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ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2009-2010

ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ

ΣΟΠΟΘΕΙΑ

 Αγροτική, ημιορεινή 
περιοχή.

 Εξυπηρετεί 9 κοινότητεσ. 

 Κατά τη φετινή ςχολική 
χρονιά φοιτοφν ςτο 
ςχολείο 95 μαθητζσ. 

 Σο χολείο λειτουργεί 
πιλοτικά ωσ Ενιαίο 
Ολοήμερο για τρίτη 
ςυνεχή χρονιά.
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ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ

ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ ΜΑ

ΤΛΙΚΟΣΕΦΝΙΚΗ ΤΠΟΔΟΜΗ:

 Έξι αίθουςεσ Διδαςκαλίασ

 Εργαςτήριο  Η.Υ.

 Εργαςτήριο Τέχνησ,

 Δύο Εςτιατόρια

 Αίθουςα Καράτε

 Δύο Γραφεία Διοίκηςησ

 Αίθουςα Πολλαπλήσ Χρήςησ

 Τρεισ Αποθήκεσ

 Κυλικείο

 Ιατρείο (αίθουςα Ειδικήσ 
Εκπαίδευςησ)

 Παραςκήνια (αίθουςα 
Οικιακήσ  Οικονομίασ)

 Αίθουςα Καθαριςτριών 
(αίθουςα Σχεδιαςμού & 
Τεχνολογίασ)

 Γήπεδο Ποδοςφαίρου

 Γήπεδο Καλαθόςφαιρασ

 Γενική Αυλή.  

 Κατά την επόμενη ςχολική 
χρονιά θα γίνει επέκταςη του 
ςχολικού κτιρίου με το χτίςιμο 
νέων αιθουςών διδαςκαλίασ και 
δημιουργία εργαςτηρίων.
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Προςωπικό
 Διευθυντήσ

 Δάςκαλοσ Μόνιμοσ - Διευθφνων ΕΟ

 Πρωινή Ζώνη: 

 Δάςκαλοσ Μόνιμοσ  

 2 Δάςκαλοι Επί Δοκιμαςία

 3 Δάςκαλοι με φμβαςη 

 Απογευματινή Ζώνη:

 4 Δάςκαλοι με φμβαςη

 Δάςκαλοσ Μουςικήσ

 Δαςκάλα Ειδικήσ Εκπαίδευςησ

 Λογοθεραπεφτρια

 2 Καθ.  Φυςικήσ Αγωγήσ

 1 Εκπ.  Καράτε

 1 Καθ. Σζχνησ

 1 Καθ.  Γαλλικών

Πρόγραμμα

Αποχώρηςη

 Δφο διαφορετικζσ ώρεσ 
αποχώρηςησ:

 Απώλεια διδακτικών περιόδων 
για τα παιδιά που αποχωροφν  
ςτισ 15:15.

 Περιοριςμοί ςτην ομαλή 
κατάρτιςη του προγράμματοσ.

 Αποχώρηςη παιδιών ςτισ 13:05

 Από τα 8 παιδιά που 
αποχωροφςαν ζμειναν μόνο 2.

75
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2

ΑΠΟΧΩΡΗΗ ΣΙ 16:00

ΑΠΟΧΩΡΗΗ ΣΙ 15:15

ΑΠΟΧΩΡΗΗ ΣΙ 13:05

Δυςκολίεσ
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ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΑ

ΚΑΡΑΣΕ

ΖΩΓΡΑΥΙΚΗ

ΡΤΘΜΙΚΗ 
ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕ
ΓΑΛΛΙΚΑ

ΚΑΡΑΣΕ Α΄ - Β΄ 11

ΚΑΡΑΣΕ Γ΄-Δ
14

ΚΑΡΑΣΕ Ε΄-τ΄
10

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Α΄-Β΄
16

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Γ΄-Δ΄
11

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Ε΄
12

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ τ΄
13

ΡΤΘΜΙΚΗ 
ΓΤΜΝΑΣΙΚΗ 
Α΄- B΄ - Γ΄ - Δ΄

18

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕ 
Α΄- B΄ - Γ΄ - Δ΄

23

ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΕ 
Ε΄-τ΄ 11

ΓΑΛΛΙΚΑ Ε΄-τ΄
11

ΟΜΑΔΕ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΩΝ



31/5/2010

5

ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ:

Ανάπτυξη 
γλωςςικήσ 
έκφραςησ

 Αδυναμία ςτη γραπτή και 
προφορική έκφραςη.

 Περιοριςμένη έκταςη 
γραπτού λόγου χωρίσ νόημα 
τισ περιςςότερεσ φορέσ.

 Ορθογραφικά και ςυντακτικά 
λάθη.

 Χρήςη κυρίωσ τησ κυπριακήσ 
διαλέκτου.

 Μονολεκτικέσ ή ςύντομεσ 
απαντήςεισ.

ΕΝΕΡΓΕΙΕ
 Συνεδρία προςωπικού:

 Συζήτηςη του θέματοσ.

 Απόφαςη για άμεςη 
παρέμβαςη.

 Σύςταςη επιτροπήσ.

 Διεξαγωγή έρευνασ για 
καταγραφή και ανάλυςη 
του προβλήματοσ

 Ανάλυςη αναγκών:

 Δοκίμια αξιολόγηςησ 
γραπτού λόγου.

 Καταγραφή 
παρατηρήςεων για τον 
προφορικό λόγο από 
τουσ δαςκάλουσ.

 Ηχογράφηςη 
προφορικού λόγου.

 Ερωτηματολόγιο ςτο 
προςωπικό (αίτια –
τρόποι αντιμετώπιςησ)
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ΕΠΙΗΜΑΝΕΙ

ΠΡΟΥΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ ΓΡΑΠΣΟ ΛΟΓΟ

 Δυςκολία ςτην ελεύθερη 
έκφραςη:

 Ευρεία χρήςη τησ κυπριακήσ 
διαλέκτου ςε ςύγκρουςη με 
την κοινή νεοελληνική.

 Χαμηλό ή μέτριο μορφωτικό 
επίπεδο γονέων.

 Χρήςη ηλεκτρονικών μέςων  
(Η/Υ, παιχνίδια) εισ βάροσ 
τησ προφορικήσ 
επικοινωνίασ.

 Δυςκολία ςτην έκφραςη, 
ςύνταξη, παραγράφουσ, 
λεξιλόγιο και ορθογραφία:

 Μεταφορά του προφορικού 
λόγου ςτο γραπτό κείμενο.

 Άγνοια ή αμέλεια εφαρμογήσ 
κανόνων γραμματικήσ.

 Λανθαςμένη αντιγραφή.

ΣΟΧΟΙ 
 Βελτίωςη τησ γλωςςικήσ έκφραςησ, γραπτού και 

προφορικού λόγου:

 Μείωςη τησ χρήςησ τησ κυπριακήσ διαλέκτου κατά τη 
διάρκεια τησ εργαςίασ ςτην τάξη.

 Βελτίωςη ςτον τρόπο έκφραςησ ς’ όλο το φάςμα των 
ςχολικών δραςτηριοτήτων.

 Μείωςη τησ λανθαςμένησ αντιγραφήσ.

 Μείωςη ορθογραφικών λαθών.

 Αύξηςη έκταςησ του γραπτού λόγου ανάλογα με την τάξη.

 Ανάπτυξη τησ δεξιότητασ κατανόηςησ κειμένου και 
οδηγιών.

 Ανάπτυξη τησ φιλαναγνωςίασ.
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ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 Συμμετοχή Λειτουργού του Παιδαγωγικού Ινςτιτούτου Κύπρου ςε 
ςυνεδρία προςωπικού.

 Ενημέρωςη των γονέων για το παρεμβατικό πρόγραμμα.
 Δημιουργία δανειςτικήσ βιβλιοθήκησ για γονείσ.
 Εμπλουτιςμόσ τησ ςχολικήσ βιβλιοθήκησ.
 Εφαρμογή τησ Ελεύθερησ Εθελοντικήσ Ανάγνωςησ (10΄ κάθε πρωί).
 Δημιουργία γωνιών εθελοντικήσ ανάγνωςησ.
 Προκήρυξη διαγωνιςμών:

 Συγγραφήσ παραμυθιού.
 Ανάγνωςησ βιβλίων.

 Δραςτηριότητεσ δημιουργικήσ αντιπαράθεςησ (debate).
 Χρήςη ΤΠΕ ςτη ςυγγραφή παραμυθιού ή ιςτορίασ (πχ. Story Book 

Weaver).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
 Καθημερινή παρατήρηςη.

 Συνεντεύξεισ με μαθητέσ, εκπαιδευτικούσ.

 Ερωτηματολόγια προσ γονείσ, μαθητέσ, 
εκπαιδευτικούσ.

 Αρχική και τελική αξιολόγηςη:

 Γραπτή έκφραςη: δοκίμιο, ςκέφτομαι και γράφω 
(ςυγκεκριμένα κριτήρια).

 Προφορικόσ λόγοσ: Ηχογράφηςη (ςυγκεκριμένα 
κριτήρια).
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Γωνίεσ ανάγνωςησ ςε δράςη!


