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O παξώλ απνινγηζκόο πξνέθπςε από ηελ επεμεξγαζία ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, πνπ ζπκπιήξσζαλ 

κε ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο 2013-2014 νη 115 από ηοσς 195 ζσμμεηέτονηες ζηο Δίκησο 

εκπαιδεσηικοί (58%) : 

 

1) Τν 10,43 % ησλ πξνγξακκάησλ πινπνηήζεθε απνθιεηζηηθά ζηελ Δπέιηθηε Εώλε, ην 13,04 % 

απνθιεηζηηθά ζηελ ώξα ηεο Φηιαλαγλσζίαο θαη ην ππόινηπν 76,53 % δηαζεκαηηθά, κε δηάρπζε ζε 

πεξηζζόηεξα από δύν καζήκαηα. 

 

2) Από ην ζύλνιν ησλ πξνγξακκάησλ παξνπζηάζηεθε ην 53,91% κε ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. (Ζ 

παξνπζίαζε ήηαλ πξναηξεηηθή.) 

 

3) Βαζκόο, ζηνλ νπνίν πέηπραλ νη ζηότοι ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

 

Καζόινπ: 0 %  

Λίγν: 0,87 % 

Πνιύ: 65,22 % 

Πάξα πνιύ: 32,17 % 

Γελ απάληεζε: 1,74 % 

 

4) Βαζκόο, ζηνλ νπνίν εθδήισζαλ ενδιαθέρον οι μαθηηές γηα ην  πξόγξακκα: 

 

Καζόινπ: 0 %  

Λίγν: 0 % 

Πνιύ: 53,92 % 

Πάξα πνιύ: 43,48 % 

Γελ απάληεζε: 2,60 % 

 

5) Απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκόηεηα ηνπ εκπαιδεσηικού σλικού
1
, πνπ επηκειήζεθα 

θαη ην νπνίν πεξηιάκβαλε πξνηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ θηιαλαγλσζίαο, δηαζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο 

ησλ βηβιίσλ ηνπ Σάθε Σεξέθα «Πσινύληαη ζθηέο», «Μηα ηξύπα ζην λεξό» θαη «Έλαο δεηλόζαπξνο 

ζην κπαιθόλη κνπ», δεκηνπξγηθήο γξαθήο, ηνπηθήο ηζηνξίαο, δεκηνπξγίαο θσηντζηνξηώλ θαη 

θόκηθο, πξνζέγγηζεο έξγσλ ηέρλεο θαη θσηνγξαθηώλ: 

 

                                                           
1
Δπραξηζηώ ζεξκά ην Σρνιηθό Σύκβνπιν ΠΔ Ν. Πέιιαο, Σηαύξν Γξόζδν θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό – ζπγγξαθέα, 

Παλαγηώηε Γνύηα, γηα ηελ παξνρή πνιύηηκνπ βνεζεηηθνύ πιηθνύ. 

  



Αρνηηικές (5,22 %):   

 

 Μηθξή ρξεζηκόηεηα. 

 Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό ζε ειεθηξνληθή κνξθή δε ζπλέβαιιε θαζνξηζηηθά ζηελ πινπνίεζε 

 ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Γελ παξέιαβα. 

 Γελ ην ρξεζηκνπνίεζα. 

 Φξεζηκνπνηήζεθε ειάρηζηα, δηόηη ην πξόγξακκα πξνζαξκόζηεθε ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

 ηθαλόηεηεο ησλ καζεηώλ. 

 

Θεηικές (94,78 %):  

 

 Βνεζεηηθό γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ηξόπνπ εξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ 

 Γηθηύνπ. 

 Δλδηαθέξνλ, εύρξεζην θαη θαηαηνπηζηηθό. 

 Ηθαλνπνηεηηθό. 

 Απόιπηα ρξήζηκν, θαζώο παξείρε ζεσξεηηθέο πιεξνθνξίεο θαη πνιιέο πξνηάζεηο 

 δεκηνπξγηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θηιαλαγλσζίαο. 

 Έλα ππνζηεξηθηηθό εξγαιείν - όρεκα γηα ηελ ώξα ηεο θηιαλαγλσζίαο. 

 Πνιύηηκε βνήζεηα κε πνιιέο ηδέεο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ 

 πξνγξάκκαηνο. 

 Πνιύ σξαίεο πξνηάζεηο γηα αμηνπνίεζε ζηελ ηάμε. 

 Καηάιιειν γηα ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ. 

 Δύζηνρεο θαη εύθνιεο δηαζεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξνζέγγηζεο ησλ βηβιίσλ. 

 Δπνπηηθνπνίεζε ό,ηη δελ είδαλ δσληαλά ηα παηδηά. 

 Λεηηνύξγεζε σο πξνβιεκαηηζκόο θαη αθνξκή γηα ηελ παξαγσγή λέσλ ηδεώλ. 

 Σεκαληηθή βνήζεηα ζηελ παξαγσγή ηνπ ζεαηξηθνύ θεηκέλνπ θαη ζηελ αηζζεηηθή ηνπ 

 έθθξαζε. 

 Οηθνλνκία ρξόλνπ θαη θόπνπ. 

 Πξνάγεη ηε δεκηνπξγηθή θαληαζία θαη ελζαξξύλεη ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε. Με απηό 

 ηνλ ηξόπν, πξνζεγγίδεη πξνεγνύκελεο εκπεηξίεο θαη γλώζεηο, νη νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ 

 θαηάιιεια. 

 Άξηζην. 

 

6) Απόςεηο εθπαηδεπηηθώλ ζρεηηθά κε ηε ρξεζηκόηεηα ησλ επιμορθωηικών  ζσνανηήζεων,  πνπ 

ζπκκεηείραλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίεο ήηαλ δηάξθεηαο 8 δηδαθηηθώλ σξώλ θαη αθνξνύζαλ ζε 

δξάζεηο θηιαλαγλσζίαο, γλσξηκία κε ζπγγξαθείο ηεο Κ. Μαθεδνλίαο θαη αλαηξνθνδόηεζεο κέζσ 

απνινγηζηηθήο ζπδήηεζεο. 

 

Σπκκεηείραλ 98 από ηνπο 115 εθπαηδεπηηθνύο, πνπ απέζηεηιαλ εξσηεκαηνιόγηα. 

 

Αρνηηικές (9,56 %):  

 

 Απαηηνύληαλ πεξηζζόηεξεο. 

 Με έγθαηξε ελεκέξσζε γηα ηελ 1
ε
 θαη ηελ 3

ε
 ζπλάληεζε.

  
  



 Ζ 2
ε
 ζπλάληεζε ήηαλ πνιύ ζεσξεηηθή, θαη κε επνηθνδνκεηηθή. Γελ αληαπνθξίζεθε ζηηο 

 πξνζδνθίεο. 

 Δθηόο από ηελ πξώηε ζπλάληεζε,  νη άιιεο δελ πξόζθεξαλ θάηη νπζηαζηηθό. 

 Έιεηπε ε νπζία γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. Έπξεπε λα ήηαλ πην ζπγθεθξηκέλεο σο πξνο ηηο 

 πξνηάζεηο θαη ηα ζρέδηα δξάζεο. 

 

Θεηικές (90,44 %): 

 

 Απαξαίηεηεο, επνηθνδνκεηηθέο, ελεκεξσηηθέο θαη πνιύ ελδηαθέξνπζεο. 

 Δκπινπηηζκόο ηδεώλ. 

 Σπλέβαιιαλ ζηελ επίιπζε απνξηώλ, ζρεηηθώλ κε ηελ πινπνίεζε ηνπ Γηθηύνπ. 

 Σπληέιεζαλ ζηελ θαιύηεξε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ζηελ νξηνζέηεζε ηνπ πιηθνύ θαη ησλ 

 ζηόρσλ. 

 Αλαηξνθνδόηεζε, αληαιιαγή ηδεώλ κεηαμύ ησλ ζπλαδέιθσλ θαη εκςπρσηώλ. 

 Πνιύηηκε βνήζεηα γηα νξγάλσζε θαη εκπινπηηζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Πνιύ ζεηηθή ε γλσξηκία κε ηνπο ζπγγξαθείο. 

 Σεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ αηζζεηηθή έθθξαζε ησλ καζεηώλ. 

 

7) Οθέιε πνπ απνθόκηζαλ νη εκπαιδεσηικοί από ηελ πινπνίεζε ηνπ   πξνγξάκκαηνο: 

 

 Αλαγλώξηζε ηεο ινγνηερλίαο, ηεο κνπζηθήο, ηεο θσηνγξαθίαο θαη ησλ έξγσλ ηέρλεο, σο 

 εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ δεκηνπξγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ρσξνηαμηθνύ θαη πιεζπζκηαθνύ 

 πεξηβάιινληνο ηεο πόιεο.  

 Αλαγλώξηζε ηεο ινγνηερλίαο σο κέζν δηεύξπλζεο ησλ νξηδόλησλ, μεθνύξαζεο θαη 

 ςπραγσγίαο ρσξίο ηνπηθνύο ή ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο. 

 Απηνπεπνίζεζε γηα ηθαλόηεηα πξνώζεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο θηιαλαγλσζίαο. 

 Υηνζέηεζε λέαο νπηηθήο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο θαη ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. 

 Απόιαπζε αλάγλσζεο, βίσζε επράξηζησλ λέσλ εκπεηξηώλ. 

 Φαξά θαη ζπγθίλεζε γηα βίσζε ζπλαηζζεκάησλ καδί κε ηνπο καζεηέο. 

 Ηθαλνπνίεζε από ηε δεκηνπξγηθή εξγαζία. 

 Φαξνύκελε αηκόζθαηξα θαη ζεηηθό θιίκα ηάμεο. 

 Λεηηνπξγία ηεο ηάμεο ζε έλα πην ειεύζεξν καζεζηαθό πιαίζην, απαιιαγκέλν από απζηεξέο 

 αμηνινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ππνρξεσηηθήο κειέηεο. 

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπληνληζκνύ θαη ζπλεξγαζίαο. 

 Αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο θαη απηνγλσζίαο. 

 Γλσξηκία κε ζεκαληηθνύο ζπγγξαθείο ηεο πόιεο. 

 Δπέθηαζε γλώζεσλ γηα ηελ πόιε. 

 Σπλεξγαζία κε άιινπο ζπλαδέιθνπο. 

 

8) Οθέιε πνπ απνθόκηζαλ νη μαθηηές από ηελ πινπνίεζε ηνπ  πξνγξάκκαηνο : 

 

 Καιιηέξγεηα αηζζεηηθήο-αλαγλσζηηθήο απόιαπζεο. 

 Δδξαίσζε  θηιηθήο ζρέζεο κε ην βηβιίν. 

 Αλάπηπμε ζπλεξγαηηθώλ θαη επηθνηλσληαθώλ ηθαλνηήησλ - βειηίσζε δηαπξνζσπηθώλ 

ζρέζεσλ. 



 Κνηλσληθνπνίεζε. 

 Δκπινπηηζκόο θαληαζίαο. 

 Αλάπηπμε ελζπλαίζζεζεο θαη απηνγλσζίαο. 

 Όμπλζε δεκηνπξγηθήο θαη θξηηηθήο ζθέςεο - Κξηηηθή εγγξακκαηνζύλε.  

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ επηρεηξεκαηνινγίαο. 

 Βειηίσζε αηζζεηηθήο θαη γισζζηθήο  έθθξαζεο.  

 Καιιηέξγεηα θαηαλόεζεο θαη παξαγσγήο πξνθνξηθνύ θαη γξαπηνύ ιόγνπ. 

 Δκπινπηηζκόο ιεμηινγίνπ. 

 Βειηίσζε ηεο αλαγλσζηηθήο επρέξεηαο. 

 Καιιηέξγεηα δεμηόηεηαο αλαδηήγεζεο ηζηνξηώλ. 

 Δμνηθείσζε κε ηερληθέο αθήγεζεο. 

 Παξαγόκελα δεκηνπξγηθήο γξαθήο. 

 Γεκηνπξγία δαλεηζηηθήο βηβιηνζήθεο ζηελ ηάμε. 

 Απόθηεζε λέσλ γλώζεσλ θαη εκπεηξηώλ. 

 Γλσξηκία κε ζπγγξαθείο ηεο πόιεο. 

 Γεκηνπξγηθή θαη επνηθνδνκεηηθή πξνζέγγηζε βηβιίσλ ζπγγξαθέσλ παηδηθήο ινγνηερλίαο. 

 Γλσξηκία κε ηα κλεκεία, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκό ηεο πόιεο κέζα από ηε ινγνηερλία. 

 Απόθηεζε δηαθνξεηηθήο νπηηθήο γηα ηνλ ηόπν ηνπο. 

 Σύλδεζε παξειζόληνο θαη παξόληνο, ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ αιιαγώλ ζην ρξόλν θαη  

 πξνβιεκαηηζκόο γηα ην κέιινλ. 

 Λνγνηερληθόο, αζηείνο θαη πξσηόηππνο ηξόπνο πξνζέγγηζεο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο. 

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ παξνπζίαζεο ελόο έξγνπ. 

 Αλαγλώξηζεο ηεο ινγνηερλίαο σο κέζν δηεύξπλζεο ησλ νξηδόλησλ, μεθνύξαζεο θαη 

ςπραγσγίαο ρσξίο ηνπηθνύο ή ρξνληθνύο πεξηνξηζκνύο. 

 Δκπινπηηζκόο πεγώλ έκπλεπζεο θαη εξεζηζκάησλ. 

 Αλάπηπμεο πεξηέξγεηαο θαη εξεπλεηηθήο δηάζεζεο. 

 Ο απζνξκεηηζκόο, ε απηελέξγεηα θαη ε νκαδηθή εξγαζία γηα ηελ από θνηλνύ δηακόξθσζε 

ησλ πιαηζίσλ δξάζεο. 

 Δλζνπζηαζκόο γηα ηε κάζεζε. 

 Δλεξγνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηελ νκάδα. 

 Δλδπλάκσζε ζεηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ (απηεπάξθεηα, απηνπεπνίζεζε) κε απνηέιεζκα ηελ 

 κεγαιύηεξε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηελ ηάμε. 

 Αλάπηπμε ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζύλεο ζηνπο καζεηέο. 

 Αλαγλώξηζε ηεο αμίαο ηεο πξνζπάζεηαο. 

 Φαξνύκελε αηκόζθαηξα, επράξηζην θαη ζπλεξγαηηθό θιίκα ηάμεο, ζεηηθή ζρνιηθή 

θνπιηνύξα. 

 Μεηαηξνπή ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο ζε θνηλόηεηα αλάγλσζεο. 

 Ζ ραξά ηεο δεκηνπξγίαο. 

 

9) Δσζκολίες πνπ αληηκεηώπηζαλ  νη εθπαηδεπηηθνί  ζηε δηάξθεηα πινπνίεζεο  ηνπ   

πξνγξάκκαηνο:  

 

 Κακία (48,69%) 

 Πίεζε ρξόλνπ, ιόγσ κνλόσξνπ καζήκαηνο ηεο θηιαλαγλσζίαο, απαηηεηηθνύ Αλαιπηηθνύ 

 Πξνγξάκκαηνο θαη ηαπηόρξνλεο πινπνίεζεο άιισλ πξνγξακκάησλ (26,09%) 



 Έιιεηςε πόξσλ γηα κεηαθηλήζεηο θαη αγνξά βηβιίσλ/πιηθώλ (20,86%). 

 Με δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνίεζεο επηζθέςεσλ ησλ ζπγγξαθέσλ ζηα ζρνιεία (17,39%). 

 Αδπλακία πινπνίεζεο εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο από ην ΚΘΒΔ ζηελ ηάμε. 

 Αδπλακία αλεύξεζεο ζπγγξαθέσλ θαη ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ ζρεηηθώλ κε άιινπο ηόπνπο 

       εθηόο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 Ζ έιιεηςε πξόηεξεο ελαζρόιεζεο ησλ καζεηώλ κε ηε θηιαλαγλσζία. 

 Πξνβιήκαηα ζπληνληζκνύ νκάδσλ εξγαζίαο. 

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθώλ ζπλαληήζεσλ εθηόο εξγαζηαθνύ σξαξίνπ. 

 Με πξαγκαηνπνίεζε επηκνξθσηηθώλ ζπλαληήζεσλ εθηόο Θεζζαινλίθεο. 

 Ζ κε αλαθνξά ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνηεηλόκελσλ βηβιίσλ ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο, 

       κε απνηέιεζκα ηελ αδπλακία ησλ καζεηώλ λα γλσξίζνπλ ηελ πόιε ηνπο κέζα από ηε 

ινγνηερλία. – Ο ζκοπός ηοσ 1
οσ

 έηοσς ήηαν να καηανοήζοσν εκπαιδεσηικοί και μαθηηές 

όηι ζηην ηοπική ιζηορία ζσγκαηαλέγεηαι και η μελέηη ηης ζσγγραθικής δράζης ενός 

ηόποσ. Σα κείμενα για ηην πόλη αθορούν ηο 2
ο
 έηος. Ως εκ ηούηοσ η δσζκολία ασηή 

κρίνεηαι άηοπη. 

(Δθηόο από ηηο ηξεηο πξώηεο πξναλαθεξζείζεο δπζθνιίεο, νη ππόινηπεο θπκαίλνληαη ζε έλα 

πνζνζηό από 1-3%.) 

 

10) Παραηηρήζεις-Προηάζεις: 

 

 Σπλέρηζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Γηθηύνπ Φηιαλαγλσζίαο θαη κεηά ηε δηεηία κε δηάθνξα 

ζέκαηα όπσο πεξηβάιινλ, δηαθνξεηηθόηεηα, νηθνγέλεηα, αγσγή πγείαο θιπ, έηζη ώζηε λα 

δεκηνπξγεζεί κηα πνιπζεκαηηθή βηβιηνζήθε δξάζεσλ θηιαλαγλσζίαο. 

 Σπλ-γξαθή κηαο ηζηνξίαο ζε ζπλέρεηεο από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, ζπλερίδνληαο ην βηβιίν 

ηνπ ζπγγξαθέα θαη κε ηαμίδη ηεο ηζηνξίαο από ζρνιείν ζε ζρνιείν. 

 Τν 2
ν
 έηνο ζπλεξγαζίαο λα είλαη πην έληνλν, λα ππάξρεη αληαιιαγή απόςεσλ θαη πιηθνύ θαη 

ζπρλόηεξε επηθνηλσλία. 

 Αλάγθε ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 Θα ήηαλ ρξήζηκν θαη επνηθνδνκεηηθό, αλ ζα κπνξνύζαλ ηα παηδηά λα απνιαύζνπλ κηα «δηα 

δώζεο» επαθή κε ην ζπγγξαθέα γηα λα αληαιιάμνπλ απόςεηο θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα 

δξάζε καδί ηνπ. Πεξηζζόηεξεο δεκηνπξγηθέο αλαγλώζεηο από ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπγγξαθείο 

ζηελ νκάδα αλάγλσζεο ησλ ζρνιείσλ.  

 Καζηέξσζε ηνπηθώλ ζπλαληήζεσλ. 

 Ζ ύιε ησλ καζεκάησλ ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηεί νπζηαζηηθά, γηα λα κε δξα αλαζηαιηηθά 

ζηελ απηελέξγεηα δαζθάισλ θαη καζεηώλ/ηξηώλ.   

 Πεξηζζόηεξε νξγάλσζε σο πξνο ηηο ζπλαληήζεηο. 

 Να πξνζηεζνύλ επηπιένλ ώξεο θηιαλαγλσζίαο, ηδηαίηεξα ζηηο κεγάιεο ηάμεηο πνπ ν ρξόλνο 

είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη ππάξρεη θαη ε πίεζε ησλ άιισλ καζεκάησλ. 

 Οη επηκνξθσηηθέο-ελεκεξσηηθέο ζπλαληήζεηο λα γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνύ 

ρξόλνπ, ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα παξαθνινύζεζήο ηνπο. 

 Να ππάξρνπλ θάπνηνη δηαγσληζκνί παξαγσγήο γξαπηνύ ιόγνπ θαη εηθνλνγξάθεζεο ζε 

επίπεδν Γηεύζπλζεο ή Πεξηθέξεηαο. 

 


