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Θεωρητικό πλαίσιο

 Έρευνες έδειξαν ότι ανεξάρτητα από το ευνοϊκό
θεσμικό πλαίσιο που προωθεί τη συμμετοχή και τις
ίσες ευκαιρίες όλων των παιδιών χωρίς διακρίσεις
στην εκπαίδευση (UNESCO, 2006; WHO/ World
Action Plan,1982) υπάρχει μία υστέρηση στην
εφαρμογή των αλλαγών που είναι απαραίτητες για
την προώθηση της ουσιαστικής ισοτιμίας
(Γκουβατζή, 2011).

 Οι μαθητικές κοινότητες των ΑμεΑ αποδεδειγμένα
λαμβάνουν ελλιπή ενημέρωση, χαμηλότερης
ποιότητας εκπαίδευση και συναντούν περισσότερα
εμπόδια στην εκπαιδευτική, πολιτισμική και
επαγγελματική τους πορεία (Κρασσάς,  2006).

 Έρευνες έδειξαν ότι ανεξάρτητα από το ευνοϊκό
θεσμικό πλαίσιο που προωθεί τη συμμετοχή και τις
ίσες ευκαιρίες όλων των παιδιών χωρίς διακρίσεις
στην εκπαίδευση (UNESCO, 2006; WHO/ World
Action Plan,1982) υπάρχει μία υστέρηση στην
εφαρμογή των αλλαγών που είναι απαραίτητες για
την προώθηση της ουσιαστικής ισοτιμίας
(Γκουβατζή, 2011).

 Οι μαθητικές κοινότητες των ΑμεΑ αποδεδειγμένα
λαμβάνουν ελλιπή ενημέρωση, χαμηλότερης
ποιότητας εκπαίδευση και συναντούν περισσότερα
εμπόδια στην εκπαιδευτική, πολιτισμική και
επαγγελματική τους πορεία (Κρασσάς,  2006).



Θεωρητικό πλαίσιο

 Ένας βασικός παράγοντας ο οποίος ενισχύει την
κουλτούρα αποτελεσματικότητας είναι η προώθηση
των καινοτόμων δράσεων, ώστε οι  μαθητές να
δέχονται τις προκλήσεις και να προσπαθούν να
ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και τη
δημιουργικότητα τους (Χατζηπαναγιωτίδου,
2008).

 Οι Κωφοί γενικά και η μαθητική κοινότητα αυτών
ειδικότερα αποτελούν μια πολιτισμική-γλωσσική
κοινότητα με τη δική της κουλτούρα και
πολιτισμική ταυτότητα δηλαδή, κοινά ήθη, έθιμα,
συνήθειες και παραδόσεις (Λαμπροπούλου, 1997-
1999).

 Ένας βασικός παράγοντας ο οποίος ενισχύει την
κουλτούρα αποτελεσματικότητας είναι η προώθηση
των καινοτόμων δράσεων, ώστε οι  μαθητές να
δέχονται τις προκλήσεις και να προσπαθούν να
ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση και τη
δημιουργικότητα τους (Χατζηπαναγιωτίδου,
2008).

 Οι Κωφοί γενικά και η μαθητική κοινότητα αυτών
ειδικότερα αποτελούν μια πολιτισμική-γλωσσική
κοινότητα με τη δική της κουλτούρα και
πολιτισμική ταυτότητα δηλαδή, κοινά ήθη, έθιμα,
συνήθειες και παραδόσεις (Λαμπροπούλου, 1997-
1999).



Εφαρμογή του Προγράμματος

Πρώτες ανάγκες-προβλήματα των παιδιών που ζουν στην
Αφρική (Πρόγραμμα UNICEF «Σχολεία Υπερασπιστές

Παιδιών»)

 διατροφή
 ασφαλές πόσιμο νερό
 υγεία
 εμβολιασμοί
 εκπαίδευση

 UNICEF (2003; 2005; 2006): Δικαιώματα των Παιδιών,
 Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης (World Action Plan, 1982),
 Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, (WHO) και
 UNESCO (2006)

Πρώτες ανάγκες-προβλήματα των παιδιών που ζουν στην
Αφρική (Πρόγραμμα UNICEF «Σχολεία Υπερασπιστές

Παιδιών»)

 διατροφή
 ασφαλές πόσιμο νερό
 υγεία
 εμβολιασμοί
 εκπαίδευση

 UNICEF (2003; 2005; 2006): Δικαιώματα των Παιδιών,
 Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης (World Action Plan, 1982),
 Έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, (WHO) και
 UNESCO (2006)



Προηγούμενα προγράμματα

 2003-2004: Μη διαδεδομένα Ολυμπιακά Αθλήματα, Συνεργασία με τα
εκπαιδευτήρια ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

 3 ετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σωκράτης (2004-2007) «Μαθαίνουμε ο ένας
για τον άλλο μέσα από γιορτές, έθιμα και παραδόσεις».

 2006: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Λίμνη Πλαστήρα.

 Καινοτόμες Δράσεις 2010-2011 [Άθληση και Υγεία (Γκουβατζή),
Κυκλοφοριακή Αγωγή (Βενετικίδου), Διατροφή και Υγεία (Κουρσιουμπά),
Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων (Μπακάλη)]

 2011-2012: Υλοποιούνται 5 καινοτόμες δράσεις: Αειφόρο σχολείο: φιλικό
προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους, Διατροφή, Στοματική Υγιεινή,
Παραδοσιακά Παιγνίδια, Πορτρέτα.

 UNICEF: Σχολεία Υπερασπιστές παιδιών

 European Project/Multilateral: We hear only via colors (διάχυση των
αποτελεσμάτων).

 2003-2004: Μη διαδεδομένα Ολυμπιακά Αθλήματα, Συνεργασία με τα
εκπαιδευτήρια ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗ

 3 ετές Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Σωκράτης (2004-2007) «Μαθαίνουμε ο ένας
για τον άλλο μέσα από γιορτές, έθιμα και παραδόσεις».

 2006: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Λίμνη Πλαστήρα.

 Καινοτόμες Δράσεις 2010-2011 [Άθληση και Υγεία (Γκουβατζή),
Κυκλοφοριακή Αγωγή (Βενετικίδου), Διατροφή και Υγεία (Κουρσιουμπά),
Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων (Μπακάλη)]

 2011-2012: Υλοποιούνται 5 καινοτόμες δράσεις: Αειφόρο σχολείο: φιλικό
προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους, Διατροφή, Στοματική Υγιεινή,
Παραδοσιακά Παιγνίδια, Πορτρέτα.

 UNICEF: Σχολεία Υπερασπιστές παιδιών

 European Project/Multilateral: We hear only via colors (διάχυση των
αποτελεσμάτων).



σκοπός

 Σκοπός του προγράμματος ήταν μέσα από μία
διαθεματική και ταυτόχρονα βιωματική
προσέγγιση να δοθεί η ευκαιρία στους
μαθητές να ερευνήσουν, να μελετήσουν,
να ανταλλάξουν απόψεις και να
παρουσιάσουν τα δικαιώματα τους όπως
αυτά καθορίζονται στη «Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του Παιδιού» και γίνονται
αντιληπτά από τους ίδιους.

 Σκοπός του προγράμματος ήταν μέσα από μία
διαθεματική και ταυτόχρονα βιωματική
προσέγγιση να δοθεί η ευκαιρία στους
μαθητές να ερευνήσουν, να μελετήσουν,
να ανταλλάξουν απόψεις και να
παρουσιάσουν τα δικαιώματα τους όπως
αυτά καθορίζονται στη «Σύμβαση των
Δικαιωμάτων του Παιδιού» και γίνονται
αντιληπτά από τους ίδιους.



στόχοι

 να προσεγγιστούν διαθεματικά αξίες ζωής
χρησιμοποιώντας βιωματικές πρακτικές. Αξίες ζωής από τις
οποίες κάθε υγιές σύστημα  γενικά και ειδικότερα η
εκπαίδευση θα πρέπει να εμφορείται, παράδειγμα:

 σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα (δικαιώματα
των παιδιών),

 κοινωνική δικαιοσύνη,
 ανοχή,
 αλληλεγγύη,
 αποδοχή,
 σεβασμός στη διαφορετικότητα,
 σεβασμός και προστασία του περιβάλλοντος.

 να προσεγγιστούν διαθεματικά αξίες ζωής
χρησιμοποιώντας βιωματικές πρακτικές. Αξίες ζωής από τις
οποίες κάθε υγιές σύστημα  γενικά και ειδικότερα η
εκπαίδευση θα πρέπει να εμφορείται, παράδειγμα:

 σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα (δικαιώματα
των παιδιών),

 κοινωνική δικαιοσύνη,
 ανοχή,
 αλληλεγγύη,
 αποδοχή,
 σεβασμός στη διαφορετικότητα,
 σεβασμός και προστασία του περιβάλλοντος.



Επιμέρους στόχοι
 Να ενημερωθούν για τα Δικαιώματα τους και πως θα διεκδικήσουν την άσκηση τους.

 Να αποδεχτούν και να κατακτήσουν έννοιες και αξίες.

 Να καλλιεργηθούν συμπεριφορές και να υιοθετηθούν στάσεις, οι οποίες θα υποβοηθούν την
ανάπτυξη της συνεργασίας στην ομάδα.

 Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι όλοι μαζί είμαστε υπεύθυνοι για το περιβάλλον, τον
πολιτισμό.

 Να γίνει προσπάθεια ώστε να προσδιοριστεί το γενικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ESD) που όπως αποδεικνύεται
καθημερινά περικλείεται στη φράση “enough for ever and for anyone”.

 Να έρθουν σε επαφή με την έννοια της Αειφορίας…….

 Nα γίνει κατανοητό από όλους τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς ότι η
πρόσβαση στην υγεία και σε μια ποιοτικότερη μη διαχωριστική εκπαίδευση είναι
δικαίωμα όλων.

 Να ενημερωθούν για τα Δικαιώματα τους και πως θα διεκδικήσουν την άσκηση τους.

 Να αποδεχτούν και να κατακτήσουν έννοιες και αξίες.

 Να καλλιεργηθούν συμπεριφορές και να υιοθετηθούν στάσεις, οι οποίες θα υποβοηθούν την
ανάπτυξη της συνεργασίας στην ομάδα.

 Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι όλοι μαζί είμαστε υπεύθυνοι για το περιβάλλον, τον
πολιτισμό.

 Να γίνει προσπάθεια ώστε να προσδιοριστεί το γενικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης στα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ESD) που όπως αποδεικνύεται
καθημερινά περικλείεται στη φράση “enough for ever and for anyone”.

 Να έρθουν σε επαφή με την έννοια της Αειφορίας…….

 Nα γίνει κατανοητό από όλους τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς ότι η
πρόσβαση στην υγεία και σε μια ποιοτικότερη μη διαχωριστική εκπαίδευση είναι
δικαίωμα όλων.
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Εφαρμογή του προγράμματος:
Σχολεία Υπερασπιστές των παιδιών

 Θρησκευτικά (Στάμου)

 Μελέτη Περιβάλλοντος (Στάμου)

 Χρήση του διαδικτύου για εμπλουτισμό των
πληροφοριών με επιπλέον έντυπο και οπτικό
υλικό (Στάμου)

 Εικαστικά (Σκουλαριώτης-Κουρσιουμπά)

 Αθλητισμός-Περιβάλλον (Γκουβατζή)

 Θρησκευτικά (Στάμου)

 Μελέτη Περιβάλλοντος (Στάμου)

 Χρήση του διαδικτύου για εμπλουτισμό των
πληροφοριών με επιπλέον έντυπο και οπτικό
υλικό (Στάμου)

 Εικαστικά (Σκουλαριώτης-Κουρσιουμπά)

 Αθλητισμός-Περιβάλλον (Γκουβατζή)



Θρησκευτικά-Μελέτη Περιβάλλοντος

 Θρησκευτικά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, το
έργο της Ορθόδοξης
Ιεραποστολής και
των Διεθνών
Οργανισμών, σελίδα
29

 Θρησκευτικά
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, το
έργο της Ορθόδοξης
Ιεραποστολής και
των Διεθνών
Οργανισμών, σελίδα
29



 Μελέτης Περιβάλλοντος
ΕΝΟΤΗΤΑ 6, Είμαστε

Παιδιά και έχουμε
Δικαιώματα, σελίδα 93

 Μελέτης Περιβάλλοντος
ΕΝΟΤΗΤΑ 6, Είμαστε

Παιδιά και έχουμε
Δικαιώματα, σελίδα 93







Περιηγηθήκαμε στο internet
για να εμπλουτίσουμε τις
γνώσεις μας και
αποφασίσαμε και
υλοποιήσαμε τα παρακάτω:

 Έγινε παρουσίαση του θέματος
από τους μαθητές της Γ΄ τάξης σε
μαθητές, γονείς και το προσωπικό
του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών,
σε Power Point καθώς και μικρών
σε διάρκεια video.

 Συζητήσαμε με τους μαθητές τη
σημαντική προσφορά της UNICEF
και αποφασίστηκε για την ενίσχυση
της με την αγορά διαφόρων ειδών

 Έγινε παρουσίαση του θέματος
από τους μαθητές της Γ΄ τάξης σε
μαθητές, γονείς και το προσωπικό
του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών,
σε Power Point καθώς και μικρών
σε διάρκεια video.

 Συζητήσαμε με τους μαθητές τη
σημαντική προσφορά της UNICEF
και αποφασίστηκε για την ενίσχυση
της με την αγορά διαφόρων ειδών



Εικαστικά και διαθεματικά το
θέμα προσεγγίστηκε ως εξής:

 Θεματικό ημερολόγιο με
τίτλο «τα Δικαιώματα του
Παιδιού»

 Αφίσα με τα Δικαιώματα
του παιδιού

 2 αφίσες-κολάζ με
θέμα «τα δικαιώματα των
παιδιών».

 Θεματικό ημερολόγιο με
τίτλο «τα Δικαιώματα του
Παιδιού»

 Αφίσα με τα Δικαιώματα
του παιδιού

 2 αφίσες-κολάζ με
θέμα «τα δικαιώματα των
παιδιών».

calendarRights-exe.exe



 Στο μάθημα των τεχνικών
ζωγραφίστηκε και
χρωματίστηκε το σύμβολο
της UNICEF.

 Κατασκευάστηκαν  πηλό και
με την καθοδήγηση
αγγειοπλάστη στο ΕΕΕΕΚ
Πανοράματος αγγεία,
αμφορείς και σκεύη
χρησιμοποιούνταν στην
αρχαία Ελλάδα.

 Στο μάθημα των τεχνικών
ζωγραφίστηκε και
χρωματίστηκε το σύμβολο
της UNICEF.

 Κατασκευάστηκαν  πηλό και
με την καθοδήγηση
αγγειοπλάστη στο ΕΕΕΕΚ
Πανοράματος αγγεία,
αμφορείς και σκεύη
χρησιμοποιούνταν στην
αρχαία Ελλάδα.



Αποτελέσματα

 Το πρόγραμμα διήρκησε 6 μήνες,
 πρόσφερε γνώσεις και εμπειρίες,
 επέτρεψε στους μαθητές να ασκήσουν το δικαίωμα της ισότιμης

πρόσβασης σε όλους τους προσφερόμενους από την εκπαίδευση
τομείς,

 επιπροσθέτως συνέβαλε στη βελτίωση της επικοινωνίας, στην
αλλαγή στάσεων, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, τη
βελτίωση της αυτοπεποίθησης  κλπ., τέλος

 η αποκτηθείσα γνώση, εμπειρία αλλά και τα προϊόντα του
συγκεκριμένου σχεδίου, εκτός από το γεγονός ότι εμπλούτισαν
την εκπαιδευτική διαδικασία εξυπηρέτησαν συνδυαστικά τους
στόχους άλλων προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιούνταν
παράλληλα.

 Το πρόγραμμα διήρκησε 6 μήνες,
 πρόσφερε γνώσεις και εμπειρίες,
 επέτρεψε στους μαθητές να ασκήσουν το δικαίωμα της ισότιμης

πρόσβασης σε όλους τους προσφερόμενους από την εκπαίδευση
τομείς,

 επιπροσθέτως συνέβαλε στη βελτίωση της επικοινωνίας, στην
αλλαγή στάσεων, την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, τη
βελτίωση της αυτοπεποίθησης  κλπ., τέλος

 η αποκτηθείσα γνώση, εμπειρία αλλά και τα προϊόντα του
συγκεκριμένου σχεδίου, εκτός από το γεγονός ότι εμπλούτισαν
την εκπαιδευτική διαδικασία εξυπηρέτησαν συνδυαστικά τους
στόχους άλλων προγραμμάτων και δράσεων που υλοποιούνταν
παράλληλα.



Διάχυση των αποτελεσμάτων

 Το υλικό που παρήχθη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου και της
σελίδας της UNICEF.

 Μέρος αυτού αποτέλεσε παραδοτέο υλικό στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Comenius/Multilateral “We hear via colors”. Το πανό στο οποίο τα
παιδιά αποτύπωσαν μηνύματα ισότητας, προστασίας των δικαιωμάτων των
παιδιών,  αειφορίας και περιβάλλοντος αναρτήθηκε σε κεντρικό σημείο στο
εταιρικό σχολείο του Βερολίνου.

 Τα προϊόντα της αγγειοπλαστικής (αμφορείς, λήκυθοι, πιθάρια…. πλακίδια με
μηνύματα ειρήνης και φιλίας), τα οποία κατασκευάστηκαν και φιλοτεχνήθηκαν
από τους μαθητές του σχολείου θα αποτελέσουν το παραδοτέο υλικό στο
2ο εταιρικό σχολείο στη Rumnicu Valcea (Ρουμανία) το οποίο θα
επισκεφτούμε το Μάιο του 2012. Η θεματολογία των απεικονίσεων, αντλήθηκε
από την Αρχαία Ελληνική Ιστορία και την Ελληνική Μυθολογία (Φιλία:
Αχιλλέας-Πάτροκλος).

 Έργα ζωγραφικής, αγγειοπλαστικής με θέμα τα «Παιδιά ζωγραφίζουν τα
δικαιώματα τους» αποτελούν τα παραδοτέα του σχεδίου κατά την επίσκεψη
των εταιρικών σχολείων στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2012.

 Το υλικό που παρήχθη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου και της
σελίδας της UNICEF.

 Μέρος αυτού αποτέλεσε παραδοτέο υλικό στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Comenius/Multilateral “We hear via colors”. Το πανό στο οποίο τα
παιδιά αποτύπωσαν μηνύματα ισότητας, προστασίας των δικαιωμάτων των
παιδιών,  αειφορίας και περιβάλλοντος αναρτήθηκε σε κεντρικό σημείο στο
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από τους μαθητές του σχολείου θα αποτελέσουν το παραδοτέο υλικό στο
2ο εταιρικό σχολείο στη Rumnicu Valcea (Ρουμανία) το οποίο θα
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Αξιολόγηση του προγράμματος

 Η καθημερινή παρατήρηση έδειξε ότι ικανοποιήθηκαν όλες οι βασικές και επιμέρους
προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος δηλαδή:

 Σχεδιασμός και η ευκρινής παρουσίαση του θέματος και των ενοτήτων αυτού,
 Υλικοτεχνική υποδομή,
 Ενημέρωση,
 Γνώση,
 Επιλογή των μεθόδων, των εργαλείων και του περιεχομένου

1. Οι μαθητές έδειξαν ενθουσιασμό και ενδιαφέρον …. βελτιώθηκε η
κοινωνικότητα τους μέσα από την ομαδική συνεργασία, την κατανόηση
και αποδοχή κανόνων και ορίων.

2. Το παρόν σχέδιο επέδρασε θετικά στην ανάπτυξη συγκεκριμένων τύπων
νοημοσύνης: γνωστική, χωρική, αισθητηριακή, συναισθηματική,
περιβαλλοντική- οικολογική …κλπ

3. Οι μαθησιακές διαδικασίες υπερέβαιναν τον πληροφοριακό χαρακτήρα
και τις στερεοτυπικές διδασκαλίες (εμπλουτισμός, εναρμονισμός)

4. Αξιοποιήθηκε και συνδέθηκε η παλιά-προηγούμενη και χρήσιμη γνώση
με τη νέα πληροφορία. Ενώ ταυτόχρονα εξοικειώθηκαν με την
αναζήτηση πληροφοριών μέσα από το διαδίκτυο (μικρής κλίμακας άτυπη
έρευνα).
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Αξιολόγηση του προγράμματος

5. Οι  μαθητές κινητοποιήθηκαν και συμμετείχαν ενεργά
ερευνώντας, κατασκευάζοντας και διαχέοντας την
αποκτηθείσα γνώση εικαστικά-καλλιτεχνικά
(ζωγραφική, αγγειοπλαστική), σε πραγματικό χρόνο
(βιωματικά), ηλεκτρονικά, αλλά και με διαπροσωπική
επαφή.

6. Αισθάνθηκαν ταυτόχρονα δημιουργοί (αγγειοπλάστες,
ζωγράφοι) και δάσκαλοι (παρουσίαση του Χάρτη των
Δικαιωμάτων των Παιδιών).

7. Αξιοποιήθηκε η γλωσσική και πολιτισμική
διαφορετικότητα των Κωφών κτίζοντας γέφυρες με
την εκπαιδευτική κοινότητα των ακουόντων διά της
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας.

8. Η ενεργός συμμετοχή βοήθησε να βιώσουν και
κατανοήσουν έννοιες κοινωνικού και περιβαλλοντικού
ενδιαφέροντος  μέσα από τη διαθεματική διδασκαλία.
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Γενικότερες παρατηρήσεις

 Θα μπορούσε λοιπόν ο ενθουσιασμός, η συμμετοχή, το ενδιαφέρον και η
αποτελεσματικότητα του προγράμματος σε μεγάλο βαθμό να αποδοθεί στην
προσπάθεια που έκαναν οι εκπαιδευτικοί και το ΕΕΠ να αναγνωρίσουν τις
ανάγκες και να προσαρμόσουν το υλικό, τις μεθόδους και το
περιεχόμενο εξατομικευμένα στον κάθε μαθητή.

 Οι ίδιοι οι μαθητές δημιούργησαν, εξοικειώθηκαν με τους Η/Υ, μετέδωσαν τη
γνώση και δήλωσαν ότι «είναι χαρούμενοι και ευχαριστημένοι από το
αποτέλεσμα». Μετά το τέλος του προγράμματος ρώτησαν «τι θα ακολουθήσει
στη συνέχεια;»…

 Λόγω της διαφορετικότητας των μαθητών μας, αλλά και του νεαρού της
ηλικίας τους υπήρχε δυσκολία στο να καθορίσουν και να σχεδιάσουν οι ίδιοι
οι μαθητές το παρόν σχέδιο.

 Η διαθεματική και βιωματική προσέγγιση λειτούργησε συνδυαστικά επειδή
δεν προβήκαμε σε αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα και  διατηρήθηκε η
ισορροπία στη χρήση των σχολικών εγχειριδίων, εντύπων, του διαδικτύου και
άλλων πηγών πληροφορίας

 Θα μπορούσε λοιπόν ο ενθουσιασμός, η συμμετοχή, το ενδιαφέρον και η
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Συμπεραίνεται ότι:

 Οι παραπάνω διαδικασίες άτυπης αξιολόγησης θα οδήγησαν σε χρήσιμα
συμπεράσματα και προτάσεις που θα λειτουργήσουν ως ανατροφοδότηση
για τον επαναπροσδιορισμό του περιεχομένου και των στόχων του
προγράμματος.

 Θα διευκολύνουν τη σύνδεση των δράσεων και διάχυση των προϊόντων-
αποτελεσμάτων σε διαφορετικά εκπαιδευτικά πλαίσια και κοινωνικούς χώρους.

 Οι καινοτόμες δράσεις μπορεί να αποτελέσουν εργαλείο υποστήριξης των
μαθητών σε συγκεκριμένα μαθησιακά αντικείμενα και διαθεματικές εφαρμογές,
σε εξειδικευμένες δραστηριότητες, ακόμα και σε ατομικές και ομαδικές
παρεμβάσεις σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 Τέλος το παρόν σχέδιο εάν διευρυνθεί και συμπεριλάβει ζητήματα που θα
προκύπτουν εξαιτίας νέων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών, μπορεί
μελλοντικά να αποτελέσει πεδίο υλοποίησης επιμορφωτικών
προγραμμάτων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Comenius, Regio, Study
Visit, Grundtvig...)

 Οι παραπάνω διαδικασίες άτυπης αξιολόγησης θα οδήγησαν σε χρήσιμα
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προκύπτουν εξαιτίας νέων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών, μπορεί
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προγραμμάτων, ευρωπαϊκών προγραμμάτων (Comenius, Regio, Study
Visit, Grundtvig...)



Προτάσεις

Για την επιτυχή διαθεματική και βιωματική  προσέγγιση
προτείνεται:

 Συνεργασία μαθητών και εκπαιδευτικών και από κοινού με
τους μαθητές συζήτηση και αξιολόγηση πάνω στα θέματα
που τους προβλημάτισαν και τις δυσκολίες που συνάντησαν.

 Καταγραφή παρατηρήσεων και συμπερασμάτων από
όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

 Διατύπωση προτάσεων σχετικά με τον εμπλουτισμό και τη
βελτίωση του προγράμματος.

Για την επιτυχή διαθεματική και βιωματική  προσέγγιση
προτείνεται:
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 Καταγραφή παρατηρήσεων και συμπερασμάτων από
όλους τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

 Διατύπωση προτάσεων σχετικά με τον εμπλουτισμό και τη
βελτίωση του προγράμματος.



Συμπεραίνεται λοιπόν ότι η εκπαίδευσηη εκπαίδευση και οι
συμπεριλαμβανόμενες σε αυτή καινοτόμεςκαινοτόμες

δράσειςδράσεις με συγκεκριμένους στόχους αποτελούν
ΑΓΑΘΑΑΓΑΘΑ που επιτρέπουν την επικοινωνία και την

υγιή ανάπτυξη και συνύπαρξη όλων χωρίς
εξαίρεση των κοινωνικών ομάδων και ατόμων.

 Δρ. Αναστασία Ν. Γκουβατζή

 Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί:
 Θωμαή Στάμου: εκπαιδευτικόςΘωμαή Στάμου: εκπαιδευτικός

 Αικατερίνη Κουρσιουμπά: ΕΕΠ
 Ηλίας Σκουλαριώτης: Αισθητικής Αγωγής
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