε μερσξηζηέο
ζπλαληήζεηο. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε
δξάζε εθαξκφζηεθε ήδε απφ ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά θαη ζα εληαηηθνπνηεζεί
ηελ επφκελε.
7. Πξνψζεζε θαη θηινμελία δξάζεσλ ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ
κέζα απφ ην ζρνιείν.
8. Πξφζθιεζε ησλ θεδεκφλσλ γηα ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ
πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ. Γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά έρεη
νξηζηεί εκέξα δεληξνθχηεπζεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαζψο θαη
δηακφξθσζεο ησλ ρψξσλ ηνπ θήπνπ ηνπ ζρνιείνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηε
Γεκνηηθή Αξρή, ην χιινγν Γνλέσλ/Κεδεκφλσλ θαη ηνπο Πεξηβαιινληηθνχο
πιιφγνπο ηνπ Γήκνπ.
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ΠΟΡΟΗ - ΜΔΑ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΓΡΑΖ

Ο γεληθφο ζηφρνο είλαη λα εληαηηθνπνηεζεί θαη λα γίλεη πην νπζηαζηηθή ε ακθίδξνκε
επηθνηλσλία αλάκεζα ζηνπο θεδεκφλεο θαη ζην ζρνιείν. Γηα λα γίλεη απηφ πξέπεη λα
απμεζεί ε επηζθεςηκφηεηα, θαη ν βαζκφο πιεξνθφξεζεο ησλ θεδεκφλσλ έηζη ψζηε λα
έρνπλ κία πιεξέζηεξε εηθφλα ηνπ ηη ζπκβαίλεη ζην ζρνιείν.
Σν αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ζα ρξεηαζηεί γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ
είλαη ν χιινγνο ησλ Καζεγεηψλ, ν χιινγνο Γνλέσλ ε καζεηηθή θνηλφηεηα
θαζψο θαη θάπνηνη ηνπηθνί θνξείο.
Πξφζζεηνη νηθνλνκηθνί πφξνη δελ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ
πέξα απφ ηνπο ήδε πξνβιεπφκελνπο κέζα απφ ηηο ζρνιηθέο επηηξνπέο.
Θα απαηηεζεί ρξφλνο ηφζν ελδνζρνιηθφο, εληφο ηνπ σξαξίνπ εξγαζίαο θαη
δηαζέζηκνπ ρξφλνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φζν θαη εθηφο.
Ζ πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ππάξρεη ήδε ζην ζρνιείν.
Σα εξγαιεία παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ πεξηιακβάλνπλ
εκεξνιφγηα θαηαγξαθήο ησλ δξάζεσλ, εηδηθά δηακνξθσκέλα εξσηεκαηνιφγηα
αλάινγα κε ηε δξάζε, δειηία ελεκέξσζεο γνλέσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ θαζψο
θαη ηε ζχληαμε εθζέζεσλ αμηνιφγεζεο ησλ πεπξαγκέλσλ γηα θάζε δξάζε.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ –ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΧΝ
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΓΡΑΖ

ηφρνο ησλ δξάζεσλ είλαη ε δηακφξθσζε ελφο ζηαζεξνχ πιαηζίνπ άηππσλ θαη
ηππηθψλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ, πνπ ζα δηαζθαιίδεη ηελ
ακθίδξνκε επηθνηλσλία, ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξαηηέξσ ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ ηνπο.
Ζ επηηπρία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ πξνζεγγίδεηαη απφ ην βαζκφ απνδνρήο θαη ηεο
επηηπρίαο εθαξκνγήο απηνχ ηνπ πιαηζίνπ απφ ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο γνλείο θαζψο
θαη απφ ην βαζκφ ελεξγνπνίεζεο ησλ θεδεκφλσλ γηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δξάζεηο
ηνπ ζρνιείνπ.
Πξνηείλεηαη ε αμηνιφγεζε ηεο θάζε δξάζεο κε ζθνπφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε κέζα απφ
ηα εκεξνιφγηα θαηαγξαθήο ηεο, ηα εξσηεκαηνιφγηα θαη ηελ αμηνινγηθή έθζεζε
πεπξαγκέλσλ γηα θάζε δξάζε ε νπνία ζα αλαθέξεη ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
ζα αλαιχεη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε δξάζεο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ
δηακφξθσζε δηνξζσηηθψλ παξεκβάζεσλ έηζη ψζηε αλαζεσξεκέλε ε δξάζε λα
πεηχρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.
Ζ δηαδηθαζία ηεο αλαηξνθνδφηεζεο πξνηείλεηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ νινκέιεηα ηνπ
ζπιιφγνπ θαη αθνχ νκάδα θαζεγεηψλ έρεη αλαιάβεη λα παξαθνινπζήζεη κία
ζπγθεθξηκέλε δξάζε θαη λα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηελ νινκέιεηα.
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ΥΡΟΝΟΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΗΖΖ

ΓΡΑΔΗ / ΔΝΔΡΓΔΗΔ
Γεκηνπξγία / Αλαβάζκηζε
Δλεκέξσζε θεδεκφλσλ

ηζηνζειίδαο

1ν ηξηκ.
επη-Ννεκ
/
Υ

«Γλσξίδσ ην Γπκλάζην»
πγθέληξσζε θεδεκφλσλ Β θα Γ Γπκλαζίνπ

2ν ηξηκ.
Γεθ-Φεβ
Υ

Υ

3ν ηξηκ.
Μαξ-Μαη
Υ
Υ

Υ

Πξνγξάκκαηα θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη γνλείο

Υ

Υ

Υ

«ρνιηθά Απνγεχκαηα»

Υ

Υ

Υ

«Ζ Κνηλσλία ζην ρνιείν»

Υ

Υ

Υ

Πξνψζεζε θαη Φηινμελία Γξάζεσλ πιιφγνπ
Γνλέσλ & Κεδεκφλσλ

Υ

Υ

Υ

Ζκέξα Γεληξνθχηεπζεο & Γηακφξθσζεο ηνπ
ρνιηθνχ Κήπνπ

Υ
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 1εο ΓΡΑΖ

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην έρεη ζθνπφ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζην χιινγν
Γηδαζθφλησλ Καζεγεηψλ ψζηε λα θαηαζηεί ν δίαπινο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ καο πην
απνηειεζκαηηθφο.

Παξαθαινχκε λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα :
1. Σν ζεκηλάξην εθκάζεζεο ηνπ ηξφπνπ πξφζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ
καο ήηαλ :
Μέηξηα

θαιή

πνιχ θαιή

2. Ο ρξφλνο επίδεημεο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ πξφζβαζεο ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ζρνιείνπ καο ήηαλ :
ιίγνο

αξθεηφο

3. Σν ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ πνπ ζαο δηαλεκήζεθε θξίλεηαη φηη είλαη ηθαλφ λα ζαο
βνεζήζεη λα επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο ;
Ναη

φρη

4. Θεσξείηε φηη ε δεκηνπξγία ηζηνζειίδαο ρξεηαδφηαλ γηα ηελ άκεζε ελεκέξσζή ζαο
ζηε ζχγρξνλε επνρή πνπ δνχκε θαη κε δεδνκέλν φηη νη καζεηέο/ηξηεο ζπρλά μερλνχλ
λα ζαο ελεκεξψζνπλ ζρεηηθά κε ηα δξψκελα ηνπ ζρνιείνπ;
Ναη

φρη

5. θνπεχεηε λα ελεκεξψλεζηε απφ ηελ ηζηνζειίδα καο ζε ηαθηηθή βάζε;
Ναη

φρη

6. Θεσξείηε φηη πξέπεη λα γίλνληαη παξφκνηεο δξάζεηο ψζηε νη γνλείο λα έρεηε δηαξθή
επαθή κε ην ζρνιείν ησλ παηδηψλ ζαο;
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Ναη

φρη

7. Θα ελεκεξψζεηε/ελεκεξψλεηε θαη άιινπο γνλείο γηα απηή ηε δξάζε αιιά θαη γηα
θάζε επφκελε ψζηε νη γνλείο λα έρεηε δηαξθή πιεξνθφξεζε θαη επηθνηλσλία κε ην
ζρνιείν ησλ παηδηψλ ζαο;
Πξέπεη λα γίλεηαη απαξαίηεηα

Πεξηζηαζηαθά

Δπραξηζηνχκε γηα ηελ παξνπζία ζαο θαη παξαθαινχκε λα επηζθέπηεζζε ζπρλά ηελ
ηζηνζειίδα καο.

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ

Ο ΤΛΛΟΓΟ ΣΧΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ

ΚΔΛΛΤ ΓΔΧΡΓΑΚΑΚΟΤ
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ 3εο ΓΡΑΖ

Σν παξφλ εξσηεκαηνιφγην έρεη ζθνπφ ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζην χιινγν
Γηδαζθφλησλ Καζεγεηψλ ψζηε λα θαηαζηεί ν δίαπινο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ καο πην
απνηειεζκαηηθφο.

Παξαθαινχκε λα απαληήζεηε ζηα παξαθάησ εξσηήκαηα :
1. Θεσξείηε φηη απηφο ν ηξφπνο ζπλάληεζεο ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ είλαη
απνηειεζκαηηθφο;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

2. Ζ γλσξηκία κε ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο ζηε Σάμε ήηαλ επαξθήο;
ΝΑΗ
ΟΥΗ

3. Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε πνξεία ησλ παηδηψλ ζαο ήηαλ ζαθείο;
ΝΑΗ

ΟΥΗ

4. Θα ζέιαηε λα πξνηείλεηε θάπνηνλ άιιν ηξφπν επηθνηλσλίαο, κε δεδνκέλν φηη
ελεκεξψλεζηε θαη απφ ηελ ηζηνζειίδα καο, ψζηε λα βξηζθφκαζηε ζε δηαξθή επαθή:
ΝΑΗ

ΟΥΗ

Γξάςηε ηελ πξφηαζε ζαο :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

7. Θα ελεκεξψζεηε θαη άιινπο γνλείο γηα ηελ πξνζπάζεηα ηνπ πιιφγνπ ησλ
Γηδαζθφλησλ Καζεγεηψλ λα έρνπλ δηαξθή επαθή καδί ζαο ψζηε λα επηηεπρζεί
άξηζηε ζπλεξγαζία γηα ην θαιφ ησλ καζεηψλ/ηξηψλ καο;
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ΝΑΗ

ΔΗΝΑΗ ΓΤΚΟΛΟ

Αλ είλαη δχζθνιν, γηα πνην ιφγν;
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Δπραξηζηνχκε γηα ηελ παξνπζία ζαο.
Παξαθαινχκε λα επηζθέπηεζζε ζπρλά ηελ ηζηνζειίδα καο.

Ζ ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ

Ο ΤΛΛΟΓΟ ΣΧΝ ΓΗΓΑΚΟΝΣΧΝ

ΚΔΛΛΤ ΓΔΧΡΓΑΚΑΚΟΤ
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5.5.

Πειραματικό Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων Αττικής

«χέσεις χολείου – Γονέων»

χέδιο δράσης

«υμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή»
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Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ
ρνιηθή Μνλάδα: Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγίσλ Αλαξγύξσλ, Γ΄
Αζήλαο
Γηεύζπλζε: Αγ. Αλαξγύξσλ θαη Νηθνιάνπ Πιαζηήξα, Άγηνη Αλάξγπξνη
Σειέθσλν: 210-2691920
email: mail@gym-peir-ag-anarg.att.sch.gr
Αξηζκόο δηδαζθόλησλ θαηά ην 2011-12: 13

Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο: «πκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή»
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 27 εβδνκάδεο

θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
θνπφο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε βειηίσζε θαη ε ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ
κεηαμχ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ κε ζηφρν ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηηο
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ».
Αθεηεξία γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο απνηέιεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο βάζεη ησλ νπνίσλ «ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία
κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ γνλέσλ παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα, φπσο: ε ζπκκεηνρή
ησλ γνλέσλ ζηηο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ είλαη πεξηνξηζκέλε, ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία
κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ γηα ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη ηελ
ελεκέξσζε γηα ηνπο καζεηέο είλαη ειιηπήο, ε εκπηζηνζχλε κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη
γνλέσλ ακθηζβεηείηαη. Με βάζε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, απνθαζίζηεθε ε
δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ ζπλεξγαζίαο πνπ ζα θαηεπζχλεη θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ
εκπινθή θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε ζρνιηθή δσή θαη
δξαζηεξηφηεηεο».

Κύξηα Απνηειέζκαηα




Βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ
θαη ησλ γνλέσλ ζε ζέκαηα φπσο: επίιπζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο
καζεηψλ, νξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαζεκαηηθψλ δξάζεσλ.
Δλίζρπζε ηεο αιιεινθαηαλφεζεο κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη γνλέσλ.
πλέρηζε ηεο ζπλεξγαζίαο γνλέσλ θαη θαζεγεηψλ ζε θαη΄ ηδίαλ ζπλαληήζεηο
γηα ηελ απφ θνηλνχ
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Παξνπζηάδνληαη:
- Απφζπαζκα ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Απηναμηνιφγεζεο α’ έηνπο ηνπ ζρνιείνπ, ην
νπνίν πεξηέρεη:
α. ηηο πξνηεξαηφηεηεο γηα δξάζε, φπσο πξνέθπςαλ απφ ηε πζηεκαηηθή Γηεξεχλεζε
ηνπ δείθηε 3.3.: ρέζεηο κεηαμχ ζρνιείνπ – γνλέσλ, ζηηο νπνίεο βαζίζηεθε ε
δηακφξθσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρεδίνπ Γξάζεο,
β. ηελ Ηεξάξρεζε ησλ Πξνηεξαηνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ, θαη
γ. ην ρέδην Γξάζεο πνπ δηακφξθσζε ην ζρνιείν κε βάζε ηηο παξαπάλσ
πξνηεξαηφηεηεο.

- Απφζπαζκα ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Απηναμηνιφγεζεο β’ έηνπο, ε νπνία πεξηέρεη ηα
εξσηεκαηνιφγηα γνλέσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ
Γξάζεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο.
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Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγίσλ Αλαξγύξσλ

Απόςπαςμα από την Ετόςια Έκθεςη Αυτοαξιoλόγηςησ Πειραματικού
Γυμναςύου Αγύων Αναργύρων ςχ. ϋτουσ 2010-2011

Δ.Προτεραιότητεσ για δρϊςη (όπωσ προϋκυψαν από
Διερεύνηςη του δεύκτη: Σχϋςεισ μεταξύ ςχολεύου – γονϋων.

τη

Συςτηματικό

Από τα αποτελϋςματα τησ διερεύνηςησ προκύπτει ότι επιβεβαιώνεται η
αμοιβαύα εμπιςτοςύνη και ςυνεργαςύα μεταξύ γονϋων/κηδεμόνων και ςχολεύου.
Υπϊρχουν όμωσ περιθώρια βελτύωςησ των ςχϋςεων με κοινό και πρωταρχικό
ςτόχο το καλό των μαθητών. Χρειϊζεται πϊνω απ' όλα να μειωθούν οι αμοιβαύεσ
προκαταλόψεισ μεταξύ γονϋων και εκπαιδευτικών.
Οι προτεραιότητεσ για δρϊςη λοιπόν θα πρϋπει να ςτηρύζονται κατϊ
βϊςη ςτη ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςτουσ γονεύσ και ςτο ςχολεύο.
1) Η καθιϋρωςη γόνιμου και επύ τησ ουςύασ διαλόγου εύναι ιδιαύτερα
αποτελεςματικό γιατύ και οι γονεύσ γνωρύζουν καλύτερα το ςχολεύο και οι
εκπαιδευτικού γνωρύζουν την οικογϋνεια των μαθητών. Στο πλαύςιο αυτό
μπορούν να αυξηθούν και να εύναι πιο οργανωμϋνεσ οι ςυναντόςεισ κατϊ τη
διϊρκεια τησ ςχολικόσ χρονιϊσ και να ϋχουν οριςμϋνουσ ςτόχουσ και πολλϋσ
προςεγγύςεισ όπωσ:
Να βελτιωθεύ το επικοινωνιακό πλαύςιο και από πλευρϊσ γονϋων και από
πλευρϊσ ςυλλόγου διδαςκόντων, ώςτε να μην υπϊρχουν παρεξηγόςεισ
και εντϊςεισ εισ βϊροσ μϊλιςτα των παιδιών
Να πληροφορούνται οι γονεύσ από τουσ εκπαιδευτικούσ τουσ ςτόχουσ
τησ εκπαιδευτικόσ μονϊδασ και τισ μεθόδουσ υλοπούηςόσ τουσ.
Να ϋρχονται ςε επαφό οι γονεύσ με τουσ εκπαιδευτικούσ και να ςυζητούν
για τα κοινϊ θϋματα που αφορούν τα παιδιϊ τουσ π.χ. ςχολικϋσ εργαςύεσ.
Να αναζητούνται λύςεισ για διϊφορα ςχολικϊ και προςωπικϊ
προβλόματα που αντιμετωπύζουν τα παιδιϊ.
Να ςτηρύζονται γονεύσ που χρειϊζονται ςτόριξη για την αντιμετώπιςη
των προβλημϊτων που αντιμετωπύζουν με τα παιδιϊ τουσ ςτο ςπύτι.
2) Να εύναι πιο ουςιαςτικό η εμπλοκό των γονϋων ςε ςχολικϋσ δραςτηριότητεσ
π.χ. ςχολικό υγιεινό, πολιτιςτικϋσ εκδηλώςεισ. Βϋβαια η ςυμμετοχό των γονϋων
ςε ςχολικϋσ δραςτηριότητεσ δεν θα πρϋπει να εύναι ανταγωνιςτικό προσ το
ςχολεύο, αλλϊ ςυμπληρωματικό. Θα πρϋπει να εύναι υποςτηρικτϋσ των παιδιών
τουσ και υποςτηρικτϋσ ςτην αντιμετώπιςη λειτουργικών και οργανωτικών
προβλημϊτων του ςχολεύου. Η λειτουργύα των ςχολικών βιβλιοθηκών, οι
ςυνεταιριςμού, η ςυνδιοργϊνωςη εκδηλώςεων, η αγωγό υγεύασ, η αγωγό
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καταναλωτό, η αιςθητικό αγωγό, ο επαγγελματικόσ προςανατολιςμόσ, η
ευρωπαώκό διϊςταςη τησ εκπαύδευςησ, μπορούν επύςησ να εύναι κοινϋσ δρϊςεισ
εκπαιδευτικών-γονϋων.
3) Με την προώπόθεςη του εξοπλιςμού του ςχολεύου με την απαραύτητη
υλικοτεχνικό υποδομό και το ανθρώπινο δυναμικό, να εύναι εφικτό η
πραγματοπούηςη τησ ϊμεςησ ψηφιακόσ επικοινωνύασ (ςε ςυνδυαςμό πϊντα με
την τηλεφωνικό αλλϊ και με την προςωπικό ςυζότηςη με το ςύνολο των
καθηγητών η/και του Διευθυντό).
4) Να δρομολογηθεύ η δημιουργύα προςωπικόσ ηλεκτρονικόσ πλατφόρμασ για
κϊθε μαθητό, που θα εύναι προςιτό ςτουσ εκπαιδευτικούσ και θα
ανατροφοδοτεύται από το γονϋα ό/και τουσ μαθητϋσ και εκπαιδευτικούσ του
ςχολεύου. Στη ςυγκεκριμϋνη πρόταςη θα μπορούςε η ηλεκτρονικό πλατφόρμα
να υπϊρχει και ςε μορφό εύχρηςτου εντύπου, πϊνω ςτο οπούο θα μπορούςαν να
ςημειωθούν εύκολα και ςύντομα τα βαςικϊ ςημεύα τησ επύδοςησ και προόδου
του κϊθε μαθητό/τριασ.
5) Το ςχολεύο να εγκαταλεύψει την πρακτικό τησ «εςωςτρϋφειασ» και να ανούξει
μϋςω των γονϋων τισ πόρτεσ του ςτην τοπικό και ευρύτερη κοινωνύα. Στο
πλαύςιο αυτό μπορεύ να οργανώνεται ημϋρα ανοικτού ςχολεύου, όπου θα
υπϊρχει η δυνατότητα παρακολούθηςησ μαθημϊτων και δραςτηριοτότων ςτο
χώρο του ςχολεύου από τουσ γονεύσ. Οι γονεύσ εύναι οι φορεύσ και οι κοινωνικού
δρώντεσ που θα δώςουν και θα πϊρουν από το ςχολεύο. Θα δώςουν εμπειρύα,
υποςτόριξη, ώςτε να γύνει αποτελεςματικό η κοινωνικοπούηςη των μαθητών.
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3. Έθζεζε Ηεξάξρεζεο Πξνηεξαηνηήησλ, Δπηινγήο θαη
Γηακόξθσζεο ρεδίσλ Γξάζεο

ΔΕΙΚΤΗΣ 3.3. ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΓΟΝΕΩΝ – ΣΧΟΛΕΙΟΥ

1. Ιερϊρχηςη των Προτεραιοτότων/ Επιλογό Σχεδύων Δρϊςησ
Η ομϊδα που δραςτηριοποιεύται κατϊ το Β΄ ςτϊδιο του προγρϊμματοσ
Αυτοαξιολόγηςησ Εκπαιδευτικού Έργου “Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο” : Δ.Α.3,3
για τη διερεύνηςη του Τομϋα “Σχϋςεισ μεταξύ ςχολεύου-γονϋων”, ςυγκροτόθηκε
με βϊςη την υπ' αρύθμ. 30/17-02-2011 Πρϊξη του Συλλόγου Καθηγητών του
Πειραματικού Γυμναςύου Αγύων Αναργύρων και αποτελεύται από τη Μαριϊννα
Δρόςου, καθηγότρια Τεχνολογύασ (ςυντονύςτρια), Βαςιλικό Παπανδρϋου,
φιλόλογο (πρακτικογρϊφο) και Στϋλιο Μαρκαντωνϊκη, καθηγητό Γαλλικόσ
Γλώςςασ.
Μετϊ την παρϊδοςη τησ τελικόσ Έκθεςησ Γενικόσ Εκτύμηςησ και Εικόνασ
του ςχολεύου ςτισ 10/2/2011 ςτο Διευθυντό του ςχολεύου από την τριμελό
Επιτροπό, όπωσ αυτό εύχε οριςτεύ από την ολομϋλεια του Συλλόγου Καθηγητών,
ςυνεδρύαςε η ομϊδα ςτισ 25/2/2011 με βαςικό θϋμα την ενημϋρωςη, ανταλλαγό
απόψεων και ςυντονιςμό των ενεργειών για την εκπόνηςη ςχεδύου Δρϊςησ. Στη
ςυνεδρύαςη αυτό όταν παρών ο Διευθυντόσ ο οπούοσ επεςόμανε πωσ το ςχϋδιο
δρϊςησ πρϋπει να ςτηρύζεται ςτην Έκθεςη Διερεύνηςησ που ϋχει υποβληθεύ από
την προηγούμενη φϊςη του προγρϊμματοσ, ϋδωςε υποςτηρικτικό υλικό και
όριςε χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ τησ β΄ φϊςησ του προγρϊμματοσ μϋχρι τισ
31/5/2011. Ακολούθηςε ςυζότηςη για τον τρόπο λειτουργύασ των ομϊδων και
εκφρϊςτηκαν απορύεσ ςχετικϋσ με τη δρϊςη.
Η επόμενη ςυνϊντηςη πραγματοποιόθηκε την Τετϊρτη 9/3/2011. Τα
μϋλη τησ ομϊδασ ςυζότηςαν για τισ διαπιςτώςεισ που περιϋχονται ςτην Έκθεςη
Διερεύνηςησ και ςυμφώνηςαν να αξιοποιόςουν τισ προτϊςεισ. Ακολούθηςε
ανταλλαγό απόψεων για τισ παραμϋτρουσ που θα πρϋπει να ληφθούν υπόψη
κατϊ τη ςύνταξη και εκπόνηςη των Σχεδύων Δρϊςησ. Επύςησ αξιολογόθηκαν
υποδεύγματα των ςχεδύων δρϊςησ, τα οπούα μπορούν να αξιοποιηθούν για τη
διαμόρφωςη των προτϊςεων τησ ομϊδασ.
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Τα μϋλη τησ ομϊδασ ςυναντόθηκαν εκ νϋου την Τρύτη 11/04/2011 ςτο
γραφεύο των καθηγητών του ςχολεύου. Συζητόθηκαν αναλυτικϊ οι τρόποι
καθιϋρωςησ γόνιμου και ουςιαςτικού διαλόγου μεταξύ γονϋων και
εκπαιδευτικών. Διατυπώθηκαν προτϊςεισ για την αύξηςη και την καλύτερη
οργϊνωςη των ςυναντόςεων κατϊ τη διϊρκεια τησ ςχολικόσ χρονιϊσ δεδομϋνου
ότι οι προτεραιότητεσ για δρϊςη θα πρϋπει να ςτηρύζονται κατϊ βϊςη ςτη
ςυνεργαςύα ανϊμεςα ςτουσ γονεύσ και ςτο ςχολεύο.
Μετϊ τισ διακοπϋσ του Πϊςχα η ομϊδα ςυναντόθηκε την Τρύτη 3/5/2011
με ϊξονα ςυζότηςησ την αποτελεςματικότερη επικοινωνύα των γονϋων με
εκπροςώπουσ των μαθητικών κοινοτότων και την ουςιαςτικότερη εμπλοκό
τουσ ςτη ςτόριξη πολιτιςτικών εκδηλώςεων, όπωσ π.χ. τα Προγρϊμματα
Ανταλλαγόσ.
Τϋλοσ την Τρύτη 31/5/2011 παραδόθηκε ςτο Διευθυντό του ςχολεύου η
τελικό ϋκθεςη για να παρουςιαςτεύ ςτο Σύλλογο των καθηγητών.

2. Οργϊνωςη - Διαμόρφωςη Σχεδύων Δρϊςησ
Το χρονικό διϊςτημα που απαιτόθηκε για την ολοκλόρωςη τησ
διαδικαςύασ όταν τρεισ
μόνεσ,
κατϊ τη διϊρκεια του οπούου
πραγματοποιόθηκαν τϋςςερισ ςυναντόςεισ διϊρκειασ μιϊμιςησ ώρασ η
καθεμιϊ. Η ομϊδα εργαςύαστων εκπαιδευτικών κατϊ
τη διϊρκεια τησ
διαδικαςύασ ςυζότηςε με μαθητϋσ,γονεύσ, καθώσ και με τον αρμόδιο
Σχολικό Σύμβουλο και ϊντληςε ςτοιχεύα καιπληροφορύεσ χρόςιμα για την τελικό
διαμόρφωςη του Σχεδύου Δρϊςησ. Τα προβλόματα που παρουςιϊςτηκαν
αφορούςαν ςτον προγραμματιςμό των ςυναντόςεων των μελών τησ ομϊδασ,
δεδομϋνου ότι τα μϋλη ςυμμετεύχαν και ςε πολλϋσ ϊλλεσ δραςτηριότητεσ (πϋραν
του διδακτικού ϋργου), όπωσ ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα ανταλλαγόσ,
διοικητικό υποςτόριξη ςχολεύου, πρόγραμμα διαδραςτικών ςυςτημϊτων κ.τ.λ.)
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Σχϋδιο Δρϊςησ
Πεδύο: Κλύμα και ςχϋςεισ ςτο ςχολεύο
Τομϋασ: Κλύμα και ςχϋςεισ ςτο ςχολεύο
Δεύκτησ: Κλύμα και ςχϋςεισ μεταξύ ςχολεύου – γονϋων

Τύτλοσ: Συμμετοχό των γονϋων ςτη ςχολικό ζωό

Α. Αναγκαιότητα τησ υλοπούηςησ του ςχεδύου δρϊςησ

1. Λόγοι που επιβϊλλουν την υλοπούηςη τησ δρϊςησ
Από τα αποτελϋςματα τησ ςυςτηματικόσ διερεύνηςησ διαπιςτώθηκε ότι η
επικοινωνύα και η ςυνεργαςύα μεταξύ του ςχολεύου και των γονϋων παρουςιϊζει
προβλόματα, όπωσ: η ςυμμετοχό των γονϋων ςτισ δρϊςεισ του ςχολεύου εύναι
περιοριςμϋνη, η αμφύδρομη επικοινωνύα μεταξύ εκπαιδευτικών και γονϋων για
την ανταλλαγό πληροφοριών και την ενημϋρωςη για τουσ μαθητϋσ εύναι ελλιπόσ,
η εμπιςτοςύνη μεταξύ εκπαιδευτικών και γονϋων αμφιςβητεύται. Με βϊςη τα
παραπϊνω δεδομϋνα, αποφαςύςτηκε η διαμόρφωςη ενόσ πλαιςύου ςυνεργαςύασ
που θα κατευθύνει και θα διευκολύνει την εμπλοκό και την ενεργό ςυμμετοχό
των γονϋων ςτη ςχολικό ζωό και δραςτηριότητεσ.

2. Αλληλεπύδραςη με ϊλλουσ δεύκτεσ
Η υλοπούηςη του ςχεδύου ςυνδϋεται με παρϊγοντεσ που αφορούν ςτην
οργϊνωςη και ςυντονιςμό τησ ςχολικόσ ζωόσ, τη βελτύωςη των ςχϋςεων μεταξύ
ςχολεύου και γονϋων και την ανϊπτυξη υποςτηρικτικών και αντιςταθμιςτικών
πρακτικών και παρεμβϊςεων προσ όφελοσ τησ εκπαιδευτικόσ διαδικαςύασ και
του εκπαιδευτικού ϋργου ςτο ςχολεύο.

3. Αναφορϋσ ςε καλϋσ πρακτικϋσ ό ςυμπληρωματικϋσ δρϊςεισ
Αξιοποιούνται προηγούμενεσ δρϊςεισ του ςχολεύου, προςπϊθειεσ και
δραςτηριότητεσ του ςυλλόγου γονϋων, που μπορούν να ςυμβϊλλουν θετικϊ
ςτην υλοπούηςη του ΣΔ.
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Β. Σκοπόσ – ςτόχοι του ςχεδύου δρϊςησ
Σκοπόσ του ςχεδύου δρϊςησ
Ο βαςικόσ ςκοπόσ του ςχεδύου δρϊςησ εύναι η βελτύωςη και η ενδυνϊμωςη των
ςχϋςεων μεταξύ ςχολεύου και γονϋων με ςτόχο την ενεργό ςυμμετοχό των
γονϋων ςτισ δραςτηριότητεσ του ςχολεύου.

Γ. Κριτόρια Επιτυχύασ τησ Δρϊςησ

1.

Αποδοχό και εφαρμογό του πλαιςύου αμφύδρομησ επικοινωνύασ και
ςυνεργαςύασ από εκπαιδευτικούσ και γονεύσ

2.

Αύξηςη τησ ςυμμετοχόσ του ςυλλόγου γονϋων και κηδεμόνων ςε δρϊςεισ
του ςχολεύου

3.

Βελτύωςη του βαθμού εμπιςτοςύνησ των γονϋων προσ το ςχολεύο

Δ. Μεθοδολογύα υλοπούηςησ του ςχεδύου δρϊςησ
1. Στρατηγικϋσ εφαρμογόσ του ςχεδύου δρϊςησ

1.1. Ενημϋρωςη γονϋων για θϋματα τησ ςχολικόσ ζωόσ και τη ςυνεργαςύα
με το ςχολεύο
Οργϊνωςη ενημερωτικών ςυναντόςεων των γονϋων από ομϊδα εκπαιδευτικών
και τον Διευθυντό ςχετικϊ με την οργϊνωςη τησ
ςχολικόσ
ζωόσ, τισ
απαιτόςεισ του ςχολικού προγρϊμματοσ, τισ υποχρεώςεισ των μαθητών, τισ
ςυνεργαςύεσ με τουσ εκπαιδευτικούσ κτλ.
1.2. Σχεδιαςμόσ και διαμόρφωςη πλαιςύου επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ
ςχολεύου και γονϋων

α) Οργϊνωςη μιασ τακτικόσ εβδομαδιαύασ ςυνϊντηςησ των γονϋων με τουσ
καθηγητϋσ του ςχολεύου ςε ςυγκεκριμϋνη μϋρα και ώρα. Επύςησ ομϊδα καθηγητών
αναλαμβϊνει να αναρτϊ ςτην ιςτοςελύδα του ςχολεύου τισ δραςτηριότητεσ τησ
ςχολικόσ μονϊδασ (π.χ. Πολιτιςτικϊ προγρϊμματα, εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ,
εκδηλώςεισ ςχολεύου), το πρόγραμμα των ςυναντόςεων με τουσ γονεύσ κ.τ.λ.
β) Οργϊνωςη ςυναντόςεων, ςε ϋκτακτεσ περιπτώςεισ, του ό των ενδιαφερόμενων
γονϋων με ϋναν ό περιςςότερουσ καθηγητϋσ για την κοινό αντιμετώπιςη
ςυγκεκριμϋνων προβλημϊτων.
γ) Οργϊνωςη επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ με ϊλλουσ φορεύσ (π.χ. Συμβουλευτικό,
Σταθμόσ Νϋων) για την αντιμετώπιςη ιδιαύτερων ατομικών περιπτώςεων.
δ) Σύγκληςη του Σχολικού Συμβουλύου ανϊ τρύμηνο.
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1.3. Ενεργοπούηςη του ςυλλόγου γονϋων ςε δρϊςεισ τησ μαθητικόσ
κοινότητασ
α) Διανομό του κανονιςμού λειτουργύασ των μαθητικών κοινοτότων ςτουσ
γονεύσ.

β) Συνϊντηςη του 15μελούσ και των 5μελών Επιτροπών των μαθητών αμϋςωσ μετϊ
την εκλογό τουσ με εκπροςώπουσ του Συλλόγου Γονϋων και κηδεμόνων, με
πρωτοβουλύα του Διευθυντό ό ομϊδασ καθηγητών, με ςκοπό την ενύςχυςη τησ
ςυνεργαςύασ μεταξύ τουσ και του ςχεδιαςμού κοινών δρϊςεων.
2. Οργανωτικϋσ δομϋσ
Την κύρια ευθύνη για την πραγματοπούηςη τησ δρϊςησ ϋχει ο Σύλλογοσ
διδαςκόντων. Ουςιαςτικό ρόλο διαδραματύζει ο Σύλλογοσ Γονϋων. Τον ςυντονιςμό των
επιμϋρουσ διαδικαςιών ϋχουν η διεύθυνςη και οι ςυντονιςτϋσ των ομϊδων εργαςύασ Για
κϊθε επιμϋρουσ δρϊςη ορύζονται ομϊδεσ εργαςύασ ςτισ οπούεσ, ανϊλογα με το
περιεχόμενο τησ δρϊςησ, μετϋχουν εκπαιδευτικού, εκπρόςωποι του ςυλλόγου γονϋων
και εκπρόςωποι των μαθητών.

3. Παρεμβϊςεισ ςε επύπεδο ςχολεύου ό ςχολικόσ τϊξησ

Δεν προβλϋπονται ιδιαύτερεσ παρεμβϊςεισ ςε επύπεδο ςχολεύου. Οι
κύριεσ δρϊςεισ εντϊςςονται ςτο εργαςιακό ωρϊριο και τισ διαθϋςιμεσ ώρεσ των
εκπαιδευτικών. Η ςυνεργαςύα και η υποςτόριξη δρϊςεων τησ μαθητικόσ
κοινότητασ εξαρτϊται από το εύδοσ και το αντικεύμενο των δρϊςεων.

Ε. Πόροι – Μϋςα του ςχεδύου δρϊςησ
1. Ανθρώπινο δυναμικό
- Οι εκπαιδευτικού τησ ςχολικόσ μονϊδασ,
- Ο Σύλλογοσ γονϋων,
- Η μαθητικό κοινότητα
2. Χρόνοσ
Σε ενδοςχολικό επύπεδο θα απαιτηθεύ πρόςθετοσ χρόνοσ για τισ
ενημερωτικϋσ
ςυναντόςεισ εκπαιδευτικών και γονϋων. Οι κύριεσ δρϊςεισ εντϊςςονται ςτο
εργαςιακό
ωρϊριο και τισ διαθϋςιμεσ ώρεσ των εκπαιδευτικών.
3. Υλικοτεχνικό υποδομό
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- Ιςτοςελύδα του ςχολεύου, υπολογιςτόσ, φωτοτυπικό μηχϊνημα, εκτυπωτόσ.
- Αναλώςιμα υλικϊ.
- Αύθουςα ςυναντόςεων.
4. Οικονομικού πόροι
Δεν απαιτούνται πρόςθετοι οικονομικού πόροι.
5. Εργαλεύα παρακολούθηςησ και αξιολόγηςησ
Ημερολόγια καταγραφόσ δραςτηριοτότων.
Δελτύα ενημϋρωςησ ϋντυπα και ηλεκτρονικϊ.
Ερωτηματολόγια γονϋων και εκπαιδευτικών ςτο τϋλοσ του 2ου τριμόνου.
6. Πηγϋσ
Πρακτικϊ ςχολεύου.
Πρακτικϊ ςυλλόγου γονϋων.
Δρϊςεισ μαθητικόσ κοινότητασ.
Καλϋσ πρακτικϋσ και προγρϊμματα που αναπτύχθηκαν ςε ϊλλα ςχολεύα, από
ιςτοςελύδεσ,
ϋρευνεσ, ανακοινώςεισ κλπ.

ΣΤ. Χρονοδιϊγραμμα Υλοπούηςησ
Διαδικαςύεσ υλοπούηςησ Δρϊςεισ / ενϋργειεσ

1ο τρύμ.
Σεπ-Νοεμ

2ο τρύμ. 3ο τρύμ.
Δεκ-Φεβ Μαρ-Μαι

Ενημϋρωςη του ςυλλόγου γονϋων για θϋματα
τησ ςχολικόσ ζωόσ και τη ςυνεργαςύα με το
ςχολεύο.
Διαμόρφωςη πλαιςύου επικοινωνύασ και
ςυνεργαςύασ
Ανϊπτυξη δρϊςεων επικοινωνύασ και
ςυνεργαςύασ του ςχολεύου με τουσ γονεύσ
Συμμετοχό του ςυλλόγου γονϋων ςε δρϊςεισ
τησ μαθητικόσ κοινότητασ
Παρακολούθηςη- Ανατροφοδότηςη τησ δρϊςησ

Αξιολόγηςη τησ δρϊςησ
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Ζ. Διαδικαςύεσ παρακολούθηςησ τησ πορεύασ υλοπούηςησ και
αξιολόγηςησ του ςχεδύου δρϊςησ
Ζ1. Παρακολούθηςη – Ανατροφοδότηςη Ενεργειών
1. Ενημϋρωςη του ςυλλόγου γονϋων για θϋματα τησ ςχολικόσ ζωόσ και τη
ςυνεργαςύα με το ςχολεύο.
Η δρϊςη παρακολουθεύται με καταγραφϋσ των ςυναντόςεων ςτο ημερολόγιο
του ςχολεύου, ςτο ημερολόγιο των υπεύθυνων καθηγητών και με
ερωτηματολόγια ςτουσ γονεύσ.
2. Σχεδιαςμόσ και διαμόρφωςη πλαιςύου ενημϋρωςησ, αμφύδρομησ
επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ μεταξύ ςχολεύου και γονϋων.
Η δρϊςη παρακολουθεύται με καταγραφϋσ των ςυναντόςεων των ομϊδων
εργαςύασ ςτο ημερολόγιο του ςχολεύου.
3. Ανϊπτυξη δρϊςεων επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ του ςχολεύου με τουσ
γονεύσ.
Η εξϋλιξη των δρϊςεων παρακολουθεύται με ςχετικό καταγραφό ςτο
ημερολόγιο του ςχολεύου, ςτο ημερολόγιο των υπεύθυνων καθηγητών και με
ερωτηματολόγια ςτουσ γονεύσ. Επιςημαύνονται προβλόματα και
αναθεωρόςεισ που θεωρούνται αναγκαύεσ (πχ. μικρό ςυμμετοχό γονϋων ςτισ
ςυναντόςεισ ).
Ζ2. Αξιολόγηςη του Σχεδύου Δρϊςησ
Στόχοσ 1: Διαμόρφωςη ενόσ ςταθερού πλαιςύου ϊτυπων και τυπικών μορφών
ςυνεργαςύασ μεταξύ ςχολεύου και γονϋων.
Προςϋγγιςη ςτα κριτόρια επιτυχύασ
Η επιτυχύα του ςυγκεκριμϋνου ςτόχου προςεγγύζεται με την αποδοχό και την
εφαρμογό του πλαιςύου αμφύδρομησ επικοινωνύασ και ςυνεργαςύασ από
εκπαιδευτικούσ και γονεύσ. Αξιοποιούνται ςτοιχεύα από τα ημερολόγια που
τηρούν οι εκπαιδευτικού και αφορούν ςτον αριθμό των ςυναντόςεων που
πραγματοποιόθηκαν, την ανϊρτηςη ςτη ιςτοςελύδα του ςχολεύου των
δραςτηριοτότων τησ ςχολικόσ μονϊδασ, την ενημϋρωςη του ςχολεύου από τουσ
γονεύσ κ.τ.λ.
Στόχοσ 2: Ενεργοπούηςη του ςυλλόγου γονϋων ςτισ δραςτηριότητεσ του
ςχολεύου.
Προςϋγγιςη ςτα κριτόρια επιτυχύασ
Η επιτυχύα του ςτόχου διαπιςτώνεται από την αύξηςη τησ ενεργού ςυμμετοχόσ
του ςυλλόγου γονϋων και κηδεμόνων ςε δρϊςεισ του ςχολεύου. Αξιοποιούνται
ςτοιχεύα από τα ημερολόγια του ςχολεύου και του ςυλλόγου γονϋων.
Στόχοσ 3: Βελτύωςη του βαθμού εμπιςτοςύνησ των γονϋων προσ το ςχολεύο
Προςϋγγιςη ςτα κριτόρια επιτυχύασ
Η επιτυχύα του ςτόχου διαπιςτώνεται από ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών και
γονϋων ςχετικϊ με το βαθμό ικανοπούηςησ από την ποιότητα τησ επικοινωνύασ
και των ςυνεργαςιών που αναπτύχθηκαν.
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1ο Σχϋδιο Δρϊςησ
Ενημερωτικϋσ ςυναντόςεισ για το ςύςτημα αξιολόγηςησ, για τον τρόπο
διδαςκαλύασ και το ςύνολο των ςχετικών δραςτηριοτότων

Στόχοι

1. Να ενημερωθούν οι γονεύσ και οι μαθητϋσ για τον τρόπο και τα κριτόρια
αξιολόγηςησ ςτο Πειραματικό Γυμνϊςιο.
2. Να κατανοόςουν γονεύσ και μαθητϋσ τη ςημαςύα τησ προφορικόσ και
γραπτόσ ςυμμετοχόσ ςτισ δραςτηριότητεσ του κϊθε μαθόματοσ.
3. Να ενημερωθούν οι γονεύσ και οι μαθητϋσ για το ςύνολο των
δραςτηριοτότων που ςυμβϊλλουν ςτη διδακτικό πρϊξη και ςτην
αξιολόγηςη των μαθητών.
4. Να κατανοόςουν γονεύσ και μαθητϋσ την πολύπλευρη διαδικαςύα εξϋλιξησ
τησ διδαςκαλύασ και τησ αξιολόγηςησ.
Εφαρμογό τησ δρϊςησ
Η δρϊςη θα πραγματοποιηθεύ ςε δύο φϊςεισ.
Πρώτη φάση
Μϋςα ςτον πρώτο μόνα λειτουργύασ του Σχολεύου θα ενημερωθούν
μαθητϋσ και κηδεμόνεσ για το ςύςτημα αξιολόγηςησ.
Αρχικώσ θα διατεθεύ μύα ώρα κατϊ τη διϊρκεια του ωρολογύου
προγρϊμματοσ για την ενημϋρωςη των μαθητών. Οι καθηγητϋσ του Σχολεύου θα
ενημερώςουν τουσ μαθητϋσ και τισ μαθότριεσ του κϊθε τμόματοσ για θϋματα
όπωσ οι μορφϋσ γραπτόσ εξϋταςησ (ολιγόλεπτο τεςτ, ωριαύα δοκιμαςύα,
επαναληπτικό διαγώνιςμα), η ςύνταξη μιασ ατομικόσ ό ομαδικόσ εργαςύασ, η
προφορικό εξϋταςη.
Η ύδια ενημϋρωςη θα επαναληφθεύ για τουσ γονεύσ εκτόσ διδακτικού
ωραρύου.
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Δεύτερη φάση
Σε απογευματινϋσ ώρεσ, για να εξαςφαλιςτεύ η ςυμμετοχό όςο το
δυνατόν περιςςότερων γονϋων, θα οργανωθούν ςυναντόςεισ, μύα ςτο πρώτο
τρύμηνο (γύρω ςτα μϋςα Οκτωβρύου) και ϊλλη μύα ςτο δεύτερο, αν κριθεύ
απαραύτητη. Οι ςυναντόςεισ θα πραγματοποιηθούν ςε επύπεδο τμόματοσ, με τη
ςυμμετοχό του υπεύθυνου καθηγητό και των υπόλοιπων διδαςκόντων ςτο
τμόμα. Στισ ςυναντόςεισ θα παρουςιαςτούν από κϊθε διδϊςκοντα ξεχωριςτϊ
βαςικϊ ςτοιχεύα ςχετικϊ με τη διδαςκαλύα, την αξιολόγηςη, τισ απαιτόςεισ του
μαθόματοσ, θα ενημερωθούν οι γονεύσ για ευρύτερεσ δραςτηριότητεσ του
τμόματοσ (π.χ. εκπαιδευτικϋσ επιςκϋψεισ, ςυμμετοχό ςε προγρϊμματα) και θα
ςχεδιαςτούν νϋεσ, θα επιλυθούν τυχόν απορύεσ των γονιών.
Η ςυμμετοχό των καθηγητών ςε αυτϋσ τισ ςυναντόςεισ θα γύνεται ςε
προαιρετικό βϊςη.
Αναγκαύα μϋςα και ανθρώπινο δυναμικό για την εφαρμογό τησ δρϊςησ
Πρώτη φάση
Ιδανικό θα όταν να ςυμμετϋχουν ϋνασ διδϊςκοντασ που θα αναλϊβει τη
γενικό ενημϋρωςη και ϋνασ «εκπρόςωποσ» από κϊθε δϋςμη μαθημϊτων για να
παρουςιϊςει και ςυγκεκριμϋνα παραδεύγματα (φιλολογικϊ μαθόματα, φυςικϋσ
επιςτόμεσ, αιςθητικό αγωγό κλπ).
Φωτοτυπύεσ, προβολϋασ.
Δεύτερη φάση
Ιδανικό θα όταν να ςυμμετϋχουν ο υπεύθυνοσ καθηγητόσ του τμόματοσ,
αλλϊ και όλοι οι υπόλοιποι διδϊςκοντεσ ςτο τμόμα.
Φωτοτυπύεσ, προτζϋκτορασ

Άγιοι Ανϊργυροι, 8 Ιουνύου 2011
Ο Διευθυντόσ
του Πειραματικού Γυμναςύου Αγύων Αναργύρων
Κωνςταντύνοσ Μπϊλασ (ΠΕ02)
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Πξόηππν Πεηξακαηηθό Γπκλάζην Αγίσλ Αλαξγύξσλ
(Απόζπαζμα από ηην Εηήζια Έκθεζη Αςηοαξιολόγηζηρ ηος ζσολείος)

Β.2. Αντίκτυποσ / βιωςιμότθτα του Σχεδίου Δράςθσ
Παρατθριςεισ / ςχόλια/ επιςθμάνςεισ:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ ΜΕ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΟΝΕΙ

το πλαίςιο του προγράμματοσ αξιολόγθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ και του προςωπικοφ
διεξιχκθ ζρευνα με ςτόχο τθν αποτίμθςθ τθσ ςχζςθσ γονζων και ςχολείου. Για αυτό το
λόγο εκπονικθκε ερωτθματολόγιο, το οποίο κλικθκαν να ςυμπλθρϊςουν θλεκτρονικά οι
γονείσ των μακθτϊν και των τριϊν τάξεων του Γυμναςίου.
Βαςικοί κεματικοί άξονεσ προσ διερεφνθςθ ιταν οι ακόλουκοι :α) θ ςυχνότθτα
και τα αίτια επίςκεψθσ των γονζων ςτο ςχολείο, β) ο βακμόσ και θ ποιότθτα τθσ
ςυνεργαςίασ τουσ με το εκπαιδευτικό προςωπικό και το Διευκυντι και γ)πικανά
προβλιματα που δυςχεραίνουν τθν επικοινωνία τουσ με τουσ προαναφερκζντεσ φορείσ.
Παράλλθλα, ηθτικθκε από τουσ γονείσ να υποβάλουν τισ δικζσ τουσ προτάςεισ για τθ
βελτίωςθ τθσ ςχζςθσ τουσ με το ςχολείο και τουσ φορείσ του. Σζλοσ, για τθν εξαγωγι
πλθρζςτερων ςυμπεραςμάτων κρίκθκε ςκόπιμο, χωρίσ να παραβιαςτεί θ ανωνυμία των
ςυμμετεχόντων, να δθλωκεί θ τάξθ ςτθν οποία φοιτοφν τα παιδιά τουσ.
Θ ςυμμετοχι των γονιϊν ςτθν ζρευνα ιταν περιοριςμζνθ, κακϊσ μόνο το ¼ από
αυτοφσ ςυμπλιρωςε το ερωτθματολόγιο. τθν πλειοψθφία τουσ είναι γονείσ μακθτϊν τθσ
Αϋ Γυμναςίου, ενϊ το ποςοςτό τθσ ςυμμετοχισ τουσ φκίνει, όςο ανεβαίνει θ τάξθ του
μακθτι. Σο γεγονόσ αυτό κα μποροφςε, ενδεχομζνωσ, να αποδοκεί ςτθν κατανόθςθ των
δομϊν και των λειτουργιϊν του ςχολείου από παλαιότερουσ και εμπειρότερουσ μακθτζσ
και γονείσ. Από τισ απαντιςεισ, λοιπόν, των ερωτωμζνων γονζων προζκυψαν τα εξισ
ςυμπεράςματα:
α) Συχνότθτα και αίτια επίςκεψθσ των γονζων ςτο ςχολείο
1. Θ επικοινωνία τουσ με το ςχολείο κυμαίνεται από περιςταςιακι ζωσ ςυχνι.
2. Οι βαςικότεροι λόγοι επίςκεψισ τουσ ςτο ςχολείο αφοροφν τθν επίδοςθ και τθ
ςυμπεριφορά των μακθτϊν. πανιότερα θ κινθτοποίθςι τουσ οφείλεται ςε κάποια
ςχολικι εκδιλωςθ ι ςτθν ανάγκθ δικαιολόγθςθσ απουςιϊν.
3. Πρωταρχικόσ ςτόχοσ των γονζων κατά τθ ςυνάντθςι τουσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ είναι
θ άντλθςθ πλθροφοριϊν για τθ μακθςιακι πορεία των παιδιϊν τουσ, ενϊ υπάρχουν και
γονείσ που ενθμερϊνουν τουσ διδάςκοντεσ για τισ μακθςιακζσ ιδιαιτερότθτεσ των
παιδιϊν.
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β) Βακμόσ και ποιότθτα τθσ ςυνεργαςίασ των γονζων με το εκπαιδευτικό προςωπικό
και το Διευκυντι
1. Οι ερωτϊμενοι γονείσ χαρακτθρίηουν τθν επικοινωνία τουσ με το ςχολείο αμφίδρομθ.
τθν πλειοψθφία τουσ νιϊκουν ενθμερωμζνοι για τον κανονιςμό λειτουργίασ του
ςχολείου, τισ υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματα των μακθτϊν.
2. Επιπλζον, δθλϊνουν αρκετά ικανοποιθμζνοι με τθν επικοινωνία και τθ ςυνεργαςία τθσ
Διεφκυνςθσ τόςο με τουσ ίδιουσ, μεμονωμζνα, όςο και με το φλλογο Γονζων και
Κθδεμόνων.
3. Εξίςου ικανοποιθμζνοι δθλϊνουν οι γονείσ και με τθν υποςτιριξθ που λαμβάνουν οι
μακθτζσ με δυςκολίεσ ζνταξθσ, αλλά και με τθν παροχι ίςων ευκαιριϊν ςε όλουσ τουσ
μακθτζσ.

γ) Ρικανά προβλιματα που δυςχεραίνουν τθν επικοινωνία των γονζων με τουσ
προαναφερκζντεσ φορείσ.
Οι ερωτϊμενοι γονείσ κεωροφν βαςικι αιτία παρακϊλυςθσ τθσ επικοινωνίασ τουσ με το
ςχολείο τισ επαγγελματικζσ τουσ υποχρεϊςεισ (ωράριο, φφςθ εργαςίασ), ενϊ το ωράριο
που δζχονται οι κακθγθτζσ τουσ γονείσ αποτελεί για αυτοφσ εμπόδιο ιςςονοσ ςθμαςίασ.
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6.

ΦΕΕΙ ΦΟΛΕΙΟΤ-ΥΟΡΕΩΝ
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6.1.

ΕΕΕΕΚ ΛΕΒΟΤ

«χέσεις χολείου – Υορέων»

χέδιο Δράσης

«Ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ μαθητών σχολικών μονάδων
ειδικής και γενικής εκπαίδευσης»
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Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ
ρνιηθή Μνλάδα: Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ΛΔΒΟΤ, Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ
Γηεύζπλζε: ηξαηή Μπξηβήιε 106, Μπηηιήλε, Λέζβνο
Σειέθσλν: 2251046766
email: mail@eeeek.les.sch.gr
Αξηζκόο δηδαζθόλησλ θαηά ην 2011-12: 17

Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο: «Αλάπηπμε ζρέζεσλ κεηαμύ καζεηώλ ζρνιηθώλ
κνλάδσλ εηδηθήο θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο»
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 25 εβδνκάδεο

θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
θνπφο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «α) ε ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ
καζεηψλ, δηφηη ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη καζεηέο θάλεθε λα
έρνπλ άγλνηα ζε ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εηδηθή αγσγή, αιιά θαη
εθδήισζε ζηάζεσλ πνπ δελ ζπλάδνπλ κε ηελ ηζφηηκε θαη αμηνπξεπή αληηκεηψπηζε
φισλ ησλ πνιηηψλ» θαη β) ε εκπινθή ησλ καζεηψλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο ζε θνηλέο
δξάζεηο ψζηε λα θαηαζηήζεη ηνπο καζεηέο «αγσγνχο» ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ
αηφκσλ κε αλαπεξίεο.
Δηδηθνί ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ήηαλ:

ε θηλεηνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε εθδειψζεηο
θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, θαη

ε αλάπηπμε θνηλήο δξάζεο κεηαμχ ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ ηνπ ζρνιείνπ
κε αληίζηνηρεο άιισλ ζρνιείσλ.
Κύξηα Απνηειέζκαηα





Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ επνηθνδνκεηηθέο θαη
δεκηνπξγήζεθε πλεχκα νκαδηθφηεηαο, ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο.
Γεκηνπξγήζεθαλ θαη εδξαηψζεθαλ ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπ 3νπ
ΓΔΛ Μπηηιήλεο, νη νπνίεο απνηέιεζαλ ην εθαιηήξην γηα ηελ θαιιηέξγεηα
θνπιηνχξαο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη άιισλ ζρνιείσλ ή θνξέσλ
ηεο θνηλφηεηαο.
Παξαηεξήζεθε αιιαγή ζηάζεο ησλ καζεηψλ ηνπ 3νπ ΓΔΛ σο πξνο ηνπο
καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Σν θπξηφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο, ήηαλ ε απνδνρή θαη
ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ (πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ρξνληά).
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Ζ ελ ιφγσ δξάζε επέδξαζε ζεηηθά ζηελ ελίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζήο,
απηναληίιεςεο θαη απηνεηθφλαο ηνπο.
Ζ απήρεζε ησλ δξάζεσλ πξνθάιεζαλ ηε δήηεζε γηα δηεχξπλζε ηνπο θαη ζηα
ππφινηπα ηκήκαηα ηεο Β’ Λπθείνπ (δεδνκέλνπ φηη εθαξκφζηεθε ζηα ηκήκαηα
Β1 θαη Β3) θαη ηεο Α΄.
Ο θνηλφο ενξηαζκφο ηεο 25εο Μαξηίνπ ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ πξνβνιή
ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ απφ ηα ΜΜΔ (ηνπηθά ηειενπηηθά
θαλάιηα θαη ηνπηθφ ηχπν). Σν Γ απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηελ θαιιηέξγεηα
ζηελψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζπκκεηερφλησλ θαζψο θαη ην «άλνηγκα» ηνπ
ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία.

Παξνπζηάδεηαη
Σν ρέδην Γξάζεο ηνπ ζρνιείνπ, ην νπνίν πινπνηήζεθε θαηά ην β έηνο ηεο
εθαξκνγήο ηεο ΑΔΔ (2011-12) θαη ζρεηηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ:
ΤΛΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ 2Ζ ΟΜΑΓΑ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ΛΔΒΟΤ

Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο: Αλάπηπμε ζρέζεσλ κεηαμύ καζεηώλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ
εηδηθήο θαη γεληθήο εθπαίδεπζεο

ρεδηαζκόο θαη Γξάζεηο
Γηα

ηηο

αλάγθεο

επαλαπξνγξακκαηηζκνχ

ζχζηαζεο

ηεο

- ζρεδηαζκνχ

νκάδαο,

ηεο

ησλ δξάζεσλ

νξγάλσζεο

θαη

πξαγκαηνπνηήζεθαλ

ηνπ
4

ζπλαληήζεηο κέρξη ην Γεθέκβξην. Πην ζπγθεθξηκέλα:
α) ζηηο 14/10/2011 έγηλε ζχζηαζε ηεο νκάδαο θαη γλσξηκία ησλ κειψλ.
πδεηήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζήζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο θαζψο
θαη ην Γ πνπ δεκηνπξγήζεθε,
β) ζηηο 27/10/2011 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπδήηεζε γηα ην ζρέδην δξάζεο, ηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκφ δξάζεσλ θαη ηνλ νξηζκφ ππεχζπλσλ δξάζεσλ. Καηά ηελ
παξαπάλσ δηαδηθαζία αληηθαηαζηάζεθε ε δξαζηεξηφηεηα ηεο θνηλήο εθδξνκήο ησλ
δχν ζρνιείσλ, κε θνηλή δξαζηεξηφηεηα ζην πιαίζην ηεο εξγνζεξαπείαο θαη ηνπ
καζήκαηνο ηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο. Οξίζηεθε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ε ππεχζπλε
δξάζεο. Δπηπιένλ, απνθαζίζηεθε φηη ε θνηλή ενξηή κεηαμχ ησλ ζρνιείσλ ζα γηλφηαλ
γηα ηελ επέηεην ηνπ 1821 θαη ηέινο ε αμηνιφγεζε ησλ δξάζεσλ δελ ζα γηλφηαλ πιένλ
απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο αιιά απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο. Δπίζεο, νξίζηεθαλ λένη
ππεχζπλνη δξάζεσλ ζπλνιηθά. Αλαιπηηθφηεξα, ην ρξνλνδηάγξακκα δηακνξθψζεθε σο
εμήο:
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Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ

1ο τρίμ.

2ο τρίμ.

3ο
τρίμ.

Χ

Χ

Χ

Ραρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολικισ τάξθσ:
Ευαιςκθτοποίθςθ και Ενθμζρωςθ ςε επίπεδο ςχολικισ
τάξθσ όλων των τμθμάτων τθσ Α’ και Β’ Λυκείου

Ρραγματοποίθςθ εκδθλϊςεων:
Κοινι γιορτι 25θσ Μαρτίου.

Χ

Κοινζσ ακλθτικζσ εκδθλϊςεισ με δθμιουργία μεικτϊν
ομάδων.

Χ

Κοινι Δραςτθριότθτα Μαγειρικισ

Χ

Χ

Χ

Ζκδοςθ εφθμερίδασ

Χ

Χ

Χ

Ενθμζρωςθ τθσ ιςτοςελίδασ του ςχολείου

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Χ

Ραρακολοφκθςθ-Αξιολόγθςθ Σχεδίου Δράςθσ:
Παρακολοφκθςθ-Ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ.
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ από τα μζλθ τθσ ομάδασ

Χ

Οη ππεχζπλνη δξάζεσλ έρνπλ σο εμήο:
Δπαηζζεηνπνίεζε θαη Δλεκέξσζε ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο ησλ
ηκεκάησλ ηεο Β1 θαη Β3, Ράιιεο Γεψξγηνο, Μνχξα Υξηζηίλα θαη
Σζνπθαξέιιεο Παλαγηψηεο, Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί
Έθδνζε εθεκεξίδαο, Μνχξα Υξηζηίλα, κε ζπλεξγαζία Γθέληζε Άλλα,
Φηιφινγνη
Δλεκέξσζε

ηεο

ηζηνζειίδαο

ηνπ

ζρνιείνπ,

Ράιιεο

Γεψξγηνο,

Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο
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Κνηλή γηνξηή 25εο Μαξηίνπ, Λαζθαξίδεο ηπιηαλφο, Μνπζηθφο
Κνηλέο αζιεηηθέο εθδειψζεηο κε δεκηνπξγία κεηθηψλ νκάδσλ, Θενράξε
Βηθηψξηα, Καζεγήηξηα Φπζηθήο Αγσγήο
Κνηλή Γξαζηεξηφηεηα Μαγεηξηθήο, Μάγεηξα Άλζε, Δξγνζεξαπεχηξηα
γ) ζηηο 17/11/2011 ζπδήηεζε πεξηερνκέλνπ δξάζεσλ θπξίσο ζε φηη αθνξνχζε
ηελ πξψηε ρξνληθά δξάζε, δειαδή ηελ «επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ζε επίπεδν
ζρνιηθήο ηάμεο» θαη ηέινο
δ) ζηηο 6/12/2011 ζπδήηεζε γηα ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ θαη
επαλαπξνγξακκαηηζκφο ρξνλνδηαγξάκκαηνο αλαθνξηθά κε ηελ πξνγξακκαηηζκέλε
εθαξκνγή ηεο δξάζεο «επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ζε επίπεδν ζρνιηθήο
ηάμεο».
Οη επφκελεο ηξεηο ζπλαληήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο:
α) ζηηο 10/01/2012 ην ζέκα ζπδήηεζεο ήηαλ ε εμέιημε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε
ησλ δξάζεσλ θαη ε πξνζζήθε λέσλ ηκεκάησλ ζην πξφγξακκα ησλ δξάζεσλ. Έηζη
πξνζηέζεθαλ, ηα ηκήκαηα Β2 θαη Β4 θαη φια ηεο Α’ Λπθείνπ.
β) ζηηο 23/03/2012 ην ζέκα ζπδήηεζεο ήηαλ ε εμέιημε θαη ε αλαηξνθνδφηεζε
ησλ δξάζεσλ θαη
γ) ε ηειεπηαία ζπλάληεζε έγηλε ζηηο 14/06/2012 κε ζέκα ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε
ζχληαμε ηεο εηήζηαο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο.
Δμέιημε Γξάζεσλ θαη ε Αμηνιόγεζή ηνπο
Σο ςχζδιο δράςθσ είχε δφο ςκζλθ: α) τθν ενθμζρωςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ των
μακθτϊν, διότι ςφμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ, οι μακθτζσ φάνθκε να ζχουν
άγνοια ςε ςθμαντικά κζματα που αφοροφν τθν ειδικι αγωγι, αλλά και

εκδιλωςθ

ςτάςεων που δεν ςυνάδουν με τθν ιςότιμθ και αξιοπρεπι αντιμετϊπιςθ όλων των πολιτϊν,
β) τθν εμπλοκι ςε κοινζσ δράςεισ των μακθτϊν του ςυγκροτιματοσ. Θ ανάπτυξθ κοινϊν
δράςεων κα ενιςχφςει, αφενόσ μεν τθν πρϊτθ φάςθ του προγράμματοσ και αφετζρου κα
καταςτιςει τουσ μακθτζσ ςτο μζλλον «αγωγοφσ» τθσ κοινωνικισ ζνταξθσ των ατόμων με
αναπθρίεσ.
φμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω τζκθκαν οι εξισ ειδικοί ςτόχοι για το ςχζδιο
δράςθσ:
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 Κινθτοποίθςθ και ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςε εκδθλϊςεισ κοινωνικοφ
και πολιτιςτικοφ περιεχομζνου.
 Ανάπτυξθ κοινισ δράςθσ μεταξφ των μακθτικϊν κοινοτιτων του ςχολείου με
αντίςτοιχεσ άλλων ςχολείων.
Οι δράςεισ είχαν ωσ κριτιριο επιτυχίασ τθν επίτευξθ των ςτόχων που τζκθκαν κατά
τον ςχεδιαςμό τθσ, δθλαδι να υπάρξει αφξθςθ ςυμμετοχισ των μακθτϊν των δφο ςχολείων
ςε κοινζσ δραςτθριότθτεσ που κα οργανϊνονται, αφξθςθ του αρικμοφ των κοινϊν
εκδθλϊςεων πολιτιςτικοφ και κοινωνικοφ χαρακτιρα μεταξφ των ςχολείων, τθν εφαρμογι
πρακτικϊν ςυνεργαςίασ μεταξφ των μακθτικϊν κοινοτιτων και τθν αλλαγι των ςτάςεων
των μακθτϊν του 3ου ΓΕΛ απζναντι ςτα ΑμεΑ και μακθτζσ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λζςβου.

1o θέινο Γξάζεσλ θαη ε Αμηνιόγεζή ηνπο
το πρϊτο ςκζλοσ δράςεων εντάςςονται θ ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ ςε
επίπεδο ςχολικισ τάξθσ, θ ενθμζρωςθ του blog και θ ζκδοςθ τθσ ςχολικισ εφθμερίδασ.

1) Ζ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο ζε ζέκαηα
αηφκσλ κε αλαπεξία θαη ηελ εηδηθή αγσγή πινπνηήζεθε ζε ηξεηο θάζεηο απφ ηνπο
θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο ηνπ ζρνιείνπ:
α) ε πξψηε θάζε πινπνηήζεθε ζηηο 15-16//12/2011 θαη πεξηειάκβαλε
επηκφξθσζε καζεηψλ ησλ ηκεκάησλ Β1 θαη Β3 πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηα
άηνκα κε αλαπεξία. Ζ πξψηε θάζε επεθηάζεθε θαη ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηεο Β’
Λπθείνπ θαη ζηα ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Α’ Λπθείνπ, ιφγσ δήηεζεο απφ ηνπο καζεηέο
θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 3νπ ΓΔΛ. ηηο 11 θαη 13/01/2012 ζηνπο καζεηέο ησλ
ηκεκάησλ Β2 θαη Β4. ηηο 05, 06 θαη 09/03/2012 ζηα ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Α’
Λπθείνπ. χλνιν σξψλ επαηζζεηνπνίεζεο: 8
β) ε δεχηεξε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 19-20/12/2011 ηα ηκήκαηα Β1 θαη Β3 θαη
πεξηειάκβαλε παξνπζίαζε κε ζέκα ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λέζβνπ θαη ηελ Δηδηθή Αγσγή
γεληθφηεξα. ηηο 18 θαη 20/01/2012 ζηνπο καζεηέο ησλ ηκεκάησλ Β2 θαη Β4. ηηο 12,
13 θαη 16/03/2012 ζηα ηέζζεξα ηκήκαηα ηεο Α’ Λπθείνπ. χλνιν σξψλ
επαηζζεηνπνίεζεο: 8
γ) ε ηξίηε θάζε έγηλε ζηηο 2-6/04/2012 κε πξνβνιή βίληεν κε ζεκαηνινγία γχξσ
απφ ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη δηελέξγεηα βησκαηηθψλ αζθήζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ
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δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηηο δηαθξίζεηο ζε φια ηα ηκήκαηα ηεο Α’ θαη Β’ Λπθείνπ ηνπ 3 νπ
ΓΔΛ. χλνιν σξψλ επαηζζεηνπνίεζεο: 8
Ζ αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο απφ ηνπο κεηέρνληεο ζηελ νκάδα ήηαλ ζεηηθή. Γελ
ππήξραλ πξνγελέζηεξεο αιιειεπηδξάζεηο κε ηνπο καζεηέο ηνπ 3νπ ΓΔΛ θαη σο εθ
ηνχηνπ ε δξάζε ζεσξήζεθε θαηλνηφκνο θαη επνηθνδνκεηηθή ηφζν απφ ηνπο
κεηέρνληεο ζηε δξάζε (πξνζσπηθφ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λέζβνπ), φζν θαη απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο ηνπ 3νπ ΓΔΛ. Οη καζεηέο έδεημαλ ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ γηα ηα δεηήκαηα γχξσ απφ ηα άηνκα κε αλαπεξία κε απηφ λα έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ησλ θνηλψλ δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.
2) Δλεκέξσζε ηνπ blog ηνπ ζρνιείνπ (http://blogs.sch.gr/ereeidiko/) έγηλε θαζ'
φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Ζ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ πξνο αλάξηεζε
μεθίλεζε απφ ην κήλα Οθηψβξην κε ηελ πξψηε αλάξηεζε λα γίλεηαη ην κήλα
Ννέκβξην. Ζ ηειεπηαία αλάξηεζε έγηλε θαηά ην κήλα Μάην. Οη αλαξηήζεηο
πεξηιάκβαλαλ θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, φπσο ε καγεηξηθή ζηα
πιαίζηα ηεο εξγνζεξαπείαο, δσγξαθηθή, δξαζηεξηνπνίεζε ζηε θνηλφηεηα, ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε ηηο εηδηθφηεηεο ηεο εξγνζεξαπείαο, ηεο ινγνζεξαπείαο θαη ηεο
θπζηνζεξαπείαο θαη ηέινο ηα βίληεν απφ ηελ ηξίηε θάζε ηεο δξάζεο
«Δπαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ζε επίπεδν ζρνιηθήο ηάμεο». Δπίζεο, ζηα
παξαπάλσ πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ε ζπλνιηθή εξγαζία γηα ηε δηακφξθσζε ηεο
ηζηνζειίδαο θαη ησλ θεηκέλσλ ή ησλ θσηνγξαθηψλ πνπ αλαξηήζεθαλ.

Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ κρίνεται κετικι, δεδομζνου ότι ο αρικμόσ αναρτιςεων
διατθρικθκε ςε ικανοποιθτικά επίπεδα ςε ςφγκριςθ με τισ προθγοφμενεσ χρονιζσ. Θ
επιςκεψιμότθτα τθσ ςελίδασ κρίνεται ικανοποιθτικι.

3) Ζ έθδνζε ηεο ζρνιηθήο εθεκεξίδαο ζπλερίζηεθε θαζ’ φιε ηε ρξνληά κε ηε
ζπλεηζθνξά ηεο θηινιφγνπ, Άλλαο Γθέληζε πνπ δελ αλήθε ζηελ παξνχζα νκάδα. Σν
πξψην θχιιν ηεο εθεκεξίδαο «Οη Γεκνζηνγξάθνη ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λέζβνπ» εθδφζεθε
ην Γεθέκβξην, ζηηο 02/12/2011 θαη ην δεχηεξν θαη ηειεπηαίν ην Φεβξνπάξην, ζηηο
03/02/2012. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο θχιισλ ήηαλ 2. Σν πιηθφ ήηαλ πνηθίιν θαη
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αθνξνχζε θπξίσο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζρνιείνπ, εθδξνκέο, παξαζηάζεηο, ζπληαγέο
δαραξνπιαζηηθήο θαη καγεηξηθήο, πνηήκαηα, ηζηνξίεο, ζηαπξφιεμα, αλέθδνηα,
δσγξαθηέο θαη ζπλεληεχμεηο. Ζ ζπγγξαθή ηνπ έγηλε απνθιεηζηηθά απφ ηνπο καζεηέο
ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λέζβνπ.
Ο αξηζκφο έθδνζεο θχιισλ ηεο ζρνιηθήο εθεκεξίδαο θηλήζεθε ζε ρακειφηεξα
επίπεδα απφ ηα πξνγελέζηεξα έηε. Ωζηφζν, αλ θαη ε δξάζε δελ ήηαλ επηηπρήο σο
πξνο ηνλ αξηζκφ θχιισλ, ζεσξείηαη ζεηηθή ε δηαλνκή ηεο γηα πξψηε θνξά ζε καζεηέο
ηνπ 3νπ ΓΔΛ.

2ν θέινο Γξάζεσλ θαη ε Αμηνιόγεζή ηνπο
ην δεχηεξν ζθέινο δξάζεσλ εληάζζνληαη νη αζιεηηθέο θαη πνιηηηζηηθέο
εθδειψζεηο θαη θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε καγεηξηθή ζηα πιαίζηα ηεο
εξγνζεξαπείαο θαη ηνπ καζήκαηνο ηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο.
1) Οη θνηλέο αζιεηηθέο εθδειψζεηο πεξηιάκβαλαλ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ
ησλ δχν ζρνιείσλ ζε νκάδεο κπάζθεη θαη πνδνζθαίξνπ. Οη δξαζηεξηφηεηεο
μεθίλεζαλ ζηηο 21/11/2011 θαη νινθιεξψζεθαλ ζηηο 06/04/2012. Οη θνηλέο
δξαζηεξηφηεηεο ήηαλ ζρεδφλ θαζεκεξηλέο κεηαμχ φισλ ησλ ηκεκάησλ ηεο Α’ θαη Β’
Λπθείνπ θαη ησλ ηάμεσλ ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λέζβνπ θαη γη’ απηφ δελ ζα εμππεξεηνχζε
κηα αλαιπηηθή παξάζεζε ησλ εκεξνκεληψλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο νινθιεξψζεθαλ κε
ηελ ηέιεζε πνδνζθαηξηθνχ αγψλα απφ νκάδεο πνπ είραλ κεηθηή ζχλζεζε, δειαδή δχν
νκάδεο πνπ είραλ ακθφηεξεο καζεηέο απφ ηελ Β’ ηάμε ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λέζβνπ θαη ηα
ηκήκαηα Β1 θαη Β3 ηνπ 3νπ ΓΔΛ ζηηο 04/04/2012.
Οη θνηλέο αζιεηηθέο εθδειψζεηο ήηαλ ζπγθξηηηθά πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ
έρνπλ θαηαγξαθεί θαηά ηα πξνεγνχκελα ζρνιηθά έηε.
2) Ζ θνηλή πνιηηηζηηθή εθδήισζε πινπνηήζεθε ζηηο 23/03/2012 γηα ηνλ
ενξηαζκφ ηεο επεηείνπ ηνπ 1821. Ζ θνηλή εθδήισζε πεξηειάκβαλε αθήγεζε,
απαγγειία πνηεκάησλ, ηξαγνχδηα θαη ρνξφ απφ φινπο ηνπο καζεηέο θαη ησλ δχν
ζρνιείσλ. Γηα ηελ ηέιεζε ηεο παξαπάλσ δξάζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κηα ζεηξά απφ
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θνηλέο πξφβεο πξνεηνηκαζίαο πνπ ηνπνζεηνχληαη ρξνληθά ζηηο αξρέο ηνπ κήλα
(05/03/2012).

Ζ αμηνιφγεζε ήηαλ ζεηηθή, δεδνκέλνπ φηη ηφζν νη καζεηέο φζν θαη ην
πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ είραλ πνιχπιεπξε θαη πνιπεπίπεδε ζπλεξγαζία. Ζ
απήρεζε ηεο δξάζεο μεπέξαζε ηα φξηα ηνπ ζρνιηθνχ ζπγθξνηήκαηνο. Ζ εθδήισζε
απνηέιεζε είδεζε γηα ηνπο ηνπηθνχο ηειενπηηθνχο ζηαζκνχο θαη ηνλ ηνπηθφ ηχπν,
εμαηηίαο ηεο επηηπρνχο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ δπν κνλάδσλ ηεο γεληθήο θαη ηεο εηδηθήο
εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο. Καηά ην παξειζφλ δελ έρνπλ θαηαγξαθεί αληίζηνηρεο
ζπλεξγαζίεο.
3) Ζ θνηλή δξαζηεξηφηεηα καγεηξηθήο ζηα πιαίζηα ηεο εξγνζεξαπείαο θαη ηνπ
καζήκαηνο απηφλνκεο δηαβίσζεο. Τινπνηήζεθαλ δπν σξηαίεο ζπλαληήζεηο ζηηο 16
θαη 26/01/2012, κηα γηα θάζε έλα ηκήκα πνπ είραλ αξρηθά νξηζηεί (Β1 θαη Β3), φπνπ
νη καζεηέο ησλ δχν ζρνιείσλ παξαζθεχαζαλ πξντφληα δαραξνπιαζηηθήο. Γηα ηελ
παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα δεηήζεθε ε δηεχξπλζε ηεο θαη ζηα άιια ηκήκαηα ηνπ
ζρνιείνπ, θάηη πνπ δελ θαηέζηε εθηθηφ.
Ζ πινπνίεζε ηεο δξάζεο ζεσξείηαη επηηπρήο, δηφηη δελ είραλ πινπνηεζεί θαηά
ην παξειζφλ άιιεο ζπλεξγαζίεο ζε απηφ ην επίπεδν.
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2. Εκπαιδευτικό υλικό, που παρήχθη ςτο πλαίςιο τησ δράςησ και μπορεί και
κατά την εκτίμηςη του ςχολείου μπορεί να αξιοποιηθεί από άλλεσ ςχολικζσ
μονάδεσ (πχ. εςωτερικόσ κανονιςμόσ του ςχολείου, διεφθυνςη ιςτοςελίδασ,
πρόγραμμα επιμόρφωςησ, ερωτηματολόγια, φφλλα εργαςίασ κλπ.)

Κατά τθ διάρκεια διερεφνθςθσ και ςφνκεςθσ του ςχεδίου δράςθσ παράχκθκε υλικό, το
οποίο επιςυνάπτεται. Πιο ςυγκεκριμζνα, δθμιουργικθκαν ζνα ερωτθματολόγιο για τθ
ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ 3.4. και το χζδιο Δράςθσ που βαςίςτθκε ςτα
αποτελζςματα που προζκυψαν από τθν ζρευνα.

τθν περίπτωςθ τθσ δράςθσ: «Ευαιςκθτοποίθςθ και Ενθμζρωςθ» ςε επίπεδο ςχολικισ
τάξθσ δθμιουργικθκαν δφο παρουςιάςεισ (για τθν πρϊτθ και τθ δεφτερθ φάςθ και
παρατίκενται ςε διαφορετικά αρχεία) που εξυπθρζτθςαν τουσ ςκοποφσ τθσ δράςθσ.

Δπίζεο, ζηε θάζε πινπνίεζεο ηνπ Γ πινπνηήζεθε ε ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ
blog ηνπ ζρνιείνπ. Ζ δηεχζπλζε ηνπ blog είλαη: http://blogs.sch.gr/ereeidiko/
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Ερωτθματολόγιο
Συμπλιρωςε το φφλο ςου:
Άρρεν



Κιλυ



Συμπλιρωςε τθν θλικία ςου: ……………

1.

Ζχεισ ενθμερωκεί ποτζ για τα Άτομα με Ειδικζσ Ανάγκεσ (ΑΜΕΑ);
i.

Ναι



ii.

Όχι



2.
Αν ναι, ποιά είναι θ πθγι ενθμζρωςισ ςου πάνω ςε κζματα αναπθρίασ: (Σε αυτι
τθν ερϊτθςθ μπορείσ να βάλεισ Χ ςε περιςςότερα από ζνα κουτάκια)
i.

χολείο



ii.

Κάποια κοινωνικι υπθρεςία



iii.

Οικογζνεια ι ςυγγενείσ



iv.

Φίλοσ ι ςυμμακθτισ



v.

Μ.Μ.Ε.



vi.

Προςωπικι αναηιτθςθ



vii.

Εκελοντικι εναςχόλθςθ ςε φορείσ ΑΜΕΑ



viii.

Διαδίκτυο



ix.

Κανζνα από τα παραπάνω



x.

Άλλο…………………………………………………



3.
Τι αποτελεί για εςζνα αναπθρία; (Σε αυτι τθν ερϊτθςθ μπορείσ να βάλεισ Χ ςε
περιςςότερα από ζνα κουτάκια)

251

i.

ωματικζσ δυςλειτουργίεσ



ii.

Νοθτικζσ δυςλειτουργίεσ



iii.

Νευροψυχικζσ διαταραχζσ



iv.

Προβλιματα κοινωνικισ ζνταξθσ (προςβαςιμότθτα,
εφρεςθ εργαςίασ, υποςτθρικτικό περιβάλλον)



4.
Βλζποντασ ζνα άτομο με αναπθρία, τι ςυναιςκιματα ςου γεννιοφνται; (Σε αυτι
τθν ερϊτθςθ μπορείσ να βάλεισ Χ ςε περιςςότερα από ζνα κουτάκια)
i.

Λφπθ



ii.

Αδιαφορία



iii.

Φόβοσ



iv.

Κυμόσ



v.

Περιφρόνθςθ



vi.

Αλλθλεγγφθ



vii.

Άλλο……………………………………..



5.

Άτομα με ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ είναι:
i.

Σα άτομα με νοθτικι υςτζρθςθ 

ii.

Σα χαριςματικά άτομα



iii.

Και τα δφο



6.
Θεωρείσ ότι θ πολιτεία ζχει προνοιςει να κάνει ευκολότερθ τθν προςβαςιμότθτα
των ανάπθρων ατόμων ςτουσ δρόμουσ, ςτισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τα ςχολεία;
i.

Ναι



ii.

Όχι



7.
Το ςχολείο ςου ζχει αναπτφξει κοινζσ δράςεισ με ειδικά ςχολεία, όπωσ ςχολικζσ
γιορτζσ, ακλθτικζσ διοργανϊςεισ κ.λπ.;
i.

Ναι
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ii.



Όχι

8.
Θεωρείσ ότι τα άτομα με αναπθρία μποροφν να ςυμμετάςχουν ςε ακλθτικζσ
εκδθλϊςεισ;
i.

Ναι



ii.

Μςωσ



iii.

Όχι



9.
Ριςτεφεισ ότι είναι ςωςτό μια μονάδα ειδικισ αγωγισ να ςυςτεγάηεται με μια
αντίςτοιχθ τθσ γενικισ εκπαίδευςθσ;
i.

υμφωνϊ



ii.

Εν μζρει ςυμφωνϊ



iii.

Εν μζρει διαφωνϊ



iv.

Διαφωνϊ



10.
Θα ζνιωκεσ άνετα να βγεισ βόλτα και να κάνεισ παρζα με ζνα άτομο με
αναπθρία;
i.

Ναι



ii.

Μςωσ



iii.

Όχι



11.

Αν όχι για ποιο λόγο; (Αναπτφξτε ςυνοπτικά):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
12.
Ζχεισ γίνει ποτζ μάρτυρασ ςε περιςτατικό κατά το οποίο ζνα ι περιςςότερα
παιδιά κοροϊδεφουν ι γενικότερα ςυμπεριφζρονται άςχθμα ς’ ζνα παιδί που ζχει
κάποια αναπθρία;
i.

Ναι



ii.

Όχι
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13.

Αν ναι, πϊσ αντζδραςεσ;

i.

Αποδοκίμαςεσ το γεγονόσ



ii.

Αδιαφόρθςεσ



iii.

Άρχιςεσ και εςφ να πειράηεισ το παιδί με τθν αναπθρία



14.
Ραρακαλϊ ςυμπλιρωςε τον παρακάτω πίνακα ςφμφωνα με τισ απόψεισ ςου:
(Βάλε Χ ςτισ ςτιλεσ: Συμφωνϊ, Εν μζρει ςυμφωνϊ, Δε γνωρίηω, Εν μζρει διαφωνϊ,
Διαφωνϊ, ανάλογα με το είδοσ τθσ αναπθρίασ)

Ρόινη/
Γξαζηεξηόηεηεο

Άηνκα κε

πκθσλώ

Δλ κέξεη
ζπκθσλώ

Γε
γλσξίδσ

Δλ κέξεη
δηαθσλώ

Γηαθσλώ

θηλεηηθή
αλαπεξία

Μπνξνύλ λα
εξγαζηνύλ

λνεηηθή
πζηέξεζε
ηχθισζε
Κψθσζε
θηλεηηθή
αλαπεξία

Μπνξνύλ λα
ζπνπδάζνπλ

λνεηηθή
πζηέξεζε
ηχθισζε
Κψθσζε
θηλεηηθή
αλαπεξία

Μπνξνύλ λα
δεκηνπξγήζνπλ
νηθνγέλεηα

λνεηηθή
πζηέξεζε
ηχθισζε
Κψθσζε
θηλεηηθή
αλαπεξία

Μπνξνύλ λα
δήζνπλ

λνεηηθή
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απηόλνκα

πζηέξεζε
ηχθισζε
Κψθσζε

θηλεηηθή
αλαπεξία

Μπνξνύλ λα
δηαζθεδάζνπλ

λνεηηθή
πζηέξεζε
ηχθισζε
Κψθσζε
θηλεηηθή
αλαπεξία

Μπνξνύλ λα
αζθήζνπλ ην
δηθαίσκα ηνπ
«εθιέγεηλ»

λνεηηθή
πζηέξεζε
ηχθισζε
Κψθσζε
θηλεηηθή
αλαπεξία

Μπνξνύλ λα
αζθήζνπλ ην
δηθαίσκα ηνπ
«εθιέγεζζαη»

λνεηηθή
πζηέξεζε
ηχθισζε
Κψθσζε

Ευχαριςτοφμε για τθ ςυνεργαςία ςασ…

255

7.

ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΔΙΔΑΚΣΙΚΩΝ
ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ
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7.1.
Γυμνάσιο Κουτσουρά, Β΄ Λασιθίου

«Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διδακτικών Πρακτικών»

χέδιο Δράσης
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Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ
ρνιηθή Μνλάδα: ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΟΤΣΟΤΡΑ
Πεξηθέξεηα: Κξήηεο
Γηεύζπλζε: Κνπηζνπξάο Ηεξάπεηξαο Λαζηζίνπ, η.θ. 72055
Σειέθσλν: 2843051800
email: mail@gym-kouts.las.sch.gr
Αξηζκόο δηδαζθόλησλ θαηά ην 2011-12: 21
Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο : «Τινπνίεζε θαη βηληενζθόπεζε πεηξακαηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ ζην ζρνιηθό εξγαζηήξην ζην κάζεκα ησλ θπζηθώλ επηζηεκώλ»
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 25 εβδνκάδεο

θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
θνπφο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «αλάπηπμε πξαθηηθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα
ηελ βηληενζθφπεζε πεηξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ παξαγσγή ςεθηαθνχ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πνπ αθνξά ζηελ εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ
Δπηζηεκψλ».
Αθεηεξία γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο απνηέιεζε ε αλάιπζε ηεο
πξνγελέζηεξεο έξεπλαο πνπ έγηλε ζην ζρνιείν, απφ ηελ νπνία πξνέθπςε φηη «ην 90%
ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηζηάδεη θαη δελ ρξεζηκνπνηεί πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο πνπ
μεθεχγνπλ απφ ην πιαίζην ησλ παξαδνζηαθψλ ηαθηηθψλ δηδαζθαιίαο» ζε ζπλδπαζκφ
κε ηελ έιιεηςε θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο γηα θάηη
ηέηνην, θαζψο θαη ηε δπζρέξεηα πνιιψλ καζεηψλ ζηελ θαηαλφεζε ζεκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο
Κύξηα Απνηειέζκαηα
 Άξηζηε, αξκνληθή θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο καζεηέο θαζψο θαη ζηήξημε απφ ηε
δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ.
 Γεκηνπξγία αξθεηψλ βίληεν πεηξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηα νπνία είλαη
δηαζέζηκα κέζσ δηαδηθηχνπ.
 Παγίσζε ηεο πξαθηηθήο ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ θαη πξφζεζε ηφζν λα
ζπλερηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο βηληενζθφπεζεο θαη ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά.
 πλεξγαζία κε ζπζηεγαδφκελε ζρνιηθή κνλάδα θαζψο ε πξνζπάζεηα
αγθαιηάζηεθε θαη απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ Μαθξχ Γηαινχ, νη νπνίνη
βηληενζθφπεζαλ θαη εθείλνη δξαζηεξηφηεηεο θαη πεηξάκαηα ηνπο. Γεκηνπξγήζεθε
έηζη έλα θνηλφ θαη γηα ηα δχν ζρνιεία δηαδηθηπαθφ θαλάιη ζην youtube φπνπ είλαη
δηαζέζηκα φια ηα βίληεν γηα φια ηα ζρνιεία θαη ην νπνίν δηαξθψο ελεκεξψλεηαη κε
λέν πιηθφ.
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 Γεκηνπξγία κφληκνπ ζηνχληην ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ,
ην νπνίν θαηαζθεχαζαλ νη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο
Σερλνινγίαο θαη ην νπνίν εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηηο βηληενζθφπεζεο.
 Αλάπηπμε ζπλεξγαζίαο καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
ελδηαθέξνληνο ζηα καζήκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ, ε νπνία έρεη εηζαρηεί ζηε
ξνπηίλα ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο κε πνιχ κεγάιε επηηπρία.
 Σν ζρέδην απνηειεί έκπλεπζε θαη γηα θαζεγεηέο άιισλ εηδηθνηήησλ κε ηελ
πξννπηηθή εηζαγσγήο αλάινγσλ πξαθηηθψλ ζηα καζήκαηα ηνπο .
 Σν θχξην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ
δηαδηθηπαθνχ
θαλαιηνχ
ζην
youtube
(http://www.youtube.com/user/GYMKOUTS?feature=mhee)
φπνπ
είλαη
δηαζέζηκα ηα βίληεν πνπ δεκηνχξγεζαλ νη καζεηέο. Σν πιηθφ κέζσ ηνπ θαλαιηνχ
είλαη δηαζέζηκν ζε νιφθιεξε ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη γίλεηαη πξνζπάζεηα λα
πξνσζεζεί θαη άιινπο εθπαηδεπηηθνχο ηζηφηνπνπο κε κεγάιε επηζθεςηκφηεηα φπσο
π.ρ. www.sciencetube.gr θ.ά Παξάιιεια ην πιηθφ ζα αμηνπνηεζεί θαη ελδνζρνιηθά ηηο
επφκελεο ζρνιηθέο ρξνληέο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηφρνο είλαη λα εκπινπηηζηεί
θαη λα βειηησζεί φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν.

Παξνπζηάδεηαη
Σν ρέδην Γξάζεο ηνπ ζρνιείνπ
εκ. Σα θχξηα απνηειέζκαηα ηεο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο παξαηίζεληαη ζηελ
ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: http://www.youtube.com/user/GYMKOUTS?feature=mhee
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ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΟΤΣΟΤΡΑ, ΛΑΗΘΗΟΤ ΚΡΖΣΖ

Σχζδιο Δράςθσ

Πεδίν: Δθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο
Σνκέαο: Πνηφηεηα δηδαζθαιίαο
Γείθηεο: Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξαθηηθψλ δηδαζθαιίαο θαη πξαθηηθψλ
αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ
Σίηινο: Τινπνίεζε θαη βηληενζθφπεζε πεηξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην
ζρνιηθφ εξγαζηήξην ζην κάζεκα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ
Α. Αλαγθαηφηεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο

1. Λφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο

Απφ ηελ αλάιπζε ηεο πξνγελέζηεξεο έξεπλαο πνπ έγηλε ζην ζρνιείν καο
φζνλ αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν δείθηε πξνέθπςε φηη ην 90% ησλ
εθπαηδεπηηθψλ δηζηάδεη θαη δελ ρξεζηκνπνηεί πξαθηηθέο δηδαζθαιίαο πνπ
μεθεχγνπλ απφ ην πιαίζην ησλ παξαδνζηαθψλ ηαθηηθψλ δηδαζθαιίαο.
Δπηπιένλ, αθφκε θαη ην 10% ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ επηρείξεζε λα
ρξεζηκνπνηήζεη κηα δηδαθηηθή πξαθηηθή πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο,
δελ ηα θαηάθεξε κηαο θαη δελ ππήξρε ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ θαη
καζεζηαθφ πεξηβάιινλ γηα θάηη ηέηνην. Πνιινί καζεηέο έρνπλ δπζρέξεηα ζηελ
θαηαλφεζε ζεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο θαη έρνπλ κηα
αδπλακία δηαηχπσζεο ηεθκεξησκέλνπ ιφγνπ ζε εξσηήζεηο θξίζεσο πνπ
ζπλαληνχλ είηε ζηα σξηαία δηαγσλίζκαηα είηε ζηηο αλαθεθαιαησηηθέο
εμεηάζεηο. Παξάιιεια κφιηο ην 15% ησλ ελεξγεηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ
απνζθνπεί ζην λα πξνζεγγίζνπλ ηε γλψζε νη καζεηέο κε ηξφπν βησκαηηθφ
θαη ζπκκεηνρηθφ. Σν πξνηεηλφκελν ζρέδην δξάζεο επηδηψθεη λα παξνπζηάζεη
ην πψο κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ, λα αλαπηπρηνχλ θαη λα εθαξκνζηνχλ
θαηλνηφκεο πξαθηηθέο ζην πιαίζην ηεο δηδαζθαιίαο εξγαζηεξηαθψλ
καζεκάησλ ζην ζρνιείν. Οη πξαθηηθέο απηέο εληζρχνπλ ηελ δηαζεκαηηθφηεηα,
ηελ θαηλνηνκία θαη ηε ζπκκέηνρε ησλ καζεηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Δπηπιένλ, θαζψο ε ζπλεξγαζία εθπ/θσλ ηδίνπ θιάδνπ ή παξαπιήζηνπ ζε
ζέκαηα δηδαζθαιίαο δελ είλαη πάληα εθηθηή ε δεκηνπξγία ελφο θαινχ θιίκαηνο
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ζε έλα ζρνιείν, (ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ παίδεη ν δηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ)
βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ εθπ/θψλ έηζη ψζηε
λα ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα απφ ηηο κεηξήζεηο επίδνζεο ηφρνο φισλ
είλαη ν ζπλεηδεηφο πξνζαλαηνιηζκφο ζε έλα θνηλφ εθπαηδεπηηθφ δηδαθηηθφ
ζθνπφ πνπ είλαη ε ΜΑΘΖΖ, άζρεηα απφ δηαθνξέο κεηαμχ ζπλαδέιθσλ σο
πξνο ην ραξαθηήξα, ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ηελ ειηθία θαη νη εθπαηδεπηηθέο
πξνζεγγίζεηο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα πεηχρεη θαη ζα νινθιεξψζεη ε ζρνιηθή
κνλάδα ην εθπαηδεπηηθφ ηεο έξγν.

2. Αιιειεπίδξαζε κε άιινπο δείθηεο

Ζ εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζρεδίνπ δξάζεο αιιειεπηδξά κε δείθηεο
φπσο: ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ (ηεο ίδηαο ή ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ
εηδηθφηεηαο), ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, αλάπηπμε θαη
εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παξεκβάζεσλ ζην ζρνιείν,
επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, αλάπηπμε ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ,
αλάπηπμε – εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη σο ζπλέπεηα
επεξεάδεη ην ζχλνιν ηεο εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα.
3. Αλαθνξέο ζε θαιέο πξαθηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ
Ζ αλαθνξά ζε παξάδεηγκα θαιήο ζπλεξγαζίαο νκάδαο εθπαηδεπηηθψλ (ζην
ζπγθεθξηκέλν ή ζε άιιν ζρνιείν) θαζψο θαη ε εμαγσγή ζεκαληηθψλ απνηειεζκάησλ
γηα ζπλνιηθά ην εθπαηδεπηηθφ έξγν, απνηειεί γηα ηνπο λεφηεξνπο ζηνλ θιάδν,
πξφηππν πξνο κίκεζε θαη ραξαθηεξίδνπλ έλα ζρνιείν ζεηηθά ή αξλεηηθά. Ζ
πξνζθνξά απφ ηνπο παιαηφηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηεο γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο ηνπο
ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ φξεμε, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηηο λέεο ηδέεο απφ ηνπο λεφηεξνπο
ζηνλ θιάδν απνηειεί ην δίπηπρν ηεο επίηεπμεο λέσλ ζηφρσλ ζην ζπγθεθξηκέλν
δηδαθηηθφ αληηθείκελν.
Αμηνπνηνχληαη ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ίδηαο εηδηθφηεηαο
αιιά θαη δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ, πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζην παξειζφλ.
Πξνηείλεηαη νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ εκπεηξία απφ ηελ εθαξκνγή δηαζεκαηηθψλ
πξνζεγγίζεσλ, θαζψο θαη πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο
πγείαο.

▪

Β. θνπφο – ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο

1. θνπφο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Ζ αλάπηπμε πξαθηηθψλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ βηληενζθφπεζε
πεηξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ παξαγσγή ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ πνπ αθνξά ζηελ εξγαζηεξηαθή δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ.
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ε πξψηε θάζε νη δξαζηεξηφηεηεο ζα επηθεληξσζνχλ ζην λα
βηληενζθνπεζνχλ πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα
πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο κε απιά πιηθά δηαζέζηκα ζην ζρνιηθφ
εξγαζηήξην (π.ρ. ζην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Υεκείαο ηεο Γ Γπκλαζίνπ)
2. Δηδηθνί ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο

Α. Αλάπηπμε θαιψλ πξαθηηθψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ
γηα ηελ παξαγσγή ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
Β. Αλάπηπμε θαιψλ πξαθηηθψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θαζεγεηψλ ίδηαο αιιά
θαη δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ παξαγσγή ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ θαη ην ζρεδηαζκφ δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Γ. ρεδηαζκφο, παξαγσγή θαη αμηνπνίεζε ςεθηαθνχ δηδαθηηθνχ πιηθνχ
(βηληενζθνπεκέλεο πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο καζεηψλ θαη θαζεγεηψλ)
θαη ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ (θχιια εξγαζίαο, δηδαθηηθέο ζεκεηψζεηο θηι.) γηα
εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ
Δπηζηεκψλ ζην εξγαζηήξην.
Γ. Αλάπηπμε ηξάπεδαο ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη βίληεν, δηαζέζηκν κέζσ
δηαδηθηχνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
Δ. Δλίζρπζε ηνπ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζε
εξγαζηεξηαθέο αζθήζεηο
Σ. Βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ παηδηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ λα παξαηεξνχλ έλα
θαηλφκελν λα δηαηππψλνπλ ζθέςεηο θαη αληαιιάζνπλ γλψκεο γηα ηελ
επίιπζε ελφο πεηξάκαηνο & πνζνζηφ επηηπρεκέλσλ απαληήζεσλ ζε έλα
ζέκα εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο πνπ ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην σξηαίν
δηαγψληζκα ή ηηο εμεηάζεηο.
Γ. Κξηηήξηα Δπηηπρίαο ηεο Γξάζεο

Α. Πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ θαζεγεηψλ – καζεηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ
θαη ηελ παξαγσγή ησλ βηληενζθνπεκέλσλ πεηξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Β. Πξαγκαηνπνίεζε ζπλαληήζεσλ ησλ εκπιεθφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηνλ
ζρεδηαζκφ ηεο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο
Γ. Παξαγσγή θαη ρξήζε ςεθηαθνχ αιιά θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ δηδαθηηθνχ
πιηθνχ ζηα καζήκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
Γ. Καηαρψξηζε ηνπ πιηθνχ δηαδηθηπαθά ζην θαλάιη ηνπ ζρνιείνπ ζε
πιαηθφξκεο φπσο ην Youtube θηι. θαη αμηνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ.
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Γ. Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο

Α. πλαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ04 γηα ην αληηθείκελν ηεο δξάζεο κε
Δηδηθνχο πλεξγάηεο, ηνλ χκβνπιν Παηδαγσγηθήο Δπζχλεο θαη ηνλ
χκβνπιν Παηδαγσγηθνχ Γλσζηηθνχ Αληηθεηκέλνπ. Αληαιιαγή απφςεσλ θαη
εκπεηξηψλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο δξάζεο. Αλάπηπμε
ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ζρνιεία ηεο επηθξάηεηαο γηα ελεκέξσζε
πάλσ ζε αληίζηνηρεο θαιέο πξαθηηθέο βηληενζθφπεζεο πεηξακαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ. Δπηπιένλ
ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο κε ην ρνιηθφ
χκβνπιν κε ζθνπφ ηελ επηινγή 3 εξγαζηεξηαθψλ αζθήζεσλ (κηα
εξγαζηεξηαθή άζθεζε Φπζηθήο- κηα εξγαζηεξηαθή άζθεζε Υεκείαο θαη κηαο
Βηνινγίαο) ηεο Γ' Γπκλαζίνπ. πδεηήζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ πεηξακάησλ
ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή απφςεσλ κε εθπαηδεπηηθνχο άιισλ ζρνιηθψλ
κνλάδσλ.
Β. πλαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ04, Καιιηηερληθψλ, Σερλνινγίαο θαη
Αγγιηθήο Γιψζζαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
ην κάζεκα ησλ θαιιηηερληθψλ νη καζεηέο πξνηείλεηαη λα ζρεδηάζνπλ θαη λα
αλαπηχμνπλ ηα πάλει πνπ ζα απνηειέζνπλ ην ζηνχληην βηληενζθφπεζεο πνπ
ζα ζηεζεί ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην. ην κάζεκα ηεο Σερλνινγίαο θαη ησλ
Αγγιηθψλ πξνηείλεηαη νη καζεηέο λα εκπιαθνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο
ππνηηηιηζκνχ θάπνησλ βηληενζθνπεκέλσλ πεηξακάησλ.
Γ. πλαληήζεηο εθπαηδεπηηθψλ κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ νξγάλσζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ.
Γ. ρεδηαζκφο ησλ ελεξγεηψλ ηεο δξάζεο. Αληαιιαγή πξνηάζεσλ θαη πιηθνχ,
παξαγσγή εξγαιείσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο δξάζεο. Οξγάλσζε ησλ
αζθήζεσλ έηζη ψζηε λα γίλνληαη απφ 4 νκάδεο ησλ 4 καζεηψλ ε θάζε κηα θαη
ηε ζπκκεηνρή 2 ηνπιάρηζηνλ θαζεγεηψλ. Πξνγξακκαηηζκφο ηαθηηθψλ
ζπλαληήζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ αλαηξνθνδφηεζεο. Έπεηηα ζχγθξηζε ηεο
γλψζεο πνπ απνξξνθήζεθε απφ ηνπο καζεηέο κε νιφθιεξν ην ηκήκα κε
σξηαίν δηαγψληζκα.
Δ. Σν ζέκα ηεο άζθεζεο κπνξεί λα έρεη δηδαρζεί πξνεγνπκέλσο ζηελ
αίζνπζα ρσξίο απηφ λα είλαη απαξαίηεην. Θα πξέπεη λα γίλεη δηάζεζε 2 σξψλ
γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο, ηελ παξαγσγή θαη ρξήζε
βηληενζθνπεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ
δηδαθηηθνχ πιηθνχ (ζρέδηα καζήκαηνο, θχιια εξγαζίαο, αμηνπνίεζε
ινγηζκηθνχ, θχιια αμηνιφγεζεο θιπ.). Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα δηαηεζεί
θαη κηα αθφκε ψξα γηα ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε
ζηελ εμήγεζε ησλ ζθαικάησλ πνπ ηπρφλ εκθαληζηνχλ. Γηακφξθσζε ελφο
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ηειηθνχ ζπκπεξάζκαηνο θαη ζχγθξηζε ηνπ κε ηνλ αληίζηνηρν λφκν ή αξρή πνπ
είλαη δηαηππσκέλε ζην ζρνιηθφ βηβιίν.
η. Καηαρψξηζε ηνπ πιηθνχ ζην δηαδηθηπαθφ θαλάιη ηνπ ζρνιείνπ ζηελ
πιαηθφξκα πνπ έρεη επηιεγεί θαη αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη
ηνπ Παλειιήληνπ ρνιηθνχ Γηθηχνπ γηα ηε δηάζεζή ηνπ θαη ζε άιινπο
εθπαηδεπηηθνχο.
Ε. Σελ ελεκέξσζε- επηκφξθσζε ζε λέα ζέκαηα, ηξφπνπο δηδαζθαιίαο θαη
λέεο ηερλνινγίεο ζε ζπλεξγαζία κε επηζηεκνληθή νκάδα έξεπλαο ηνπ ζρεηηθνχ
κε ην αληηθείκελν, Παλεπηζηεκίνπ
Ζ. Σελ εθαξκνγή απηψλ, κε πξνγξακκαηηζκέλε παξαθνινχζεζε
δηδαζθαιηψλ άιισλ ζπλαδέιθσλ, θξίζεηο θαη παξαηεξήζεηο πάλσ ζε απηέο,
έηζη ψζηε θάζε εθπ/θνο λα γίλεηαη θαη δέθηεο θξηηηθήο θαη θξηηήο άιισλ
δηδαζθαιηψλ.
Θ. Σελ θαηαγξαθή πνξηζκάησλ απφ ηελ εθαξκνγή ζηελ πξάμε.
2. Οξγαλσηηθέο δνκέο

Δθπαηδεπηηθνί πνπ δηδάζθνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ησλ Φπζηθψλ
Δπηζηεκψλ, ηεο Σερλνινγίαο, ησλ Καιιηηερληθψλ θαη ηεο Αγγιηθήο θαη ν
ρνιηθφο χκβνπινο.
3. Παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ζρνιείνπ ή ζρνιηθήο ηάμεο

Γελ απαηηνχληαη ηδηαίηεξεο παξεκβάζεηο ζην επίπεδν ηνπ ζρνιείνπ.
Πξνηείλεηαη, θαηά πεξίπησζε, ε δηακφξθσζε ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο
γηα ηα καζήκαηα ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ) γηαηί αλακέλεηαη λα απαηηεζνχλ
πεξηζζφηεξν ηεο κίαο δηδαθηηθήο ψξαο γηα ηελ νινθιήξσζε κηαο
δξαζηεξηφηεηαο, (2 +1 ψξεο) γηα θάζε εξγαζηεξηαθή άζθεζε.
Δ. Πφξνη – Μέζα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο

1. Αλζξψπηλν δπλακηθφ
Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ
Ο ζχκβνπινο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ
Οη καζεηέο
(Δλδερνκέλσο λα παξαθνινπζήζνπλ ηα πεηξάκαηα θαη καζεηέο ζεσξεηηθήο
θαηεχζπλζεο)
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2. Υξφλνο

Σν ζρέδην δξάζεο πξνγξακκαηίδεηαη θη εθαξκφδεηαη εληφο ηνπ ζρνιηθνχ
ρξφλνπ. Ζ θαηαλνκή ρξφλνπ ζηηο δηάθνξεο ελέξγεηεο ηεο δξάζεο γίλεηαη
αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ καζεηψλ θαη
ηνλ αξηζκφ ησλ ζπλαληήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ. Πξνηείλεηαη
επηπιένλ ε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ γηα επηθνηλσλία θαη ζπληνληζκφ ησλ
δξάζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πην ζπγθθεθξηκέλα πέληε εβδνκάδεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ Β' Σξηκήλνπ.

3. Τιηθνηερληθή ππνδνκή
Ζ ειάρηζηε απαηηνχκελε ππνδνκή ππάξρεη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζρνιείσλ.
Ζ ειάρηζηε απαηηνχκελε ππνδνκή ππάξρεη ζηελ πιεηνςεθία ησλ ζρνιείσλ.
Απαξαίηεηε θξίλεηαη ε χπαξμε βηληενθάκεξαο θαη ηξίπνδα ζηήξημεο.
4. Οηθνλνκηθνί πφξνη
Πηζαλφ θφζηνο επηκνξθψζεσλ, ζπκκεηνρψλ ζε ζρεηηθά θαηλνηφκα
πξνγξάκκαηα, ζπλέδξηα θιπ., αγνξά ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ θαη ηελ αγνξά
ηξίπνδα θαη ησλ πιηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πάλει ηνπ ζθεληθνχ ηνπ
ζηνχληην βηληενζθφπεζεο.

5. Παξαγσγή πιηθνχ θαη εξγαιείσλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο
ησλ ελεξγεηψλ ηεο δξάζεο
Βηληενζθνπεκέλν πιηθφ
ρέδηα καζήκαηνο
Φχιια εξγαζίαο
ρέδην παξαηήξεζεο καζεηψλ
Δξσηεκαηνιφγηα εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ
Τιηθφ ππνζηήξημεο δξαζηεξηνηήησλ ηνπ
εθαξκνγήο ηεο δξάζεο)

ζρεδίνπ

δξάζεο

(εγρεηξίδην
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6. Πεγέο
Οη νκάδεο εξγαζίαο αλαδεηνχλ πεγέο πνπ ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο
δξάζεο, φπσο ηζηνζειίδεο ζρνιείσλ θαη επηζηεκνληθψλ ελψζεσλ,
πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφζηεθαλ ζε άιια ζρνιεία, ζπλεξγαζίεο κε
επηζηεκνληθνχο θνξείο θιπ.

Σ. Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Γηαδηθαζίεο Τινπνίεζεο

1ν Σξίκελν 2ν Σξίκελν

3ν
Σξίκελν

Προγραμματιςμόσ και ςυντονιςμόσ τθσ δράςθσ
Καταχϊριςθ του υλικοφ θλεκτρονικά
και ανάρτθςθ του ςτο κανάλι του ςχολείου
Παρακολοφκθςθ-Ανατροφοδότθςθ τθσ δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ

Ε. Γηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη
αμηνιφγεζεο
ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Ε1. Παξαθνινχζεζε – Αλαηξνθνδφηεζε Δλεξγεηψλ
Μεηά απφ εηζήγεζε εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ ν Γηεπζπληήο εηζεγείηαη θαη
ε νινκέιεηα ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ απνθαζίδεη ηελ πινπνίεζε ηεο
δξάζεο. Σαπηφρξνλα νξίδεηαη ζπληνληζηηθή επηηξνπή (πξνηείλεηαη λα
ζπκκεηέρνπλ νη θαζεγεηέο ΠΔ04) θαη νη βαζηθέο πξνζεζκίεο γηα ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ησλ ζπκκεηνρψλ θαη ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ νινθιήξσζε ηεο δξάζεο.
α. Πξνγξακκαηηζκφο θαη ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο
ην εκεξνιφγην ηεο ζπληνληζηηθήο νκάδαο θαηαγξάθνληαη νη ζπλαληήζεηο
θαη νη πξνηάζεηο ζηηο νπνίεο θαηαιήγεη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηηο
θαηεπζχλζεηο ηεο δξάζεο. Καηαγξάθεηαη επίζεο θαη ε επηθνηλσλία κε άιια
ζρνιεία θαη νη θαιέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ εληνπίζηεθαλ. Με ηε ιήμε ηεο
πξνζεζκίαο ππάξρεη πξφγξακκα:

266

• ηαθηηθψλ ζπλαληήζεσλ
• ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο ηνπ ζηνχληην βηληενζθφπεζεο
• πξνγξακκαηηζκφο βηληενζθνπήζεσλ
• ζπλεξγαηηθήο παξαγσγήο δηδαθηηθνχ πιηθνχ καδί κε ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ
θαηαρψξηζή
ηνπ ειεθηξνληθά ζην θαλάιη ηνπ ζρνιείνπ
• αμηνιφγεζεο δξαζηεξηνηήησλ
β. πλαληήζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ ΠΔ04 θαη άιισλ εηδηθνηήησλ
Ζ ελέξγεηα παξαθνινπζείηαη κε νδεγφ ην πξφγξακκα ηεο ζπληνληζηηθήο
νκάδαο θαη απνζθνπεί ζην λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα ζπληνληζηνχλ νη
δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο δξάζεο (ζρεδηαζκφο θαη θαηαζθεπή
ζηνχληην, κεηάθξαζε θαη ππνηηηιηζκφο ζε επηιεγκέλεο βηληενζθνπεκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο). ην εκεξνιφγην ηεο ζπληνληζηηθήο νκάδαο θαηαγξάθνληαη
θαη νη ζπλαηήζεηο θαζψο θαη ηπρφλ απνθιίζεηο απφ ην πξφγξακκα.
γ. πλαληήζεηο κεηαμχ καζεηψλ – θαζεγεηψλ
Ο αξηζκφο ησλ ζπλαληήζεσλ έρεη πξνζδηνξηζηεί ζην ζρεηηθφ πξφγξακκα ηεο
νκάδαο ζπληνληζκνχ θαη απνζθνπνχλ ζην λα ζπληνλίζνπλ ηε δξάζε ησλ
καζεηψλ φζνλ αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο.
Ζ
πξαγκαηνπνίεζή
ηνπο
ειέγρεηαη
βάζεη
ηνπ
αληηζηνίρνπ
ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
δ. Πξνκήζεηα πιηθψλ, Καηαζθεπή ζηνχληην βηληενζθφπεζεο
Ήδε κε ηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο ηηο ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο ζα πξέπεη λα
θαηαξηηζηεί ε ιίζηα κε ηα απαξαίηεηα πιηθά γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
θαηαζθεπή ηνπ ζηνχληην βηληενζθφπεζεο θαη ζα πξέπεη λα δξνκνινγεζεί ε
γξήγνξε θαηαζθεπή ηνπ. Ζ ελέξγεηα γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
θαζεγήηξηα Καιιηηερληθψλ θαη εθηειείηαη απφ ηνπο καζεηέο ζην πιαίζην ηνπ
αληίζηνηρνπ καζήκαηνο.
ε. Παξαγσγή βηληενζθνπεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, δηδαθηηθνχ
ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ θαη ρξήζε ηνπο

–

Ζ νκάδα ζπληνληζκνχ ζρεδηάδεη θαη πξαγκαηνπνηεί φπσο έρεη δηακνξθψζεη
ζην πξφγξακκα ηεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο βηληενζθφπεζεο ησλ πεηξακαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ αθνχ πξψηα είλαη δηαζέζηκν θαη ην απαξαίηεην
ππνζηεξηθηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ ηεο δξάζεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηφζν ηεο
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βηληενζθφπεζεο φζν θαη ηεο εθηέιεζεο ησλ πεηξακάησλ πξνηείλεηαη λα
γίλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο.
ζη. Καηαρψξηζε ηνπ πιηθνχ ειεθηξνληθά θαη αλάξηεζε ηνπ ζην θαλάιη
ηνπ ζρνιείνπ
Ζ θαηαρψξηζε ηνπ πιηθνχ ζην δηαδίθηπν θαη πξνψζεζε ηνπ απνηειεί έξγν
ηεο νκάδαο ζπληνληζκνχ γίλεηαη δηαξθψο ήδε κε ηηο πξψηεο θηφιαο
βηληενζθνπήζεηο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ελέξγεηα απηή αθνχ ζηφρνο
είλαη ην πιηθφ πνπ ζα αλαπηπρζεί λα είλαη αμηφινγν, νξγαλσκέλν θαη
δηαζέζηκν θαη αμηνπνηήζηκν θαη γηα ηα επφκελα ζρνιηθά έηε θαζψο θαη γηα
άιια ζρνιεία ηεο ρψξαο.
Ε2. Αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο
ηφρνο Α. Αλάπηπμε θαιψλ πξαθηηθψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ καζεηψλ θαη
θαζεγεηψλ γηα ηελ παξαγσγή ςεθηαθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Ζ επηηπρήο πινπνίεζε ηεο δξάζεο δηαπηζηψλεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
ζπλαληήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ θαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ
βηληενζθνπήζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο. Δθηηκάηαη
επίζεο θαη απφ ηα πξαθηηθά ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ αθνινπζνχλ ηηο
επηζθέςεηο θαη απφ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ
καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ.
ηφρνο Β. Αλάπηπμε θαιψλ πξαθηηθψλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ θαζεγεηψλ
ίδηαο αιιά θαη δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ γηα ηελ παξαγσγή ςεθηαθνχ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ην ζρεδηαζκφ δηαζεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Ζ επηηπρία ηεο ελέξγεηαο εθηηκάηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλαληήζεσλ
ησλ θαζεγεηψλ ησλ δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, απφ ηελ
ηήξεζε ησλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη ηελ πνηφηεηα φζνλ αθνξά ηελ
θαηαζθεπή ηνπ ζηνχληην, ηελ κεηάθξαζε θαη ηνλ ππνηηηιηζκφ ησλ
επηιεγκέλσλ βίληεν.
ηφρνο Γ. ρεδηαζκφο, παξαγσγή θαη αμηνπνίεζε ςεθηαθνχ δηδαθηηθνχ
πιηθνχ (βηληενζθνπεκέλεο πεηξακαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο καζεηψλ θαη
θαζεγεηψλ) θαη ζπλνδεπηηθνχ πιηθνχ (θχιια εξγαζίαο, δηδαθηηθέο
ζεκεηψζεηο θηι.) γηα εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηε
δηδαζθαιία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ζην εξγαζηήξην.
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Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Ζ επηηπρία ηεο ελέξγεηαο εθηηκάηαη απφ ηελ πνηθηιία θαη ηελ πνηφηεηα ησλ
βηληενζθνπεκέλσλ πεηξακαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ηνπ
ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ πνπ παξάγεηαη, απφ ηε ρξεζηηθφηεηά θαη ηε
δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ. Ζ δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο ηνπ
πιηθνχ θαη ζε άιιεο δηδαθηηθέο εθαξκνγέο είλαη έλα αθφκε ζηνηρείν πνπ
αλαδεηθλχεη ηελ αμία ηνπ θαη ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο.
ηφρνο Γ. Αλάπηπμε ηξάπεδαο ςεθηαθνχ πιηθνχ θαη βίληεν, δηαζέζηκν κέζσ
δηαδηθηχνπ, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ
Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Καηαρψξηζε ηνπ πιηθνχ δηαδηθηπαθά ζην θαλάιη ηνπ ζρνιείνπ ζε πιαηθφξκεο
φπσο ην Youtube θηι., ππνηηηιηζκφο ηνπ ζηα αγγιηθά θαη αμηνπνίεζή ηνπ
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ.
Ζ αλάπηπμε θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ θαλαιηνχ κε βηληενζθνπεκέλεο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ππνζηεξηθηηθφ δηδαθηηθφ πιηθφ είλαη έλα πξψην ηεθκήξην
γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηαο. Έλα δεχηεξν ζηνηρείν πνπ
αλαδεηθλχεη ηελ πνηφηεηά ηνπ είλαη ε αμηνπνίεζή ηνπ θαη απφ άιινπο
εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, καζεηέο αιιά θαη εθπαηδεπηηθνχο άιισλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Ζ «νινθιήξσζε» ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο κε ην ηέινο ηνπ
ζρνιηθνχ έηνπο δειψλεη απιψο ηελ πξνζπάζεηα θαιιηέξγεηαο κηα λέαο
θνπιηνχξαο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Χζηφζν, ε πξαγκαηηθή επηηπρία ηεο φιεο δξάζεο ζα
αλαδεηρζεί απφ ηε ζπλέρηζε θαη ηε δπλακηθή ηεο αλάπηπμε ζηηο επφκελεο
ζρνιηθέο ρξνληέο. Ζ επηηπρία κπνξεί επίζεο λα θαλεί απφ ηελ
επηζθεςηκφηεηα ζην site κε ηα βηληενζθνπεκέλα πεηξάκαηα.
ηφρνο Δ. πλέληεπμε ηχπνπ ρνιείνπ καδί κε γνλείο γηα άλνηγκα ζρνιείνπ
ζηελ θνηλσλία. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα εληππσζεί ζηε ζπλείδεζε ηεο
ηνπηθήο αιιά θαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο φηη ην Γπκλάζην Κνπηζνπξά είλαη
έλα πξσηνπφξν ζρνιείν πνπ εθαξκφδεη θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ
λα βειηηψζεη ηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ.
Ζ. Έθζεζε απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Παξάιιεια κε ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο αλαπηχζζεηαη θαη ησλ «εγρεηξίδην
εθαξκνγήο ηεο δξάζεο» πνπ ζπλνςίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα πξέπεη
λα εξγαζηνχλ θαη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη, ψζηε θαη άιιεο νκάδεο
εθπαηδεπηηθψλ ζην κέιινλ εθαξκφζνπλ επηηπρψο ην ζρέδην δξάζεο. ην
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εγρεηξίδην παξαηίζεηαη ε έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα, φπσο: δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη
νξγάλσζεο ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ ρξφλνπ,
επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, παξεθθιίζεηο ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη
αλαζεσξήζεηο ηνπ ζρεδίνπ, επηδξάζεηο ζε δηάθνξνπο δείθηεο, βαζκφο
ηθαλνπνίεζεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ
δξάζεο, γεληθή εθηίκεζε ηεο επηηπρίαο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, πξννπηηθέο.
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8.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕ ΠΡΑΚΣΙΚΕ
&
ΠΡΑΚΣΙΚΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΑΘΗΣΩΝ
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8.1.

3ο Γυμνάσιο Ελευσίνας Αττικής

Παιδαγωγικές Πρακτικές και Αξιολόγηση Μαθητών

χέδιο Δράσης

«Περιγραφική αξιολόγηση μαθητή»
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Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ
ρνιηθή Μνλάδα: 3ν Γπκλάζην Διεπζίλαο, Γπηηθήο Αηηηθήο
Γηεύζπλζε: Γπθηέα 27
Σειέθσλν: 210 5542735 -2105543627
e-mail: mail@3gyme-elefs.att.sch.gr
Ηζηνζειίδα: http://3gym-elefs.att.sch.gr
Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο : «Πεξηγξαθηθή αμηνιόγεζε καζεηή»
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 25 εβδνκάδεο

θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
θνπνί ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ:
α. ε αλαιπηηθή εθηίκεζε ηεο φιεο πξνζπάζεηαο ηνπ καζεηή, ηεο παξνπζίαο ηνπ κέζα
ζηελ ηάμε, ηεο πξνφδνπ ηνπ θαη πνιιψλ άιισλ παξακέηξσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηε
ζπλνιηθή εηθφλα ηνπ,
β. ε ζθαηξηθή θαη αληηθεηκεληθφηεξε απνηχπσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ,
θαζψο επίζεο ε δπλαηφηεηα ηεθκεξίσζεο ηεο αξηζκεηηθήο εθηίκεζεο ησλ επηδφζεψλ
ηνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ,
γ. ε αλαηξνθνδφηεζε παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ,
δ. ε αλάπηπμε δπλαηφηεηαο απηνθξηηηθήο θαη απηνγλσζίαο ηνπ καζεηή.
Κύξηα Απνηειέζκαηα
Ζ Αμηνιφγεζε, ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ιφγσ ηεο
πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Νένπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ απφ ηελ
ρνιηθή Μνλάδα καο, εκπινπηίζηεθε θαη κε άιιεο κεζφδνπο, φπσο απηή ηεο
ζπλέληεπμεο θαη ηνπ e-portfolio κέζσ δηαθνξεηηθψλ ειεθηξνληθψλ
πεξηβαιιφλησλ πνπ ιεηηνπξγνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο
δηδαζθαιίαο ηνπο, π.ρ.:
- ην LMS http://lg.mysch.gr/claroline/claroline1105/ πνπ ιεηηνπξγεί απφ ηελ αξρή
ηεο ρξνληάο θαη πξνζθέξεη αλαηξνθνδφηεζε ζηνπο καζεηέο θαη παξαθνινχζεζε
ηεο πξνφδνπ ηνπο απφ ηνπο θαζεγεηέο
- ην WIKI http://3gymelefsina-engdeutfran.wikispaces.com/ φπνπ νη καζεηέο
θαηαζέηνπλ ηα ςεθηαθά πξντφληα ηνπο.
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Σν ζεηηθφ ζηνηρείν ήηαλ φηη έγηλε αλαιπηηθφηεξε απνηχπσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη
ησλ ηδηαηηεξνηήησλ ησλ καζεηψλ.
Ζ βαζηθή αμηνπνίεζε ηεο δξάζεο αθνξά ζηελ ηξνθνδφηεζε ησλ δηδαθηηθψλ
πξαθηηθψλ, αλαζηνραζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αλαηξνθνδφηεζε ηεο
δηδαθηηθήο πξαθηηθήο.
Οη απαηηήζεηο ηνπ Νένπ Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ θαζνξίδνπλ θαη λέα θξηηήξηα
Πεξηγξαθηθήο Αμηνιφγεζεο άξα θαη ηεο θπζηθήο ηνπο θαηαγξαθήο ζε
αληίζηνηρεο θφξκεο, απφ φπνπ ζα παξάγνληαη θαη αλαθνξέο (reports) γηα ηελ
ελεκέξσζε ησλ γνληψλ κε ηξφπν πην θαηαλνεηφ-ζπγθεληξσηηθφ. Ζ δηαδηθαζία
απηή ζηαδηαθά ζα πξέπεη λα ππνζηεξηρζεί κε κεγάιν βαζκφ απηνκαηνπνίεζεο,
ψζηε απφ ηηο αξρηθέο θφξκεο εηζαγσγήο λα πξνθχπηνπλ απηφκαηα ηα reports
πξνο ηνπο γνλείο.

Παξνπζηάδνληαη:
Ζ Έθζεζε Ηεξάξρεζεο Πξνηεξαηνηήησλ, Δπηινγήο θαη Γηακφξθσζεο ρεδίσλ
Γξάζεο, ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην ρέδην Γξάζεο πνπ πινπνηήζεθε θαηά ην
ζρνιηθφ έηνο 2011-2012.
Ζ θφξκα Πεξηγξαθηθήο Αμηνιφγεζεο ηνπ καζεηή πνπ δηακνξθψζεθε ζην πιαίζην
ηεο δξάζεο.
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Έκθεζη Ιεπάπσηζηρ Πποηεπαιοηήηων,
Επιλογήσ και Διαμόρφωςησ χεδίων Δράςησ

χολικό ζτοσ 2010-11

1. Ιεράρχθςθ των Ρροτεραιοτιτων/ Επιλογι Σχεδίων Δράςθσ

Α. Θ διαδικαςία ιεράρχθςθσ των προτεραιοτιτων για δράςθ πραγματοποιικθκε ςτα τζλθ
Μαρτίου και διιρκεςε δφο εβδομάδεσ. υμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί του προγράμματοσ
αυτοαξιολόγθςθσ ςε ςυνεργαςία με τθ χ. φμβουλο Παιδαγωγικισ Ευκφνθσ, κα Ελ.
Γκαρτηονίκα.

Β. 1. Εκτιμϊντασ τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ 4.3. καταλιξαμε
ςτο ςυμπζραςμα ότι οι παιδαγωγικζσ πρακτικζσ που εφαρμόηονται δθμιουργοφν ςε
ικανοποιθτικό βακμό το κατάλλθλο παιδαγωγικό κλίμα και εξαςφαλίηουν τθν ομαλι λειτουργία
τθσ ςχολικισ τάξθσ. Εντοφτοισ, εντοπίςαμε κάποια προβλιματα και αδυναμίεσ, όπου κα πρζπει
να εςτιάςουμε τθν προςοχι μασ:
 Χρειάηεται, καταρχιν,

να δοκεί μεγαλφτερθ ζμφαςθ ςτισ ομαδοςυνεργατικζσ

δραςτθριότθτεσ των μακθτϊν, κακϊσ αυτζσ παρουςιάηονται ςχετικά περιοριςμζνεσ.
 Ζμφαςθ επίςθσ κα πρζπει να δοκεί και ςτθν περαιτζρω δραςτθριοποίθςθ των
μακθτικϊν κοινοτιτων, οι οποίεσ παρουςιάηονται μάλλον αδρανείσ.
 Σζλοσ, ζνα ακόμα ςθμείο το οποίο χριηει προςοχισ είναι το επίπεδο κορφβου μζςα ςτισ
τάξεισ, για το οποίο οι απόψεισ κακθγθτϊν και μακθτϊν διίςτανται, με τουσ μακθτζσ να
κρίνουν με μεγαλφτερθ αυςτθρότθτα τουσ εαυτοφσ τουσ.
 ε ό,τι αφορά ςτισ πρακτικζσ αξιολόγθςθσ και, αφοφ λάβαμε υπόψθ μασ τα ςυγκρίςιμα
ςτοιχεία από τισ απαντιςεισ κακθγθτϊν και μακθτϊν, αλλά και τισ προτιμιςεισ των
μακθτϊν για τον τρόπο αξιολόγθςισ τουσ, καταλιξαμε ςτο ςυμπζραςμα ότι κα είχε
ιδιαίτερο ενδιαφζρον να κζςουμε ςε ευρφτερθ εφαρμογι τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ.
Πιςτεφουμε ότι με τον τρόπο αυτό κα μασ δοκεί θ δυνατότθτα να ζχουμε πλθρζςτερθ
εικόνα για τθν πρόοδο κάκε μακθτι και ςυνεπϊσ πιο αξιόπιςτθ αξιολόγθςθ.
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2. Εκτιμϊντασ τα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ του δείκτθ 3.1 καταλιξαμε
ςτο ςυμπζραςμα ότι οι διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου
είναι ςε πολφ υψθλό επίπεδο ,αλλά θ ςυνεργατικότθτα ανάμεςα ςτουσ κακθγθτζσ ςε
παιδαγωγικά –διδακτικά κζματα χρειάηεται περαιτζρω βελτίωςθ. Γι αυτό προτείνουμε:
 Θ Διεφκυνςθ του ςχολείου πρζπει να αναλάβει πρωτοβουλίεσ για περιςςότερθ
ςυνεργαςία

ςε επίπεδο παιδαγωγικϊν προςεγγίςεων και ίςωσ πιο οργανωμζνεσ

ςυναντιςεισ με οριοκετθμζνουσ και περιςςότερο ςτοχευμζνουσ άξονεσ ςυνεργαςίασ.
 Κα πρζπει να ενιςχυκεί και να ξεπεραςτεί το άγχοσ του ανοίγματοσ τθσ ςχολικισ τάξθσ
και τθσ ετεροπαρατιρθςθσ.
 Κα πρζπει να γίνει επιμόρφωςθ των κακθγθτϊν ςε κζματα ςυνεργατικϊν πρακτικϊν.
Γ. Για το ςκοπό αυτό επιλζχκθκαν οι δράςεισ:
«Εφαρμογι τθσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ ςε επιλεγμζνα τμιματα του ςχολείου»
«Επιμόρφωςθ ςε κζματα ςυνεργατικϊν πρακτικϊν διδαςκαλίασ – εφαρμογι»

2. Οργάνωςθ - Διαμόρφωςθ Σχεδίων Δράςθσ
Από αρχζσ Απριλίου ωσ τζλθ Μαΐου πραγματοποιικθκαν τζςςερισ ςυναντιςεισ

τθσ

ομάδασ και επιμζρουσ ςυναντιςεισ ανά ηεφγθ. ε μία ςυνάντθςθ παραβρζκθκε και θ χ.
φμβουλοσ.
Παρατθρικθκε δυςκολία ωσ προσ το χρόνο των κοινϊν ςυναντιςεων, οι οποίεσ ζπρεπε να
γίνουν εκτόσ ωρϊν εργαςίασ, ςυχνά δε και εκτόσ ςχολείου.
Δεδομζνου ότι θ περιγραφικι αξιολόγθςθ δεν ζχει εφαρμοςτεί ςε εκτεταμζνθ κλίμακα
και, άρα, κα πρζπει να ορίςουμε εμείσ το πλαίςιο δράςθσ, παρουςιάςτθκαν δυςκολίεσ και
προβλθματιςμοί, ωσ προσ τον αρικμό των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν, τον αρικμό των
τμθμάτων που κα αξιολογθκοφν με το νζο τρόπο, τθ διαμόρφωςθ των δελτίων τθσ περιγραφικισ
αξιολόγθςθσ, κακϊσ και τον τρόπο κοινοποίθςισ τουσ ςτουσ άμεςα ενδιαφερομζνουσ.
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Σχζδιο Δράςθσ

4ο Ρεδίο: Εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ
Τομζασ: Οργάνωςθ τθσ τάξθσ
Δείκτθσ 4.3: Ανάπτυξθ και εφαρμογι παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και πρακτικϊν αξιολόγθςθσ
των μακθτϊν
Τίτλοσ: Ρεριγραφικι αξιολόγθςθ μακθτϊν
Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Από τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ διαπιςτϊκθκε ότι, ςε ό,τι αφορά ςτισ πρακτικζσ αξιολόγθςθσ, κα
είχε ιδιαίτερο ενδιαφζρον να κζςουμε ςε ευρφτερθ εφαρμογι τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ. Αυτι
παρζχει ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθ δυνατότθτα για ουςιαςτικότερθ αξιολόγθςθ των μακθτϊν τουσ. Ο
βακμόσ αποτελεί μία ζνδειξθ, με τθν οποία πολλζσ φορζσ ο μακθτισ δεν αντιλαμβάνεται απολφτωσ τι
πρζπει να κάνει για ν’ ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ τοφ μακιματοσ. Με τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ
ο εκπαιδευτικόσ μπορεί να εκφράςει πλθρζςτερα τθ γνϊμθ του για τθν προςπάκεια και το
ενδιαφζρον των μακθτϊν του, για τθν προςοχι και τθ ςυμμετοχι του ςτο μάκθμα και ςτισ λοιπζσ
δραςτθριότθτεσ του χολείου, για τισ κλίςεισ και τα ενδιαφζροντά τουσ, για τισ ικανότθτεσ και τισ
αδυναμίεσ τουσ. Ζτςι επιτυγχάνεται θ ςφαιρικι αξιολόγθςθ των μακθτϊν και δφναται να τεκμθριωκεί
θ αρικμθτικι εκτίμθςθ των επιδόςεϊν τουσ.
2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ αναμζνεται να ενιςχφςει τθ ςυλλογικότθτα ανάμεςα ςτουσ
εκπαιδευτικοφσ, τισ ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν και να αξιοποιιςει τθν παιδαγωγικι
και διδακτικι εμπειρία τοφ εκπαιδευτικοφ δυναμικοφ του ςχολείου. Επίςθσ θ όλθ δράςθ αναμζνεται
να επθρεάςει τθ ςχζςθ των δφο βαςικϊν παραγόντων αγωγισ του μακθτι, του ςχολείου και τθσ
οικογζνειασ.
(υγκεκριμζνα αλλθλεπίδραςθ προβλζπεται με τουσ δείκτεσ: 3.1, 3.2.1, 3.2.2, 3.3, 4.2, 4.5, 5.2 και 5.3)
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3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου
Για τθν εφαρμογι τθσ δράςθσ αξιοποιοφνται τα ζντυπα που ιδθ ζχουν διαμορφϊςει κακθγθτζσ για
τθν παρακολοφκθςθ τθσ επιμζλειασ και επίδοςθσ των μακθτϊν.
Επίςθσ, αξιοποιείται θ υπάρχουςα υλικοτεχνικι υποδομι ςτισ ΣΠΕ, κακϊσ θ φπαρξθ δικτφου Θ/Τ
κακιςτά δυνατι τθν πρόςβαςθ όλων των εκπαιδευτικϊν ςε βάςεισ δεδομζνων και ςτθν πλατφόρμα
επικοινωνίασ, θ οποία προβλζπεται να δθμιουργθκεί από το ςχζδιο δράςθσ του δείκτθ 3.1.

Β. 1. Σκοπόσ – ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ

κοπόσ του ςχεδίου δράςθσ είναι :
α. θ αναλυτικι εκτίμθςθ τθσ όλθσ προςπάκειασ του μακθτι, τθσ παρουςίασ του μζςα ςτθν τάξθ, τθσ
προόδου του και πολλϊν άλλων παραμζτρων που διαμορφϊνουν τθ ςυνολικι εικόνα του,
β. θ ςφαιρικι και αντικειμενικότερθ αποτφπωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των μακθτϊν, κακϊσ επίςθσ θ
δυνατότθτα τεκμθρίωςθσ τθσ αρικμθτικισ εκτίμθςθσ των επιδόςεϊν τουσ από τον εκπαιδευτικό,
γ. θ ανατροφοδότθςθ παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και διδακτικϊν προςεγγίςεων του εκπαιδευτικοφ,
δ. θ ανάπτυξθ δυνατότθτασ αυτοκριτικισ και αυτογνωςίασ του μακθτι.
2. Ειδικοί ςτόχοι
α. Θ κινθτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν για ςυμμετοχι ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και
καινοτόμεσ δράςεισ
β. Ενεργόσ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ και διαμόρφωςθ εκ μζρουσ
τουσ κετικισ ςτάςθσ απζναντι ςτισ καινοτόμεσ δράςεισ
γ. Θ διάχυςθ των αποτελεςμάτων των δράςεων ςτθ ςχολικι κοινότθτα.

Γ. Κριτιρια Επιτυχίασ τθσ Δράςθσ

α. Βελτίωςθ των επιδόςεων των μακθτϊν.
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β. Αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ των εκπαιδευτικϊν ςτθ δράςθ
γ. Βελτίωςθ τθσ ςυνεργατικότθτασ των εκπαιδευτικϊν.
δ. Πρόοδοσ ςτθ ςχζςθ και ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν και γονζων.
Δ. Μεκοδολογία υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ

1. Στρατθγικζσ εφαρμογισ
α. Ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν
Θ Διευκφντρια και οι ομάδεσ αυτοαξιολόγθςθσ κα ενθμερϊςουν το φλλογο Διδαςκόντων για τισ
δυνατότθτεσ ανάπτυξθσ και τθ μεκοδολογία εφαρμογισ τισ ςυγκεκριμζνθσ δράςθσ, με ςτόχο τθ
μεγαλφτερθ ςυμμετοχικότθτα.
β. Σχεδιαςμόσ και οργάνωςθ
Θ δράςθ κα εφαρμοςτεί ςε δφο τουλάχιςτον τμιματα του χολείου. Κάκε κακθγθτισ κα τθν
υλοποιιςει ςε ζνα μάκθμα τθσ ειδικότθτάσ του. Κα ςχεδιαςτοφν ζνα γενικό δελτίο περιγραφικισ
αξιολόγθςθσ με ςτοιχεία τθσ μακθςιακισ ςυμπεριφοράσ του μακθτι και ζνα δελτίο που κα αφορά ςε
επιμζρουσ μακιματα.
Σα ςτοιχεία που ςυλλζγονται ςτα δελτία κα καταχωρίηονται ςε ενιαία φόρμα ςε θλεκτρονικι μορφι
μζςω του δικτφου των υπολογιςτϊν και μετά από επεξεργαςία τουσ κα εξάγονται ςυγκεντρωτικά
αποτελζςματα – ςυμπεράςματα.
Ο τρόποσ κοινοποίθςθσ των αποτελεςμάτων ςτουσ γονείσ κα αποφαςιςτεί αναλόγωσ με τθν πορεία
τθσ δράςθσ.
ε όλθ τθ διάρκεια τθσ δράςθσ και δεδομζνου του πιλοτικοφ τθσ χαρακτιρα κα υπάρχει διαρκισ
ανατροφοδότθςθ τθσ όλθσ διαδικαςίασ, με ςτόχο τθ βελτίωςθ του παραγόμενου ζργου.
γ. Ενθμζρωςθ γονζων
Οργάνωςθ ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων με τουσ γονείσ για το περιεχόμενο τθσ δράςθσ που
πρόκειται να υλοποιθκεί από τθ ςχολικι μονάδα και τισ δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ τουσ. Οι
ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ, από τθ
διευκφντρια και ομάδεσ εκπαιδευτικϊν, αλλά και κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ δράςθσ, αν χρειάηεται.

279

δ. Ραρουςίαςθ των αποτελεςμάτων
Θ παρουςίαςθ των αποτελεςμάτων τθσ δράςθσ περιλαμβάνει:
α. Ενθμζρωςθ του υλλόγου Κακθγθτϊν ςτισ παιδαγωγικζσ ςυναντιςεισ.
β. Ενθμζρωςθ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ του χολείου, ςχετικά με τθν υλοποίθςθ του ςχεδίου δράςθσ.
γ. Οργάνωςθ παρουςίαςθσ τθσ δράςθσ ςτο τζλοσ του ςχολικοφ ζτουσ, με τθ μορφι ανοιχτισ
εκδιλωςθσ ςτουσ γονείσ και τθν τοπικι κοινωνία.
2. Οργανωτικζσ δομζσ
Τπεφκυνοσ ςυντονιςμοφ τθσ δράςθσ ορίηεται ο υποδιευκυντισ. τθ διαδικαςία τθσ δράςθσ
μετζχουν εκπαιδευτικοί, μακθτζσ και γονείσ, ενϊ ςυμμετζχουν ςυμβουλευτικά οι χολικοί φμβουλοι.
3. Ραρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ
Δεν προβλζπονται ςθμαντικζσ παρεμβάςεισ ςτο πρόγραμμα τθσ ςχολικισ μονάδασ. Οι ςυνεδριάςεισ
των ομάδων εργαςίασ πραγματοποιοφνται ςτο ςχολείο εκτόσ διδακτικϊν ωρϊν. Οι ενθμερωτικζσ
ςυναντιςεισ των Γονζων κα πραγματοποιθκοφν απογευματινζσ ϊρεσ. Σο ωράριο των εκπαιδευτικϊν
που υλοποιοφν τισ ςχολικζσ δραςτθριότθτεσ ακολουκεί τα οριηόμενα από το κεςμικό πλαίςιο.

Ε. Ρόροι – Μζςα του ςχεδίου δράςθσ
1. Ανκρϊπινο δυναμικό
Διευκφντρια και φλλογοσ διδαςκόντων
Μακθτζσ
φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων
χολικοί φμβουλοι
2. Χρόνοσ
Σο ςχζδιο δράςθσ αναμζνεται να διαρκζςει όλθ τθ ςχολικι χρονιά. Ακολουκείται το κεςμικό
πλαίςιο όςον αφορά τθ διάρκεια, το ωράριο υλοποίθςθσ των προγραμμάτων, τισ ϊρεσ απαςχόλθςθσ
των εκπαιδευτικϊν.
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3. Υλικοτεχνικι υποδομι
Κα αξιοποιθκεί ο εξοπλιςμόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Θ αίκουςα πολλαπλϊν χριςεων του ςχολείου
κα χρθςιμοποιθκεί για τισ παρουςιάςεισ και τισ ενθμερϊςεισ.
4. Οικονομικοί πόροι
Γραφικι φλθ (ντοςιζ, χαρτί φωτοτυπίασ Α4 κλπ): 200 €
Ζνα φορθτό υπολογιςτι: 500€
Ζναν εξωτερικό ςκλθρό δίςκο για δίκτυο: 200 €
Πρόγραμμα επεξεργαςίασ δεδομζνων: 200 €
5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
Θμερολόγιο παρακολοφκθςθσ εργαςιϊν ομάδασ δράςθσ
Θμερολόγιο ςχολείου
Ανάπτυξθ προγράμματοσ καταγραφισ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων.
6. Ρθγζσ
Βαςικζσ πθγζσ άντλθςθσ πλθροφοριϊν για τθ διοργάνωςθ και υλοποίθςθ του προγράμματοσ είναι:
α. Οι οδθγίεσ εφαρμογισ των νζων μζτρων αξιολόγθςθσ των μακθτϊν Γυμναςίου του Παιδαγωγικοφ
Λνςτιτοφτου.
β. χετικζσ δθμοςιεφςεισ ςτο διαδίκτυο
γ. «Θ Αξιολόγθςθ των μακθτϊν» Π.Ε.Κ. Καβάλασ
δ. Ενθμζρωςθ ςχετικά με τθν περιγραφικι αξιολόγθςθ όπωσ εφαρμόηεται ςτον ουθδικό
εκπαιδευτικό ςφςτθμα, μζςω του Προγράμματοσ Comenius.

ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
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Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ
1ο τρίμθνο: Σεπτζμβριοσ-Νοζμβριοσ
Με τθν ζναρξθ τθσ ςχολικισ χρονιάσ κα γίνουν ςυναντιςεισ των εκπαιδευτικϊν κατά ειδικότθτεσ για
τθ διαμόρφωςθ των δελτίων και κα επιλεγεί το Πρόγραμμα επεξεργαςίασ δεδομζνων
Κα επιλεγοφν τα τμιματα και τα μακιματα ςτα οποία κα εφαρμοςτεί θ δράςθ, με τθν
οριςτικοποίθςθ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν.
Κα ενθμερωκοφν οι μακθτζσ και οι γονείσ τουσ ςχετικά με τθ νζα μορφι αξιολόγθςθσ.
Κα πραγματοποιοφνται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα ςυναντιςεισ των ςυμμετεχόντων
εκπαιδευτικϊν για τον ζλεγχο τθσ πορείασ τθσ δράςθσ.
Σζλοσ Νοεμβρίου κα γίνει ςτατιςτικι επεξεργαςία των αποτελεςμάτων και ερμθνεία τουσ, ϊςτε να
εφαρμοςτοφν οι κατάλλθλεσ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ πρακτικζσ για τθν επίλυςθ των
προβλθμάτων που εντοπίςτθκαν ςτθν επίδοςθ των μακθτϊν.
τθν Παιδαγωγικι ςυνάντθςθ ςτο τζλοσ του 1ου τριμινου κα γίνει παρουςίαςθ και αξιολόγθςθ τθσ
μζχρι τότε πορείασ τθσ δράςθσ, με ςτόχο τθν ανατροφοδότθςθ τθσ διαδικαςίασ.
Σα αποτελζςματα τθσ περιγραφικισ αξιολόγθςθσ κα ανακοινωκοφν ςτουσ γονείσ κατά τθν επίδοςθ
των ελζγχων προόδου.
2ο τρίμθνο: Δεκζμβριοσ-Φεβρουάριοσ
Οριςτικοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ και προςπάκεια για επζκταςι τθσ. τθν Παιδαγωγικι ςυνάντθςθ
ςτο τζλοσ του 2ου τριμινου κα γίνει εκ νζου εκτίμθςθ των αποτελεςμάτων τθσ δράςθσ.
3ο τρίμθνο: Μάρτιοσ-Μάιοσ
υνζχιςθ τθσ δράςθσ.
Μετά το πζρασ των εξετάςεων κα γίνει τελικι αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ από τον φλλογο των
κακθγθτϊν και κα οργανωκεί θ παρουςίαςι τθσ ςτουσ γονείσ και τθν τοπικι κοινωνία ςε ανοιχτι
εκδιλωςθ.
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3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΦΟΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΜΑΘΘΤΘ
ΜΑΘΘΜΑ

……………………………………..

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΜΑΘΘΤΘ
……………………………………..

ΤΑΞΘ
……..

ΣΧ. ΕΤΟΣ
…………..
…… ΤΙΜΘΝΟ
ΜΘΝ ΜΘΝ ΜΘΝ Μ.Ο.

ΕΡΕΞΘΓΘΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΘ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ο μακθτισ
βακμολογείται
με κλίμακα :
1, 2, 3, 4.

Α. ΡΟΣΟΧΘ-ΡΟΣΡΑΘΕΙΑΕΓΑΤΙΚΟΤΘΤΑ-ΣΥΝΕΡΕΙΑ

1. Προςζχει ςτο μάκθμα
2. Χαρακτθρίηεται για τθν εργατικότθτα
και τθν προςπάκεια που καταβάλλει
3. Ανταποκρίνεται με ςυνζπεια ςτισ
υποχρεϊςεισ του ςτο μάκθμα

1. Ανάλογα με
τθν περίπτωςθ
ςθμαίνει :
-χεδόν ποτζ ι
-χεδόν
κακόλου ι
-Κακόλου
ικανοποιθτικά

4. Θ προςπάκειά του καταλιγει ςε
κετικό αποτζλεςμα

Β. ΡΑΑΤΘΘΤΙΚΟΤΘΤΑΜΕΘΟΔΙΚΟΤΘΤΑ-ΚΙΣΘ
1. Ζχει παρατθρθτικότθτα

2. Ανάλογα με
τθν περίπτωςθ
ςθμαίνει :

2.Εργάηεται μεκοδικά

-Μερικζσ
φορζσ ι

3.Διακζτει κριτικι ςκζψθ

-Λίγο ι
-Μζτρια

Γ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ ΣΕ ΔΑΣΤΘΙΟΤΘΤΕΣ283

ΣΥΝΕΓΑΤΙΚΟΤΘΤΑ

1. υμμετζχει ςτθ διδακτικι-μακθςιακι
διαδικαςία
2. υνεργάηεται αρμονικά ςτθν τάξθ όταν
απαιτείται
3. υμμετζχει ςτισ ποικίλεσ
δραςτθριότθτεσ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ

Δ. ΚΛΙΣΕΙΣ-ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΑ

3. Ανάλογα με
τθν περίπτωςθ
ςθμαίνει :
-υχνά ι
-Αρκετά ι
–Αρκετά
καλι/ά

1. Δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφζρον για το
ςυγκεκριμζνο μάκθμα
2.Αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ που
προάγουν το μάκθμα

Ε. ΧΘΣΘ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
1. Χρθςιμοποιεί ορκά τον προφορικό
λόγο

4. Ανάλογα με
τθν περίπτωςθ
ςθμαίνει :

2. Χρθςιμοποιεί ορκά τον γραπτό λόγο

Πάντοτε ι
-Πάρα πολφ ι

ΣΤ. ΓΕΝΙΚΘ ΕΡΙΔΟΣΘ

-Πολφ καλι/ά
ζωσ άριςτα

Κάτω από τον Μ.Ο
Περίπου ςτον Μ.Ο
Πάνω από τον Μ.Ο

ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ - ΓΕΝΙΚΘ ΕΚΤΙΜΘΣΘ
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8.2.
Γυμνάσιο Λαιμού Πρεσπών Υλώρινας

Παιδαγωγικές Πρακτικές και Αξιολόγηση Μαθητών

χέδιο Δράσης

«Ας αξιολογηθούμε άμεσα και ψηφιακά»
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Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ
ρνιηθή Μνλάδα: ΓΤΜΝΑΗΟ – Λ.Σ. ΛΑΗΜΟΤ ΠΡΔΠΩΝ, Φιώξηλαο
Γηεύζπλζε: Λαηκόο Πξεζπώλ η.θ. 53077, Φιώξηλα
Σειέθσλν: 23850 – 51395 , 51330
e-mail: mail@gym-laimou.flo.sch.gr
Αξηζκόο δηδαζθόλησλ θαηά ην 2011-12: 19
Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο : «Αο αμηνινγεζνύκε άκεζα θαη ςεθηαθά»
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 30 εβδνκάδεο

θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
θνπφο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε βειηίσζε σο πξνο ηνλ ρξφλν παξαγσγήο θαη ε
θαηαγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ πξνο ηελ άηππε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ».
ηφρνη ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ:
1. Ζ δεκηνπξγία αξρεηαθνχ πιηθνχ κε δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο φισλ ησλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ.
2. Ζ δεκηνπξγία «ςεθηαθήο θαξηέιαο» θάζε καζεηή κε θαηαγεγξακκέλεο ηηο
επηδφζεηο ηνπ, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
3. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ παξαγσγή επηπιένλ εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ γηα ηελ άηππε αμηνιφγεζε (εθηφο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ) ησλ καζεηψλ.
4. Να κπνξνχλ νη καζεηέο θαη νη γνλείο – θεδεκφλεο λα επηβιέπνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο
αλά πάζα ζηηγκή, παξαθνινπζψληαο ηηο επηδφζεηο ηνπο ειεθηξνληθά.

Κύξηα Απνηειέζκαηα

Θεηηθά ζηνηρεία ηεο δξάζεο ήηαλ:
 ε ζπκβνιή ηεο ζηελ πξνζέγγηζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πνπ ήδε ππήξραλ ζηε
ζρνιηθή κνλάδα, απφ κηα άιιε ζθνπηά, ρξήζηκε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη
ζηελ αλαηξνθνδφηεζε πνπ κπνξεί λα παξέρεη.
 ε παξαθίλεζε ησλ ζπλαδέιθσλ λα αληηκεησπίζνπλ κε άιιε ζεψξεζε θάηη
δηαθνξεηηθφ θαη "θαηλνηφκν" ζηηο παγησκέλεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηελ
αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο.
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 ε ηθαλνπνηεηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δξάζεο απφ ην καζεηηθφ δπλακηθφ. Αλ θαη
πξεζβεχεη άιιν έλαλ ηξφπν "εμέηαζεο – αμηνιφγεζεο" ησλ επηδφζεψλ ηνπο, ηα
εξσηεκαηνιφγηα έδεημαλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληί ηεο.
 ε επθνιία ρεηξηζκνχ ηνπ ίδηνπ ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο εθαξκνγήο ηφζν απφ
εθπαηδεπηηθνχο φζν θαη απφ καζεηέο. Απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ, φπνηνο
κπνξεί θαη γξάθεη θείκελν ζην MS Word ή ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θεηκελνγξάθν
κπνξεί θαη λα εηζάγεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο. Απφ
ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ ε ρξήζε κφλν ηνπ πνληηθηνχ (mouse) ζηηο απαληήζεηο ησλ
ειεθηξνληθψλ δνθηκαζηψλ απέδεημε φηη αθφκα θαη καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο
αλάγθεο κπνξνχλ άλεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζε ηέηνηνπ είδνπο αμηνινγήζεηο.
 ε ηαρχηεηα δηακφξθσζεο, δηεμαγσγήο θαη αμηνιφγεζεο ειεθηξνληθψλ ηεζη κέζσ
ησλ εθαξκνγψλ "TestMaker" θαη "TESTRESULTS".
ε ελδνζρνιηθφ επίπεδν, φπσο έδεημαλ θαη ηα εξσηεκαηνιφγηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην
ζρέδην δξάζεο:
 θαίλεηαη ρξήζηκν σο πξαθηηθή αμηνιφγεζεο
 ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο πξαθηηθέο είλαη θαηάιιειν γηα ηελ αμηνιφγεζε καζεηψλ
παξέρεη αλαηξνθνδφηεζε ζηε δηδαζθαιία.

Ραρουςιάηονται:
 το χζδιο Δράςθσ του ςχολείου,
 θ Ετιςια Ζκκεςθ Αυτοαξιολόγθςθσ βϋ ζτουσ του ςχολείου (2011-12)
 τα Ερωτθματολόγια Εκπαιδευτικϊν και Μακθτϊν που διαμορφϊκθκαν για τθν
αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ.
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ΓΤΜΝΑΗΟ & ΛΤΚΔΗΑΚΔ ΣΑΞΔΗ ΛΑΗΜΟΤ ΠΡΔΠΩΝ
ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ ΠΟΤ
ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΑΔΔ

ΤΛΟΠΟΗΖΘΖΚΔ

ΚΑΣΑ

ΣΟ

2ν

ΔΣΟ

Πεδίν: 4ν Δθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο
Σνκέαο: Γ' Οξγάλσζε ηεο ηάμεο
Γείθηεο: 4.3 Αλάπηπμε θαη εθαξκνγή παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ

Σίηινο: "Αο αμηνινγεζνύκε άκεζα θαη ςεθηαθά"

Α. Αλαγθαηόηεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. Λόγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο
Θέηνληαο σο ζηφρν ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ δξάζεσλ, νη νπνίεο, εθφζνλ
αμηνινγεζνχλ ζεηηθά, ζα ήηαλ αμηνπνηήζηκεο απφ ηελ ππφινηπε εθπαηδεπηηθή
θνηλφηεηα.
2. Αιιειεπίδξαζε κε άιινπο δείθηεο
Αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ηνκείο:
- ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΣΑΞΖ
Γείθηεο Αμηνιφγεζεο 4.3. Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Παηδαγσγηθψλ Πξαθηηθψλ θαη
Πξαθηηθψλ Αμηνιφγεζεο ησλ Μαζεηψλ
- ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΔΠΗΣΔΤΓΜΑΣΑ ΣΩΝ ΜΑΘΖΣΩΝ
Γείθηεο Αμηνιφγεζεο 5.2. Δπίδνζε θαη Πξφνδνο ησλ Μαζεηψλ
3. Αλαθνξέο ζε θαιέο πξαθηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ
Γελ ππάξρνπλ θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα θαηλνηφκν ζρέδην δξάζεο.
Β. θνπόο – ζηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. θνπόο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
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Ζ βειηίσζε σο πξνο ηνλ ρξφλν παξαγσγήο θαη ε θαηαγξαθή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ
πξνο ηελ άηππε αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ.
2. Δηδηθνί ζηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. Ζ δεκηνπξγία αξρεηαθνχ πιηθνχ κε δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο φισλ ησλ γλσζηηθψλ
αληηθεηκέλσλ.
2. Ζ δεκηνπξγία «ςεθηαθήο θαξηέιαο» θάζε καζεηή κε θαηαγεγξακκέλεο ηηο
επηδφζεηο ηνπ, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
3. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ παξαγσγή επηπιένλ εθπαηδεπηηθνχ
πιηθνχ γηα ηελ άηππε αμηνιφγεζε (εθηφο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ) ησλ καζεηψλ.
4. Να κπνξνχλ νη καζεηέο θαη νη γνλείο – θεδεκφλεο λα επηβιέπνπλ ηελ πξφνδφ ηνπο
αλά πάζα ζηηγκή, παξαθνινπζψληαο ηηο επηδφζεηο ηνπο ειεθηξνληθά.
Γ. Κξηηήξηα Δπηηπρίαο ηεο Γξάζεο
1. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ θαζεγεηψλ ζηελ δεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ κε πιηθφ
γηα ηελ αμηνιφγεζε.
2. Ζ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ζηελ ηάμε ηνπ ςεθηαθνχ πιηθνχ γηα ηηο νιηγφιεπηεο
δνθηκαζίεο ησλ καζεηψλ αλά δηδαθηηθφ αληηθείκελν.
3. Ζ απνδνρή ηεο εθαξκνγήο απφ ην καζεηηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ.
4. Ζ ζπληήξεζε θαη αμηνπνίεζε ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ κε ηηο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ.
Γ. Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. ηξαηεγηθέο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Α. πγθεθξηκέλεο κέζνδνη
1. Γεληθή παξνπζίαζε – επίδεημε ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ “TestMaker – Tester”
ηεο "Igneon Software" θαηά ην δπλαηφλ ζην ζχλνιν ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ.
2. Άηππεο ελδνζρνιηθέο ελεκεξψζεηο – επηκνξθψζεηο απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ζρεδίνπ
δξάζεο γηα ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο θαη αμηνπνίεζή ηεο ζηελ ηάμε κε έκθαζε ζηνπο
αθφινπζνπο 3 ηνκείο:
α) Δηζαγσγή – ηξνπνπνίεζε εξσηήζεσλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο.
β) Γεκηνπξγία ηεζη αμηνιφγεζεο καζεηψλ
γ) Δμαγσγή θαη αλάιπζε απνηειεζκάησλ
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3. Γηαξθήο επίβιεςε ηφζν ηεο αλάπηπμεο – ζπληήξεζεο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηεο
εθαξκνγήο φζν θαη ηεο αμηνπνίεζήο ηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
4. Έξεπλα απνδνρήο ηεο εθαξκνγήο απφ ην καζεηηθφ – εθπαηδεπηηθφ δπλακηθφ ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά θαη απφ ην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ.
5. Έξεπλα επέθηαζεο ηεο εθαξκνγήο απφ ην ηνπηθφ δίθηπν (lan network) ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο, ζην επξχηεξν δηαδίθηπν (internet) κε ηε ρξήζε πιαηθφξκαο ζην
παλειιήλην ζρνιηθφ δίθηπν (sch.gr).
Β. πγθεθξηκέλε ζπκβνιή ηνπ θάζε παξάγνληα πνπ ζα ζπκκεηέρεη ζε απηέο
1. Μηα πεηπρεκέλε επίδεημε – παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηεο
ζρνιηθήο κνλάδαο, ζα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ελζάξξπλζε εκπινθήο ηνπο κε ην
ζρέδην δξάζεο, κηαο θαη ζα είλαη ε πξψηε εληχπσζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ
πξνζθέξεη ε ίδηα, ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
2. Οη άηππεο ελδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο – ελεκεξψζεηο ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ζα
επηιέμνπλ λα εκπιαθνχλ ζην ζρέδην δξάζεο ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ θαιχηεξε ρξήζε
θαη αμηνπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. Έηζη κε πην πνηνηηθή εξγαζία θαη ιηγφηεξν ρξφλν ζα
απνδψζνπλ πεξηζζφηεξν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο.
3. Ζ δηαξθήο επίβιεςε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο θξίλεηαη απαξαίηεηε ηφζν γηα ηελ
επίηεπμε ησλ ζηφρσλ φζν θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε γηα βειηίσζε ηεο πνξείαο ηνπ.
4. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, ζπρλέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο
εκπιεθφκελνπο ζπλαδέιθνπο θαη εξσηεκαηνιφγηα πξνο καζεηέο θαη γνλείο, ζα
εξεπλνχλ θαηά πφζν είλαη απνδεθηή ε ίδηα εθαξκνγή θαη ε αμηνπνίεζή ηεο κέζα ζηελ
ηάμε. Δπίζεο ζα πξνηείλνληαη πηζαλέο βειηηψζεηο ή ζπκπιεξσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο γηα
ηηο «ειιείςεηο» τθσ εθαξκνγήο ή ηνπ ηξφπνπ αμηνπνίεζήο ηεο.
5. ηελ ηειηθή θάζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη θξφληκν λα εξεπλεζεί θαηά πφζν
κπνξεί κηα ηέηνηα εθαξκνγή ή θάπνηα παξαιιαγή ηεο (θαηά πξνηίκεζε ζε ινγηζκηθφ
αλνηθηνχ θψδηθα), λα επεθηαζεί ζην επξχηεξν δηαδίθηπν κε θηινμελία ζην παλειιήλην
ζρνιηθφ δίθηπν. Δδψ πξνθαλψο ζα γίλνπλ θαη ζπδεηήζεηο κε ηνπο αξκφδηνπο ησλ
ΠΛΖΝΔΣ ηεο ηνπηθήο πεξηθέξεηαο.
2. Οξγαλσηηθέο δνκέο
Τπεχζπλνο ηεο Γξάζεο νξίδεηαη ν Ράπηεο Θεφδσξνο, θαζεγεηήο θιάδνπ ΠΔ04.01.
ην ζρέδην ζπλεπηθνπξνχλ θαηά πξνηεξαηφηεηα ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ, νη καζεηέο
ηνπ ζρνιείνπ, ν ζχκβνπινο γηα ηελ παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ηνπ ζρνιείνπ θαη νη
ζχκβνπινη ησλ αληίζηνηρσλ εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ πνπ ζα εκπιαθνχλ ζην
εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο βάζεο δεδνκέλσλ τθσ εθαξκνγήο. πγθεθξηκέλα πξνβιέπεηαη
ε αθφινπζε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ:
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1. Ράπηεο Θεφδσξνο, θαζεγεηήο θιάδνπ ΠΔ04.01, σο ζπληεξεηήο θαη επηβιέπσλ ηεο
εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ.
2. Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ σο ηξνθνδφηεο θαη ρξήζηεο ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ.

3. Παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ζρνιείνπ ή ζρνιηθήο ηάμεο
Γελ απαηηνχληαη.
Δ. Πόξνη – Μέζα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. Αλζξώπηλν δπλακηθό
1. Ο ζχιινγνο δηδαζθφλησλ.
2. Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ.
3. Ο ζχκβνπινο γηα ηελ παηδαγσγηθή θαζνδήγεζε ηνπ ζρνιείνπ.
4. Οη ζχκβνπινη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θιάδσλ.
2. Υξόλνο
Έλαο κήλαο γηα ηελ ελεκέξσζε – άηππε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ
ρξήζε ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ. Αθνινχζσο ε θαηλνηφκνο δξάζε ζα εθαξκφδεηαη
θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο θαη κέρξη ηελ έλαξμε ησλ ελδνζρνιηθψλ
εμεηάζεσλ.
3. Τιηθνηερληθή Τπνδνκή
Σν εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ ζρνιείνπ, δηαζέζηκνη ππνινγηζηέο ζην Γξαθείν
Γηδαζθφλησλ θαη ζηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ. πγθεθξηκέλα:
1. Κεληξηθή κνλάδα Ζ/Τ – server γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ.
2. Πεξηθεξεηαθέο κνλάδεο Ζ/Τ – clients γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ δηαγλσζηηθψλ
δνθηκαζηψλ ςτισ αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.
3. Γηαδξαζηηθά ζπζηήκαηα θαη εμνπιηζκφο γηα ηελ νκαδηθή εξγαζία ζηηο αίζνπζεο
δηδαζθαιίαο.
4. Δθαξκνγή ινγηζκηθνχ βάζεο δεδνκέλσλ (ηχπνπ access) γηα ηελ ζπιινγή θαη
αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ – δεδνκέλσλ απφ ηηο δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο.
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4. Οηθνλνκηθνί πόξνη
Λφγσ ηνπ φηη ε παξνχζα εθαξκνγή ινγηζκηθνχ γηα ηελ νπνία έθαλε έξεπλα ν
επηβιέπσλ θαζεγεηήο θ. Ράπηεο, είλαη δνθηκαζηηθνχ ηχπνπ (trial), θξίλεηαη
απαξαίηεηε ε πξνκήζεηα πιήξνπο ιεηηνπξγηθφηεηαο ινγηζκηθνχ, ην νπνίν ζα
επεθηείλεη ηηο δπλαηφηεηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ θαηλνηφκν δξάζε.
Κφζηνο πξνκήζεηαο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ: πεξί ηα 600 €
Μεξηθφ θφζηνο γηα ηελ δξάζε: 600 €.

5. Δξγαιεία παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο
1. Παξαθνινχζεζε ηεο πιεξφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ σο πξνο ην πιηθφ γηα
τισ νιηγφιεπηεο δνθηκαζίεο ησλ καζεηψλ.
2. Καηαγξαθή εκεξνινγηαθνχ ηχπνπ ηεο επηζθεςηκφηεηαο εθ κέξνπο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, γηα απνζήθεπζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
3. Καηαγξαθή ησλ δνθηκαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.
4. Έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ.

6. Πεγέο
Με επζχλε ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαηά ην δνθνχλ αμηνπνίεζε πεγψλ.

Σ. Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
ΔΠ

ΟΚΣ

ΝΟΔ -

ΜΑΡ -

ΦΔΒ

ΜΑΗ

Παξνπζίαζε – επίδεημε ηεο εθαξκνγήο
Δλδνζρνιηθέο επηκνξθψζεηο ελεκεξψζεηο
Αλάπηπμε – αμηνπνίεζε εθαξκνγήο
Δπίβιεςε - αλαηξνθνδφηεζε
Έξεπλα απνδνρήο
Έξεπλα επέθηαζεο
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Ε. Γηαδηθαζίεο παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη αμηνιόγεζεο
ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Ε1. Παξαθνινύζεζε – Αλαηξνθνδόηεζε Δλεξγεηώλ
1. Άηππεο ελεκεξψζεηο – επηκνξθψζεηο ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν απφ ηνλ επηβιέπνληα
θ. Ράπηε Θεφδσξν, γηα ηελ νξζή θαηαγξαθή θαη ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ ζηελ
εθαξκνγή ινγηζκηθνχ.
2. Παξαθνινχζεζε - επίβιεςε ησλ εηζαρζέλησλ ζηνηρείσλ ζηελ βάζε δεδνκέλσλ ηεο
εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ απφ ηελ αξκφδηα νκάδα.
3. Παξαθνινχζεζε – επίβιεςε ηεο δηεμαγσγήο ησλ άηππσλ δηαγλσζηηθψλ
δνθηκαζηψλ ςτισ ηάμεηο.
4. Παξαθνινχζεζε – επίβιεςε ησλ ζπιιερζέλησλ απνηειεζκάησλ θαη αμηνπνίεζή
ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
5. Παξαθνινχζεζε ηεο πιεξφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ σο πξνο ην πιηθφ γηα
τισ νιηγφιεπηεο δνθηκαζίεο ησλ καζεηψλ.
6. Καηαγξαθή εκεξνινγηαθνχ ηχπνπ ηεο επηζθεςηκφηεηαο εθ κέξνπο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, γηα απνζήθεπζε εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
7. Καηαγξαθή ησλ δνθηκαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη.
8. Έξεπλα κε εξσηεκαηνιφγηα γηα ηελ ρξεζηκφηεηα ηεο εθαξκνγήο ινγηζκηθνχ.
Ε2. Αμηνιόγεζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
ηφρνο 1: Ζ δεκηνπξγία αξρεηαθνχ πιηθνχ κε δηαγλσζηηθέο δνθηκαζίεο φισλ ησλ
γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ.
Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Σα θξηηήξηα ειέγρνπ επηηπρίαο ηνπ ζηφρνπ είλαη θαζαξά πνζνηηθά. Θεσξείηαη
επηηπρήο ε πξνζέγγηζε, αλ ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο ηειηθά έρεη
θαηαρσξίζεη πιηθφ πεξίπνπ ην 50% ησλ ζπλαδέιθσλ θαζεγεηψλ θαη 40 εξσηήζεηο
ηνπιάρηζηνλ έθαζηνο αλά αληηθείκελν –κάζεκα πνπ δηδάζθεη.
ηφρνο 2: Ζ δεκηνπξγία «ςεθηαθήο θαξηέιαο» θάζε καζεηή κε θαηαγεγξακκέλεο ηηο
επηδφζεηο ηνπ, θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο.
Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Ο ζηφρνο ζα ζεσξεζεί επηηπρήο αλ γηα ηνπο καζεηέο ηνπιάρηζηνλ 4 ηάμεσλ –
ηκεκάησλ τθσ ζρνιηθήο κνλάδαο, ππάξρεη αμηφινγν πιήζνο δνθηκαζηψλ (κεγαιχηεξν
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ηνπ 6) έηζη ψζηε λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή θαη ε «ςεθηαθή θαξηέια» θάζε καζεηή
γηα ηελ εηήζηα επίδνζή ηνπ.
ηφρνο 3: Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ παξαγσγή επηπιένλ
εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ άηππε αμηνιφγεζε (εθηφο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ)
ησλ καζεηψλ.
Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Ζ ππέξβαζε ηνπ πνζνζηνχ 50% απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο ζπλαδέιθνπο ζην ζρέδην
δξάζεο θαη ε ππέξβαζε ηνπ πιήζνπο ησλ 40 εξσηήζεσλ ζε θάζε δηδαθηηθφ
αληηθείκελν.
ηφρνο 4: Να κπνξνχλ νη καζεηέο θαη νη γνλείο – θεδεκφλεο λα επηβιέπνπλ ηελ
πξφνδφ τουσ αλά πάζα ζηηγκή, παξαθνινπζψληαο ηηο επηδφζεηο ηνπο ειεθηξνληθά.
Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Ζ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ πέξαλ ησλ θαζνξηζκέλσλ
ειέγρσλ επίδνζεο, απφ ηα ςεθηαθά αξρεία πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ.

Ζ. Έθζεζε απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Παξαηίζεηαη ε έθζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζηελ νπνία
πεξηιακβάλνληαη ζέκαηα, φπσο: δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ησλ νκάδσλ
εξγαζίαο, δηεπζέηεζε πξνβιεκάησλ ρξφλνπ, επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο,
παξεθθιίζεηο ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη αλαζεσξήζεηο ηνπ ζρεδίνπ, επηδξάζεηο ζε
δηάθνξνπο δείθηεο, βαζκφο ηθαλνπνίεζεο τθσ εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο απφ ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, γεληθή εθηίκεζε τθσ επηηπρίαο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο,
πξννπηηθέο.
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ΓΤΜΝΑΙΟ – Λ.Σ. ΛΑΙΜΟΤ ΠΡΕΠΩΝ

Α. Αξιολόγηση ηλεκτρονικού τεστ – Ερωτηματολόγιο
Εκπαιδευτικών

Σο ηλεκτρονικό τεστ:
1. ας φαίνεται χρήσιμο ως πρακτική αξιολόγησης;
Ναι 

Όχι 

2. Είναι κατάλληλο για την αξιολόγηση των μαθητών;
Ναι 

Όχι  ε συνδυασμό με άλλες πρακτικές 

- Αν Όχι , γιατί κατά τη γνώμη μου κυρίως: (επιλέξτε ένα από τα
παρακάτω)
α. δεν αποδίδει την ακριβή εικόνα του μαθητή 
β. αφήνει αναξιολόγητες άλλες πλευρές της εργασίας του 
γ. ευνοεί την τυχαία επιλογή 
δ. καλύπτει εν μέρει μόνον τους σκοπούς του μαθήματός μου 
- Αν επιλέξατε το (δ), τι μάθημα διδάσκετε;
Θεωρητικό 

Θετικό  Σεχνολ. 

3. ας βοήθησε στη γενικότερη αξιολόγηση των μαθητών σας;
Καθόλου 

Λίγο 

Αρκετά 

Πολύ 

4. Θα επιθυμούσατε τη συχνότερη χρήση του;
Ναι



Όχι 

5. Παρείχε ανατροφοδότηση για τη διδασκαλία σας;
Ναι



Όχι 

6. Αν στο τμήμα σας υπήρχαν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
διευκολύνθηκαν από τη χρήση του Η/Τ;
Ναι 

Όχι 

7. Πώς αξιολογείτε τη διαδικασία ως προς το χρόνο προετοιμασίας ενός
ηλεκτρονικού τεστ:
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Κακή 

Μέτρια 

Ικανοποιητική  Άριστη 

8. Πώς αξιολογείτε τη διαδικασία ως προς το χρόνο έκδοσης των
αποτελεσμάτων ενός ηλεκτρονικού τεστ;
Κακή 

Μέτρια 

Ικανοποιητική



Άριστη 

Β. Αξιολόγηση ηλεκτρονικού τεστ – Ερωτηματολόγιο Μαθητών

Α. Ικανότητα χειρισμού Η/Τ, Β. Λογισμικό, Γ. Διαδικασίες, Δ.
Περιεχόμενο
Α. Ανάλογα με την απάντησή σας βάλτε ένα συν (+) στα παρακάτω
κουτάκια
1. Είχατε στο παρελθόν επιχειρήσει να λύσετε ανάλογα τεστ εκτός
σχολείου;
Ναι



Όχι 

2. Φρησιμοποιείτε τον υπολογιστή για τα μαθήματα σας;
Ναι



Όχι 

3. Φρησιμοποιείτε εύκολα το πληκτρολόγιο και το ποντίκι (mouse);
Ναι



Όχι 

4. Ξέρετε να γράφετε ένα κείμενο στον υπολογιστή;
Ναι



Όχι 

5. ας δημιούργησε άγχος το ηλεκτρονικό τεστ;
Πολύ λίγο 

Μέτρια  Αρκετά 

Πολύ 

Β+Γ. Βαθμολογήστε σε κάθε κουτάκι με κατώτερο το 1 και ανώτερο το 5
την απάντησή σας
6. Ήταν φιλικό το πρόγραμμα της ηλεκτρονικής δοκιμασίας; 
7. Ήταν εύκολες οι οδηγίες στην οθόνη; 
8. Είχατε ασκηθεί στην εκτέλεση των οδηγιών της οθόνης; 
9. Ήσασταν σίγουροι/ες για τις απαντήσεις σας ; 
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Δ. Ανάλογα με την απάντησή σας, βάλτε ένα συν ( +) στα παρακάτω
κουτάκια:
10. Οι ερωτήσεις σας φάνηκαν: εύκολες  δύσκολες  μέτριες 
11. Για το χρόνο που είχατε οι ερωτήσεις ήταν: λίγες  αρκετές 
πολλές 
12. Οι ερωτήσεις είχαν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας;
Ναι 

Όχι 

Μερικές φορές 

13. Θέλατε να διορθώσετε κάποια απάντησή σας και δε μπορέσατε;
Ναι 

Όχι



1-2 φορές 

14. Σο ηλεκτρονικό τεστ σας φαίνεται κατάλληλο για να ελέγχει τις
γνώσεις σας;
Ναι 

Όχι



ε ορισμένα μαθήματα 

15. το τέλος του κάθε τεστ συζητούσατε με τους συμμαθητές σας για τις
απαντήσεις;
Ναι 

Όχι



ε ορισμένες περιπτώσεις 
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9.

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ
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9.1.

ΕΠΑΛ Καλλονής Λέσβου

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

χέδιο Δράσης :

«Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διδακτικών Πρακτικών μέσω
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων»
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Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ
ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑΛ ΚΑΛΛΟΝΖ ΛΔΒΟΤ, Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ
Γηεύζπλζε: Καιινλή Λέζβνπ - 81107
Σειέθσλν: 2253029070
e-mail: epal-kallon@les.sch.gr
Αξηζκόο δηδαζθόλησλ θαηά ην 2011-12: 27
Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο : «Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Γηδαθηηθώλ Πξαθηηθώλ
κέζσ Δθπαηδεπηηθώλ Πξνγξακκάησλ»
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 24 εβδνκάδεο

θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
θνπφο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε αλάπηπμε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ κέζσ αλαδήηεζεο, εχξεζεο θαη εθαξκνγήο
θαηλνηφκσλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ ψζηε λα πξνσζεζνχλ φρη κφλν θαηλνηφκεο
δξάζεηο, αιιά θαη θαηλνηφκνη ηξφπνη ζθέςεο θαη αληίιεςεο κε απνηέιεζκα ηελ
ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ ζε ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαη ην μεδίπισκα ηνπ
ηδηαίηεξνπ ηαιέληνπ ηνπ καζεηή».
Κύξηα Απνηειέζκαηα
 Δπεθξάηεζε πλεχκα ζπλεξγαζίαο, ηφζν ζηελ θαηάζηξσζε θαη έγθαηξε ππνβνιή
ησλ 10 εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ηειηθά αλαπηχρζεθαλ, φζν θαη ζηελ
πινπνίεζή ησλ.
 Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ πνιχ κεγάιε. πλερήο ε παξνπζία θαη ελεξγφο
ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ, ηνπ ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ θαη φζσλ απφ ηελ ηνπηθή
θνηλσλία δεηήζεθε ε ζπλδξνκή.
 Δμππεξεηήζεθε απφιπηα ν βαζηθφο ζηφρνο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο, ν νπνίνο ήηαλ ε
βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ θαη ε άλνδνο ηνπ πήρε ησλ
πξνζδνθηψλ ηνπο κέζα απφ ην αίζζεκα ηεο ηθαλνπνίεζεο πνπ απηνί αηζζάλνληαη
απφ ηελ πινπνίεζε ηελ δξάζεσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο.
 Ζ πινπνίεζε ηνπ .Γ είρε ζεηηθφ αληίθηππν ηφζν ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ
φζν θαη ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Σα ζεκαληηθά επηηεχγκαηα –
απνηέιεζκα ηνπ .Γ. είραλ επεξγεηηθή επίδξαζε ηφζν ζηελ ςπρνινγία ησλ
καζεηψλ, φζν θαη ζηελ αληίιεςε πνπ απηνί είραλ γηα ην ζρνιείν ηνπο. Έγηλαλ
ζπλεξγάζηκνη, πιεζίαζαλ ηνπο θαζεγεηέο ηνπο θαη αηζζάλζεθαλ πεξήθαλνη γηα ηα
δεκηνπξγήκαηα ηνπο.
 Μεζνδεχηεθε ε ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ
 Τπνβιήζεθαλ θαη έηπραλ έγθξηζεο 11 πξνγξάκκαηα θαη απνθαζίζηεθε ε
αλάπηπμε 6 αθφκα παξάιιεισλ δξάζεσλ.
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 Ζ εθαξκνγή απηνχ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο, ζα είλαη ρξήζηκε γηα φιεο ηεο ζρνιηθέο
κνλάδεο, ηδηαίηεξα φκσο γηα ζρνιεία κε ηε δεδνκέλε ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ
δπλακηθνχ, κε ηα γλσζηά πξνβιήκαηα ζηελ επίδνζή ηνπο θαη ηε ρακειή
απηνεθηίκεζε πνπ θπζηνινγηθά νδεγεί ζε ρακειέο πξνζδνθίεο. Δίλαη πιένλ
βέβαην πσο νη καζεηέο απηνί κέζσ ηεο εθαξκνγήο ηέηνησλ ζρεδίσλ, εληάζζνληαη
ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη γίλνληαη απνηειεζκαηηθνί, φηαλ
θαηαπηάλνληαη κε αληηθείκελα πνπ απνθιίλνπλ απφ ηα θαζηεξσκέλα.
Παξνπζηάδεηαη
Σν ρέδην Γξάζεο ηνπ ζρνιείνπ.
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ΔΠΑΛ Καιινλήο Λέζβνπ
ρέδην Γξάζεο : «Αλάπηπμε θαη Δθαξκνγή Γηδαθηηθψλ Πξαθηηθψλ κέζσ
Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ»
Δηζαγσγή
Με ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ Σνκέσλ:
Πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο
Οξγάλσζε ηεο ηάμεο
απφ ηελ Οινκέιεηα εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο απηναμηνιφγεζεο ηεο ζρνιηθήο
καο κνλάδαο, απνθαζίζηεθε ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ελφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα
θαζέλαλ απφ ηνπο δπν Σνκείο.
Γεκηνπξγήζεθαλ δχν αλεμάξηεηεο Οκάδεο Δξγαζίαο:
Ζ Οκάδα Α κε ζπληνληζηή ηνλ Άξε Μαβίδε (ΠΔ18.02).
Ζ Οκάδα Β κε ζπληνληζηή ηνλ Βαγγέιε Αιεμηάδε (ΠΔ06).
κε απνζηνιή ηελ ζχληαμε ησλ ρεδίσλ Γξάζεο ζε πξψηε θάζε θαη ηελ εθαξκνγή
ηνπο ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά.
ηηο επφκελεο ζειίδεο παξνπζηάδεηαη ην project πνπ ε Οκάδα B ζπλέηαμε θαη
παξνπζίαζε πξνο έγθξηζε ζηελ Οινκέιεηα χζηεξα απφ 4 ζπλεδξηάζεηο.
Α. Αλαγθαηόηεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. Λόγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο.
ηε θάζε ηεο πζηεκαηηθήο Γηεξεχλεζεο δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη αλάγθε
αλάιεςεο πεξηζζνηέξσλ πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα επηδξάζνπλ βειηησηηθά ζηνλ ηνκέα
ηεο αλάπηπμεο ζπλεξγαηηθφηεηαο, ζηελ δηεξεχλεζε θαη αλεχξεζε θαηλνηφκσλ
παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ

θαη ζην αίζζεκα ηφλσζεο ηεο απηνεθηίκεζεο καζεηψλ

θαη εθπαηδεπηηθψλ.
Ζ κέρξη ηψξα εκπεηξία έρεη θαηαδείμεη πσο ε εθαξκνγή κεγάινπ αξηζκνχ
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ ην Λχθεηφ καο, απνηειεί κηα θαιή πξαθηηθή πνπ
πξέπεη λα ζπζηεκαηνηεζεί θαη λα δηεπξπλζεί. Ζ αλάιεςε δξάζεο κέζσ ησλ
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εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη κηα δνθηκαζκέλε πξαθηηθή πνπ θηλείηαη ζε απηήλ
ηελ θαηεχζπλζε θαη θξίζεθε ζθφπηκν λα αμηνπνηεζεί.
2. Αιιειεπίδξαζε κε άιινπο δείθηεο
Ζ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη πξαθηηθψλ αλακέλεηαη λα
επεξεάζνπλ:
Σνλ βαζκφ απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ, πνπ είλαη βαζηθφο ζηφρνο ηνπ
ζρνιείνπ (ζπζρέηηζε κε 5ν Πεδίν: Δθπαηδεπηηθά Απνηειέζκαηα).
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ αληηιακβάλνληαη καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί ηηο
έλλνηεο ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ακθίδξνκεο αλαηξνθνδφηεζεο (ζπζρέηηζε κε
3ν Πεδίν: Κιίκα θαη ρέζεηο ζην ρνιείν).
ηελ αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ καζεηψλ θαη
εθπαηδεπηηθψλ (ζπζρέηηζε κε 3ν Πεδίν: Κιίκα θαη ρέζεηο ζην ρνιείν).
Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ησλ ζπλζεθψλ
δηαβίσζεο κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ (ζπζρέηηζε κε 1ν Πεδίν: Μέζα –
Πόξνη –Αλζξώπηλν Γπλακηθό).
Σελ εηθφλα ηνπ ζρνιείνπ ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. (ζπζρέηηζε κε 3ν Πεδίν:
Κιίκα θαη ρέζεηο ζην ρνιείν).
3. Αλαθνξέο ζε θαιέο πξαθηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ.
Σν Δπαγγεικαηηθφ Λχθεην Καιινλήο έρεη καθξά εκπεηξία επηηπρεκέλεο ζπκκεηνρήο
ζηελ αλάιεςε θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Ζ πινχζηα απηή
εκπεηξία ζηελ κεζνδνινγία θαη πινπνίεζε Δθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, ζα είλαη
πνιχηηκε βνήζεηα γηα ηελ επηηπρεκέλε πνξεία ηεο δξάζεο.
Β. θνπόο – ζηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. θνπόο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
θνπφο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ ηξφπνπ εθαξκνγήο ησλ
εθπαηδεπηηθψλ

πξνγξακκάησλ

κέζσ

αλαδήηεζεο,

εχξεζεο

θαη

εθαξκνγήο

θαηλνηφκσλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ ψζηε λα πξνσζεζνχλ φρη κφλν θαηλνηφκεο
δξάζεηο, αιιά θαη θαηλνηφκνη ηξφπνη ζθέςεο θαη αληίιεςεο κε απνηέιεζκα ηελ
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ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ ζε ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαη ην μεδίπισκα ηνπ
ηδηαίηεξνπ ηαιέληνπ ηνπ καζεηή.
Σα παξαπάλσ ζεσξείηαη βέβαην φηη ζα ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ζηε βειηίσζε ηεο
καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ηελ βειηίσζε ησλ
ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θαη ηαπηφρξνλα ζα ππνγξακκίζνπλ ηνλ ξφιν ηνπ
ζρνιείνπ σο ελεξγνχ παξάγνληα ηεο θνηλσληθήο δσήο ηνπ ηφπνπ.
2. Δηδηθνί ζηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Α. Ζ ελζάξξπλζε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζε εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ζηνρεχνπλ ζε θαηλνηφκεο, πξαθηηθά
εθαξκφζηκεο δξάζεηο.
Β. Ο επαλαπξνζδηνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ πνπ αληηιακβάλνληαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο, αιιά θαη ηεο θχζεσο θαη
εθαξκνγήο ησλ ίδησλ ησλ πξνγξακκάησλ.
Γ. Ζ αλαδήηεζε εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, κε έκκεζν ζηφρν ηελ δηεξεχλεζε εθαξκνγήο
ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο δηδαζθαιίαο .
Γ. Σν άλνηγκα ησλ νκάδσλ δξάζεσο ζηελ θνηλσλία, ε επηδίσμε φρη κφλν ηεο
γλσζηνπνίεζεο δηεξγαζηψλ θαη απνηειεζκάησλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ , αιιά θαη ε
ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο απηέο, έηζη ψζηε λα
επηηεπρζεί ε εκπινθή θαη ζπλεξγαζία φζν ην δπλαηφλ πεξηζζνηέξσλ παξαγφλησλ ζηηο
δηεξγαζίεο.
Δ.

Ζ αλάιεςε θνηλσληθψλ δξάζεσλ κέζα ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.
Σ. Ζ ηφλσζε ηεο απηνεθηίκεζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ κέζα απφ ηνπο
επαλαπξνζδηνξηζκέλνπο ξφινπο πνπ ζα θιεζνχλ λα ελζσκαηψζνπλ ζην θαζεκεξηλφ
ηνπο καζεζηαθφ θαη θνηλσληθφ γίγλεζζαη.
Γ. Κξηηήξηα Δπηηπρίαο ηεο Γξάζεο (παξαδνηέα)
1. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά.
2. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εκπιεθνκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ
πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά.
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3. Ζ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ζε
ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή ρξνληά.
4. Ζ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ.
5. Ζ εχξεζε θαη πξαγκάησζε θαηλνηφκσλ πξαθηηθψλ εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.
6. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη ε επξεία δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ
ησλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.
7. Ζ ηφλσζε ηεο απηνεθηίκεζεο καζεηψλ κε αληαλάθιαζε ζηελ θαζεκεξηλή
ζρνιηθή θαη θνηλσληθή παξνπζία.
Γ. Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. ηξαηεγηθέο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Α. ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΓΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΥΟΛΗΚΩΝ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΩΝ:
χγθιηζε ηνπ ζπιιφγνπ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ, ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ
ιεηηνπξγίαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο θαη
ελεκέξσζή ηνπο γηα ηελ κεζνδνινγία εθαξκνγήο, ηηο ηδηαίηεξεο δπλαηφηεηεο πνπ
πξνζθέξνπλ νη δηαδηθαζίεο θαη ησλ δηεπθνιχλζεσλ πνπ κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ. Ο
.Γ ζα απνθαζίζεη ηε πγθξόηεζε νκάδαο έξγνπ πνπ ζα αλαιάβεη ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ πξνεηνηκαζία δηαδηθαζίαο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ρεδίνπ
Γξάζεο.
Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ ζπιιφγνπ θαη κέζσ ησλ κειψλ ηνπ ησλ καζεηψλ, γηα ηα
πιενλεθηήκαηα θαη ηα επεξγεηήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη δξαζηεξηφηεηεο.
Β. ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΓΟΝΔΩΝ
Μεηά ηελ ζχγθιηζε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ θαη ηηο θαηαιεθηηθέο απνθάζεηο, ζα
επαθνινπζήζνπλ ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο αξρηθά κε ην Γ. ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ
θαη αθνινχζσο κε ηελ νινκέιεηα ησλ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ ησλ καζεηψλ ηνπ
ζρνιείνπ, φπνπ ζα αλαιπζεί ην πεξηερφκελν ηεο δξάζεο θαη ζα ζπδεηεζνχλ ε εθ
κέξνπο ηνπο ζηήξημε ηνπ ζρεδίνπ θαη ε δπλαηή ζπκκεηνρή ζε απηήλ.
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2. Οξγαλσηηθέο δνκέο
Ζ δξάζε ζην ζχλνιφ ηεο ζηεξίδεηαη ζηηο ππάξρνπζεο νξγαλσηηθέο δνκέο ηνπ
ζρνιείνπ, φπσο ν χιινγνο Γηδαζθφλησλ, νη Μαζεηηθέο Κνηλφηεηεο, ν χιινγνο
Γνλέσλ θαη ηα ζεζκηθά φξγαλα πνπ ππνζηεξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν (ρνιηθφο
χκβνπινο). Σε γεληθή επζχλε πξνγξακκαηηζκνχ θαη επνπηείαο έρεη ν Γηεπζπληήο.
Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ην ζρεδηαζκφ θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο Γξάζεο
ζρεκαηίδεηαη ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ ππεχζπλν πληνληζηή
εθπφλεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο1, 6 κέιε απφ ην χιινγν Γηδαζθφλησλ θαη
εθπξνζψπνπο ησλ καζεηψλ πνπ εθηηκάηαη φηη κπνξνχλ αλ αληαπνθξηζνχλ ζηηο
απαηηήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο «Γξάζεο».
Καιείηαη ν ρνιηθφο χκβνπινο γηα λα ζπλδξάκεη ζην επίπεδν ησλ ηδεψλ θαη
απφςεσλ αιιά θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ αηηεκάησλ γηα επηκφξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αιιά θαη ηελ ζρεδίαζε θαη παξνρή ζρεηηθνχ κε ηελ εθαξκνγή
ινγηζκηθνχ.
Ζ νκάδα έξγνπ επηθνηλσλεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη θαηαγξάθεη ηηο
απνθάζεηο ηεο ζην ζρεηηθφ πξαθηηθφ. Ζ πξνεηνηκαζία γηα ηηο ζπλαληήζεηο γίλεηαη
κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
Ζ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ ζα ζηεξηρζεί αθελφο κελ ζηηο ήδε ππάξρνπζεο
νξγαλσηηθέο δνκέο ηνπ ζρνιείνπ, αθεηέξνπ δε ζηηο φπνηεο νξγαλσηηθέο δνκέο
ππάξρνπλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηεο ηνπηθνχ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Σε
γεληθή επζχλε πξνγξακκαηηζκνχ θαη επνπηείαο έρεη ν Γηεπζπληήο.
Κεληξηθφ ξφιν ζα έρεη ν πληνληζηήο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ν νπνίνο ζα έρεη ηελ
επζχλε ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο επνπηείαο ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ επηκέξνπο δξάζεσλ.
εκαληηθή αλακέλεηαη λα είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ ζηα πεδία ηεο
ζπκβνπιεπηηθήο, ησλ ηδεψλ αιιά θαη σο δηακεζνιαβεηή θαη πξνσζεηή ησλ
αηηεκάησλ θαη αλαγθψλ ησλ νπνίσλ ε ηθαλνπνίεζε ζα εμαξηάηαη απφ ηελ θεληξηθή
δηνίθεζε.
Πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή θαη έληαμε ζηελ φιε δνκή ησλ ζρεδίσλ δξάζεο, ελφο
αλεμάξηεηνπ - άκηζζνπ - ζπκβνχινπ-κέληνξα, εθηφο ζρνιείνπ, ηνπ νπνίνπ ζθνπφο
1

ε πεξίπησζε πνπ νη ζπληνληζηέο πνπ ήηαλ ππεχζπλνη γηα ηελ ζχληαμε ησλ Projects, δελ είλαη πιένλ
κέιε ηνπ ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ, αληηθαζίζηαληαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζπληή. Θα πξέπεη πάλησο λα
επηδησρζεί ε παξνπζία ησλ ζπληνληζηψλ ζηνλ .Γ ηνπ ζρνιείνπ.
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ζα είλαη ε παξνρή ζπκβνπιψλ, ε ελζάξξπλζε ησλ δξάζεσλ, ε ζηήξημε ησλ
ζπκκεηερφλησλ, αιιά θαη ε πξνζθνξά ηνπ βάξνπο ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ
γλψζεψλ ηνπ ε νπνία ζα πξνζδψζεη έλα απμεκέλν θχξνο ζηελ πινπνίεζε θαη ηα
απνηειέζκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ην πξφζσπν
απηφ είλαη :
Αλαγλσξηζκέλε αθαδεκατθή θαη θνηλσληθή αμία.
Απνδνρή απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα.
Αλακθηζβήηεην ήζνο θαη ζεβαζκφ ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ άιισλ.
Γηάζεζε γηα πξνζθνξά.
Γ. ρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε
Αλαιπηηθά:
Μέζσ αλαθνξάο ζηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο, φπσο απηφο
εγθξηζεί απφ ηνλ ζχιινγν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ:
Με ηελ έλαξμε ηεο ρνιηθήο Υξνληάο (θαη φρη αξγφηεξα απφ ην 1Ο Γεθαήκεξν
ηνπ Οθηψβξε) νη ππάξρνληεο θαζεγεηέο ζα ελεκεξσζνχλ, ζα ελεκεξψζνπλ
ηνπο καζεηέο θαη ζα θαηαζέζνπλ νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο αλάιεςεο
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηηο πξνεθηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ απηά λα
έρνπλ ζε θνηλσληθέο δξάζεηο.
Δλεκέξσζε Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ.
Όινη νη θαζεγεηέο ζα πξέπεη λα ππνβάινπλ πξνηάζεηο είηε αηνκηθά είηε ζε
ζπλεξγαζία κε άιινπο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ. (ε θακία πεξίπησζε ν
αξηζκόο ησλ ζπλεξγαδόκελσλ θαζεγεηώλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηνπο 2 αλά
πξόγξακκα).
Μέζα ζην ίδην ρξνληθφ πεξηζψξην (κε παξέθθιηζε έσο 5 εκεξψλ) ζα κπνξνχλ
θαη νκάδεο καζεηψλ λα θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο γηα δηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ηα
νπνία ζα ήζειαλ λα πινπνηεζνχλ θαη ζηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ. ε θακία
πεξίπησζε ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ αλά πξφγξακκα δελ ζα πξέπεη λα
ππεξβαίλεη ηνπο 12 καζεηέο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηάζεζεο φισλ ησλ πξνηάζεσλ πξνγξακκάησλ2
ν ζχιινγνο δηδαζθφλησλ θαη αληηπξνζσπεία καζεηψλ (ε ζύζηαζε ηεο νπνίαο

2

Σα πξνγξάκκαηα ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο, είλαη δπλαηφ λα ππνβάιινληαη πξνο έγθξηζε ζηε Γηεχζπλζε
Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Με δεδνκέλν ηνλ ρξφλν έγθξηζεο ησλ πξνγξακκάησλ (ζπλήζσο
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ζα απνθαζηζηεί), ζα θαηαιήγνπλ ζηελ ηειηθή επηινγή ησλ πξνγξακκάησλ ηα
νπνία ζα πινπνηεζνχλ θαη ζα θιεζνχλ νη καζεηέο κέζα ζε 5 εξγάζηκεο λα
δειψζνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο.
Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζα είλαη ππνρξεσηηθή.
Ο θάζε καζεηήο ζα κπνξεί λα δειψλεη πξνηίκεζε ζπκκεηνρήο ζε ηξία (3)
πξνγξάκκαηα, αιιά ζα ζπκκεηέρεη κφλν ζε έλα (ζην νπνίν ε ζπκκεηνρή ζα
είλαη ππνρξεσηηθή).
Γηα φινπο ηνπο καζεηέο ζα ππάξρεη εζηθή αληακνηβή (έπαηλνο).
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνγξακκάησλ ζα ππάξρεη αλάξηεζε ζηελ
ηζηνζειίδα

ηνπ

ζρνιείνπ

θαη

ζα

πξαγκαηνπνηείηαη

δηάρπζε

ησλ

απνηειεζκάησλ κε θεληξηθή παξνπζίαζή ηνπο ζην Γεκνηηθφ Θέαηξν
Καιινλήο.
Ο θχξηνο φγθνο ησλ πξνγξακκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κέζα ζηα
ρξνληθά φξηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ ηεο
ζχζηαζεο ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ (παηδηά απφ δηαθνξεηηθά
θαη απνκαθξπζκέλα ρσξηά κε δπζθνιία ζηελ πξνζέιεπζε εθηφο σξαξίνπ).
3. Παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ζρνιείνπ ή ζρνιηθήο ηάμεο
Θα πξέπεη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο εθείλεο ξπζκίζεηο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηηο
ζπλαληήζεηο ησλ νκάδσλ κε ηελ παξνπζία ησλ θαζεγεηψλ - ζπληνληζηψλ ησλ
δξάζεσλ θαη ησλ φπνησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη δελ ζα εκπνδίδνπλ ηελ εχξπζκε
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
Δ. Πόξνη – Μέζα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. Αλζξώπηλν δπλακηθό
ηελ πινπνίεζε ηνπ .Γ εκπιέθνληαη κε δηαθξηηνχο ξφινπο ν χιινγνο
δηδαζθφλησλ, εθπξφζσπνη ησλ καζεηψλ, εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη
Κεδεκφλσλ, ν ρνιηθφο χκβνπινο πνπ έρεη ηελ παηδαγσγηθή επζχλε ηνπ ζρνιείνπ,
εθπξφζσπνο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (ηνπ Γήκνπ).

Ννέκβξηνο) θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ έγθξηζε ή κε ησλ ππνβαιιφκελσλ πξνγξακκάησλ, απηά
πινπνηνχληαη ππνρξεσηηθά αθνχ απνηεινχλ κέξνο ηνπ .Γ.
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Σν ζέκα αθνξά ζπλνιηθά νιφθιεξε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. ηηο δηάθνξεο δξάζεηο
εκπιέθνληαη:
1. Ο πληνληζηήο ηεο Οκάδαο.
2. Οκάδεο εξγαζίαο θαζεγεηψλ.
3. Ο Γηεπζπληήο
4. Ο ρνιηθφο χκβνπινο, ν επηθνξηηζκέλνο κε ηελ «παηδαγσγηθή επζχλε» ηνπ
ζρνιείνπ.
5. Σξηκειήο επηηξνπή απφ ην 15κειέο ζπκβνχιην ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ.
6. Δθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ.
7. Ο χκβνπινο-κέληνξαο.
2. Υξόλνο3
Σν ζρέδην δξάζεο αλαπηχζζεηαη ζε ηξείο ρξνληθέο θάζεηο:
α) Φάζε πξνεηνηκαζίαο: 40 εκέξεο (ελεκέξσζε, θαηάζεζε ζρεδίσλ πξνγξακκάησλ
πξνο πινπνίεζε, αμηνιφγεζε πξνηάζεσλ, έγθξηζε πξνγξακκάησλ.)
β) Φάζε εθαξκνγήο 5 κήλεο (φπνπ ζα νινθιεξσζνχλ φιεο νη θάζεηο αλάπηπμεο θαη
πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ - θνηλσληθέο δξάζεηο4)
γ) Φάζε αμηνιφγεζεο: 1 κήλαο - εξσηεκαηνιφγηα επεμεξγαζία αλάιπζε
απνηειεζκάησλ.
δ) Φάζε Αμηνιφγεζεο: 40 εκέξεο
δ1: Παξαγσγή Ζιεθηξνληθνχ ή θαη Δληχπνπ Τιηθνχ.
δ2: Παξνπζίαζε Πξνγξακκάησλ - Βξαβεχζεηο
3. Τιηθνηερληθή ππνδνκή
Θα αμηνπνηεζνχλ νη ππάξρνπζεο ππνδνκέο θαη εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ θαη ην
Γεκνηηθφ Θέαηξν Καιινλήο.
4. Οηθνλνκηθνί πόξνη
Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ.

3

Λφγσ ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεσο, αιιά θαη αζηάζκεησλ παξαγφλησλ ελδέρεηαη λα ππάξμνπλ
θάπνηεο παξεθθιίζεηο απφ ηα ρξνληθά φξηα.
4

Οη θνηλσληθέο δξάζεηο ζα κπνξνχλ λα ζπλερίδνληαη θαη πέξαλ ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ πνπ πξνβιέπεηαη, αλάινγα κε

ηελ απνδνρή, ζπκκεηνρή θαη ηελ δηάζεζε γηα πεξαηηέξσ δηεχξπλζεο ηνπο.
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Υξήζε Τπνινγηζηψλ θαη Φσηνηππηθνχ.
Κάιπςε εμφδσλ κεηαθνξάο γηα ηπρφλ κεηαθηλήζεηο - επηζθέςεηο ησλ νκάδσλ.
5. Δξγαιεία παξαθνινύζεζεο θαη αμηνιόγεζεο
Ζκεξνιφγηα νκάδσλ εξγαζίαο.
Πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ.
Γειηία παξαιαβήο πιηθψλ.
Δξσηεκαηνιφγηα εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ
απνηειεζκάησλ.
Ζιεθηξνληθφ πιηθφ παξνπζίαζεο ησλ πξνγξακκάησλ.
Παξνπζίαζε πξνγξακκάησλ.

Σ. Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ

ΔΠ

ΟΚΣ

ΝΟΔ

ΓΔΚ

ΗΑΝ

ΦΔΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΦΑΖ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ
Δλεκέξσζε θαζεγεηψλ-καζεηψλ-γνλέσλ
Τπνβνιή πξνγξακκάησλ - ΈγθξηζεΓειψζεηο
πγθξφηεζε νκάδσλ ζε ζψκα

ΦΑΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ
πλαληήζεηο νκάδσλ-Έξεπλα
Δξγαζίεο-Γξάζεηο-Έιεγρνο
ΦΑΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Δξσηεκαηνιφγηα-Δπεμεξγαζία-Αλάιπζε
απνηειεζκάησλ
ΦΑΖ ΟΛΟΚΛΖΡΩΖ
Παξαγσγή Τιηθνχ - Παξνπζίαζε Βξαβεχζεηο
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ΜΑΗ

Ε. Γηαδηθαζίεο παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη αμηνιόγεζεο ηνπ
ζρεδίνπ δξάζεο
1. Γηαδηθαζίεο Παξαθνινύζεζεο

Όιεο νη ελέξγεηεο ζα ειέγρνληαη απφ ην εκεξνιφγην ηεο νκάδαο εξγαζίαο, ηα
πξαθηηθά ηνπ πιιφγνπ Γηδαζθφλησλ θαη ην ρξνλνδηάγξακκα εξγαζηψλ.
Ζ θάζε νκάδα εξγαζίαο παξαθνινπζεί θαη θαηαγξάθεη ζην εκεξνιφγηφ ηεο ηηο θάζεηο
πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ. ην Ζκεξνιφγην ζα θαηαγξάθνληαη
ηδηαηηεξφηεηεο θαη πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςνπλ.
2. Αμηνιόγεζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο

Ζ δηαζθάιηζε φηη δηδαζθφκελνη θαη δηδάζθνληεο έρνπλ απνθνκίζεη ηα κέγηζηα ζηνπο
ηνκείο ηεο ζπλεξγαηηθήο ινγηθήο, απφθηεζεο γλψζεσλ, αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο
θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε απφ ηελ φιε πνξεία ησλ δξάζεσλ.
Κξηηήξηα Αμηνιόγεζεο

Οη δξάζεηο ζα κπνξέζνπλ λα ζεσξεζνχλ επηηπρεκέλεο αλάινγα κε ηελ αλάπηπμε,
απνδνρή θαη επφδσζε ησλ ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ.
Μεηξήζηκα θξηηήξηα κπνξεί λα απνηειέζνπλ:
Ο αξηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηεζνχλ.
Ο αξηζκφο ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ.
Ο αξηζκφο ησλ θαζεγεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ.
Ο αξηζκφο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ ζα εκπιαθνχλ ζηα πξνγξάκκαηα απηά.
αχμεζε ησλ πξσηνβνπιηψλ ησλ καζεηψλ5.
Βειηίσζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ.

Ζ αληαπφθξηζε θαη απνδνρή ησλ δξάζεσλ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Σν ελδηαθέξνλ πνπ ζα επηδείμνπλ νη καζεηέο γηα ηα πξνγξάκκαηα
(εξσηεκαηνιφγην).
Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζηελ εκεξίδα δηάρπζεο πνπ ζα γίλεη ζην Γεκνηηθφ
Θέαηξν κε ηε ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ.

5

Καηαγξαθή δξαζηεξηνηήησλ θαη πξσηνβνπιηψλ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ζρνιηθή
ρξνληά.
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ηελ ζχληαμε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
ηεο Οκάδαο Β΄ πήξαλ κέξνο:
Ονομαηεπώνςμο
Αιεμηάδεο Δπάγγεινο
Σζέηζηλα Βαζηιηθή

Ιδιόηηηα
πληνληζηήο Οκάδαο Β΄
Πξαθηηθνγξάθνο

Μόιβαιε Μαξία

Καζεγήηξηα

Λνύθνο Αληώλεο

Καζεγεηήο

Γξαθνύιαο Γηάλλεο

Καζεγεηήο

Γαιαηζίδαο Θσκάο

Δθπξόζσπνο πιιόγνπ Γνλέσλ

Φαξαδέιιε Δπξηδίθε
Αξγ. Κεξακηηδήο

Δθπξόζσπνο Μαζεηηθνύ πκβνπιίνπ
Γηεπζπληήο
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10.

ΕΝΔΟΦΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΥΩΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
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10.1.

ΕΕΕΕΚ ΛΕΒΟΤ

Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

χέδιο Δράσης :

«Οργάνωση, Τλοποίηση και Αξιολόγηση της Ενδοσχολικής
Επιμόρφωσης του Προσωπικού του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου
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Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ
ρνιηθή Μνλάδα: Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ΛΔΒΟΤ, Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ
Γηεύζπλζε: ηξαηή Μπξηβήιε 106, Μπηηιήλε, Λέζβνο
Σειέθσλν: 2251046766
email: mail@eeeek.les.sch.gr
Αξηζκόο δηδαζθόλησλ θαηά ην 2011-12: 17
Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο : «Οξγάλσζε, Τινπνίεζε θαη Αμηνιόγεζε ηεο
Δλδνζρνιηθήο Δπηκόξθσζεο ηνπ Πξνζσπηθνύ ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λέζβνπ»
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 32 εβδνκάδεο

θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
θνπφο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε νξγάλσζε, πινπνίεζε θαη αμηνιφγεζε ελφο
ζπζηεκαηηθνχ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ
Δθπαηδεπηηθνχ, Δηδηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ θαη Δηδηθνχ Βνεζεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ηνπ
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λέζβνπ, έηζη ψζηε λα αληηκεησπίδνληαη πην απνηειεζκαηηθά ηα γεληθά
θαη εμεηδηθεπκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζπζηεκαηηθά αλαθχπηνπλ θαηά ηελ επηηέιεζε
ησλ θαζεθφλησλ ηνπ».
Αθεηεξία γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ απνηέιεζε ε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε, ε νπνία
αλέδεημε «ειιείςεηο ζηηο δηαδηθαζίεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, ελψ παξάιιεια,
θαηαγξάθεθε ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ε επηζπκία ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ
θαζηέξσζε ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ επηκφξθσζεο».
Κύξηα Απνηειέζκαηα







ε φιεο ηηο ζπλαληήζεηο ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ κεγάιε,
ππήξμε γεληθά θιίκα δηαιφγνπ, δφζεθαλ απαληήζεηο ζε ζεσξεηηθά θαη
πξαθηηθά δεηήκαηα νη νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία
θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν.
Ζ θαιιηέξγεηα ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ,
Ζ δεκηνπξγία - ζχζθηγμε ζρέζεσλ κε επηζηεκνληθνχο θνξείο θαη ειεχζεξνπο
επαγγεικαηίεο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δξάζε σο εμσηεξηθνί επηκνξθσηέο,
Ζ παξνρή πιεξνθφξεζεο θαη θαζνδήγεζεο πάλσ ζε ζέκαηα πξνηεξαηφηεηαο,
Ζ εθαξκνγή λέσλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ
πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επηκφξθσζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ
αληηκεηψπηζε πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ.

Λφγσ ηεο θχζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζα αμηνπνηεζνχλ θπξίσο
ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν κε πξνηεξαηφηεηα ζηα αθφινπζα:


Σε δεκηνπξγία επηκνξθσηηθνύ πιηθνύ θαη ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπ, π.ρ.
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ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο αληηκεηψπηζεο πξνβιεκάησλ, πξψηεο βνήζεηεο
θηι.
Σελ
αλάπηπμε
θαη
θαζηέξσζε
ζπζηεκαηηθώλ
πξαθηηθώλ
απηνεπηκόξθσζεο,
Σε ζπλερή βειηίσζε ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο, ηελ αηνκηθή θαη
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ.

ε εμσζρνιηθφ επίπεδν πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί:







ζηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηψλ πνπ αλαπηχρζεθαλ κε ηνπο
εμσηεξηθνχο θνξείο θαη ζηελ παξνρή ακνηβαίαο αλαηξνθνδφηεζεο πάλσ ζηα
ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχηεθαλ απφ θνηλνχ,
ζπλέρηζε ησλ επηκνξθσηηθψλ ζπλαληήζεσλ θαη εκπινπηηζκφο ηνπο κε λέα
ζεκαηνινγία θαη πεξηζζφηεξνπο επηκνξθσηέο,
ζπλέρηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ θαη επηζηεκνληθψλ
πξνζεγγίζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο ελδνζρνιηθήο
επηκφξθσζεο,
ρξήζε λέσλ κεζφδσλ επηκφξθσζεο π.ρ. λέσλ ηερλνινγηψλ, εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε θηι.

Παξνπζηάδεηαη
Σν ρέδην Γξάζεο ηνπ ζρνιείνπ, φπσο ηειηθά πινπνηήζεθε θαηά ην β’ έηνο ηεο
εθαξκνγήο ηεο ΑΔΔ (2011-12).
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ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΔΡΓΟΤ:
ΤΛΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΥΔΓΗΟ ΓΡΑΖ 1Ζ ΟΜΑΓΑ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ΛΔΒΟΤ

Πεδίο: Εκπαιδευτικζσ Διαδικαςίεσ
Σομζασ: Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτικϊν
Δείκτησ 4.5: Υποςτιριξθ Επιςτθμονικισ & Παιδαγωγικισ Κατάρτιςθσ του Προςωπικοφ του
Σχολείου

«Οργάνωςη, Τλοποίηςη και Αξιολόγηςη τησ Ενδοςχολικήσ Επιμόρφωςησ
του Προςωπικοφ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λζςβου»

Ειςαγωγή
Σα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ και θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ με
τα κριτιρια που τζκθκαν αρχικά, ανζδειξαν ελλείψεισ ςτισ διαδικαςίεσ ενδοςχολικισ
επιμόρφωςθσ. Παράλλθλα, καταγράφθκε το ιδιαίτερο ενδιαφζρον και θ επικυμία του
προςωπικοφ για τθν κακιζρωςθ ςυνεργατικϊν πρακτικϊν επιμόρφωςθσ, ϊςτε να
ενιςχυκοφν οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ τουσ ςτθν επίλυςθ των δυςκολιϊν που ανακφπτουν
κακθμερινά ςτο ςχολείο και ςτθν εφαρμογι εξειδικευμζνων εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων.
Μζςα ς’ αυτά τα πλαίςια αποφαςίςτθκε θ δθμιουργία ενόσ ςχεδίου δράςθσ, του
οποίου βαςικόσ ςκοπόσ αποτζλεςε θ οργάνωςθ, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ ενόσ
ςυςτθματικοφ προγράμματοσ ενίςχυςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων του Εκπαιδευτικοφ,
Ειδικοφ Εκπαιδευτικοφ και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λζςβου, ζτςι
ϊςτε να αντιμετωπίηονται πιο αποτελεςματικά τα γενικά και εξειδικευμζνα προβλιματα
που ςυςτθματικά ανακφπτουν κατά τθν επιτζλεςθ των κακθκόντων του.
Οργανωτικζσ Δομζσ και Μεθοδολογία Τλοποίηςησ
Ο λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ και προςδιοριςμόσ των αρμοδιοτιτων των μελϊν τθσ
ομάδασ και των επιμορφωτικϊν δράςεων δεν ιταν εφικτόσ εξ αρχισ, αφοφ λόγω τθσ
ζλλειψθσ ςτακερότθτασ ςτθ ςτελζχωςθ του ςχολείου, ιταν άγνωςτο πόςοι και ποιοι
εκπαιδευτικοί κα ςυμμετζχουν τελικά ςτθ διαδικαςία τθσ οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ. Με
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τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ υπιρξαν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο ζμψυχο δυναμικό τθσ
ομάδασ και του ςχολείου γενικότερα με αποτζλεςμα τθν κακυςτζρθςθ ςτο «δζςιμο» τθσ
ομάδασ ςτθν αρχικι φάςθ τθσ υλοποίθςθσ.
Με αυτά τα δεδομζνα, θ Διευκφντρια του ςχολείου, κ. Λεκάκθ Ανδρονίκθ ορίςτθκε
υπεφκυνθ τθσ δράςθσ. Παράλλθλα, ο ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ Βάρκασ Μιχάλθσ και θ
πρακτικογράφοσ Γκζντςθ Άννα παρζμειναν ωσ είχαν, ενϊ τα αρχικά μζλθ Δροςάκθσ
Δθμιτρθσ, Λαδιζλλθ Μαρία, Μαυρομάτθ Αφροδίτθ αντικαταςτάκθκαν από τουσ: Λιάκο
Ιωάννθ, Σιδερίδθ Ορζςτθ, Φωτεινοφ Ραραςκευι και οδίτθ Κωνςταντίνο.
Λόγω των ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτθ ςφςταςθ τθσ ομάδασ δράςθσ, ςτο ςυνολικό
προςωπικό του ςχολείου αλλά και ςτθ ςφνκεςθ και τον αρικμό του μακθτικοφ δυναμικοφ
(φοίτθςθ πολλϊν νζων μακθτϊν είτε με ςοβαρζσ διαταραχζσ ςυμπεριφοράσ, είτε με
πολλαπλζσ αναπθρίεσ) αποφαςίςκθκε ομόφωνα από τθν ομάδα θ υλοποίθςθ τθσ
επιμορφωτικισ δράςθσ να γίνει ςε μικρότερο βακμό από τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ
του ςχολείου και ςε μεγαλφτερο από εξωτερικοφσ φορείσ: ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ,
ειδικοφσ επιςτιμονεσ, ομάδεσ ενθμζρωςθσ κτλ
Σα ζξι τελικά μζλθ τθσ ομάδασ ςυνεδρίαςαν ανά τακτά χρονικά διαςτιματα (θ
πρϊτθ ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε ςτισ 25 Οκτωβρίου 2011 και θ τελευταία ςτισ 14
Λουνίου 2012), κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ςτο χϊρο του ςχολείου και
ςε χρόνο εκτόσ του ςχολικοφ ωραρίου με περιεχόμενο τθσ ατηζντασ αρχικά τθν ενθμζρωςθ
των νζων μελϊν από το ςυντονιςτι για το ςκοπό του προγράμματοσ και για τα όςα
προθγικθςαν και ζπειτα τον προγραμματιςμό των δραςτθριοτιτων και τθν από κοινοφ
ομαλι διεξαγωγι των επιμζρουσ δράςεων. Πιο ςυγκεκριμζνα, τθν επιλογι τθσ
κεματολογίασ, τθν επικοινωνία με τουσ εξωτερικοφσ επιμορφωτζσ, τον ακριβι χρόνο
πραγματοποίθςθσ των ςυναντιςεων, τθν κατάλλθλθ οργάνωςθ και τον εξοπλιςμό τθσ
αίκουςασ επιμόρφωςθσ, τθν καταγραφι των βαςικϊν ςθμείων τθσ ςυηιτθςθσ, τθν
αξιολόγθςθ των ςυναντιςεων και τθσ δράςθσ ςυνολικά.
Όςον αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ, αυτό
παρατίκεται παρακάτω:
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Διαδικαςίεσ Τλοποίηςησ

Οκτ-Νοε

Δεκ-Φεβ

Μαρ-Ιου

Προγραμματιςμόσ τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ
Τλοποίθςθ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ
Δθμιουργία τράπεηασ επιμορφωτικοφ υλικοφ
Παρακολοφκθςθ - Ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ
Σελικι αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ

Διαδικαςία Τλοποίηςησ
Θ κεματολογία των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων επικεντρϊκθκε ςε τομείσ που
επικυμοφςαν εκπαιδευτικοί του ςχολείου και που αναδείχτθκαν ςτα πλαίςια τθσ
ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν τουσ: διαχείριςθ προβλθματικισ
ςυμπεριφοράσ, κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ, ςφγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ. Ενϊ
αρχικά είχε προκρικεί θ δράςθ να περιλαμβάνει κζματα γενικότερου ενδιαφζροντοσ και
ςτθ ςυνζχεια, κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ περιόδου να ζχουν περιεχόμενο πιο
ςυγκεκριμζνο, τελικά ζγινε το αντίκετο, για πρακτικοφσ κυρίωσ λόγουσ όπωσ ιταν θ
διαχείριςθ τθσ προβλθματικισ ςυμπεριφοράσ ςυγκεκριμζνων μακθτϊν.
Πραγματοποιικθκαν επτά επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ και ςε κάκε μία από αυτζσ
παρουςιάςτθκε ζνα κζμα διάρκειασ μιασ ϊρασ περίπου, ζτςι ϊςτε να υπάρχει άλλθ μια
ϊρα για ανάλυςθ και ςυηιτθςθ. Οι δράςεισ υλοποιικθκαν μζςα από ποικίλουσ τρόπουσ
που αποτζλεςαν προςωπικι επιλογι των επιμορφωτϊν: παρουςίαςθ με χριςθ ΤΡΕ,
ςυηιτθςθ - ανάλυςθ & ανταλλαγι πλθροφοριϊν, πρακτικι εξάςκθςθ, παρουςίαςθ
ζντυπου επιμορφωτικοφ υλικοφ.
ε ότι αφορά το τόπο και χρόνο υλοποίθςθσ των δράςεων, αυτζσ
πραγματοποιικθκαν εντόσ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λζςβου: αρχικά ςτο
γραφείο διδαςκόντων του ςχολείου και προσ το τζλοσ ςε αίκουςα που παραχωρικθκε από
το γειτνιάηον 3ο Λφκειο Μυτιλινθσ. Παράλλθλα, οι δράςεισ ζλαβαν χϊρα κακ' όλθ τθ
διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ και μετά το πζρασ του ςχολικοφ ωραρίου, είτε του
κανονικοφ είτε του μειωμζνου λόγω π.χ. ςχολικϊν εορτϊν, χωρίσ να παρακωλφεται ζτςι θ
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φοίτθςθ των μακθτϊν. Θ διαδικαςία τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ επ’ ουδενί δεν ζπρεπε
να δυςχεράνει τθν ομαλι λειτουργία ενόσ ιδθ βεβαρυμμζνου πλαιςίου.
Όςον αφορά τθν υλικοτεχνικι υποδομι υπιρχε ζνασ ςτακερόσ και ζνασ φορθτόσ
υπολογιςτισ με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, φωτοτυπικό μθχάνθμα, εκτυπωτισ, ενϊ απολφτωσ
απαραίτθτοσ ιταν και ο βίντεο προβολζασ με τθν αντίςτοιχθ οκόνθ προβολισ και τα οποία
χρθςιμοποιικθκαν κατά κόρον.
υνοπτικά, το πρόγραμμα και το περιεχόμενο των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων
που οργάνωςε το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λζςβου κατά τθ φάςθ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ είχαν ωσ εξισ:
1)

26 Οκτωβρίου 2011. υνάντθςθ όλων των μελϊν του προςωπικοφ του ςχολείου

κατά τθν οποία ςυηθτικθκαν άμεςα και κακθμερινά προβλιματα που ςχετίηονται με τθ
γενικότερθ αςφάλεια των μακθτϊν και τθ διαχείριςθ τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ
ςυγκεκριμζνων μακθτϊν. Αποφαςίςκθκε θ εφαρμογι παρεμβάςεων και κοινϊν
ςτρατθγικϊν

αντιμετϊπιςθσ

τθσ

επικετικότθτασ

που

ζκτοτε

αξιολογοφνταν

και

τροποποιοφνταν ανάλογα με τθν αποτελεςματικότθτα τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του
ςχολικοφ ζτουσ.
2)

2 Νοεμβρίου 2011. υνάντθςθ με τθν ομάδα του Ιατροπαιδαγωγικοφ Κζντρου του

Βοςτάνειου Νομαρχιακοφ Νοςοκομείου Μυτιλινθσ. Σα βαςικά κζματα ςυηιτθςθσ και
ανταλλαγισ απόψεων αποτζλεςαν γενικότερα ηθτιματα διαχείριςθσ μακθτϊν με ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ αλλά και διαχείριςθ κρίςεων και ςυμπεριφοράσ ςυγκεκριμζνων
μακθτϊν που αποτελοφν αντικείμενο και των δυο φορζων. Παράλλθλα, το ςχολείο
βρίςκεται ςε ανοιχτι γραμμι με τθ ςυγκεκριμζνθ επιςτθμονικι ομάδα και γίνεται
αξιολόγθςθ και ενδεχομζνωσ τροποποίθςθ των παρεμβάςεων που ζχουν ςυναποφαςιςτεί.
3)

9 Δεκεμβρίου 2011. Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ κατά τθν οποία αναπτφχτθκε το

κζμα: «Συνεργαςία ςχολείου-οικογζνειασ» από τθ ςχολικι ςφμβουλο κ Σταυροφλα
Λυκιαρδοποφλου. Ακολοφκθςε ςυηιτθςθ και ανταλλαγι απόψεων και προβλθματιςμϊν
πάνω ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, θ επιλογι του οποίου ζγινε με ςτόχο να ςυμβάλει
ςτθν καλι επικοινωνία και απρόςκοπτθ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν με τουσ γονείσ και
κθδεμόνεσ των μακθτϊν.
4)

10 Φεβρουάριου 2012. Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ με το φμβουλο Ειδικισ Αγωγισ

κ. Κωνςταντίνο Καραβοκφρθ. Επίκεντρο τθσ παρουςίαςθσ του χολικοφ υμβοφλου
αποτζλεςε θ προβλθματικι ςυμπεριφορά ςτο ςχολικό περιβάλλον, θ αξιολόγθςθ και θ
διαχείριςθ τθσ μζςω τροποποιθτικϊν παρεμβάςεων. Ακολοφκθςε ςυηιτθςθ με τα μζλθ του
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προςωπικοφ του ςχολείου και αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα παραδείγματα από το πλαίςιο
του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λζςβου.

5)

9 Μαΐου 2012. υνάντθςθ με τθ διατροφολόγο κ. Δζςποινα Ψαρροφ, κατά τθν

οποία αναπτφχκθκαν εκ μζρουσ τθσ τόςο γενικά κζματα διατροφισ, διαιτολογίασ και
υγείασ των παιδιϊν με αναπθρίεσ όςο και ειδικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι
μακθτζσ του ςχολείου μασ. Ακολοφκθςε ςυηιτθςθ και ανταλλαγι απόψεων επί
ςυγκεκριμζνων περιπτϊςεων και διατυπϊκθκαν προτάςεισ πρακτικισ επίλυςθσ δυςκολιϊν
και αλλαγισ διατροφικϊν ςυνθκειϊν.

6)

23 Μαΐου 2012. Ενθμζρωςθ από τθν ιατρό κ. Γεωργζλλθ και το φυςιοκεραπευτι κ.

Στακάκθ, μζλθ του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Λζςβου, πάνω ςτθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν κυρίωσ ςτο
χϊρο του ςχολείου. Σθν αρχικι κεωρθτικι προςζγγιςθ του κζματοσ ακολοφκθςε πρακτικι
εξάςκθςθ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν με επικζντρωςθ ςτθν καρδιοπνευμονικι
αναηωογόνθςθ (ΚΑΡΠΑ), ςτθν αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων και τραυματιςμϊν, ςτθν
αντίδραςθ ςε επιλθπτικζσ κρίςεισ, ςτθ ςωςτι φαρμακευτικι αγωγι των μακθτϊν μασ κτλ.

7)

28 Μαΐου 2012. τθν τελευταία επιμορφωτικι ςυνάντθςθ τθσ δράςθσ αναπτφχκθκε

από τθν Προϊςταμζνθ Εκπαιδευτικισ και Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Πρωτοβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Βορείου Αιγαίου κ. Σταυροφλα Λυκιαρδοποφλου το κζμα: «Θ παιδαγωγικι
του διαλόγου», κατά τθν οποία επικεντρϊκθκε ςε τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ διδαςκαλία
των μακθτϊν του νθπιαγωγείου (άρα και μακθτϊν ειδικοφ ςχολείου) μπορεί να ςυμβάλλει
ςτθν καλλιζργεια τθσ κριτικισ τουσ ςκζψθσ και ςτθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν ςε
αντιδιαςτολι με τθν απλι αποςτικιςθ γνϊςεων που κατά βάςει γίνεται ςτο ςφγχρονο
ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα.

Παρακολοφθηςη και αξιολόγηςη
Κατά τθ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, γινόταν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου
ϊςτε να διαπιςτωκεί αν υπάρχουν διαδικαςτικά προβλιματα και αν θ ποιότθτα εργαςίασ
των ςυμμετεχόντων είναι ικανοποιθτικι. Αυτι θ αξιολόγθςθ ζγινε μζςα από:
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Θμερολόγιο καταγραφισ κάκε επιμορφωτικισ ςυνάντθςθσ: Κζμα, ζντυπο και
θλεκτρονικό υλικό που παρουςιάςτθκε κτλ.



Σχζδιο Ραρατιρθςθσ των βαςικϊν ςθμείων τθσ ςυηιτθςθσ και του ςχολιαςμοφ
τθσ επιμορφωτικισ ςυνάντθςθσ.



Ερωτθματολόγιο Ενδιάμεςθσ Αξιολόγθςθσ, ςτο οποίο τα μζλθ τθσ ομάδασ
αποτφπωςαν τισ εκτιμιςεισ τουσ για τθν πορεία εφαρμογισ τθσ δράςθσ και τθν
αποτελεςματικότθτά τθσ.

Από τα αποτελζςματα, τα μζλθ τθσ ομάδασ ζκριναν ότι θ δράςθ ακολουκεί τθν
προγραμματιςμζνθ πορεία και ότι δεν είναι αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ και αλλαγζσ ςτθ
διαδικαςία.
Θ Τελικι Αξιολόγθςθ πραγματοποιικθκε από τθν ομάδα μετά τθν ολοκλιρωςθ
όλων των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων και πιο ςυγκεκριμζνα ςτισ 14 Λουνίου 2012.
υνεκτιμικθκαν τα αποτελζςματα τθσ ενδιάμεςθσ αξιολόγθςθσ, τα δεδομζνα που
καταγράφθκαν ςτο θμερολόγιο τθσ ομάδασ, ο βακμόσ ςτον οποίο προζκυψε τράπεηα
υλικοφ ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι και το ποςοςτό ςυμμετοχισ των εκπαιδευτικϊν.
τθ τελευταία αυτι φάςθ τθσ δράςθσ κρίκθκε ότι θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ ιταν
ςφμφωνθ με τα προκακοριςμζνα ποςοτικά και ποιοτικά κριτιρια επιτυχίασ και ότι ςε
μεγάλο βακμό επετεφχκθςαν οι ςτόχοι που τζκθκαν από τθν αρχι. Πιο ςυγκεκριμζνα:


Θ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτθν ενδοςχολικι επιμόρφωςθ. Θ ςυμμετοχι
του προςωπικοφ ςτισ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ υπιρξε μεγάλθ, περίπου 70 - 80
% του ςυνόλου των διδαςκόντων, ποςοςτό ιδιαίτερα ικανοποιθτικό λαμβάνοντασ
υπόψθ το γεγονόσ ότι οι δράςεισ λάμβαναν χϊρα μετά το πζρασ του κανονικοφ
ωραρίου και ότι πολφ ςυνάδελφοι προςζφεραν τισ υπθρεςίεσ του και ςε άλλεσ
ςχολικζσ μονάδεσ.



Θ δθμιουργία και αξιοποίθςθ του επιμορφωτικοφ υλικοφ. Θ δθμιουργία
ικανοποιθτικοφ ποιοτικά και ποςοτικά υλικοφ μζςα από τισ ςυναντιςεισ, αποτζλεςε
πθγι πλθροφόρθςθσ και γνϊςθσ τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε πρακτικό επίπεδο
και κα αποτελζςει μελλοντικά βοθκθτικό εργαλείο ςτα χζρια των ςυμμετεχόντων
και των εκπαιδευτικϊν που κα βρεκοφν ςτο ςχολείο ςε επόμενεσ περιόδουσ.



Το αίςκθμα επάρκειασ και ικανοποίθςθσ των ςυμμετεχόντων. Λδιαίτερθ ςθμαςία
για τθ κετικι ζκβαςθ του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ είχε θ ανατροφοδότθςθ
(feedback) από τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Θ ικανοποίθςθ από τισ
δραςτθριότθτεσ ιταν μεγάλθ όπωσ και θ εκτίμθςθ ότι αιςκάνονται πιο
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ενθμερωμζνοι και ζτοιμοι να αςκιςουν τα κακικοντά τουσ.

Ζχοντασ αυτά ωσ δεδομζνα αυτά μποροφμε να ποφμε ότι επετεφχκθςαν ςε
ςθμαντικό βακμό και οι ςτόχοι που είχαν τεκεί εξ αρχισ, δθλαδι:


Θ δθμιουργία και ςφςφιγξθ των ςχζςεων με παιδαγωγικοφσ και επιςτθμονικοφσ
φορείσ, μζλθ των οποίων ςυμμετείχαν ςτθ δράςθ ωσ εξωτερικοί επιμορφωτζσ,



Θ καλλιζργεια ςυνεργατικϊν πρακτικϊν και θ ενίςχυςθ των δεςμϊν τθσ ομάδασ,



Θ εμπζδωςθ του αιςκιματοσ ςυλλογικισ κυριότθτασ τθσ διαδικαςίασ,



Θ παροχι πλθροφόρθςθσ και κακοδιγθςθσ πάνω ςε κζματα πρϊτθσ
προτεραιότθτασ,



Θ βελτίωςθ τθσ επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ και θ εξζλιξι των μελϊν του
προςωπικοφ,



Θ εφαρμογι των παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και των επιςτθμονικϊν προςεγγίςεων
που προζκυψαν από τθν επιμόρφωςθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςτθν
αντιμετϊπιςθ προβλθματικϊν καταςτάςεων.

Μζςα από τθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ δθμιουργικθκε
κετικι, αμφίδρομθ αλλθλεπίδραςθ με δείκτεσ όπωσ οι ςχζςεισ μεταξφ του προςωπικοφ του
ςχολείου, οι ςχζςεισ μεταξφ του προςωπικοφ και των μακθτϊν, θ ποιότθτα των
παρεμβάςεων και θ ανάπτυξθ του προγράμματοσ με βάςθ τισ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ
ανάγκεσ των μακθτϊν.
Από τθν άλλθ δεν πρζπει να παραλείψουμε τα προβλιματα που ςυνάντθςε θ ομάδα
τόςο ςτο αρχικό ςτάδιο υλοποίθςθσ και που αναφζρκθκαν ςε προθγοφμενεσ ενότθτεσ όςο
και κατά τθ διάρκεια τθσ δράςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα: τθ ςωματικι και ψυχολογικι
επιβάρυνςθ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν από τισ επιπλζον του κανονικοφ ωραρίου
ϊρεσ παραμονισ ςτο ςχολείο, τον ακριβι προγραμματιςμό μερικϊν δράςεων λόγω των
ζκτακτων υποχρεϊςεων των εξωτερικϊν επιμορφωτϊν και τισ δυςκολίεσ ςτον κακοριςμό
των ςυναντιςεων τθσ ομάδασ δράςθσ λόγω προςφοράσ υπθρεςιϊν από μζλθ τθσ ςε
διαφορετικά ςχολεία.
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υμπεραςματικά, θ ανάπτυξθ και εφαρμογι ςυςτθματικϊν πρακτικϊν επιμόρφωςθσ
αποδείχκθκε επιτυχθμζνθ, θ κακιζρωςθ τουσ όμωσ χρειάηεται ςίγουρα μεγάλθ
προςπάκεια. Σο ίδιο το ςχολείο ωσ οργανιςμόσ και οι εκπαιδευτικοί ωσ μζλθ του οφείλουν
να προάγουν τθ βιωςιμότθτα τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ και να διατθριςουν τισ
ςυνκικεσ ενςωμάτωςθσ και αξιοποίθςθσ του υλικοφ τθσ ςτο διδακτικό τουσ ζργο.

1. Εκπαιδευτικό υλικό, που παρήχθη ςτο πλαίςιο τησ δράςησ και μπορεί και κατά την
εκτίμηςη του ςχολείου μπορεί να αξιοποιηθεί από άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ (πχ.
εςωτερικόσ κανονιςμόσ του ςχολείου, διεφθυνςη ιςτοςελίδασ, πρόγραμμα
επιμόρφωςησ, ερωτηματολόγια, φφλλα εργαςίασ κλπ.)

Επιμοπθωηικό ςλικό 1ηρ Ομάδαρ
Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πξνζθέξζεθε απφ ηνπο εθάζηνηε
επηκνξθσηέο ζην ζρνιείν θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεκαληηθφ επηκνξθσηηθφ πιηθφ
γηα ελδνζρνιηθή ρξήζε, γηα ην φπνην φκσο δελ ππάξρεη ζρεηηθή έγθξηζε
δεκνζηνπνίεζεο ηνπ. Δμαίξεζε απνηειεί ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ πνπ πξνζθέξζεθε
απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ ΚΔΚΤΚΑΜΔΑ Λέζβνπ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή
πξψησλ βνεζεηψλ θαη ην νπνίν αλαιπηηθφηεξα ππάξρεη ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή
δηεχζπλζε: http://epsl.gr/Τγεηνλνκηθή/73-Υξήζηκεο-πιεξνθνξίεο.
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11.

ΕΝΙΦΤΣΙΚΕ, ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΕ
&
ΑΝΣΙΣΑΘΜΙΣΙΚΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ
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11.1.

5ο Ειδικό Δημοτικό χολείο Θεσσαλονίκης

Ενισχυτικές, Τποστηρικτικές και
Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις

χέδιο Δράσης

«Εκπαιδευτική και Κοινωνική ένταξη
μαθητών με ειδικές ανάγκες»
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Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ
ρνιηθή Μνλάδα: 5ν Γ.. ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΩΓΖ
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο
Γηεύζπλζε: Αδακαληίνπ Κνξαή 4, Δπθαξπία
Σειέθσλν: 2310 683863
e-mail: 5dimeid@sch.gr
Αξηζκόο δηδαζθόλησλ θαηά ην 2011-12: 18

&

ΔΚΠ/Ζ

Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο : «Δθπαηδεπηηθή θαη Κνηλσληθή έληαμε καζεηώλ κε
εηδηθέο αλάγθεο»
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 25 εβδνκάδεο

θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
θνπφο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Δηδηθφηεξα, κέζα
απφ ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα ζηνρεχνπκε ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο ησλ
καζεηψλ κέζα ζηελ θνηλφηεηα πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ νκαιή έληαμε».
Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ήηαλ:
«α. ε θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ
γεληθψλ ζρνιείσλ γηα αλάιεςε ελεξγνχο δξάζεο φζνλ αθνξά ηέηνηα πξνγξάκκαηα
β. ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ ζε πξνγξάκκαηα έληαμεο
γ. ε δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο ηεο θνηλφηεηαο απέλαληη ζηελ αλαπεξία
δ. ε ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ
ε. ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ ησλ γεληθψλ θαη ηνπ εηδηθνχ ζρνιείνπ ζε δεηήκαηα
εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο».
Κύξηα Απνηειέζκαηα
 Πξαγκαηνπνηήζεθε εηδηθφ πξφγξακκα επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηψλ ηνπ γεληθνχ
ζρνιείνπ γηα λα ππνδερζνχλ ηνπο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζην
πιαίζην ηεο έληαμεο ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία ζηελ γεληθή εθπαίδεπζε. ηα πιαίζηα
ηνπ παξαπάλσ πξνγξάκκαηνο θαηαζθεπάζηεθε απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ,
εξσηεκαηνιφγην αλίρλεπζεο ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ
ζρεηηθά κε ηε ζπλεθπαίδεπζε θαη ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξία .
 Θεηηθή αληαπφθξηζε θαη ελεξγή ζπκκεηνρή γνληψλ, ζρνιείσλ θαη θνξέσλ ηεο
θνηλφηεηαο ζηα εθπαηδεπηηθά καο πξνγξάκκαηα.
 ηαδηαθή πξνζαξκνγή ησλ καζεηψλ ζε λέεο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο ηνπο δσήο
θαη ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ.
 ηαδηαθή εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ κε ηνπο καζεηέο καο.
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 Γηαηήξεζε ηεο επαθήο θαη ηεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο θνξείο ηεο επξχηεξεο
θνηλφηεηαο.
 Γηνξγάλσζε θνηλψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηα ζπλεξγαδφκελα ζρνιεία.
Μεηαθνξά ησλ απνθηεζέλησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ
καζεηψλ κε αλαπεξία.

Πεξηιακβάλεηαη
Α. Σν ρέδην Γξάζεο ηνπ ζρνιείνπ
Β. Σν Παξάξηεκα ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο β’ έηνπο (2011-12), ην νπνίν
πεξηιακβάλεη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλέπηπμε ην ζρνιείν
ζην πιαίζην ηεο δξάζεο.
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2ν ρέδην Γξάζεο

Σνκέαο: Αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ
Γείθηεο: Δληζρπηηθέο, ππνζηεξηθηέο θαη αληηζηαζκηζηηθέο παξεκβάζεηο

Σίηινο: Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή θαη
εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ καζεηψλ ηνπ 5νπ Δηδηθνχ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ
Θεζζαινλίθεο
Α. Αλαγθαηφηεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. Λφγνη πνπ επηβάιινπλ ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο
Απφ ηε ζπζηεκαηηθή δηεξεχλεζε δηαπηζηψζεθε φηη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηελ
εθαξκνγή θαηλνηνκηψλ ζην ζρνιείν καο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθή σο έλα βαζκφ,
σζηφζν, ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπο. Σα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη νη θαηλνηφκεο δξάζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε
ηεο επηζηεκνληθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
έξγνπ, ζηε βειηίσζε ηνπ θιίκαηνο θαη ησλ ζρέζεσλ ζην ζρνιείν θαζψο θαη ζην
άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. Με βάζε ηα παξαπάλσ απνθαζίζηεθε ε
πινπνίεζε δξάζεο κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νη
νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ καζεηψλ καο.
2. Αιιειεπίδξαζε κε άιινπο δείθηεο
Ζ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηελ
εθαξκνγή ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο, ην ζπληνληζκφ ηεο ζρνιηθήο δσήο, ηηο
ζρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ
ηνπ ζρνιείνπ καο θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ ηνπο ζρνιείνπ
καο κε ηελ επξχηεξε καζεηηθή θνηλφηεηα. Δπηπξφζζεηα, βνεζάεη ζηελ
αλάπηπμε θαη εθαξκνγή πξαθηηθψλ ζε δηδαθηηθφ, ςπρνινγηθφ, θνηλσληθφ θ.α.
επίπεδν φζνλ αθνξά ζηελ πνηφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο παξέκβαζεο.
Δπίζεο, ζεσξνχκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζπκβάιιεη ζηελ εμέιημε θαη
πξφνδν ησλ καζεηψλ γλσζηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, θνηλσληθά θαη αηζζεηεξηαθά
σο πξνο ηα επηηεχγκαηα ησλ παηδηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο.
3. Αλαθνξέο ζε θαιέο πξαθηηθέο ή ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο ηνπ
ζρνιείνπ
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Οη ζχγρξνλεο βηβιηνγξαθηθέο
πξνγξακκάησλ πνπ

αλαθνξέο

επηηάζζνπλ

ηελ

εθαξκνγή

έρνπλ σο ζηφρν ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο δνκέο ηεο γεληθήο
αγσγήο
θαη ζηελ θνηλφηεηα. Δπίζεο, ε εκπεηξία καο ζε πξνγξάκκαηα Comenius ήηαλ
δηαθσηηζηηθή θαη απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ εθαξκνγή ηέηνησλ δξάζεσλ. Οη
ζηξαηεγηθέο θαη νη ηερληθέο πνπ είδακε λα εθαξκφδνληαη ζηα ζρνιεία ηνπ
εμσηεξηθνχ
εκπινχηηζαλ ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο καο πάλσ ζε απηφ ην αληηθείκελν.
Αθφκα απφ
ζπδεηήζεηο θαη επαθέο κε ηνπο γνλείο ησλ παηδηψλ ηνπ ζρνιείνπ καο πξνέθπςε
ε αλάγθε
γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ δξάζεο.
θνπφο / ηφρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. θνπφο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
θνπφο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη ε αλάπηπμε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη
θαηλνηφκσλ δξάζεσλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ. Δηδηθφηεξα,
κέζα απφ ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα ζηνρεχνπκε ζηελ αλάπηπμε ηεο απηνλνκίαο
ησλ καζεηψλ κέζα ζηελ θνηλφηεηα πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ νκαιή έληαμε.
2. Δηδηθνί ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Δηδηθφηεξνη ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο είλαη: α. ε θηλεηνπνίεζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ησλ ζπλεξγαδφκελσλ γεληθψλ ζρνιείσλ
γηα αλάιεςε ελεξγνχο δξάζεο φζνλ αθνξά ηέηνηα πξνγξάκκαηα, β. ε
επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ ζε πξνγξάκκαηα
έληαμεο, γ. ε δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο ηεο θνηλφηεηαο απέλαληη ζηελ
αλαπεξία, δ. ε ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο
αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. ε. ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ ησλ γεληθψλ θαη ηνπ
εηδηθνχ ζρνιείνπ ζε δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο
Γ. Κξηηήξηα Δπηηπρίαο ηεο Γξάζεο

Χο βαζηθά θξηηήξηα επηηπρίαο νξίδνπκε ηα αθφινπζα:
Α. Αχμεζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ πξνσζνχλ ην ζεζκφ ηεο
έληαμεο.
Β. Δλίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ ησλ γεληθψλ
ζρνιείσλ ζε θνηλέο δξάζεηο θαη αλάπηπμε θνηλψλ ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ.
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Γ. Ζ εδξαίσζε ζεηηθήο ζηάζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο απέλαληη ζηα άηνκα κε
εηδηθέο αλάγθεο.
Γ. Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. ηξαηεγηθέο εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1.1 Δνημέπωζη- επιμόπθωζη
Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ καο γηα ηηο δξάζεηο
πνπ ζα αλαπηπρζνχλ θαη ηε κεζνδνινγία εθαξκνγήο ησλ πξνγξακκάησλ .

1.2 Σσεδιαζμόρ ηων παπεμβάζεων
Θα δημιοςπγηθούν ομάδερ επγαζίαρ εκπαιδεςηικών για ηην ςλοποίηζη ηων
δπαζηηπιοηήηων. Οι ομάδερ θα επιλέξοςν ηα ππογπάμμαηα και ηα θέμαηα ηων
ζσολικών δπαζηηπιοηήηων πος θα ςλοποιήζοςμε.-

1.3 Υλοποίηζη ηων παπεμβάζεων
Α. Πξνζέγγηζε ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο καο κέζσ ησλ δηεπζπληψλ ησλ
ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ.
Β. Οξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ηνπο γνλείο ησλ δχν ζρνιείσλ γηα ην
πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ.
Γ. Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ, πνπ ζα ππνδερηνχλ
ηνπο καζεηέο καο γηα έληαμε κέζσ βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
Γ.
Αλάπηπμε θνηλψλ δξάζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ ζρνιείσλ
(πεξηπάηνπο, θνηλέο εθδειψζεηο, δεκηνπξγηθά εξγαζηήξηα)
Δ. Πξφγξακκα έληαμεο καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ καο ζηηο ηάμεηο ηνπ γεληθνχ
ζρνιείνπ πνπ ήδε πξνεηνηκαζηεί γηα λα ηνπο δερηνχλ
Σ. Πξνγξακκαηηζκφο εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζε ππεξεζίεο, θνξείο, δνκέο
ηεο θνηλφηεηαο.
Ε. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ
αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηελ
νξγάλσζε ζρεηηθήο εθδήισζεο
2. Οξγαλσηηθέο δνκέο
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Τπεχζπλνο ζπληνληζκνχ ησλ δξάζεσλ νξίδεηαη ν δηεπζπληήο. Γηα θάζε επηκέξνπο
δξάζε ζα νξηζηνχλ νκάδεο εξγαζίαο ησλ νπνίσλ ε ζχζηαζε ζα απνθαζηζηεί ηελ
επφκελε ζρνιηθή ρξνληά.
2. Παξεκβάζεηο ζε επίπεδν ζρνιείνπ ή ζρνιηθήο ηάμεο
Αλαπξνζαξκνγή ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηελ θάζε
πξνγξακκαηηζκέλε δξάζε πνπ πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί. ιεο νη δξάζεηο
αλαπηχζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ.

Δ. Πφξνη – Μέζα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. Αλζξψπηλν δπλακηθφ
-Γηεπζπληήο
-χιινγνο δηδαζθφλησλ
-Μαζεηέο
-χιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ
2. Υξφλνο
Σν ζρέδην δξάζεο αλακέλεηαη λα δηαξθέζεη νιφθιεξε ηε ζρνιηθή ρξνληά
3. Τιηθνηερληθφο εμνπιηζκφο
Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πινπνίεζε ηεο δξάζεο ρξεζηκνπνηείηαη ν εμνπιηζκφο ηνπ
ζρνιείνπ: ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, θσηνηππηθφ, αλαιψζηκα πιηθά θαη
ιεσθνξείν φπνηε απηφ δηαηίζεηαη απφ ην Γήκν.
4. Οηθνλνκηθνί πφξνη
Σν θφζηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο αλακέλνπκε λα
ηθαλνπνηεζεί απφ ηε δεκφζηα επηρνξήγεζε ηνπ ζρνιείνπ απφ ην Τπνπξγείν
Παηδείαο. Οη δαπάλεο ζα αθνξνχλ θπξίσο αλαιψζηκα πιηθά θαη έμνδα κεηαθίλεζεο
(ιεσθνξείν).
5. Δξγαιεία
Ζκεξνιφγην παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ νκάδαο δξάζεο. Ζκεξνιφγην ηνπ
ζρνιείνπ.
Δξσηεκαηνιφγηα ή θαη ζπλέληεπμε εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ
απνηειεζκάησλ.
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6. Πεγέο
Βαζηθή πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηε δηνξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ ελ
ιφγσ πξνγξάκκαηνο είλαη ην ζεζκηθφ πιαίζην. Αμηνπνηνχληαη, επίζεο, θαιέο
πξαθηηθέο θαη εκπεηξίεο απφ πξνγξάκκαηα πνπ έρνπκε πινπνηήζεη ζην παξειζφλ.
Σ. Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
ν

1 ηξίκ.
επ-Ννεκ

Γηαδηθαζίεο πινπνίεζεο

ν

2 ηξίκ.
Γεθ-Φεβ

ν

3 ηξίκ.
Μαξ-Μαη

Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ
καο γηα ηηο δξάζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ
Πξνγξακκαηηζκφο εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ ζε ππεξεζίεο
ηεο θνηλφηεηαο θαη ζρεδηαζκφο ησλ παξεκβάζεσλ
Πξνζέγγηζε ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο καο κέζσ
ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ ζπιιφγσλ
δηδαζθφλησλ.
Πξνκήζεηα αλαγθαίσλ πιηθψλ
Οξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ηνπο γνλείο ησλ
δχν ζρνιείσλ γηα ην πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ.
Παξαθνινχζεζε – Αλαηξνθνδφηεζε ηεο δξάζεο
Παξνπζίαζε
ησλ
απνηειεζκάησλ
ησλ
ζρνιηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηελ νξγάλσζε ζρεηηθήο
εθδήισζεο.
Αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο

Ε. Γηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο
ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο

1. Γηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο
H δξάζε ζα παξαθνινπζείηαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη
ζα αμηνινγείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο, ψζηε λα βειηηψλνληαη άκεζα νη
δηαδηθαζίεο θαη λα ηξνπνπνηνχληαη εθφζνλ απαηηείηαη.
Οη δξάζεηο :
α) Δλεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ καο γηα ηηο
δξάζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ,
β)

Πξνγξακκαηηζκφο

εθπαηδεπηηθψλ

επηζθέςεσλ

ζε

ππεξεζίεο

ηεο
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θνηλφηεηαο θαη ζρεδηαζκφο ησλ παξεκβάζεσλ,
γ) Πξνζέγγηζε ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο καο κέζσ ησλ
δηεπζπληψλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ ζπιιφγσλ δηδαζθφλησλ,
δ) Οξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ ζπλαληήζεσλ κε ηνπο γνλείο ησλ δχν
ζρνιείσλ γηα ην πεξηερφκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξφθεηηαη λα
πινπνηεζνχλ,
ε) Πξφγξακκα έληαμεο καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ καο ζηηο ηάμεηο ηνπ γεληθνχ ζρνιείνπ
πνπ ήδε πξνεηνηκαζηεί γηα λα ηνπο δερηνχλ
ζη) Πξνκήζεηα αλαγθαίσλ πιηθψλ,
δ) Παξαθνινχζεζε – Αλαηξνθνδφηεζε ηεο δξάζεο,
ε) Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηελ
αλάξηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ηελ
νξγάλσζε ζρεηηθήο εθδήισζεο θαη
ζ) Αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο
ια ηα παξαπάλσ ζα παξαθνινπζνχληαη κε ηηο θαηαγξαθέο ζην εκεξνιφγην ηνπ
ζρνιείνπ θαη ζην εκεξνιφγην παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ. Δπίζεο ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα γηα ηνπο καζεηέο ησλ γεληθψλ ζρνιείσλ
πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο πξνζέγγηζεο ησλ γεληθψλ
ζρνιείσλ ηεο πεξηνρήο καο (δξάζε γ) θαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπλνιηθνχ
πξνγξάκκαηνο (δξάζε ε). Σέινο ε δηεξεχλεζε ησλ ζηάζεσλ θαη απφςεσλ ησλ
γνλέσλ ηνπ ζρνιείνπ καο γηα δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο ησλ
παηδηψλ ηνπο ζα γίλεη κέζα απφ ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα ή / θαη ζπλεληεχμεηο.

2. Αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
ηφρνο 1. Ζ θηλεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ζρνιείνπ καο θαη ησλ
ζπλεξγαδφκελσλ γεληθψλ ζρνιείσλ γηα αλάιεςε ελεξγνχο δξάζεο φζνλ
αθνξά αλάινγα πξνγξάκκαηα.
Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Δμεηάδεηαη εάλ ππάξρεη αχμεζε ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη ζην ζρνιείν
θαη αλ ζπκκεηέρνπλ πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ζε ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε
ρξνληά.

ηφρνο 2. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζην
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πξφγξακκα ζε πξνγξάκκαηα έληαμεο.
Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Ο ζηφρνο ειέγρεηαη κε ηε ζχγθξηζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ ζε
ζρέζε κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, ζχκθσλα κε ηηο θαηαγξαθέο ζην
εκεξνιφγην ηνπ ζρνιείνπ, ζην εκεξνιφγην παξαθνινχζεζεο εξγαζηψλ ηεο
δξάζεο θαη κέζα απφ ζρεηηθά εξσηεκαηνιφγηα.

ηφρνο 3. Ζ δηακφξθσζε ζεηηθήο ζηάζεο ηεο θνηλφηεηαο απέλαληη ζηελ
αλαπεξία.
Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Ο ζηφρνο ζα εθηηκεζεί κέζα απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηζθέςεσλ ζε
ρψξνπο ηεο θνηλφηεηαο θαη ηελ ζεηηθή αληαπφθξηζε ζηηο πξνζθιήζεηο ηνπ
ζρνιείνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη εθδειψζεηο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.

ηφρνο 4. Ζ ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ γνλέσλ
ζε δεηήκαηα εθπαηδεπηηθήο θαη θνηλσληθήο έληαμεο ησλ παηδηψλ ηνπο
Πξνζέγγηζε ζηα θξηηήξηα επηηπρίαο
Ζ επηηπρία απηνχ ηνπ ζηφρνπ ζα ειεγρζεί κε εξσηεκαηνιφγηα πνπ ζα δηαλεκεζνχλ
ζηνπο γνλείο ζηελ αξρή θαη ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Ζ. Έθζεζε απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Ζ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη λα επηθέξεη ζεηηθά
απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή θαη εθπαηδεπηηθή έληαμε ησλ καζεηψλ.
ηφζν ζηνπο γνλείο, ζηνπο καζεηέο φζν θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ πξφθεηηαη λα
εκπιαθνχλ. Χζηφζν, ε εθαξκνγή φισλ ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζα εμαξηεζεί
απφ ηελ επαξθή ζηειέρσζε ηνπ ζρνιείνπ κε εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ θαη ηελ
επαξθή ρξεκαηνδφηεζή ηνπ απφ ην ππνπξγείν παηδείαο θαηά ηελ έλαξμε ηεο
ζρνιηθήο ρξνληάο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε νκάδα εξγαζίαο ζα αλαζεσξήζεη
ην ζρέδην θαη ζα επαλαπξνζδηνξίζεη ηνπο ζηφρνπο.
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5μ Γηδηθό Δεμμηηθό Οπμιείμ Θεζζαιμκίθεξ
Νανάνηεμα γηα ηεκ εηήζηα έθζεζε αοημαλημιόγεζεξ έημοξ 20112012
Οπέδημ Β: Ννόγναμμα Ημηκςκηθήξ θαη Γθπαηδεοηηθήξ Έκηαλεξ

Οημ ζπμιείμ μαξ θέημξ ιεηημύνγεζε Μμάδα Ημηκςκηθήξ Έκηαλεξ ηςκ
μαζεηώκ μαξ ζύμθςκα με ημ ζπέδημ πμο εθπόκεζε ημ ζπμιείμ μαξ ζηα
πιαίζηα ημο πνμγνάμμαημξ αοημαλημιόγεζεξ ηεξ ζπμιηθήξ μμκάδαξ μαξ.
Ναναθάης οπάνπεη ακαιοηηθή πενηγναθή ηςκ δναζηενημηήηςκ μαξ θαη
θςημγναθίεξ από ηηξ δναζηενηόηεηεξ ηεξ μμάδαξ.
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Ε μμάδα μμο: «Πα θηιανάθηα»
Ιπασνέ, Νακαγηώηεξ, Οηένγημξ, άνεξ, Θεμδώνα, Γηνήκε, Ημζμάξ, Φςηεηκή,
Οηαύνμξ

Ε μμάδα μαξ θέημξ μαδί με ηεκ θονία Ιανία Ημμκεκμύ (ροπμιόγμ) θαη ηεκ
θονία

Ιέκηα

Θμοθίδμο

(θμηκςκηθή

ιεηημονγό)

πναγμαημπμημύζε

ηηξ

ζοκακηήζεηξ ηεξ θάζε Δεοηένα γηα 2 ώνεξ. Οηεκ μμάδα ιμηπόκ μάζαμε πμιιά
θαη δηάθμνα πνάγμαηα όπςξ:
1. Γκςνίζαμε ηα οπόιμηπα μέιε ηεξ μμάδαξ θαη βάιαμε θακόκεξ
ζομπενηθμνάξ.
2. Γκςνίζαμε ημκ εαοηό μαξ
3. Γκςνίζαμε ημοξ άιιμοξ
4. Γκςνίζαμε ηεκ μηθμγέκεηα μαξ θαη ηέιμξ
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5. Γκςνίζαμε ηεκ γεηημκηά μαξ
Ηαη γηα ημο ιόγμο ημ αιεζέξ δείηε ηηξ θςημγναθίεξ μαξ!!!
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Ννόγναμμα Γθπαηδεοηηθήξ Έκηαλεξ
Γπίζεξ ημ ζπμιείμ μαξ ζοκενγάζηεθε με ημ 3μ Δεμμηηθό Οπμιείμ Γοθανπίαξ
θαη ιεηημύνγεζε πνόγναμμα εθπαηδεοηηθήξ έκηαλεξ με δύμ από ημοξ μαζεηέξ
μαξ.
Ννηκ ηηξ εθπαηδεοηηθέξ επηζθέρεηξ ηςκ μαζεηώκ μαξ ζημ 3μ Δεμμηηθό
Οπμιείμ Γοθανπίαξ έγηκε έκα βηςμαηηθό ενγαζηήνημ ώζηε κα πνμεημημαζηεί ε
ηάλε οπμδμπήξ κα δεπζεί ηα παηδηά ημο ζπμιείμο μαξ. Πμ ενγαζηήνημ
βαζίζηεθε ζημ πνόγναμμα «Ηαηακμώκηαξ ημοξ θίιμοξ» ημ μπμίμ ζπεδηάζηεθε
με βάζε ηηξ ανπέξ ημο TEACCH. Πμ βηςμαηηθό ενγαζηήνημ οιμπμηήζεθε από
ηεκ εθπαηδεοηηθό Όιγα Φέηζε, ηεκ ροπμιόγμ Ιανία Ημμκεκμύ θαη ηεκ
Ημηκςκηθή Θεηημονγό Θμοθίδμο Ιέκηα.
Ιεηά ηεκ εθανμμγή ημο ενγαζηενίμο αθμιμύζεζακ εθπαηδεοηηθέξ επηζθέρεηξ
ηςκ μαζεηώκ μαξ ζημ ζπμιείμ οπμδμπήξ. Μη μαζεηέξ ζοκμδεύμκηακ από ηε
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δαζθάια ημοξ (Ηαηζημνίδμο Ηηθή) θαη ζημ ηέιμξ ηεξ ζπμιηθήξ πνμκηάξ
πναγμαημπμηήζεθε θμηκή γημνηή ζημ ζπμιείμ μαξ.
Γηα ηεκ ακίπκεοζε ηεξ ζηάζεξ ηςκ παηδηώκ ημο ζπμιείμο οπμδμπήξ απέκακηη
ζηα άημμα με εηδηθέξ ακάγθεξ μμηνάζηεθε ενςηεμαημιόγημ ηόζμ πνηκ όζμ θαη
μεηά ημ πηιμηηθό πνόγναμμα εθπαηδεοηηθήξ έκηαλεξ. Πα ενςηεμαημιόγηα
επηζοκάπημκηαη παναθάης, όπςξ θαη θςημγναθίεξ από ημ πνόγναμμα
ζοκμιηθά. Γπίζεξ επηζοκάπηεηαη ημ πνόγναμμα «Ηαηακμώκηαξ ημοξ θίιμοξ»
θαη ημ εμενμιόγημ θαηαγναθήξ ηεξ δνάζεξ βάζεη ημο μπμίμο θηκεζήθαμε.

Βηςμαηηθό Γνγαζηήνημ

Πα

παηδηά

ημο

ζπμιείμο μαξ με ηα
παηδηά

ηεξ

ηάλεξ

οπμδμπήξ
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Θμερολόγιο Καταγραφισ δράςεων του Προγράμματοσ Ζνταξθσ
Δράςεισ

Θμερομθνίεσ

Συμμετζχοντεσ

Απόφαςθ για τθν υλοποίθςθ του
προγράμματοσ

24/02/2012

Όλο το προςωπικό του
ςχολείου

Επαφι του διευκυντι με το
ςχολείο που κα υλοποιθκεί το
πρόγραμμα

1/03/2012

Διευκυντζσ των δφο
ςχολείων

Σθλεφωνικι επικοινωνία με τουσ
γονείσ των μακθτϊν που κα
ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα

5/3/2012

Δαςκάλα παιδιϊν

υνάντθςθ ςτο ςχολείο με τουσ
γονείσ των μακθτϊν που κα
ςυμμετζχουν ςτο πρόγραμμα.

7/03/2012

Δαςκάλα , ψυχολόγοσ και
κοινωνικι λειτουργόσ

Επικοινωνία με τθν δαςκάλα τθσ
τάξθσ ςτθν οποία κα υλοποιθκεί το
πρόγραμμα

12/03/2012

Δαςκάλεσ, ψυχολόγοσ και
κοινωνικι λειτουργόσ

Ζναρξθ προγράμματοσ μεςω
βιωματικοφ εργαςτθρίου ςτθν
τάξθ υποδοχισ

15/03/2012

Δαςκάλα που γνωρίηει το
βιωματικό εργαςτιριο,
ψυχολόγοσ και κοινωνικι
λειτουργόσ

Ζναρξθ επιςκζψεων των μακθτϊν
ςτθν τάξθ υποδοχισ

05/04/2012

Δαςκάλα των μακθτϊν και
μακθτζσ

11/05/2012
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18/05/2012
25/05/2012
01/06/2012
Επίςκεψθ τθσ τάξθσ υποδοχισ ςτο
ςχολείο μασ

11/06/2012

ΗΑΠΑΚΜΩΚΠΑΟ ΠΜΡΟ ΦΖΘΜΡΟ
Έκα πνόγναμμα γηα ηεκ εθπαίδεοζε ηςκ παηδηώκ ζηε δηαθμνά θαη γηα ηεκ θαιιηένγεηα ηεξ
εκζοκαίζζεζεξ
Οογγναθέαξ: Catherine Faherty, Asheville TEACCH Center (ζογγναθέαξ ημο βηβιίμο ‘Πη
ζεμαίκεη γηα Ιέκα. Γθδόζεηξ Γιιεκηθά Γνάμμαηα 2003)
Ιεηάθναζε-Ννμζανμμγή ζηεκ Γιιεκηθή γιώζζα: Βάγηα Α. Ναπαγεςνγίμο (Ναηδμροπίαηνμξ
– Γθπαηδεομέκε ζημ Ννόγναμμα TEACCH, Ούμβμοιμξ Αοηηζμμύ, η. Γπίθμονμξ Ηαζεγήηνηα
Ναηδμροπηαηνηθήξ)
Πμ πνόγναμμα

Ηαηακμώκηαξ ημοξ Φίιμοξ ζπεδηάζηεθε γηα παηδηά ζπμιηθήξ ειηθίαξ θαη

πανμοζηάδεηαη ζηεκ ηάλε. Γηα μεγαιύηενα παηδηά μπμνμύκ κα γίκμοκ πνμζανμμγέξ. Πμ άνζνμ
αοηό πενηιαμβάκεη ημ ζπεδηαζμό ηεξ πανμοζίαζεξ θαη έκα θαηάιμγμ με ηα απαναίηεηα οιηθά.
Ιεηά από 15 πνόκηα πανμοζίαζεξ ημο πνμγνάμμαημξ ζε πηιηάδεξ μαζεηώκ, δηαπηζηώζεθε
όηη, ζηηξ πενηζζόηενεξ πενηπηώζεηξ, είκαη πημ απμηειεζμαηηθό κα πνμπςνήζεη θακείξ πένα
από ημ γεκηθό πνόγναμμα, κα ζοδεηήζεη εηδηθά ζέμαηα θαη κα δώζεη αθνηβείξ πιενμθμνίεξ
γηα πναγμαηηθμύξ μαζεηέξ. Μη δομ εθδμπέξ (Β θαη Γ) βμεζμύκ ζε ηέημηεξ πενηπηώζεηξ.
Α. Γηζαγςγή: Πμ Γεκηθό Ννόγναμμα
Πμ πνόγναμμα

‘Ηαηακμώκηαξ ημοξ Φίιμοξ’ μπμνεί κα πανμοζηαζηεί ςξ ‘γεκηθό’ πνόγναμμα,

ζημ μπμίμ ακαθένμκηαη θαη ακαιύμκηαη ζεμακηηθέξ έκκμηεξ θαη ζεμακηηθά ζέμαηα.

Οηεκ

εηζαγςγή δεκ πενηιαμβάκμκηαη εηδηθέξ πιενμθμνίεξ γηα θάπμημ παηδί ή γηα μηα μμάδα παηδηώκ.
Γίκαη από μόκε ηεξ έκα μιμθιενςμέκμ πνόγναμμα θαη πενηιαμβάκεη ηα ηνία μένε πμο
αθμιμοζμύκ:
Ιένμξ 1 – Ζθακόηεηεξ: Δηαθένμομε θαη είμαζηε ίδημη
Ιένμξ 2 – Ηέκηνα Βηςμαηηθώκ Δναζηενημηήηςκ
Ιένμξ 3 – Γπίδεηλε Ακηίιερεξ ημο Θόγμο
Πμ πνόγναμμα μπμνεί κα μιμθιενςζεί εδώ ή μπμνείηε κα επηιέλεηε μηα από ηηξ αθόιμοζεξ
εθδμπέξ.
Β. (ΓΗΔΜΕ) Γηζαγςγή γηα μηα εηδηθή ηάλε θαη ηα μέιε ηεξ
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Ιεηά από ημ εηζαγςγηθό πνόγναμμα, μπμνείηε κα δώζεηε πιενμθμνίεξ γηα θάπμηα εηδηθή
ηάλε θαη ηα μέιε ηεξ. Ε πανμοζίαζε αοηή εκδείθκοηαη ακ μη μαζεηέξ ηεξ θακμκηθήξ ηάλεξ
είκαη μέκημνεξ μαζεηώκ με εηδηθέξ ακάγθεξ ή/ακ ηα μέιε ηεξ εηδηθήξ ηάλεξ ζομμεηέπμοκ ζε
δναζηενηόηεηεξ ζηεκ θακμκηθή ηάλε.
Γ. (ΓΗΔΜΕ) Ηαηακμώκηαξ ημ ζομμαζεηή ζαξ
Ιεηά από ημ εηζαγςγηθό πνόγναμμα, επεθηείκεηε ηε ζοδήηεζε γηα ημ ζομμαζεηή με αοηηζμό,
πμο είκαη μέιμξ ηεξ θακμκηθήξ ηάλεξ,

γηα ημκ μπμίμ οπάνπμοκ,

ζοκήζςξ,

απμνίεξ θαη

ιακζαζμέκεξ ακηηιήρεηξ. Ακάιμγα με ημ μαζεηή, μ ίδημξ μπμνεί κα είκαη ή κα μεκ είκαη πανώκ
ζ’ αοηή ηεκ ανπηθή ζοδήηεζε.
Οπεδηαζμόξ ημο Ιαζήμαημξ ‘Ηαηακμώκηαξ ημοξ Φίιμοξ’
Α. Γηζαγςγή ζημ ‘Ηαηακμώκηαξ ημοξ Φίιμοξ’: ημ Γεκηθό Ννόγναμμα
Πμ

‘Ηαηακμώκηαξ ημοξ Φίιμοξ’

μπμνεί κα πανμοζηαζηεί ςξ

‘γεκηθό πνόγναμμα’.

Νανμοζηάδμκηαη θαη ζοδεηημύκηαη γεκηθά ζέμαηα, αιιά δεκ ακαθένμκηαη ζημηπεία θαη
πιενμθμνίεξ γηα έκα ζογθεθνημέκμ παηδί ή γηα μηα μμάδα παηδηώκ. Ννμζανμμγέξ γίκμκηαη
ακάιμγα με ηεκ ειηθία ηςκ μαζεηώκ. Πμ γεκηθό πνόγναμμα πνεζημμπμηείηαη ςξ εηζαγςγή, ακ
ζθμπεύεηε κα πνμπςνήζεηε ζηηξ εθδμπέξ Β θαη Γ. Πμ πνόγναμμα δηανθεί πενίπμο 45 – 60
ιεπηά.
ΟΠΕΟΖΙΜ: Λεθηκήζηε κςνίηενα γηα κα έπεηε πνόκμ ζηε δηάζεζή ζαξ κα ζηήζεηε ηα θέκηνα
βηςμαηηθώκ δναζηενημηήηςκ. Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ ακαηνέληε ζημ Ηαηακμώκηαξ
ημοξ Φίιμοξ – Ηαηάιμγμξ Ριηθώκ θαη Νενηγναθή ηςκ Βηςμαηηθώκ Δναζηενημηήηςκ.
Ιένμξ 1 – Ζθακόηεηεξ: Δηαθένμομε θαη είμαζηε ίδημη
Γλεγήζηε ζημοξ μαζεηέξ όηη ζθμπόξ ημο πνμγνάμμαημξ είκαη κα ημοξ βμεζήζεηε κα
θακηαζημύκ πςξ ζα ήηακ ακ είπακ ‘δηαθμνεηηθέξ ηθακόηεηεξ’ από αοηέξ πμο έπμοκ ηώνα θαη
κα θαηακμήζμοκ γηαηί θάπμημη άκζνςπμη ζομπενηθένμκηαη δηαθμνεηηθά από ημ ακαμεκόμεκμ.
Γνάρηε

ζημκ πίκαθα ηε ιέλε ‘ηθακόηεηεξ’ θαη μηιήζηε γηα ηε ζεμαζία ηεξ. Γνάρηε ζημκ

πίκαθα ηε ιέλε ‘μμκαδηθόξ’ θαη μηιήζηε γηα ηε ζεμαζία ηεξ. Γλεγήζηε όηη μ θαζέκαξ έπεη
δηαθμνεηηθέξ ηθακόηεηεξ. Οομπιενώζηε όηη ζέιεηε κα μάζεηε ζε ηη δηαθένμοκ μη μαζεηέξ
αοηήξ ηεξ ηάλεξ. Δεηήζηε κα ζεθώζμοκ ημ πένη ημοξ γηα κα απακηήζμοκ ζε ενςηήζεηξ όπςξ
μη παναθάης:
Νμημξ μπμνεί κα θάκεη πμδήιαημ;
Νμημξ θάκεη νόιεν
Νμημξ λένεη κα παίδεη πμδόζθαηνμ;
Νμημξ λένεη ηεκ πνμπαίδεηα ημο 5;
Νμημξ θάκεη άζπεμα γνάμμαηα;
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Νμημξ θάκεη πναγμαηηθά ςναία γνάμμαηα;
Νμημξ είκαη θαιόξ ζηα ειεθηνμκηθά παηπκίδηα;
Νμημξ ηνέπεη πμιύ γνήγμνα;
Νμημξ ηνέπεη γνήγμνα;
Νμημξ λένεη κα πιέθεη;
Νμημξ λένεη κα μαγεηνεύεη;
Η.ι.π.
Γίκαη ζεμακηηθό κα μεκ απακηήζμοκ όια ηα παηδηά ζεηηθά ζε όιεξ ηηξ ενςηήζεηξ, γηα κα
μπμνέζεηε κα ακαδείλεηε ηε δηαθμνεηηθόηεηα. Έηζη, γηα παηδηά μηθνόηενςκ ηάλεςκ όηακ όια
ηα παηδηά ζεθώκμοκ ημ πένη ημοξ ζε θάζε ενώηεζε, βμεζά ακ ζομπενηιάβεηε ενςηήζεηξ
όπςξ μη παναθάης:
Νμημξ έπεη μαύνα μαιιηά;
Νμημξ έπεη λακζά μαιιηά
Νμημξ έπεη θαζηακά μαιιηά;
Νμημξ θμνάεη γοαιηά;
Οπμιηάζηε όηη μ θαζέκαξ έπεη δηαθμνεηηθέξ ηθακόηεηεξ θαη δεληόηεηεξ, πμο ημκ θάκμοκ
μμκαδηθό ακάμεζα ζημοξ άιιμοξ Οηε θάζε αοηή, πενηγνάρηε μηα ζθεκή ζηεκ παηδηθή πανά θαη
νςηήζηε…. ‘Έηοπε πμηέ κα παίλεηε πμδόζθαηνμ (ή άιιμ ζπεηηθό παηπκίδη) θαη εκώ ζπεδηάδαηε
κα πηοπήζεηε ηε μπάια δοκαηά γηα κα πάεη μαθνηά, όηακ έθηαζε ζε ζαξ, πνμζπαζήζαηε κα
ηε πηοπήζεηε αιιά ηε πάζαηε;’. Ιπμνείηε κα θάκεηε θαη ηηξ ακηίζημηπεξ θηκήζεηξ θαζώξ
μηιάηε, γηα είκαη ε πενηγναθή πημ έκημκε θαη κα θεκηνίζεηε ηεκ πνμζμπή ηςκ παηδηώκ.
Ξςηήζηε

‘Νμημξ είκαη εοπανηζηεμέκμξ όηακ ηα άιια παηδηά ιέκε, …. Ιεκ ακεζοπείξ,

πνμζπάζεζε λακά, είκαη εκηάλεη, μπμνείξ κα ημ θάκεηξ…..;’ Ή πμημξ είκαη εοπανηζηεμέκμξ
όηακ ημο ιέκε ‘….μεκ είζαη ηόζμ ακόεημξ, γηαηί δεκ ημ έθακεξ;’

Γίκαη ακαμεκόμεκμ όηη όια ηα

παηδηά ζα ζεθώζμοκ ημ πένη ημοξ γηα κα δειώζμοκ όηη ζα ήζειακ κα ημοξ δείλμοκ θαηακόεζε.
Πώνα νςηήζηε

‘Νμημξ ζέιεη κα ημκ θαηαιαβαίκμοκ μη άιιμη;’ Μη ενςηήζεηξ μπμνμύκ κα

δηαηοπςζμύκ ιίγμ δηαθμνεηηθά, όπςξ ‘πμημξ ζέιεη κα ημκ θαηαιαβαίκμοκ μη θίιμη ημο;’ Ή
‘πμημξ είκαη εοπανηζηεμέκμξ όηακ ημκ θαηαιαβαίκμοκ μη θίιμη ημο;’

Οπμιηάζηε όηη ακ θαη μ

θαζέκαξ έπεη δηαθμνεηηθέξ δεληόηεηεξ, ηαιέκηα θαη ηθακόηεηεξ, θαηά θάπμημ ηνόπμ είμαζηε
όιμη ίδημη. Θέιμομε όιμη κα μαξ θαηαιαβαίκμοκ μη άιιμη. Ακ

θάκεηε ημ γεκηθό πνόγναμμα,

μπμνείηε ηώνα κα ανπίζεηε κα ελεγείηε ηηξ δναζηενηόηεηεξ. Δείηε ημ Ιένμξ 2, παναθάης.
Ακ πνόθεηηαη κα θάκεηε ηεκ ΓΗΔΜΕ Β, πείηε ηώνα όηη είζηε εδώ γηα κα ημοξ βμεζήζεηε κα
θαηαιάβμοκ ηα παηδηά ηεξ εηδηθήξ ηάλεξ. Πώνα πάηε θαηεοζείακ ζημ
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Ακ πνόθεηηαη κα θάκεηε ηεκ ΓΗΔΜΕ Γ, πείηε ηώνα όηη είζηε εδώ γηα κα ημοξ βμεζήζεηε κα
θαηαιάβμοκ θαιύηενα ημκ/ηεκ …………… (όκμμα ημο παηδημύ), πμο είκαη θίιμξ ημοξ. Πώνα πάηε
θαηεοζείακ ζημ Ιένμξ 2, παναθάης.
Ιένμξ 2 – Ηέκηνα Βηςμαηηθώκ Δναζηενημηήηςκ: Γκαιιαγή Μμάδςκ
Νανμοζηάζηε ηηξ αθόιμοζεξ δναζηενηόηεηεξ θαη δεηήζηε από ηε δαζθάια με μμηνάζεη ηα
παηδηά ζε ηνεηξ μμάδεξ. Ακ ζηήζαηε 4 θέκηνα βηςμαηηθώκ δναζηενημηήηςκ, μμηνάζηε ηεκ
ηάλε ζε 4

μμάδεξ.

Γίκαη πνμηημόηενμ κα ζηήζεηε 3

θέκηνα.

Οηεκ πενίπηςζε αοηή μ

έιεγπμξ/πεηνηζμόξ ηεξ ηάλεξ θαη ημο πνμγνάμμαημξ είκαη πημ εύθμιμξ

θαη παναμέκεη ζε

ιμγηθά πνμκηθά πιαίζηα. Ε πενηγναθή ηςκ ζοκηζηώμεκςκ θέκηνςκ αθμιμοζεί ζημ ηέιμξ αοημύ
ημο ζπεδηαζμμύ, ζηεκ εκόηεηα ‘Ηαηάιμγμξ Ριηθώκ ημο Ννμγνάμμαημξ Ηαηακμώκηαξ ημοξ
Φίιμοξ θαη Νενηγναθή ηςκ Βηςμαηηθώκ Δναζηενημηήηςκ’.
Ηάκηε μηα ζύκημμε εηζαγςγή γηα θάζε θέκηνμ, θναηώκηαξ ρειά ηα οιηθά αοημύ ημο ηναπεδημύ.
Ν.π. γηα ηε δναζηενηόηεηα ζπεηηθά με ηηξ δοζθμιίεξ ιεπηήξ θηκεηηθόηεηαξ,

μπμνείηε κα

πείηε: ‘Όηακ ζα πάηε ζ’ αοηό ημ ηναπέδη, ζα θμνέζεηε αοηά ηα μεγάια γάκηηα…. είκαη πμιύ
μεγάια ζαξ, αιιά είκαη εκηάλεη. Όηακ ζα ηα θμνέζεηε, πνέπεη κα πενάζεηε ζημ θμνδόκη αοηέξ
ηηξ πάκηνεξ. Θα δηαπηζηώζεηε πώξ ζα ήηακ ακ μη μύεξ ηςκ πενηώκ ζαξ ιεηημονγμύζακ
δηαθμνεηηθά απ’ όηη ιεηημονγμύκ ηώνα’. Οε μεγαιύηενα παηδηά μπμνείηε κα ελεγήζεηε ημκ
όνμ

‘ιεπηή θηκεηηθόηεηα’.

Δηαβεβαηώζηε ηα όηη επηηνέπεηαη κα δηαζθεδάζμοκ με ηε

δναζηενηόηεηα, αιιά πανάιιεια δεηήζηε κα ζθεθζμύκ ηη πνάγμαηα μπμνεί κα ήηακ δύζθμιμ
κα θάκμοκ, ακ μη δεληόηεηεξ ημοξ ζηε ιεπηή θηκεηηθόηεηα ήηακ θάπςξ έηζη. Ξςηήζηε ηη μπμνεί
κα ήηακ δηαθμνεηηθό γηα ημ θαζέκα. Νώξ ζα ήηακ ε δμοιεηά ημοξ γηα ημοξ άιιμοξ; Θα είπακ
ακάγθε από θάπμηα εηδηθή μμνθή βμήζεηαξ;
Ηάζε θέκηνμ πνέπεη κα δηεοθμιύκεηε από δάζθαιμ ή άιιμ εκήιηθα. Αοηόξ μπμνεί κα θάκεη
ενςηήζεηξ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ δναζηενηόηεηαξ γηα κα πνμθαιέζεη ηα παηδηά κα ζθεθζμύκ.
ηοπήζεηε έκα θμοδμύκη όηακ είκαη ε ώνα εκαιιαγήξ ηςκ μμάδςκ, από ημ έκα θέκηνμ
δναζηενημηήηςκ ζημ άιιμ. Ηάκηε γνήγμνα ηεκ αιιαγή, γηα κα θναηήζεηε ημ εκδηαθένμκ ηςκ
παηδηώκ.

Όηακ όιεξ μη μμάδεξ έπμοκ πενάζεη από όια ηα θέκηνα,

πείηε όηη ηώνα ζα

δηαιέλεηε έκα μαζεηή γηα κα ζαξ βμεζήζεη κα δείλεηε θάηη, αιιά πνέπεη κα είκαη έκαξ
μαζεηήξ πμο μπμνεί κα αθμιμοζήζεη μδεγίεξ θαιά. Θα δηαιέλεηε ημ βμεζό ζαξ αμέζςξ μόιηξ
όιμη είκαη πίζς ζηηξ ζέζεηξ ημοξ. Αοηό βμεζά ηα παηδηά κα επηζηνέρμοκ ζηηξ ζέζεηξ ημοξ
αμέζςξ.
Ιένμξ 3 – Γπίδεηλε Ακηίιερεξ ημο Θόγμο: ‘Οηνώζε ημ ηναπέδη’
Γκώ μη μαζεηέξ επηζηνέθμοκ ζηηξ ζέζεηξ ημοξ, εημημάζηε έκα γναθείμ μπνμζηά, θμκηά ζημκ
πίκαθα, ημπμζεηώκηαξ πάκς 10-15 δηαθμνεηηθά πνάγμαηα-οιηθά-παηπκίδηα. Ιεηαλύ αοηώκ
πνέπεη κα ζομπενηιάβεηε έκα πηάημ, έκα πμηήνη, έκα θμοηάιη θη έκα πηνμύκη. Έπεηε μαθνηά
από ημ μπηηθό πεδίμ ηςκ παηδηώκ μηα ιεοθή ζειίδα ζηεκ μπμία έπεηε ζπεδηάζεη έκα πηάημ,
έκα πμηήνη, έκα θμοηάιη θη έκα πηνμύκη. Ννμξ ημ πανόκ θνύρηε ηεκ. Αθμύ επηιέλεηε έκακ
εζειμκηή,

δεηήζηε ημο κα ένζεη θαη κα θαζίζεη ζημ γναθείμ,

θμηηώκηαξ πνμξ ημοξ

ζομμαζεηέξ ημο. Ακάιμγα με ηα δοκαμηθά ηεξ ηάλεξ, είκαη βμεζεηηθό, μενηθέξ θμνέξ, κα
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επηιέλεηε έκα μαζεηή πμο θαίκεηαη όηη μπμνεί κα είκαη μ ‘μάγθαξ’ ή μπμνεί κα έπεη ακάγθε κα
ακαπηύλεη ζε θάπμημ βαζμό ηεκ εκζοκαίζζεζε (όμςξ, πνέπεη κα έπεη δεηήζεη κα ζομμεηέπεη
με ηε ζέιεζή ημο).
Ξςηήζηε ημ μαζεηή ακ μπμνεί κα ζαξ αθμύζεη θαιά, γηα κα αθμιμοζήζεη με αθνίβεηα ηηξ
μδεγίεξ ζαξ. Νείηε ημο όηη ζέιεηε κα ζαξ αθμύεη πνμζεπηηθά. Ηαη μεηά, πςνίξ κα αιιάλεηε
ημκ ηόκμ ηεξ θςκήξ ζαξ, δείληε ηα οιηθά πάκς ζημ γναθείμ πμο είκαη μπνμζηά ημο θαη
δεηήζηε ημο κα ζηνώζεη ημ ηναπέδη, αιιά δώζηε ηηξ μδεγίεξ ζε άιιε γιώζζα. Ακ δεκ λένεηε
άιιε γιώζζα,

θνμκηίζηε κα μάζεηε –

κα απμζηεζίζεηε ηηξ ακηίζημηπεξ,

θαηάιιειεξ

εθθνάζεηξ. Ννμζέληε κα μεκ επηιέλεηε έκα μαζεηή πμο μπμνεί κα λένεη ηεκ άιιε γιώζζα,
επηιέληε ημκ εζειμκηή ζαξ με πνμζμπή θαη μεκ πνεζημμπμηείηε μηα ζοκεζηζμέκε λέκε γιώζζα.
Ιενηθμί πνμηημμύκ κα πνεζημμπμηήζμοκ άζπεηεξ θνάζεηξ, πμο δεκ είκαη ζογθεθνημέκε
γιώζζα.

Γπακαιάβεηε ηηξ λεκόγιςζζεξ μδεγίεξ ανγά, μεηά πημ δοκαηά, θαη μεηά

απιμπμηήζηε ηηξ ιέλεηξ. Δείληε ζημ ηναπέδη θαη ακάιμγα με ηεκ ειηθία ημο μαζεηή, μπμνείηε
κα εθθνάζεηε ακοπμμμκεζία. Γηα μεγαιύηενα παηδηά θαη εκήιηθεξ, μπμνείηε κα επημέκεηε.
Γηα μηθνόηενα παηδηά κα είζηε ζύκημμμη.
Ιενηθέξ θμνέξ, με μεγαιύηενα παηδηά, βάιηε ηε ζειίδα πάκς ζημ γναθείμ θαη δείληε ηεκ. Ακ
ζοκεπίδεη κα μεκ θαηαιαβαίκεη,

δείληε θάζε έκα από ηα ζθίηζα

θαη πημ ακηηθείμεκμ

ακηηζημηπεί ζε θάζε ζθίηζμ. Οοκήζςξ θαηακμμύκ αμέζςξ θαη ημπμζεημύκ ημ πηάημ ζημ πηάημ,
ημ πμηήνη θ.ι.π. ζηα ακηίζημηπα ζθίηζα. Γπηβναβεύζηε ημ μαζεηή θαη πεηνμθνμηήζηε όιμη μαδί.
Ξςηήζηε ημκ γηαηί δεκ αθμιμύζεζε ηηξ ιεθηηθέξ μδεγίεξ.
Οαξ άθμογε όηακ ημο μηιμύζαηε; Ιεηά ελεγήζηε όηη οπάνπμοκ άκζνςπμη πμο αθμύκ όιεξ ηηξ
ιέλεηξ αιιά δεκ θαηαιαβαίκμοκ ημ κόεμα αοημύ πμο αθμύκ, ζακ κα ήηακ λέκε γιώζζα. Ηάκηε
ενςηήζεηξ όπςξ ‘ήλενεξ όηη έπνεπε κα θάκεηξ θάηη; Νςξ έκηςζεξ όηακ δεκ μπμνμύζεξ κα
θαηαιάβεηξ ηη έπνεπε κα θάκεηξ; Πειηθά ηα θαηάθενεξ πμιύ θαιά θαη έζηνςζεξ ημ ηναπέδη…..
αιιά πώξ θαηάιαβεξ ηη έπνεπε κα θάκεηξ;’. Γζηηάζηε θαη πάιη ηεκ πνμζμπή ζημ μπηηθό
ζύκζεμα.

Ηναηήζηε ρειά ηε ζειίδα θαη νςηήζηε ημοξ οπόιμηπμοξ μαζεηέξ ακ ζα

θαηαιάβαηκακ ηη πνέπεη κα θάκμοκ, ακ ηεκ έβιεπακ. Ιηιήζηε ζπεηηθά με ημ πώξ μενηθά
παηδηά πμο δεκ θαηαιαβαίκμοκ πάκηα ηη ιέκε μη άιιμη, μπμνμύκ κα θαηαιάβμοκ πμιιά ακ δμοκ
έκα ζθίηζμ, μηα εηθόκα, μηα θςημγναθία. Ιπμνμύκ κα θαηαιάβμοκ πενηζζόηενα ακ μπμνμύκ
κα ΔΜΡΚ ηη κα θάκμοκ, ακηί απιώξ κα αθμύζμοκ. Ακάιμγα με ημ επίπεδμ ηεξ ηάλεξ, θαηά ηε
ζοδήηεζε αοηή μπμνείηε κα πνεζημμπμηήζεηε όνμοξ όπςξ
επελενγαζία’,

‘θαηακόεζε ιόγμο’, ‘αθμοζηηθή

θαη ‘μπηηθή μάζεζε’. Ιηιήζηε γηα ημοξ δηαθμνεηηθμύξ ηνόπμοξ μάζεζεξ θαη

πώξ μενηθά παηδηά μαζαίκμοκ θαιύηενα όηακ αθμύκ, άιια όηακ μπμνμύκ κα δηαβάζμοκ θαη
άιια όηακ θάκμοκ πνάγμαηα, θ.ι.π. Αοηή ε εηζήγεζε είκαη πνήζημε γηα ηεκ εηζαγςγή ζε ζέμαηα
ζπεηηθά με ηεκ εηδηθή ηάλε.
Ακ θάκεηε απιώξ ημ Γεκηθό Ννόγναμμα, μπμνείηε κα ζηαμαηήζεηε εδώ.
Απακηήζηε ζε ενςηήζεηξ ζπεηηθά με ημ ηη ζοκέβε θαηά ηε δηάνθεηα ημο πνμγνάμμαημξ θαη
θιείζηε οπεκζομίδμκηαξ όηη μ θαζέκαξ είκαη δηαθμνεηηθόξ θαη ηαοηόπνμκα ίδημξ με ημοξ
άιιμοξ. Ιηιήζηε γηα ηε μμκαδηθόηεηα ημο θαζεκόξ. Ακ ζθμπεύεηε κα γίκεηε πημ ιεπημμενήξ,
ζοκεπίζηε με ηηξ εθδμπέξ Β θαη Γ.
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Β (ΓΗΔΜΕ): Γηζαγςγή γηα ηεκ εηδηθή ηάλε θαη ηα μέιε ηεξ
Ιε ηεκ άδεηα ηςκ γμκέςκ, ακαθενζείηε ζημοξ μαζεηέξ ηεξ εηδηθήξ ηάλεξ. Ιπμνείηε κα
θένεηε θςημγναθίεξ θάζε παηδημύ πμο ζαξ έδςζακ μη γμκείξ ή κα εημημάζεηε κςνίηενα εηδηθή
πνμβμιή. Οημ ζεμείμ αοηό, δώζηε ζύκημμα μενηθέξ πιενμθμνίεξ γηα θάζε παηδί. Όπςξ:

Πη ημο ανέζεη κα θάκεη (παηπκίδη, θαγεηό θ.ι.π.)

θάηη πμο λένεηε όηη ζα ηναβμύζε ηεκ πνμζμπή ημο, ή θάηη ζημ μπμίμ ζα ακηαπμθνηκόηακ…..
Γκώ δίκεηε ηηξ παναπάκς πιενμθμνίεξ, μπμνείηε κα δεηήζεηε από ημοξ μαζεηέξ απακηήζεηξ
πμο δείπκμοκ ζε ηη μμηάδμοκ με ημ παηδί πμο πενηγνάθεηε. Ν.π. πείηε ‘κα ζεθώζεη ημ πένη
ημο όπμημξ ημο ανέζεη θαη ημ παγςηό – ζμθμιάηα’.
Απακηήζηε ζε ενςηήζεηξ, ακ πνμθύρμοκ, γηα θάζε παηδί. Δώζηε έμθαζε ζηα ζεηηθά θαη ζηε
μμκαδηθόηεηα. Ρπεκζομίζηε ζε ηη δηαθένμοκ μη άκζνςπμη μεηαλύ ημοξ, αιιά όηη, ηαοηόπνμκα,
μμηάδμοκ μεηαλύ ημοξ.
Γ (ΓΗΔΜΕ): Ηαηακόεζε ζογθεθνημέκμο ζομμαζεηή
Φοζημιμγηθά, ακ μ ζομμαζεηήξ έπεη ζύκδνμμμ Asperger ή αοηηζμό ορειήξ ιεηημονγηθόηεηαξ,
είκαη πημ πηζακό όηη ζα είκαη θαηά ημ μεγαιύηενμ μένμξ ηεξ εμέναξ ζηεκ θακμκηθή ηάλε. Οηηξ
πενηπηώζεηξ αοηέξ θαη ακ είκαη Γ΄ ηάλε ή παναπάκς, ζοκήζςξ πανμοζηάδς ηεκ Έθηε
Αίζζεζε ΖΖ ηεξ Carol Gray (The Sixth Sense II). Γίκαη έκαξ πμιύ θαιόξ ηνόπμξ γηα κα
βμεζήζεηε μαζεηέξ θαη δαζθάιμοξ κα μάζμοκ γηα ημκ αοηηζμό θαη ηηξ επηπηώζεηξ ημο ζηεκ
θμηκςκηθή θαηακόεζε, θονίςξ ζηηξ δεληόηεηεξ θαηακόεζεξ ηεξ μπηηθήξ γςκίαξ ημο άιιμο. Πμ
πνόγναμμα αοηό είκαη επίζεξ πμιύ απμηειεζμαηηθό με μμάδεξ εκειίθςκ, όπςξ επαγγειμαηίεξ
θαη γμκείξ.
Γηα πενηζζόηενεξ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηε ζοδήηεζε γηα ημκ αοηηζμό με ημ παηδί ζαξ, δείηε
ηα ακηίζημηπα θεθάιαηα ζημ βηβιίμ ‘Πη Οεμαίκεη γηα

Ιέκα – Έκα Βηβιίμ Γνγαζίαξ γηα άημμα

με Αοηηζμό Ρρειήξ Θεηημονγηθόηεηαξ ή Ούκδνμμμ Asperger’

ηεξ Catherine Faherty,

Γθδόζεηξ Γιιεκηθά Γνάμμαηα.
ΝΑΖΔΖΗΑ ΒΖΒΘΖΑ
Οημ ηέιμξ ημοξ πνμγνάμμαημξ

ή θάπμηα άιιε θμνά, είκαη βμεζεηηθό κα δηαβάζεηε ζηεκ

ηάλε έκα παηδηθό βηβιίμ πμο ακαθένεηαη ζε ζέμαηα δηαθμνεηηθόηεηαξ,

μμκαδηθόηεηαξ,

αοηηζμμύ θαη άιιεξ ζπεηηθέξ έκκμηεξ. Δηαπίζηςζα όηη ακ μ μαζεηήξ με αοηηζμό έπεη ζύκδνμμμ
Asperger ή αοηηζμό ορειήξ ιεηημονγηθόηεηαξ, είκαη θαιό κα μιμθιενώζεηε ημ πνόγναμμα με
έκα βηβιίμ ηεξ Ibi Lepscky πμο έπεη ζπέζε με ημκ Ασκζηάηκ. Πμ βηβιίμ πμο πνμηημώ κα
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δηαβάδς ζηεκ ηάλε όηακ μ μαζεηήξ με αοηηζμό έπεη πενημνηζμέκμ ιόγμ θαη πημ εμθακείξ
αοηηζηηθέξ ζομπενηθμνέξ είκαη ημ Ian’s Walk ηεξ Laurie Lears. Οηεκ ειιεκηθή γιώζζα, ημ
βηβιίμ πμο μπμνείηε κα πνεζημμπμηήζεηε είκαη ‘μ Αοηόξ’ ημο Νέηνμο Νμοιάθε, από ηηξ
Γθδόζεηξ Ηάζηςν.
Ρπάνπμοκ πμιιά άιια ελαηνεηηθά παηδηθά βηβιία πμο ακαθένμκηαη ζηηξ αημμηθέξ δηαθμνέξ,
θάπμηα ακαθένμοκ ημκ όνμ ‘αοηηζμόξ’, άιια όπη. Πμ βηβιημπςιείμ ηεξ Autism Society of
North Carolina έπεη πιήνε θαηάιμγμ θαη μπμνεί κα βνείηε ημ βηβιίμ πμο ηαηνηάδεη ζ’ αοηό
πμο ζέιεηε κα θάκεηε. Οηεκ Γιιεκηθή γιώζζα μπμνεί κα ακαηνέλεη θακείξ ζε δηαθμνεηηθέξ
εθδόζεηξ γηα ακηίζημηπα παηδηθά βηβιία.
Ηαηάιμγμξ Ριηθώκ γηα ημ

‘Ηαηακμώκηαξ ημοξ θίιμοξ’

θαη Νενηγναθή ηςκ Βηςμαηηθώκ

Δναζηενημηήηςκ
Γηα μηα μμάδα 25-30 μαζεηώκ
Αθμιμοζεί ε πενηγναθή ηεζζάνςκ δηαθμνεηηθώκ θέκηνςκ πμο μπμνείηε κα ζηήζεηε. Οοκηζηώ
κα πνεζημμπμηείηε μόκμ ηνία θάζε θμνά,

γηα κα δηαζθαιίζεηε ώζηε ε δηάνθεηα ημο

πνμγνάμμαημξ κα είκαη ζε νεαιηζηηθά πνμκηθά πιαίζηα (45-60 ιεπηώκ).
Δραστηριότητα Λεπτής Κιμητικότητας
8 δεογάνηα μεγάια οθαζμάηηκα γάκηηα θεπμονηθήξ
8 δεογάνηα θμνδόκηα παπμοηζηώκ θαη πάκηνεξ. Πμπμζεηείζηε ηα ζε 8 μηθνά θμοηηά
8 ζεη βίδεξ
Πναπέδη με 8 θανέθιεξ
Οπτική Δραστηριότητα
8 δεογάνηα πνμζηαηεοηηθά γοαιηά
Βαδειίκε (γηα κα παζαιείρεηε ηα γοαιηά) ή γοαιόπανημ γηα κα ηα λύζεηε
8 μμιύβηα θαη 8 ζειίδεξ πανηημύ με γναμμέξ
Βηβιία ακηίζημηπα ηεξ ηάλεξ
Πναπέδη με 8 θανέθιεξ
Ηάζε παηδί θμνά γοαιηά (δεκ βιέπεη θαιά επεηδή ηα έπεηε αιείρεη με βαδειίκε ή ηα έπεηε
λύζεη με ημ γοαιόπανημ). Ννμζπαζμύκ κα γνάρμοκ ζημ πανηί, πάκς ζηηξ γναμμέξ θαη κα
δηαβάζμοκ θάηη από θάπμημ βηβιίμ. Ννμζμπή: δεκ επηηνέπεηαη κα βγάιμοκ ηα γοαιηά πνηκ κα
ηειεηώζεη ε δναζηενηόηεηα.
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Αμτιληπτική και Αισθητηριακή (Αυή) Δραστηριότητα
Αοημθόιιεηε ηαηκία θαη θηάιηα:

Ημιιήζηε ζημ πάηςμα ηαηκία ζε μηα γναμμή θαη δεηήζηε από

ηα παηδηά κα πενπαηήζμοκ με ηε ζεηνά πάκς ζηε γναμμή αοηή, θμηηώκηαξ μέζα από ηα θηάιηα,
αιιά από ηεκ ακάπμδε μενηά. Αοηό παναπμηεί ηεκ ακηίιερε ηεξ γναμμήξ. Ανθεηά θμμμάηηα
από μαιιί πιελίμαημξ, μάθνμοξ 1,5 μέηνμο πενίπμο: Δεηήζηε από ηα παηδηά κα ‘πεδήλμοκ
ζπμηκάθη’

πνεζημμπμηώκηαξ ημ μαιιί.

Αοηό παναπμηεί ηεκ ακηίιερε ημο βάνμοξ θαη ημο

ειέγπμο ημο ‘ζπμηκημύ’.
Γάκηη θεπμονηθήξ με ζθιενή επηθάκεηα ζηεκ εζςηενηθή πιεονά ηεξ παιάμεξ θαη ηςκ
δαθηύιςκ, έκα θμμμάηη μάιιηκμ ύθαζμα ή πμοπμοιέκημ λεζθμκηζηήνη. Φμνέζηε ημ γάκηη θαη
θναηήζηε ημ μαιαθό λεζθμκηζηήνη ή ημ μάιιηκμ ύθαζμα. Γκώ ηα παηδηά ζομμεηέπμοκ ζηηξ
παναπάκς δναζηενηόηεηεξ, πιεζηάζηε θαη αθμομπήζηε απαιά ημ θαζέκα ζημ γομκό μένμξ ημο
μπνάηζμο.

Αοηό πνμθαιεί απνόζμεκε αίζζεζε ζημ δένμα (πμιύ έκημκε – γδάνζημμ ή

οπενβμιηθά μαιαθή).
Δραστηριότητα Προσοτής και Αισθητηριακή ( Ακοσστική)
8 δεογάνηα αθμοζηηθά θαη θαζεηόθςκμ, ζοκδεδεμέκα ζε θάπμημ ζηαζμό
Ηαζέηα με ζηαηηθό ζόνοβμ ή ζόνοβμ πιήζμοξ
Φύιια ενγαζίαξ, ζπεηηθά ρειόηενεξ ηάλεξ – απαηηεί ζογθέκηνςζε
8 μμιύβηα
Πναπέδη θαη 8 θανέθιεξ
Μη μαζεηέξ θμνμύκ ηα αθμοζηηθά θαη πνέπεη κα αθμύζμοκ ημοξ ζμνύβμοξ. Ννέπεη κα
μιμθιενώζμοκ πανάιιεια ηα θύιια ενγαζίαξ ζε ζογθεθνημέκμ πνόκμ.

Ε δναζηενηόηεηα

ακαπανηζηά ηε δοζθμιία ζογθέκηνςζεξ ηεξ πνμζμπήξ ζε μηα ενγαζία, όηακ θάπμημξ δεκ
μπμνεί κα απμμμκώζεη ηηξ δηαζπάζεηξ.

Ναναθάης αθμιμοζεί ημ ενςηεμαημιόγημ πμο δόζεθε ζηεκ ανπή ημο
πνμγνάμμαημξ ζημοξ μαζεηέξ ημο γεκηθμύ ζπμιείμο θαη πμο ημ ίδημ δόζεθε
θαη ζημ ηέιμξ ημο πνμγνάμμαημξ γηα κα δηενεοκεζμύκ μη αιιαγέξ πμο μπμνεί
κα οπήνλακ ζηε ζηάζε ηςκ μαζεηώκ ηςκ γεκηθώκ ζπμιείςκ μεηά από ηεκ
εοαηζζεημπμίεζή ημοξ θαη ηεκ επαθή ημοξ με ημοξ μαζεηέξ με ακαπενία.
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1ο ΕΠΑΛ Πετρούπολης, Γ΄ Αθήνας

«Μαθητικές Κοινότητες»

χέδιο Δράσης

«Ενίσχυση της λειτουργίας των μαθητικών
κοινοτήτων και των μαθητικών ομίλων»
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e-mail: mail@1epal-petroup.att.sch.gr
Αξηζκόο δηδαζθόλησλ θαηά ην 2011-12: 102
Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο :«Δλίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθώλ θνηλνηήησλ
θαη ησλ καζεηηθώλ νκίισλ»
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 27 εβδνκάδεο
θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
θνπφο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ - ζπκκεηνρηθψλ
ηθαλνηήησλ, ε θαιιηέξγεηα δεκνθξαηηθψλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ (ηζφηεηα, αιιειεγγχε,
ζεβαζκφο ηεο δηαθνξάο), θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα ησλ ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ θαη ησλ
δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ, κε ζθνπφ ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή
ηνπο ζηα θνηλά σο ππεχζπλσλ θαη δεκνθξαηηθψλ πνιηηψλ».
Κύξηα Απνηειέζκαηα
o Οη επηκέξνπο ελέξγεηεο πινπνηήζεθαλ επηηπρψο εθπιεξψλνληαο ηα πξνθαζνξηζκέλα
θξηηήξηα επηηπρίαο ηα νπνία ζρεηίδνληαη αθελφο κελ κε ηε ζσζηή θαη ζπζηεκαηηθή
ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο σο κέιε
ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο αθεηέξνπ δε, κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηδηαίηεξσλ δεμηνηήησλ
θαη θιίζεψλ ηνπο θαζψο θαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαη εκπινθή ηνπο ζε
δξαζηεξηφηεηεο αλνηρηέο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα
θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ καζεηψλ θαζεγεηψλ θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο.
o Σα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο) πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
πινπνίεζε ηεο δξάζεο δήισζαλ σο ζεηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή ηελ ζπκκεηνρή ηνπο
θαη εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία ηεο θαζηέξσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
o Σν ζπγθεθξηκέλν ρέδην Γξάζεο ζεσξείηαη φηη ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ ελ γέλεη
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαζψο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαιιηεξγείηαη θιίκα
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, δξνκνινγείηαη
αιιαγή ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαλνληζκνχ
ιεηηνπξγίαο θαη παξέρεηαη ε επθαηξία γηα ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε δεκηνπξγηθέο
νκάδεο πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
o Οη καζεηέο δελ εθηεινχλ κφλν εληνιέο αιιά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ιεηηνπξγία
ηνπ ζρνιείνπ είηε κε ηελ ζχληαμε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο απφ θνηλνχ κε ην χιινγν
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δηδαζθφλησλ είηε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξεο νκάδεο φπσο πνιηηηζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ (ζεαηξηθή, κνπζηθή, ζθαθηζηηθή νκάδα),νκάδεο εζεινληηζκνχ, θιπ.
o πκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, πνπ δελ εκπεξηέρεη κηα ζηείξα
απνηχπσζε γλψζεσλ, αιιά ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ
πνπ ζα επεμεξγαζηνχλ.
o Αχμεζε ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηα θνηλά ηνπ ζρνιείνπ.
o πλδηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
o Αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ.
o Αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ζρνιείν.
o Βειηίσζε ζηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ κε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή κνλάδα.

Παξνπζηάδεηαη
Ζ Δηήζηα Έθζεζε Απηναμηνιφγεζεο (β’ έηνπο – 2010-11), ε νπνία πεξηέρεη
Παξάξηεκα κε ην ρέδην Γξάζεο πνπ πινπνηήζεθε.
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Σσέδιο Γπάζηρ πος ςλοποιήθηκε από ηο ζσολείο καηά ηο ζσολικό έηορ
(2011-2012)
Σίηινο: Δλίζρπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ µαζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ
µαζεηηθψλ νµίισλ
Α. Αλαγθαηφηεηα ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. χλδεζε µε ηα απνηειέζµαηα ηεο ζπζηεµαηηθήο δηεξεχλεζεο
Απφ ηα απνηειέζµαηα ηεο ζπζηεµαηηθήο δηεξεχλεζεο πξνέθπςε φηη ε ζπµµεηνρή ησλ
µαζεηψλ ζηηο µαζεηηθέο θνηλφηεηεο είλαη πεξηνξηζµέλε θαη ε ζπλεξγαζία ησλ
µαζεηηθψλ θνηλνηήησλ µε ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ αληηµεηψπηζε
ζεµάησλ ηεο ζρνιηθήο δσήο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. ∆ηαπηζηψζεθε φηη ε ζπµµεηνρή
ησλ µαζεηψλ ζε νµίινπο πνιηηηζηηθνχ θαη ςπραγσγηθνχ ραξαθηήξα είλαη αξθεηά
αλεπηπγµέλε, ελψ ε επηθνηλσλία θαη ε ζπλεξγαζία µε ηηο µαζεηηθέο θνηλφηεηεο άιισλ
ζρνιείσλ είλαη πεξηνξηζµέλε. Με βάζε ηα παξαπάλσ απνθαζίζηεθε ε ππνζηήξημε
ηνπ ζεζµνχ ησλ µαζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ε ελίζρπζε ησλ θνηλσληθψλ θαη
ζπµµεηνρηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ µαζεηψλ, µε ζθνπφ ηε δηάπιαζε ππεχζπλσλ θαη
δεµνθξαηηθψλ πνιηηψλ.
2. Αιιειεπίδξαζε µε άιινπο δείθηεο
Ζ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηµέλνπ ρεδίνπ ∆ξάζεο αλαµέλεηαη λα επεξεάζεη
παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο πνπ δηαµνξθψλνληαη µεηαμχ ησλ µαζεηψλ ηνπ
ζρνιείνπ, ηηο ζρέζεηο ησλ µαζεηψλ µε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο
πνπ αλαπηχζζνληαη µεηαμχ ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ γνλέσλ, αιιά θαη ηνπ ζρνιείνπ θαη
ησλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο επξχηεξα.
3. Αλαθνξέο ζε θαιέο πξαθηηθέο ή ζπµπιεξσµαηηθέο δξάζεηο ηνπ ζρνιείνπ
Αμηνπνηείηαη πξνεγνχµελε εµπεηξία ηνπ ζρνιείνπ απφ ζπλαθείο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ
εθαξµνζηεί ζην παξειζφλ, πξνθεηµέλνπ απηέο λα εληζρπζνχλ θαη λα παίμνπλ
επηθνπξηθφ ξφιν ζηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο. Γηα παξάδεηγµα, ελεµεξσηηθέο
ζπγθεληξψζεηο ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ γηα ην ζπγθεθξηµέλν ζέµα, πξσηνβνπιίεο
θαζεγεηψλ γηα δεµηνπξγία ζεαηξηθήο νµάδαο, πνιηηηζηηθψλ δξψµελσλ θηι.
Β. θνπφο - ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. θνπφο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Βαζηθφο ζθνπφο ηνπ .∆. είλαη ε αλάπηπμε ησλ θνηλσληθψλ-ζπµµεηνρηθψλ
ηθαλνηήησλ, ε θαιιηέξγεηα δεµνθξαηηθψλ ζηάζεσλ θαη αμηψλ (ηζφηεηα, αιιειεγγχε,
ζεβαζµφο ηεο δηαθνξάο), θαζψο θαη ε θαιιηέξγεηα ησλ ηδηαίηεξσλ θιίζεσλ θαη ησλ
δεμηνηήησλ ησλ µαζεηψλ, µε ζθνπφ ηελ πξνεηνηµαζία ηνπο γηα ηελ ελεξγφ
ζπµµεηνρή ηνπο ζηα θνηλά σο ππεχζπλσλ θαη δεµνθξαηηθψλ πνιηηψλ.
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2. Δηδηθνί ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
-

Ζ ελεξγφο ζπµµεηνρή ησλ µαζεηψλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ µαζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη

ησλ µαζεηηθψλ νµίισλ
-

Ζ βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ µαζεηηθψλ θνηλνηήησλ µε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο

θαη ηνπο γνλείο γηα ηελ πξνψζεζε θαη επίιπζε ζεµάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή
µνλάδα
-

Ζ θηλεηνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζπµµεηνρήο ησλ µαζεηψλ ζε εθδειψζεηο

θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηερνµέλνπ, θαζψο θαη ζε δξάζεηο θνηλσληθήο
πξνζθνξάο
-

Ζ αλάπηπμε θνηλήο δξάζεο µεηαμχ ησλ µαζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ µαζεηηθψλ

νµίισλ ηνπ ζρνιείνπ µε αληίζηνηρνπο άιισλ ζρνιείσλ
3. Κξηηήξηα Δπηηπρίαο ηεο Γξάζεο
Ζ Γξάζε ζεσξείηαη επηηπρεµέλε, φηαλ επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί θαηά
ηνλ ζρεδηαζµφ ηεο. Ωο βαζηθά θξηηήξηα επηηπρίαο ζεσξνχληαη ηα αθφινπζα:
•

ε αχμεζε ηεο ζπµµεηνρήο ησλ µαζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ νξγαλψλνληαη
απφ ηνπο µαζεηηθνχο νµίινπο

•

ε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ µαζεηηθψλ θνηλνηήησλ µε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο
θαη ηνπο γνλείο γηα ηελ πξνψζεζε θαη επίιπζε ζεµάησλ πνπ αθνξνχλ ηε
ζρνιηθή µνλάδα

•

ε αχμεζε ηνπ αξηζµνχ ησλ εθδειψζεσλ πνιηηηζηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ραξαθηήξα
ζην ζρνιείν

•

H

εθαξµνγή

ζπλεξγαηηθψλ

πξαθηηθψλ

µεηαμχ

µαζεηηθψλ

θνηλνηήησλ

δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ
Γ. Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. ηξαηεγηθέο εθαξµνγήο
α. Δλεµέξσζε ησλ µαζεηψλ γηα ηνλ Καλνληζµφ Λεηηνπξγίαο ησλ Μαζεηηθψλ
Κνηλνηήησλ
Δλεµέξσζε ησλ ηµεµάησλ θάζε ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ γηα ην πεξηερφµελν ηνπ
Καλνληζµνχ θαη δηάινγνο µε ηνπο µαζεηέο γηα ηνλ ζθνπφ, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη
ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ µαζεηηθψλ θνηλνηήησλ. Καηαγξαθή πξνηάζεσλ γηα ηελ
ελδπλάµσζε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ
µαζεηηθψλ θνηλνηήησλ ζην ζρνιείν. Ζ ελεµέξσζε πξαγµαηνπνηείηαη απφ ηνλ
δηεπζπληή θαη νµάδα θαζεγεηψλ.
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β.

Δλεµέξσζε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ γηα ηνλ Καλνληζµφ Λεηηνπξγίαο ησλ

Μαζεηηθψλ Κνηλνηήησλ
Δλεµέξσζε ησλ γνλέσλ γηα ηνλ Καλνληζµφ Λεηηνπξγίαο ησλ Μαζεηηθψλ Κνηλνηήησλ.
Οη ελεµεξσηηθέο ζπλαληήζεηο πξαγµαηνπνηνχληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο
ρξνληάο, απφ ηνλ δηεπζπληή θαη νµάδα θαζεγεηψλ.
γ.

πγθξφηεζε

θαη

ιεηηνπξγία

µαζεηηθψλ

νµίισλ

ςπραγσγηθνχ

θαη

πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα
πγθξφηεζε

θαη

ιεηηνπξγία

µαζεηηθψλ

νµίισλ,

φπσο

ζεαηξηθφο,

νµάδα

πεξηβαιινληηθήο δξάζεο, ινγνηερληθφο φµηινο, µνπζηθφο, αζιεηηθφο θιπ., ηνπο
νπνίνπο ζπληνλίδεη ην µαζεηηθφ ζπµβνχιην ηνπ ζρνιείνπ. ∆εµηνπξγία Οµάδσλ
δξάζεο ζηηο νπνίεο µπνξεί λα ζπµµεηέρνπλ θαζεγεηέο θαη εθπξφζσπνη µαζεηψλ.
δ. Πξαγµαηνπνίεζε εθδειψζεσλ
Οη εθδειψζεηο µπνξεί λα είλαη δηαιέμεηο, ζπδεηήζεηο, εθζέζεηο, µνπζηθέο βξαδηέο,
έξαλνη θηι. ή λα αθνξνχλ ηε ζπλδηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ µε µαζεηηθνχο νµίινπο
άιισλ ζρνιείσλ π.ρ. αζιεηηθφο αγψλαο µε ηνλ αληίζηνηρν φµηιν φµνξνπ ζρνιείνπ.
ε νξηζµέλεο εθδειψζεηο µπνξεί λα εµπιέθνληαη θαη θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
ε. Δλεµέξσζε ηεο Ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο µαζεηηθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ µαζεηηθψλ νµίισλ (δξάζεηο,
ζπλεξγαζίεο, εθδειψζεηο θιπ.) αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ.
2. Οξγαλσηηθέο δνµέο
Τπεχζπλνη ηνπ .∆. νξίδνληαη ν ∆ηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ θαη εθπαηδεπηηθνί
ζπληνληζηέο αλάινγα µε ηνλ αξηζµφ ησλ δξάζεσλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ. Ο θάζε
ζπληνληζηήο αλαιαµβάλεη ηε γεληθφηεξε νξγάλσζε, δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε
ηεο εθαξµνγήο ησλ ελεξγεηψλ ηεο δξάζεο ηνπ.
ηηο Οµάδεο ∆ξάζεο ζπµµεηέρνπλ εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ, µαζεηέο θαη γνλείο,
ελψ ζπµµεηέρνπλ ζπµβνπιεπηηθά νη ρνιηθνί χµβνπινη, θαζψο θαη εθπξφζσπνη
θνηλσληθψλ θνξέσλ .
3. Παξεµβάζεηο ζε επίπεδν ζρνιείνπ ή ζρνιηθήο ηάμεο
∆ελ πξνβιέπνληαη ζεµαληηθέο παξεµβάζεηο ζε επίπεδν ζρνιηθήο µνλάδαο. Ζ
πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ζα πξαγµαηνπνηεζεί ζχµθσλα µε ηα πξνβιεπφµελα ζηνλ
Καλνληζµφ.
Δ. Πφξνη - Μέζα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. Αλζξψπηλν δπλαµηθφ
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Ζ πινπνίεζε ηεο δξάζεο απαηηεί ηε ζπµµεηνρή πνιιψλ παξαγφλησλ, νη
νπνίνη αλαιαµβάλνπλ δηαθξηηνχο ξφινπο θαη έρνπλ ζπγθεθξηµέλεο αξµνδηφηεηεο δξάζεο.
Αλαιπηηθφηεξα, ζηε ζπγθεθξηµέλε δξάζε εµπιέθνληαη:
•

Σα φξγαλα ησλ µαζεηηθψλ θνηλνηήησλ

•

Οη Δθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ

•

Δθπξφζσπνη ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ θαη Κεδεµφλσλ

•

Οη ρνιηθνί χµβνπινη

•

Δθπξφζσπνη ηνπηθψλ θνξέσλ

•

Δηδηθνί επηζηεµνληθνί ζπλεξγάηεο

2. Υξφλνο
Σν ζρέδην δξάζεο αλαµέλεηαη λα δηαξθέζεη φιε ηε ζρνιηθή ρξνληά. Σεξείηαη ν
«Καλνληζµφο ιεηηνπξγίαο µαζεηηθψλ θνηλνηήησλ», φζνλ αθνξά ηηο δηδαθηηθέο ψξεο
πνπ ζα απαζρνιεζνχλ νη µαζεηέο (π.ρ. δηεμαγσγή ηαθηηθψλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ).
χµθσλα
επίζεο µε ηνλ Καλνληζµφ, νη έθηαθηεο γεληθέο ζπλειεχζεηο, αιιά θαη νη ζπλεδξηάζεηο ησλ
νµίισλ ςπραγσγηθνχ ή πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα πξαγµαηνπνηνχληαη ζην ζρνιείν εθηφο
δηδαθηηθψλ σξψλ. Οη ελεµεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ γνλέσλ ζα πξαγµαηνπνηεζνχλ
απνγεπµαηηλέο ψξεο.
3. Τιηθνηερληθή ππνδνµή
Πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ππάξρνληνο εμνπιηζµνχ ζηε ζρνιηθή µνλάδα.
4. Οηθνλνµηθνί πφξνη
Οη νηθνλνµηθνί πφξνη πνπ ζα απαηηεζνχλ εμαξηψληαη απφ ην είδνο θαη ην πεξηερφµελν
ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα αλαπηπρζνχλ. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη δαπάλεο γηα
ηε ιεηηνπξγία ησλ µαζεηηθψλ νµίισλ, δαπάλεο γηα ηα έμνδα πινπνίεζεο εθδειψζεσλ
(π.ρ. ζεαηξηθή παξάζηαζε), δαπάλεο θσηνηππηψλ θαη γξαθηθήο χιεο.
5. Παξαγσγή πιηθνχ θαη εξγαιείσλ παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ
ελεξγεηψλ ηεο δξάζεο
-

Ζµεξνιφγηα (ζπλαληήζεσλ, πξνγξαµµαηηζµέλσλ δξάζεσλ, ζρνιείνπ θιπ.)

-

Φφξµεο θαηαγξαθήο δηαδηθαζηψλ

-

Δξσηεµαηνιφγηα πξνο ηνπο µαζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο γηα ηελ

αμηνιφγεζε ησλ επηµέξνπο ελεξγεηψλ (εθδειψζεσλ, εληχπσλ) ηνπ ρεδίνπ ∆ξάζεο.
6. Πεγέο
Βαζηθέο πεγέο ζηηο νπνίεο µπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ νη Οµάδεο δξάζεο είλαη νη αθφινπζεο:
-

ρνιηθή λνµνζεζία, ζρεηηθέο δηαηάμεηο θαη εγθχθιηνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο,

(βι. Τπνπξγηθή Απφθαζε 23/1986/Β-619 «Καλνληζµφο ιεηηνπξγίαο µαζεηηθψλ
θνηλνηήησλ»
-

Σν Βηβιίν Πξάμεσλ ηνπ πιιφγνπ ∆ηδαζθφλησλ
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-

Καιέο πξαθηηθέο άιισλ ζρνιηθψλ µνλάδσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ µαζεηηθψλ νµίισλ

-

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε - πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ
Σ. Υξνλνδηάγξαµµα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο

Γηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηεο δξάζεο

1ν ηξίµ. 2ν ηξίµ.
επ-Ννε ∆εθ-Φεβ

3ν ηξίµ.
Μαξ-Μαη

Δλεµεξσηηθέο ζπλαληήζεηο ησλ µαζεηψλ γηα ηνλ Καλνληζµφ
Λεηηνπξγίαο ησλ Μαζεηηθψλ Κνηλνηήησλ
Δλεµέξσζε ηνπ πιιφγνπ Γνλέσλ γηα ηνλ Καλνληζµφ
Λεηηνπξγίαο ησλ Μαζεηηθψλ Κνηλνηήησλ
πγθξφηεζε θαη νξγάλσζε µαζεηηθψλ νµίισλ
πλεξγαζία ησλ µαζεηηθψλ θνηλνηήησλ µε ηνλ χιινγν
δηδαζθφλησλ θαη ηνλ χιινγν Γνλέσλ γηα ηελ απφ θνηλνχ
αληηµεηψπηζε ησλ πξνβιεµάησλ ηεο ζρνιηθήο δσήο
Πξαγµαηνπνίεζε εθδειψζεσλ
Δλεµέξσζε ηεο Ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ ΠαξαθνινχζεζεΑλαηξνθνδφηεζε ηεο δξάζεο Αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο
Ε. Γηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηνπ
ζρεδίνπ δξάζεο
Ε1. Παξαθνινχζεζε - Αλαηξνθνδφηεζε Δλεξγεηψλ
Ζ πνξεία θάζε ελέξγεηαο - εξγαζίαο αμηνινγείηαη απφ ηα µέιε ηεο ππεχζπλεο
νµάδαο. Πξνηείλεηαη ηαθηηθή αλαηξνθνδφηεζε θαη ελεµέξσζε ηεο νινµέιεηαο ζρεηηθά
µε ηελ πνξεία ή ηα πξνβιήµαηα ησλ εξγαζηψλ ησλ νµάδσλ αλά µήλα, ψζηε λα
εθηηµεζεί

ε

αλάγθε

ηξνπνπνίεζεο

επηµέξνπο

ελεξγεηψλ,

ε

αλάιεςε

ζπµπιεξσµαηηθψλ δξάζεσλ θιπ.
α. Δλεµέξσζε µαζεηψλ ζρεηηθά µε ηνλ Καλνληζµφ Λεηηνπξγίαο ησλ Μαζεηηθψλ
Κνηλνηήησλ
Ζ ζπγθεθξηµέλε ελέξγεηα παξαθνινπζείηαη µε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλαληήζεσλ ζην
εµεξνιφγην ηνπ ζρνιείνπ. Μπνξεί επίζεο λα δηεξεπλεζεί-απνηππσζεί ν βαζµφο
θαηαλφεζεο εθ µέξνπο ησλ µαζεηψλ µέζα απφ ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί ηεο
ελεµέξσζεο.
β.

πγθξφηεζε

θαη

ιεηηνπξγία

µαζεηηθψλ

νµίισλ

ςπραγσγηθνχ

θαη

πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα
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Ζ εμέιημε ηεο ελέξγεηαο παξαθνινπζείηαη µε ηελ θαηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ησλ µαζεηψλ ζην εµεξνιφγην ηνπ ζρνιείνπ. Oη ζπληνληζηέο µπνξεί
λα επέµβνπλ, εάλ ρξεηαζηεί, ηξνπνπνηψληαο ην ρξνλνδηάγξαµµα θαη ηνλ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο.
γ. Πξαγµαηνπνίεζε εθδειψζεσλ
Ζ εμέιημε ηεο ελέξγεηαο παξαθνινπζείηαη µε ζρεηηθή θαηαγξαθή ζην εµεξνιφγην ηνπ
ζρνιείνπ. Γηα ηελ εθηίµεζε ηνπ βαζµνχ ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπµµεηερφλησλ θαη ηεο
αλάγθεο

πινπνίεζεο

ζπµπιεξσµαηηθψλ

δξάζεσλ

µπνξεί

λα

δηαλεµεζνχλ

δεηγµαηνιεπηηθά εξσηεµαηνιφγηα πξνο ηνπο µαζεηέο.
δ. Δλεµέξσζε ηεο Ηζηνζειίδαο ηνπ ζρνιείνπ
Ζ εμέιημε ηεο ελέξγεηαο παξαθνινπζείηαη µε ηελ θαηαγξαθή ησλ αλαξηήζεσλ ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ.
Ε2. Αμηνιφγεζε ηεο δξάζεο
Ζ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζµάησλ ησλ επηµέξνπο δξάζεσλ πξαγµαηνπνηείηαη µε
βάζε ηνπο ζηφρνπο θαη ηα θξηηήξηα επηηπρίαο.
ηφρνο 1: Ζ ελεξγφο ζπµµεηνρή ησλ µαζεηψλ ζηε ιεηηνπξγία ησλ µαζεηηθψλ
θνηλνηήησλ θαη ησλ µαζεηηθψλ νµίισλ
Πποζέγγιζη ζηα κπιηήπια επιηςσίαρ
Ζ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ δηαπηζηψλεηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ αξηζµνχ ησλ µαζεηηθψλ
νµίισλ
θαη ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζπµµεηνρήο ησλ µαζεηψλ ζε απηνχο ζε ζρέζε µε
πξνεγνχµελεο ρξνληέο.
ηφρνο 2: Ζ βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ µαζεηηθψλ θνηλνηήησλ µε ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο γηα ηελ πξνψζεζε θαη επίιπζε ζεµάησλ πνπ
αθνξνχλ ηε ζρνιηθή µνλάδα
Πποζέγγιζη ζηα κπιηήπια επιηςσίαρ
Ο ζηφρνο ειέγρεηαη απφ ηηο θαηαγξαθέο ζην εµεξνιφγην ηνπ ζρνιείνπ ησλ
πξνβιεµάησλ πνπ αλέθπςαλ µέζα ζηε ζρνιηθή ρξνληά, γηα ηα νπνία νη µαζεηηθέο
θνηλφηεηεο έθαλαλ δηάινγν µε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο γνλείο, θαηέζεζαλ
πξνηάζεηο θαη ζπλεξγάζηεθαλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο.
ηφρνο 3: Ζ θηλεηνπνίεζε θαη ελίζρπζε ηεο ζπµµεηνρήο ησλ µαζεηψλ ζε εθδειψζεηο
θνηλσληθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηερνµέλνπ, θαζψο θαη ζε δξάζεηο θνηλσληθήο
πξνζθνξάο
Πποζέγγιζη ζηα κπιηήπια επιηςσίαρ
Ο ζηφρνο ειέγρεηαη απφ ηε ζχγθξηζε ηνπ αξηζµνχ ησλ εθδειψζεσλ θαη ησλ
δξάζεσλ πνπ πξαγµαηνπνηήζεθαλ θαη ηνπ αξηζµνχ ησλ ζπµµεηερφλησλ µαζεηψλ ζε
ζρέζε µε ηελ πξνεγνχµελε ρξνληά, ζχµθσλα µε ηηο θαηαγξαθέο ζην εµεξνιφγην ηνπ
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ζρνιείνπ. Δπίζεο, απφ εξσηεµαηνιφγηα πξνο ηνπο µαζεηέο θαη ηνπο γνλείο, ζα
δηαπηζησζνχλ ηα απνηειέζµαηα ησλ εθδειψζεσλ θαη ησλ δξάζεσλ θνηλσληθήο
πξνζθνξάο.
ηφρνο 4: H εθαξµνγή ζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ µεηαμχ µαζεηηθψλ θνηλνηήησλ
δηαθνξεηηθψλ ζρνιείσλ
Πποζέγγιζη ζηα κπιηήπια επιηςσίαρ
Ζ επηηπρία ηνπ ζηφρνπ µπνξεί λα δηαπηζησζεί απφ ηηο θαηαγξαθέο ζην εµεξνιφγην
ηνπ ζρνιείνπ ησλ εθδειψζεσλ ή δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηνξγάλσζαλ / πινπνίεζαλ νη
µαζεηέο µε ηε ζπλεξγαζία άιισλ ζρνιείσλ.
Ζ. Έθζεζε απνηειεζµάησλ ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
Παξαηίζεηαη ε έθζεζε µε ηα απνηειέζµαηα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζηελ νπνία
πεξηιαµβάλνληαη ζέµαηα, φπσο: δηαδηθαζίεο ζρεδηαζµνχ θαη νξγάλσζεο ησλ νµάδσλ
εξγαζίαο,

δηεπζέηεζε

πξνβιεµάησλ

ρξφλνπ,

επηθνηλσλίαο

θαη

ζπλεξγαζίαο,

παξεθθιίζεηο ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζµνχ θαη αλαζεσξήζεηο ηνπ ζρεδίνπ, επηδξάζεηο ζε
δηάθνξνπο δείθηεο, βαζµφο ηθαλνπνίεζεο ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο απφ ηελ εθαξµνγή
ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, γεληθή εθηίµεζε ηεο επηηπρίαο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο, πξννπηηθέο.
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Έθζεζε Απνηειεζκάησλ ρεδίνπ Γξάζεο
Τίηλορ Σσεδίος Γπάζηρ:«Δλίζρπζε ηεο Λεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ
θνηλνηήησλ θαη ησλ καζεηηθψλ νκίισλ»
Α. Τινπνίεζε, Παξαθνινχζεζε θαη Αμηνιφγεζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
Α. 1. Γηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
Καηαγπάθονηαι ζηοισεία για ηιρ διαδικαζίερ ηιρ οποίερ ανέπηςξε ηο ζσολείο καηά ηην
ςλοποίηζη ηος Σσεδίος Δπάζηρ.
- Ζκεξνκελία έλαξμεο πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: Οθηψβξηνο 2011
- Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο (ζε εβδνκάδεο): 27
- Σν ρέδην Γξάζεο, φπσο ηειηθά πινπνηήζεθε, παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζε ζρέζε κε ην αξρηθφ.
ΝΑΗ

□

ΟΥΗ □

- Αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δξάζε: 5
- Δθηφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζηε δηαδηθαζία ζπκκεηείραλ:
καζεηέο □

γνλείο □

ρνιηθφο χκβνπινο □

θνξείο ηεο επξχηεξεο θνηλφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ □
άιινο : Γήκνο Πεηξνχπνιεο, Μεηξφπνιε Πεηξνχπνιεο
Βαζηθά αληηθείκελα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ ζην πιαίζην ηεο δξάζεο
α.

Οκηιίεο - δηαιέμεηο

□

β.

Γηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ

Υ

γ.

Αιιεινπαξαηήξεζε - πινπνίεζε δεηγκαηηθψλ δηδαζθαιηψλ

□

δ.

Αλάπηπμε Δζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ

Υ

ε.

Γηακφξθσζε Ηζηνζειίδαο γηα ην ζρνιείν

□

ζη.

Πνιηηηζηηθέο θαη αζιεηηθέο εθδειψζεηο

Υ

δ.

πλεξγαζία θνξέσλ (γνλέσλ, ηνπηθήο θνηλσλίαο)

Υ

ε.

εκηλάξηα Δπηκφξθσζεο

□

ζ.

Γηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο

Υ

η.

Άιιν

□

εκεηψζαηε:
ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο πξαγκαηνπνηήζεθε επηκφξθσζε /
ελεκέξσζε:
α. Δθπαηδεπηηθψλ □

Ώξεο επηκφξθσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ: ….
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Φνξέαο επηκφξθσζεο: ρνιηθφο χκβνπινο □
Δμσηεξηθφο Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο □
β. Μαζεηψλ

Υ

Άιινο □ …………………

Ώξεο επηκφξθσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ: 20

Φνξέαο επηκφξθσζεο: ρνιηθφο χκβνπινο □
Δμσηεξηθφο Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο □
Άιινο Υ : Μέιε ηεο νκάδαο δξάζεο, εθπαηδεπηηθνί ηνπ ζρνιείνπ
γ. Γνλέσλ □ Ώξεο επηκφξθσζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ: …..
Φνξέαο επηκφξθσζεο: ρνιηθφο χκβνπινο □
Δμσηεξηθφο Δηδηθφο Δπηζηήκνλαο □

Άιινο □ …………………..

Παξαηεξήζεηο / ζρφιηα/ επηζεκάλζεηο:
Χο πξνο ην ρέδην Γξάζεο έγηλε αληηθαηάζηαζε ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ, θαηφπηλ εηζεγήζεσο
ηνπ ρνιηθνχ πκβνχινπ, ιφγσ αθελφο κελ ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
πινπνίεζεο ηεο Γξάζεο αθεηέξνπ δε ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ δεδνκέλσλ ηνπ
πνιππιεζνχο καζεηηθνχ δπλακηθνχ ηνπ ζρνιείνπ.
Χο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο αθνινπζήζεθαλ νη εμήο:
1. Καηάξηηζε ρξνλνδηαγξάκκαηνο.
2. Γεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ ζρεηηθά κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ησλ Μαζεηηθψλ
Κνηλνηήησλ.
3. Γεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίνπ ζρεηηθά κε ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ.
4. 1ε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ηα κέιε ηνπ 15κεινχο Μαζεηηθνχ πκβνπιίνπ.
5. πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ απφ
ηνπο καζεηέο ησλ Πξνεδξείσλ θαη ην 15κειέο Μαζεηηθφ πκβνχιην (αξρηθή
αμηνιφγεζε πινπνίεζεο ηνπ ζηφρνπ).
6. 2ε ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε κε ηα κέιε ηνπ 15κεινχο Μαζεηηθνχ πκβνπιίνπ.
7. πιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ αξρηθνχ εξσηεκαηνινγίνπ.
8. Δλεκέξσζε φισλ ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ησλ
Μαζεηηθψλ Κνηλνηήησλ θαζψο θαη ζπδήηεζε θαη θαηάζεζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ
Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ ρνιείνπ.
9. Δπαλαζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ γηα ηηο Μαζεηηθέο Κνηλφηεηεο κεηά ηελ
ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ θαη αλάιπζε-επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ (ηειηθή
αμηνιφγεζε πινπνίεζεο ηνπ ζηφρνπ).
10. πγθξφηεζε νκάδσλ καζεηηθψλ νκίισλ (κνπζηθή, ζθαθηζηηθή θαη ζεαηξηθή νκάδα).
11. Πξαγκαηνπνίεζε κνπζηθήο εθδήισζεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ζε εθδειψζεηο ηνπ
Γήκνπ Πεηξνχπνιεο .
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12. πκκεηνρή ηεο ζθαθηζηηθήο νκάδαο ζε ηνπηθνχο αγψλεο ηεο πεξηθέξεηαο Γ΄ Αζήλαο.
13. Δπηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ηνπ ηνκέα Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ κε ην Γήκν
Πεηξνχπνιεο

γηα

παξαγσγή

έληππνπ

δηαθεκηζηηθνχ

πιηθνχ

(αθίζεο

θαη

ζειηδνδείθηεο) γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ.
14. πλεξγαζία ηνπ Σνκέα Τγείαο θαη Πξφλνηαο κε ηελ ηνπηθή εθθιεζηαζηηθή αξρή ηνπ
Γήκνπ Πεηξνχπνιεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαηξηθψλ κεηξήζεσλ (πίεζε, ζάθραξν,
ζπηξνκέηξεζε) ζε πνιίηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
15. πλάληεζε κε ην 15κειέο Μαζεηηθφ πκβνχιην θαη απφ θνηλνχ κε ηελ νκάδα Γξάζεο
δηακφξθσζε ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηεο ρνιηθήο Μνλάδαο.
16. Γεκηνπξγία ζεαηξηθήο νκάδαο θαη πινπνίεζε παξαζηάζεσλ ζε θείκελα ησλ ίδησλ
ησλ καζεηψλ.
17. Γεκηνπξγία εξσηεκαηνινγίσλ ζρεηηθά κε ηελ Λεηηνπξγία ησλ Μαζεηηθψλ Οκίισλ
18. πκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο θαη αλάιπζεεπεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ (αμηνιφγεζε πινπνίεζεο ηνπ ζηφρνπ).
19. χληαμε θαη ζπγγξαθή ηειηθήο έθζεζεο αμηνιφγεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
Οη καζεηέο πνπ απνηεινχζαλ ην εθιεγκέλν 15κειέο ηνπ ζρνιείνπ ελεκεξψζεθαλ απφ ηα
κέιε ηεο νκάδαο δξάζεο, γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαζψο θαη γηα ηελ
αλάγθε ζχληαμεο απφ θνηλνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.
Οη καζεηέο φισλ ησλ ηκεκάησλ ελεκεξψζεθαλ, θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηδαθηηθήο
πεξηφδνπ απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ
θαζψο θαη γηα ηελ αλάγθε ζχληαμεο απφ θνηλνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ.
ε φιε ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξμε ελεκέξσζε εμ απνζηάζεσο
απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν θαζψο θαη νδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ πνπ
νθείιεη ε ζρνιηθή κνλάδα λα θαηαζέζεη ζην πιαίζην εθηέιεζεο ησλ ρεδίσλ Γξάζεο.
Θα αλαθέξνπκε φκσο ηελ απνπζία ζπληνληζηή-ζρνιηθνχ ζπκβνχινπ ζε φιε ηελ δηάξθεηα
εθηέιεζεο ησλ ρεδίσλ Γξάζεο ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα έρεη ζπκβνπιεπηηθφ θαη
ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζηελ εθαξκνγή
ηνπο.
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Α.2. Απνηίκεζε ελεξγεηψλ θαη δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
Καηαγπάθονηαι οι εκηιμήζειρ ηων εκπαιδεςηικών ωρ ππορ ηην ποιόηηηα ηων επιμέποςρ
ενεπγειών και διαδικαζιών πος αναπηύσθηκαν.
Σημειώνεηαι ο βαθμόρ ζηον οποίο ίζσςζε καθένα από ηα παπακάηω: (1-καθόλος, 2-λίγο,
3-απκεηά, 4-πολύ):
Πνηφηεηα νκαδηθήο εξγαζίαο:

1

2

4

Υ

α. Δλεξγφο ζπκκεηνρή/ζπκβνιή θάζε εκπιεθφκελνπ ζηελ
πινπνίεζε ηεο δξάζεο.
β. Γηεπξπκέλε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο
ζηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, γνλείο).

3

Υ
Υ

γ. Γεκηνπξγηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία ησλ
ζπκκεηερφλησλ.
δ. πιινγηθή δξάζε θαη ιήςε απνθάζεσλ.

Υ
Υ

ε. Δλδηαθέξνλ θαη δέζκεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ
πινπνίεζε ηεο δξάζεο.
Αμηνπνίεζε δηαζέζηκσλ πφξσλ (νηθνλνκηθψλ πφξσλ,
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, εκπεηξίαο, ρξφλνπ θιπ):
α. Οξζνινγηθή θαηαλνκή ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ
γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο δξάζεο.

Υ

β. Αμηνπνίεζε ηνπ δηαζέζηκνπ ρξφλνπ/ έγθαηξε αλάπηπμε ησλ
επηκέξνπο ελεξγεηψλ ηεο δξάζεο.

Υ

γ. Αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αλάινγα κε ηελ
εκπεηξία θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ.

Υ

Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο δξάζεο:
Υ

α. Απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφο ησλ
δηαδηθαζηψλ.
β. πζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πινπνίεζεο ηεο
δξάζεο (ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ελεξγεηψλ, ηαθηηθή
ζπιινγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ, εηζαγσγή
έγθαηξσλ δηακνξθσηηθψλ παξεκβάζεσλ).

Υ

Υ

γ. Γηαζθάιηζε επαξθνχο ππνζηήξημεο (π.ρ. επηκφξθσζεο,
ηερληθήο ππνζηήξημεο θιπ.) γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο
δξάζεο.
Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο:

Υ

α. Οπζηαζηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ καζεηηθή θνηλφηεηα.
β. Δπνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία/ζπλεξγαζία ζρνιείνπ-γνλέσλ.

Υ

γ. Δπνηθνδνκεηηθή επηθνηλσλία/ζπλεξγαζία κε ηνλ ρνιηθφ
χκβνπιν.

Υ

δ. Αμηνπνίεζε άιισλ θνξέσλ, ηεο ηνπηθήο θαη επξχηεξεο θνηλσλίαο, γηα

Υ

ηελ ελίζρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο.
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Παξαηεξήζεηο / ζρφιηα/ επηζεκάλζεηο:
Σα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο είραλ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ρσξίο ηδηαίηεξεο
δπζθνιίεο ζηελ νξγάλσζε θαη ζπληνληζκφ ησλ επηκέξνπο δηαδηθαζηψλ, πνπ
εμαζθαιίζηεθε απφ ηελ δηάζεζε λα αλαδεηρηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο θαη φρη
ησλ αηφκσλ. Σα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο βαζίζηεθαλ ζε φζεο πιεξνθνξίεο
αλαδήηεζαλ θαη βξήθαλ κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ θαη ηεο βηβιηνγξαθίαο.
Αλαπηχρζεθε, παξάιιεια, επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κε ηα κέιε ησλ καζεηηθψλ
θνηλνηήησλ, ηα νπνία ελεκεξψζεθαλ ζπζηεκαηηθά γηα ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα
δηθαηψκαηά ηνπο θαζψο θαη γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα δηεθδηθνχλ ηα
δηθαηψκαηα απηά. Δλζαξξπληηθή θξίλεηαη επίζεο ε ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ θαηά
ηε δεκηνπξγία δηαθφξσλ καζεηηθψλ νκίισλ. Γπζθνιίεο παξνπζηάζηεθαλ ζηελ
επηθνηλσλία κε νξηζκέλνπο καζεηέο -κέιε ηνπ 15κεινχο Μαζεηηθνχ πκβνπιίνπ νη
νπνίνη επέδεημαλ έιιεηςε ππεπζπλφηεηαο. Οπζηαζηηθή βνήζεηα δελ είρακε απφ ηνλ
ρνιηθφ χκβνπιν. Ζ ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Πεηξνχπνιεο ζε άιια ζεκεία ήηαλ
αξθεηά θαιή θαη ζε άιια ειιηπήο.
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο ήηαλ ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ
αμηνκλεκφλεπηε. Ζ αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ έγηλε ζην κέηξν ηνπ
δπλαηνχ, αθνχ νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζηζηνχλ αθελφο
κελ ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ειάρηζην, αθεηέξνπ δε ηε δπλαηφηεηα ηαχηηζεο ηνπ
ειεχζεξνπ ρξφλνπ, απ’ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο πάδι γηα δπλαηνχο ιχηεο. Χζηφζν
ε ζέιεζε λα πινπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηεο δξάζεο απφ ηα εκπιεθφκελα κέιε
ππεξέβαιε φιεο ηηο αληημνφηεηεο.
Ζ κε νπζηαζηηθή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηελ
δηαδηθαζία ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο Απηναμηνιφγεζεο ρνιηθψλ Μνλάδσλ
θαη ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ επηδηψθεη λα επηηχρεη είρε σο απνηέιεζκα ηελ
κηθξή ζπκκέηνρή ηνπο ζηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ ρεδίσλ
Γξάζεο.
Δπίζεο

θαηαγξάθεθε

επηθπιαθηηθφηεηα

θαη

δπζπηζηία

ζε

φηη

αθνξά

ηελ

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ απηνχ θαη ηέζεθαλ εξσηήκαηα φπσο:
♦

Πνηνο ζα αμηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα απηνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη κε πνην

ηξφπν;
♦

Με πνην ηξφπν ζα βνεζήζεη ε Απηναμηνιφγεζε ησλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ ζηελ

βειηίσζε ηεο δηνηθεηηθήο θαη εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνπ ζρνιείνπ;
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Β. Απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
Καηαγπάθονηαι οι εκηιμήζειρ ηων ζςμμεηεσόνηων για ηην αποηελεζμαηικόηηηα ηηρ δπάζηρ.
Β.1. Δπίηεπμε ζηφρσλ / θξηηεξίσλ επηηπρίαο
Σημειώνεηαι ο βαθμόρ ζηον οποίο ιζσύει καθένα από ηα παπακάηω (1-καθόλος, 2-λίγο,
3-απκεηά, 4-πολύ).

1

2

3

4

Σα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο θαη
ηα θξηηήξηα επηηπρίαο πνπ ηέζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ.

Υ

Σα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ.

Υ

Παξαηεξήζεηο / ζρφιηα/ επηζεκάλζεηο:
Οη επηκέξνπο ελέξγεηεο πινπνηήζεθαλ επηηπρψο εθπιεξψλνληαο ηα πξνθαζνξηζκέλα
θξηηήξηα επηηπρίαο ηα νπνία ζρεηίδνληαη αθελφο κελ κε ηε ζσζηή θαη ζπζηεκαηηθή
ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηά ηνπο σο κέιε ηεο
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο αθεηέξνπ δε, κε ηελ αλάπηπμε ησλ ηδηαίηεξσλ δεμηνηήησλ θαη
θιίζεσλ ηνπο θαζψο θαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε θαη εκπινθή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο
αλνηρηέο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία κε απψηεξν ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ καζεηψλ θαζεγεηψλ θαη ηνπηθήο θνηλσλίαο.
Σα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο) πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ
πινπνίεζε ηεο δξάζεο δήισζαλ σο ζεηηθή θαη επνηθνδνκεηηθή ηελ ζπκκεηνρή ηνπο θαη
εμέθξαζαλ ηελ επηζπκία ηεο θαζηέξσζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
Ζ ζπκκεηνρή θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ρεδίνπ
Γξάζεο επηβεβαηψλεη φηη ην ζρνιείν είλαη έλα ζχζηεκα πνπ επηδξά θαη δέρεηαη
επηξξνέο απφ ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ζην νπνίν είλαη εληαγκέλν.
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Β.2. Αληίθηππνο / βησζηκφηεηα ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
Σημειώνεηαι ο βαθμόρ ζηον οποίο ιζσύει καθένα από ηα παπακάηω (1-καθόλος, 2-λίγο, 3-απκεηά,
4-πολύ).

1

2

3

4

Αληίθηππνο ηεο δξάζεο ζηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία θαη ηα
επηηεχγκαηα ηνπ ζρνιείνπ:
Υ

α. Υξήζε ησλ έσο ηψξα επηηεπγκάησλ ηεο δξάζεο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
β. Θεηηθή επίδξαζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ζην θιίκα ηνπ ζρνιείνπ.

Υ

γ. Θεηηθή επίδξαζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ πνπ

Υ

ελζσκαηψζεθαλ ζηηο αμίεο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ
ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ (αιιαγή παιηφηεξσλ
ζηάζεσλ εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ).
Υ

δ. Γπλαηφηεηα ηεο δξάζεο γηα ππνζηήξημε επξχηεξσλ θαη
καθξνπξφζεζκσλ αλαπηπμηαθψλ αιιαγψλ ζην ζρνιείν.
Γηάξθεηα-βησζηκφηεηα ηεο δξάζεο:
Υ

α. Bαζκφο εδξαίσζεο ηεο δξάζεο - επηηπρήο ελζσκάησζε ηεο
δξάζεο ζηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.

Υ

β. Αλάγθε πξφζζεηεο ππνζηήξημεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δξάζεο.
Γπλαηφηεηα επέθηαζεο/αλαπαξαγσγήο ηεο δξάζεο ζε
άιια ζρνιηθά πιαίζηα:
Υ

α. Σν ρέδην Γξάζεο ζπληζηά κηα θαιή πξαθηηθή πνπ κπνξεί λα

Υ

αμηνπνηεζεί θαη απφ άιιεο ρνιηθέο Μνλάδεο.
β. Δπηηξέπεηε ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ζην

ΝΑΗ

ΟΥΗ

ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ηεο ΑΔΔ;

Παξαηεξήζεηο / ζρφιηα/ επηζεκάλζεηο:
Σν ζπγθεθξηκέλν ρέδην Γξάζεο ζεσξείηαη φηη ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηελ ελ γέλεη
ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ θαζψο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαιιηεξγείηαη θιίκα
ζπλεξγαζίαο κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο, δξνκνινγείηαη
αιιαγή ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ καζεηψλ κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαλνληζκνχ
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ιεηηνπξγίαο θαη παξέρεηαη ε επθαηξία γηα ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε δεκηνπξγηθέο
νκάδεο πνιηηηζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ.
Οη καζεηέο δελ εθηεινχλ κφλν εληνιέο αιιά ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζρνιείνπ είηε κε ηελ ζχληαμε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο απφ θνηλνχ κε ην χιινγν
δηδαζθφλησλ είηε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξεο νκάδεο φπσο πνιηηηζηηθνχ
πεξηερνκέλνπ (ζεαηξηθή, κνπζηθή, ζθαθηζηηθή νκάδα),νκάδεο εζεινληηζκνχ, θιπ.
Ζ δξάζε απηή ζα κπνξνχζε λα εθαξκφδεηαη θάζε ζρνιηθή ρξνληά, κε ηελ πξνυπφζεζε
λα ππνζηεξίδεηαη θαη πιηθνηερληθά. Σα απνηειέζκαηα απηήο ηεο δξάζεο απέδεημαλ φηη ε
ελεξγνπνίεζε ηνπ καζεηηθνχ δπλακηθνχ ελφο ζρνιείνπ κφλν θέξδνο ζα επηθέξεη ζηελ
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
Σν ζρέδην δξάζεο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί θαη απφ άιιεο ρνιηθέο Μνλάδεο, αιιά
κε ηελ πξνυπφζεζε ν βαζκφο ελεξγνπνίεζεο ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο λα είλαη
αξθεηά κεγάινο.
Γ. πκπεξάζκαηα
Καηαγξάθνληαη ηα θχξηα απνηειέζκαηα (ζεηηθά ζηνηρεία θαη δπζθνιίεο ) πνπ πξνέθπςαλ
απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο, νη ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
δξάζεο ζε ελδνζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ επίπεδν, θαζψο θαη ηπρφλ πξφζζεηεο ελέξγεηεο
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε δηαηήξεζεο ηεο δξάζεο.

Γ.1. Κχξηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο
Καηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα ζεηηθά ζηνηρεία πνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία
πινπνίεζεο:
Καηά ηελ δξάζε απηή αλαδείρζεθαλ αξθεηά ζεηηθά ζηνηρεία φπσο:
•

πκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, πνπ δελ εκπεξηέρεη κηα ζηείξα

απνηχπσζε γλψζεσλ, αιιά ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε δηακφξθσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ
ζα επεμεξγαζηνχλ.
•

Αχμεζε ηεο εζεινληηθήο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζηα θνηλά ηνπ ζρνιείνπ.

•

πλδηακφξθσζε ησλ ζηφρσλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.

•

Αλάπηπμε πξσηνβνπιηψλ απφ κέξνπο ησλ καζεηψλ.

•

Αλάπηπμε ζεηηθήο ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ απέλαληη ζην ζρνιείν

•

Βειηίσζε ζηηο ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ κε ηνπο

εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ επίιπζε ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ζρνιηθή κνλάδα.
•

εκαληηθή ππνζηήξημε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηελ δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο

κνλάδαο ζε θάζε ζηάδην πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο

370

Καηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηα πξνβιήκαηα/ δπζθνιίεο πνπ αλαδείρζεθαλ θαηά ηε
δηαδηθαζία πινπνίεζεο:
Σα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηελ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο δξάζεο ήηαλ:
•

Ζ έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σο πξνο ηηο απαηηήζεηο θαη ηα δεηνχκελα

ηνπ Έξγνπ, απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο.
•

Ζ πιεκκειήο ζπκκεηνρή ησλ θνξέσλ ηνπ Γήκνπ ζηηο δηάθνξεο εθθξάζεηο ηνπ

ρεδίνπ Γξάζεο.
•

Ζ κε δπλαηφηεηα εχξεζεο θνηλνχ ειεχζεξνπ ρξφλνπ, φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ γηα

ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο.
•

Ζ αδπλακία νξηζκέλσλ κειψλ ηνπ 15κεινχο λα ζπλεξγαζηνχλ απνηειεζκαηηθά θαηά ηε

δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ Έξγνπ.
Γ. 2. Αμηνπνίεζε-δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο
Καηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηξφπνη αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δξάζεο ζε
ελδνζρνιηθφ θαη εμσζρνιηθφ επίπεδν
ην πιαίζην ηεο θηινζνθίαο ηεο Απηναμηνιφγεζεο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ
εληάζζεηαη θαη ε αλάγθε αμηνπνίεζεο θαη θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
αμηνιφγεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. ηελ πεξίπησζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
«Δλίζρπζε ηεο Λεηηνπξγίαο ησλ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ καζεηηθψλ νκίισλ»,
νη ρξήζηεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο είλαη πνιινί, πνπ θπζηθά δηαθνξνπνηνχληαη, θαη
αλήθνπλ ζηηο αθφινπζεο νκάδεο:
♦

απηνί γηα ηνπο νπνίνπο έγηλε ε αμηνιφγεζε (ΤΠΓΒΜΘ, ΗΔΠ)

♦

απηνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ αμηνιφγεζε (ηνπηθή θνηλσλία, θνξείο)

♦

απηνί ζηνπο νπνίνπο έγηλε αμηνιφγεζε (καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί)

Ζ δεκνζηνπνίεζή ηεο ζα γίλεη κε ηππηθφ θαη επίζεκν ηξφπν, κε ηελ κνξθή ηερληθήο
κειέηεο θαη ζα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο. κσο ε
δηάρπζε θαη ε δεκνζηφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ζα γίλεη θαη κε
άιινπο ηξφπνπο:
♦

αλάξηεζε ζην δηαδίθηπν (φιε ε κειέηε) θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ ηζηφηνπν ηεο

ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ δηελέξγεζε ην ρέδην Γξάζεο θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ
Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο κε ζθνπφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο κε πην δηεπξπκέλν ηξφπν
♦

δηνξγάλσζε εκεξίδαο απφ ηελ ζρνιηθή κνλάδα σο έλα άιιν εξγαιείν δηάρπζεο

ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ εκεξίδα ζα απεπζχλεηαη ζε έλα επξχηεξν θνηλφ (εθπξφζσπνη
ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ πνπ ζρεδηάδνπλ θαη πινπνηνχλ ζρεηηθέο αμηνινγήζεηο,
θνηλσληθνί εηαίξνη, εξεπλεηηθνί/κειεηεηηθνί θνξείο, δπλεηηθά σθεινχκελνη πνιίηεο
θιπ)
♦

δεκνζίεπζε ζηνλ ηχπν (ηκήκα απηήο κε ηα ζπκπεξάζκαηα) απφ ηνπο εηζεγεηέο ή
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ηνπο αμηνινγεηέο κεηά ηελ δεκνζηνπνίεζε ηεο έθζεζεο αμηνιφγεζεο κε ηνπο
πξνεγνχκελνπο ηξφπνπο.
Γ.3. Πξφζζεηεο ελέξγεηεο σο πξνο ηελ ππνζηήξημε δηαηήξεζεο ηεο Γξάζεο ζηε ζπλέρεηα
Καηαγξάθνληαη ζπλνπηηθά ηπρφλ ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δξάζεο
ζηε ζπλέρεηα:
Σα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο, φζνλ αθνξά ζηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ
κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηα επφκελα ζρνιηθά έηε κε ζηφρν ηελ νκαιφηεξε θαη πην
αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο.
Δπηπιένλ, νη πνιηηηζηηθέο θαη νη νκάδεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο είλαη δπλαηφ λα
δηαηεξεζνχλ θαη ηα επφκελα ζρνιηθά έηε κε ηε ζπκκεηνρή αθφκε κεγαιχηεξνπ
αξηζκνχ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο).
Αλαθνξηθά κε ηε γλψζε ηνπ θαλνληζκνχ καζεηηθψλ θνηλνηήησλ νη καζεηέο πνπ έιαβαλ
κέξνο ζηε Γξάζε κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο πνιιαπιαζηαζηέο γηα ηνπο λένπο
καζεηέο ην επφκελν ζρνιηθφ έηνο.
Σέινο, ε ζπλεξγαζία κε θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (π.ρ. Γήκνο Πεηξνχπνιεο) κπνξεί λα
ζπλερηζηεί θαη λα επεθηαζεί θαη ζε άιια επίπεδα εκπιέθνληαο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο ηνπ
ζρνιείνπ ζε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο.
Γ.4. Πξνγξακκαηηζκφο ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά
Καηαγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε επηινγή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ ζα πινπνηεζεί θαηά ηε
ζρνιηθή πεξίνδν 2012 -2013
Ζ νκάδα δξάζεο επέιεμε λα πινπνηήζεη γηα ηελ επφκελε ζρνιηθή πεξίνδν ην ζρέδην
δξάζεο 1 κε ηίηιν: Σίηινο: «Αλάπηπμε ζρνιηθήο ηζηνζειίδαο»
θνπφο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζα είλαη ε αλάπηπμε, ε βειηίσζε θαη ε απνηειεζκαηηθή
αμηνπνίεζε ηεο ςεθηαθήο ππνδνκήο ηνπ ζρνιείνπ κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο
πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ.
Χο εηδηθνί ζηφρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο νξίδνληαη νη εμήο:
• Αλάπηπμε θαη βειηίσζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο δηθηπαθνχ ηφπνπ – ηζηνζειίδαο ηνπ
ζρνιείνπ.
• Αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο, νκαδνζπλεξγαηηθψλ πξαθηηθψλ θαη εμνηθείσζεο κε
ηηο ΣΠΔ απφ εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο.
• Τπνζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ θαη δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ.
• Οξγάλσζε θαη ππνζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ζρνιείνπ,
καζεηψλ θαη γνλέσλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο.
• Πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία.
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13.

ΤΝΔΕΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ
ΜΕ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΙΑ
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13.1.

ΕΠΑ Νεάπολης Θεσσαλονίκης

ύνδεση προγράμματος πουδών με αγορά εργασίας

χέδιο Δράσης
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Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ
ρνιηθή Μνλάδα: ΔΠΑ ΝΔΑΠΟΛΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Γηεύζπλζε: Πξώελ ηξαηόπεδν ηξεκπεληώηε ΣΚ 56701
Σειέθσλν: 2310 609064
email: mail@epas-neapol.thess.sch.gr
Αξηζκόο δηδαζθόλησλ θαηά ην 2011-12: 21
Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο :
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 19 εβδνκάδεο

θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
θνπφο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε αλάπηπμε ζρεδίσλ καζεκάησλ θαη δξάζεσλ πνπ
λα ζπλδένληαη κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ζρεδίσλ ελδερφκελεο
ελδνεπηρεηξεζηαθήο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ».
Αθεηεξία γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο απνηέιεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο, ζχκθσλα κε ηα νπνία εληνπίδεηαη «αδπλακία ζχλδεζεο
ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ κε ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο αγνξάο. Απνηέιεζκα
είλαη νη καζεηέο λα αδηαθνξνχλ, λα ληψζνπλ απαμίσζε γηα ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε ζρνιηθή δηαξξνή. Σν εξψηεκα ησλ
καζεηψλ είλαη γηαηί δελ εθαξκφδνληαη πην επέιηθηα πξνγξάκκαηα ψζηε ηα εθφδηα πνπ
παίξλνπλ δελ ηνπο βνεζνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο
εξγαζίαο;»
Κύξηα Απνηειέζκαηα

ηελ ΔΠΑ Νεάπνιεο, ν εμνπιηζκφο ησλ εξγαζηεξίσλ είλαη ειιηπήο, θαη ην
θελφ απηφ απνθαζίζζεθε λα θαιπθζεί απφ ζπληνληζκέλεο επηζθέςεηο – ζεκηλάξηα,
έηζη ψζηε νη καζεηέο λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα αμηνπνηνχλ θαηλνχξγην εμνπιηζκφ ζηηο
επηρεηξήζεηο. Έηζη, νη επηζθέςεηο κε ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ
επηρεηξήζεσλ κεηαηξάπεθαλ ζε βησκαηηθά εξγαζηήξηα. Γηνξγαλψζεθαλ, άλσ ησλ 25
βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ ζηηο επηρεηξήζεηο, φπνπ νη καζεηέο ιάκβαλαλ θαη κηα
βεβαίσζε παξαθνινχζεζεο. πγρξφλσο, θαηαγξάθνληαλ νη ζπλεξγαδφκελεο
επηρεηξήζεηο θαη δεκηνπξγνχζαλ ην δηθφ ηνπο portfolio. ε ζπλεξγαζία κε ηνλ
ζπκβνπιεπηηθφ ζηαζκφ ηνπ δήκνπ Νεάπνιεο-πθεψλ θαη ην εμεηδηθεπκέλν
πξνζσπηθφ
ηνπ
ΟΑΔΓ
παξαθνινπζνχζαλ
καζήκαηα
επαγγεικαηηθήο
ζπκβνπιεπηηθήο, φπνπ νη καζεηέο/ηξηεο ηεο ηειεπηαίαο ηάμεο λα ζρεδηάδνπλ ην
πιαίζην ηεο πξνζσπηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. Δπηπιένλ, νη καζεηέο ππνζηεξίρζεθαλ
κε βησκαηηθά καζήκαηα Γηαπξαγκάηεπζεο ηεο ζρέζεο ζην πιαίζην ηεο
Δπαγγεικαηηθήο πκβνπιεπηηθήο.
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Οη καζεηέο έκαζαλ λα δηαρεηξίδνληαη ην έληππν θαη ειεθηξνληθφ ηνπο
βηνγξαθηθφ θαη εθπαηδεχηεθαλ ζε ηξφπνπο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ
ρξεζηκνπνηψληαο ηα ΣΠΔ θαη ηα θνηλσληθά δίθηπα.

Οη δξάζεηο απηέο πξέπεη λα πινπνηνχληαη ζε φιεο ηηο Δπαγγεικαηηθέο ρνιέο.
Δληζρχεηαη ε απηνεθηίκεζε ησλ καζεηψλ, ππνζηεξίδεηαη ε επαγγεικαηηθή
ζπκβνπιεπηηθή πνπ είλαη αλχπαξθηε ζηα επαγγεικαηηθά ζρνιεία. Γελ είλαη κφλν ε
έιιεηςε εμνπιηζκνχ, αιιά θαη ε παληειήο έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο θαη βηψζηκεο
επαγγεικαηηθήο ππνζηήξημεο ησλ απνθνίησλ ησλ ΔΠΑΛ θαη ΔΠΑ. Πξέπεη νη
καζεηέο λα εθπαηδεχνληαη θαη λα απνθηνχλ θνπιηνχξα αλαδήηεζεο εξγαζίαο γηα λα
αληηκεησπίζνπλ ηελ αλεξγία, πνπ ηε ζεσξνχλ απνηπρία θαη αλαζθάιεηα. Σα ζρνιεία
καο εγθαηαιείπνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ ηχρε ηνπο, ρσξίο πξνεηνηκαζία θαη ρσξίο
εθπαίδεπζε ζε έλα νδηθφ ράξηε απαζρφιεζεο (From Starting points: Finding your
route to employment, Marv Westwood, Norman Amudson etc). Όιε απηή δηαδηθαζία
πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη απφ ζηαζεξνχο δεζκνχο, ζηα ζρνιεία, απφ εθπαηδεπηηθνχο
πνπ δηδάζθνπλ θαη δηαηίζεληαη γηα απηφ ην ζθνπφ, δειαδή, ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ
απνθνίησλ ηεο ΔΠΑ γηα ηελ αγνξά εξγαζίαο.
πλνπηηθά, ηα ζεηηθά ζεκεία ηεο δξάζεο πεξηιακβάλνπλ:

Δπηζθέςεηο θαη εξγαζηήξηα γηα ηνπο καζεηέο ζε ρψξνπο εξγαζίαο

Δπαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή γηα ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο

Γεκηνπξγία portfolio θαη επεμεξγαζία βηνγξαθηθνχ

Αμηνπνίεζε εμνπιηζκνχ επηρεηξήζεσλ γηα πξαθηηθέο εθαξκνγέο θαη ζρεδίσλ
καζεκάησλ

Οδηθφ ράξηε ηεο απαζρφιεζεο, ζχλδεζε κε ηελ θνηλφηεηα, ηνπο
ππνζηεξηθηηθνχο ζηαζκνχο ηνπ Γήκνπ

Υξήζε δηαδηθηπαθψλ ζπζηεκάησλ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ

Δζεινληηζκφο θαη πξαθηηθή άζθεζε

Γεκηνπξγία δηθηχνπ ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο

Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ρψξνπο εξγαζίαο αιιά θαη
επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζηελ θαζνδήγεζε ησλ απνθνίησλ γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο.

Γίθηπν ηνπ ζρνιείνπ κε επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο

Δξγαζηεξηαθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ καζεηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο

ρέδηα καζεκάησλ βαζηζκέλα ζε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ

Τπνζηήξημε ησλ καζεηψλ γηα αλαδήηεζε εξγαζίαο κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο

Δπηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηερληθψλ εηδηθνηήησλ, ζε επηρεηξήζεηο

Δπαγγεικαηηθή ζπκβνπιεπηηθή γηα ηνπο καζεηέο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ
θαη ηεο θνηλφηεηαο.

Γξαζηεξηφηεηεο κε επίθεληξν ηνλ εζεινληηζκφ θαη ηελ ππνζηήξημε
θνηλνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ (π.ρ. αηκνδνζία, ππνζηήξημε ππεξεζηψλ
ζε κε θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο π.ρ. Άξζε).
Παξνπζηάδεηαη:
Σν ρέδην Γξάζεο ηνπ ζρνιείνπ, ε Έθζεζε Αμηνιφγεζεο θαη ζην Παξάξηεκα νη
δξάζεηο θαη ην Δξσηεκαηνιφγην πνπ δηαλεκήζεθε ζηνπο καζεηέο ηεο ΔΠΑ
Νεάπνιεο.
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ΕΠΑ Νεάπολησ

Έκθεζη Ιεπάπσηζηρ Πποηεπαιοηήηων,
Επιλογήσ και Διαμόρφωςησ χεδίων Δράςησ
χ. ζτοσ 2010-11
1. Ιεράρχθςθ των Ρροτεραιοτιτων/ Επιλογι Σχεδίων Δράςθσ
α) τισ 28/02/2011 οργανϊκθκε θ πρϊτθ ςυνάντθςθ για τθν εκπόνθςθ ςχεδίου δράςεων.
τισ ακόλουκεσ θμερομθνίεσ 08/03/2011, 18/03/2011, 04/04/2011, 06/05/2011,
09/05/2011, 11/05/2011, 12/05/2011, 13/05/2011, 17/05/2011 και 23/05/2011
διοργανϊκθκαν ςυναντιςεισ μεταξφ ομάδων εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν,
Διευκφντριασ και χολικϊν υμβοφλων με ςκοπό τον κακοριςμό των
ςχεδίων Δράςθσ. τισ 10 ςυναντιςεισ δαπανικθκαν περιςςότερεσ από
25 ϊρεσ για να ςχεδιαςτεί μία δράςθ για τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά με
κζμα «Μάτια ςτραμμζνα προσ τθν εργαςία». κοπόσ των δράςεων είναι
θ εμψφχωςθ κα υποςτιριξθ των μακθτϊν τθσ ΕΠΑ για επαγγελματικζσ διεξόδουσ ςτθν
αγορά εργαςίασ. τισ ςυναντιςεισ ςυμμετείχαν οι δφο ομάδεσ των εκπαιδευτικϊν που
είχαν οριςτεί το πρϊτο τετράμθνο. Επιπλζον, ςυμμετείχαν μακθτζσ και μακιτριεσ με
επίκεντρο τθ διερεφνθςθ που ςχετίηονται με τισ μεκόδουσ που ςκζπτονται να αξιοποιιςουν
ςτθν αναηιτθςθ εργαςίασ.
Οι εκπαιδευτικοί ζχοντασ υπόψθ τουσ δείκτεσ που εξετάςκθκαν (4.1 Ανάπτυξθ ςτόχων του
Προγράμματοσ πουδϊν και 4.4 Τποςτιριξθσ τθσ επιςτθμονικισ –
παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ των εκπαιδευτικϊν) προςπάκθςαν να ςυνδζςουν
τα αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν με τισ απόψεισ των μακθτϊν/τριϊν για
τθν εργαςία, το επάγγελμα και τισ ςτάςεισ που απαιτοφνται για τθν
επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ.
β) Θ αποτφπωςθ τθσ διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ και θ ςυςτθματικι διερεφνθςθ των
επιλεγμζνων τομζων του εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ ΕΠΑ Νεάπολθσ ανάδειξε τθν ανάγκθ
διερεφνθςθσ και ςφνδεςθσ του αναλυτικοφ προγράμματοσ με τισ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ
εργαςίασ. Όμωσ, προαπαιτοφμενο είναι θ αλλαγι ςτάςεων και κοινωνικϊν δεξιοτιτων τόςο
των μακθτϊν όςο και των εκπαιδευτικϊν που ςχετίηονται με τθν αναηιτθςθ εργαςίασ. Ζτςι
λοιπόν οι ομάδεσ εργαςίασ κατζλθξαν ότι οι δφο δείκτεσ ςυςχετίηονται. υνδζονται τόςο με
τουσ μακθτζσ αλλά και με τουσ κακθγθτζσ που τουσ κακοδθγοφν και τουσ υποςτθρίηουν. Θ
αλλαγι που κα επιφζρει το ςχζδιο δράςθσ κα επθρεάςει τόςο τισ πρακτικζσ διδαςκαλίασ
αλλά και τθν κουλτοφρα του ςχολείου που «βλζπει» τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ εργαςίασ.
γ) Σο ςχζδιο δράςθσ με το γενικό τίτλο «Μάτια ςτραμμζνα προσ τθν εργαςία», ςυνδζει
τρείσ βαςικοφσ παράγοντεσ α) τθ ςφνδεςθ των αναλυτικϊν προγραμμάτων ςπουδϊν με τισ
ανάγκεσ τθσ εργαςίασ β) τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν πϊσ να αναηθτοφν εργαςία
(αυτοεκτίμθςθ, αξιοποίθςθ των νζων τεχνολογιϊν, αυτοπαρουςίαςθ τουσ, ατομικόσ
ςχεδιαςμόσ) και γ) τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν για να προετοιμάςουν τουσ
μακθτζσ να αντιμετωπίςουν τον επαγγελματικό κόςμο. Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου
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δράςθσ κα αρχίςει τζλθ του επτεμβρίου του 2011 και προβλζπεται να ολοκλθρωκεί ςτα
τζλθ Μαΐου 2012.
2.α. Οργάνωςθ - Διαμόρφωςθ Σχεδίων Δράςθσ
Θ διαμόρφωςθ του χεδίου Δράςθσ διιρκεςε περίπου 2,5 μινεσ. Παρακάτω παρατίκενται
οι θμερομθνίεσ ςυναντιςεων και το αντικείμενο ςυναντιςεων των ομάδων. Οι ςυναντιςεισ
άρχιςαν ςτισ 08/03/2011 και ολοκλθρϊκθκαν ςτισ 23/05/2011. υνολικά διατζκθκαν 35
ϊρεσ ςυναντιςεων.
τισ 08/03/2011 και ϊρα 19:00 ςυναντικθκαν οι ομάδεσ ςε ολομζλεια προκειμζνου να
κακοριςτεί ο τίτλοσ ςχεδίου δράςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Ζγινε παρουςίαςθ του ςχεδίου
δράςθσ από το χολικό φμβουλο Νικόλαο ταμπολίδθ.
τισ 18/03/2011 και ϊρα 19:00 ςυναντικθκαν οι ομάδεσ προκειμζνου να γίνει ο οριςμόσ
των υποομάδων για τον κακοριςμό τθσ διερεφνθςθσ των αναγκϊν για τθν επαγγελματικι
αποκατάςταςθ των μακθτϊν. Οι ςυντονιςτζσ Παπαδόπουλοσ Χιονάσ και Κεολόγου
Μιλτιάδθσ προςφζρκθκαν να δθμιουργιςουν ομάδεσ ςυηθτιςεων με μακθτζσ (focus
group) προκειμζνου να δοκεί θ ευκαιρία ςτουσ μακθτζσ να εκφράςουν τα μελλοντικά τουσ
ςχζδια για τθν αναηιτθςθ εργαςίασ και να προβλθματιςτοφν ποια μζςα κα
χρθςιμοποιθκοφν για τον ςκοπό αυτό.
τισ 04/04/2011 και ϊρα 19:00 ςυναντικθκαν και οι δφο ομάδεσ. τισ ομάδεσ ςυμμετείχαν
και οι μακθτζσ/τριεσ προκειμζνου να κακοριςτοφν πλιρωσ οι ςκοποί και οι ςτόχοι τθσ
δράςθσ.
Εξετάςτθκε το ποςοςτό ςφνδεςθσ των μακθμάτων που διδάςκονται ςτθν ΕΠΑ με τισ
ανάγκεσ τθσ Αγοράσ Εργαςίασ. Θ ομάδα ανταποκρίκθκε ςτθν πρόταςθ των μακθτϊν οι
οποίοι παρουςίαςαν τθ ςκζψθ τουσ ςτθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ τουσ, ϊςτε να
δραςτθριοποιθκοφν προσ τθν αναηιτθςθ επαγγελμάτων (καταςτιματα, υπθρεςίεσ που
λειτουργοφν ςτθν περιοχι μασ). Επιπλζον θ Διευκφντρια του ςχολείου πρότεινε για το
ςχζδιο δράςθσ να δθμιουργθκεί Βάςθ Δεδομζνων ςτθν Λςτοςελίδα του ςχολείου που να
περιλαμβάνει τα αποτελζςματα τισ ζρευνασ. τθ ςυνάντθςθ ιταν παρϊν και ο χολικόσ
φμβουλοσ Νίκοσ ταμπολίδθσ.
τισ 06/05/2011 και ϊρα 13:00 ςυναντικθκαν οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου για να
ετοιμάςουν τα ζντυπα πλθρωμισ και να ςυηθτιςουν και να κακορίςουν τισ Δράςεισ.
Θ πρϊτθ Δράςθ με τισ υποδράςεισ
α) «ΕΠΑ – Δεξιότθτεσ κοινωνικζσ και επαγγελματικζσ»
β) «φνδεςθ με τθν αγορά εργαςίασ» Επιχειριςεισ ςτθν τοπικι κοινωνία (όπωσ αρικμόσ
κομμωτθρίων, καταςτθμάτων μθχανολογικϊν υλικϊν κ. α)
γ) Καταγραφι των επιχειριςεων
δ) Επίςκεψθ ςτισ επιχειριςεισ
ε) υνζντευξθ με τουσ επιχειρθματίεσ
Θ δεφτερθ Δράςθ
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α) Δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων των επιχειριςεων ςτθν ιςτοςελίδα

τισ 09/05/2011 και ϊρα 18:00 ςυναντικθκαν οι ομάδεσ εργαςίασ και ςυηιτθςαν με τουσ
γονείσ και τουσ μακθτζσ για τον τρόπο που αντιμετωπίηουν το κζμα τθσ επαγγελματικισ
τουσ αποκατάςταςθσ. Δφο εκπαιδευτικοί ανάλαβαν να ςυντονίςουν 3 μακθτζσ ϊςτε να
διερευνιςουν τον αρικμό και το είδοσ των καταςτθμάτων που υπάρχουν ςε κεντρικό δρόμο
κοντά ςτο ςχολείο
τισ 11/05/2011 και ϊρα 18:00 ςυναντικθκε θ ομάδα εκπαιδευτικϊν και Μακθτϊν που
αποφάςιςε τθν βιντεοςκόπθςθ του δρόμου, και τθ δθμιουργία πολυμεςικισ εφαρμογισ,
δράςθ που κα ςυνδεκεί με καινοτόμα προγράμματα τθσ επόμενθσ ςχολικισ χρονιάσ και κα
εκπονιςει το ςχολείο. Σο βίντεο κα παρουςιαςτεί μετά το τζλοσ των εξετάςεων ςε
εκδιλωςθ του ςχολείου για τα καινοτόμα προγράμματα τθσ ςχολικισ χρονιάσ.
τισ 12/05/2011 και ϊρα 18:00 ςυναντικθκε ομάδα εκπαιδευτικϊν και ςε ςυνεργαςία με
τθ Διευκφντρια και το χολικό φμβουλο Νίκο ταμπολίδθ και το χολικό φμβουλο Σςότςο
Γεϊργιο ςυηιτθςαν για τθν παρουςίαςθ των βαςικϊν ςτόχων του ςχεδίου βάςθ των
κριτθρίων που επιλζχκθκαν.
τισ 13/05/2011 και ϊρα 18:00 ςυναντικθκαν οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου για να
κακορίςουν τουσ ειδικοφσ ςτόχουσ του ςχεδίου δράςθσ βάςθ του κφριου ςκοποφ που είναι
θ ςφνδεςθ των επιχειριςεων τθσ περιοχισ με το ςχολείο. Θ Διευκφντρια του ςχολείου
ανζλαβε να παρουςιάςει τουσ άξονεσ ςτουσ μακθτζσ αλλά και ςτα όμορα ΕΠΑΛ και ΕΚ.
Παρϊν ιταν και ο ςχολικόσ ςφμβουλοσ Νίκοσ ταμπολίδθσ.
τισ 17/05/2011 και ϊρα 18:00 ςυναντικθκαν οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου για να
ολοκλθρϊςουν τθ ςυγγραφι του ςχεδίου δράςθσ από τισ δφο ομάδεσ των εκπαιδευτικϊν (Α
και Β ομάδα). Ακόμθ εξαςφάλιςαν τισ διαβεβαιϊςεισ για τισ τεχνικζσ δυνατότθτεσ
ενςωμάτωςθσ ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου τα ςτοιχεία των επιχειριςεων τθσ περιοχισ
κακϊσ και τράπεηασ πλθροφοριϊν για τα προφίλ επαγγελμάτων και τα επαγγελματικά
δικαιϊματα των ειδικοτιτων.
τισ 23/05/2011 και ϊρα 18:00 ςυναντικθκαν ςε ολομζλεια ο φλλογοσ Διδαςκόντων, οι
μακθτζσ/τριεσ και οι χολικοί φμβουλοι Νίκοσ ταμπολίδθσ και Γιϊργοσ Σςότςοσ με ςκοπό
τθν παρουςίαςθ του ςχεδίου δράςθσ. Ζγινε επίςθσ και ςυμφωνία για παρουςίαςθ του
ςχεδίου δράςθσ ςτθ ςχολικι κοινότθτα τθσ περιοχισ ϊςτε να ενιςχυκοφν οι εγγραφζσ ςτθν
Αϋ Σάξθ ΕΠΑ.
τισ 31/05 /2011 και ϊρα 18:00 ςυναντικθκαν θ Διευκφντρια του ςχολείου και ο χολικόσ
φμβουλοσ Νίκοσ ταμπολίδθσ με ςκοπό τθν αποςτολι και παράδοςθ του χεδίου Δράςθσ
και των Εκκζςεων Β’ Σετραμινου και Ετιςιασ Ζκκεςθσ ςτο χολικό φμβουλο και ςτθν
επιτροπι διαχείριςθσ τθσ ΑΕΕ.
Οι δυςκολίεσ ξεπεράςτθκαν από το ενδιαφζρον των εκπαιδευτικϊν και τθν παραμονι τουσ
ςτο ςχολείο εκτόσ ωρϊν διδαςκαλίασ.
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2.β. Επιςυνάπτεται το χζδιο Δράςησ, το οποίο εκπόνηςε το ςχολείο ςφμφωνα με το
ενδεικτικό πλαίςιο που ζχει δοθεί

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΘΣ ΑΕΕ ΕΡΑΣ ΝΕΑΡΟΛΘΣ

Ρεδίο: Εκπαιδευτικζσ διαδικαςίεσ
Τομείσ: Εφαρμογι του προγράμματοσ ςπουδϊν – Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν
Δείκτεσ:

Ανάπτυξθ

ςτόχων

του

προγράμματοσ

ςπουδϊν

–

Υποςτιριξθ

τθσ

επιςτθμονικισ- παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ και εξζλιξθσ των εκπαιδευτικϊν
Τίτλοσ «Μάτια ςτραμμζνα προσ τθν εργαςία»
Επικαιροποίθςθ των προγραμμάτων ςπουδϊν ςφμφωνα με τισ ςφγχρονοσ
απαιτιςεισ των ςυνκθκϊν εργαςίασ
Ενδοεπιχειρθςιακι επιμόρφωςθ και επαγγελματικι ανάπτυξθ των
εκπαιδευτικϊν
Α. Αναγκαιότθτα τθσ υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ
1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ
Κατά τθ ςυςτθματικι διερεφνθςθ του δείκτθ διαπιςτϊκθκε θ αδυναμία ςφνδεςθσ των
αναλυτικϊν προγραμμάτων με τισ πραγματικζσ ανάγκεσ τθσ αγοράσ. Αποτζλεςμα είναι οι
μακθτζσ να αδιαφοροφν, να νιϊκουν απαξίωςθ για τθν εκπαιδευτικι διαδικαςία με
αποτζλεςμα να αυξάνεται θ ςχολικι διαρροι. Σο ερϊτθμα των μακθτϊν είναι γιατί δεν
εφαρμόηονται πιο ευζλικτα προγράμματα ϊςτε τα εφόδια που παίρνουν δεν τουσ
βοθκοφν να ανταποκρικοφν ςτισ ςφγχρονεσ απαιτιςεισ τθσ αγοράσ εργαςίασ;
Θ ανομοιογενισ ςφνκεςθ του μακθτικοφ δυναμικοφ κακϊσ τα τμιματα αποτελοφνται από
μακθτζσ διαφορετικοφ γνωςτικοφ επιπζδου (δευτεροβάκμιασ, μεταδευτεροβάκμιασ,
τριτοβάκμιασ), κακϊσ και το γεγονόσ ότι προζρχονται από διαφορετικά πολιτιςμικά
περιβάλλοντα ςε ςυνδυαςμό με τθν ελλιπι γνϊςθ τθσ ελλθνικισ για τουσ ομογενείσ και
αλλοδαποφσ μακθτζσ οδιγθςαν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε αναηιτθςθ μεκόδων που κα
ενίςχυαν τισ επαγγελματικζσ δεξιότθτεσ των μακθτϊν αλλά και για πιο ελκυςτικζσ
διδακτικζσ προςεγγίςεισ, με βάςθ τθν διαφοροποιθμζνθ και εξατομικευμζνθ διδαςκαλία .
Επίςθσ, θ απουςία ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και εμπειριϊν ςχετικά με τθν οργάνωςθ τθσ
διδαςκαλίασ των διαφόρων γνωςτικϊν αντικειμζνων, οδιγθςε ςτθ διαπίςτωςθ για
ανατροφοδότθςθ με τισ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ και ενδεχόμενθ ενδοεπιχειρθςιακι
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν ςυνετζλεςε ςτθν ανάγκθ υλοποίθςθσ αυτοφ του ςχεδίου.
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Με βάςθ τα παραπάνω δεδομζνα, αποφαςίςτθκε ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ δράςεων
με αντικείμενο τθν ανάπτυξθ διδακτικϊν πρακτικϊν που κα ςυμβάλλουν ςτθ βελτίωςθ
των καλϊν πρακτικϊν για τθν ακαδθμαϊκι επίδοςθ αλλά και τθν ανάπτυξθ των
επαγγελματικϊν δεξιοτιτων των μακθτϊν ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ τθσ
αγοράσ εργαςίασ.
2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Θ υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ αναμζνεται να επθρεάςει παράγοντεσ,
όπωσ: διαμόρφωςθ και εφαρμογι του ςχολικοφ προγράμματοσ, ςχζςεισ μεταξφ
εκπαιδευτικϊν, ςχζςεισ μεταξφ εκπαιδευτικϊν – μακθτϊν, ανάπτυξθ ςτόχων του
Προγράμματοσ πουδϊν, υποςτιριξθ τθσ επιςτθμονικισ – παιδαγωγικισ κατάρτιςθσ των
εκπαιδευτικϊν,

ανάπτυξθ

και

εφαρμογι

εκπαιδευτικϊν

δραςτθριοτιτων

και

παρεμβάςεων ςτο ςχολείο, επιδόςεισ των μακθτϊν, και τθν ενδοςχολικι επιμόρφωςθ
των εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και τθν επαγγελματικι προοπτικι των μακθτϊν.
3. Αναφορζσ ςε καλζσ πρακτικζσ ι ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ του ςχολείου
Αξιοποιοφνται ςυνεργατικζσ πρακτικζσ μεταξφ εκπαιδευτικϊν τθσ ίδιασ ειδικότθτασ, που
ζχουν αναπτυχκεί ςτο παρελκόν. Οριςμζνοι εκπαιδευτικοί ζχουν εμπειρία από τθν
εφαρμογι διακεματικϊν προςεγγίςεων ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων ΣΕΧΝΟΜΑΚΕΛΑ,
ΔΑΛΔΑΛΟ, LEONARDO, κακϊσ και προγραμμάτων περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ, αγωγισ
υγείασ, πολιτιςτικϊν κεμάτων και αγωγισ ςταδιοδρομίασ.

Β. θνπόο – ζηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. Σκοπόσ του ςχεδίου δράςθσ
Θ ανάπτυξθ ςχεδίων μακθμάτων και δράςεων που να ςυνδζονται με τισ ανάγκεσ τθσ
αγοράσ εργαςίασ και ςχζδια ενδεχόμενθσ ενδοεπιχειρθςιακισ επιμόρφωςθσ των
εκπαιδευτικϊν.
2. Ειδικοί ςτόχοι του ςχεδίου δράςθσ

α. χεδιαςμόσ δράςθσ για τθ δθμιουργία δικτφου του ςχολείου με τισ επιχειριςεισ τθσ
περιοχισ
β. χεδιαςμόσ, επεξεργαςία και αξιοποίθςθ διδακτικοφ υλικοφ (ςχζδια μακιματοσ, φφλλα
εργαςίασ, λογιςμικό κλπ.) για τισ διδακτικζσ ανάγκεσ ςε διάφορα μακιματα με ςκοπό
τισ επαγγελματικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν και δθμιουργία αρχείου.
γ. Ανάπτυξθ τράπεηασ ψθφιακοφ υλικοφ με επιςκζψεισ, βιογραφικϊν των μακθτϊν,
ςτάςεων και ςυμπεριφορϊν, διευκφνςεων με ςκοπό τθ ςφνδεςθ με τθν αγορά
εργαςίασ των πτυχιοφχων μακθτϊν.
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δ. Διαςφνδεςθ του ςχολείου με τισ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ με τθν προοπτικι εφρεςθσ
εργαςίασ για τουσ μακθτζσ μετά τθν αποφοίτθςι τουσ.
ε. Διαςφνδεςθ του ςχολείου με τισ επιχειριςεισ τθσ περιοχισ με τθν προοπτικι τθσ
επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν.
ςτ. Καταγραφι των ειδικϊν εκπαιδευτικϊν αναγκϊν για εξειδικευμζνθ επιμόρφωςθ τουσ .
3. Κριτιρια Επιτυχίασ τθσ Δράςθσ
α. Πραγματοποίθςθ επιςκζψεων ςε επιχειριςεισ και δθμιουργία βάςθσ δεδομζνων με
επιχειριςεισ που λειτουργοφν ςτθν περιοχι (δθμιουργία μικρϊν βίντεο τμθμάτων τθσ
δομισ τθσ επιχείρθςθσ).
β. Παραγωγι και χριςθ διδακτικοφ υλικοφ ςτα διάφορα μακιματα (ιδιαίτερα πρακτικϊν
δραςτθριοτιτων)
γ. Καταχϊριςθ του υλικοφ ςε θλεκτρονικι τράπεηα και αξιοποίθςι τουσ από τουσ
εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου αλλά και μακθτϊν ι απόφοιτων.
δ. Τποςτιριξθ των μακθτϊν με επιςκζψεισ από επαγγελματίεσ και δραςτθριότθτεσ για τθν
επαγγελματικι αποκατάςταςθ των μακθτϊν μετά τθν αποφοίτθςι τουσ.
ε. Θ ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ των απόψεων των μακθτϊν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ
ςχολικισ τουσ πορείασ αλλά και μετά το πζρασ των ςπουδϊν τουσ κατά τθν
επαγγελματικι τουσ εξζλιξθ .
ςτ. Δθμιουργία εργαλείων και υποδομϊν ανατροφοδότθςθσ με τουσ πτυχιοφχουσ μακθτζσ
.
η. Θ εμπλοκι των μακθτϊν ςε προγράμματα καινοτόμων δράςεων με κφριο
χαρακτθριςτικό τθν απόκτθςθ εμπειρίασ , τθν ανάπτυξθ ομαδοςυνεργατικϊν
δεξιοτιτων.
θ. Δθμιουργία μθτρϊου επιχειριςεων για ενθμερωτικζσ δράςεισ .

Γ. Μεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. Στρατθγικζσ εφαρμογισ του ςχεδίου δράςθσ

α. Ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των εκπαιδευτικϊν με το χολικό φμβουλο ειδικότθτασ για
το αντικείμενο τθσ δράςθσ. Ανταλλαγι απόψεων και εμπειριϊν για το ςχεδιαςμό και
τισ κατευκφνςεισ τθσ δράςθσ. Ανάπτυξθ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ με ςχολεία τθσ
περιφζρειασ για ενθμζρωςθ πάνω ςε καλζσ πρακτικζσ.
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β. Οριςμόσ των πεδίων δράςθσ και κατανομι αρμοδιοτιτων και προτεραιοτιτων .
φςταςθ ομάδων εργαςίασ ανάλογα με τα ιδιαίτερα προςόντα του κάκε
εκπαιδευτικοφ.
γ. Ενδοςχολικι επιμόρφωςθ με τθν υποςτιριξθ του χολικοφ υμβοφλου ςε κζματα
ςχετικά με τθν ανάπτυξθ και τθν εφαρμογι δθμιουργίασ πρακτικϊν ςχεδίων
μακθμάτων και θ αξιοποίθςθ βίντεο για τθν απόκτθςθ τεχνικϊν δεξιοτιτων.
δ. χεδιαςμόσ των ενεργειϊν τθσ δράςθσ. Ανταλλαγι προτάςεων και υλικοφ, παραγωγι
εργαλείων για τθν παρακολοφκθςθ τθσ δράςθσ. Προγραμματιςμόσ επιςκζψεων ςτισ
επιχειριςεισ, τακτικϊν ςυναντιςεων και διαδικαςιϊν ανατροφοδότθςθσ.
ε. Παραγωγι και χριςθ διδακτικοφ υλικοφ ςτα διάφορα μακιματα (ςχζδια μακιματοσ,
φφλλα εργαςίασ, αξιοποίθςθ λογιςμικοφ, φφλλα αξιολόγθςθσ κλπ.)
ςτ. Καταχϊριςθ του υλικοφ ςε «θλεκτρονικι τράπεηα» του ςχολείου (ςε ζναν υπολογιςτι
με τθν κατάλλθλθ υποδομι) και ανάρτθςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου για τθ
διάκεςι του και ςε άλλουσ εκπαιδευτικοφσ.
η . Δθμιουργία θμερολογίου καταγραφισ τθσ πορείασ επίτευξθσ των ςτόχων του
αναλυτικοφ προγράμματοσ και προβλθμάτων που προκφπτουν.
θ . υγκριτικι ζρευνα μεταξφ των ειδικοτιτων για τθν πορεία υλοποίθςθσ των
προγραμμάτων ςπουδϊν.
κ . υςτθματικι ενθμζρωςθ και υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν για ζνταξι τουσ ςε δίκτυα
καινοτόμων δράςεων και επαγγελματικισ ανάπτυξθσ .
2. Οργανωτικζσ δομζσ
Εκπαιδευτικοί που διδάςκουν το ίδιο γνωςτικό αντικείμενο .
φμβουλοι του γνωςτικοφ αντικειμζνου.
φςταςθ ομάδασ θλεκτρονικισ υποςτιριξθσ του ζργου.
3. Ραρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολείου ι ςχολικισ τάξθσ
Προτείνεται θ κεςμοκζτθςθ οριηόντιασ επιμόρφωςθσ ςε παιδαγωγικά κζματα ςε
εκπαιδευτικοφσ διαφορετικϊν ειδικοτιτων κακϊσ και κάκετθσ επιμόρφωςθσ μεταξφ των
εκπαιδευτικϊν ιδίασ ειδικότθτασ ςτο γνωςτικό αντικείμενο.

Δ. Πφξνη – Μέζα ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1. Ανκρϊπινο δυναμικό
Οι μακθτζσ του ςχολείου
Οι εκπαιδευτικοί του ςχολείου
Ο ςφμβουλοσ του γνωςτικοφ αντικειμζνου
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Επιχειριςεισ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ

1. Χρόνοσ
Σο ςχζδιο δράςθσ προγραμματίηεται κι εφαρμόηεται εντόσ του ςχολικοφ χρόνου. Θ
κατανομι χρόνου ςτισ διάφορεσ ενζργειεσ τθσ δράςθσ γίνεται ανάλογα με τον αρικμό των
ςυμμετεχόντων

εκπαιδευτικϊν

και

τον

αρικμό

των

ςυναντιςεων

που

κα

πραγματοποιθκοφν (αμοιβαίεσ επιςκζψεισ, παραγωγι εκπαιδευτικοφ υλικοφ, καταχϊριςθ
υλικοφ ςτθν θλεκτρονικι τράπεηα κ.ά.).
3. Υλικοτεχνικι υποδομι
Θ ελάχιςτθ απαιτοφμενθ υποδομι υπάρχει ςτθν πλειοψθφία των ςχολείων.
4. Οικονομικοί πόροι
Πικανό κόςτοσ επιμορφϊςεων, ςυμμετοχϊν ςε ςχετικά καινοτόμα προγράμματα,
ςυνζδρια κλπ., αγορά ςχετικοφ λογιςμικοφ.
5. Ραραγωγι υλικοφ και εργαλείων παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
των ενεργειϊν τθσ δράςθσ
Φφλλα εργαςίασ
χζδιο επιςκζψεων των μακθτϊν ςε επιχειριςεισ
Ερωτθματολόγια εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν
Θλεκτρονικι πλατφόρμα παρακολοφκθςθσ του ζργου

6. Ρθγζσ
Οι ομάδεσ εργαςίασ αναηθτοφν πθγζσ που ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ δράςθσ,
όπωσ

ιςτοςελίδεσ

ςχολείων

και

επιςτθμονικϊν

ενϊςεων,

προγράμματα

που

εφαρμόςτθκαν ςε άλλα ςχολεία, ςυνεργαςίεσ με επιςτθμονικοφσ φορείσ , ςυνεργαςία με
επαγγελματικοφσ φορείσ κ επιμελθτιρια, κλπ.

Σ. Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο
1ν ηξίκ.
επ-Ννεκ

Γηαδηθαζίεο πινπνίεζεο

2ν ηξίκ.
Γεθ-Φεβ

3ν ηξίκ.
Μαξ-Μαη

Πξνεηνηκαζία
θαη
ζρεδηαζκφο
πξνγξακκαηηζκφο ησλ ελεξγεηψλ ηεο
δξάζεο
Δλδνζρνιηθή επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ
Δπηζθέςεηο ζε επηρεηξήζεηο
Παξαγσγή θαη ρξήζε
ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ

δηδαθηηθνχ

–
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Καηαρψξηζε ηνπ πιηθνχ ζε ειεθηξνληθή
ηξάπεδα θαη αλάξηεζε ηνπ ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ
Παρακολοφκθςθ-Ανατροφοδότθςθ
τθσ
δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ

Ε.

Γηαδηθαζίεο παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο πινπνίεζεο
θαη αμηνιφγεζεο ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο

Ε1. Παξαθνινύζεζε – Αλαηξνθνδόηεζε Δλεξγεηώλ
Μετά από ειςιγθςθ εκπαιδευτικϊν του ςχολείου ο Διευκυντισ ειςθγείται και θ ολομζλεια
του υλλόγου Διδαςκόντων αποφαςίηει τθν υλοποίθςθ τθσ δράςθσ. Σαυτόχρονα ορίηεται
ςυντονιςτικι επιτροπι και οι βαςικζσ προκεςμίεσ για τον προγραμματιςμό των
ςυμμετοχϊν και των ενεργειϊν που απαιτοφνται για τθν ολοκλιρωςθ τθσ δράςθσ.

α. Ρρογραμματιςμόσ και ςυντονιςμόσ τθσ δράςθσ
το θμερολόγιο τθσ ςυντονιςτικισ ομάδασ καταγράφονται οι ςυναντιςεισ με τον / τουσ
χολικό /-οφσ φμβουλο /-ουσ και οι προτάςεισ ςτισ οποίεσ καταλιγει για τον
προγραμματιςμό και τισ κατευκφνςεισ τθσ δράςθσ. Καταγράφεται επίςθσ και θ
επικοινωνία με άλλα ςχολεία και οι καλζσ διδακτικζσ πρακτικζσ που εντοπίςτθκαν. Με τθ
λιξθ τθσ προκεςμίασ υπάρχει πρόγραμμα:
Επιςκζψεισ ςε επιχειριςεισ,
καταγραφισ και αξιολόγθςθσ των διδακτικϊν εμπειριϊν, κακϊσ και
ςυνεργατικισ παραγωγισ διδακτικοφ υλικοφ μαηί με τισ προκεςμίεσ για τθν
καταχϊριςι του ςτθν θλεκτρονικι τράπεηα του ςχολείου
Επίςθσ υπάρχει Πρόγραμμα ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ με τθν υποςτιριξθ του χολικοφ
υμβοφλου και κατάλογοσ του ελάχιςτου παραδοτζου υποςτθρικτικοφ υλικοφ.
β. Ενδοςχολικι επιμόρφωςθ ςε κζματα ςυνεργατικϊν πρακτικϊν.
Θ ενζργεια παρακολουκείται με οδθγό το Πρόγραμμα τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ
που ζχει εκπονθκεί από τθ ςυντονιςτικι επιτροπι για το ςυγκεκριμζνο κζμα. το
θμερολόγιο τθσ ςυντονιςτικισ ομάδασ καταγράφονται και οι ςυνεδριάςεισ με τθν
παρουςία του υμβοφλου, κακϊσ και τυχόν αποκλίςεισ.
γ. Διοργάνωςθ μακθμάτων για τθ βελτίωςθ των διδακτικϊν πρακτικϊν
Ο αρικμόσ των αμοιβαίων επιςκζψεων ζχει προςδιοριςτεί ςτο ςχετικό Πρόγραμμα και θ
πραγματοποίθςι τουσ ελζγχεται βάςει του αντιςτοίχου χρονοδιαγράμματοσ. Σισ
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επιςκζψεισ τεκμθριϊνουν ςχζδια παρατιρθςθσ, κακϊσ και καταγραφι των βαςικϊν
ςθμείων τθσ ςυηιτθςθσ και τθσ ανατροφοδότθςθσ που ακολοφκθςε.
δ. Ραραγωγι και χριςθ διδακτικοφ – υποςτθρικτικοφ υλικοφ
Κάκε επίςκεψθ ςε επιχείρθςθ ςυνοδεφεται από παραγωγι και χριςθ διδακτικοφ
υποςτθρικτικοφ υλικοφ που ςυγκεντρϊνεται και καταχωρείται ςε ςχετικό κατάλογο ανά
διδακτικό αντικείμενο και κεματικι ενότθτα. Θ παραγωγι του υλικοφ διαπιςτϊνεται ςτθ
ςυνζχεια και από τθν καταχϊριςι του ςτθν «θλεκτρονικι τράπεηα» του ςχολείου.
ε. Καταχϊριςθ του υλικοφ ςε θλεκτρονικι τράπεηα και ανάρτθςθ του ςτθν ιςτοςελίδα
του ςχολείου
φμφωνα με το πρόγραμμα επιςκζψεων γίνεται και θ παραγωγι του υλικοφ, το οποίο
καταχωρείται ϊςτε να υπάρχει μια βάςθ δεδομζνων επιχειριςεων που μποροφν να ζχουν
ςτθ διάκεςι τουσ οι μακθτζσ. Επίςθσ, θ τράπεηα ψθφιακοφ διδακτικοφ υλικοφ του
ςχολείου κα βοθκιςει ςτθν απλοποίθςθ του αναλυτικοφ προγράμματοσ των διαφόρων
αντικειμζνων Σθν ενζργεια παρακολουκεί θ ςυντονιςτικι επιτροπι και παρεμβαίνει
προςφζροντασ βοικεια ςτθν καταχϊριςθ του υλικοφ με ςυμμετοχι περιςςοτζρων
ατόμων.

Ραράρτθμα
Σα ςχζδια δράςησ που υλοποιήθηκαν υποςτηρίχθηκαν από 4 βαςικζσ ημερίδεσδράςεισ- ενημερωτικζσ ςυναντήςεισ:
1.
2.
3.
4.

Δράςεισ για το βιογραφικό EUROPASS (χολικόσ φμβουλοσ Ν. ταμπολίδθσ)
Δράςθ για επιχειρθματικότθτα (κ. Κωϊδου, ΟΑΕΔ)
Δράςθ για τθ Επαγγελματικι υμβουλευτικι (Διμοσ Νεάπολθσ-υκεϊν)
Δράςθ παρουςίαςθσ των εμπειριϊν των μακθτϊν για τθν εργαςία και «Σεχνικζσ
Αναηιτθςθσ Εργαςίασ» (Κα Αγγελοφςθ, ΟΑΕΔ)
5. Ο εκελοντιςμόσ και θ ςυνεργαςία με τουσ Κοινωνικοφσ φορείσ ιταν ςτακερι και
ςυςτθματικι με αποτζλεςμα οι μακθτζσ να προςφζρουν τισ δεξιότθτεσ τουσ ςε
ευπακι άτομα (ςυνεργαςία με το Διμο, Κοινωνικοφσ φορείσ: Άρςθ)
Οι παρουςιάςεισ κα αναρτθκοφν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ςχολικισ μονάδασ.
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Περιβαλλοντικά προγράμματα

Πολιτιςτικά και κεατρικζσ ομάδεσ
Προγράμματα Αγωγισ Τγείασ

Ευαιςκθτοποίθςθ
γι α τθν ΕΠΑ

Εκελοντιςμόσ

Επαγγελματικά ςεμινάρια
και ςχζδια μακιματοσ
για τθ δθμιουργικότθτα
και καινοτομία

ΕΡΑΣ Νεάπολθσ
«Μάτια ςτραμμζνα
ςτθν εργαςία»

Εκπαιδευτικζσ
επιςκζψεισ

Προγράμματα που
ςυνδζονται με τθν
κοινότθτα

Ομάδεσ μακθτϊν που
μεταφζρουν και
ςυηθτοφν τισ
επαγγελματικζσ τουσ
εμπειρίεσ
«Ανατροφοδότθςθ από
εμπειρίεσ και γνϊςεισ
ςτθ δουλειά»

Επαγγελματικι
υμβουλευτικι,
ςφνδεςθ με τθν
αγορά εργαςίασ

Βιογραφικό – pοrtfolio
EUROPASS

υνεργαςία με φορείσ
εκελοντικισ βοικειασ

Δράςεισ ανατροφοδότθςθσ
(ερωτθματολόγια)

Ιςτοςελίδα : http://epas-neapol.thess.sch.gr/
Γιοπγανώθηκε ζειπά διδαζκαλιών ζε μαθηηέρ για ηο Ηλεκηπονικό Βιογπαθικό
EUROPASS. (Σύνολο 15 ωπών , ζε διάπκεια μίαρ εβδομάδαρ)
Δπιπλέον η ζσολική μονάδα ςλοποίηζε 6 ππογπάμμαηα Αγωγήρ Υγείαρ και 1
ππόγπαμμα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ.
Παπαηίθεηαι ηο επωηημαηολόγιο πος διανεμήθηκε ζηοςρ απόθοιηοςρ ηηρ ΔΠΑΣ
Νεάποληρ.

ΔΠΑ ΝΔΑΠΟΛΖ

ΑΔΔ

ΗΟΤΝΗΟ 2012

ΣΟ ΠΑΡΑΚΑΣΧ ΔΡΧΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΔΙΝΑΙ ΑΝΧΝΤΜΟ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΧΝΔΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΣΔ ΣΗ
ΥΟΛΙΚΗ ΜΑ ΜΟΝΑΓΑ ΜΔ ΚΟΠΟ ΝΑ ΓΗΜΙΟΤΡΓΗΟΤΜΔ ΜΙΑ ΔΙΚΟΝΑ ΣΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΜΑ - ΝΑ
ΑΚΟΤΟΤΜΔ ΣΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Α ΧΣΔ ΝΑ ΒΔΛΣΙΧΟΤΜΔ ΣΟ ΔΠΙΠΔΓΟ ΠΟΤΓΧΝ Α- ΝΑ ΤΝΓΔΟΤΜΔ ΣΟ
ΥΟΛΔΙΟ ΜΔ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΙΑ

1

ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ

ΥΟΛΔΗΟ

ΔΠΑ ΝΔΑΠΟΛΖ

ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

ΣΑΞΖ

ΦΤΛΟ

Α

ΖΛΗΚΗΑ

17-18

Γ

(Κπθιψζηε ην ζσζηφ)
19-25

25-30

30-35
36-
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……..
ΟΗΚ.
ΚΑΣΑΣΑΖ

ΔΓΓΑΜΟ/Ζ

ΑΠΟΣΑΖ
ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ

εσο 5 ΚΜ

2

ΑΓΑΜΟ
/Ζ

ΓΗΑΕΔΤΜΔΝΟ/Ζ

πάλσ
απφ 10
ΚΜ

εσο 10 ΚΜ

Ζ ΔΓΓΡΑΦΖ ΣΖΝ ΔΠΑ ΔΓΗΝΔ ΜΔ:

2.1 ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΟ Α ΛΤΚΔΗΟΤ

2.2

2.3

ΑΠΟΛΤΣΖΡΗΟ

ΠΣΤΥΗΟ

3

Α

ΓΔΝΗΚΟΤ
ΛΤΚΔΗΟΤ

Β

ΔΠΑΛ- ΣΔΔ

Α

ΓΔΝΗΚΟΤ
ΛΤΚΔΗΟΤ

Β

ΔΠΑΛ

Α

ΣΔΔ

Β

ΆΛΛΟ

ΓΗΑΘΔΣΔΣΔ ΚΑΠΟΗΟ ΑΛΛΟ ΠΣΤΥΗΟ ΑΔΗ - ΣΔΗ - ΗΔΚ ή ΆΛΛΟ
ΝΑΗ

ΌΥΗ

ΑΝ ΑΠΑΝΣΖΑΣΔ ΝΑΗ

ΓΡΑΦΣΔ ΗΓΡΤΜΑ - ΥΟΛΖ -ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ

3.1
3.2
3.3

4 ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΚΑΠΟΗΑ ΞΔΝΖ ΓΛΧΑ
4.1 ΝΑΗ -ΟΥΗ

ΓΛΧΑ:

ΔΠΗΠΔΓΟ:

ΓΛΧΑ:

ΔΠΗΠΔΓΟ:

5 ΠΔΡΗΓΡΑΦΣΔ ΣΟ ΔΗΓΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑΚΖ Α ΚΑΣΑΣΑΖ
5.1 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ /Ζ
5.2 ΑΝΔΡΓΟ /Ζ
5.3 ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ
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5.4 ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ /Ζ ΣΟ ΠΗΣΗ ( ΟΗΚΗΑΚΑ)
5.5 ΠΟΤΓΑΕΧ ΓΔΝ ΔΡΓΑΕΟΜΑΗ

6 ΑΝ ΔΗΣΔ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ: ΟΗ ΠΟΤΓΔ Α ΣΖΝ ΔΠΑ ΔΗΝΑΗ ΥΔΣΗΚΔ
ΜΔ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ Α
6.1 ΝΑΗ
6.2 ΠΑΡΔΜΦΔΡΔ / ΠΑΡΟΜΟΗΟ
6.3 ΥΗ

7 ΠΗΣΔΤΔΣΔ ΟΣΗ Ο ΘΔΜΟ ΣΧΝ ΔΠΑ ( ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΔ ΥΟΛΔ) ΔΗΝΑΗ:
7.1 ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΟ ΚΑΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΑΣΖΡΖΘΔΗ ΟΠΧ ΔΥΔΗ
7.2 ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΟ ΚΑΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΗΑΣΖΡΖΘΔΗ ΜΔ ΒΔΛΣΗΧΔΗ
7.3 ΑΠΟΣΤΥΖΜΔΝΟ ΚΑΗ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΑΣΑΡΓΖΘΔΗ

7.4 ΣΗ ΘΑ
ΠΡΟΣΔΗΝΑΣΔ?

8 ΠΧ ΑΞΗΟΛΟΓΔΗΣΔ ΣΖΝ ΦΟΗΣΖΖ Α Δ ΥΔΖ ΜΔ ΣΗ ΠΡΟΓΟΚΗΔ Α

Χ ΠΡΟ

ΑΡΗΣΟ

ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΣΗΚΟ

ΜΔΣΡΗΟ

8.1 ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΠΟΤΓΧΝ
8.2 ΣΑ ΒΗΒΛΗΑ
8.3 ΣΗ ΤΛΗΚΟΣΔΥΝΗΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ
8.4 ΣΗ ΚΣΖΡΗΑΚΔ ΔΓΚΑΣΑΔΗ
8.5 ΣΟ ΧΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΊΑ
8.6 ΣΖΝ ΓΗΟΗΚΖΖ
8.7 ΣΟΤ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ
8.8 ΣΑ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ
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Κ
Α
Κ
Ο

8.9 ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ
8.10
ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ
-ΤΠΟΓΔΗΞΔΗ

9 ΓΗΑ ΠΟΗΟ ΛΟΓΟ ΔΠΗΛΔΞΑΣΔ ΝΑ ΠΟΤΓΑΔΣΔ ΣΖΝ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
ΣΖ ΔΠΑ?
9.1 ΔΡΓΑΕΟΜΑΗ ΖΓΖ ΣΟ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
ΜΟΤ

9.2 ΔΡΓΑΕΟΜΑΗ Δ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ
ΠΑΡΔΜΦΔΡΔ ΣΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
ΜΟΤ

9.3 ΓΗΑ ΝΑ ΞΔΚΗΝΖΧ ΑΣΟΜΗΚΖ
ΔΡΓΑΗΑ- ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Ή ΓΗΑ ΝΑ
ΠΡΟΛΖΦΘΧ
Δ ΚΑΠΟΗΑ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ
9.4 ΠΟΤΓΑΕΧ ΓΗΑΣΗ ΔΥΧ
ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΥΡΟΝΟ

9.5

Α

ΚΑΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΗ ΣΟ ΠΣΤΥΊΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ ΔΞΑΚΖΔΧ

Β

ΓΗΑ ΝΑ ΒΔΛΣΗΧΧ ΣΗ ΓΝΧΔΗ ΜΟΤ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΟΤ
ΔΡΓΑΕΟΜΑΗ

Α

ΚΑΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΗ ΣΟ ΠΣΤΥΊΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ ΔΞΑΚΖΔΧ

Β

ΓΗΑ ΝΑ ΒΔΛΣΗΧΧ ΣΗ ΓΝΧΔΗ ΜΟΤ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΟΤ
ΔΡΓΑΕΟΜΑΗ

Γ

ΘΔΛΧ ΝΑ ΔΠΔΚΣΔΗΝΧ ΣΗ ΓΝΧΔΗ ΜΟΤ ΚΑΗ Δ ΑΛΛΟ
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ

Α

ΚΑΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΗ ΣΟ ΠΣΤΥΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΔΗΑ ΔΞΑΚΖΔΧ

Β

ΓΗΑ ΝΑ ΒΔΛΣΗΧΧ ΣΗ ΓΝΧΔΗ ΜΟΤ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΠΟΤ
ΔΡΓΑΕΟΜΑΗ

Α

ΜΟΤ ΑΡΔΔΗ ΣΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ Χ ΥΟΜΠΤ

Β

ΑΠΛΑ ΘΔΛΧ ΝΑ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΑΗ

ΆΛΛΟ ΛΟΓΟ

10 ΠΟΗΔ ΓΗΔΞΟΓΟΤ ΔΠΗΘΤΜΔΗΣΔ ΜΔΣΑ ΣΖΝ ΑΠΟΦΟΗΣΖΖ Α ΑΠΌ ΣΖΝ ΔΠΑ
10.1 ΦΟΗΣΖΖ Δ ΑΛΛΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΠΑ Ή ΣΧΝ ΔΠΑΛ
10.2 ΘΑ ΤΝΔΥΗΧ ΣΗ ΠΟΤΓΔ ΜΟΤ ΣΖΝ ΗΓΗΑ Ζ Δ ΆΛΛΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ
10.3 ΘΑ ΦΟΗΣΖΧ Δ ΗΔΚ ΓΗΑ ΚΑΣΑΡΣΖΖ
10.4 ΘΑ ΚΑΝΧ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΔΞΑΚΖΖ ΣΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΑ ΜΟΤ
10.5 ΘΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΧ ΝΑ ΜΠΧ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ
10.6 ΘΑ ΒΔΛΣΗΧΧ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑΚΖ ΜΟΤ ΘΔΖ ΣΟ ΥΧΡΟ ΔΡΓΑΗΑ ΜΟΤ
10.7 ΑΛΛΟ
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11 ΓΔΓΟΝΟΣΑ (αλαθέξαηε δπν γεγνλφηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θνίηεζε ζαο: έλα πνπ ζαο
ελζνπζίαζε θαη έλα πνπ ζαο δπζαξέζηεζε)
11.1
11.2

12 ΠΡΟΣΑΔΗ ΒΔΛΣΗΧΖ (Γηαηππψζαηε κεξηθέο εθηθηέο πξνηάζεηο πνπ ζα αλέβαδαλ ην
επίπεδν πνηφηεηαο ηνπ ζρνιείνπ)
12.1
12.2
11.3

Α ΔΤΥΑΡΗΣΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΜΜΔΣΟΥΖ
Α
Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ
ΥΑΡΗΣΟΤ ΣΑΜΑΣΗΟ
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14.

ΥΟΙΣΗΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ
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14.1.

Εσπερινό Γυμνάσιο Αιγάλεω Αττικής

«Υοίτηση και Διαρροή»

χέδιο Δράσης
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Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ
ρνιηθή Μνλάδα: Δζπεξηλό Γπκλάζην Αηγάιεσ, Γ’ Αζήλαο
Γηεύζπλζε: Μνζρνλεζίσλ 23, Αηγάιεσ
Σειέθσλν: 210 5310955
email: mail@gym-esp-aigal.att.sch.gr
Αξηζκόο δηδαζθόλησλ θαηά ην 2011-12: 10
Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο : «Παξαθνινύζεζε ηεο θνίηεζεο θαη ηεο ζρνιηθήο
δηαξξνήο»
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 30 εβδνκάδεο
θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
θνπφο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ν πεξηνξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο καζεηηθήο
δηαξξνήο ζην ρνιείν θαη ε αχμεζε ησλ πνζνζηψλ θνίηεζεο ζπλνιηθά θαη εηδηθφηεξα
ζηελ Α΄ ηάμε, ζηελ νπνία εληνπίζηεθε ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα.
Δηδηθνί ζηφρνη ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ α) ε δηακφξθσζε γξαπηψλ θαλφλσλ θαη
ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ζρνιηθήο δηαξξνήο, β) ε
απνδνρή ηνπο απφ ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, γ) ε βειηίσζε ησλ πνζνζηψλ θνίηεζεο ησλ
καζεηψλ θαη εηδηθά εθείλσλ ηεο Α΄ ηάμεο, δ) ε ελίζρπζε νξηζκέλσλ ζεηηθψλ
πξαθηηθψλ πνπ εθάξκνζε θαηά ην παξειζφλ ην ρνιείν».
Έλαπζκα γηα ηε δηακφξθσζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο απνηέιεζαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο
ζπζηεκαηηθήο δηεξεχλεζεο πνπ πξνεγήζεθε, βάζεη ησλ νπνίσλ ζην ζρνιείν
«παξνπζηάδνληαη πςειά πνζνζηά ζρνιηθήο δηαξξνήο ζε φιεο ηηο ηάμεηο θαη ηδηαίηεξα
ζηελ Α΄ ηάμε, φπνπ ην πνζνζηφ καζεηηθήο δηαξξνήο είλαη ηδηαίηεξα πςειφ (40% γηα
ηνπο εκεδαπνχο θαη 50% γηα ηνπο αιινδαπνχο καζεηέο). Ζ πςειή απηή δηαξξνή
απνδφζεθε ζηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζρνιείνπ καο, ζην νπνίν θνηηνχλ σο επί ην
πιείζηνλ ελήιηθεο θαη εξγαδφκελνη καζεηέο κε απμεκέλεο επαγγεικαηηθέο θαη
νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. Ζ ειιηπήο θνίηεζε θαη ε πςειή ζρνιηθή δηαξξνή έρνπλ
επηπηψζεηο ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, αθνχ ζπλήζσο ζπλνδεχνληαη απφ
ρακειέο επηδφζεηο ησλ καζεηψλ (ιφγσ ειιηπνχο παξαθνινχζεζεο ησλ καζεκάησλ)
θαη απφ πξνβιήκαηα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο».
Κύξηα Απνηειέζκαηα
 Πξαγκαηνπνηήζεθε επηκφξθσζε /ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηνλ ρνιηθφ
χκβνπιν, θαζψο θαη ησλ καζεηψλ απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν, ηνπο θαζεγεηέο ηνπ
ζρνιείνπ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δξάζε θαη εμσηεξηθνχο εηδηθνχο επηζηήκνλεο
(ςπρνιφγνπο θαη ζπκβνχινπο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ).
 Ζ ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ππήξμε ηθαλνπνηεηηθή θαη ε
δεκηνπξγηθή επηθνηλσλία/ ζπλεξγαζία άςνγε.
 Ηθαλνπνηεηηθή ραξαθηεξίδεηαη θαη ε δηαρείξηζε ηεο δξάζεο. Βειηίσζε απαηηείηαη
ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ζρνιείνπ θαη γνλέσλ, ελψ εθηηκάηαη φηη
θαη ε αμηνπνίεζε άιισλ θνξέσλ ηεο ηνπηθήο θαη επξχηεξεο θνηλσλίαο έρεη πεξηζψξηα
βειηίσζεο.
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 Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο παξαηεξήζεθε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ
καζεηηθήο δηαξξνήο ζην ζρνιείν καο ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ζρνιηθφ έηνο,
επνκέλσο εθηηκάηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ζηφρνπο
θαη ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ θαηά ην ζρεδηαζκφ, θαζψο θαη ζηηο αλάγθεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ.
 Ο αληίθηππνο ηεο δξάζεο ζην γεληθφηεξν θιίκα ηνπ ζρνιείνπ ππήξμε ζεηηθφο.
Πεξηνξίζηεθαλ ηα πςειά πνζνζηά καζεηηθήο δηαξξνήο θαη κεηψζεθαλ αληίζηνηρα ηα
θαηλφκελα παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ελψ ν πεξηνξηζκφο ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο
βειηίσζε ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ.
 χζθημε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη δηδαζθνκέλσλ.
 Αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα κάζεζε.

Παξνπζηάδεηαη
Σν ρέδην Γξάζεο ηνπ ζρνιείνπ.
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ΕΣΡΕΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΔΑΣΘΣ
Τίτλοσ : ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘ ΤΘΣ ΦΟΙΤΘΣΘΣ ΚΑΙ ΤΘΣ ΣΧΟΛΙΚΘΣ ΔΙΑΟΘΣ

Έθζεζε Ηεξάξρεζεο Πξνηεξαηνηήησλ, Δπηινγήο
θαη Γηακόξθσζεο ρεδίσλ Γξάζεο

Α. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΘΤΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΘΣ

1. Λόγοι που επιβάλλουν τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ
Κατά τθ φάςθ τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ που προθγικθκε, διαπιςτϊκθκε ότι ςτο
χολείο μασ παρουςιάηονται υψθλά ποςοςτά ςχολικισ διαρροισ ςε όλεσ τισ τάξεισ και
ιδιαίτερα ςτθν Αϋ τάξθ, όπου το ποςοςτό μακθτικισ διαρροισ είναι ιδιαίτερα υψθλό (40%
για τουσ θμεδαποφσ και 50% για τουσ αλλοδαποφσ μακθτζσ). Θ υψθλι αυτι διαρροι
αποδόκθκε ςτθν ιδιαιτερότθτα του χολείου μασ, ςτο οποίο φοιτοφν ωσ επί το πλείςτον
ενιλικεσ και εργαηόμενοι μακθτζσ με αυξθμζνεσ επαγγελματικζσ και οικογενειακζσ
υποχρεϊςεισ. Θ ελλιπισ φοίτθςθ και θ υψθλι ςχολικι διαρροι ζχουν επιπτϊςεισ ςτθν
ομαλι λειτουργία του χολείου, αφοφ ςυνικωσ ςυνοδεφονται από χαμθλζσ επιδόςεισ των
μακθτϊν (λόγω ελλιποφσ παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων) και από προβλιματα
παραβατικισ ςυμπεριφοράσ. Θ ςυγκεκριμζνθ Δράςθ αποφαςίςτθκε για τθν αντιμετϊπιςθ
του προβλιματοσ, δθλαδι τον περιοριςμό και, ει δυνατόν, τθν εξάλειψθ τθσ ςχολικισ
διαρροισ.
2. Αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ δείκτεσ
Θ βελτίωςθ των παραμζτρων του ςυγκεκριμζνου δείκτθ είναι προφανζσ ότι κα ςυμβάλει
αποφαςιςτικά ςτθ βελτίωςθ τθσ επίδοςθσ των μακθτϊν μζςω τθσ τακτικισ φοίτθςθσ ςτο
χολείο και τθσ αδιάλειπτθσ εκ μζρουσ τουσ παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων και κα
περιορίςει τα προβλιματα παραβατικισ ςυμπεριφοράσ. Αναμζνεται να ςυμβάλει επίςθσ
ςτθ ςφςφιγξθ των ςχζςεων μεταξφ των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ και ςτθν
ομαλοποίθςθ τθσ ςχολικισ ηωισ.
3. Αναφορζσ ςε προθγοφμενεσ κετικζσ πρακτικζσ και ςυμπλθρωματικζσ δράςεισ
Για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ μακθτικισ διαρροισ το χολείο ζλαβε κατά τα
προθγοφμενα ζτθ μια ςειρά μζτρων που ςυνοψίηονται ωσ εξισ: ανοχι κατά τθν
προςζλευςθ των μακθτϊν (ιδίωσ των εργαηομζνων) κατά τθν πρϊτθ ϊρα του μακιματοσ,
τακτικι ενθμζρωςθ γονζων και κθδεμόνων για τθν πορεία τθσ φοίτθςθσ των ανθλίκων
μακθτϊν, άςκθςθ πεικοφσ ςτουσ ενιλικεσ μακθτζσ για να αποτραποφν από τθν
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εγκατάλειψθ του χολείου, λειτουργία τμιματοσ υποδοχισ για τουσ Ρομά και τουσ
αλλοδαποφσ μακθτζσ. Παρά τισ αδυναμίεσ που διαπιςτϊκθκαν (δυςχερισ ι ανζφικτθ
επικοινωνία ςε περιπτϊςεισ προβλθματικϊν-διαλυμζνων οικογενειϊν, μικρι προςζλευςθ
ςτο πρόγραμμα υποδοχισ, δυςχζρεια ςτθν υλοποίθςθ προαιρετικϊν προγραμμάτων και
ψυχαγωγικϊν εκδθλϊςεων κα μποροφςαν να αποτελζςουν πόλο ζλξθσ για τουσ μακθτζσ),
τα μζτρα αυτά κρίνονται ςτο ςφνολό τουσ ωσ κετικά και προτείνεται θ εντατικοποίθςθ και θ
περαιτζρω αξιοποίθςι τουσ ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ Δράςθσ.
Β. ΣΚΟΡΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΘΣ
1. Σκοπόσ του Σχεδίου Δράςθσ
κοπόσ του χεδίου Δράςθσ είναι ο περιοριςμόσ του φαινομζνου τθσ μακθτικισ διαρροισ
ςτο χολείο μασ και θ αφξθςθ των ποςοςτϊν φοίτθςθσ ςυνολικά και ειδικότερα ςτθν Αϋ
τάξθ, ςτθν οποία εντοπίςτθκε το μεγαλφτερο πρόβλθμα.
2. Ειδικοί ςτόχοι του Σχεδίου Δράςθσ
Ειδικοί ςτόχοι του χεδίου Δράςθσ είναι α) θ διαμόρφωςθ γραπτϊν κανόνων και
ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ, β) θ αποδοχι τουσ
από τθ ςχολικι κοινότθτα, γ) θ βελτίωςθ των ποςοςτϊν φοίτθςθσ των μακθτϊν και ειδικά
εκείνων τθσ Αϋ τάξθσ, δ) θ ενίςχυςθ οριςμζνων κετικϊν πρακτικϊν που εφάρμοςε κατά το
παρελκόν το χολείο.
Γ. ΚΙΤΘΙΑ ΕΡΙΤΥΧΙΑΣ ΤΘΣ ΔΑΣΘΣ
Ωσ κριτιρια για τθν επιτυχία του χεδίου Δράςθσ κακορίηονται: α) θ εφαρμογι ενόσ νζου
πλαιςίου φοίτθςθσ των μακθτϊν, β) θ αποδοχι του ςυγκεκριμζνου πλαιςίου από όλα τα
μζλθ τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, γ) θ αφξθςθ του ποςοςτοφ φοίτθςθσ των μακθτϊν ςε
ςφγκριςθ με το αντίςτοιχο ποςοςτό του προθγοφμενου ςχολικοφ ζτουσ και δ) θ διατιρθςθ
και θ ενίςχυςθ οριςμζνων κετικϊν πρακτικϊν.
Δ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΘΣ

1. Στρατθγικζσ εφαρμογισ του Σχεδίου Δράςθσ
α. Προετοιμαςία τθσ Δράςθσ
το πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Δράςθσ, το χολείο αποφάςιςε να ςυγκροτιςει ομάδα
εργαςίασ, αποτελοφμενθ από τον Δ/ντι του χολείου κ. Γιαννοφκο Νικόλαο και τουσ
κακθγθτζσ κ.κ. ………….., …………………. και ………………….. Θ ομάδα αυτι κα μελετιςει τα
ςτατιςτικά ςτοιχεία, όπωσ αυτά προκφπτουν από τισ καρτζλεσ των μακθτϊν, το Μθτρϊο
Μακθτϊν, το Βιβλίο Πρακτικϊν του υλλόγου Διδαςκόντων και τουσ ςχετικοφσ ςτατιςτικοφσ
πίνακεσ, κα ενθμερωκεί για ανάλογεσ κετικζσ πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςε άλλα
ςχολεία και κα ςυνεργαςτεί με τουσ χολικοφσ υμβοφλουσ και ειδικοφσ επιςτιμονεσ ςε
κζματα μακθτικισ διαρροισ.

397

β. Επιμορφωτικζσ – ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν
Σο χολείο αποφάςιςε να μετακαλζςει ειδικοφσ επιςτιμονεσ, οι οποίοι κα ςυναντθκοφν με
τουσ εκπαιδευτικοφσ και κα τουσ ενθμερϊςουν ςε κεωρθτικά και πρακτικά ηθτιματα
ςχετικά με τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ ςχολικισ διαρροισ. Τπεφκυνοι για τισ
επαφζσ και τισ μετακλιςεισ των ειδικϊν επιςτθμόνων ορίηονται οι κακθγθτζσ κ.κ. ……….
γ. Διαμόρφωςθ του πλαιςίου του ςχολείου ςχετικά με τθ φοίτθςθ των μακθτϊν
Ο Διευκυντισ του χολείου και ο φλλογοσ Διδαςκόντων, ςε ςυνεργαςία με το
Δεκαπενταμελζσ Μακθτικό υμβοφλιο και τουσ εκπροςϊπουσ των γονζων των μακθτϊν
(αφοφ δεν υφίςταται φλλογοσ Γονζων και Κθδεμόνων ςτο χολείο μασ), κα διαμορφϊςουν
κανονιςμό για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν ςτο χολείο. Ο κανονιςμόσ αυτόσ κα περιλαμβάνει
ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ ςχολικισ διαρροισ
όπωσ: ανοχι κατά τθν προςζλευςθ των μακθτϊν ςτο χολείο κατά τθν πρϊτθ ϊρα του
μακιματοσ, τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν από τουσ υπεφκυνουσ
κακθγθτζσ των τμθμάτων, ςυνεχι και αδιάλειπτθ ενθμζρωςθ των μακθτϊν ςχετικά με τθν
πορεία φοίτθςισ τουσ, ςυχνι ενθμζρωςθ μζςω προςωπικισ ι τθλεφωνικισ επαφισ των
γονζων των ανιλικων μακθτϊν για τθν πορεία φοίτθςθσ των παιδιϊν τουσ, προςωπικζσ
ςυνεντεφξεισ με ενιλικεσ μακθτζσ που παρουςιάηουν προβλιματα φοίτθςθσ, εξάντλθςθ
των ορίων που προβλζπονται από τον νόμο ςε περιπτϊςεισ μακθτϊν που απουςιάηουν
ςυχνά λόγω επαγγελματικϊν ι οικογενειακϊν προβλθμάτων, ςτιριξθ τθσ λειτουργίασ του
τμιματοσ υποδοχισ και διδαςκαλίασ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ, ενίςχυςθ του μακιματοσ του
επαγγελματικοφ προςανατολιςμοφ.
δ. Ενθμζρωςθ των μακθτϊν και των γονζων
Για τθν από κοινοφ αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ τθσ ςχολικισ διαρροισ κα
πραγματοποιθκοφν ενθμερωτικζσ ςυηθτιςεισ του υλλόγου Διδαςκόντων με τουσ γονείσ
και τουσ εκπροςϊπουσ των μακθτϊν, όπου κα αναλυκοφν οι παράμετροι του προβλιματοσ
και κα ςυηθτθκοφν τα προτεινόμενα μζτρα για τθν αντιμετϊπιςι του. Οι υπεφκυνοι
κακθγθτζσ των τμθμάτων των τάξεων κα οργανϊςουν ειδικζσ ςυναντιςεισ με τουσ μακθτζσ
και κα τουσ ενθμερϊςουν ςχετικά με το πρόβλθμα τθσ ςχολικισ διαρροισ, τθν
αναγκαιότθτα τθσ τακτικισ παρακολοφκθςθσ των μακθμάτων και τισ δυνατότθτεσ που τουσ
παρζχει το χολείο για τθν ολοκλιρωςθ τθσ προςωπικότθτάσ τουσ μζςω τθσ μόρφωςθσ,
κακϊσ και για τθν επαγγελματικι τουσ αποκατάςταςθ.
ε. Τλοποίθςθ τθσ Δράςθσ
Ορίηεται ομάδα ςυντονιςμοφ, θ οποία αποτελείται από τουσ κακθγθτζσ κ.κ. ……………………..
Θ ομάδα αυτι ςυνεργάηεται με τον Διευκυντι του χολείου και τουσ υπεφκυνουσ
κακθγθτζσ των τμθμάτων των τάξεων για τθν παρακολοφκθςθ τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν.
Θ φοίτθςθ των μακθτϊν παρακολουκείται ςε κακθμερινι βάςθ από τουσ υπεφκυνουσ
κακθγθτζσ των τμθμάτων, οι οποίοι ενθμερϊνουν ςε εβδομαδιαία βάςθ τθν ομάδα
ςυντονιςμοφ. Κακιερϊνονται τακτικζσ ςυναντιςεισ τθσ ομάδασ ςυντονιςμοφ με τον
Διευκυντι του χολείου (ανά εβδομάδα και ανά μινα) ςτισ οποίεσ ςυηθτοφνται και
αναλφονται τα προβλιματα φοίτθςθσ των μακθτϊν. Καταβάλλεται επίςθσ προςπάκεια για
398

άμεςθ ενθμζρωςθ των γονζων των μακθτϊν και ςτακερι επικοινωνία μαηί τουσ. το τζλοσ
κάκε τριμινου ςυγκεντρϊνονται, εξετάηονται και αναλφονται τα ποςοςτά φοίτθςθσ των
μακθτϊν. το τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ ςυγκεντρϊνονται τα ςυνολικά ποςοςτά φοίτθςθσ
και ςυγκρίνονται με τα ανάλογα ποςοςτά τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ για τθν εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων.
2. Οργανωτικζσ δομζσ
Σθν εποπτεία τθσ Δράςθσ ζχει ο Διευκυντισ του χολείου κ. Γιαννοφκοσ Νικόλαοσ.
Τπεφκυνοι εφαρμογισ τθσ δράςθσ ορίηονται οι κακθγθτζσ κ.κ. ………………………… ………….. ωσ
εκπρόςωποι του υλλόγου Διδαςκόντων. Ομάδα ςυντονιςμοφ τθσ Δράςθσ ορίηονται οι
κακθγθτζσ κ.κ. …………………………………………………………………………...
3. Ραρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολικισ τάξθσ
Δεν απαιτοφνται παρεμβάςεισ ςε επίπεδο ςχολικισ τάξθσ. Οι ςυναντιςεισ τθσ ομάδασ
εργαςίασ και τθσ ομάδασ ςυντονιςμοφ, κακϊσ και μεταξφ γονζων-εκπαιδευτικϊν και
μακθτϊν-εκπαιδευτικϊν πραγματοποιοφνται ςτθ διάρκεια του εξωδιδακτικοφ χρόνου των
επκαιδευτικϊν.
Ε. ΡΟΟΙ – ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΘΣ

1. Ανκρϊπινο δυναμικό
τθ Δράςθ λαμβάνουν μζροσ ο Διευκυντισ και οι εκπαιδευτικοί του χολείου, οι μακθτζσ,
εκπρόςωποι των γονζων, ςχολικοί ςφμβουλοι και ειδικοί επιςτιμονεσ.
2. Χρόνοσ
Σο χζδιο Δράςθσ προγραμματίηεται για τθν επόμενθ ςχολικι χρονιά 2011-2012. Οι
διάφορεσ ενζργειεσ τθσ Δράςθσ λαμβάνουν χϊρα ςτθ διάρκεια του εξωδιδακτικοφ χρόνου
των εκπαιδευτικϊν. Ο χρόνοσ αυτόσ είναι ανάλογοσ με τον αρικμό ςυναντιςεων των
ομάδων εργαςίασ, κακϊσ και των ενθμερωτικϊν ςυναντιςεων με τουσ γονείσ και τουσ
μακθτζσ.
3. Υλικοτεχνικι Υποδομι
Για τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ κα χρθςιμοποιθκεί ο υπάρχων υλικοτεχνικόσ εξοπλιςμόσ του
χολείου (θλεκτρονικόσ υπολογιςτισ, εκτυπωτισ, φωτοτυπικό μθχάνθμα). Για τισ
ςυναντιςεισ των ομάδων εργαςίασ και τισ ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ των εκπαιδευτικϊν με
γονείσ και μακθτζσ διατίκενται το Γραφείο του Διευκυντι του χολείου και θ Αίκουςα
Κακθγθτϊν.
4. Οικονομικοί πόροι
Για τθν υλοποίθςθ τθσ Δράςθσ κα απαιτθκεί θ κάλυψθ τθσ δαπάνθσ αναλϊςιμων υλικϊν
για τθν αναπαραγωγι κειμζνων (χαρτί, τόνερ, μελάνι εκτυπωτι).
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5. Εργαλεία παρακολοφκθςθσ και αξιολόγθςθσ
α. Σα θμερολόγια που τθροφνται από τισ ομάδεσ ςυντονιςμοφ και εργαςίασ
β. Σα θμερολόγια που τθροφνται από όςουσ ςυμμετζχουν ςτθ Δράςθ
γ. Σα πρακτικά που ςυντάςςονται για τισ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν
δ. Σα ερωτθματολόγια ςτα οποία απαντοφν εκπαιδευτικοί, γονείσ και μακθτζσ

6. Ρθγζσ
α. Μθτρϊο Μακθτϊν / β. Βιβλία απουςιϊν / γ. Καρτζλεσ μακθτϊν / δ. τατιςτικοί πίνακεσ /
ε. Πρακτικά υλλόγου Διδαςκόντων / ςτ. Επιςτθμονικζσ ζρευνεσ και μελζτεσ για το κζμα τθσ
ςχολικισ διαρροισ / η. Κετικζσ πρακτικζσ που εφαρμόηονται ςε άλλα ςχολεία.

ΣΤ. ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΘΣ

Διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ

1ο τρίμθνο

2ο τρίμθνο 3ο τρίμθνο

επτ.-Νοζμβρ.

Δεκ.Φεβρ.

Μάρτ.Μάι.

Προετοιμαςία τθσ Δράςθσ
Ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν
Διαμόρφωςθ πλαιςίου για τθ φοίτθςθ μακθτϊν
Ενθμζρωςθ μακθτϊν και γονζων
Τλοποίθςθ τθσ Δράςθσ
Παρακολοφκθςθ τθσ Δράςθσ
Αξιολόγθςθ τθσ Δράςθσ

Η. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΘΣΘΣ ΤΘΣ ΡΟΕΙΑΣ ΥΛΟΡΟΙΘΣΘΣ
ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΘΣ

400

Η1. Ραρακολοφκθςθ-Ανατροφοδότθςθ Ενεργειϊν
α. Προετοιμαςία τθσ Δράςθσ και
β. Επιμορφωτικζσ-ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν
Κατά τθ διάρκεια τθσ προετοιμαςίασ τθσ Δράςθσ (αϋ τρίμθνο) πραγματοποιοφνται οι
ςυναντιςεισ των εκπαιδευτικϊν με τουσ χολικοφσ υμβοφλουσ και τουσ ειδικοφσ
επιςτιμονεσ. Σα ςυμπεράςματα και οι αποφάςεισ, ςτισ οποίεσ καταλιγουν οι εμπλεκόμενοι
φορείσ, καταγράφονται ςτο θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ και παρακολουκοφνται βάςει
του αντίςτοιχου χρονοδιαγράμματοσ.
γ. Διαμόρφωςθ ςχολικοφ πλαιςίου για τθ φοίτθςθ των μακθτϊν
τον προβλεπόμενο χρόνο (αϋ τρίμθνο) ομάδα εκπαιδευτικϊν, αποτελοφμενθ από τον
Διευκυντι του χολείου και τουσ εκπαιδευτικοφσ κ.κ. …………………., ςυντάςςει πλαίςιο
κανόνων και πρακτικϊν για τθν παρακολοφκθςθ και τθν αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων
φοίτθςθσ των μακθτϊν. Σο κείμενο λαμβάνει τθν οριςτικι του μορφι ζπειτα από
ςυναντιςεισ με τουσ μακθτζσ και τουσ εκπροςϊπουσ των γονζων. Θ διαδικαςία
διαμόρφωςθσ του πλαιςίου καταγράφεται ςτο θμερολόγιο τθσ ομάδασ εργαςίασ και ςτο
θμερολόγιο του χολείου.
δ. Ενθμζρωςθ τθσ μακθτικισ κοινότθτασ και των εκπροςϊπων των γονζων
Κατά τθ διάρκεια των ςυναντιςεων με μακθτζσ και γονείσ διεξάγονται ςυηθτιςεισ
διανζμονται ερωτθματολόγια ςχετικά με το πρόβλθμα τθσ φοίτθςθσ των μακθτϊν
διερευνάται θ εκ μζρουσ τουσ αποδοχι και πρόκεςθ υποςτιριξθσ τθσ Δράςθσ.
αποτελζςματα καταγράφονται ςτα θμερολόγια ςυναντιςεων εκπαιδευτικϊν-μακθτϊν
εκπαιδευτικϊν-γονζων.

και
και
Σα
και

ε. Τλοποίθςθ τθσ Δράςθσ
Οι ςχετικζσ με τθ Δράςθ δραςτθριότθτεσ καταγράφονται ςτο θμερολόγιο τθσ ομάδασ
εργαςίασ και ςτο θμερολόγιο του χολείου. το τζλοσ κάκε τριμινου θ ομάδα εργαςίασ
ςυγκεντρϊνει και αναλφει τα ςτοιχεία, που προζκυψαν από τθν εφαρμογι του πλαιςίου
φοίτθςθσ.
Η2. Αξιολόγθςθ του Σχεδίου Δράςθσ
Στόχοσ 1: Θ διαμόρφωςθ γραπτϊν κανόνων και ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν για τθν
αντιμετϊπιςθ τθσ ςχολικισ διαρροισ.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επίτευξθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από το πλαίςιο φοίτθςθσ που ςυντάςςεται από τθν
ομάδα εργαςίασ και οριςτικοποιείται ζπειτα από ςυναντιςεισ με τουσ μακθτζσ και τουσ
γονείσ.
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Στόχοσ 2: Θ αποδοχι και εφαρμογι του πλαιςίου από τθ ςχολικι κοινότθτα.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Θ επίτευξθ του ςτόχου διαπιςτϊνεται από τθ μελζτθ των ςτοιχείων φοίτθςθσ των μακθτϊν
και από ερωτθματολόγια, που απευκφνονται ςε εκπαιδευτικοφσ, μακθτζσ και γονείσ
ςχετικά με τθ χρθςιμότθτα αυτϊν των δραςτθριοτιτων.
Στόχοσ 3: Θ βελτίωςθ των ποςοςτϊν φοίτθςθσ των μακθτϊν του χολείου και ειδικά των
μακθτϊν τθσ Αϋ τάξθσ.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Ο ςτόχοσ ελζγχεται με τθ ςφγκριςθ των ποςοςτϊν φοίτθςθσ των μακθτϊν (και ειδικότερα
εκείνων τθσ Αϋ τάξθσ) κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ, ςτο οποίο εφαρμόηεται θ
Δράςθ, ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ςχολικι χρονιά.
Στόχοσ 4: Θ ενίςχυςθ οριςμζνων κετικϊν πρακτικϊν που εφάρμοςε κατά το παρελκόν το
χολείο.
Προςζγγιςθ ςτα κριτιρια επιτυχίασ
Ο ςτόχοσ ελζγχεται από το ποςοςτό ςυμμετοχισ των μακθτϊν ςτο τμιμα υποδοχισ ςε
ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ ςχολικι χρονιά και τθ ςυμμετοχι των μακθτϊν ςε άλλεσ
δραςτθριότθτεσ τθσ ςχολικισ ηωισ (εκπαιδευτικά προγράμματα, ψυχαγωγικζσ εκδθλϊςεισ).

Θ. ΕΚΘΕΣΘ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΑΣΘΣ

το τζλοσ του γϋ τριμινου, και ζπειτα από τθν ολοκλιρωςθ του χεδίου Δράςθσ, κα
ςυνταχκεί απολογιςτικι ζκκεςθ, ςτθν οποία κα αποτιμάται θ επιτυχία του χεδίου και κα
περιγράφονται τυχόν προβλιματα που ανζκυψαν κατά τθν εφαρμογι του. Κα
περιγράφονται επίςθσ οι διαδικαςίεσ εφαρμογισ του, οι ανακεωριςεισ ι οι παρεκκλίςεισ
από τον αρχικό ςχεδιαςμό, θ επίδραςι του ςτουσ άλλουσ δείκτεσ και θ υποδοχι του από τθ
ςχολικι κοινότθτα.
Αιγάλεω, 26 Μαΐου 2011
Ο Διευθυντής
του Εσπερινού Γυμνασίου Αιγάλεω
Νικόλαος Γιαννούκος (ΠΕ03)
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