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Α. Σχεδιασμός της Δράσης

Αναγκαιότητα - Στόχοι

Η δράση εντάσσεται στον άξονα «Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση» και έχει στόχο να προάγει την αγάπη
για το βιβλίο και τη λογοτεχνία, πράγματα σημαντικά για την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη κάθε εφήβου. Η
ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων - και κατ’ επέκταση η φιλαναγνωσία - κατέχει κεντρική θέση στη διδασκαλία
καθώς δίνει αφορμή για προεκτάσεις σε πολλά επίπεδα μάθησης και ανάπτυξης της προσωπικότητας του παιδιού.

 

Ενέργειες & χρονοδιάγραμμα υλοποίησης

Με χρήματα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων αγοράστηκαν 23 αντίτυπα του βιβλίου «Ο μικρός μονομάχος»
της Βασιλικής Νευροκοπλή. Οι δεκαεπτά μαθητές/μαθήτριες του τμήματος Β1 και οι τέσσερις εκπαιδευτικοί της
δράσης  παρέλαβαν από ένα. Το βιβλίο θα διαβαστεί ολόκληρο μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας παρουσία-εκ
περιτροπής- ενός από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί θα συντονίζουν την ανάγνωση και
θα παρεμβαίνουν τονίζοντας κατάλληλα σημεία του λογοτεχνικού έργου και συντονίζοντας δράσεις σχετικά με
τα θέματα που ανακύπτουν (Εφηβεία, κίνδυνοι διαδικτύου, Τρίτη Ηλικία, χάσμα γενεών, αξία φιλίας,
αλληλεγγύη). Οι δράσεις θα περιλαμβάνουν καλλιτεχνικές δημιουργίες, σύντομες αναλύσεις, δραματοποίηση
κλπ.. Η ανάγνωση του βιβλίου αναμένεται - πέρα από τη λογοτεχνική απόλαυση- να ενεργοποιήσει τους
μαθητές/τις μαθήτριες να εντρυφήσουν σε σημαντικά ζητήματα που άπτονται της γενικότερης πνευματικής τους
ανάπτυξης. Στο τέλος της δράσης οι μαθητές/μαθήτριες θα κρατήσουν το αντίτυπό τους ως ενθύμιο της δράσης
και του σχολείου.

Στο διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου θα ολοκληρωθεί η ανάγνωση και έως το τέλος του σχολικού έτους θα
υλοποιηθούν ποικίλες δραστηριότητες, όπως  η κατασκευή αφίσας, σελιδοδεικτών, δημιουργία κόμικ,
δραματοποίηση αποσπάσματος του έργου, ώστε να εμπλακούν ενεργά οι μαθητές/τριες. Επίσης, η  δράση αυτή θα
συνδυαστεί με τη δράση «Σχολική βιβλιοθήκη», με στόχο  οι μαθητές/τριες να εμπλακούν σε ποικίλες
δραστηριότητες που συνδέονται με την αγάπη προς το βιβλίο. Τέλος, οι δράσεις θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση-
αφιέρωμα στο συγκεκριμένο βιβλίο, παρουσία όλων των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών του σχολείου. Στόχος



της παρουσίασης είναι να διαχυθούν τόσο τα μηνύματα του ίδιου του βιβλίου  όσο και το πνεύμα της
συνεργασίας και της φιλαναγνωσίας και να γίνουν και οι υπόλοιποι  μαθητές/τριες του σχολείου κοινωνοί του
εγχειρήματος.

Πόροι – μέσα - ερευνητικά εργαλεία

Στη δράση εμπλέκονται τέσσερις εκπαιδευτικοί ΠΕ02. Σε ώρες διδασκαλίας τους θα αναγιγνώσκεται το βιβλίο
και θα γίνονται οι παρεμβάσεις σε κοινωνικά θέματα που ανακύπτουν. Ο προσδιορισμός του απαιτούμενου
χρόνου ενασχόλησης των εκπαιδευτικών είναι δύσκολος, αλλά εκτιμάται ότι συνολικά δεκαπέντε διδακτικές
ώρες επαρκούν για την ολοκλήρωση της ανάγνωσης.Ο αναγκαίος εξοπλισμός είναι τα αντίτυπα του βιβλίου, οι
Η/Υ του σχολείου αν κάποιος μαθητής/μαθήτρια διενεργήσει κάποια έρευνα στο διαδίκτυο και σχετικά βιβλία
από τη σχολική βιβλιοθήκη. Το κόστος της αγοράς των βιβλίων έχει καλυφθεί από το Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων του σχολείου.Προκειμένου να παρακολουθείται και να αξιολογείται η πορεία υλοποίησης της δράσης
θα τηρείται ημερολόγιο με ευθύνη των εκπαιδευτικών της δράσης.

Κριτήρια επιτυχίας της Δράσης

Τα κριτήρια επιτυχίας της δράσης είναι :

Η ολοκλήρωση της ανάγνωσης του βιβλίου στα καθορισμένα χρονικά πλαίσια
Η θετική στάση των μαθητών/μαθητριών όπως θα περιγραφεί από τους
εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς (ενεργοποίηση μαθητών/μαθητριών, συμμετοχή
μαθητών/μαθητριών, θετικό κλίμα)
Η ύπαρξη θετικής ανταπόκρισης των μαθητών/μαθητριών σε σχετικό
ερωτηματολόγιο στο τέλος της δράσης όπου θα διαφανεί η αποκόμιση
γνωστικών ωφελειών.
Η εμπλοκή όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών στη δράση, πέραν του
συγκεκριμένου τμήματος.

 

Διαδικασίες αξιολόγησης της Δράσης

Οι διαδικασίες αξιολόγησης της δράσης περιλαμβάνουν :

Τήρηση ημερολογίου καταγραφής από όλους τους εμπλεκόμενους
εκπαιδευτικούς
Διαδικασίες διαμορφωτικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της δράσης στην
ολομέλεια του τμήματος
Συμπλήρωση στο τέλος της δράσης ερωτηματολογίου από όλους τους
εμπλεκόμενους, εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες
Σύνταξη τελικού σχεδίου αξιολόγησης της δράσης από τους/τις υπεύθυνους/ες
εκπαιδευτικούς το οποίο θα βασιστεί στην εκπλήρωση των κριτηρίων επιτυχίας
της δράσης
Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από όλους τους θεατές σε περίπτωση που
καταστεί εφικτή η θεατρική αναπαράσταση από τους μαθητές τμημάτων του



βιβλίου.

 

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)


