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Στόχος Βελτίωσης:

Η γνωριμία των μαθητών/μαθητριών με τα εννέα χωριά απ΄ όπου προέρχονται οι μαθητές/μαθήτριες του
σχολείου μας. Περιήγηση,φωτογράφιση,ξενάγηση,ιστορία.

Σχέδιο Δράσης: Μαθαίνω για τον τόπο μου
Άξονας: Σχολείο και κοινότητα
Συντονιστής Δράσης: ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Ο γενικότερος στόχος του προτεινόμενου σχεδίου δράσης που εντάσσεται στον άξονα «Διδασκαλία, μάθηση και
αξιολόγηση» είναι να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τον τόπο κατοικίας των συμμαθητών τους. Το συγκεκριμένο
θέμα επιλέχτηκε,  επειδή οι μαθητές που προέρχονται από εννιά διαφορετικά δημοτικά διαμερίσματα,  θα
γνωρίσουν αρχικά την ιστορία του χωριού τους κι έπειτα των γειτονικών χωριών. Θα επιδιωχθεί η γνώση του
ιστορικού τοπίου και της τοπικής ιστορίας.

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

α) Νοέμβριος- Δεκέμβριος: Οργάνωση-συζήτηση  και συντονισμός των μαθητών από τους εκπ/κούς της  Ομάδας
Δράσης σύμφωνα με τους στόχους της Δράσης.

β) Ιανουάριος – Μάιος: Κάθε ομάδα θα επισκεφτεί αξιόλογα σημεία του δημοτικού διαμερίσματος στο οποίο
κατοικεί και θα πάρει φωτογραφίες, θα πάρει συνεντεύξεις από γέροντες της περιοχής  και θα συγκεντρώσει το
υλικό.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε διαφορετικά δημοτικά διαμερίσματα από αυτά που διαμένουν

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Ανθρώπινοι πόροι: Εκπαιδευτικοί ομάδας δράσης, μαθητές ανά δημοτικό
διαμέρισμα, συνδρομή από το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων
Υλικοί Πόροι:



 Οι  φάκελοι των μαθητών εξοπλισμένοι με γραφική ύλη, κασετόφωνο δημοσιογραφικό ή κινητό τηλέφωνο για τις
προφορικές μαρτυρίες, φωτογραφική μηχανή, παλιές και νεότερες φωτογραφίες,  Η/Υ κ.α.

Μέσα- ερευνητικά εργαλεία:,

Χωρισμός σε επιμέρους ομάδες (ανά χωριό), στοχοθεσία, αναζήτηση , αξιοποίηση και επεξεργασία των
πληροφοριών, επανατροφοδότηση, επισκέψεις και καταγραφή διηγήσεων.

Πηγές: βιβλία γύρω από την ιστορία του κάθε χωριού, γραμμένα από ντόπιους συγγραφείς ή απλούς ανθρώπους,
προφορικές μαρτυρίες κυρίως από γέροντες της περιοχής, οπτικοακουστικό  υλικό από τους τοπικούς  συλλόγους.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Να επιτευχθούν οι στόχοι που τέθηκαν, να εμπλακούν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές στη δράση, να
ενεργοποιηθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα τοπικής ιστορίας, να έλθουν σε επαφή με τους
ηλικιωμένους των χωριών τους και τέλος να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά μεταξύ τους κατακτώντας
παράλληλα γνώσεις και εμπειρίες

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Καταγραφή των απόψεων των παιδιών για την ποιοτική αξία της δράσης και για τα οφέλη που απέκτησαν,

Σύνταξη και συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

 Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων μέσω του υλικού που θα παραχθεί.

Ανατροφοδότηση - Προτάσεις ΣΕΕ

Β. Υλοποίηση της Δράσης

Περιγραφή

Γ. Αποτίμηση της Δράσης

Προτάσεις για συνέχιση της Δράσης/ για νέες Δράσεις το επόμενο έτος

Προτάσεις για αναγκαίες επιμορφώσεις στο πλαίσιο της δράσης

Προτάσεις για αξιοποίηση των πρακτικών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Επιμορφώσεις που τυχόν υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης

Υλικό που παρήχθη ή αξιοποιήθηκε

Δυσκολίες που παρουσιάστηκαν

Παράμετροι που διευκόλυναν την επίτευξη των στόχων



Βαθμός επίτευξης των στόχων που είχαν τεθεί

Αποτελέσματα της Δράσης

Αλλαγές σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό (εφόσον υπήρξαν)


