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ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011- 2012 

 
ΣΧΟΛΕΙΟ:   2ο Δημοτικό Σχολείο Ιεράπετρας 
ΤΑΞΗ-ΤΜΗΜΑ(π.χ.  Α1  ή  Ολοήμερο/κλασικό): Στ2 
ΑΡΙΘΜ. ΜΑΘΗΤΩΝ (που υλοποίησαν το πρόγραμμα):  22 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ΟΙ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ/ΟΙ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:  Ψυλλινάκη Κλαίρη 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Είμαι παιδί…..  

Δέντρο μικρό ΄ναι το παιδί 

που λέγεται  ελπίδα 

προστάτεψέ το πριν χαθεί 

μέσα στη καταιγίδα» 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ : Νοέμβριος – Μάιος 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: (Τσεκάρετε ανάλογα) 

Στην Ευέλικτη Ζώνη  ν 

Στο Βασικό Ωρολόγιο Πρόγραμμα 
Στο πρόγραμμα του ολοήμερου  
 ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (βιβλιαράκι, παραμύθι, αφίσα, cd, dvd, 
προσπέκτ, αρθρογραφία κτλ.) :  Ποιήματα, βιωματικό εργαστήρι, αφίσα, τραγούδια 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα, τους γονείς 
κτλ. με θεατρικό δρώμενο, τραγούδια, έκθεση κατασκευών κτλ.): 

ΝΑΙ  ν            ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ:  18-5-2012 
ΟΧΙ  

1. Ποια ή ποιες μεθόδους χρησιμοποιήσατε προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι 
που είχατε θέσει;  
Η μέθοδος διδασκαλίας που συνήθως εφαρμόζεται, είναι η μαθητοκεντρική με 
ενεργητική συμμετοχή των μαθητών και ο ρόλος του δασκάλου είναι  εκείνος 
του συντονιστή, καθοδηγητή και εμψυχωτή της ομάδας. Χρησιμοποιείται η 
βιωματική μάθηση, η οποία κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών μέχρι το 
τέλος του προγράμματος. Τα παιδιά εργάστηκαν ατομικά και ομαδικά σε μικρές 
και μεγαλύτερες ομάδες με τη μέθοδο project 
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2. Ποιοι από του στόχους που είχατε θέσει επιτεύχθηκαν τελικά; 
    Ποιοι παράγοντες βοήθησαν σε αυτό; 
Οι στόχοι που είχαμε θέσει στην αρχή, αλλά και άλλοι που προέκυψαν κατά τη 
διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος, θεωρούμε ότι υλοποιήθηκαν σε μεγάλο 
βαθμό. Εκεί καταλήξαμε συγκεντρώνοντας τους ατομικούς φακέλους των παιδιών με 
συνεντεύξεις, σχέδια ζωγραφικής, φωτογραφίες κ.ο.κ.Τα παιδιά συμμετείχαν σε όλες 
τις δραστηριότητες  με ενθουσιασμό, ενδιαφέρον, συνεργατικότητα και προθυμία.Το 
ίδιο το θέμα που ήταν πολύ ενδιαφέρον για τα παιδιά και ο τρόπος που δουλεύτηκε όλο 
το project.   
3. Ποιοι από τους στόχους που είχατε θέσει αρχικά δεν επιτεύχθηκαν και σε ποιους 
λόγους κατά τη γνώμη σας οφείλεται η μη επίτευξή τους; 

Με την αξιολόγηση διαπιστώθηκε ότι το σχέδιο εργασίας αναπτύχθηκε άριστα, 
εκπληρώθηκαν οι σκοποί και οι στόχοι που είχαν τεθεί και οι μαθητές απέκτησαν 
κριτική θετική στάση απέναντι στη διαφορετικότητα των ανθρώπων. 
 
4.Περιγράψτε, με συνοπτικό τρόπο, τις δραστηριότητες που υλοποιήσατε με τους 
μαθητές σας κατά την εφαρμογή του προγράμματος προκειμένου να πετύχετε τους 
στόχους σας. 
Συζήτηση-αφόρμηση γύρω από το θέμα .Συγκέντρωση υλικού (άρθρα – εφημερίδες), 
εικόνες, προβολή βίντεο, σποτάκια που αφορούν το παιδί και τα δικαιώματά του. 
Τραγούδια, ζωγραφιές, μαντινάδες. 1 βδομάδα αφιερωμένη στα παιδιά ( δράσεις που 
θα χαροποιήσουν και θα διδάξουν τα παιδιά).Επισκέψεις. Ομαδοσυνεργατική 
οργάνωση της διδασκαλίας, βιωματική εμπλοκή των μαθητών. Η έρευνα πεδίου θα 
οδηγήσει τους μαθητές στο να μάθουν «πώς να μάθουν» . Αισθησιοκινητικές 
δραστηριότητες, χειροτεχνίες, δημιουργία κειμένων-ποιημάτων-μαντινάδων, χοροί.  
Διαθεματική προσέγγιση 
______________________________________________________________________ 
 
5. Πραγματοποιήσατε επισκέψεις με την μαθητική σας ομάδα στο πλαίσιο υλοποίησης 
του προγράμματός σας; Αν ναι, ποιες; 
Επίσκεψη στο ειδικό σχολείο και στο Σύλλογο ατόμων με ειδικές ανάγκες. 
Επίσκεψη ψυχολόγου για συζήτηση. 
Επίσκεψη σχ.συμβούλου. 
Επίσκεψη άλλου σχολείου στο σχολείο μας. 
 
6. Με ποιους φορείς (Υπεύθυνη Σχ. Δραστηριοτήτων, Δήμος, Κ.Π.Ε, Τροχαία, 
Σύλλογος Γονέων, μη κυβερνητικές οργανώσεις, υπηρεσίες, φυσικά πρόσωπα,  κ.ά) 
συνεργαστήκατε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος; 
Πώς κρίνετε το επίπεδο συνεργασίας μαζί τους; Ειδικό Σχολείο, σύλλογο Γονέων, 
Χαμόγελο του παιδιού, Συνήγορος του Παιδιού, Ψυχολόγος του Δήμου, Δ/ντής 
σχολείου, σχολικός Σύμβουλος, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας, Άριστη συνεργασία.  

7. Ποιες πηγές χρησιμοποιήσατε για υποστηρικτικό υλικό κατά την περίοδο 
υλοποίησης του προγράμματός σας (διαδίκτυο, ΚΠΕ, έντυπα, εφημερίδες, υλικό από 
τις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων, άλλες πηγές);  Διαδίκτυο, έντυπα, 
εφημερίδες, υλικό από την  Υπεύθυνη  Σχολικών Δραστηριοτήτων.  

8. Έγινε σύνδεση του προγράμματος που υλοποιήσατε με τα μαθήματα του αναλυτικού 
προγράμματος; Αν ναι, με ποια μαθήματα και με ποιο τρόπο;  Γλώσσα: Δημιουργία 
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,σύνθεση κειμένων-ποιημάτων, ανάγνωση βιβλίων, αποσπασμάτων σχετικά με το θέμα 
μας. Να πληροφορηθούν για το έργο των ανθρωπιστικών οργανώσεων 

Ιστορία, Γεωγραφία: Σύγκριση της ζωής ενός παιδιού τώρα και παλιά, ζωή παιδιών 
σε άλλους τόπους. 

Μαθηματικά: Να ομαδοποιούν και να ταξινομούν, να κάνουν συγκρίσεις , εξαγωγή 
συμπερασμάτων. 
Εικαστικά-Μουσική-Χορός-Γυμναστική: Ατομικές –ομαδικές εργασίες, να φτιάξουν 
αφίσες, το δικό τους βιβλίο με τα δικαιώματα των παιδιών, ομαδικά παιχνίδια, 
δραματοποίηση,  παντομίμα. 
Πληροφορική: Να συγκεντρώσουν πληροφορίες από διαδίκτυο, να σκανάρουν 
εικόνες, να αλληλογραφήσουν με άλλα σχολεία, με UNISEF. 
 
9. Χρησιμοποιήσατε κάποιο εργαλείο αξιολόγησης για το πρόγραμμα που υλοποιήσατε 
(ερωτηματολόγιο, συζήτηση, εργασίες, ζωγραφική κ.ά); Αν ναι, σε τι συμπεράσματα 
καταλήξατε; 
 Συζήτηση, εργασίες, παραγωγή φυλλαδίου, ζωγραφική, αφίσες. Ο στόχος ήταν η 
αξιολόγηση της διαδικασίας υλοποίησης του προγράμματος και το αποτέλεσμα 
εφαρμογής του. 
10. Τι μορφή είχε το παραγόμενο υλικό που αποστείλατε στο Γραφείο Σχολικών 
Δραστηριοτήτων; (παραμύθι, δημιουργία ποιημάτων, φωτογραφικό υλικό, αφίσα/ 
έντυπο, παιχνίδι, αρθρογραφία στον τοπικό τύπο, ταινία animation, συνταγολόγιο, 
φύλλα εργασίας, ερωτηματολόγια, παρουσίαση δημιουργιών –κατασκευές, έκθεση 
ζωγραφικής, θεατρικό δρώμενο-σε CD, κτλ.)    
Όλο το υλικό σε CD και πλαστικοποιημένη εργασία.  
 
10. Αντιμετωπίσατε δυσκολίες κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, εντός 
ή εκτός σχολικού χώρου; Αν ναι, περιγράψτες τις:  
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πιστεύω είναι η 
έλλειψη υλικοτεχντικών μέσων που θα έπρεπε να υπάρχει σε κάθε τάξη π.χ ένας Η/Υ, 
σύνδεση στο διαδίκτυο , να δίνονται ελάχιστα χρήματα έστω για τα έξοδα  ενός τέτοιου 
project π.χ για φυλλάδια ή να παίρνουν και οι μαθητές σε έντυπη μορφή ότι εργασίες 
έκαναν  όλη τη χρονιά ( υλικό τους, φωτογραφίες τους κτλ. ), πολλές φορές ο 
εκπαιδευτικός πληρώνει από την τσέπη του ότι χρειαστεί.  
 
11. Θα υλοποιούσατε και το επόμενο σχολικό έτος σχετικό πρόγραμμα;  

ΝΑΙ  :  ν    ΟΧΙ ______ 
 

12. Συμπληρώστε τυχόν άλλα σχόλια σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος: 
Ο επίλογος της εργασίας αυτής δεν θα μπορούσε να αποκλίνει από τον επίλογο της 
παρουσίασης της ίδιας της εργασίας, με την εξής λιτή κατακλείδα και κατά την 
διάρκεια παρουσίασης του προγράμματος μας: 
«Οποιαδήποτε προσπάθεια και πρωτοβουλία γίνεται πέρα των 
σχολικών βιβλίων, δίνει περισσότερα κίνητρα στα παιδιά, η μάθηση 
γίνεται πιο βιωματική, η ένταξη στην κοινωνία και στα νέα δεδομένα 
της κοινωνίας είναι αμεσότερη και καλύτερη.» 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ !!! 


