Ενιςχυτικζσ εκπαιδευτικζσ παρεμβάςεισ ςτην πρωτοβάθμια εκπαίδευςη
χολικό ζτοσ 2017-18
Σα μακιματα ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ που οργάνωςε το Πρόγραμμα για το τρζχον
ςχολικό ζτοσ ζγιναν ςε 11 δθμοτικά ςχολεία των νομϊν Ροδόπθσ και Ξάνκθσ (1ο και
2ο Μ/κο Δ.. Κιμμερίων, ςτο 3ο Μ/κο Δ.. Κομοτθνισ, ςτα Μειονοτικά Δ..
Κενταφρου, Κφρνου, Φιλίων Αρριανϊν, απϊν, Ιάςμου, Αράτου και ςτο 7ο Δ..
Ξάνκθσ). Σα μακιματα, ςτα οποία διλωςαν ςυμμετοχι περίπου 600 παιδιά
(ανάμεςα τουσ και παιδιά νθπιαγωγείου), ξεκίνθςαν τον Νοζμβριο και
ολοκλθρϊκθκαν τον Ιοφνιο. τόχοσ των μακθμάτων είναι θ ενίςχυςθ τθσ
ελλθνομάκειασ. Οι δραςτθριότθτεσ είναι προςαρμοςμζνεσ ςτισ θλικίεσ και τισ
ανάγκεσ των μακθτϊν/τριϊν. Σα μικρότερα παιδιά μιλοφν και γράφουν ελλθνικά
παίρνοντασ μζροσ ςε δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται με όςα τουσ είναι οικεία ,τα
παιδιά των μεςαίων τάξεων αςχολοφνται με τθν ανάγνωςθ και τθ δθμιουργία
βιβλίων και των μεγαλφτερων τάξεων αςχολοφνται με δραςτθριότθτεσ και γνωςτικά
αντικείμενα που υποςτθρίηουν τθν επιτυχι φοίτθςι τουσ ςτο γυμνάςιο.

τα μακιματα που απευκφνονται ςτα παιδιά των μικρότερων θλικιϊν (νθπιαγωγείο

και Α δθμοτικοφ) αναπτφςςονται, όπωσ και τα προθγοφμενα χρόνια, παιγνιϊδεισ
και δθμιουργικζσ δραςτθριότθτεσ που ςυνδζονται με όςα τουσ είναι κοντινά
(οικογζνεια, ςπίτι, φαγθτά, παιχνίδια, το χωριό τουσ), ϊςτε να ζχουν κίνθτρο για να
μιλιςουν ελλθνικά, αλλά και να επιχειριςουν να διατυπϊςουν τθ ςκζψθ τουσ
γραπτά υπαγορεφοντασ ςτον/ςτθν εκπαιδευτικό αυτά που ικελαν να γράψουν
ι/και γράφοντασ όπωσ μποροφν τα ίδια.
τα μακιματα των μεςαίων τάξεων δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν εναςχόλθςθ με
εξωςχολικά βιβλία και ςτθν παραγωγι δικϊν τουσ βιβλίων ςτα οποία αξιοποιοφν
ιδζεσ από όςα διάβαςαν αλλά και προθγοφμενεσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ τουσ.
Για τουσ μακθτζσ των μεγαλφτερων τάξεων (τ δθμοτικοφ και Ε Σ όπου τα
τμιματα ιταν μεικτά) θ ενίςχυςθ τθσ ελλθνομάκειασ, όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ
φάςθ, εςτιάηεται περιςςότερο ςτθν εναςχόλθςθ με τθν Οδφςςεια, αλλά και ςτθν
προςπάκεια επιχειρθματολογίασ και τεκμθρίωςθσ τθσ άποψισ τουσ κατά τθν
επίλυςθ μακθματικϊν προβλθμάτων.
Για τθν υποςτιριξθ των μακθμάτων ςυνεχίηεται θ ςυνεχισ επιμορφωτικι
διαδικαςία των εκπαιδευτικϊν που ςυμμετζχουν. Ιδιαίτερθ μζριμνα λαμβάνεται για
τθν υποςτιριξθ των καινοφργιων εκπαιδευτικϊν, οι περιςςότεροι από τουσ οποίουσ
είναι μζλθ τθσ μειονότθτασ που ζχουν αποφοιτιςει από ελλθνικά πανεπιςτιμια.
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Σο τζλοσ των μαθημάτων με τη ςυμμετοχή των γονζων
Ολοκλθρϊκθκαν από τισ 6 ζωσ τισ 10 Ιουνίου τα μακιματα τθσ χειμερινισ περιόδου
ςτα ζντεκα δθμοτικά ςχολεία που ςυμμετείχαν ςτο Πρόγραμμα κατά το τρζχον
ςχολικό ζτοσ 2017 – 2018. τα μακιματα ςυμμετείχαν 590 παιδιά. το τελευταίο
μάκθμα κάκε ςχολείου τα παιδιά μαηί με τουσ εκπαιδευτικοφσ κάλεςαν τουσ γονείσ
για να τουσ παρουςιάςουν όςα κατάφεραν όλθ τθ χρονιά. Παρότι είναι περίοδοσ
ραμαηανιοφ και ο κόςμοσ τθσ μειονότθτασ νθςτεφει και επιπλζον ζχουν ξεκινιςει οι
αγροτικζσ εργαςίεσ, ςτισ οποίεσ οι γονείσ των περιςςότερων παιδιϊν
απαςχολοφνται πολλζσ ϊρεσ τθν θμζρα, θ προςζλευςθ ξεπζραςε τισ προςδοκίεσ.
Οι μθτζρεσ είδαν τα βιβλία που είχαν δθμιουργιςει τα παιδιά τουσ και ζπαιξαν μαηί
τουσ με τα παιχνίδια που είχαν καταςκευάςει. Σα παιχνίδια των μικρϊν παιδιϊν
ιταν εφκολα, τα παιχνίδια όμωσ των μεγαλφτερων παιδιϊν περιλάμβαναν
ερωτιςεισ που ςυνδζονταν με όςα είχαν μάκει ςτο πλαίςιο των μακθμάτων και οι
μαμάδεσ δυςκολεφονταν να απαντιςουν. Σα παιδιά το απολάμβαναν…

Οι μεγάλοι παίηουν με τισ μαμάδεσ το παιχνίδι τθσ Οδφςςειασ που ζχουν καταςκευάςει. Και φυςικά τα παιδιά
κερδίηουν…

Οι μαμάδεσ είχαν τθν ευκαιρία να δουν όλεσ τισ εργαςίεσ των παιδιϊν τουσ που
ςυνδζονταν με τθν Οδφςςεια, αντικείμενο με το οποίο αςχολικθκαν ιδιαίτερα οι
μεγαλφτερεσ τάξεισ. ε κάποιεσ περιπτϊςεισ θ Οδφςςεια ςυνδζκθκε με δικζσ τουσ
βιωμζνεσ εμπειρίεσ. τα κείμενα που ακολουκοφν μπικαν ςτθ κζςθ του Σθλζμαχου που
ζχει δει χρόνια να δει τον πάτερα του όπωσ τα ίδια κάνουν καιρό να δουν τον πατζρα τουσ
που δουλεφει ςτθ Γερμανία…

Εργαςία ςχετικά με τθν Οδφςςεια

ε αρκετζσ τάξεισ των μικρϊν παιδιϊν οι γονείσ είχαν τθν ευκαιρία να
παρακολουκιςουν τα παιδιά τουσ να παίηουν κουκλοκζατρο. το κουκλοκζατρο
αναπαριςτοφςαν παραμφκια που είχαν επεξεργαςτεί αξιοποιϊντασ διαλόγουσ είχαν
φτιάξει τα ίδια.

Παιδιά Β΄ δθμοτικοφ προετοιμάηουν τθν παράςταςθ του κουκλοθεάτρου

ε άλλεσ τάξεισ πάλι παρακολοφκθςαν μικρζσ ταινίεσ που είχαν φτιάξει τα παιδιά
τουσ και πάλι αναπαριςτϊντασ ιςτορίεσ που είχαν επεξεργαςτεί με τθν αξιοποίθςθ
τθσ τεχνικισ του photo story.

Φεφγοντασ, μθτζρεσ μικρϊν παιδιϊν ευχαριςτοφςαν για το κάρροσ που απζκτθςαν
τα παιδιά τουσ – τϊρα μιλοφν περιςςότερο και ςτο νθπιαγωγείο, είπαν – ενϊ οι
μθτζρεσ μεγαλφτερων παιδιϊν ςχολίαηαν ότι με ενκουςιαςμό τουσ μετζφεραν ςτο
ςπίτι όςα μάκαιναν ςτα μακιματα.

