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Α΄: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Περίληψη
Σκοπός του εκπαιδευτικού-διεπιστημονικού Προγράμματος για τις εκπαιδευτικές Μεταβάσεις με
εστίαση στα διδακτικά Αντικείμενα και σε αντίστοιχα παιδαγωγικά θέματα είναι η συναισθηματική
ενδυνάμωση και η καλύτερη δυνατή προετοιμασία των μαθητών και μαθητριών για το πέρασμα
σε κάθε επόμενη εκπαιδευτική Βαθμίδα ή Τάξη. Η εξοικείωση όλων των συμμετεχόντων με τα
χαρακτηριστικά κάθε επόμενης, αλλά και προηγούμενης εκπαιδευτικής Βαθμίδας ή Τάξης, η
βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η ανάπτυξη συνεργατικών Πρακτικών και η
διαμόρφωση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού αποτελούν βασικούς άξονες του συγκεκριμένου
Προγράμματος. Για το λόγο αυτό, αξιοποιούνται ως προς την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και
την εφαρμογή του Προγράμματος συνεργατικές, συμμετοχικές μέθοδοι και τεχνικές διερευνητικής
και ανακαλυπτικής

Μάθησης,

καθώς και οι αρχές της σύγχρονης Συμπεριληπτικής,

Διαφοροποιημένης Παιδαγωγικής και της οικο-συστημικής προσέγγισης. Μέσα από μια τέτοια
μαθησιακή διαδικασία είναι δυνατόν να καλυφθούν κενά και αδυναμίες, να αυξηθεί ο βαθμός
μαθησιακής ετοιμότητας, συναισθηματικής ωριμότητας και κοινωνικής συμπεριφοράς των
μαθητών και μαθητριών, να ενισχυθεί η ατομική και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών,
η συνεργασία και η αλληλοτροφοδότηση όλων των συμμετεχόντων, με τελικό αποτέλεσμα την
αναβάθμιση της παρεχόμενης Εκπαίδευσης και, κατ’ επέκταση, της κοινωνίας μας εν γένει.

Λέξεις-Φράσεις-κλειδιά: Μετάβαση, Εκπαιδευτικές Βαθμίδες, Διαφοροποιημένη
Διδασκαλία, Συμπερίληψη, συνεργασία, αλληλοτροφοδότηση
------------------------------1.

Το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό-Διεπιστημονικό Πρόγραμμα κοινοποιήθηκε στα σχολεία αρμοδιότητας της της συγγραφέως με το υπ’αρ. πρωτοκόλλου 1450/28-5-2021
Έγγραφό της. Εντάχθηκε στον Ετήσιο Προγραμματισμό του ΠΕ.ΚΕ.Σ. (Πράξη 19η/12-10-2020 και την Πράξη της 2ας -10-2021), σύμφωνα με Πρόταση της συγγραφέως και
Συντονίστριας Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη, στην Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ο συγκεκριμένος ψηφιακός τόμος, τμήμα
της Διπλωματικής της Εργασίας, εστάλη στα σχολεία επιστημονικής και παιδαγωγικής αρμοδιότητας της συγγραφέως με την υπ αρ. Φ2/2016 /8-10-2021 Εγκύκλιο
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης) .
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Εισαγωγή
Το

εκπαιδευτικό

διεπιστημονικό,

Πρόγραμμα

με

τίτλο:

<<Εκπαιδευτικές

Μεταβάσεις και Διδακτικά Αντικείμενα- Διδακτικές και Παιδαγωγικές Παρεμβάσεις>>
εγκρίθηκε από το Υ.ΠΑΙ.Θ. με την υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 120185/ΓΔ4/24-09-2021
Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Αφετηρία του προβληματισμού μας για την εκπόνηση του συγκεκριμένου
Προγράμματος στάθηκε η εκπαιδευτική πραγματικότητα και η ανατροφοδότηση από
τους/τις ίδιους/ίδιες τους/τις εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο της συνεργασίας μας. Οι
αδυναμίες και οι ελλείψεις που παρατηρούνται στους μαθητές και στις μαθήτριες,
ειδικότερα, δε, σε γλωσσικά ζητήματα, επηρεάζουν την κατανόηση σε όλα τα μαθήματα
και, αναπόφευκτα, οδηγούν σε αναστοχασμό για το μαθησιακό αποτέλεσμα, το οποίο
παραλαμβάνουν οι συνάδελφοι, για το πώς εκείνοι/-ες μπορούν να το αξιολογήσουν και
να το βελτιώσουν με καίριες Παρεμβάσεις.
Είναι πολύ σημαντικό, παραλαμβάνοντας ένα αποτέλεσμα, να εξετάσουμε τα εξής:
1) –Μπορούμε να το αξιολογήσουμε, για να δούμε ποια είναι η μαθησιακή διασπορά
στο τμήμα μας;
2) – Τι χρειάζεται ένα παιδί, ώστε να το συντονίσουμε με όσα πρέπει να μάθει σε κάθε
Τάξη;
3) –Ποιες είναι οι δικές μας Παρεμβάσεις:
α) αφενός για να διορθώσουμε αυτό το αποτέλεσμα, αν χρειάζεται και
β) αφετέρου, για να προχωρήσουμε το παιδί, εμπλουτίζοντας τη γνώση, τις αξίες και τις
στάσεις ζωής του, τις δεξιότητες και ικανότητές του;

Είναι εξίσου σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να συνεργάζονται και να γνωρίζουν τα
χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις κάθε επόμενης ή προηγούμενης Βαθμίδας ή Τάξης . τις
προϋποθέσεις για την ομαλή παρακολούθηση κάθε μαθήματος, υπό το πρίσμα της
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συνέχειας και του εμπλουτισμού του περιεχομένου, των κινήτρων μάθησης και της εν
γένει μαθησιακής διαδικασίας, με έμφαση στην κοινωνική αλληλεπίδραση (Illeris, 2016),
χτίζοντας <<γέφυρες>> γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές.
Η προετοιμασία αυτή συμβάλλει στην ομαλή ένταξη του παιδιού στο νέο εκπαιδευτικό
περιβάλλον. Αξιοποιεί την προϋπάρχουσα γνώση και εμπειρία του, υποστηρίζει την εν
γένει καλλιέργεια της προσωπικότητάς του, καθώς και τη σταθερότητα και τη συνέχεια
στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ειδικότερα, δε, σε κρίσιμες περιόδους, όπως η τωρινή, λόγω επιδημικής κρίσης, οι
ανάγκες για την κοινωνική, ψυχο-πνευματική και σωματική υγεία των μαθητών και
μαθητριών και η ψυχική ενδυνάμωσή τους αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, στο πλαίσιο
της Μετάβασης και γίνονται περισσότερο επιτακτικές. Μάλιστα, στις πρόσφατες
Εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις Μεταβάσεις σε σχέση με τη
διαχείριση της διδακτέας ύλης και την ψυχο-κοινωνική ενδυνάμωση των μαθητών και
μαθητριών. Η επισήμανση αυτή στοχεύει στην
δυσκολιών και

αντιμετώπιση τυχόν προκλήσεων και

καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αλλά και σε επίπεδο

Προγραμματισμού, για την επόμενη.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις εξής Εγκυκλίους:
1)

Την υπ’ αρ. πρωτ. 44310/16-04-2021 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Οδηγίες αναφορικά με τον
προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης διαρκούσης της
πανδημίας (Covid-19)»

2) Την υπ’ αρ. πρωτ. 109662/ΓΔ4/ 08-09-2021 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. <<Αποστολή εντύπου για
εφήβους στην περίοδο της πανδημίας COVID-19 Έντυπο του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας,
ΕΚΠΑ (2021): Χατζηχρήστου, X., Υφαντή, Θ., Λαμπροπούλου, Κ., Γεωργουλέας, (2021). Η νέα
σχολική χρονιά κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης COVID19: Προκλήσεις, ανάγκες και
προοπτικές για την ενίσχυση της ψυχοκοινωνικής προσαρμογής των μαθητών και μαθητριών (Σχολ.
Έτος 2021-2022) ΣΥΝ_ΕΝΤΥΠΟ_ΕΡΓ_ΣΧΟΛ_ΨΥΧ_ΕΚΠΑ_107525 (1).pdf (ανακτήθηκε 11-9-2021)
(Σχετ.: Το με αρ. πρωτ. εισ. Υ.ΠΑΙ.Θ. 107525/Δ2/03-09-2021 έγγραφο) κ.ά.

Αποτελεί, επίσης, κοινή διαπίστωση πως η αλλαγή στην εκπαιδευτική Βαθμίδα,
συχνά, συνοδεύεται από συναισθηματικές μεταπτώσεις, οι οποίες μπορούν να
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οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσματα, τόσο μαθησιακά, όσο και ψυχο-συναισθηματικά,
αν το παιδί δεν είναι προετοιμασμένο κατάλληλα.
Φαινόμενα π.χ. μη ομαλούς ένταξης στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο, κατά
τη Μετάβαση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό και το Γυμνάσιο αντίστοιχα,
συχνά, συνδέονται με τις δυσκολίες στα μαθήματα και επιτείνονται μπροστά στο φόβο
του αγνώστου (π.χ. χαμηλή αυτοεκτίμηση, τάσεις παραίτησης, κατάθλιψης, σχολικής
διαρροής κ.λ.π.), με ψυχολογικές διακυμάνσεις ή διαταραχές, οι οποίες χρήζουν
ιδιαίτερης προσοχής.
Ως εκ τούτου, η προαγωγή της σταθερότητας και της συνέχειας μπορεί να
λειτουργήσει προληπτικά ή και ως

αντιστάθμισμα σε επικείμενες αρνητικές

συμπεριφορές των παιδιών, λόγω των αλλαγών σε επίπεδο Βαθμίδας ή Τάξης ή ως
ανάχωμα στην πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου.
Σ’ αυτή τη βελτίωση του μαθησιακού και παιδαγωγικού αποτελέσματος, της εν γένει
σχολικής ζωής, της ζωής των ίδιων των παιδιών στοχεύει το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα για τις εκπαιδευτικές Μεταβάσεις, συμβάλλοντας στην ομαλή αναπτυξιακή
τους πορεία και στην καλλιέργεια της κοινωνικής τους συμπεριφοράς.
Στον συγκεκριμένο ψηφιακό Τόμο συνοψίζονται, με βάση τα προβλεπόμενα, τα
βασικά σημεία για την υλοποίηση του Προγράμματος.
Βοηθώντας μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες να
συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ τους, της
προετοιμασίας των παιδιών για τις επικείμενες αλλαγές στην εκπαιδευτική τους διαδρομή
από τις πρώτες Τάξεις, υποστηρίζουμε, με τον καλύτερο τρόπο, τη συναισθηματική και
μαθησιακή τους ωριμότητα, την ετοιμότητα προσαρμογής τους στο νέο περιβάλλον, την
κοινωνικοποίησή τους και την εν γένει ομαλή εξελικτική τους πορεία.
Οι προτεινόμενες εκπαιδευτικές Δράσεις υποστηρίζουν

τη συνεργασία, την

αλληλοκατανόηση τον αλληλοσεβασμό, και τη δημιουργία ουσιαστικών Κοινοτήτων
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Μάθησης και Συνεργασίας (Wenger, 1998, Solomon et al 1998, Wenger et al, 2002,
Παπαναούμ, 2005 Ραμουτσάκη, 2016).
Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, το θέμα της Μετάβασης από τη μία βαθμίδα
Εκπαίδευσης στην άλλη απασχόλησε την έρευνα, και έγινε αντικείμενο παιδαγωγικής
συζήτησης και προσέγγισης, κυρίως, την τελευταία δεκαετία. Ως εκ τούτου, η βιβλιογραφία
είναι περιορισμένη, αλλά συνεχώς ανανεώνεται.

1.1.

Προσδιορισμός της έννοιας

Μετάβαση, όπως και η ίδια η λέξη μαρτυρεί, είναι η μετακίνηση, το πέρασμα από έναν
τόπο, από ένα επίπεδο ή από μία κατάσταση σε άλλο τόπο, επίπεδο ή σε άλλη κατάσταση.
Σύμφωνα με το Χρηστικό Λεξικό της Ακαδημίας Αθηνών2 , με την επιστημονική επιμέλεια
του Καθηγητή, κ.Χριστόφορου Χαραλαμπάκη, <<Μετάβαση>> είναι <<η μετακίνηση>> και
<<το πέρασμα σε μια νέα κατάσταση ή χρονική περίοδο>> 2 , ενώ, κατά άλλους, αποτελεί
μια <<μια δυναμική διαδικασία, η οποία αρχίζει με τη γέννηση του παιδιού και
συνεχίζεται δια βίου>> (Γουργιώτου, 2016).
Ως εκ τούτου, κάθε είδους μετάβαση σηματοδοτεί μια νέα αρχή, η οποία συνδέεται με
απλές ή σύνθετες αλλαγές, που, αναπόφευκτα, επηρεάζουν την ατομική και κοινωνική ζωή
του ανθρώπου και συνδέονται, εν τέλει, με την ικανότητα προσαρμογής του στο νέο
περιβάλλον. Η Μετάβαση αυτή εξαρτάται από το ίδιο το άτομο, αλλά και από τα επιμέρους
υποσυστήματα (οικογένεια, σχολείο, φίλοι/-ες,συμμαθητές/-τριες, τοπική και ευρύτερη
κοινότητα, Υπηρεσίες κ.λ.π.) (Bronfenbrenner, 1979, Πολέμη- Τοδούλου, 2011, Κακαβούλης
1997, Γουργιώτου, 2015).
Ως εκ τούτου, η Μετάβαση από τη μία εκπαιδευτική Βαθμίδα στην άλλη και από τη
μία Τάξη στην άλλη οφείλει να αντιμετωπίσει το παιδί ως όλον, αλλά και σε σχέση με το
περιβάλλον του, στενότερο και ευρύτερο, καθώς το αίσθημα του ανήκειν στην ομάδα
--------------------------------2 Σημείωση: Χρηστικό Λεξικό της Νεοελληνικής Γλώσσας (2014). Επιστημονική επιμέλεια του Καθηγητή Χριστόφορου Χαραλαμπάκη.
Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών.
Σύμφωνα με το Λεξικό Μπαμπινιώτη, Μετάβαση είναι «η μετακίνηση από τον έναν τόπο σε άλλο ή η εξελικτική διαδικασία που οδηγεί
από τη μια κατάσταση σε άλλη»
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(Ladd, 1990, Πολέμη- Τοδούλου, 2011), αλλά και όλα τα συναισθήματα των μαθητών και
μαθητριών επηρεάζονται από το κοινωνικό πλαίσιο, με το οποίο οι μαθητές και οι
μαθήτριες σχετίζονται (Saarni,1988, Γουργιώτου, 2015).

Ειδικότεροι Στόχοι του Προγράμματος
Α. Για τους/τις εκπαιδευτικούς
Σε επίπεδο γνώσεων
Να καταστούν οι εκπαιδευτικοί ικανοί/ικανές:
1. Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά κάθε επόμενης εκπαιδευτικής Βαθμίδας και
Τάξης, τις αντίστοιχες μετατοπίσεις σε απαιτητικότερα θέματα και τους κοινούς
<<Τόπους>> των μαθημάτων.
2. Να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας του μαθητή ή της μαθήτριας
κάθε προηγούμενης και επόμενης Βαθμίδας, αξιοποιώντας τα στη διαμόρφωση
Δράσεων ομαλής Μετάβασης στο σχολείο.
3. Να γνωρίζουν και να αξιοποιούν τις Πρακτικές ομαλής Μετάβασης των παιδιών
από τη μία εκπαιδευτική Βαθμίδα στην άλλη, από τη μία Τάξη στην άλλη,
υποστηρίζοντας την πρόληψη τυχόν αρνητικών επιδόσεων και συμπεριφορών
των παιδιών.
Σε επίπεδο στάσεων και αξιών
Να καταστούν οι εκπαιδευτικοί ικανοί/ικανές:
1. Να αντιληφθούν την αξία της προετοιμασίας και της πρόληψης, στο πλαίσιο της
Μετάβασης και να τις υποστηρίζουν συνειδητά, αναπτύσσοντας αντιστοιχη
κουλτούρα πρόληψης σε επίπεδο σχολείου ή σχολικών μονάδων.
2. Να χαίρονται την όλη διαδικασία, μέσα από δημιουργικές δράσεις και συνεργασίες,
ανανεώνοντας τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα, εξελισσόμενοι/-ες ατομικά και
επαγγελματικά.
3. Να αντιμετωπίζουν το θέμα της ομαλής Μετάβασης στο πλαίσιο της οικοσυστημικής/ολιστικής προσέγγισης.
Σε επίπεδο ικανοτήτων- δεξιοτήτων
Να καταστούν οι εκπαιδευτικοί ικανοί/ ικανές:
1. Να δημιουργούν ενδοσχολικές και διασχολικές συνεργατικές Δράσεις με άλλους/-ες
εκπαιδευτικούς ίδιας ή διαφορετικής Βαθμίδας, Τάξης ή σχολικής μονάδας, καθώς και
με μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες.
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2. Να διαμορφώνουν Δράσεις Μετάβασης, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των μαθητών
και μαθητριών, στις ιδιαιτερότητες της σχολικής τους μονάδας και των όμορων
/συνεργαζόμενων σχολικών μονάδων, καθώς και κριτήρια αποτίμησης του
Προγράμματος και της ανταποκρισιμότητας των παιδιών σε αυτό.
3. Να καλλιεργούν τη συνεργατικότητα και τον αλληλοσεβασμό.
4. Να προλαμβάνουν, κατά το δυνατόν, τη σχολική διαρροή και την πρώϊμη
εγκατάλειψη του σχολείου, μέσα από στοχευμένες συνεργατικές Δράσεις και
Παρεμβάσεις.
5. Να καλύπτουν τυχόν κενά και ασυνέχειες ανάμεσα στις Βαθμίδες Εκπαίδευσης, αλλά
και υπαρκτές ανάγκες, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας με δράσεις, που
συνάδουν με τα Προγράμματα Σπουδών {Αναλυτικό Προγράμματα Σπουδών
(Α.Π.Σ.) και Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (ΔΕ.Π.Π.Σ.)} ,
6. Να συμβάλουν στον εμπλουτισμό αυτών των Προγραμμάτων Σπουδών και της εν
γένει μαθησιακής διαδικασίας με στοχευμένες Παρεμβάσεις.
Για μαθητές και μαθήτριες
Σε επίπεδο γνώσεων
Να καταστούν οι μαθητές και οι μαθήτριες, ικανοί/ικανές:
1. Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τα προαπαιτούμενα κάθε επόμενης
εκπαιδευτικής Βαθμίδας, Τάξης, ώστε να έχουν την καλύτερη δυνατή
προετοιμασία.
2. Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της αυτοπεποίθησης, του θάρρους και της
υγιούς κοινωνικής συμπεριφοράς.
Σε επίπεδο στάσεων και αξιών
Να καταστούν οι μαθητές και οι μαθήτριες ικανοί/ικανές:
1. Να συναισθάνονται την αναγκαιότητα και τη σημασία της καλύτερης δυνατής
προετοιμασίας τους για τη νέα Βαθμίδα Εκπαίδευσης ή Τάξης, αλλά και για τη
μετέπειτα ζωή τους.
2. Να χαίρονται τις αντίστοιχες δραστηριότητες για την ομαλή Μετάβαση, μέσω της
συνεργασίας.
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Σε επίπεδο ικανοτήτων- δεξιοτήτων
Να καταστούν οι μαθητές και οι μαθήτριες ικανοί/ ικανές:
1. Να μεταβαίνουν και να εντάσσονται ομαλά στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον Τάξης
ή Βαθμίδας.
2. Να έχουν αυτοπεποίθηση, θάρρος και υγιή κοινωνική συμπεριφορά.
3. Να παρακολουθούν ευχερέστερα και ευκολότερα τα μαθήματα και να μετέχουν
ενεργητικά στη σχολική ζωή.
4. Να μπορούν να αυτορρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους, να υποστηρίζουν τον εαυτό
τους, τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους, κατά τη Μετάβασή τους από τη
μία Βαθμίδα στην άλλη και από τη μία Τάξη στην άλλη.

Για γονείς και κηδεμόνες
Σε επίπεδο γνώσεων
Να καταστούν οι γονείς και κηδεμόνες ικανοί:
1. Να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά κάθε ηλικίας και τα προαπαιτούμενα κάθε
επόμενης εκπαιδευτικής Βαθμίδας, ώστε να υποστηρίζουν, με τη σειρά τους, τα
παιδιά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ενισχύοντας και το έργο του σχολείου.

Σε επίπεδο στάσεων και αξιών
Να καταστούν οι γονείς και κηδεμόνες ικανοί:
1. Να συναισθάνονται την αναγκαιότητα και τη σημασία της καλύτερης δυνατής
προετοιμασίας των παιδιών και της συνεργασίας τους με το σχολείο για την επίτευξη
αυτού του έργου.
3. Να χαίρονται τις αντίστοιχες δραστηριότητες για την ομαλή Μετάβαση, μέσω της
συνεργασίας.

Σε επίπεδο ικανοτήτων- δεξιοτήτων
Να καταστούν οι οι γονείς και κηδεμόνες ικανοί:
1. Να αξιοποιούν τεχνικές και Πρακτικές που διευκολύνουν την ομαλή Μετάβαση των
παιδιών από τη μία Βαθμίδα Εκπαίδευσης στην άλλη ή από τη μία Τάξη στην άλλη,
καθώς και την υγιή κοινωνική τους συμπεριφορά.
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Πλαίσιο εφαρμογής
1. Σε ποιους απευθύνεται:
Το Πρόγραμμα, λαμβάνοντας, κάθε φορά, υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας και
τις αντίστοιχες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και μαθητριών, απευθύνεται:
- αρχικά, στους/στις εκπαιδευτικούς των σχολείων επιστημονικής και παιδαγωγικής
αρμοδιότητας της συγγραφέως με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασής του και σε
άλλα σχολεία 3.
- στους μαθητές και στις μαθήτριες
- στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών.
Προβλέπεται η συνεργασία με όλες τις Βαθμίδες Εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια,
Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια, καθώς συμπεριλαμβάνεται και η Μετάβαση από το
Λύκειο στο Πανεπιστήμιο. Ως εκ τούτου, ενθαρρύνεται και η συνεργασία με
Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.
Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα συνεργασίας και με άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Π.Δ.Ε. και
επέκτασης του Προγράμματος και σε άλλες περιοχές της Πατρίδας μας, καθώς θα είναι
στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου/-ης συναδέλφου.
Τέλος, προβλέπεται και η διάχυση καλών Πρακτικών στην εκπαιδευτική Κοινότητα.

2. Χρόνος και Τόπος υλοποίησης
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προτείνεται να υλοποιηθεί σε σχολικές
μονάδες της Π.Δ.Ε. Κρήτης, οι οποίες θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον από την αρχή του
σχολικού έτους, 2021-2022, έως τη λήξη του διδακτικού έτους (προτείνεται περίπου μέχρι
τον Μάϊο του 2022, καθώς μετά την περίοδο αυτή, η Δ/θμια Εκπαίδευση εισέρχεται σε
περίοδο προετοιμασίας για τις εξετάσεις). Ένταξη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο
Ωρολόγιο Πρόγραμμα
Το Πρόγραμμα εντάσσεται ομαλά στο υπάρχον Ωρολόγιο Πρόγραμμα, καθώς
αποτελείται από στοχευμένες Παρεμβάσεις α) εμπλουτισμού και σύνδεσης των
διδακτικών Αντικειμένων των εκπαιδευτικών Βαθμίδων και β) από παράλληλες
υποστηρικτικές Παρεμβάσεις για παιδαγωγικά θέματα, οι οποίες συναιρούνται με τα
διδακτικά Αντικείμενα, στο πλαίσιο του Ωρολογίου Προγράμματος. Αν χρειαστεί να
συμπληρωθούν κάποιες πρόσθετες ώρες για την ολοκλήρωση των Δράσεων αυτών, αυτό
-----------------------3. Οι Σ.Ε.Ε. επιστημονικής και παιδαγωγικής αρμοδιότητας Α/θμιας Εκπαίδευσης ή άλλων ειδικοτήτων Δ/θμιας Εκπαίδευσης, των οποίων τα
σχολεία θα συνεργαστούν με τα σχολεία της συγγραφέως μπορούν να υποστηρίζουν τους/τις εκπαιδευτικούς και τα σχολεία ως συνεργαζόμενα
μέλη στο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.
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θα γίνει ύστερα από συνεννόηση με τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια και το Σύλλογο
Διδασκόντων, χωρίς να παρακωλύεται το Ωρολόγιο Πρόγραμμα.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΙ ΦΑΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΉΣ ΤΟΥ
Όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο Έγκρισης, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για
τις εκπαιδευτικές Μεταβάσεις μπορεί να αξιοποιηθεί με τέσσερις (4) τρόπους:
1) είτε <<εντασσόμενο στο εκπαιδευτικό έργο>>,
2) <<είτε ως δράσεις εμπλουτισμού και σύνδεσης των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων
των εκπαιδευτικών Βαθμίδων,
3) είτε στο πλαίσιο ευρύτερης συναφούς εκπαιδευτικής δράσης/Εργαστηρίου
Δεξιοτήτων>>, είτε στο πλαίσιο
4) <<προαιρετικού Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων>>.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ…
Στο τμήμα αυτό αναλύονται περαιτέρω οι τρεις Φάσεις υλοποίησης του Προγράμματος:
Α. ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Β. ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γ. ΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ,

σε συνδυασμό με τους τέσσερις (4) προτεινόμενους από το Υ.ΠΑΙ.Θ. τρόπους
αξιοποίησής του στο σχολείο. Οι συνάδελφοι μπορούν να επιλέξουν από όσα ακολουθούν
ό,τι θεωρούν καταλληλότερο για το σχολείο τους.
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Α. ΦΑΣΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ,
ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Δράσεις πριν από την έναρξη του κυρίως Προγράμματος
(Περίοδος Σεπτεμβρίου –Οκτωβρίου 2021)
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Εισαγωγική Δράση γνωριμίας, ενημέρωσης και υποκίνησης του ενδιαφέροντος, αρχικά,
εκπαιδευτικών και, στη συνέχεια, μαθητών και μαθητριών, γονέων και κηδεμόνων, για το
Πρόγραμμα-Συζήτηση Εργασίας ανάληψη ρόλων, σύναψη σχετικού <<Συμβολαίου>>
Συνεργασίας.
Δήλωση ενδιαφέροντος 1 για συμμετοχή στο Πρόγραμμα- Συμπλήρωση ειδικού
Εντύπου από τους ενδιαφερόμενους/τις ενδιαφερόμενες συναδέλφους (Βλ.
Διαβιβαστικό- Έγγραφο 13β).
Δημιουργία (σε κάθε σχολείο) χάρτη όμορων/συνεργαζόμενων σχολείων για το
Πρόγραμμα ομαλής Μετάβασης.
Δημιουργία Δικτύου σχολείων για την υποστήριξη της ομαλής Μετάβασης.
Δημιουργία ομάδων Μετάβασης στις συνεργαζ’ομενες σχολικές μονάδες
Ορισμό εκπροσώπων από τις συνεργαζόμενες σχολικές μονάδες (προαιρετικά)
(Βρετουδάκη, 2020).
Συγκρότηση ομάδων εργασίας:
α) ομάδες συνεργασίας ειδικοτήτων (π.χ. Φιλολόγων), οι οποίες θα εστιάζουν στα
μαθήματα ειδικότητας- διδακτικά Αντικείμενα, σε σχέση με:
- το πέρασμα από τη μία Τάξη στην άλλη και
- το πέρασμα από τη μία Βαθμίδα στην άλλη (συνεργασία με εκπαιδευτικούς
των άλλων Βαθμίδων

β) συγκρότηση μικτών ομάδων διασχολικής συνεργασίας συναδέλφων: π.χ.
-Φιλόλογοι Α΄ Τάξης Γυμνασίου + Δάσκαλοι/-ες ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού,
- Φιλόλογοι Γ΄ Τάξης Γυμνασίου + Φιλόλογοι Α΄ Τάξης Λυκείου (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.)
- Φιλόλογοι + Συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων (διεπιστημονική συνεργασία
σε θέματα ειδικότητας και παιδαγωγικά θέματα π.χ.
- Φιλόλογοι + Συνάδελφοι άλλων ειδικοτήτων + Δάσκαλοι/-ες (διεπιστημονική
συνεργασία σε θέματα ειδικότητας και παιδαγωγικά θέματα)
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Στον 2ο ψηφιακό Τόμο υπάρχουν ενδεικτικά Παραδείγματα διεπιστημονικής
συνεργασίας.
γ) συγκροτούνται αντίστοιχες μικτές ομάδες συνεργασίας μαθητών και μαθητριών {από
διαφορετικές Βαθμίδες π.χ. Γ΄ Τάξης Γυμνασίου και Α΄ Τάξης Λυκείου (ΓΕ.Λ. ή και
ΕΠΑ.Λ.) ή Τάξεις}, ύστερα από συζήτηση με τα παιδιά και ενημέρωση των γονέων και
κηδεμόνων. Πρώτα, όμως, συζητούν και συνεργάζονται σε ένα πρώτο στάδιο τα
μέλη της ηλικιακής ομάδας και, στη συνέχεια, της μικτής (π.χ. οι μαθητές και οι
μαθήτριες Α΄ Τάξης Γυμνασίου με ομαδική εργασία θα καθοδηγούν τα παιδιά της ΣΤ΄
Τάξης Δημοτικού, για να επεξεργαστούν από κοινού διάφορα θέματα π.χ.
- ρατσισμός --- > κριτική από την ενδυμασία
- Πόλεμος και Ειρήνη (επεξεργασία θέματος από ομάδες εργασίας
μαθητών και μαθητριών Α΄ Τάξης Λυκείου και Γ΄ Τάξης Γυμνασίου) κ.ά.
8.

Επιλογή των θεματικών αξόνων ενδιαφέροντος τόσο για τα διδακτικά Αντικείμενα, όσο
και για τα παιδαγωγικά θέματα. Με βάση αυτές τις επιλογές, τα ενδιαφέροντα, τις
ανάγκες, εκπαιδευτικοί, μαθητές και μαθήτριες των συνεργαζόμενων σχολείων θα
μπορούν να σχεδιάζουν τις δικές τους Δράσεις, οι οποίες θα βασίζονται και θα
εντάσσοται στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό-διεπιστημονικό Πρόγραμμα για τις
Εκπαιδευτικές Μεταβάσεις.
Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού προέλευσης, οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου και,
αντίστοιχα, οι εκπαιδευτικοί του Γυμνασίου και του Λυκείου υποδοχής των παιδιών
μπορούν να συνεργαστούν:
α) ανά διδακτικό Αντικείμενο (Στον Τόμο ΙΙ υπάρχουν Παραδείγματα και Προτάσεις για
Δράσεις που συνδέονται με τα διδακτικά Αντικείμενα) και
β) για παιδαγωγικά θέματα (θέματα συμπεριφοράς των παιδιών, κοινωνικά θέματα),
ανταλλάσσοντας απόψεις για τα προαπαιτούμενα κάθε Βαθμίδας και διαμορφώνοντας
ένα κοινό Σχέδιο Δράσης με διδακτικές και παιδαγωγικές Παρεμβάσεις.
Προτεινόμενα παιδαγωγικά Θέματα
- Χαρακτηριστικά παιδικής, προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας- Χαρακτηριστικά
μαθητών/μαθητριών κάθε Βαθμίδας
- Συναισθήματα-φόβοι-ανησυχίες-τρόποι αντιμετώπισης
- Κριτήρια αυτορρύθμισης της συμπεριφοράς, του τρόπου και του χρόνου μελέτης των
παιδιών
- Καλλιέργεια συναισθηματικής υγείας και κοινωνικής συμπεριφοράς

18

Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Ραμουτσάκη, Εκπαιδευτικό, Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Συνεργασίας <<Εκπαιδευτικές
Μεταβάσεις και Διδακτικά Αντικείμενα: Διδακτικές και παιδαγωγικές Παρεμβάσεις>>, Ηράκλειο 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Το σχολείο και οι φίλοι- Ενίσχυση της φιλίας και των υγιών συναισθηματικών δεσμών
στην οικογένεια, στο σχολείο, στην κοινωνία
- Διατροφή και Υγεία
- Ατομική και σχολική Υγιεινή
- Αλκοόλ και εξαρτησιογόνες ουσίες
- Καθιστική ζωή-Ύπνος- Δραστηριότητες
- Ελεύθερος χρόνος- παιχνίδι
- Θέματα προστασίας του περιβάλλοντος- Σχολικός κήπος-Δεντροφυτεύσεις
- Θεατρική και αισθητική Αγωγή-Αξιοποίηση της Τέχνης
- Κοινωνική ευαισθησία απέναντι σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες -Αποδοχή του άλλου
- Θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού κ.ά.
9. Υλοποίηση αρχικών εκπαιδευτικών επισκέψεων γνωριμίας, ξεναγήσεων στο

νέο σχολικό περιβάλλον της επόμενης Βαθμίδας (δια ζώσης, αλλά και με την
αξιοποίηση ψηφιακών μέσων, αν οι συνθήκες το επιβάλλουν, με ψηφιακές
παρουσιάσεις), με στόχο τη εξοικείωση όλων με το νέο αυτό εκπαιδευτικό
περιβάλλον.

Β. ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Ανάλογα με τις προτεινόμενες από το ΥΠΑΙ.Θ.-Ι.Ε.Π. δυνατότητες αξιοποίησης του
Προγράμματος, μπορούμε να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:
1η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα <<εντασσόμενο στο εκπαιδευτικό έργο>>
(υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 120185/ΓΔ4/24-09-2021 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.)
Εστιάζουμε δηλ. στη διττή διάσταση του εκπαιδευτικού μας ρόλου

διδακτική

και

παιδαγωγική

Κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, 2021-2022, αλλά και στο τέλος
κάθε σχολικής χρονιάς (προετοιμασία για την επόμενη), μπορούμε να προβούμε στις
εξής ενέργειες σε ενδοσχολικό και διασχολικό επίπεδο:
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1. Ανιχνεύουμε μαθησιακές ανάγκες και αδυναμίες των μαθητών και μαθητριών και
αξιολογούμε τη μαθησιακή διασπορά στα τμήματά μας: Στοχεύουμε στην ανίχνευση,
αντιμετώπιση και κυρίως στην πρόληψη μαθησιακών αναγκών, τυχόν αδυναμιών, στην
κάλυψη κενών και ελλείψεων των μαθητών και μαθητριών, καθώς και στην αξιολόγηση
της μαθησιακής διασποράς στο τμήμα μας μέσω διαλόγου, διαγνωστικής αξιολόγησης
και άλλων υποστηρικτικών μέσων (π.χ. μέσω Ερωτηματολογίου διερεύνησης
μαιθησιακών αναγκών Βλ. παρακάτω Ερωτηματολόγιο για τα φιλολογικά μαθήματα
σ.σ. 41-46. Τα Ερωτηματολόγια αυτά συντάχθηκαν από τη συγγραφέα για Φιλολόγους
και μαθητές και μαθήτριες. Ανάλογα Ερωτηματολόγια μπορούν να συνταχθούν για κάθε
μάθημα).
2. Καταγράφουμε τους κοινούς <<Τόπους>>/ τα κοινά Θέματα στα κοινά μαθήματα,
αξιοποιώντας ειδικά εργαλεία (π.χ. Πίνακες βλ. παρακάτω ενδεικτικό Παράδειγμα για
την Περιγραφή) και αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες ενίσχυσης και περαιτέρω υποστήριξης
των μαθητών και μαθητριών, με βάση τις ανάγκες που έχουν επισημανθεί:
(Συνεργασία εκπαιδευτικών ανά διδακτικό Αντικείμενο και ανάληψη πρωτοβουλιών):
-

Χαρτογράφηση των κοινών <<Τόπων>>/κοινών Θεμάτων στα κοινά μαθήματα και των
δυνατοτήτων εμπλουτισμού της διδακτέας ύλης για την κάλυψη τυχόν ασυνεχειών,
αδυναμιών και κενών.
Με βάση τα Προγράμματα Σπουδών, μια χαρτογράφηση των στοιχείων αυτών και των
προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι απαραίτητη. Με τον τρόπο αυτό,
υπάρχει ουσιαστική αλληλοτροφοδότηση, η οποία θα προέλθει από τη συνεργασία
εκπαιδευτικών και μπορεί να απεικονιστεί σχηματικά σε Πίνακες, όπως αυτόν που
ακολουθεί παρακάτω για την Περιγραφή:
ΘΕΜΑ:
Η Περιγραφή

1. -Με βάση τα
σχολικά βιβλία,
τι παρουσιάζεται για
το θέμα σε κάθε Τάξη;
2. -Πώς
παρουσιάζεται;
3. -Υπάρχει μία
συνέχεια του θέματος
(σε κάθε Τάξη) ή το
θέμα παρουσιάζεται σε
μία Τάξη και
επανεμφανίζεται

Νηπιαγωγείο

Δημοτικό

Γυμνάσιο

Γενικό
Λύκειο

Επαγγελματικό Λύκειο
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ύστερα από αρκετές
Τάξεις στα σχολικά
βιβλία;
3. Σπουδαιότητα
του θέματος για
εξασφάλιση της
συνέχειάς του σε κάθε
Τάξη
4. Βασικά σημεία
της ύλης για το θέμα,
τα οποία πρέπει να
κατακτηθούν
5. Ομοιότητες και
διαφορές
παρουσίασης του
θέματος με τις
επόμενες και τις
προηγούμενες
Βαθμίδες ή Τάξεις
7.Προσδοκώμενα
μαθησιακά και
παιδαγωγικά
αποτελέσματα
8.Σημεία
εμπλουτισμού του
εξεταζόμενου θέματος
στην επόμενη
εκπαιδευτική Βαθμίδα
ή Τάξη με
συνεργατικές
Παρεμβάσεις

3. Λήψη αποφάσεων για Παρεμβάσεις ενίσχυσης των μαθητών και μαθητριών,
ανάλογα με τις ανάγκες τους στα μαθήματα, με επιμέρους Δραστηριότητες:
π.χ. για τα φιλολογικά μαθήματα προτείνονται τα εξής:
1) Για τη Νεοελληνική Γλώσσα/Έκφραση-Έκθεση
Προτείνονται, μεταξύ άλλων, δραστηριότητες ενίσχυσης:
- της εκφραστικής ανάγνωσης,
- της πρόσληψης /κατανόησης- αναγνωστικής ανταπόκρισης,
- της Ορθογραφίας (προτείνεται συστηματική εξάσκηση των μαθητών και μαθητριών
στην Ορθογραφία από το Δημοτικό και διόρθωση των ορθρογραφικών λαθών στα
κείμενά τους, όχι απλώς υπογράμμισή τους)
- της Γραφής, της Σύνταξης, της Γραμματικής και της παραγωγής κειμένων (συμβατικών
και πολυτροπικών, χρηστικών και μη) καθώς και διαφορετικών κειμενικών ειδών, ώστε
να ενισχυθεί η προφορική και η γραπτή ομιλία των μαθητών και μαθητριών εντός και
εκτός του σχολείου,
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- Δραστηριότητες ενίσχυσης της γλωσσικής Παιδείας των μαθητών και μαθητριών με
αξιοποίηση:
- του Αγώνα Λόγων και των ασκήσεων για τα άλλα ρητορικά Αγωνίσματα (π.χ. για τον
προσχεδιασμένο προφορικό λόγο), με στόχο τη γλωσσική ενδυνάμωση, την ενίσχυση της
επιχειρηματολογίας, την καλλιέργεια της κριτικής και δημιουργικής σκέψης πάνω σε
ποικίλα θέματα κοινωνικού προβληματισμού,
- των Δημιουργικών Εργασιών, των Συνθετικών-Δημιουργικών και ευρύτερων
Ερευνητικών Εργασιών, των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων (βλ. ενδεικτικό Παράδειγμα στον
Τόμο ΙΙ),
- των τεχνικών προσέγγισης έργων Τέχνης (Τεχνική Artful Thinking, Τεχνική Perkins,
Τεχνική Μετασχηματίζουσας Μάθησης μέσω αισθητικής εμπειρίας)
- της Δημιουργικής Γραφής
- κάθε σχολικής εκδήλωσης π.χ. εκδηλώσεις με αφορμή το επετειακό έτος (2021) για τα
200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης με αφορμή τη συμπλήρωση των
100 χρόνων (2022) από τη Μικρασιατική καταστροφή, με αφορμή το έργο του
Μ.Θεοδωράκη και τη Νεοελληνική Ποίηση κ.ά.
- Συνεργατικές συνδιδασκαλίες με αξιοποίηση της αλληλοδιδακτικής Μεθόδου, όπου
μαθητές και μαθήτριες π.χ. Α΄ Τάξης Γυμνασίου θα προετοιμάζουν τους μαθητές και
μαθήτριες ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού και μαθητές και μαθήτριες π.χ. Α΄ Τάξης Λυκείου θα
προετοιμάζουν τους μαθητές και μαθήτριες Γ΄ Τάξης Γυμνασίου για διάφορα γλωσσικά
θέματα κ.ά.
- Άλλες γλωσσικές ασκήσεις (βλ. Τόμο ΙΙ).

2. Για τη Νεοελληνική Λογοτεχνία:
Εκτός από τα παραπάνω, προτείνονται τα εξής:
-Συνεργασία εκπαιδευτικών για τη συστηματική εξοικείωση των μαθητών και μαθητριών
με τη Λογοτεχνία από τις μικρές Τάξεις
- Δημιουργία, από μαθητές και μαθήτριες, με τη συνεργασία των συναδέλφων με την
κατάλληλη καθοδήγηση των εκπαιδευτικών ενιαίων Σωμάτων Λογοτεχνικών Κειμένων
Παιδικής Λογοτεχνίας και κειμένων που μπορούν να διαβαστούν από παιδιά και
εφήβους π.χ. (Σώμα Λογοτεχνικών Κειμένων για τη συστηματική καλλιέργεια της
Συναισθηματικής και Κοινωνικής Αγωγής, στάσεων και αξιών στο σχολείο, παράλληλα
με την ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας
- Εργαστήρια της Δημιουργικής Γραφής με παραγωγή κειμένων
- Συνεργασία εκπαιδευτικών για εμπλουτισμό, συμπλήρωση και αναβάθμιση των Π.Σ. και
των σχολικών βιβλίων
- Συνεργατικές δραστηριότητες μέσω εμπλουτισμού και σύνδεσης των Βαθμίδων
Εκπαίδευσης (Βλ. συνημμένο τον Β΄ ψηφιακό Τόμο με Παραδείγματα (π.χ. ενδεικτικό
Παράδειγμα Εκπαιδευτικού Σεναρίου για τη Λογοτεχνία, στο πλαίσιο της Μετάβασης)
- Ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας με συστηματική προσέγγιση και αξιοποίηση ακέραιου/-ων
λογοτεχνικού/-ων κειμένου/-ων από τις μικτές ομάδες εργασίας μαθητών /μαθητριών
(παράλληλες αναγνώσεις ανά Βαθμίδα και σχολεία και δημιουργία κοινών εκδηλώσεων
π.χ. Βιβλιοπαρουσιάσεων, θεατρικών παραστάσεων και άλλων δραστηριοτήτων
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δημιουργικής έκφρασης, πρόσκληση Συγγραφέων/Λογοτεχνών στο σχολείο, Συνέντευξη
από Λογοτέχνες κ.λ.π.).
Στο πλαίσιο της Φιλαναγνωσίας, ο/η Φιλόλογος μπορεί να δουλέψει με ένα Σώμα ομόθεμων
Κειμένων, το οποίο μπορεί να δημιουργήσει με τους μαθητές και τις μαθήτριες, σε ομάδες
εργασίας. Όλο το τμήμα ή η ομάδα συνεργασίας αποτελεί, συνολικά, μια αναγνωστική Κοινότητα
είτε στο συμβατικό, είτε στο εξ αποστάσεως ψηφιακό περιβάλλον. Με γνώμονα τα παραπάνω,
ο/η εκπαιδευτικός:
α) ή δίνει σε κάθε παιδί της ομάδας ένα διαφορετικό κείμενο, οπότε έχουμε διαφορετικά κείμενα
με το ίδιο θέμα,
β) ή δίνει προς ανάγνωση ένα κείμενο ή ένα Βιβλίο σε όλες τις ομάδες εργασίας, επιμερίζοντας τα
κεφάλαιά του στα μέλη των ομάδων, μαζί με τα σχετικά Φύλλα Εργασίας.
Η Φιλαναγνωσία μπορεί να συμπληρωθεί με πολύ ωραία βιντεάκια από την εκπαιδευτική
τηλεόραση και Ραδιο-τηλεόραση π.χ. βίντεο μελοποιημένης Ποίησης, αυτοβιογραφικά videos
κ.λ.π.). Ακολουθούν προτεινόμενες δραστηριότητες ενίσχυσης της Φιλαναγνωσίας σε τρεις Φάσεις:

Προτεινόμενες Δραστηριότητες στο πλαίσιο της Φιλαναγνωσίας σε τρεις Φάσεις
(Ραμουτσάκη, 2020):
Προτεινόμενη πορεία Φιλαναγνωσίας:
Προ-αναγνωστικό στάδιο-Προετοιμασία της ανάγνωσης
1) Άκουσμα μελοποιημένης Ποίησης ή απαγγελίας /δραματοποιημένης απαγγελίας κειμένου
Ποίησης ή Πεζογραφίας ή παρακολούθηση της θεατρικής του απόδοσης
2) Έκφραση πρώτων σκέψεων –Συναισθημάτων- Εισαγωγή στο θέμα

4

-----------------------------------------------------4.

Εκτός από τα έντυπα, συμβατικά κείμενα, μπορούν να αξιοποιηθούν και άλλα από δόκιμες ψηφιακές πηγές
Για ψηφιακά εκπαιδευτικά βιβλία (e-book) Βλ. Για το ψηφιακό εκπαιδευτικό βιβλίο του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου για τη Φιλαναγνωσία,
με τίτλο: <<Γράμμα σε ένα παιδί για τη Φιλαναγνωσία>>. Στο βιβλίο, το οποίο διατίθεται ελεύθερα στο διαδίκτυο, οκτώ συγγραφείς
απευθύνονται, με μια σύντομη επιστολή, στο παιδί που έχουν στην καρδιά τους, για να του εμπνεύσουν την αγάπη για την ανάγνωση
και τα βιβλία.
τις εκπαιδευτικές δράσεις για τη Φιλαναγνωσία του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και
Αθλητισμού:
http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=657
το Υλικό από την Ελεύθερη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη – eBooks4Greeks , διαθέσιμο στον κόμβο:
https://www.ebooks4greeks.gr/%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%B5%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%
CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD
%CE%B9%CE%BA%CE%AC κ.ά.
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Αναγνωστικό στάδιο
3) Ανάγνωση λογοτεχνικού κειμένου από τον /την εκπαιδευτικό
4) Ανάγνωση λογοτεχνικού κειμένου από τους μαθητές και τις μαθήτριες
της μικτής Τάξης
5) Ακρόαση λογοτεχνικού κειμένου από ηχητική καταγραφή απαγγελίας από τον ίδιο τον
δημιουργό ή παρακολούθηση αυτοβιογραφικού video (εάν υπάρχει)
6) Έκφραση πρώτων σκέψεων, εντυπώσεων, συναισθημάτων
7) Ανάλυση του κειμένου με πρόσθετα ερωτήματα
Μετα-αναγνωστικό
δραστηριότητες

στάδιο-

Στάδιο

αναστοχασμού

και

επέκτασης

με

δημιουργικές

8) Συζήτηση εργασίας και επέκταση με δραστηριότητες: Οπτικοποίηση περιεχομένου του
κειμένου, Σύνδεση Λογοτεχνίας με άλλη/-ες μορφή/-ές Τέχνης (π.χ. Θέτρο-Δραματοποίηση,
Ζωγραφική, Φωτογραφία) –Διακειμενικές προεκτάσεις
9) Συμπλήρωση Ημερολογίου Αναστοχασμού, το οποίο μπορεί να συμπληρωθεί ατομικά ή και
ομαδικά, μετά την ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου, στο πλαίσιο της Φιλαναγνωσίας.

- Προτείνονται, επίσης, και άλλες δραστηριότητες όπως (Βλ. και Οδηγίες ΥΠΑΙ.Θ., 2020):
- Διεξαγωγή οργανωμένων συζητήσεων σε επίπεδο ομάδων και ολομέλειας
- Δραματοποιημένοι διάλογοι
- Προσχεδιασμένος προφορικός λόγος
- Προ-συγγραφικές δραστηριότητες (π.χ. διάγραμμα κειμένου).
- Περιληπτική απόδοση κειμένου
- Έκφραση απόψεων, σκέψεων και συναισθημάτων, με βάση εξεταζόμενα κείμενα
- Συγγραφή διαλόγου μεταξύ δύο ή τριών προσώπων με θέμα, για το οποίο δίνονται οδηγίες στους
μαθητές/στις μαθήτριες ή συμπλήρωση διαλόγου σε κενά πλαίσια, σε περίπτωση εικονογράφησης
ολόκληρης της ιστορίας,
- Οπτικοποίηση του περιεχομένου του κειμένου
- Απόδοση σε συνεχή λόγο μιας ιστορίας που αναπαριστάται σε σειρά εικόνων και σε συνάφεια με
το εξεταζόμενο κείμενο
- Συμπλήρωση προλόγου ή επιλόγου που έχει παραλειφθεί από κάποιο κείμενο
- Θεώρηση ενός γεγονότος ή μίας άποψης, συμπεριφοράς, πράξης, η οποία αναφέρεται στο
εξεταζόμενο κείμενο, υπό διαφορετική οπτική γωνία
- Οι δραματοποιήσεις, ύστερα από τη μελέτη λογοτεχνικών κειμένων, ενδείκνυνται πάρα πολύ για
τη δια ζώσης συνεργασία με τους μαθητές και τις μαθήτριες. Στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
προσφέρονται περισσότερο οι εκφραστικές αναγνώσεις, οι αφηγήσεις, οι απαγγελίες και οι
σύντομες αυτοσχέδιες δραματοποιήσεις)
- Δημιουργία Σωμάτων ομόθεμων Κειμένων κ.ά.

Υπενθυμίζουε ότι την ανάγνωση του λογοτεχνικού κειμένου μπορεί να τη συνοδεύσει ένα
κοινό ή ατομικό φύλλο αναστοχασμού, βάσει του οποίου θα διεξαχθεί, στη συνέχεια, Συζήτηση
Εργασίας για την τελική αποτίμηση του λογοτεχνικού κειμένου. Ακολουθεί ένα τέτοιο Φύλλο
Ημερολογίου:
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Φύλλο Ημερολογίου Αναστοχασμού πάνω στην ανάγνωση λογοτεχνικού κειμένου
(Ραμουτσάκη, 2012, 2020)
ONOMAΤΕΠΩΝΥΜΟ………….
ΤΑΞΗ:……………………………….
Κεφάλαιο / Κεφάλαια ή Βιβλίο που διάβασα με
τα μέλη της ομάδας μου, σήμερα:
Θέμα/-τα σημερινής ανάγνωσης:
-

-

- Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον σημείο του
κεφαλαίου/Βιβλίου που διάβασα, σήμερα, και
γιατί;
Το συγκεκριμένο λογοτεχνικό κείμενο
αναδεικνύει πανανθρώπινες αξίες και ποιες
είναι αυτές ;
- Τι άλλαξε μέσα μου με την ανάγνωση αυτού
του κεφαλαίου/του Βιβλίου ;
- Από όσα διάβασα υπήρξε κάτι που αποτέλεσε
έκπληξη για μένα και τι, ακριβώς, ήταν αυτό ;
- Υπήρξε κάτι, το οποίο προσδοκούσα και δεν
καλύφθηκε από το κεφάλαιο/βιβλίο που
διάβασα ή εξελίχτηκε διαφορετικά από τις
προσδοκίες μου ;
- Υπήρξε κάτι, το οποίο έμαθα και μπορώ να το
αξιοποιήσω στο μέλλον ;
- Υπήρξε κάποιο θέμα ή θέματα, το οποίο/τα
οποία θα ήθελα να το/ τα μελετήσω αργότερα;
- Στάθηκε ικανό το κείμενο αυτό να με
καλλιεργήσει περαιτέρω συναισθηματικά και
κοινωνικά και με ποιο τρόπο;
- Στάθηκε ικανό το κείμενο να κεντρίσει το
ενδιαφέρον μου, ώστε να θέλω να διαβάσω κι
άλλα κείμενα του ίδιου συγγραφέα/της ίδιας
συγγραφέως;
- Τι μου άρεσε περισσότερο σ’ αυτή την
ανάγνωση και γιατί;
- Τι δε μου άρεσε καθόλου σ’ αυτή την
ανάγνωση και γιατί ;
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- Υπάρχει κάτι για το οποίο αμφιβάλλω ακόμα
σε σχέση με αυτά που διάβασα;
- Άλλο/-α σχόλιο/-α που θα ήθελα να σημειώσω:

-- Όμιλοι ή Λέσχες εκφραστικής ανάγνωσης κ.ά.

3. Για την Ιστορία:
- Εξοικείωση με τη βασική επιστημονική ορολογία της Ιστορίας (Βλ. Προτεινόμενες
Δράσεις Τόμου ΙΙ)
- Προσέγγιση ενός κοινού (στα σχολικά βιβλία) ιστορικού θέματος ή ιστορικού γεγονότος
(π.χ. με αφορμή τις εθνικές Επετείους) υπό διάφορες πλευρές και παρουσίαση των
αποστελεσμάτων σε κοινή εκδήλωση.
- Κοινές επισκέψεις σε τόπους ιστορικής μνήμης και πολιτισμικής αναφοράς με
ξεναγήσεις από μαθητές και μαθήτριες μέσω Αλληλοδιδακτικής,
- Συνεργασία εκπαιδευτικών για εμπλουτισμό, συμπλήρωση και αναβάθμιση των Π.Σ. και
των σχολικών βιβλίων
- Υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων με αφορμή διάφορα ιστορικά θέματα (π.χ.
επετειακό έτος κ.ά.)
- Δημιουργία-συμπαραγωγή εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.

Και για άλλες δραστηριότητες ενίσχυσης των μαθητών και μαθητριών στα
φιλολογικά μαθήματα στο πλαίσιο της Μετάβασης βλ. Τόμο ΙΙ. Ανάλογες
δραστηριότητες μπορούν να δημιουργηθούν και για τα μαθήματα άλλων
ειδικοτήτων.

5. Συνδιοργάνωση
κοινών
εκδηλώσεων-δραστηριοτήτων
σε
επίπεδο
εκπαιδευτικών, μαθητών/μαθητριών, γονέων και κηδεμόνων (Συμμετοχή των
μαθητών Νηπιαγωγείου σε δραστηριότητες του Δημοτικού (και κυρίως Α΄ και Β΄
τάξης) συμμετοχή των μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης)
σε δραστηριότητες Γυμνασίου με αφορμή διάφορα θέματα π.χ. το επετειακό
έτος για τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση,
σχολικές εορτές με αφορμή τις εθνικές Επετείους, εκδηλώσεις αποφοίτησης από
το Δημοτικό και αντίστοιχες εκδηλώσεις υποδοχής των νέων μαθητών και
μαθητριών στο Γυμνάσιο κ.λ.π.
6. Ολοήμερες επισκέψεις –Συζητήσεις Εργασίας μαθητών και μαθητριών σε
Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια αντίστοιχα καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς-
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Συμπλήρωση εντύπου, στο οποίο τα παιδιά θα καταγράφουν τις εντυπώσεις και
τα συναισθήματά τους από την ολοήμερη αυτή επίσκεψή τους.
7. Συνέχιση επιμορφωτικών υποστηρικτικών Δράσεων καθόλη τη διάρκεια του
διδακτικού έτους, με μεσοδιαστήματα ανατροφοδότησης, αναστοχασμού και
αποτίμησης της προσπάθειας.
8. Διάχυση χρήσιμων/καλών Πρακτικών και Προτάσεων.

Γ. ΦΑΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ
Ακολουθεί ο τελικός αναστοχασμός, η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του
Προγράμματος από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι αναστοχάζονται και αποτιμούν τη
συμβολή τους στη συλλογική προσπάθεια. Η αξιολόγηση του Προγράμματος θα γίνει
μέσω σχετικού Ερωτηματολογίου (Βλ. σ.σ., 30-40) 5.

2η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

<<είτε ως δράσεις εμπλουτισμού και σύνδεσης των επιμέρους γνωστικών
αντικειμένων των εκπαιδευτικών Βαθμίδων>>
(υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 120185/ΓΔ4/24-09-2021 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.)
Στην περίπτωση αυτή, επιλέγουμε από τα παραπάνω ό,τι θεωρούμε
καταλληλότερο, εστιάζοντας στο θέμα του εμπλουτισμού και της σύνδεσης των
γνωστικών αντικειμένων των εκπαιδευτικών Βαθμίδων (Βλέπε ενδεικτικά
Παραδείγματα στον 2ο Τόμο).
-------------------------------------5. Μπορεί να αξιοποιηθεί με τις απαραίτητες αναπροσαρμογές και το Ερωτηματολόγιο διερεύνησης των μαθησιακών αναγκών των
μαθητών και μαθητριών, αν θέλουμε να διαφανούν τυχόν συγκλίνουσες ή αποκλίνουσες τάσεις, με βάση τις αρχικές θέσεις ή
μετασχηματισμός και αλλαγή στάσεων, επιδόσεων, συμπεριφοράς κ.λ.π.
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3ο ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
<<στο πλαίσιο ευρύτερης συναφούς εκπαιδευτικής δράσης/Εργαστηρίου
Δεξιοτήτων>>
(υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 120185/ΓΔ4/24-09-2021 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.)
(π.χ. σε επίπεδο ενδοσχολικής συνεργασίας στο Γυμνάσιο ή διασχολικής συνεργασίας
μεταξύ Δημοτικών και Γυμνασίων, καθώς κάποιοι θεματικοί άξονες είναι κοινοί σε
ορισμένες Τάξεις Δημοτικού και Γυμνασίου π.χ.
Δυνατότητα διασχολικής συνεργασίας (ίδιοι θεματικοί άξονες στην Δ΄Τάξη Δημοτικού και
στην Α΄Τάξη Γυμνασίου και παραπλήσιοι ορισμένοι θεματικοί άξονες Στ΄ Τάξης Δημοτικού
και Α΄ Τάξης Γυμνασίου)
Δ΄ Τάξη Δημοτικού
Α΄ Τάξη Γυμνασίου
1. ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ
Υγεία-Διατροφή-Αυτο-μέριμνα- Οδική ασφάλεια
2. ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
1. Οικολογία - Παγκόσμια και τοπική Φυσική
κληρονομιά
3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ
1. Ανθρώπινα δικαιώματα
4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - Δημιουργική Σκέψη
και Πρωτοβουλία:
1 STEM - Εκπαιδευτική Ρομποτική

ΣΤ΄ Τάξη Δημοτικού
1. ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ:
3. Γνωρίζω το σώμα μου
2. ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
3. Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική Κληρονομιά
3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ
3. Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα
4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - Δημιουργική Σκέψη
και Πρωτοβουλία:
2. Επιχειρηματικότητα - Αγωγή ΣταδιοδρομίαςΓνωριμία με επαγγέλματα

1. ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ
Υγεία-Διατροφή-Αυτο-μέριμνα- Οδική ασφάλεια
2. ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
1. Οικολογία - Παγκόσμια και τοπική Φυσική
κληρονομιά
3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ
1. Ανθρώπινα δικαιώματα
4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - Δημιουργική Σκέψη
και Πρωτοβουλία:
1 STEM - Εκπαιδευτική Ρομποτική

Α΄ Τάξη Γυμνασίου
1. ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ
Υγεία-Διατροφή-Αυτο-μέριμνα- Οδική ασφάλεια
2. ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
1. Οικολογία - Παγκόσμια και τοπική Φυσική
κληρονομιά
3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ
1. Ανθρώπινα δικαιώματα
4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - Δημιουργική Σκέψη
και Πρωτοβουλία:
1 STEM - Εκπαιδευτική Ρομποτική

28

Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Κρήτης, Ιωάννα Ραμουτσάκη, Εκπαιδευτικό, Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Συνεργασίας
<<Εκπαιδευτικές Μεταβάσεις και Διδακτικά Αντικείμενα: Διδακτικές και παιδαγωγικές Παρεμβάσεις>>, Ηράκλειο 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ή και με ενδοσχολική συνεργασία πάνω στις κοινές ή παραπλήσιες Θεματικές Ενότητες
της ίδιας Βαθμίδας (π.χ. Γυμνασίου: Μετάβαση από τη μία Τάξη στην άλλη)
Α΄ Τάξη Γυμνασίου

1. ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ
Υγεία-Διατροφή-Αυτο-μέριμναΟδική ασφάλεια
2. ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
1. Οικολογία - Παγκόσμια και
τοπική Φυσική κληρονομιά
3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ
1. Ανθρώπινα δικαιώματα
4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Δημιουργική Σκέψη και
Πρωτοβουλία:
1 STEM - Εκπαιδευτική Ρομποτική

Β΄ Τάξη Γυμνασίου

1. ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ:
Γνωρίζω το σώμα μου
2. ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
2. Φυσικές Καταστροφές,
Πολιτική προστασία
3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ
2. Εθελοντισμός
διαμεσολάβηση

Γ΄ Τάξη Γυμνασίου

1. ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ:
2. Ψυχική και
Συναισθηματική Υγεία Πρόληψη
2. ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:
3. Παγκόσμια και τοπική
Πολιτιστική Κληρονομιά
3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΩ
3. Συμπερίληψη:
Αλληλοσεβασμός,
διαφορετικότητα

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - Δημιουργική
Σκέψη και Πρωτοβουλία:
1 STEM - Εκπαιδευτική
Ρομποτική

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - Δημιουργική
Σκέψη και Πρωτοβουλία:
2. Επιχειρηματικότητα Αγωγή ΣταδιοδρομίαςΓνωριμία με επαγγέλματα

4η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
στο πλαίσιο <<προαιρετικού Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων>>
(υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 120185/ΓΔ4/24-09-2021 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.),
με βάση τα προβλεπόμενα των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στη συλλογική μας προσπάθεια!
Με τιμή,
η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων
του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης,
Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Τα Ερωτηματολόγια αξιολόγησης του Προγράμματος, τα οποία ακολουθούν για
εκπαιδευτικούς, μαθητές και μαθήτριες, γονείς και κηδεμόνες είναι ενδεικτικά και μπορούν
να εμπλουτιστούν και να συνδιαμορφωθούν περαιτέρω με τη συμβολή όλων των
συνεργαζόμενων μερών:
1. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ) 1
1. Ειδικότητα εκπαιδευτικού
………………………………………………………………………………………………………
2. Φύλο
……………………………………………………………………………………………………..
3.
-

Ιδιότητα
Διευθυντής/Διευθύντρια σχολείου
Νηπιαγωγός
Δάσκαλος/-α
Εκπαιδευτικός άλλης Βαθμίδας
Συντονιστής/Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Π/θμιας Εκπ/σης
Συντονιστής/Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Δ/θμιας Εκπ/σης

4.
-

Σχέση υπηρεσίας
Μόνιμος/-η εκπαιδευτικός
Αναπληρωτής/Αναπληρώτρια
Ωρομίσθιος/-α

5. Ηλικιακή ομάδα
- 25-30
- 35-40
- 40-50
- Άνω των 50
---------------------------------------------------1.

Το Ερωτηματολόγιο προσαρμόζεται σε φόρμα Google. Αντίστοιχα Ερωτηματολόγια συμπληρώνονται από
μαθητές/μαθήτριες, γονείς και κηδεμόνες.
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6. -Πώς θα αξιολογούσατε την συνολική εμπειρία σας από το Πρόγραμμα;
-Εξαιρετική
- Πολύ καλή
- Μέτρια
- Μη ικανοποιητική
7. -Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις;
Συμφωνώ
απολύτως

1. Η ποιότητα του Προγράμματος
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μου
2. Οι στόχοι που είχαν τεθεί` έχουν
επιτευχθεί
3. Απέκτησα πρακτικές ιδέες για το
πώς μπορώ να βοηθήσω τους
μαθητές και τις μαθήτριές μου να
μεταβούν στην επόμενη Βαθμίδα ή
Τάξη, βελτιώνοντας τη διδασκαλία
μου και υποστηρίζοντας τη συνέχεια
στη μαθησιακή διαδικασία
4. Θα διαμόρφωνα σε συνεργασία με
συναδέλφους μου και άλλο
Πρόγραμμα Μετάβασης;
5. Αισθάνομαι ικανοποιημένος/-η,
γιατί δημιούργησα κάτι ουσιαστικό,
δημιουργικό και καινοτόμο σε
συνεργασία και με τους/τις
συναδέλφους, τους μαθητές και τις
μαθήτριες, με τους γονείς και
κηδεμόνες
6. Οι συζητήσεις,
οι ανταλλαγές απόψεων, ιδεών και
καλών Πρακτικών κατά τη
διάρκεια του Προγράμματος ήταν
πολύ χρήσιμες
7. Θα συνιστούσα αυτό το
εκπαιδευτικό Πρόγραμμα και σε
άλλους/-ες συναδέλφους,
μαθητές/μαθήτριες, γονείς και
κηδεμόνες;
8. Το Πρόγραμμα αναβάθμισε,
συνολικά, τη σχολική ζωή

Συμφωνώ

Διαφωνώ
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8. - Μετά τη συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό – διεπιστημονικό
Πρόγραμμα σε τι βαθμό συμφωνείτε με τις ακόλουθες Προτάσεις;
Συμφωνώ
απολύτως

1. Με την εφαρμογή του
Προγράμματος κατανόησα καλύτερα
Θέματα Διδακτικής Μεθοδολογίας των
διδακτικών Αντικειμένων της
ειδικότητάς μου υπό το πρίσμα της
Μετάβασης και αισθάνομαι
μεγαλύτερη σιγουριά και επάρκεια
2. Με την εφαρμογή του
Προγράμματος κατανόησα καλύτερα
παιδαγωγικά θέματα που σχετίζονται
με τις εκπαιδευτικές Μεταβάσεις, τη
σχολική ζωή, την ηλικία και την εν γένει
συμπεριφορά των μαθητών και
μαθητριών
3. Μετά την εφαρμογή του
Προγράμματος απέκτησα νέες και
χρήσιμες γνώσεις, δεξιότητες,
ικανότητες και εμπειρίες
4. Με την εφαρμογή του
Προγράμματος αισθάνομαι ότι
εξελίχθηκα ατομικά και επαγγελματικά
5. Οι μαθητές και οι μαθήτριες
ανταποκρίθηκαν εξαιρετικά και
βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στα
μαθήματα, τη στάση τους απέναντι σε
αυτά και την εν γένει συμπεριφορά
τους
6. Οι μαθητές και οι μαθήτριες χάρηκαν
τη συνεργασία και τις Δραστηριότητες
7. Οι μαθητές και οι μαθήτριες
απέκτησαν εφόδια για την ομαλή
Μετάβασή τους στην επόμενη βαθμίδα
ή Τάξη
8. Με την εφαρμογή του
Προγράμματος ενισχύθηκαν ποικίλες
δεξιότητες ζωής
9. Η συνεργασία μου με
εκπαιδευτικούς άλλης Βαθμίδας ή
Τάξης μου προσέφερε νέες γνώσεις και
ιδέες στις διδακτικές και παιδαγωγικές
μου Πρακτικές

Συμφωνώ

Διαφωνώ
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10. Η αλληλοδιδακτική μεταξύ
συναδέλφων, μαθητών και μαθητριών,
γονέων και κηδεμόνων ήταν πολύ
εποικοδομητική
11. Γνώρισα συμμετέχοντες με τις ίδιες
προσδοκίες, ανησυχίες, αναζητήσεις
και έμαθα από αυτούς
12. Κατά την υλοποίηση του
Προγράμματος αξιοποιήθηκαν και
ψηφιακά εργαλεία και μέσα

9. Παρακαλώ αξιολογήστε το καθένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Εξαιρετική

Η Δομή του
Προγράμματος
Η Φάση
Προετοιμασίας
υλοποίησης του
Προγράμματος
Η Φάση υλοποίησης
του Προγράμματος
Οι Φάσεις
Αναστοχασμού και
Αλληλοτροφοδότησης
Η Φάση αξιολόγησης
του Προγράμματος
Οι Δραστηριότητες
Το Ημερολόγιο
Δραστηριοτήτων
Η ανταπόκριση των
μαθητών και
μαθητριών στο
Πρόγραμμα
Η ανταπόκριση των
γονέων και
κηδεμόνων στο
Πρόγραμμα

Πολύ καλή

Μέτρια

Μη
ικανοποιητική
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Η Ανταλλαγή ιδεών
και καλών
Πρακτικών
Η δια ζώσης
Αλληλεπίδραση και
επικοινωνία
Η Αλληλεπίδραση
μέσω ψηφιακών
εργαλείων

10. Ποιοι ήταν οι κυριότεροι λόγοι για τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα;
……………………………………………………………………………………………………………………………
11. Πώς αξιολογήσατε το μαθησιακό αποτέλεσμα που παραλάβατε από την προηγούμενη
τάξη ή Βαθμίδα;
- μέσω διαγνωστικής αξιολόγησης
- μέσω ανατροφοδοτικής διαμορφωτικής αξιολόγησης
- μέσω Συζήτησης με τα παιδιά
- μέσω συνδυασμού των παραπάνω
- μέσω άλλου τρόπου (προσδιορίστε)
……………………………………………………………………………….

12. Ποιες ήταν οι κυριότερες διδακτικές και παιδαγωγικές σας Παρεμβάσεις και πώς
αυτές βελτίωσαν το μαθησιακό και παιδαγωγικό αποτέλεσμα στο τμήμα σας,
υποστηρίζοντας την ομαλή Μετάβαση των παιδιών στην επόμενη εκπαιδευτική
Βαθμίδα ή τάξη;
……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
13.- Κατά μέσο όρο, πόση ώρα αφιερώνετε στην προετοιμασία των επιμέρους
δραστηριοτήτων;
Μεταξύ1-2 ωρών
Μεταξύ 2-3 ωρών
Περισσότερες των 3 ωρών
14. -Ποια ήταν η/οι καλύτερη/-ες στιγμή/-ές του Προγράμματος;
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
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15.- Υπήρξε κάτι που σας δυσκόλεψε στο Πρόγραμμα και τι ήταν αυτό;
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

16.- Ποια ειδικότερα εκπαιδευτικά θέματα θα επιθυμούσατε να δείτε σε
μελλοντικά στο Πρόγραμμα;
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
17. - Έχετε να καταθέσετε κάποια Πρόταση σχετικά με τη βελτίωση του
Προγράμματος;
…………………………………………………………………………………………………………………..
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2. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ)

1. Φύλο
……………………………………………………………………………………………………..
2. Εκπαιδευτική Βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο)
…………………………………………………………………………………………………..
3. Τάξη
…………………………………………………………………………………………………..

4. – Σας άρεσε το συγκεκριμένο Πρόγραμμα;
- Πάρα πολύ
- Πολύ
- Αρκετά
- Καθόλου
5. -Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω προτάσεις;
Πολύ

1. Το Πρόγραμμα ανταποκρίθηκε σε αυτό
που ήθελα/στις προσδοκίες μου
2.Απέκτη ιδέες και γνώσεις για το πώς
μπορώ να περάσω/να μεταβώ ομαλότερα
και ασφαλέστερα από τη μία Εκπαιδευτική
Βαθμίδα στην άλλη και από τη μία Τάξη
στην άλλη
3.Απέκτησα ιδέες και γνώσεις για το πώς
μπορώ να βοηθήσου και άλλους
συμμαθητές και συμμαθήτριές μου να
περάσουν /να μεταβούν ομαλότερα και
ασφαλέστερα από τη μία Εκπαιδευτική
Βαθμίδα στην άλλη και από τη μία Τάξη
στην άλλη

Αρκετά

Καθόλου
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4. Θα συμμετείχα ξανά στο ίδιο
Πρόγραμμα
5. Αισθάνομαι ικανοποιημένος/-η, γιατί
γνώρισα καινούριους φίλους/-ες,
δημιούργησα κάτι όμορφο με τους
συμμαθητές και τις συμμαθήτριες,
τους /τιε εκπαιδευτικούς, τους γονείς και
κηδεμόνες;
6. Οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια του
Προγράμματος ήταν πολύ χρήσιμες
7. Θα συνιστούσα αυτό το εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα και σε άλλους/-ες
συμμαθητές/συμμαθήτριες, γονείς και
κηδεμόνες
8. Χάρηκα τη συνεργασία και τις
Δραστηριότητες
9. Το Πρόγραμμα, συνολικά, με βοήθησε
πολύ ως μαθητή/μαθήτρια και ως άνθρωπο
10. Πιστεύω ότι το Πρόγραμμα, συνολικά,
βελτίωσε τη σχολική ζωή

6. Τι σου άρεσε περισσότερο στο Πρόγραμμα;
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
7. - Υπήρξε κάτι που σε δυσκόλεψε στο Πρόγραμμα και τι ήταν αυτό;
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

8. – Θα είχες να προτείνεις κάτι για τη βελτίωση του Προγράμματος;
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ)

1.Φύλο
……………………………………………………………………………………………………..
2.Ηλικιακή ομάδα
- 25-30
- 35-40
- 40-50
- Άνω των 50
3-Πώς θα αξιολογούσατε την συνολική εμπειρία σας από το Πρόγραμμα;
-Εξαιρετική
- Πολύ καλή
- Μέτρια
- Μη ικανοποιητική

4. Εκπαιδευτική Βαθμίδα (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο), στην οποία
φοιτά το παιδί σας
…………………………………………………………………………………………………..
5. Τάξη
…………………………………………………………………………………………………..

6. – Σας άρεσε το συγκεκριμένο Πρόγραμμα;
- Πάρα πολύ
- Πολύ
- Αρκετά
- Καθόλου
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5. -Σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις παρακάτω Προτάσεις;
Συμφωνώ

Διαφωνώ

1. Η ποιότητα του Προγράμματος ανταποκρίθηκε
σε αυτό που ήθελα/στις προσδοκίες μου
2.Απέκτησα ιδέες και γνώσεις για το πώς μπορώ
να βοηθήσω τα παιδιά μου περάσουν/να μεταβούν
ομαλότερα και ασφαλέστερα από τη μία
Εκπαιδευτική Βαθμίδα στην άλλη και από τη μία
Τάξη στην άλλη
3.Θα συμμετείχα ξανά στο ίδιο Πρόγραμμα
4. Αισθάνομαι ικανοποιημένος/-η, γιατί γνώρισα
καινούριους φίλους/-ες, δημιούργησα κάτι όμορφο
με τα παιδιά, τους συμμαθητές και τις
συμμαθήτριες τους,
τους /τις εκπαιδευτικούς, τους γονείς και
κηδεμόνες και των άλλων παιδιών;
6. Οι συζητήσεις κατά τη διάρκεια του
Προγράμματος ήταν πολύ χρήσιμες
7. Θα συνιστούσα αυτό το εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα και σε άλλους/-ες γονείς και
κηδεμόνες
8. Ευχαριστήθηκα τη συνεργασία και τις
Δραστηριότητες
9. Το Πρόγραμμα, συνολικά, με βοήθησε πολύ ως
γονέα/κηδεμόνα και ως άνθρωπο
10. Πιστεύω ότι το Πρόγραμμα, συνολικά,
βελτίωσε τη συμπεριφορά και την επίδοση του
παιδιού μου στο σχολείο
11. Πιστεύω ότι το Πρόγραμμα, συνολικά,
βελτίωσε και την οικογενειακή ζωή

7. Τι σας άρεσε περισσότερο στο Πρόγραμμα;
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
8. - Υπήρξε κάτι που σας δυσκόλεψε στο Πρόγραμμα και τι ήταν αυτό;
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
9. – Θα είχατε να προτείνετε κάτι για τη βελτίωση του Προγράμματος;
…………………………………………………………………………………………………………………..
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΙΛΟΛΟΓΟΥΣ) 1
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)
(Έγγραφο υπ’αρ. πρωτ. 103/2-2-2015,
Σχ. Συμβούλου Φιλολόγων, Ι.Α.Ραμουτσάκη,
Χανιά, 2015)

Επίπεδο Ανάγνωσης :
1) Παρατηρείτε δυσκολίες στην ανάγνωση των κειμένων από τους μαθητές και τις μαθήτριες και ποιες είναι
αυτές;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2) Με βάση την εμπειρία σας, ποιες Πρακτικές, θα χαρακτηρίζατε ως <<καλές/χρήσιμες>>, τις οποίες έχετε
ακολουθήσει, για την ενδυνάμωση της αναγνωστικής ικανότητας των μαθητών και μαθητριών σας;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..

3) - Ποιον/-α μαθητή/-τρια θα χαρακτηρίζατε <<επαρκή αναγνώστη>> και γιατί ;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
4) - Πότε, κατά τη γνώμη σας, ένας μαθητής/μία μαθήτρια επιτυγχάνει <<κριτική ανάγνωση>> των
κειμένων και πώς πιστεύετε ότι μπορεί να υποστηριχθεί καλύτερα ως μαθησιακή διαδικασία μέσα στην
Τάξη;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Επίπεδο Ακρόασης :
1) - Παρατηρείτε δυσκολίες, κατά την ακρόαση κειμένων από τους μαθητές και τις μαθήτριες και ποιες είναι
αυτές ;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
---------------------------1.Το συγκεκριμένο Ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί και από εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
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2)

Ποιες Πρακτικές πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσαν, για να ενισχύσετε την ενεργητική ακρόαση των μαθητών
σας ;
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Επίπεδο Κατανόησης :

1) -Παρατηρείτε δυσκολίες στην κατανόηση των κειμένων από τους μαθητές και τις μαθήτριες και ποιες είναι
αυτές;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2) - Σε ποιο είδος ή σε ποια είδη κειμένων οι μαθητές και οι μαθήτριες δυσκολεύονται περισσότερο;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

3) - Ποιες χρήσιμες Πρακτικές αξιοποιείτε στην τάξη, για να ενισχύσετε την ικανότητα κατανόησης και
πρόσληψης ενός κειμένου (προφορικού ή γραπτού ;)
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Επίπεδο Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου:
1) -Οι μαθητές και οι μαθήτριές σας παράγουν εύκολα γραπτό και προφορικό λόγο;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2) -Σε ποια, κατά τη γνώμη σας φάση, δυσκολεύονται περισσότερο, κατά την παραγωγή γραπτού λόγου:
α) προσυγγραφικό στάδιο : οργάνωση των σκέψεων και ιεράρχηση των ιδεών,
β) συγγραφικό στάδιο: ανάπτυξη παραγράφων, σύμπτυξη- περιληπτική απόδοση κειμένων, τήρηση
επικοινωνιακού πλαισίου, τήρηση κειμενικών λειτουργιών:
- Προθετικότητας : το σύνολο των προθέσεων που διέπουν το κείμενο του μαθητή- Συμφωνούν οι
προθέσεις αυτές με το επικοινωνιακό πλαίσιο που έχει τεθεί ;
- Καταστασιακότητας : σχετίζεται με το ευρύτερο περιβάλλον, την εποχή, τα βιώματα, την παιδεία, την
καλλιέργεια, την κοσμοθεωρία, τη στάση ζωής του μαθητή- Πομπού.
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-Πληροφορητικότητας: το σύνολο των πληροφοριών που μας δίνει το κείμενο, η επάρκεια,
η ποιότητα, η πρωτοτυπία και η πειστικότητα των πληροφοριών αυτών
- Συνοχής: γλωσσικής αλληλουχίας, αφορά στη γλώσσα και πραγματοποιείται με τη βοήθεια
διαρθρωτικών λέξεων και φράσεων
- Συνεκτικότητας: νοηματικής αλληλουχίας, αφορά στα νοήματα
- Διακειμενικότητας : η σχέση του κειμένου, η ΄΄συνομιλία΄΄ του με άλλα παράλληλα κείμενα ή έργα
τέχνης (εάν κριθεί απαραίτητο).
- Αποδεκτότητας: η αποδοχή (θετική ή αρνητική) ενός κειμένου από το Δέκτη/-ες. Εδώ, ελέγχεται αν
τελικά έχει επιτευχθεί ο αρχικός στόχος του μαθητή- Πομπού.

γ) μετασυγγραφικό στάδιο: παράδοση γραπτού κειμένου, χωρίς επανάληψη και διόρθωση λαθών από το/τη
μαθητή/-τρια
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3) -Ποιες διδακτικές ενέργειες, καλές Πρακτικές ακολουθείτε για την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της
παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου των μαθητών σας;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

4) -Πώς αντιμετωπίζετε ειδικότερα τα προβλήματα ορθογραφίας και εμπλουτισμού του λεξιλογίου τους;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5) -Τι άλλο θα προτείνατε,
α) για να βελτιωθούν οι γλωσσικές επιδόσεις των μαθητών σας και
β) για να καλυφθούν οι επιμορφωτικές σας ανάγκες, σχετικά με την αποτελεσματικότερη διδασκαλία του
μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας/Έκφρασης- Έκθεσης ;
………………………………………………………………………………………………………………
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ
ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ)
(Έγγραφο υπ’αρ. πρωτ. 103/2-2-2015,
Σχ. Συμβούλου Φιλολόγων, Ι.Α.Ραμουτσάκη,
Χανιά, 2015)

Επίπεδο Ανάγνωσης :
1) Διαβάζετε με ευκολία και άνεση τα διάφορα κείμενα και, αν όχι, σε ποιους παράγοντες θα αποδίδατε αυτή
τη δυσκολία;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

2) Ποιες Πρακτικές πιστεύετε ότι θα σας βοηθούσαν στο σχολείο και στο σπίτι, για να αποκτήσετε ευχέρεια
στην ανάγνωση;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3) Τι έχετε κάνει εσείς, έως τώρα, για να βελτιώσετε την αναγνωστική σας ικανότητα;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Επίπεδο Ακρόασης :
1) Πότε ακούτε με προσοχή έναν/μια ομιλητή/-τρια;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Επίπεδο Κατανόησης :
1) - Κατανοείτε τα κείμενα που διαβάζετε; Επιλέξτε το επίπεδο κατανόησης που πιστεύετε ότι σας
αντιπροσωπεύει:

1. Καθόλου

2. Μέτρια

3. Καλά

4. Πολύ καλά

5. Εξαιρετικά

2) - Κάποιες φορές χρειάζεται να αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στα κείμενα, για να τα κατανοήσετε. Τι θα
σας βοηθούσε σε αυτό;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3) - Πότε για σας η κατανόηση ενός κειμένου είναι εύκολη;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Επίπεδο Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου:
1) Παράγετε με άνεση γραπτό ή προφορικό λόγο ; Πού δυσκολεύεστε περισσότερο ;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2) Σε ποια, κατά τη γνώμη σας φάση, δυσκολεύεστε περισσότερο, κατά την παραγωγή γραπτού λόγου :
α) προσυγγραφικό στάδιο : οργανώνετε τις σκέψεις σας και ιεραρχείτε τις ιδέες σας με σχετική ευκολία ;
………………………………………………………………………………………………………………
β) συγγραφικό στάδιο: Αναπτύσσετε τις προτάσεις, τις περιόδους, τις παραγράφους, δημιουργείτε την
περίληψη των κειμένων, με ευκολία και άνεση ;
……………………………………………………………………………………………………………

- Τηρείτε το επικοινωνιακό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν το κείμενο δηλ. τις κειμενικές λειτουργίες ;
- Προθετικότητα : το σύνολο των προθέσεων που διέπουν το κείμενό σας (- πού δηλ. στοχεύετε, τι θέλετε
να πετύχετε με το κείμενο που συντάσσετε ;)
- Καταστασιακότητα : σχετίζεται με το ευρύτερο περιβάλλον, την εποχή, τα βιώματα, την παιδεία, την
καλλιέργεια, τη στάση ζωής σας,
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-Πληροφορητικότητα: το σύνολο των πληροφοριών που μας δίνει το κείμενό σας, η επάρκεια, η
ποιότητα, η πρωτοτυπία και η πειστικότητα των πληροφοριών αυτών
- Συνοχή : γλωσσική αλληλουχία, αφορά στη γλώσσα και πραγματοποιείται με τη βοήθεια
διαρθρωτικών λέξεων και φράσεων
- Συνεκτικότητα: νοηματική αλληλουχία, αφορά στα νοήματα
- Διακειμενικότητα : η σχέση του κειμένου, η ΄΄συνομιλία΄΄ του με άλλα παράλληλα κείμενα ή έργα
τέχνης(εάν κριθεί απαραίτητο).
- Αποδεκτότητα: η αποδοχή (θετική ή αρνητική) ενός κειμένου από το Δέκτη/-ες. Εδώ ελέγχεται αν τελικά
έχει επιτευχθεί ο αρχικός σας στόχος.
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

γ) μετασυγγραφικό στάδιο: Παραδίδετε το γραπτό σας, συνήθως, αμέσως, χωρίς επανάληψη και διόρθωση
των πιθανών λαθών ή το επεξεργάζεστε περισσότερο;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

3) Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να βελτιώσετε τη γλωσσική σας ικανότητα;
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία !

49

Ακολουθούν, ενδεικτικά, οι τίτλοι ορισμένων από τα επιμορφωτικά- Επιστημονικά Σεμινάρια
στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του αντίστοιχου Εκπαιδευτικού-Διεπιστημονικού Προγράμματος για
τις Εκπαιδευτικές Μεταβάσεις με εστίαση στα διδακτικά Αντικείμενα (Διδακτικές και παιδαγωγικές
Παρεμβάσεις), τα οποία διοργάνωσε και υλοποίησε η συγγραφέας, Ιωάννα Α. Ραμουτσάκη,
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης,
(τα περισσότερα σε συνεργασία με τη Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Σωτηρία Μαρτίνου και άλλους/-ες Σ.Ε.Ε. του
ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης)

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ-ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ
ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1) Επιστημονική Εσπερίδα «Υγιεινή του Σχολείου και ατομική Υγιεινή σε συνθήκες
κανονικότητας και επιδημικής κρίσης- Θεωρία και Πράξη: Επιστημονικό Θεωρητικό ΠλαίσιοΔιδακτική Μεθοδολογία- Εφαρμογή στη διδακτική Πράξη» σε συνεργασία με τη Σ.Ε.Ε. ΠΕ70,
Σωτηρία Μαρτίνου, και τον Ομότιμο Καθηγητή Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Αντ. Καφάτο, τον Καθηγητή Πνευμονολογίας της Σχολής Επιστημών
Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Ν. Τζανάκη, την Επίκουρη Καθηγήτρια Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Ιατρικής, κ. Ι. Τσιλιγιάννη και την Προϊσταμένη της Μ.Ε.Θ. του Νοσοκομείου Αγίου
Νικολάου, κ. Μ. Λαμπράκη (Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου 2020 ) (υπ’αρ. πρωτ. Φ2/1721/7- 10- 2020)

2) Διαδικτυακό Σεμινάριο στο Πρόγραμμα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης <<Κύκλοι επιμόρφωσης για την
εξ αποστάσεως Εκπαίδευση>>: (Μετάβαση, Νεοελληνική Γλώσσα/ Έκφραση-Έκθεση και
Διαφοροποιημένη Διδασκαλία) <<Νεοελληνική Γλώσσα/ Έκφραση-Έκθεση και Διαφοροποιημένη
Διδασκαλία: ενδεικτικό Παράδειγμα για τη Διδασκαλία των Προθέσεων>> σε συνεργασία με τη
Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Σωτηρία Μαρτίνου (Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου 2020), (υπ’αρ. πρωτ. Φ2/2047/25-112020)
3) Διαδικτυακό Σεμινάριο του Κύκλου Επιμορφωτικών Σεμιναρίων για την Επέτειο
συμπλήρωσης των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, με
αφορμή και την Ημέρα εορτασμού της Ελληνικής Γλώσσας (9η Φεβρουαρίου) και στο πλαίσιο
του Εκπαιδευτικού Προγράμματος για τις Εκπαιδευτικές Μεταβάσεις (1821 και Λογοτεχνία, με
θέμα: «Αξίες και στάσεις ζωής στους Ελεύθερους Πολιορκημένους του Διονύσιου Σολωμού –1821,
Λογοτεχνία, Ιστορία και Τέχνη με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.» σε συνεργασία με τη Σ.Ε.Ε. ΠΕ70,
Σωτηρία Μαρτίνου(Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2021) (υπ’αρ. πρωτ. Φ2/109/27-01 – 2021)
4) «Διαδικτυακής επιστημονικής Εσπερίδας 1821 και Τοπική Ιστορία στο πλαίσιο της
Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, «1821 στο πλαίσιο της Τοπικής, Εθνικής και
Οικουμενικής Ιστορίας: Προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες με αξιοποίηση συμβατικών
και διαδραστικών μαθησιακών περιβαλλόντων» με αφορμή την Επέτειο συμπλήρωσης των 200
χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821» (Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021)
(υπ’αρ. πρωτ. Φ2/ 458//16 -03 – 2021) σε συνεργασία με τη Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Σωτηρία Μαρτίνου. Στην
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Εσπερίδα συμμετείχε και η Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπειρου, Μ.Παπαευσταθίου με τους/τις
συναδέλφους σχολείων επιστημονικής αρμοδιότητάς της.

5) Εργαστηριακή, Επιστημονική-Επιμορφωτική Εσπερίδα 1821 και Τοπική Ιστορία στο πλαίσιο
της Μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, με τίτλο «1821, διαδραστικά εκπαιδευτικά
περιβάλλοντα και δημιουργικές δραστηριότητες: Δημιουργία εκπαιδευτικών video, παιχνιδιών και
δημιουργικών δραστηριοτήτων με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, ιστορικών και λογοτεχνικών
κειμένων (αξιοποίηση του ποιητικού έργου της Αντωνούσας Καμπουράκη στη διδακτική Πράξη),
στο πλαίσιο υποστήριξης και ανάδειξης των δράσεων των σχολείων, με αφορμή το επετειακό
έτος για την Ελληνική Επανάσταση» (Δευτέρα, 12-4-2021) (υπ’αρ. πρωτ. Φ2/771/29-3-2021) Στην
Εσπερίδα συμμετείχε και η Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπειρου, Μ.Παπαευσταθίου με τους/τις
συναδέλφους σχολείων επιστημονικής αρμοδιότητάς της.

6) Εργαστηριακή, Επιστημονική-Επιμορφωτική Εσπερίδα «Ανατροφοδότησης και προετοιμασίας
για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 με αξιοποίηση στατιστικών δεδομένων των Πανελλαδικών
Εξετάσεων 2020 για τα φιλολογικά μαθήματα και με Εργαστήρια προσομοίωσης -πειραματικής
Βαθμολόγησης γραπτών δοκιμίων μαθητών/μαθητριών Γ΄ τάξης Λυκείου- Πανελλαδικές
Εξετάσεις και Εκπαιδευτικές Μεταβάσεις» (Πέμπτη, 20 Μαΐου 2021) (υπ’αρ. πρωτ. Φ2/ 1283/105-2021). Στην Εσπερίδα συμμετείχε και η Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ηπειρου, Μ.Παπαευσταθίου
με τους/τις συναδέλφους σχολείων επιστημονικής αρμοδιότητάς της.

7) Διαδικτυακή επιμορφωτική Εσπερίδα Ανατροφοδότησης στο πλαίσιο του ΕκπαιδευτικούΔιεπιστημονικού Προγράμματος Μετάβασης για τα διδακτικά Αντικείμενα (24-5-2021), με την
επιστημονική επιμέλεια της Ιωάννας Α. Ραμουτσάκη, Συντονίστριας Ε.Ε. Φιλολόγων, και τη
συνεργασία της Σ.Ε.Ε. ΠΕ70, Σωτηρίας Μαρτίνου (υπ’αρ. πρωτ. Φ2/1399/18-5-2021) - Κεντρικό
θέμα: «Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς,
Συντονιστές/Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου και υποστηρικτικές Δομές ΕκπαίδευσηςΔιδακτικές και παιδαγωγικές Παρεμβάσεις» (Σχετ. και με την Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. 44310/16-042021) κ.ά.
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