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ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «Η ΤΣΑΝΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Σκοπός της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος «Η τσάντα στο σχολείο» είναι η
ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας στο σχολείο, αφού γίνουν οι απαραίτητες
προσαρμογές στη διδακτέα ύλη και στον τρόπο διδασκαλίας, ώστε η τσάντα να
παραμένει στο σχολείο.
Επιμέρους στόχοι:
Επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:
1. Να ελαχιστοποιηθεί ο απαιτούμενος χρόνος μελέτης – προετοιμασίας
στο σπίτι, με τη διατήρηση μόνο των εντελώς απαραίτητων κατ’ οίκον
εργασιών (αντιγραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης, ανάλογα με την
τάξη).
2. Οι κατ’ οίκον εργασίες να αποκτήσουν περισσότερο δημιουργικό
χαρακτήρα και να γίνουν περισσότερο εξατομικευμένες. Θα
προτείνονται καθημερινά δημιουργικές δραστηριότητες για τους
μαθητές.
3. Να διευρυνθεί ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών και να συνδεθεί με τη
φιλαναγνωσία.
Μεθοδολογία:
Η υλοποίηση του προγράμματος θα περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
1. Αρχική αποτύπωση της κατάστασης (διάρκεια χρόνου μελέτης στο
σπίτι, κλίμα της τάξης, μαθησιακά αποτελέσματα, ανταπόκριση των
μαθητών στις κατ’ οίκον εργασίες).
2. Συνεργασία
με
τον εκπαιδευτικό της τάξης για (α) καθορισμό των προσδοκώμενων
αποτελεσμάτων (κριτηρίων αξιολόγησης του προγράμματος) και (β)
από κοινού σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των
απαιτούμενων προσαρμογών.

3. Δια ζώσης ενημέρωση των γονέων από το Σχολικό Σύμβουλο και τον
εκπαιδευτικό της τάξης για το πρόγραμμα – Ανάλυση προϋποθέσεων
και απαιτήσεων του προγράμματος - Εξασφάλιση γραπτής
συγκατάθεσής τους για την υλοποίηση του προγράμματος.
4. Λεπτομερής ενημέρωση των μαθητών για το πρόγραμμα – Σύναψη
παιδαγωγικού συμβολαίου συνεργασίας για την επιτυχή εφαρμογή του
προγράμματος - Από κοινού καθορισμός κανόνων και επιπτώσεων
από ενδεχόμενη μη τήρησή τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του
προγράμματος.
5. Εφαρμογή προγράμματος. Μέγιστη αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου
για ολοκλήρωση της μαθησιακής διαδικασίας στην τάξη. Καθημερινή
γραπτή ενημέρωση των γονέων για τη μαθησιακή διαδικασία με
προτεινόμενες δραστηριότητες για το σπίτι.
6. Διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση προγράμματος από τον
εκπαιδευτικό της τάξης και το Σχολικό Σύμβουλο – Διαμορφωτική και
τελική αποτίμηση από τους γονείς με συμπλήρωση ερωτηματολογίου
και ανοιχτή συζήτηση – Διαμορφωτική και τελική αξιολόγηση του
προγράμματος από τους μαθητές με ερωτηματολόγιο και παραγωγή
κειμένου.
7. Παρουσίαση των συμπερασμάτων στη σχολική και ευρύτερη
εκπαιδευτική κοινότητα.
8. Γενίκευση – επέκταση του προγράμματος σε άλλες τάξεις ή σχολεία
μετά από θετική αξιολόγηση.
Διάρκεια προγράμματος:
Το πρόγραμμα θα διαρκέσει 5 εβδομάδες (24 συνολικά ημέρες διδασκαλίας),
από τις 28 Ιανουαρίου 2013 μέχρι τις 1 Μαρτίου 2013 (με προοπτική συνέχισής του
μετά από θετική αξιολόγησή του).
Ο Σχολικός Σύμβουλος
3ης Περιφέρειας Π.Ε. Κυκλάδων
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