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Ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ 2θσ ενότθτασ ιταν θ ανακάλυψθ λογοτεχνικϊν διαδρομϊν προςζγγιςθσ τθσ 

τοπικισ ιςτορίασ μζςα από τθ δθμιουργικι προςζγγιςθ πεηϊν κειμζνων και ποιθμάτων διακεκριμζνων 

λογοτεχνϊν του κάκε τόπου.   

Ο παρϊν απολογιςμόσ προζκυψε από τθν επεξεργαςία των 74 ερωτθματολογίων, που ςυμπλιρωςαν 

οι εκπαιδευτικοί των παρακάτω Δθμοτικϊν Σχολείων: 

1Ο Δ.Σ. Πανοράματοσ, 2Ο Δ.Σ. Περαίασ, 37Ο Δ.Σ. Θεςςαλονίκθσ, 72Ο Δ.Σ. Θεςςαλονίκθσ, 92Ο Δ.Σ. 

Θεςςαλονίκθσ, 4Ο Δ.Σ. Καλαμαριάσ, 10Ο Δ.Σ. Καλαμαριάσ,  18Ο Δ.Σ. Καλαμαριάσ, ,2Ο Δ.Σ. Θζρμθσ, 

Διαπολιτιςμικό Σχολείο Ν. Επιβατϊν, 12Ο Δ.Σ. Νεάπολθσ, 4Ο Δ.Σ. Πολίχνθσ, 6Ο Δ.Σ. Πολίχνθσ,  4Ο Δ.Σ. 

Ωραιοκάςτρου, 5Ο Δ.Σ. Ωραιοκάςτρου, 2Ο Δ.Σ. Ν.Μουδανίων, 1Ο Δ.Σ. Πολυκάςτρου, Δ.Σ. Χζρςου, Δ.Σ. 

Νζων Πόρων, Δ.Σ. Παραλίασ Κατερίνθσ, Δ.Σ. Κάτω Μθλιάσ, 7Ο Δ.Σ. Κατερίνθσ,  12Ο Δ.Σ. Λθτισ,  Δ.Σ. Αγίου 

Βαςιλείου, 3Ο Πειραματικό Δ.Σ. Ευόςμου, Δ.Σ. Πενταλόφου,  5Ο Δ.Σ. Μενεμζνθσ, Δ.Σ. Χαλκθδόνοσ, 9Ο 

Δ.Σ. Ζδεςςασ, Δ.Σ. Πλατζοσ (Ημακίασ), Δ.Σ. Περαίασ (Πζλλασ) 

1) Βακμόσ, ςτον οποίο πζτυχαν ο ςκοπόσ  και οι ςτόχοι του προγράμματοσ:

Κακόλου: 0%

Λίγο: 0%

Πολφ: 60,33 %

Πάρα πολφ: 39,7%

2) Βακμόσ ανταπόκριςησ των μακθτϊν ςτο πρόγραμμα:

Κακόλου: 0%

Λίγο: 0%

Πολφ: 54,8%

Πάρα πολφ: 45,2%

3) Απόψεισ εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθ χρθςιμότθτα του εκπαιδευτικοφ υλικοφ, που παρζλαβαν

οι εκπαιδευτικοί.

Αρνθτικζσ: 

Ακατάλλθλο υλικό για μακθτζσ Γ και ΣΤ τάξεων Δ.Σ.(4%) 

Θετικζσ: 

Εξαιρετικά βοθκθτικό υλικό για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ και τθν άντλθςθ 

ιδεϊν 

Κατατοπιςτικό για τθν οργάνωςθ και προγραμματιςμό του προγράμματοσ 

http://kmaked.pde.sch.gr/site/index.php/2014-08-29-07-32-55


 Χριςιμο με αναφορζσ ςε βιβλία που αναφζρονται ςτθν τοπικι ιςτορία, φωτογραφικό 

υλικό και ιςτοςελίδεσ 

 Αρωγόσ και εμπνευςτισ ιδιαίτερα ωσ αρχικι βάςθ ιδεϊν 

 Πρωτότυπο και ενδιαφζρον 

 Ζδωςε κατευκυντιριεσ γραμμζσ με ανοιχτοφσ ορίηοντεσ διαπραγμάτευςθσ και πολλζσ 

δυνατότθτεσ αξιοποίθςθσ 

 Υποςτθρικτικό εργαλείο για τθν διάχυςθ υλικοφ 

 Εμπλοφτιςε το υλικό του δαςκάλου και βοικθςε ςτθν εξοικονόμθςθ χρόνου 

 Θεματικι τράπεηα που διευκολφνει τθν εφρεςθ υλικοφ 

 Διατυπϊνονται ςυνοπτικά και με ςαφινεια θ ςθμαςία και οι ςτόχοι του δικτφου. 

 Ανταλλαγι ιδεϊν 

 Εξαιρετικό blog 

 

4) Απόψεισ εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθ χρθςιμότθτα των επιμορφωτικών  ςυναντήςεων,  που 

ςυμμετείχε το 88% των εκπαιδευτικϊν:  

 

Αρνθτικζσ:   

 Δεν προςζφεραν βοικεια (4%) 

 Η επιλογι του τόπου των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων  (1,35%) 

 Διακοπζσ ςτθ λιψθ ςιματοσ ςτθν τθλεδιάςκεψθ (2,7%) 

Θετικζσ: 

 Εμπεριςτατωμζνθ παροχι πλθροφοριϊν και παρουςίαςθ καλϊν πρακτικϊν και 

ενδεικτικϊν δράςεων 

 Ουςιαςτικζσ, εποικοδομθτικζσ και πολφ ενδιαφζρουςεσ 

 Δόκθκε υποςτθρικτικό υλικό και διευκρινιςτικζσ πλθροφορίεσ για το ςκοπό του δικτφου 

 Παροχι βαςικϊν κατευκφνςεων και πλθροφοριϊν όςον αφορά τθν προςζγγιςθ του 

κζματοσ 

 Βοικεια για τθν αξιολόγθςθ τθσ πορείασ του προγράμματοσ 

 Ενκάρρυνςθ και εμψφχωςθ  

 Ιδιαίτερα χριςιμθ ιταν θ δθμιουργικι γραφι 

 Αφφπνιςθ τθσ δθμιουργικότθτασ και φανταςίασ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν 

 Επικοινωνία και ανταλλαγι απόψεων, ιδεϊν αλλά και ανθςυχιϊν με ςυναδζλφουσ, που 

ζχουν κοινοφσ ςτόχουσ 

 Ανατροφοδότθςθ 

 Γνωριμία με το ςυγγραφζα 

 

5) Οφζλθ που αποκόμιςαν οι εκπαιδευτικοί από τθν υλοποίθςθ του   προγράμματοσ: 

 

 Γνϊςεισ και βιωματικζσ εμπειρίεσ 

 Προςωπικι ικανοποίθςθ από τθν επίτευξθ των ςτόχων 

 Δζςιμο με τουσ μακθτζσ 

 

6) Οφζλθ που αποκόμιςαν οι μαθητζσ από τθν υλοποίθςθ του  προγράμματοσ : 

 



 Ανάπτυξθ δθμιουργικισ ζκφραςθσ, κριτικισ ςκζψθσ και φανταςίασ 

 Καλλιζργεια αναγνωςτικισ απόλαυςθσ, γλωςςικισ ζκφραςθσ, αιςκθτικισ ζκφραςθσ  

 Όξυνςθ δθμιουργικισ και κριτικισ ςκζψθσ 

 Γνϊριςαν τον τόπο τουσ μζςα από τθ λογοτεχνία με ςυγγράμματα, τραγοφδια, εικόνεσ, 

ιςτορικζσ τοποκεςίεσ 

 Ζμακαν γεγονότα που διαδραματίςτθκαν ςτθν περιοχι τουσ 

 Αναπτφχκθκε θ ικανότθτα κατανόθςθσ κειμζνων και θ ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ 

 Γνωριμία με ςυγγραφείσ 

 Ζκαναν το πρϊτο βιμα για να γίνουν οι αυριανοί ενεργοί πολίτεσ 

 Ενίςχυςθ κριτικοφ λογοτεχνικοφ εγγραμματιςμοφ 

 Αςχολικθκαν βιωματικά με κζματα που τουσ ενδιζφεραν 

 Χρθςιμοποίθςαν ςυνεργατικζσ και επικοινωνιακζσ ικανότθτεσ κακϊσ και ικανότθτεσ 

ςυντονιςμοφ 

 Εμπλουτιςμόσ λεξιλογίου 

 Ταξίδεψαν ςε ιςτότοπουσ, επεξεργάςτθκαν, ςφγκριναν, ςυνδφαςαν πλθροφορίεσ 

 Εξοικειϊκθκαν με τθ δραματοποίθςθ 

 Θετικι ςτάςθ απζναντι ςτθν εξωςχολικι ανάγνωςθ  

 Συνειδθτοποίθςαν πωσ το ςχολείο προςφζρει γνϊςεισ και μακριά από τα κρανία 

 Εξοικειϊκθκαν με τισ νζεσ τεχνολογίεσ 

 Προςζγγιςαν ολιςτικά κζματα που άπτονται τθσ κακθμερινότθτασ τουσ 

 Αναπτφχκθκε θ ικανότθτα διαπραγμάτευςθσ ποιθμάτων 

 Γνωριμία με τθ λογοτεχνικι παραγωγι του τόπου μασ 

 Γνωριμία με τον  Γαλλικό πολιτιςμό 

 Εξζφραςαν επικυμίεσ και ςκζψεισ 

 Εξοικειϊκθκαν με τθ ςχζςθ βιβλίου-ανκρϊπου-κοινωνίασ- φυςικοφ περιβάλλοντοσ 

 

7) Δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςαν  οι εκπαιδευτικοί  ςτθ διάρκεια υλοποίθςθσ  του   

προγράμματοσ: 

 

 Καμία δυςκολία (38%) 

 Πίεςθ χρόνου για ζγκαιρθ ολοκλιρωςθ (24,3%) 

 Μετακίνθςθ μακθτϊν (9,5%) 

 Συμμετοχι ςτισ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ (2,7%) 

 Δυςκολία επιςκεψιμότθτασ ςυγγραφζων (4%) 

 Ζλλειψθ λογοτεχνικϊν πθγϊν για μικρζσ περιοχζσ (2,7%) 

 Δφςκολθ πρόςβαςθ ςε δθμόςιεσ βιβλιοκικεσ και αναγνωςτιρια (1,4%) 

 Δυςκολία ςτθν επιλογι κατάλλθλων λογοτεχνικϊν κειμζνων (5,4%) 

 Οικονομικζσ δυςκολίεσ (μετακινιςεισ, εμπλουτιςμόσ βιβλιοκικθσ) (2,7%) 

 Διαχείρθςθ υλικοφ και πλθροφοριϊν που ςυγκζντρωςαν οι μακθτζσ  (1,4%) 

 Διαπροςωπικζσ ςχζςεισ μακθτϊν (1,4%) 

 Ανεφρεςθ ατόμων από τθν τοπικι κοινωνία για να ςυνομιλιςουν με τουσ μακθτζσ και να 

αναλάβουν δράςθ μαηί τουσ (1,4%) 

 Άρνθςθ των μακθτϊν να προχωριςουν ςε περαιτζρω επεξεργαςία (1,4%) 

 Ανφπαρκτθ βοικεια/Ακατάλλθλο υλικό (4%) 



 Εφρεςθ κειμζνων  του επιπζδου τθσ θλικίασ των μακθτϊν (1,4%) 

 Λόγω πίεςθσ χρόνου δεν πραγματοποιικθκε προγραμματιςμζνθ επίςκεψθ (2,7%) 

 

Εκτόσ από τθν αποςτολι των δράςεων που αναρτικθκαν ςτθν ιςτοςελίδα του Δικτφου, το 77% των 

προγραμμάτων παρουςιάςτθκαν και ςε εκδθλϊςεισ εντόσ κι εκτόσ τθσ ςχολικισ μονάδασ.    

 


