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«Περιςςότερεσ Εμπειρίεσ,
Περιςςότερεσ Γνϊςεισ,
Περιςςότερθ Χαρά»
ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΕΝΙΑΙΟΤ ΟΛΟΗΜΕΡΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΣΡΙΜΙΚΛΙΝΗ

Η ΧΟΛΙΚΗ ΜΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΣΙ ΘΑ ΔΟΤΜΕ
• Λίγα λόγια για τθ ςχολικι μασ μονάδα.
• Πϊσ αποφαςίςτθκε, οργανϊκθκε,
εφαρμόςτθκε και αξιολογικθκε το δικό μασ
Παρεμβατικό Πρόγραμμα.
• Κάποιεσ ςκζψεισ για ζνα αποτελεςματικό και
χαροφμενο Ενιαίο Ολοιμερο χολείο.

ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΜΑ ΜΟΝΑΔΑ

• Σο
Περιφερειακό
Δθμοτικό
χολείο
Σριμίκλινθσ
λειτοφργθςε
ωσ
Ενιαίο
Ολοιμερο από τθν πρϊτθ χρονιά
εφαρμογισ του κεςμοφ (2006-2007).
• ε αυτό φοιτοφν 76 μακθτζσ από 12
κοινότθτεσ τθσ περιοχισ, οι οποίοι είναι
κατανεμθμζνοι ςε 6 τμιματα, 1 ςε κάκε ζτοσ.
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ΣΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟ ΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σο πρόβλθμα
 Κοινι διαπίςτωςθ τθσ διεφκυνςθσ και των εκπαιδευτικϊν τθσ
ςχολικισ μονάδασ ιταν θ ςοβαρι ζλλειψθ εμπειριϊν και
βαςικϊν γενικϊν γνϊςεων από πλευράσ τθσ ςυντριπτικισ
πλειοψθφίασ των μακθτϊν.
 Η διαπίςτωςθ αυτι προζκυψε μζςα από:
 Σθν κακθμερινι αλλθλεπίδραςθ με τουσ μακθτζσ τόςο εντόσ
όςο και εκτόσ τθσ ςχολικισ τάξθσ
 Σθν ανταλλαγι απόψεων κατά τθ διάρκεια των ςυνεδριϊν
προςωπικοφ
 Σθν ανατροφοδότθςθ ανάμεςα ςτθ διεφκυνςθ τθσ ςχολικισ
μονάδασ και των εκπαιδευτικϊν.
 Βαςικότερεσ αιτίεσ του προβλιματοσ κεωρικθκαν θ
απομόνωςθ των μακθτϊν λόγω του χϊρου διαμονισ τουσ
και
θ
κοινωνικο-οικονομικι
κατάςταςθ
αρκετϊν
οικογενειϊν.

ΣΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟ ΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δραςτθριότθτεσ & Ενζργειεσ (1)

ΣΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟ ΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σίτλοσ & τόχοι
 Λαμβάνοντασ υπόψθ το πρόβλθμα που είχε ςτόχο να αντιμετωπίςει, αποφαςίςτθκε
όπωσ το παρεμβατικό μασ πρόγραμμα πάρει τον τίτλο:

«Περιςςότερεσ Εμπειρίεσ - Περιςςότερεσ Γνϊςεισ - Περιςςότερθ Χαρά»
 Βαςικότεροι ςτόχοι του προγράμματοσ ιταν:
 Η παροχι ευκαιριϊν ςτουσ μακθτζσ τθσ ςχολικισ μονάδασ να βιϊςουν εμπειρίεσ,
τισ οποίεσ λόγω του χϊρου διαμονισ τουσ ι/και λόγω τθσ κοινωνικο-οικονομικισ
κατάςταςθσ τθσ οικογζνειάσ τουσ, δε κα είχαν ποτζ τθν ευκαιρία να ηιςουν.
 Η κατάκτθςθ πυρθνικϊν γνϊςεων, μζςα από ευχάριςτεσ και πρωτότυπεσ
δραςτθριότθτεσ, εντόσ και εκτόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ.
 Η διεφρυνςθ των οριηόντων των μακθτϊν, μζςα από τθ ςυνειδθτοποίθςθ τθσ
τοπικισ, εκνικισ και ευρωπαϊκισ τουσ ταυτότθτασ.
 Η γνωριμία των μακθτϊν με βαςικά ςτοιχεία του περιβάλλοντοσ, τθσ ιςτορίασ και
του πολιτιςμοφ τουσ.
 Η αξιοποίθςθ ποικίλων εμπειριϊν και δράςεων ωσ μζςο βελτίωςθσ τθσ κοινωνικισ
ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν και ςυνειδθτοποίθςθσ τθσ ανάγκθσ για ςωςτι
προςαρμογι και ςτάςθ, ανάλογα με το περιβάλλον και τα άτομα που δρουν ςε αυτό.

ΣΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟ ΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Δραςτθριότθτεσ & Ενζργειεσ (2)

 Με ςτόχο τθν υλοποίθςθ των ςτόχων που τζκθκαν, αποφαςίςτθκε όπωσ:

 Με ςτόχο τθν υλοποίθςθ των ςτόχων που τζκθκαν, αποφαςίςτθκε όπωσ:

 Οργανωκοφν Εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςε μουςεία, κζντρα περιβαλλοντικισ
εκπαίδευςθσ, ιςτορικά και κρθςκευτικά αξιοκζατα, κυρίωσ μακριά από τθ
ςχολικι μονάδα και τισ κοινότθτεσ διαμονισ των μακθτϊν.

 Προωκθκεί θ ςυνεχισ επαφι μακθτϊν τθσ ςχολικισ μονάδασ με παιδιά από
το διδυμοποιθμζνο ςχολείο Καλϊν Νερϊν ςτθν Ελλάδα και με παιδιά από
άλλα ςχολεία τθσ Ευρϊπθσ, με τθ χριςθ των ΣΠΕ.

 Διοργανωκοφν ομιλίεσ, θμερίδεσ και ενθμερωτικζσ επιςκζψεισ ςτθ ςχολικι
μονάδα.

 Οι μακθτζσ ςυμμετζχουν ςε διαδικαςίεσ ανακφκλωςθσ διάφορων υλικϊν,
όπωσ πλαςτικοφ, χαρτιοφ και μπαταριϊν.

 Η ςχολικι μασ μονάδα ςυμμετζχει ςε διάφορα εκπαιδευτικά και ευρωπαϊκά
προγράμματα («Οικολογικά χολεία», «Πρόγραμμα Δια Βίου ΜάκθςθσComenius», «Ευρωπαϊκό Δίκτυο χολείων Προαγωγισ Τγείασ», «ΟΙΚΑΔΕ»).

 Τπάρξει ενεργόσ εμπλοκι των μακθτϊν ςε ευχάριςτεσ και δθμιουργικζσ
δραςτθριότθτεσ, όπωσ ςχεδιαςμόσ ιςτοςελίδασ, δθμιουργίασ περιοδικοφεφθμερίδασ, λιψθσ αποφάςεων για κζματα που τουσ επθρεάηουν (ςίτιςθ,
ελεφκεροσ χρόνοσ κ.λ.π.).

 Αντιπροςωπεία μακθτϊν τθσ ςχολικισ μασ μονάδασ ζχει επιςκεφκεί το
Πιλιο, ςτα πλαίςια τθσ διδυμοποίθςθσ με το 2ο Δθμοτικό χολειό Μθλζων –
Καλϊν Νερϊν.

 Παραχωρθκεί χρόνοσ ςτουσ μακθτζσ να αξιοποιιςουν τθν υποδομι τθσ
ςχολικισ μονάδασ και να απολαφςουν δθμιουργικά τισ ΣΠΕ, ςτισ οποίεσ δεν
ζχουν πρόςβαςθ εκτόσ ςχολείου. Παράλλθλα, εφοδιαςμόσ των μακθτϊν με
λογιςμικά και άλλο υλικό, για προϊκθςθ τθσ χριςθσ των Νζων Σεχνολογιϊν.
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ΣΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟ ΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Εμπλοκι Γονζων & Άλλων Φορζων

ΣΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΙΚΟ ΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Αξιολόγθςθ

 Για τθν επιτυχι υλοποίθςθ όλων των δραςτθριοτιτων και ενεργειϊν
που προγραμματίςτθκαν κρίκθκε ωσ ιδιαίτερα ςθμαντικι θ εμπλοκι
τόςο των γονζων των μακθτϊν όςο και των τοπικϊν φορζων (χολικι
Εφορεία, Κοινοτικά υμβοφλια).
 Κατά ςυνζπεια:
 Γονείσ ςυμμετείχαν ςτθν οργάνωςθ και υλοποίθςθ διαφόρων
εκπαιδευτικϊν επιςκζψεων, ενϊ ανζλαβαν και τθν οργάνωςθ
θμερίδων-επιδείξεων εντόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ.
 Η ςχολικι εφορεία και τα Κοινοτικά υμβοφλια, αναγνωρίηοντασ τθ
χρθςιμότθτα του προγράμματοσ, πρόςφεραν οικονομικι ςτιριξθ για
τθν κάλυψθ των εξόδων των δραςτθριοτιτων, ενϊ είχαν και
ενεργθτικι ςυμμετοχι ςε αρκετζσ από αυτζσ (π.χ. παράλλθλα με τθ
διδυμοποίθςθ του ςχολείου με το 2ο Δθμοτικό χολείο Καλϊν Νερϊν
ςτθν Ελλάδα υπιρξε παράλλθλθ διδυμοποίθςθ τθσ κοινότθτασ
Σριμίκλινθσ με τθν αντίςτοιχθ κοινότθτα Καλϊν Νερϊν).

 Για τθν επαρκι αξιολόγθςθ του προγράμματοσ ζγινε τόςο
ςυντρζχουςα όςο και τελικι αξιολόγθςθ.
 τα πλαίςια τθσ ςυντρζχουςασ αξιολόγθςθσ, γινόταν αναςκόπθςθ
κάκε δραςτθριότθτασ μετά τθν ολοκλιρωςι τθσ, με ςτόχο τθν αποφυγι
παραλείψεων και αδυναμιϊν ςε μελλοντικζσ δράςεισ (π.χ. κακι
διαχείριςθ χρόνου, μθ καταλλθλότθτα δράςθσ-επιδιωκόμενων ςτόχων
κ.λ.π.).
 Σελικι αξιολόγθςθ του προγράμματοσ αποτζλεςε μια ειδικι ςυνεδρία
προςωπικοφ, ςτθν οποία ςυηθτικθκε κατά πόςο τα όςα
προγραμματίςτθκαν και υλοποιικθκαν, οδιγθςαν όντωσ ςε μια
ουςιαςτικι αφξθςθ των εμπειριϊν των μακθτϊν και ςτθ βελτίωςθ των
πυρθνικϊν τουσ γνϊςεων. Κοινι άποψθ των εκπαιδευτικϊν και τθσ
διεφκυνςθσ του ςχολείου ιταν ότι, τόςο ο προφορικόσ όςο και ο
γραπτόσ λόγοσ των μακθτϊν, κακϊσ και θ κοινωνικι ςυμπεριφορά τουσ,
ζδειξαν μια ικανοποιθτικι υλοποίθςθ των ςτόχων του προγράμματοσ.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΑΡΟΤΜΕΝΟ & ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΙΚΟ
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΧΟΛΕΙΟ
Ωσ ςχολικι μονάδα προωκιςαμε:
(α) Σθν Τλικοτεχνικι Αναβάκμιςθ (λογιςμικά, εξοπλιςμόσ κ.λ.π.)
(β) Σθν επιμόρφωςθ των ςυναδζλφων ςε ςυγκεκριμζνα κζματα ςτα οποία
εντοπίςτθκαν αδυναμίεσ (π.χ. ενότθτεσ των νζων αναλυτικϊν προγραμμάτων
που περιλαμβάνονται ςτο ΕΟ, κζματα ΣΠΕ κ.λ.π.)
(γ) Σθν Αποτελεςματικι επικοινωνία ςχολείου-γονζων-τοπικισ κοινότθτασ
(μζςω τακτικϊν ενθμερωτικϊν εντφπων, ιςτοςελίδασ κ.λ.π.).
Θεωροφμε ςθμαντικό να υπάρξει:
(α) Περιςςότερθ αυτονομία ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ που λειτουργοφν ωσ
ενιαία ολοιμερα, ειδικά ςε κζματα ωρολόγιου προγράμματοσ
(β) Παροχι προτεραιότθτασ ςτα ΕΟ για ςυμμετοχι ςτα διάφορα
Ευρωπαϊκά-Καινοτόμα προγράμματα
(γ) Μονιμότθτα προςωπικοφ ςτα ΕΟ για ζνα ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα
(δ) Πρόνοια για τα Ολοιμερα χολεία ςτισ κακθμερινζσ αποφάςεισ του ΤΠΠ
(π.χ. θμζρεσ διεξαγωγισ εκδρομϊν, εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων κ.λ.π.).
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