


Προφίλ Σχολικής Μονάδας 

Εκπαιδευτικοί 

Διευθυντής , τρεις Βοηθοί Δ/ντές / Δ/ντριες (ο ένας είναι επισκέπτης 

με έδρα τα Λιβάδια ο οποίος διδάσκει Μουσική) , 11 δάσκαλοι 

υπεύθυνοι τάξης ,  3 δασκάλες με πλήρες ωράριο  σε βοηθητικά 

μαθήματα και  δύο επισκέπτριες 

Αριθμός Παιδιών  232 παιδιά 

Τμήματα  11 τμήματα (4 Δ’ τάξεις, 4 Ε’ τάξεις και 3 Στ’ τάξεις) 

Τοποθεσία  
Στο κέντρο του Δήμου των Λιβαδιών κοντά στο Δημαρχείο και την 

εκκλησία των Τριών Ιεραρχών 

Άλλες πληροφορίες 

 Οι μαθητές του σχολείου μας προέρχονται από χαμηλά κυρίως 

κοινωνικοοικονομικά στρώματα 

Με χαμηλό ενδιαφέρον από τους γονιούς για τη σχολική εργασία.Για 

την επόμενη σχολική χρονιά το σχολείο μας εγκρίθηκε να συμμετέχει 

στο πρόγραμμα ΔΡΑ.ΣΕ 

Λειτουργεί και ως προαιρετικό ολοήμερο σχολείο. 



Αναγκαιότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα 
Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης 

0 Μετά από τις αρχικές συνεδρίες του προσωπικού του σχολείου μας και 
τον ορισμό του οράματος του σχολείου μας, που ήταν ανάμεσα σε άλλα 
και η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τέθηκε η ανάγκη να 
εφαρμόσουμε ένα οργανωμένο πρόγραμμα για να το πετύχουμε αυτό. 

 

0 Επίσης επιθυμούσαμε: 

- Συνεργασία διαφόρων φορέων 

0 Γνωριμία με τα στάδια και τη διαδικασία έρευνας – δράσης 

0 Επιμόρφωση  για ολόκληρη τη σχολική μονάδα 



Οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν κάποιες επιφυλάξεις: 

▪ σχετικά με το χρόνο που θα χρειαζόταν η εφαρμογή του 
προγράμματος 

▪ αν θα έπρεπε να ρωτηθούν τα παιδιά 

▪ γιατί θα έπρεπε να σχεδιάσουμε σχέδιο δράσης για κάποια πράγματα 
που θα κάναμε έτσι κι αλλιώς 

▪ στο σχολείο έτρεχαν κι άλλα προγράμματα 

▪ Για το χρόνο που θα χρειαζόταν για τη χορήγηση ερωτηματολογίων 
στους μαθητές, την καταγραφή των απαντήσεων και την εξαγωγή 
αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Γι αυτό αποφασίσαμε να 
χρησιμοποιήσουμε το Google Forms, το οποίο θα ελαχιστοποιούσε το 
χρόνο που θα θέλαμε για την καταμέτρηση και μορφοποίηση  των 
αποτελεσμάτων από τη χορήγηση των ερωτηματολογίων στα παιδιά 

 

 

 

 

Αρχικές επιφυλάξεις - Ενδοιασμοί 



Χρήση Google Forms 

❑ Διεξαγωγή έρευνας με τη χρήση διαδικτυακού 
ερωτηματολογίου το οποίο συμπληρώνεται από τον κάθε 
μαθητή με τη χρήση Η.Υ. 

❑ Διαδικασία που ακολουθήθηκε: 

❑Ετοιμάστηκε διαφορετικό ερωτηματολόγιο με τη χρήση 
του google forms για Δ’ ,  την Ε’  και την Στ’ τάξη 

❑Καταρτίστηκε πρόγραμμα για τη συμπλήρωση του 
ερωτηματολογίου στο εργαστήριο των Η.Υ 

❑Μετά τη χορήγηση των ερωτηματολογίων σε όλους τους 
μαθητές δόθηκαν στους δασκάλους των τάξεων τα 
αποτελέσματα της έρευνας ώστε να βγάλουν 
συμπεράσματα και να καταρτίσουν το σχέδιο δράσης για 
την τάξη τους. 



Δυνατότητα για 
δημιουργία 
διάφορων τύπων 
ερωτήσεων.  

Γιατί επιλέγηκε το Google 
Forms 



Οι απαντήσεις κάθε μαθητή καταχωρούνταν αμέσως σε ένα συγκεντρωτικό πίνακα 

Γιατί επιλέγηκε το Google Forms 



Άμεσα αποτελέσματα με γραφικές παραστάσεις 

Γιατί επιλέγηκε το Google Forms 



Γιατί επιλέγηκε το Google Forms 
• Διαφορετική και ευχάριστη 

εμπειρία για τους μαθητές.  

• Οι μαθητές ανέφεραν ότι τους 
άρεσε η όλη διαδικασία.  

• Συμπλήρωσαν με περισσότερη 
προσοχή το ερωτηματολόγιο. 



ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Αρχικό ερωτηματολόγιο Δ’ τάξης 



ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Αρχικό ερωτηματολόγιο Ε’ τάξης 



ΓΡΑΦΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Αρχικό ερωτηματολόγιο Στ’  τάξης 



ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

▪ Ενδοσχολική επιμόρφωση με τον  

    κ. Σπύρο Σοφοκλέους στα θέματα: 

▪ Διδακτικά εργαλεία κατανόησης 

    μη λογοτεχνικών κειμένων 

▪ Κατανόηση γραπτού λόγου 

▪ Ενδοσχολική επιμόρφωση για τη χρήση του διαδραστικού 
πίνακα 

▪ Προαιρετικά σεμινάρια του Π.Ι.Κ. σε θέματα που αφορούν 
τα Ελληνικά και αλληλοενημέρωση μεταξύ των 
συναδέλφων 

▪ Ενημέρωση από την οικεία Ε.Δ.Ε. σχετικά με τους δείκτες 
Επιτυχίας και Επάρκειας στο μάθημα των Ελληνικών 



Αποτελέσματα - συμπεράσματα 

• Η αυτοπεποίθηση των παιδιών αυξήθηκε και μιλούν 
πιο ελεύθερα στο μάθημα της Γλώσσας 

• Αντιμετωπίζουν θετικότερα το μάθημα 

• Βελτιώθηκε η ορθογραφία και η σύνταξή τους 

• Αυξήθηκε η ποσότητα και η ποιότητα του γραπτού 
τους λόγου 

• Απέκτησαν περισσότερες δεξιότητες κατανόησης 
κειμένων 

 



Τι δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί 

0 Μπορέσαμε να δουλέψουμε σε ένα πιο επαγγελματικό 
επίπεδο  και να έχουμε μια πιο οργανωμένη καταγραφή 
του θέματος που απασχολούσε το σχολείο 

0 Βοήθησε το πρόγραμμα ώστε ν΄αλληλεπιδράσουμε σαν 
επαγγελματίες και να βρούμε από κοινού τρόπους 
ν΄αντιμετωπίσουμε την κατάσταση 

0 Βοήθησε όλους να είμαστε πιο προγραμματισμένοι 

0 Η επιμόρφωσή μας έγινε πάνω σε ένα θέμα που 
απασχόλησε το σχολείο 



➢Μου αρέσει που αυτά που κάνουμε στα Ελληνικά έχουν σχέση με τη 
ζωή μας 

➢Καταλαβαίνω περισσότερο τώρα τα κείμενα που κάνουμε  

➢Απολαύσαμε τις επισκέψεις που πήγαμε 

➢Ήταν ενδιαφέρουσες οι συνεντεύξεις που πήραμε – μάθαμε πολλά 
πράγματα από αυτά τα άτομα 

➢Ήταν ωραίο που παρουσιάσαμε κάποια θέματα προς τους γονείς και 
άλλους συμμαθητές μας 

➢Απολαύσαμε την υπόδηση ρόλων σε διάφορα θέματα 

➢Μας άρεσε που  χρησιμοποιούμε κι άλλα είδη κειμένων και ποικίλους 
τρόπους για να μάθουμε  

➢Μας ικανοποιούσε που είχαμε περισσότερες εμπειρίες και 
μπορούσαμε να γράψουμε περισσότερα στις εκθέσεις μας 

 

 

Τι δήλωσαν τα παιδιά 



ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ 

 Πρέπει να δοθεί κάποια μείωση χρόνου σε κάποιο μέλος του προσωπικού 

ώστε να χειρίζεται τα γραφειοκρατικά θέματα που προκύπτουν από τη 

συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα. 

 Να υπάρχει πρόβλεψη από το πρόγραμμα και για μια πιο ενεργή 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών του σχολείου που δεν είναι υπεύθυνοι 

τμήματος. Άμεση και γρήγορη εφαρμογή του προγράμματος από την 

αρχή της σχολικής χρονιάς – Πιο γρήγορος ρυθμός στα αρχικά στάδια 

 Συνεχείς επιμορφώσεις του προσωπικού 

 Δειγματικά μαθήματα από ειδικούς με τη χρήση νέων τεχνικών  

 Να εφαρμοστεί το πρόγραμμα αυτό και για άλλα προβλήματα και 

ανάγκες των παιδιών χωρίς να πιέζονται οι εκπαιδευτικοί  με 

χρονοδιαγράμματα και γραφειοκρατικά έντυπα 

 





Σας ευχαριστούμε για την 
προσοχή σας! 


