5.1

Α΄ ΤΑΡΖ
ΔΘΙΞΜΑ, ΘΔΘΑΘΔΠΞΖΔΡ & ΡΑΘΡΘΙΖ ΑΜΑΚΣΡΖ ΑΜΑ Ο.Δ.Ι.

1ξ Ο.Δ.Ι. ΑΗΖΜΑΡ

5Ξ Γσμμάριξ
Ζλιξϋπξληπ

1ξ Ο.Δ.Ι. Αθήμαπ

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

215

230

445

116

121

237

80

90

170
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ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ
Αδάμ Αγγελήπ
Λϊμιμξπ πάοεδοξπ
Ο.Θ.

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

Β/θμια

1ξ Ο.Δ.Ι.
ΑΗΖΜΑΡ

Σπξδ/μςήπ 1ξσ Ο.Δ.Ι.
Αθήμαπ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Δημήςοιξπ Ρκοέςαπ

ΛΖΛΑΑ

6

6

Ρύμξλξ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Β/θμια

1Ξ Ο.Δ.Ι.
ΑΗΖΜΑΡ

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

12

2ξ Ο.Δ.Ι. ΑΗΖΜΑΡ

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

Γσμμάριξ Τιλξθέηπ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ
Διξμύριξπ
Κξσκέοηπ
Λϊμιμξπ πάοεδοξπ
Ο.Θ.

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

Β/θμια

2ξ Ο.Δ.Ι.
ΑΗΖΜΑΡ

Σπξδ/μςήπ 2ξσ Ο.Δ.Ι.
Αθήμαπ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Βαρίλειξπ
Δημηςοόπξσλξπ

153

305

463

143

163

306

112

138

250

ΛΖΛΑΑ

6

6

ξ ποϊγοαμμα σλξπξιήθηκε ρςιπ αίθξσρεπ διδαρκαλίαπ ςξσ 2ξσ Ο.Δ.Ι. Αθήμαπ
και ρϋμτχμα με ςημ ανιξλϊγηρη πξσ έγιμε, πέςσυε ςϊρξ ρε επίπεδξ
ξογάμχρηπ, και ρσμεογαρίαπ μεςανϋ ςξσ σπεσθϋμξσ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, ςηπ
γοαμμαςειακήπ σπξρςήοινηπ, ςξσ Διδικξϋ Ρσμεογάςη και ςχμ επιμξοτχςόμ
ϊρξ και ρε επίπεδξ επίςεσνηπ ςχμ επιμξοτχςικόμ ρςϊυχμ.
Δπειδή ξ αοιθμϊπ ςχμ αιςήρεχμ ήςαμ μεγάλξπ και ςξ Ο.Δ.Ι. δεμ μπξοξϋρε μα
σπξρςηοίνει ςημ επιμϊοτχρη ςϊρξ μεγάλξσ αοιθμξϋ εκπαιδεσςικόμ
διεμεογήθηκε δημόρια κλήοχρη εμόπιξμ εκποξρόπχμ ςξσ Ο.Θ και ϊρχμ
εκπαιδεσςικόμ επιθσμξϋραμ ρςξ 2ξ Ο.Δ.Ι. Αθήμαπ ςημ οίςη 24 Ξκςχβοίξσ
2006. Λεςά ςημ κλήοχρη ξι εκπαιδεσςικξί πξσ επελέγηραμ επιμξοτόθηκαμ ρε
δσξ επικαλσπςϊμεμεπ τάρειπ για μα καλστθεί η ασνημέμη ζήςηρη για
ρσμμεςξυή ρςξ ποϊγοαμμα.
ξ 2ξ Ο.Δ.Ι. Αθήμαπ είμαι έμαπ άοςια ξογαμχμέμξπ και ενξπλιρμέμξπ υόοξπ
για ςημ σλξπξίηρη επιμξοτχςικόμ ποξγοαμμάςχμ. Για ςξ ποϊγοαμμα διέθερε
4 αίθξσρεπ απξκλειρςικήπ υοήρηπ πξσ βοίρκξμςαι ρςξ κςήοιξ ςξσ Γσμμαρίξσ
Τιλξθέηπ και υοηριμξπξίηρε και 7 επιπλέξμ αίθξσρεπ ςηπ ρυξλικήπ μξμάδαπ.
Για ςιπ αμάγκεπ ςηπ διδαρκαλίαπ καςά ςη διάοκεια ςξσ ποξγοάμμαςξπ ενϊπλιρε
ςιπ αίθξσρεπ με ποξβξλείπ διαταμειόμ και κάλσφε ςιπ αμάγκεπ ςχμ
επιμξοτχςόμ για παοξσρίαρη ςξσ διδακςικξϋ ςξσπ σλικξϋ με σπξλξγιρςέπ,
video projectors, ςηλεϊοαρη, video players, DVD players κ.λπ. Δπιπλέξμ, ςξ
Ο.Δ.Ι. διαθέςει τχςξςσπικά μηυαμήμαςα για ςημ αμαπαοαγχγή
τχςξαμςιγοάτχμ.
Δε ρημειόθηκαμ ποξβλήμαςα ή αλλαγέπ ρςξ ποϊγοαμμα, ϊλξι ξι επιμξοτχςέπ
ήςαμ ρσμεπείπ και ξι ρσυμέπ επιρκέφειπ ςξσ σπεσθϋμξσ ςξϋ επέςοεφαμ μα
διαπιρςόρει ϊςι ϊλη η διαδικαρία κϋληρε ξμαλά.
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Ρύμξλξ

2ξ Ο.Δ.Ι. Αθήμαπ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Β/θμια

2Ξ Ο.Δ.Ι.
ΑΗΖΜΑΡ

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

12

Ρςξ ςέλξπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμπληοόθηκε απϊ ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ
ρϋμςξμξ εοχςημαςξλϊγιξ, με ςιπ ενήπ ξμάδεπ εοχςήρεχμ:






Αςξμικά ρςξιυεία (υοϊμια σπηοερίαπ, ρπξσδέπ, ειδικϊςηςα κ.λπ.)
Ξογάμχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ
Οεοιευϊμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ
Ρσμεογαρία επιμξοτχςόμ – επιμξοτξϋμεμχμ
Γεμική απξςίμηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ

Ξι απαμςήρειπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ήςαμ θεςικέπ ρςα πεοιρρϊςεοα εοχςήμαςα,
ϊπχπ ποξέκσφε απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ και
παοξσριάζξμςαι ρςξμ παοακάςχ πίμακα:

Θκαμξπξίηρη ςχμ εκπαιδεσςικώμ από ςξ επιμξοτχςικό ποόγοαμμα
Δοώςημα:
Οόρξ ικαμξπξιημέμξι είρςε από:

Οξλύ

Ξογάμχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ
Δπάοκεια διδακςικξϋ υοϊμξσ

Κίγξ

Οξλύ
λίγξ

24,5% 63,3%

8,2%

4,1%

12,5% 47,9%

33,3% 6,3%

1.1. Δίδη μαθηριακόμ δσρκξλιόμ

55,1% 38,8%

6,1%

1.2. οϊπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςόμ με
μαθηριακέπ δσρκξλίεπ

58,3% 25,0%

16,7%

1.3. Οοξραομξγή διδακςικόμ ρςϊυχμ

45,8% 25,0%

25,0%

1.4. Λελέςη πεοίπςχρηπ (π.υ. δσρλενία)

51,1% 25,5%

23,4%

1.5. Υαοιρμαςικξί μαθηςέπ

39,6% 41,7%

16,7%

59,2% 32,7%

8,2%

69,4% 14,3%

12,2%

2.3. Φσυξλξγικϊ κλίμα ςάνηπ

56,3% 27,1%

16,7%

2.4. Ιαλλιέογεια κξιμχμικόμ δενιξςήςχμ
και ςοϊπξι διαυείοιρηπ ρσγκοξϋρεχμ,

66,7% 18.8%

12,5% 2,1%

Αοκεςά

Ηεμαςικέπ εμόςηςεπ
1. Διαχείριση ιδιαιτεροτήτωμ μαθητώμ

2. Προβλήματα συμπεριφοράς
2.1. Γεμικά υαοακςηοιρςικά και ςοϊπξπ
εκδήλχρηπ ρςημ ςάνη
2.2. Δταομξγή ρςοαςηγικόμ ςοξπξπξίηρηπ
ςηπ ρσμπεοιτξοάπ – Λέρα ρςήοινηπ
επιθσμηςήπ ρσμπεοιτξοάπ
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ρςοεπ, θσμξϋ κ.λπ.
2.5. Διαυείοιρη ρσμαιρθημαςικξϋ ςξμέα

60,9% 21,7%

13,0% 4,3%

60,4% 16,7%

18,8% 4,2%

45,8% 43,8%

6,3%

3.2. Δσοχπαψκϊ Portfolio γλχρρόμ

21,3% 31,9%

31,9% 14,9%

3.3. ξ ξλξήμεοξ χπ θερμϊπ αμςιμεςόπιρηπ
κξιμχμικξξικξμξμικόμ αμιρξςήςχμ

37,1% 17,1%

20,0% 25,7%

2.6. Λελέςη πεοίπςχρηπ: βία,
επιθεςικϊςηςα, τξβίεπ κ.λπ.
3. Πολιτισμικές διαφορές,
κοιμωμικοοικομομικές αμισότητες
3.1.Οξλσπξλιςιρμικϊςηςα ρυξλείξσ, ςοϊπξι
ρςήοινηπ ςχμ μαθηςόμ

4,2%

Οαοαςηοήθηκε καςά ςιπ ρσμεμςεϋνειπ με ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ ϊςι σπάουει
ρημαμςική διατξοά παιδαγχγικήπ καςάοςιρηπ αμάμερα ρςιπ δϋξ βαθμίδεπ, ςημ
Α΄/θμια & ςη Β΄/θμια. Θδιαίςεοα ξι δάρκαλξι ήςαμ πιξ ενξικειχμέμξι με ςα
θέμαςα διαυείοιρηπ ποξβλημάςχμ ρυξλικήπ ςάνηπ, εμό για ςξσπ
εκπαιδεσςικξϋπ ςηπ Δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ η εμημέοχρη ρε παοϊμξια
θέμαςα ρςηοιζϊςαμ απξκλειρςικά ρςημ ποξρχπική ςξσπ εμπειοία.
Ρυεδϊμ ϊλξι ξι εκπαιδεσςικξί δήλχραμ ϊςι ποξςίθεμςαι μα υοηριμξπξιήρξσμ
ρςξ μέλλξμ ςιπ απξκςηθείρεπ γμόρειπ και δενιϊςηςεπ. Αμ ρσμσπξλξγιρςεί ϊςι ξι
σπξβληθείρεπ αιςήρειπ για ςα ρσγκεκοιμέμξ επιμξοτχςικϊ ποϊγοαμμα δεμ
ικαμξπξιήθηκαμ ϊλεπ, ρσμάγεςαι ϊςι σπάουει μεγάλη ζήςηρη για επιμϊοτχρη
ρςη διαυείοιρη ποξβλημάςχμ ρυξλικήπ ςάνηπ, ιδιαίςεοα ρςη Δεσςεοξβάθμια
εκπαίδεσρη.
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3ξ Ο.Δ.Ι. ΑΗΖΜΑΡ

3 Ο.Δ.Ι. Αθήμαπ

3ξ Ο.Δ.Ι. Αθήμαπ
6ξ και 8ξ Κϋκειξ
Οεοιρςεοίξσ

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

ξ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ
Υαοάλαμπξπ
Λπαμπαοξύςρηπ
Οάοεδοξπ ε.θ. Ο.Θ.

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

Β/θμια

3ξ Ο.Δ.Ι.
ΑΗΖΜΑΡ

Γοαμμαςέαπ 3ξσ
Ο.Δ.Ι. Αθήμαπ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Γεώογιξπ
Οαπαγεχογίξσ

117

157

274

117

157

274

89

107

196

ΛΖΛΑΑ

7

7

Ρςξ 3ξ Ο.Δ.Ι. ςηπ Αθήμαπ επελέγηραμ όλξι ξι εμδιατεοϊμεμξι εκπαιδεσςικξί
πξσ είυαμ κάμει αίςηρη υχοίπ μα γίμει κλήοχρη, ϊπχπ ποξβλεπϊςαμ ρςξ
ςευμικϊ δελςίξ ςξσ έογξσ, επειδή ξ αοιθμϊπ ςχμ αιςήρεχμ ήςαμ πεοίπξσ ίρξπ
με ςξμ ποξβλεπϊμεμξ αοιθμϊ επιμξοτξϋμεμχμ εκπαιδεσςικόμ.
Ρημειόμεςαι ϊςι για ςημ εναρτάλιρη ςηπ πξιϊςηςαπ και ςξσ καλϋςεοξσ
δσμαμικξϋ ςχμ επιμξοτχςόμ, ςα 8 ςμήμαςα λειςξϋογηραμ απϊ 4/11/2006 έχπ
και 03/12/2006 και ςα σπϊλξιπα 6 ςμήμαςα λειςξϋογηραμ απϊ 18/11/2006 έχπ
και 17/12/2006 όρςε μα μη λειςξσογξϋμ ϊλα ρσγυοϊμχπ κάθε
Ραββαςξκϋοιακξ. Έςρι μϊμξ ςοία Ραββαςξκϋοιακα λειςξϋογηραμ ϊλα ςα
ςμήμαςα ρσγυοϊμχπ.
ξ 3ξ Ο.Δ.Ι. ςηπ Αθήμαπ διαθέςει αοκεςϊ ενξπλιρμϊ ξ ξπξίξπ ρσμπληοόμεςαι
απϊ ςξμ ενξπλιρμϊ ςχμ ρυξλείχμ με ςα ξπξία ρσρςεγάζεςαι με ρσμέπεια ϊλα ςα
ςμήμαςα μα είμαι επαοκόπ ενξπλιρμέμα όρςε μα ικαμξπξιξϋμ ϊλεπ ςιπ αμάγκεπ
παοξσρίαρηπ ςχμ ειρηγήρεχμ ςχμ επιμξοτχςόμ. ξμίζεςαι ιδιαίςεοα ςξ
γεγξμϊπ ϊςι ξ ειδικϊπ ρσμεογάςηπ είυε εγκαςαρςήρει ςξμ ενξπλιρμϊ ρε κάθε
ςμήμα απϊ ςημ ποξηγξϋμεμη ημέοα, όρςε μα μη υάμεςαι πξλϋςιμξπ υοϊμξπ
καςά ςιπ όοεπ ςηπ επιμϊοτχρηπ.
Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ επιμξοτχςικήπ πεοιϊδξσ ξ σπεϋθσμξπ ςξσ Οοξγοαμμάςξπ
είυε ρσμευή επικξιμχμία ςηλετχμική και ηλεκςοξμική με ςξμ ειδικϊ ρσμεογάςη
και ςξσπ επιμξοτχςέπ για λϋρη ποξβλημάςχμ και παοξυή διεσκοιμίρεχμ.
Δπίρηπ, επιρκέτςηκε επαμειλημμέμα ςξ επιμξοτχςικϊ κέμςοξ καςά ςιπ όοεπ
σλξπξίηρηπ ςξσ χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ, ποξκειμέμξσ μα καςαγοατξϋμ,
απϊ κξμςά, ρςξιυεία για ϊλεπ ςιπ παοαμέςοξσπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
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Ρύμξλξ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Β/θμια

3Ξ Ο.Δ.Ι.
ΑΗΖΜΑΡ

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

14

Οαοακξλξϋθηρε πξλλέπ ειρηγήρειπ επιμξοτχςόμ όρςε μα είμαι γμόρςηπ ςξσ
ςοϊπξσ ποξρέγγιρηπ κάθε θεμαςικήπ εμϊςηςαπ και μα διαπιρςόρει καςά πϊρξ
ςηοξϋμςαι ξι αουικέπ ποξδιαγοατέπ (βιχμαςική ποξρέγγιρη κ.λπ.) απϊ ςξσπ
επιμξοτχςέπ.
Δκςιμήρειπ – διαπιρςώρειπ - ποξςάρειπ ςχμ επιμξοτξύμεμχμ
Απανηήζεις δείγμαηος επιμορθούμενων 3οσ ΠΕΚ Αθήνας 1η Φάζη
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Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ (10%) πξσ δϊθηκαμ ρςξσπ
επιμξοτξσμέμξσπ για ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμάγξμςαι ςα ενήπ
ρσμπεοάρμαςα:


Ζ γεμική εκςίμηρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ για ςξ ποϊγοαμμα είμαι ϊςι ασςϊ
πέςσυε ςξσπ ρκξπξϋπ ςξσ, υαοακςηοίρςηκε απαοαίςηςξ, ιδιαίςεοα
εμδιατέοξμ, υοήριμξ και απξςελερμαςικϊ για ςημ καθημεοιμή εκπαιδεσςική
ποακςική.



Ρςη ρσμςοιπςική ςξσπ πλειξφητία ξι επιμξοτξϋμεμξι ποϊβαλαμ ςξ αίςημα
ςηπ αϋνηρηπ ςχμ χοόμ πξσ διαςίθεμςαι για ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ θεμαςικέπ
εμϊςηςεπ καθόπ και ςξμ εμπλξσςιρμϊ ςξσ ποξγοάμμαςξπ με κάπξιεπ ακϊμα
ρημαμςικέπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ π.υ. διαυείοιρη κοίρεχμ, αμςιμεςόπιρη ςξσ
ρςοεπ μαθηςόμ και εκπαιδεσςικόμ κ.ά.



Ηεχοξϋμ πξλϋ ρημαμςικέπ ςιπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ πξσ επελέγηραμ και
ικαμξπξιηςική ςημ ιεοάουηρή ςξσπ λαμβάμξμςαπ σπϊφη ςα υοξμικά
πεοιθόοια ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ επιμξοτχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ.



Ιαςαγοάτεςαι η θεχοηςική καςεϋθσμρη ρςιπ ειρηγήρειπ κάπξιχμ
επιμξοτχςόμ και η επιθσμία ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ για βιχμαςική
ποξρέγγιρη ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ.



Δπιρήμαμαμ ςημ άφξγη λειςξσογία ςξσ επιμξοτχςικξϋ κέμςοξσ καθόπ και
ςη ρσμεογαρία ςξσπ με ςξμ ειδικϊ ρσμεογάςη και ςξσπ επιμξοτχςέπ.



ξ επιμξοτχςικϊ σλικϊ πξσ ςξσπ διαμεμήθηκε υαοακςηοίζεςαι απαοαίςηςξ,
υοήριμξ, πξλϋ εμδιατέοξμ, ρϋγυοξμξ και αοκεςέπ τξοέπ σφηλήπ ρςάθμηπ.

- 75 -



Ηεχοξϋμ
απαοαίςηςη
ςη
διεναγχγή
αμάλξγξσ
επιμξοτχςικξϋ
ποξγοάμμαςξπ απξκλειρςικά για ςξσπ διεσθσμςέπ ςχμ ρυξλικόμ μξμάδχμ
ποξκειμέμξσ μα εσαιρθηςξπξιηθξϋμ και ασςξί όρςε ρε ρσμςξμιρμϊ με ςξσπ
εκπαιδεσςικξϋπ μα αμςιμεςχπίζξσμ απξςελερμαςικά ςέςξιξσ είδξσπ
ποξβλήμαςα.

Δκςιμήρειπ - διαπιρςώρειπ - ποξςάρειπ ςχμ επιμξοτχςώμ
Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ και ςχμ ρσμεμςεϋνεχμ ςχμ
επιμξοτχςόμ ποξκϋπςξσμ ςα ενήπ ρσμπεοάρμαςα:


Υαοακςηοίζξσμ ςξ ποϊγοαμμα επιςσυημέμξ, υοήριμξ και απαοαίςηςξ για
ςημ εκπαιδεσςική κξιμϊςηςα με θεμαςικέπ εμϊςηςεπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ
καοδιά ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ.



Όλξι έδχραμ επιμξοτχςικϊ σλικϊ (ρημειόρειπ, πλήοειπ ειρηγήρειπ, ρυεςική
βιβλιξγοατία ρε έμςσπη και ηλεκςοξμική μξοτή) και μελέςεπ πεοιπςόρεχμ
με ρσγκεκοιμέμα παοαδείγμαςα για άμερη εταομξγή.



ξμίζξσμ ςη θεςική ρςάρη ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ απέμαμςι ςξσπ, ςη διάθερη
για ρσμεογαρία και ςημ εμεογηςική ρσμμεςξυή καςά ςιπ επιμξοτχςικέπ
όοεπ.



Δπιρημαίμεςαι ιδιαίςεοα ςξ εμδιατέοξμ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ςηπ
Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ για ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ,
γεγξμϊπ πξσ ξτείλεςαι ςϊρξ ρςημ απξσρία ξπξιαρδήπξςε μξοτήπ
επιμϊοτχρηπ, ρςη ρσγκεκοιμέμη βαθμίδα, ϊρξ και ρςημ έλλειφη απϊ ςα
ποξγοάμμαςα ρπξσδόμ ςχμ αμςίρςξιυχμ παμεπιρςημιακόμ ρυξλόμ
μαθημάςχμ πξσ κιμξϋμςαι ρςη θεμαςξλξγία ςξσ επιμξοτχςικξϋ
ποξγοάμμαςξπ.



Οοξςείμξσμ ςημ επαμάληφη ςξσ ποξγοάμμαςξπ και με άλλεπ θεμαςικέπ
εμϊςηςεπ και ςημ θέρπιρη κάπξιαπ μξοτήπ πιρςξπξίηρηπ ρςξ ςέλξπ ςηπ
διαδικαρίαπ όρςε μα ασνάμεςαι επιπλέξμ ςξ εμδιατέοξμ ςχμ
ρσμμεςευϊμςχμ.



Ηεχοξϋμ απαοαίςηςη ςημ έκδξρη ςϊμξσ με ςιπ ειρηγήρειπ ςξσπ όρςε μα
υοηριμξπξιηθεί ϊλξ ςξ ρυεςικϊ επιμξοτχςικϊ σλικϊ απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ
εκπαιδεσςικόμ καθϊςι ξ αοιθμϊπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ήςαμ πξλϋ μικοϊςεοξπ
ςξσ ρσμϊλξσ ςηπ εκπαιδεσςικήπ κξιμϊςηςαπ.
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Ο.Δ.Ι. ΟΔΘΠΑΘΑ

Ο.Δ.Ι. Οειοαιά
13ξ Γσμμάριξ
Οειοαιά

Ρϋοξπ

Οοξψρςάμεμξπ
Οαιδαγχγικήπ
Ιαθξδήγηρηπ Β/θμιαπ
εκπ/ρηπ

ΡΔΙ Ρϋοξσ

ξ

Πϊδξπ

1 Γσμμάριξ Πϊδξσ

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

Αιςεοίμη
Ιαριμάςη
Δπίκ. Ιαθηγήςοια
Α.Ρ.ΟΑΘ..Δ.Οάοεδοξπ ε.θ. Ο.Θ.
ςημ πεοίξδξ ςηπ
διξογάμχρηπ

Δ/μςήπ 1ξσ Γσμμαρίξσ
Πϊδξσ

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

Β/θμια

ΟΔΘΠΑΘΑ

Αυιλλέαπ
Ιαοαρμάμξγλξσ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

Ο.Δ.Ι.

Διεσθσμςήπ Ο.Δ.Ι.
Οειοαιά

Ρςσλιαμόπ
Ιαοαγιάμμηπ

Ο.Δ.Ι.
ΟΔΘΠΑΘΑ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

238

356

594

187

283

470

143

239

382

ΛΖΛΑΑ

Ρύμξλξ

Οειοαιάπ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Γεώογιξπ
Λπαοαλόπ

Β/θμια

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Α/θμια

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

Ρύμξλξ

Ο.Δ.Ι.

10

16

26

Ζ ξογάμχρη, ξ ρσμςξμιρμϊπ και η διξικηςική σπξρςήοινη ςξσ ποξγοάμμαςξπ
αμαγμχοίρςηκε απϊ ϊλξσπ ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ ϊςι σπήονε ιδιαίςεοα
ικαμξπξιηςική.
ξ χοξλϊγιξ ποϊγοαμμα ςξσ επιμξοτχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ ςηοήθηκε ασρςηοά
ρε ϊλα ςα επιμξοτχςικά κέμςοα. Για ςιπ ελάυιρςεπ αλλαγέπ πξσ υοειάρςηκε μα
γίμξσμ σπήονε τοξμςίδα και μέοιμμα απϊ ςημ σπεϋθσμη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, μα
γίμξσμ έγκαιοα αμςικαςαρςάρειπ με επιλξγή επιμξοτχςόμ, πξσ είυαμ επιλεγεί
απϊ ςημ επιρςημξμική ξμάδα ςξσ έογξσ.
Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ οξήπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, πεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ
ημεοόμ διεναγχγήπ ςξσ, σπήονε ρσμευήπ και αμτίδοξμη ςηλετχμική
επικξιμχμία ςηπ σπεσθϋμξσ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ με ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ
και ςξσπ Δπιμξοτχςέπ, όρςε μα σπάουει εμημέοχρη για ςημ πξοεία ςηπ
σλξπξίηρηπ ςηπ επιμξοτχςικήπ διαδικαρίαπ. Δπίρηπ ποαγμαςξπξιήθηκαμ
επιρκέφειπ, απϊ ςημ σπεϋθσμξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, ρςιπ 4-5/11/2006 και 23/12/2006 ρςξ επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςξσ Ο.Δ.Ι Οειοαιά, ρςιπ 9-10/12/2006
ρςξ επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςηπ Ρύοξσ και ρςιπ 18-19/11/2006 ρςξ
επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςηπ Πόδξσ, πάμςξςε καςά ςιπ όοεπ σλξπξίηρηπ ςξσ
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χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ, ποξκειμέμξσ μα καςαγοατεί, άμερα, ϊλη η δξμή
ςξσ Οοξγοάμμαςξπ και μα ρσζηςηθξϋμ με ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ ϊλεπ ξι
παοαςηοήρειπ ςξσπ ρυεςικά, με ϊλεπ ςιπ ρσμιρςόρεπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ. Ρςξ
επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςξσ Ο.Δ.Ι. Οειοαιά, ποαγμαςξπξιήθηκαμ επιρκέφειπ,
απϊ ςημ σπεϋθσμξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ρςημ έμαονη πξσ έγιμε υαιοεςιρμϊπ
ρςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ και ελέυθηραμ ξι ρςϊυξι ςξσ Οοξγοάμμαςξπ και ρςη
λήνη πξσ έγιμε πξιξςική Ανιξλϊγηρη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, μέρα απϊ ςιπ
παοαςηοήρειπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ.
ξ Οοϊγοαμμα ποαγμαςξπξιήθηκε ρε υόοξσπ ρυξλικόμ μξμάδχμ με
ικαμξπξιηςικϊ επίπεδξ σπξδξμόμ και ξλξκληοόθηκε υχοίπ ιδιαίςεοα
ποξβλήμαςα.
Έμα απϊ ςα ρημαμςικϊςεοα θέμαςα πξσ αμςιμεςχπίρςηκαμ ήςαμ η εναρτάλιρη
θέομαμρηπ. ξ ποϊγοαμμα δεμ ποξέβλεπε απξζημίχρη για ένξδα θέομαμρηπ
και ξι ρυξλικέπ μξμάδεπ δσρκξλεϋξμςαμ μα εναρταλίρξσμ ςξ Ραββαςξκϋοιακξ
θέομαμρη ςχμ λίγχμ αιθξσρόμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαμ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ
Οοξγοάμμαςξπ. Για ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ ποξβλημάςχμ ασςόμ, ρσμειρέτεοαμ
ξσριαρςικά, εκςϊπ ςχμ Διδικόμ Ρσμεογαςόμ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, και ϊλξι ξι
ρσμςελερςέπ (ξι Διεσθσμςέπ ςχμ ρυξλικόμ μξμάδχμ, ξι Διεσθσμςέπ
Δκπαίδεσρηπ και ακϊμη ξι Οεοιτεοειακξί Διεσθσμςέπ) ξι ξπξίξι με μεγάλη
ποξθσμία ρσμμεςείυαμ ρςημ διαδικαρία σλξπξίηρηπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ.
α απξςελέρμαςα ςηπ πξιξςικήπ και πξρξςικήπ έοεσμαπ απϊ ςημ αμάλσρη ςχμ
αμςίρςξιυχμ ανιξλξγικόμ εογαλείχμ -ρσμεμςεϋνειπ και παοαςηοήρειπ για ςημ
πξιξςική έοεσμα και εοχςημαςξλϊγια για ςημ πξρξςική έοεσμα- ϊπχπ και ξι
ςξπξθεςήρειπ ςχμ επιμξοτχςόμ και επιμξοτξϋμεμχμ ρςιπ ρσμαμςήρειπ ςξσπ
με ςημ σπεϋθσμξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ξδηγξϋμ ρςα ακϊλξσθα ρσμπεοάρμαςα:


ξ ποϊγοαμμα ξλξκληοόθηκε με επιςσυία και η εσαιρθηςξπξίηρη ςχμ
επιμξοτξϋμεμχμ ρε θέμαςα διαυείοιρηπ ποξβλημάςχμ ρυξλικήπ ςάνηπ
επιςεϋυθηκε ρε μέγιρςξ βαθμϊ. Ρσμξλικά ςξ ποϊγοαμμα εκςιμάςαι ϊςι ήςαμ
επχτελέπ για ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ.



α ρυϊλια ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ ήςαμ θεςικά για ςημ πξιϊςηςα ϊλχμ ςχμ
ειρηγήρεχμ.



Ξι ειρηγήρειπ αμςαπξκοίμξμςαμ ρε μεγάλξ βαθμϊ ρςιπ ποξρδξκίεπ ςξσπ και
κάλσφαμ ικαμξπξιηςικά ποαγμαςικέπ αμάγκεπ ςξσπ.



Σπήοναμ κάπξιεπ παοαςηοήρειπ, απϊ ξοιρμέμξσπ εκπαιδεσςικξϋπ, ϊςι ξι
ειρηγήρειπ ήςαμ ποξραμαςξλιρμέμεπ ρςξμ εμςξπιρμϊ ςχμ μαθηριακόμ και
άλλχμ ποξβλημάςχμ ςχμ μαθηςόμ και ϊυι ρςξμ ςοϊπξ αμςιμεςόπιρήπ ςξσπ.



Απϊ μεοικξϋπ καθηγηςέπ εκτοάρςηκε επίρηπ η αμάγκη για πεοιρρϊςεοεπ
ειρηγήρειπ ποξραομξρμέμεπ ρςα ζηςήμαςα ςχμ αμςίρςξιυχμ ςάνεχμ
Γσμμαρίξσ–Κσκείξσ και ϊυι ρε ποξβλημαςικέπ καςαρςάρειπ πξσ
αμςιμεςχπίζξμςαι ρςιπ ςάνειπ ςξσ Δημξςικξϋ.

Ξι ρσμαμςήρειπ ςηπ σπεσθϋμξσ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ρςιπ επιςϊπιεπ επιρκέφειπ
ρςα Δπιμξοτχςικά κέμςοα με ςξσπ ειδικξϋπ ρσμεογάςεπ και ςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ ξδήγηραμ ρςιπ ενήπ διαπιρςόρειπ:
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Ζ ρσμμεςξυή ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ σπήονε μεγάλη, με εναίοερη ςξ ςμήμα
Οοχςξβάθμιαπ ςηπ Πϊδξσ πξσ σπήοναμ αοκεςέπ απξσρίεπ επιμξοτξϋμεμχμ.



Ξι ημεοξμημίεπ διεναγχγήπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμέπιπςαμ με ασςέπ ςηπ
διεναγχγήπ ςηπ ειραγχγικήπ επιμϊοτχρηπ ρςξ Ο.Δ.Ι. Οειοαιά. ξ
ποϊβλημα αμςιμεςχπίρςηκε με δσρκξλία και με ειδικξϋπ υειοιρμξϋπ γιαςί ςξ
Ο.Δ.Ι. Οειοαιά δε διαθέςει ιδιϊκςηςξσπ υόοξσπ.



ξ ποϊγοαμμα απαιςξϋρε λϊγχ ςξσ μεγάλξσ αοιθμξϋ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ
διξικηςική σπξρςήοινη πξλλόμ αςϊμχμ για 5 ρσμευϊμεμα Ραββαςξκϋοιακα.
Ξι απξρπαρμέμξι ρσμάδελτξι (10 άςξμα κάθε Ραββαςξκϋοιακξ) πξσ ςξ
σπξρςήοιναμ σπξδειγμαςικά ρςξ Ο.Δ.Ι. Οειοαιά ρσμέυιραμ και ςα επϊμεμα
Ραββαςξκϋοιακα μα εογάζξμςαι για ςιπ αμάγκεπ ςηπ ειραγχγικήπ
επιμϊοτχρηπ.



Ζ απξςελερμαςικϊςηςα ςξσ ποξγοάμμαςξπ κοίθηκε απϊ ικαμξπξιηςική μέυοι
απϊλσςα επιςσυήπ. Απϊ ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ,
διαςσπόθηκαμ πξλϋ θεςικά ρυϊλια. ξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ήςαμ
άμερξ και βιχμαςικϊ με απξςέλερμα ςξ άμερξ εμδιατέοξμ ςχμ
εκπαιδεσϊμεμχμ για ςξ ποϊγοαμμα.



Ξι ρυέρειπ επιμξοτχςόμ και επιμξοτξϋμεμχμ πάμςα ήςαμ τιλικέπ και
θεομέπ. Ασςϊ διαπιρςχμϊςαμ ρςξ υοϊμξ ςχμ διαλειμμάςχμ και καςά ςη λήνη
και ςημ απξυόοηρη, ξπϊςε ξι ρσζηςήρειπ και ξ ρυξλιαρμϊπ ςχμ θεμάςχμ
ρσμευίζξμςαμ για πξλλή επιπλέξμ όοα. Ζ πξιϊςηςα ςχμ ειρηγήρεχμ ήςαμ
σφηλή και επιρςημξμικά επίκαιοη. Ξι επιμξοτξϋμεμξι ρσυμά επιζηςξϋραμ
ρσγκεκοιμέμεπ απαμςήρειπ ρςα δικά ςξσπ ρυξλικά ποξβλήμαςα και ρςιπ
ρσγκεκοιμέμεπ ρυξλικέπ ρσμθήκεπ ςξσ πεοιβάλλξμςϊπ ςξσπ.

Οξιξςική αμάλσρη ςχμ ρσμεμςεύνεχμ ςχμ επιμξοτξύμεμχμ
Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ ρσμεμςεϋνεχμ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ, ρσμάγξμςαι ςα
ενήπ ρσμπεοάρμαςα:


Ζ επικξιμχμία ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ με ςημ σπεϋθσμη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ
και ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ και η εμημέοχρή ςξσπ για ςξ Οοϊγοαμμα
(ρσμμεςξυή,
Ω.Ο.,
πεοιευϊμεμξ,
ποξωπξθέρειπ
–
σπξυοεόρειπ)
υαοακςηοίρθηκε πξλϋ ικαμξπξιηςική.



ξ ξσριαρςικϊςεοξ κίμηςοξ για ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςξ Οοϊγοαμμα ήςαμ ςξ
εμδιατέοξμ για ποξρχπική βελςίχρη.



Ζ διάοκεια ςξσ Οοξγοάμμαςξπ (50 όοεπ) θεχοήθηκε μη επαοκήπ και
ζηςήθηκε απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ μα ποξρςεθξϋμ όοεπ και
θεμαςικέπ εμϊςηςεπ. Δπειδή, ήςαμ ϊμχπ κξσοαρςικϊ ςξ ρσμευέπ Οοϊγοαμμα
ποξςάθηκε μα αμαπςσυθεί ρε πεοιρρϊςεοα Ραββαςξκϋοιακα με εμδιάμερη
παϋρη.



Για ςημ αοξυή ςξσ επιμξοτχςικξϋ σλικξϋ ζηςήθηκε μα σπάουει έγκαιοη
παοάδξρη απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ. ξ εκπαιδεσςικϊ σλικϊ ϊςαμ δϊθηκε
ικαμξπξίηρε πλήοχπ ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ.



ξ Οοϊγοαμμα υαοακςηοίρςηκε πξλϋ επξικξδξμηςικϊ και η επιλξγή ςχμ
θεμαςικόμ πεδίχμ και ςχμ αμςίρςξιυχμ εμξςήςχμ αμςαπξκοίθηκε ρςιπ
ποξρδξκίεπ και ςιπ αμάγκεπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ.
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Ζ παοξσρία ςχμ παμεπιρςημιακόμ και ενειδικεσμέμχμ επιρςημϊμχμ ήςαμ
επιθσμηςή απϊ ϊλξσπ, εμό κοίθηκε απαοαίςηςξπ ξ ρσμςξμιρμϊπ ςχμ
ειρηγηςόμ για ςημ καλϋςεοη εκμεςάλλεσρη ςξσ υοϊμξσ και ςημ απξτσγή
επικαλϋφεχμ.

Οξρξςική αμάλσρη ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτχςώμ


ξ ρϋμξλξ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ έκοιμαμ ϊςι η επιλξγή ςχμ θεμαςικόμ
πεδίχμ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ήςαμ ικαμξπξιηςική και ζήςηραμ απϊ ςημ
σπεϋθσμη μα ποξςείμει ρςημ επιρςημξμική ξμάδα ςξσ έογξσ μα
επαμαλητθεί με ποακςική εταομξγή ρςημ ποαγμαςική ςάνη.



Ξι επιμξοτξϋμεμξι έκοιμαμ ϊςι ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ
ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμδέεςαι ρε πξλϋ ρημαμςικϊ βαθμϊ με ςιπ αμάγκεπ ςξσ
εκπαιδεσςικξϋ ςξσπ έογξσ. Απϊ ςα θεμαςικά πεδία πξσ παοακξλξϋθηραμ
μεγαλϋςεοη απξδξυή είυαμ καςά ρειοά: α) Διαυείοιρη ιδιαιςεοξςήςχμ
μαθηςώμ β)Ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ και γ) Πξλιςιρμικέπ διατξοέπ,
κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρόςηςεπ.



Απϊ ςα πεδία ασςά ρημαμςικϊςεοεπ αμαδείυθηκαμ για ςξ 1ξ θεμαςικϊ πεδίξ,
ξι θεμαςικέπ εμϊςηςεπ «1.1 Δίδη μαθηριακώμ δσρκξλιώμ αιςιξλξγία, γεμικά
υαοακςηοιρςικά και ςοόπξπ εκδήλχρηπ ρςημ ςάνη» (90%), και «1.2 Τοόπξι
ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ» (77,1%), απϊ ςξ 2ξ
θεμαςικϊ πεδίξ ξι εμϊςηςεπ «2.2 Δταομξγή ρςοαςηγικώμ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ
ρσμπεοιτξοάπ – Μέρα ρςήοινηπ επιθσμηςήπ ρσμπεοιτξοάπ» (74%) και «2.3
Ψσυξλξγικό κλίμα ςηπ ςάνηπ» (65%) και η εμϊςηςα «3.1
Πξλσπξλιςιρμικόςηςα ρυξλείξσ, ςοόπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ με
πξλιςιρμικέπ ιδιαιςεοόςηςεπ/κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρόςηςεπ» (69%) για ςξ
3ξ θεμαςικϊ πεδίξ.



ξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ (62,6%) ςχμ εκπαιδεσςικόμ έκοιμε χπ
ικαμξπξιηςικϊ ςξμ ποξβλεπϊμεμξ διδακςικϊ υοϊμξ ςηπ κάθε θεμαςικήπ
εμϊςηςαπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, εμό ξι σπϊλξιπξι θεόοηραμ ϊςι ξ υοϊμξπ
ασςϊπ θα έποεπε μα ασνηθεί, καςά κϋοιξ λϊγξ:



•

ρςιπ εμϊςηςεπ «1.2 Τοόπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ με μαθηριακέπ
δσρκξλίεπ» και Μελέςη πεοίπςχρηπ (π.υ. δσρλενία) «1.4 Δταομξγέπ ρε
διάτξοεπ πεοιπςώρειπ ρυξλείχμ (π.υ. ξλξήμεοξ/ξλιγξθέριξ ρυξλείξ,
Τ.Δ.Δ. κ.λπ.)» ρςξ 1ξ θεμαςικϊ πεδίξ και

•

ρςιπ εμϊςηςεπ «2.1 Γεμικά υαοακςηοιρςικά και ςοόπξπ εκδήλχρηπ ρςημ
ςάνη» «2.2 Δταομξγή ρςοαςηγικώμ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρσμπεοιτξοάπ –
Μέρα ρςήοινηπ επιθσμηςήπ ρσμπεοιτξοάπ» και «2.4 Καλλιέογεια
κξιμχμικώμ δενιξςήςχμ και ςοόπξι διαυείοιρηπ ρσγκοξύρεχμ, ρςοεπ,
θσμξύ κ.λπ.», ρςξ 2ξ θεμαςικϊ πεδίξ.

α ρημαμςικϊςεοα κίμηςοα ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ για ςημ
παοακξλξϋθηρη
ςξσ
ρεμιμαοίξσ,
απξςέλεραμ
η
αμαγκαιϊςηςα
επιρςημξμικήπ κάλσφηπ και ρςήοινηπ ςξσ καθημεοιμξϋ έογξσ ςξσπ ρςημ
ςάνη (95,8%), η κάλσφη ποξρχπικξϋ εμδιατέοξμςξπ (95,9%), η υξοήγηρη
εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ (62,6%) και δεσςεοεσϊμςχπ η ποξξπςική
επαγγελμαςικήπ ενέλινηπ και απϊκςηρηπ ποϊρθεςχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ
(47,9%).
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Ρυεςικά με ςη μεθξδξλξγία ςχμ ειρηγήρεχμ, ξι πεοιρρϊςεοξι
επιμξοτξϋμεμξι (87,6%) δηλόμξσμ ϊςι δϊθηκε έμταρη ρςη θεχοηςική
ποξρέγγιρη ςχμ θεμαςικόμ πεοιξυόμ. ξ 41,7% ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ
δηλόμει ϊςι ακξλξσθήθηκε η τιλξρξτία ςξσ Οοξγοάμμαςξπ μα γίμεςαι
ρσμδσαρμϊπ ςηπ θεχοίαπ με ςημ ποάνη και ςξ 35,4% δηλόμει ϊςι η
διδαρκαλία ερςίαρε ρςη διδακςική ποάνη.

Οξρξςική αμάλσρη ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτχςώμ
Απϊ ςη ρςαςιρςική επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτχςόμ
ρσμάγξμςαι ςα ενήπ ρσμπεοάρμαςα:


Ζ επιλξγή ςχμ θεμαςικόμ πεδίχμ ρε ρυέρη με ςξ ρκξπϊ και ςξσπ ρςϊυξσπ
ςξσ ήςαμ ξοθή με διατξοξπξίηρη ρςιπ δϋξ ςελεσςαίεπ εμϊςηςεπ «3.3 Τξ
ξλξήμεοξ ρυξλείξ» και κσοίχπ «3.2 Δσοχπαψκό Portfolio», ξι ξπξίεπ και
θεόοηραμ ϊςι εμδιέτεοαμ λιγϊςεοξ ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ.



Ζ υοξμική διάοκεια ςξσ Οοξγοάμμαςξπ θεχοήθηκε ϊςι θα έποεπε μα
καςαμέμεςαι διατξοεςικά, με διάθερη πεοιρρϊςεοξσ υοϊμξσ κσοίχπ ρςα
δϋξ ποόςα θεμαςικά πεδία, και ειδικϊςεοα ρςιπ εμϊςηςεπ 1.1, 1.2, 1.4, 2.1,
2.4 και 2.6.



Ζ ρςάρη ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ υαοακςηοίρςηκε απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ
θεςική με διάθερη ρσμεογαρίαπ και η ρσμμεςξυή ςξσπ ήςαμ εμεογηςική, με
εμδιατέοξμ αλλά και μεγάλεπ ποξρδξκίεπ απϊ μέοξσπ ςξσπ και ακϊμη με
επιτσλάνειπ αοκεςέπ τξοέπ.



Δπιμξοτχςικϊ σλικϊ δϊθηκε απϊ ϊλξσπ ςξσπ επιμξοτχςέπ, ρϋμτχμα
πάμςξςε με ςιπ καςαγοατέπ ςξσπ, ρε διάτξοεπ μξοτέπ, απϊ ςιπ ξπξίεπ ξι
πλέξμ ρσμήθειπ ήραμ ρημειόρειπ, πλήοειπ ειρηγήρειπ ή πεοιλήφειπ ςξσπ,
ρυεςική βιβλιξγοατία και διάτξοεπ πηγέπ, μελέςεπ πεοιπςόρεχμ,
παοαδείγμαςα αρκήρεχμ, ή/και δοαρςηοιξςήςχμ, άοθοα κ.ά.



Ξι εκπαιδεσςικέπ ςευμικέπ ξι ξπξίεπ ανιξπξιήθηκαμ απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ,
ρϋμτχμα με ςα εοχςημαςξλϊγια πξσ ρσμπλήοχραμ, ήςαμ καςά ρειοά
ρσυμϊςηςαπ η ειρήγηρη, η μελέςη πεοίπςχρηπ και ξι ξμάδεπ εογαρίαπ, εμό
ρε μικοϊςεοξ πξρξρςϊ υοηριμξπξίηραμ άλλεπ μεθϊδξσπ, ϊπχπ ςξ παίνιμξ
οϊλχμ, ςξμ καςαιγιρμϊ ιδεόμ, ςημ επίδεινη και ςη ρσζήςηρη.
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1ξ Ο.Δ.Ι. ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Ηερραλξμίκη

1ξ Ο.Δ.Ι.
Ηερ/μίκηπ
1ξ Γ/ριξ Άμχ
ξϋμπαπ

Ζμαθία

3ξ Γσμμάριξ
Βέοξιαπ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ
Α/θμιαπ

Ρςέταμξπ
Ιιριώςηπ

Οέλλα

1 ΓΔΚ
Έδερραπ

Οιεοία

9ξ Δημ. Ρυξλείξ
Ιαςεοίμηπ

Δ/μςήπ 1ξσ ΓΔΚ
Έδερραπ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

Ηεξτάμηπ
Οαμξσογιάπ

Δ/μςήπ 9ξσ Δημ.
Ρυξλείξσ Ιαςεοίμηπ

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

1ξ Ο.Δ.Ι.
ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ

Οάοεδοξπ ε.θ. Ο.Θ.

Ηεόδχοξπ
Φαοίκξγλξσ,

ξ

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

Δλέμη ζελέπηΓιαμμάςξσ

Δ/μςήπ 3ξσ
Γσμμαρίξσ Βέοξιαπ

243

361

604

151

162

353

166

167

333

ΛΖΛΑΑ

6

7

Ζ ξογάμχρη, ξ ρσμςξμιρμϊπ και η διξικηςική σπξρςήοινη ςξσ ποξγοάμμαςξπ
αμαγμχοίρςηκε απϊ ϊλξσπ ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ ϊςι σπήονε ιδιαίςεοα
ικαμξπξιηςική.
Ξ αοιθμϊπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ πξσ σπέβαλαμ αίςηρη ποξπ ςξ Ο.Θ. για
ρσμμεςξυή ρςξ Οοϊγοαμμα νεπεομξϋρε ρε ξοιρμέμεπ πεοιξυέπ καςά πξλϋ ςξμ
αοιθμϊ πξσ είυε αουικά ποξβλετθεί ρςξ Έογξ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ έγιμε
κλήοχρη ρςξ Ο.Δ.Ι. Ηερραλξμίκηπ ρςιπ 23-10-2006 για ςη Ηερραλξμίκη και
ςα ενακςιμχμέμα κέμςοα ςξσ Ο.Δ.Ι. Οαοϊμςεπ ήςαμ η Σπξδιεσθϋμςοια ςξσ 1ξσ
Ο.Δ.Ι., ξι Διδικξί Ρσμεογάςεπ ςχμ ενακςιμχμέμχμ κέμςοχμ, η σπεϋθσμη ςξσ
Οοξγοάμμαςξπ απϊ ςξ Οαιδαγχγικϊ Θμρςιςξϋςξ καθόπ και κάπξιξι
εκπαιδεσςικξί.
Ρςιπ 23 Ξκςχβοίξσ 2006 επίρηπ διξογαμόθηκε εμημεοχςική ρσμάμςηρη για
ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ ςξσ 1ξσ και 2ξσ Ο.Δ.Ι. Ηερραλξμίκηπ ρςξ κςίοιξ ςηπ
Οεοιτεοειακήπ Διεϋθσμρηπ Λακεδξμίαπ. Ζ σπεϋθσμη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ για ςξ
1ξ Ο.Δ.Ι. Ηερραλξμίκηπ παοξσρίαρε ρςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ ςιπ
λεπςξμέοειεπ πξσ ατξοξϋραμ ςξ οϊλξ ςξσπ καθόπ και ςημ ξικξμξμική
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Ρύμξλξ

1 Ο.Δ.Ι.
ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Β/θμια

Ξ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Δσαγγελία
Ιαμςαοςζή

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

13

διαυείοιρη ςξσ κάθε κέμςοξσ. Ρσζηςήθηκαμ, επίρηπ, θέμαςα πξσ ατξοξϋραμ
δαπάμεπ πξσ δεμ καλϋπςξμςαμ (π.υ. θέομαμρη ςχμ ρυξλείχμ πξσ γιμϊςαμ ςξ
ποϊγοαμμα) ποξκειμέμξσ μα γίμει η απαοαίςηςη ρσμεμμϊηρη με ςιπ Ρυξλικέπ
Δπιςοξπέπ και μα μη γίμει η επιμϊοτχρη ρε παγχμέμεπ αίθξσρεπ.
Μα ρημειχθεί ϊςι ξι Διδικξί Ρσμεογάςεπ ρσμςέλεραμ ρςημ επιςσυημέμη
ξλξκλήοχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ. Ζ επικξιμχμία και η ρσμεογαρία ςξσπ με ςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ ήςαμ πξλϋ καλή εμό η σλικξςευμική σπξδξμή ρε ϊλα ςα
επιμξοτχςικά κέμςοα ήςαμ ικαμξπξιηςική. Σπήουαμ ρε ϊλεπ ςιπ αίθξσρεπ
διαταμξρκϊπια, βιμςεξποξβξλείπ και τξοηςξί σπξλξγιρςέπ. Ξι επιμξοτχςέπ –
εκςϊπ ξοιρμέμχμ εναιοέρεχμ- έδιμαμ υοήριμεπ ρημειόρειπ ρςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ και εμδεικςική βιβλιξγοατία για πεοαιςέοχ μελέςη.
Οοιμ ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ (16-17 Δεκεμβοίξσ 2006) έγιμε
επίρκεφη απϊ ςημ σπεϋθσμη ςξσ Ο.Θ. ρςα κέμςοα Ηερραλξμίκηπ, Βέοξιαπ και
Έδερραπ καςά ςιπ όοεπ σλξπξίηρηπ ςξσ χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ. Δεμ έγιμε
επίρκεφη ρςξ επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςηπ Ιαςεοίμηπ λϊγχ πεοιξοιρμέμξσ
υοϊμξσ.
Θδιαίςεοη επιςσυία είυε ςξ ποόγοαμμα ρςη Βέοξια ϊπξσ η σλξπξίηρη ςξσ
ρσμέπερε με γεγξμϊςα πξσ ρσμςάοαναμ ςημ ςξπική κξιμχμία και ρυεςίζξμςαμ
με ςημ εκπαιδεσςική κξιμϊςηςα. Δκείμη ςη υοξμιά είυε ρσμβεί ςξ πεοιρςαςικϊ
ςηπ ενατάμιρηπ ςξσ μικοξϋ Άλεν και ξι εκπαιδεσςικξί αμαζηςξϋραμ εμαγχμίχπ
ρςήοινη για ςημ αμςιμεςόπιρη φσυξλξγικόμ ποξβλημάςχμ και ςη διαυείοιρη
κοίρεχμ ρςξ ρυξλείξ.
Οξιξςική αμάλσρη ςχμ ρσμεμςεύνεχμ ςχμ επιμξοτξύμεμχμ
Απϊ ςιπ αςξμικέπ ρσμεμςεϋνειπ με επιμξοτξϋμεμξσπ και ςιπ ρσζηςήρειπ πξσ
έγιμαμ ρε επίπεδξ ξλϊκληοξσ ςμήμαςξπ διαπιρςόθηκε ϊςι ςξ επιμξοτχςικϊ
ποϊγοαμμα αμςαπξκοίθηκε ρςιπ αμάγκεπ ςχμ επιμξοτξσμέμχμ ρε επίπεδξ
θεμαςξλξγίαπ. Ηα ήθελαμ ϊμχπ μα δξθεί λιγϊςεοη έμταρη ρςη θεχοία και
μεγαλϋςεοη ρςημ ποάνη με πεοιρρϊςεοεπ όοεπ ρςιπ μελέςεπ πεοίπςχρηπ και
ρςιπ βιχμαςικέπ ποξρεγγίρειπ. Διδικϊςεοα, καςαγοάτηκαμ ξι ενήπ ποξςάρειπ
ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ για μελλξμςικά ποξγοάμμαςα:


Διεϋοσμρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ και ποξρθήκη χοόμ ρε κάθε θεμαςικϊ πεδίξ.



Δπαμάληφη ςξσ ποξγοάμμαςξπ για μεγαλϋςεοξ αοιθμϊ επιμξοτξσμέμχμ



Ξογάμχρη ρεμιμαοίχμ πξσ μα απξςελξϋμ ρσμέυεια ασςξϋ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ και μα ξδηγξϋμ ρε ενειδίκεσρη. Ιάθε επιμξοτξϋμεμξπ μα
έυει ςη δσμαςϊςηςα μα επιλέγει ςξ θεμαςικϊ πεδίξ πξσ επιθσμεί μα
ενειδικεσθεί και μα παοακξλξσθεί ςαυϋοοσθμξ ποϊγοαμμα ςξ ξπξίξ μα
ξδηγεί ρε μξοιξδϊςηρη.



Ξογάμχρη επιμξοτχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ για ςη Β/θμια εκπαίδεσρη αμά
ειδικϊςηςα με θέμα ςα ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ.

Ξι εκπαιδεσςικέπ ςευμικέπ πξσ υοηριμξπξίηραμ καςά ρειοά ρσυμϊςηςαπ ήςαμ η
ειρήγηρη και η ρσζήςηρη και λιγϊςεοξ ςξ παιυμίδι οϊλχμ και ξ καςαιγιρμϊπ
ιδεόμ.
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Οξρξςική αμάλσρη ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτχςώμ
Απϊ ςημ αουική επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ καθόπ και ςιπ
ρσμεμςεϋνειπ πξσ έγιμαμ ρςξσπ επιμξοτχςέπ και ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ
διαπιρςόθηκε ϊςι η επιλξγή ςχμ θεμαςικώμ πεδίχμ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ήςαμ
ιδιαίςεοα επιςσυημέμη διϊςι ατξοξϋρε ποξβλήμαςα και δσρκξλίεπ με ςιπ
ξπξίεπ έουεςαι αμςιμέςχπξπ κάθε εκπαιδεσςικϊπ.
ξ πεοιευόμεμξ ςχμ θεμαςικώμ εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμδεϊςαμ
άμερα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςξσπ έογξσ. Ξι θεμαςικέπ εμϊςηςεπ
πξσ ανιξλξγήθηκαμ απϊ ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ χπ πιξ ρημαμςικέπ ήςαμ ςα
«Οοξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ» καςϊπιμ η «Διαυείοιρη ιδιαιςεοξςήςχμ μαθηςόμ»
και ςέλξπ ξι «Οξλιςιρμικέπ διατξοέπ».
Διδικϊςεοα, απϊ ςξ 2ξ θεμαςικό πεδίξ ςξ 52,1% ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ θεόοηρε
χπ πιξ επιςσυημέμη ςημ επιλξγή ςηπ εμϊςηςαπ «Ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ,
γεμικά υαοακςηοιρςικά και ςοόπξπ εκδήλχρηπ ρςημ ςάνη» και ςξ 47,9 % ςημ
εμϊςηςα «Φσυξλξγικϊ κλίμα ρςημ ςάνη».
Απϊ ςξ 1ξ θεμαςικό πεδίξ ςξ 46,9% θεόοηρε χπ πιξ επιςσυημέμη ςημ επιλξγή
ςχμ εμξςήςχμ «Δίδη μαθηριακόμ δσρκξλιόμ, αιςιξλξγία, γεμικά
υαοακςηοιρςικά και ςοϊπξπ εκδήλχρηπ ρςημ ςάνη» και ςξ 46,8% ςημ εμϊςηςα
«οϊπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςόμ με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ».
Απϊ ςξ 3ξ θεμαςικό πεδίξ ςξ 31,3% θεόοηρε χπ πιξ επιςσυημέμη ςημ επιλξγή
ςηπ εμϊςηςαπ «Πξλσπξλιςιρμικόςηςα ρυξλείξσ, ςοόπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ
με πξλιςιρμικέπ ιδιαιςεοόςηςεπ/ κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρόςηςεπ».
Ξι επιμξοτξϋμεμξι έκοιμαμ ϊςι η πλειξφητία ςχμ επιμξοτχςόμ είυε
επιρςημξμική καςάοςιρη αλλά και ποακςική εμπειοία η ξπξία ήςαμ απαοαίςηςη
ποξκειμέμξσ μα ποξςείμξσμ απξςελερμαςικέπ ρςοαςηγικέπ διαυείοιρηπ ςχμ
ποξβλημάςχμ ςηπ ςάνηπ. Ξοιρμέμξι ϊμχπ επιμξοτχςέπ ερςιάρθηκαμ
πεοιρρϊςεοξ ρςη θεχοία και λιγϊςεοξ ρςημ ποάνη.
Ξι εκπαιδεσςικξί έκοιμαμ ϊςι ξ ποξβλεπϊμεμξπ διδακςικϊπ υοϊμξπ κάθε
θεμαςικήπ εμϊςηςαπ έποεπε μα είμαι μεγαλύςεοξπ ποξκειμέμξσ μα
αμαπςϋρρξμςαι εκςεμέρςεοα ξι εμϊςηςεπ.
α ρημαμςικά ποξβλήμαςα πξσ αμςιμεςχπίζξσμ καθημεοιμά ρςη διδακςική
ποάνη απξςέλεραμ βαρικϊ κίμηςοξ ςχμ εκπαιδεσςικόμ για ςημ παοακξλξϋθηρη
ςξσ επιμξοτχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ. Ξι οαγδαίεπ αλλαγέπ ςχμ ρσμθηκόμ ρςξ
ελλημικϊ ρυξλείξ καθιρςξϋμ επιςακςική ςη ρσμευή επιμϊοτχρη ςχμ
εκπαιδεσςικόμ ξι ξπξίξι μιόθξσμ αμεπαοκείπ ιδιαίςεοα ρςημ αμςιμεςόπιρη
φσυξπαιδαγχγικόμ ζηςημάςχμ.
έλξπ, ιδιαίςεοη δσρκξλία διαπιρςόθηκε ϊςι αμςιμεςχπίζξσμ ξι καθηγηςέπ ςηπ
Β/θμιαπ εκπαίδεσρηπ ξι ξπξίξι αμςιμεςχπίζξσμ έμςξμα ποξβλήμαςα με ςξσπ
ετήβξσπ.

Οξιξςική αμάλσρη ρσμεμςεύνεχμ και εοχςημαςξλξγίχμ επιμξοτχςώμ
Απϊ ςιπ ρσμεμςεϋνειπ με ςξσπ επιμξοτχςέπ Α/θμιαπ και Β/θμιαπ και ςημ
επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ διαπιρςόθηκε ϊςι και ξι επιμξοτχςέπ
έκοιμαμ ςη θεμαςξλξγία ςξσ ποξγοάμμαςξπ εμδιατέοξσρα και ρϋμτχμη με ςιπ
αμάγκεπ ςχμ ρϋγυοξμχμ εκπαιδεσςικόμ. Οοϊςειμαμ μα είμαι αμαλσςικόςεοξπ ξ
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ποξρδιξοιρμόπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςχμ θεμαςικώμ εμξςήςχμ ώρςε μα μημ
σπάουξσμ επικαλύφειπ. Δπίρηπ, ποϊςειμαμ μα δίμεςαι πεοιρρϊςεοξπ υοϊμξπ ρε
κάπξιεπ εμϊςηςεπ (π.υ. ςοϊπξι ρςήοινηπ ρςημ ςάνη παιδιόμ με μαθηριακέπ
δσρκξλίεπ) για εμβάθσμρη και ξμαδική εογαρία.
Ξι επιμξοτχςέπ υαοακςήοιραμ ςη ρςάρη ςχμ πεοιρρϊςεοχμ επιμξοτξσμέμχμ
ιδιαίςεοα θεςική. Αμαπςϋυθηκε ρσζήςηρη η ξπξία πξλλέπ τξοέπ διαοκξϋρε και
μεςά ςξ ςέλξπ ςχμ επιμξοτχςικόμ ρσμαμςήρεχμ. Δπίρηπ, ξοιρμέμξι
επιμξοτχςέπ αμςάλλαναμ ηλεκςοξμικέπ διεσθϋμρειπ με ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ
ποξκειμέμξσ μα παοξσριάρξσμ ειρηγήρειπ και εογαρςήοια ρςα ρυξλεία ςχμ
επιμξοτξϋμεμχμ και μα σπάουει αμαςοξτξδϊςηρη.
Ζ πλειξφητία ςχμ επιμξοτχςόμ διαςϋπχρε ςημ άπξφη ϊςι θα έποεπε ξι
εκπαιδεσςικξί ςηπ Β/θμιαπ μα υχοίζξμςαι ρε ςμήμαςα με ρσματείπ ειδικϊςηςεπ
ποξκειμέμξσ μα σπάουει υοϊμξπ για λεπςξμεοέρςεοη αμάλσρη ςχμ
ρςοαςηγικόμ διαυείοιρηπ ςχμ ποξβλημάςχμ.
Δπίρηπ, ποϊςειμαμ ρε μελλξμςική σλξπξίηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ μα δίμεςαι ςξ
επιμξοτχςικϊ σλικϊ και ρε ηλεκςοξμική μξοτή ρε cd ποξκειμέμξσ μα είμαι πιξ
εϋυοηρςξ.
έλξπ, διαςϋπχραμ ςημ άπξφη ϊςι ςξ ποϊγοαμμα ήςαμ ικαμξπξιηςικϊ χπ ποξπ
ςημ ξογάμχρη, ςξ ρσμςξμιρμϊ και ςη ρσμεογαρία με ςξ Ο.Θ. και ςξσπ Διδικξϋπ
Ρσμεογάςεπ.
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2ξ Ο.Δ.Ι. ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ

Ο.Δ.Ι.

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Ηερραλξμίκη

2ξ Ο.Δ.Ι. Ηερ/μίκηπ
2ξ Γσμμάριξ Οξλίυμηπ

Ιιλκίπ

ΙΔ.ΡΣ.Ο. Ιιλκίπ

2Ξ Ο.Δ.Ι.
ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ

Δ/μςήπ 5ξσ Δημ.
Ρυξλείξσ Ρεοοόμ

Ρςσλιαμόπ
ριπξύοαπ

2 Δημ. Ρυξλείξ
Λξσδαμιόμ

Γεώογιξπ
Οασλίδηπ
Ρυ. ΡϋμβξσλξπΟάοεδοξπ ε.θ. Ο.Θ.
καςά ςη διάοκεια ςηπ
Α΄ τάρηπ ςηπ
διξογάμχρηπ

Ηεόδχοξπ
Οαυξύμηπ

ξ

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

Διεσθσμςήπ 2ξσ Ο.Δ.Ι.
Ηερραλξμίκηπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ
Β/θμιαπ

5 Δημ. Ρυξλείξ
Ρεοοόμ

Υαλκιδική

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Ρξτία Γοηγξοιάδξσ

ξ

Ρέοοεπ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Ιχμρςαμςίμξπ
Λπίκξπ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ
Α/θμιαπ - Σπξδ/μςήπ
2ξσ Ο.Δ.Ι. Ηερ/μίκηπ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

ΛΖΛΑΑ

243

118

120

238

6

7

Ξι επιμξοτξϋμεμξι ξι ξπξίξι σπέβαλαμ αίςηρη ποξπ ςξ Ο.Θ. για ρσμμεςξυή ςξσπ
ρςξ Οοϊγοαμμα αμήλθαμ ρσμξλικά ρε 327 εκπαιδεσςικξϋπ (165 απϊ ςημ
Οοχςξβάθμια και 162 απϊ ςη Δεσςεοξβάθμια) και επελέγηραμ όλξι. Ιλήοχρη
για ςημ επιλξγή επιμξοτξσμέμχμ ρςξ 2ξ Ο.Δ.Ι. Ηερραλξμίκηπ δεμ
ποαγμαςξπξιήθηκε, επειδή ξ ρσμξλικϊπ αοιθμϊπ ςχμ εμδιατεοξμέμχμ ήςαμ
ξοιακά μεγαλϋςεοξπ απϊ ςξμ ποξβλετθέμςα και για ςξ λϊγξ ασςϊ κοίθηκε
ρκϊπιμξ μα γίμει αμακαςαμξμή ςχμ ςμημάςχμ και μα κληθξϋμ μα
ρσμμεςάρυξσμ ϊλξι ξι εκπαιδεσςικξί, ξι ξπξίξι είυαμ σπξβάλει αίςηρη.
Ιαςαοςίρςηκαμ δϋξ χοξλϊγια ποξγοάμμαςα, έμα για ςα ενακςιμχμέμα κέμςοα
και έμα για ςξ κέμςοξ ςηπ Ηερραλξμίκηπ, με υοξμική επικάλσφη επί ςοία
ρσμευή διήμεοα, 18-19/11/2006, 25-26/11/2006 και 02-03/12/2006. ξ
ρημαμςικϊςεοξ ποϊβλημα ςξ ξπξίξ παοξσριάρςηκε ξτειλϊςαμ ρςξ γεγξμϊπ ςηπ
υοξμικήπ επικάλσφηπ ςχμ δϋξ ποξγοαμμάςχμ ατεμϊπ αλλά και ρςημ
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Ρύμξλξ

137

Β/θμια

106

Α/θμια

327

Ρύμξλξ

162

Β/θμια

Β/θμια

165

Α/θμια

Α/θμια

Ρύμξλξ

Ρύμξλξ

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ

Β/θμια

2ξ Ο.Δ.Ι.

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

13

παοάλληλη λειςξσογία, με ιράοιθμα ςμήμαςα και ςξσ 1ξσ Ο.Δ.Ι. Ηερραλξμίκηπ,
με απξςέλερμα ςη μεγάλη δσρκξλία ενεϋοερηπ επιμξοτχςόμ.
Δπίρηπ ποξβλήμαςα δημιξσογήθηκαμ απϊ ςημ πλεσοά ςχμ επιμξοτχςόμ λϊγχ
ακσοόρεχμ
ρσμμεςξυήπ
και
αλλαγόμ,
ποξβλήμαςα
ςα
ξπξία
αμςιμεςχπίρςηκαμ άμερα απϊ ςξ Ο.Θ., με ςοξπξπξιήρειπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ και
αμςικαςαρςάρειπ.
ξ Οοϊγοαμμα ποαγμαςξπξιήθηκε ρε υόοξσπ ρυξλικόμ μξμάδχμ με
ικαμξπξιηςικϊ επίπεδξ σπξδξμόμ και ξλξκληοόθηκε υχοίπ ιδιαίςεοα
ποξβλήμαςα. Ζ επιλξγή Δημξςικόμ Ρυξλείχμ, χπ υόοχμ διεναγχγήπ ςξσ
Οοξγοάμμαςξπ, έγιμε εκςϊπ ςχμ άλλχμ λϊγχ ςχμ απεογιακόμ κιμηςξπξιήρεχμ
ςχμ εκπαιδεσςικόμ.
Έμα απϊ ςα ρημαμςικϊςεοα θέμαςα πξσ αμςιμεςχπίρςηκαμ ήςαμ η εναρτάλιρη
θέομαμρηπ. Για ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ ποξβλημάςχμ ασςόμ, ρσμειρέτεοαμ
ξσριαρςικά, εκςϊπ ςχμ Διδικόμ Ρσμεογαςόμ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, και ϊλξι ξι
ρσμςελερςέπ (ξι Διεσθσμςέπ ςχμ ρυξλικόμ μξμάδχμ, ξι Διεσθσμςέπ
Δκπαίδεσρηπ και ακϊμη ξι Οεοιτεοειακξί Διεσθσμςέπ) ξι ξπξίξι εκ ςχμ
ποαγμάςχμ εμεπλάκηραμ ρςη διαδικαρία σλξπξίηρηπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ.
Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ οξήπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ πεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ
ημεοόμ διεναγχγήπ ςξσ σπήονε ρσμευήπ και αμτίδοξμη ςηλετχμική
επικξιμχμία με ςξσπ Διδικξϋπ ρσμεογάςεπ αλλά και αοκεςξϋπ επιμξοτχςέπ,
όρςε μα σπάουει εμημέοχρη για ςημ πξοεία ςηπ σλξπξίηρήπ ςξσ. Δπίρηπ
ποαγμαςξπξιήθηκαμ επιρκέφειπ, ρςιπ 02/12/2006 και 03/12/2006 ρε δϋξ απϊ
ςα ςοία ενακςιμχμέμα κέμςοα ςξσ 2ξσ Ο.Δ.Ι., ρςξ κέμςοξ ςχμ Ρεοοώμ και ρςξ
κέμςοξ ςξσ Ιιλκίπ, εμό ρςιπ 16/12/2006 ρςξ Ιέμςοξ ςηπ Ηερραλξμίκηπ,
πάμςξςε καςά ςιπ όοεπ σλξπξίηρηπ ςξσ χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ,
ποξκειμέμξσ μα καςαγοατξϋμ, άμερα, ρςξιυεία για ϊλεπ ςιπ ρσμιρςόρεπ ςξσ
Οοξγοάμμαςξπ.
Γεμική εκςίμηρη – διαπιρςώρειπ – ποξςάρειπ επιμξοτξύμεμχμ
Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ ρσμάγξμςαι
ςα ενήπ ρημαμςικά ρσμπεοάρμαςα:


Οξρξρςϊ 80-90 % ςχμ εκπαιδεσςικόμ έκοιμαμ ϊςι η επιλξγή ςχμ θεμαςικόμ
πεδίχμ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ήςαμ ικαμξπξιηςική.



Ξι επιμξοτξϋμεμξι έκοιμαμ ϊςι ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ
ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμδέεςαι ρε πξλϋ ρημαμςικϊ βαθμϊ (πξλϋ έχπ αοκεςά
ρε πξρξρςϊ 55-90 %) με ςιπ αμάγκεπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςξσπ έογξσ. Απϊ ςα
θεμαςικά πεδία πξσ παοακξλξϋθηραμ μεγαλϋςεοη απξδξυή είυαμ καςά
ρειοά:
1) Διαυείοιρη ιδιαιςεοξςήςχμ μαθηςώμ (πξρξρςϊ 80-90%)
2) Ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ (πξρξρςϊ 72-85%) και
3) Πξλιςιρμικέπ διατξοέπ, κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρόςηςεπ (πξρξρςϊ 5575%).



Απϊ ςα πεδία ασςά ρημαμςικϊςεοεπ αμαδείυθηκαμ ξι θεμαςικέπ εμϊςηςεπ
«1.1 Δίδη μαθηριακώμ δσρκξλιώμ, αιςιξλξγία, γεμικά υαοακςηοιρςικά και
ςοόπξπ εκδήλχρηπ ρςημ ςάνη» και «1.2 Τοόπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ με
μαθηριακέπ δσρκξλίεπ» για ςξ 1ξ θεμαςικϊ πεδίξ, ξι εμϊςηςεπ «2.2
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Δταομξγή ρςοαςηγικώμ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρσμπεοιτξοάπ – Μέρα ρςήοινηπ
επιθσμηςήπ ρσμπεοιτξοάπ» και «2.3 Ψσυξλξγικό κλίμα ςηπ ςάνηπ» απϊ ςξ
2ξ θεμαςικϊ πεδίξ και η εμϊςηςα «3.1 Πξλσπξλιςιρμικόςηςα ρυξλείξσ,
ςοόπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ με πξλιςιρμικέπ ιδιαιςεοόςηςεπ/κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρόςηςεπ» για ςξ 3ξ θεμαςικϊ πεδίξ.


Ξι επιμξοτχςέπ έδχραμ πεοιρρϊςεοη έμταρη ρςη θεχοηςική καςάοςιρη
(91,3%) και δεμ αμςαπξκοίθηκαμ ρε ικαμξπξιηςικϊ βαθμϊ ρςιπ ποξρδξκίεπ
ςχμ επιμξοτξσμέμχμ για ερςίαρη ρςη διδακςική ποάνη (60,8%) και
ρσμδσαρμϊ θεχοίαπ και ποάνηπ (55,3%).



ξ ποϊγοαμμα αμςαπξκοίθηκε ρςιπ ποξρδξκίεπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ρε πξλϋ
ρημαμςικϊ βαθμϊ (πξλϋ έχπ αοκεςά ρε πξρξρςϊ 68,1%).



ξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ (64,6%) ςχμ εκπαιδεσςικόμ έκοιμε χπ
ικαμξπξιηςικϊ ςξμ ποξβλεπϊμεμξ διδακςικϊ υοϊμξ ςηπ κάθε θεμαςικήπ
εμϊςηςαπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, εμό ξι σπϊλξιπξι θεόοηραμ ϊςι ξ υοϊμξπ
ασςϊπ θα έποεπε μα ασνηθεί, καςά κϋοιξ λϊγξ:



•

ρςιπ εμϊςηςεπ «1.2 Τοόπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ με μαθηριακέπ
δσρκξλίεπ» (20,0%) και Μελέςη πεοίπςχρηπ (π.υ. δσρλενία) «1.4
Δταομξγέπ ρε διάτξοεπ πεοιπςώρειπ ρυξλείχμ (π.υ. ξλξήμεοξ
/ξλιγξθέριξ ρυξλείξ, Τ.Δ.Δ. κ.λπ.)» (15,0%), ρςξ 1ξ θεμαςικϊ πεδίξ και

•

ρςιπ εμϊςηςεπ «2.1 Γεμικά υαοακςηοιρςικά και ςοόπξπ εκδήλχρηπ ρςημ
ςάνη» (10,0%), «2.2 Δταομξγή ρςοαςηγικώμ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ
ρσμπεοιτξοάπ – Μέρα ρςήοινηπ επιθσμηςήπ ρσμπεοιτξοάπ» (30,0%) και
«2.4 Καλλιέογεια κξιμχμικώμ δενιξςήςχμ και ςοόπξι διαυείοιρηπ
ρσγκοξύρεχμ, ρςοεπ, θσμξύ κ.λπ.» (10,0%).

α ρημαμςικϊςεοα κίμηςοα ςξσ ρσμϊλξσ ρυεδϊμ ςχμ εκπαιδεσςικόμ (92–94
%) για ςημ παοακξλξϋθηρη ςξσ ρεμιμαοίξσ, απξςέλεραμ η αμάγκη
διεσκϊλσμρηπ ςξσ καθημεοιμξϋ έογξσ ςξσπ ρςημ ςάνη και η κάλσφη
ποξρχπικξϋ
εμδιατέοξμςξπ,
και
δεσςεοεσϊμςχπ
η
ποξξπςική
επαγγελμαςικήπ ενέλινηπ και απϊκςηρηπ ποϊρθεςχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ
(κάςχ ςξσ 47%).

Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ ρσμεμςεύνεχμ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ, ρσμάγξμςαι
ςα ενήπ ρσμπεοάρμαςα :


Ζ επικξιμχμία ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ με ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ και η
εμημέοχρή ςξσπ για ςξ Οοϊγοαμμα (ρσμμεςξυή, Ω.Ο., πεοιευϊμεμξ,
ποξωπξθέρειπ – σπξυοεόρειπ) ήςαμ γεμικά ικαμξπξιηςική.



ξ ξσριαρςικϊςεοξ κίμηςοξ για ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςξ Οοϊγοαμμα ήςαμ ςξ
εμδιατέοξμ για ποξρχπική βελςίχρη.



Ζ επιλξγή υόοχμ δημξςικόμ ρυξλείχμ για ςημ σλξπξίηρη αμάλξγξσ
ποξγοάμμαςξπ ποέπει ξπχρδήπξςε μα απξτεσυθεί και μα βελςιχθεί η
διαθεριμϊςηςα ςηπ σλικξςευμικήπ σπξδξμήπ.



Ζ διάοκεια ςξσ Οοξγοάμμαςξπ (50 όοεπ) θεχοήθηκε καςαουήμ
ικαμξπξιηςική, θα ήςαμ ϊμχπ ποξςιμϊςεοξ μα αμαπςσυθεί ρε πεοιρρϊςεοα
Ραββαςξκϋοιακα.
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Ηα ποέπει μα δξθεί ιδιαίςεοη ποξρξυή ρςημ πξιϊςηςα ςξσ επιμξοτχςικξϋ
σλικξϋ (λ.υ. καλϋςεοη ξογάμχρη ςηπ παοευϊμεμηπ πληοξτξοίαπ) και ρςημ
έγκαιοη παοάδξρή ςξσ απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ.



Ιαςά ςημ ποξρέγγιρη ϊλχμ ςχμ θεμαςικόμ πεδίχμ, απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ
ιδιαίςεοη έμταρη θα ποέπει μα δξθεί ρε ποαγμαςικά θέμαςα και
ποξβλήμαςα ςηπ ελλημικήπ ποαγμαςικϊςηςαπ και ρε βιχμαςικέπ
ποξρεγγίρειπ.



ξ Οοϊγοαμμα υαοακςηοίρςηκε πξλϋ επξικξδξμηςικϊ και η επιλξγή ςχμ
θεμαςικόμ πεδίχμ και ςχμ αμςίρςξιυχμ εμξςήςχμ αμςαπξκοίθηκε ρςιπ
ποξρδξκίεπ και ςιπ αμάγκεπ ςχμ επιμξοτξσμέμχμ.



Ζ παοξσρία πεοιρρϊςεοχμ παμεπιρςημιακόμ και ενειδικεσμέμχμ
επιρςημϊμχμ ήςαμ επιθσμηςή απϊ ϊλξσπ, εμό κοίθηκε απαοαίςηςξπ ξ
ρσμςξμιρμϊπ ςχμ ειρηγηςόμ για ςημ καλϋςεοη εκμεςάλλεσρη ςξσ υοϊμξσ.

Γεμική εκςίμηρη – διαπιρςώρειπ – ποξςάρειπ επιμξοτχςώμ
Τξ πξρξρςό % αματέοεςαι επί ςξσ δείγμαςξπ ςχμ 34 εοχςημαςξλξγίχμ, επί
ρσμόλξσ 51 παοαδξθέμςχμ, ρςα ξπξία πεοιλαμβάμξμςαι επιμξοτχςέπ ςχμ
ςμημάςχμ ςόρξ ςηπ Α/θμιαπ όρξ και ςηπ Β/θμιαπ.
Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτχςόμ ρσμάγξμςαι ςα
ενήπ ρσμπεοάρμαςα:


Ξι επιμξοτχςέπ έκοιμαμ ϊςι ςξ Οοϊγοαμμα ήςαμ αοκεςά έχπ πξλϋ
ικαμξπξιηςικϊ χπ ποξπ:
•

ςημ ξογάμχρη, ρσμςξμιρμϊ και ςη διξικηςική σπξρςήοινή ςξσ

•

ςημ σλικξςευμική σπξδξμή ςξσ Ο.Δ.Ι.

•

ςη ρσμεογαρία με ςξ Ο.Θ. και ςξμ Διδικϊ Ρσμεογάςη ςξσ



Ζ επιλξγή ςχμ θεμαςικόμ πεδίχμ ρε ρυέρη με ςξ ρκξπϊ και ςξσπ ρςϊυξσπ
ςξσ ήςαμ ξοθή με εναίοερη ςιπ δϋξ ςελεσςαίεπ εμϊςηςεπ «3.3 Τξ ξλξήμεοξ
ρυξλείξ» και κσοίχπ «3.2 Δσοχπαψκό Portfolio», ξι ξπξίεπ και θεόοηραμ
ϊςι μάλλξμ θα έποεπε μα παοαλειτθξϋμ ρε επϊμεμξ αμάλξγξ Οοϊγοαμμα.



Δε θεχοήθηκε ϊμχπ ικαμξπξιηςική η υοξμική διάοκεια ςξσ Οοξγοάμμαςξπ
(πξρξρςϊ 50 %), εκςιμόμςαπ ϊςι θα υοειαζϊςαμ πεοιρρϊςεοξπ υοϊμξπ κσοίχπ
ρςα δϋξ ποόςα θεμαςικά πεδία, και ειδικϊςεοα ρςιπ εμϊςηςεπ 1.1, 1.2, 1.4,
2.1, 2.4 και 2.6.

Ωπ ποξβλήμαςα επιρημάμθηκαμ:
• ςξ ρυεςικϊ έλλειμμα εμημέοχρηπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ, λϊγχ ςχμ
απεογιακόμ ςξσπ κιμηςξπξιήρεχμ,
• ξ μάλλξμ πεοιξοιρμέμξπ υοϊμξπ για ςημ αμάπςσνη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ
(λίγα Ραββαςξκϋοιακα), με απξςέλερμα ςημ κϊπχρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ
και
• η «σπεορσγκέμςοχρη ρςϊυχμ – ρσμπϋκμχρη ςξσ υοϊμξσ ρε διαδξυικά
Ραββαςξκϋοιακα και ποξρπάθεια έμςανηπ πξλσδιάρςαςχμ θεμαςικόμ με
κίμδσμξ απξρπαρμαςικϊςηςαπ».
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Ζ ρςάρη ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ υαοακςηοίρςηκε απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ
θεςική με διάθερη ρσμεογαρίαπ και η ρσμμεςξυή ςξσπ ήςαμ εμεογηςική, με
εμδιατέοξμ αλλά και μεγάλεπ ποξρδξκίεπ απϊ μέοξσπ ςξσπ, και ακϊμη με
επιτσλάνειπ αοκεςέπ τξοέπ.



Δπιμξοτχςικϊ σλικϊ δϊθηκε απϊ ϊλξσπ ςξσπ επιμξοτχςέπ, ρϋμτχμα
πάμςξςε με ςιπ καςαγοατέπ ςξσπ, ρε διάτξοεπ μξοτέπ, απϊ ςιπ ξπξίεπ ξι
πλέξμ ρσμήθειπ ήραμ ρημειόρειπ, πλήοειπ ειρηγήρειπ ή πεοιλήφειπ ςξσπ,
ρυεςική βιβλιξγοατία και διάτξοεπ πηγέπ, μελέςεπ πεοιπςόρεχμ,
παοαδείγμαςα αρκήρεχμ, ή/και δοαρςηοιξςήςχμ, άοθοα κ.ά.



Ξι εκπαιδεσςικέπ ςευμικέπ ξι ξπξίεπ ανιξπξιήθηκαμ απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ,
ρϋμτχμα με ςα εοχςημαςξλϊγια πξσ ρσμπλήοχραμ, ήραμ καςά ρειοά
ρσυμϊςηςαπ η ειρήγηρη (70,6 %), η μελέςη πεοίπςχρηπ (61,8 %) και ξι
ξμάδεπ εογαρίαπ (35,3 %), εμό ρε μικοϊςεοξ πξρξρςϊ υοηριμξπξίηραμ
άλλεπ μεθϊδξσπ, ϊπχπ ςξ παίνιμξ οϊλχμ (29,4 %), ςξ καςαιγιρμϊ ιδεόμ
(29,4 %), ςημ επίδεινη (23,5 %) και ςη ρσζήςηρη (14,7 %).

Υαοακςηοιρςικέπ ποξςάρειπ ςχμ επιμξοτχςόμ:
•

Κεπςξμεοέρςεοξπ ποξρδιξοιρμϊπ ςχμ πεοιευξμέμχμ ςξσ αμαλσςικξϋ
ποξγοάμμαςξπ,
ρσμςξμιρμϊπ
ή/και
επικξιμχμία
μεςανϋ
ςχμ
επιμξοτχςόμ κάθε ςμήμαςξπ.

•

Ζ παιδαγχγική διαυείοιρη ςχμ δσρκξλιόμ μάθηρηπ και ςηπ ρυξλικήπ
απξςσυίαπ – ξ ςοϊπξπ διδαρκαλίαπ χπ αίςιξ ςχμ δσρκξλιόμ μάθηρηπ.

•

Δπικξιμχμία – ρσμεογαρία ρυξλείξσ – ξικξγέμειαπ, Ασςξαμςίληφη –
αμαγμόοιρη ρςάρεχμ – ρσμαιρθημάςχμ ρσμπεοιτξοόμ ςχμ
εκπαιδεσςικόμ.

•

Διαυείοιρη άγυξσπ εκπαιδεσςικόμ – Ρσμβξσλεσςική, Αμςιμεςόπιρη
φσυξλξγικήπ ενξσθέμχρηπ, Πϊλξπ – ϊοια – ρυεριξδσμαμική
εκπαιδεσςικόμ με εμπλεκϊμεμα μέοη.

•

Αμάδεινη ςξσ κξιμχμικξϋ πλαιρίξσ εμςϊπ ςξσ ξπξίξσ αμαπςϋρρξμςαι ςα
πεοιευϊμεμα ςχμ εμξςήςχμ.
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Ο.Δ.Ι. ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖΡ
ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΔΘΔΘΙΞΣ ΘΔΘΞΖΑ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Γεοάριμξπ Ιέκκεοηπ

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Αλεναμδοξϋπξλη

3Ξ Γσμμάριξ
Αλεν/πξληπ

Έβοξπ

1ξ ΓΔΚ Ξοερςιάδαπ

Ο.Δ.Ι.
ΑΚΔΝΑΜΔ/
ΟΞΚΖΡ

Αμαπ. Ιαθηγηςήπ ΔΟΗ –
Δ/μςήπ Ο.Δ.Ι.
Αλεν/πξληπ

Αρημέμια
Ιαλξγεοάκη

Δσρςοαςία Ρξτξύ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Β/θμιαπ

3ξ ΓΔΚ Ιξμξςημήπ

Πξδϊπη

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

Αμςώμιξπ
Υαςζόπξσλξπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Β/θμιαπ
- Σπξδ/μςήπ Ο.Δ.Ι.
Αλεν/πξληπ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

ΛΖΛΑΑ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

Οάοεδοξπ ε.θ. Ο.Θ.

63

156

219

65

55

120

62

48

110

1+2*

2+1*

Ρύμξλξ

Ο.Δ.Ι.

Ο.Δ.Ι.
ΑΚΔΝΑΜΔ/
ΟΞΚΖΡ
* Λεικςά ςμήμαςα

Ζ ξογάμχρη ξ ρσμςξμιρμϊπ και η διξικηςική σπξρςήοινη ςξσ ποξγοάμμαςξπ
αμαγμχοίρςηκε απϊ ϊλξσπ ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ ϊςι σπήονε ιδιαίςεοα
ικαμξπξιηςική. ξ ίδιξ ικαμξπξιηςική σπήονε και η ρσμεογαρία με ςξσπ
Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ, ςξσπ επιμξοτχςέπ και ςξ Οαιδαγχγικϊ Θμρςιςξϋςξ.
ξ επιμξοτχςικϊ ποϊγοαμμα σλξπξιήθηκε ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ όοεπ εκςϊπ
απϊ ςξ ενακςιμχμέμξ κέμςοξ ςηπ Ξοερςιάδαπ, ϊπξσ ςξ ποϊγοαμμα ςημ
Ισοιακή άουιζε ρςιπ 10.30 και ςελείχμε ρςιπ 13.45. Ζ παοέκκλιρη ασςή
ξτείλεςαι ρςξ αίςημα ςξσ Διδικξϋ Ρσμεογάςη και ςχμ επιμξοτξσμέμχμ
ποξκειμέμξσ μα διεσκξλσμθεί η ποξρέλεσρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ πξσ θα
υοηριμξπξιξϋραμ μέρα μαζικήπ μεςατξοάπ για μα μεςαβξϋμ ρςξ επιμξοτχςικϊ
κέμςοξ, αλλά και ϊρχμ ήθελαμ μα παοακξλξσθήρξσμ ςημ Ισοιακάςικη Ηεία
Κειςξσογία.
ξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ αμαπςϋυθηκε έςρι ϊπχπ ποξέβλεπε ςξ
πλαίριξ ςξσ αμαλσςικξϋ ποξγοάμμαςξπ με μικοέπ απξκλίρειπ πξσ ξτείλξμςαι
ρε αμςικειμεμικέπ δσρκξλίεπ. Ξι απξκλίρειπ πξσ παοξσριάρθηκαμ ρςξ
ενακςιμχμέμξ κέμςοξ ςηπ Ξοερςιάδαπ ξτείλξμςαι ρςημ έλλειφη επιμξοτχςόμ
για ξοιρμέμεπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ, ϊπχπ για παοάδειγμα για ςη θεμαςική
εμϊςηςα «3.2. Δσοχπαψκϊ Portfolio». Δπίρηπ ξτείλξμςαι ρςξ γεγξμϊπ ϊςι ςα
ςμήμαςα ςηπ Ξοερςιάδαπ απξςελξϋμςαμ κσοίχπ απϊ εκπαιδεσςικξϋπ ςηπ
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Β/θμιαπ, ξπϊςε δεμ αμαπςϋυθηκε η θεμαςική εμϊςηςα 3.3. πξσ ατξοξϋρε ςξ
ξλξήμεοξ ρυξλείξ και η ξπξία πεοιλαμβαμϊςαμ ρςξ ποϊγοαμμα πξσ
καςαοςίρςηκε για ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ςηπ Α/θμιαπ.
Ρςημ πεοίπςχρη ςξσ Ο.Δ.Ι. Αλεναμδοξϋπξληπ και ϊλχμ ςχμ ενακςιμχμέμχμ
κέμςοχμ ςξσ, επειδή ξ αοιθμϊπ ςχμ αιςξϋμςχμ, για ςημ παοακξλξϋθηρη ςξσ
ποξγοάμμαςξπ σπεοέβαιμε ςξμ ποξβλεπϊμεμξ αοιθμϊ επιμξοτξσμέμχμ αμά
επιμξοτχςικϊ κέμςοξ, ποαγμαςξπξιήθηκε δημόρια κλήοχρη ρςιπ 13
Τεβοξσαοίξσ 2006 ρςξ υόοξ ςχμ γοατείχμ ςξσ Ο.Δ.Ι. Αλεναμδοξϋπξληπ για
ϊλα ςα ενακςιμχμέμα κέμςοα ςξσ Ο.Δ.Ι.
Ξ αοιθμϊπ ςχμ κληοχθέμςχμ-επιλεγέμςχμ εκπαιδεσςικόμ ήςαμ ασνημέμξπ
καςά 50%, όρςε μα αμςιμεςχπιρςεί ςξ εμδευϊμεμξ ςηπ μη ποξρέλεσρήπ ςξσπ και
ςηπ μη ρσμπλήοχρηπ ςξσ απαοαίςηςξσ αοιθμξϋ εκπαιδεσςικόμ για ςη
ρσγκοϊςηρη ςμήμαςξπ. Οαοά ςαϋςα, ρςημ Αλεναμδοξύπξλη, υοειάρςηκε μα
γίμει ποόρθεςη κλήοχρη για ςημ κάλσφη ςχμ κεμόμ θέρεχμ, η ξπξία
ποαγμαςξπξιήθηκε με εσθϋμη ςξσ Διδικξϋ Ρσμεογάςη, μεςά απϊ ρσμεμμϊηρη με
ςξ Ο.Θ.
Ιαςά ςημ καςάοςιρη ςξσ Ωοξλξγίξσ Οοξγοάμμαςξπ αμςιμεςχπίρςηκαμ διάτξοα
ποξβλήμαςα, κσοιϊςεοα ςχμ ξπξίχμ ήςαμ ατεμϊπ η έλλειφη επιμξοτχςόμ και
ατεςέοξσ ςξ γεγξμϊπ ϊςι η διεναγχγή ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμέπερε με ςημ
σλξπξίηρή ςξσ και ρε άλλα Ο.Δ.Ι. Δπίρηπ ποξβλήμαςα δημιξσογήθηκαμ λϊγχ
ακσοόρεχμ ρσμμεςξυήπ ξοιρμέμχμ επιμξοτχςόμ, ξι ξπξίεπ αμςιμεςχπίρςηκαμ
άμερα με ςοξπξπξιήρειπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ και αμςικαςαρςάρειπ.
Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ σπήονε ρσμευήπ και
αμτίδοξμη ςηλετχμική επικξιμχμία με ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ και ςξσπ
επιμξοτχςέπ, όρςε μα σπάουει εμημέοχρη για ςημ πξοεία ςηπ σλξπξίηρήπ
ςξσ. Διδικϊςεοα, ρςιπ 08/04/2006 και 09/04/2006 ποαγμαςξπξιήθηκαμ
επιρκέφειπ ρε ϊλα ςα κέμςοα καςά ςιπ όοεπ σλξπξίηρηπ ςξσ χοξλξγίξσ
ποξγοάμμαςξπ, ποξκειμέμξσ μα καςαγοατξϋμ με άμερξ ςοϊπξ ρςξιυεία για
ϊλεπ ςιπ παοαμέςοξσπ ςηπ επιμξοτχςικήπ διαδικαρίαπ. Ιαςά ςη διάοκεια ςχμ
επιρκέφεχμ ασςόμ η σπεϋθσμη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ είυε ςη δσμαςϊςηςα μα
ρσμξμιλήρει με ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, ςξσπ
επιμξοτχςέπ αλλά και ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ ποξκειμέμξσ μα καςαγοάφει ςιπ
απϊφειπ ςξσπ για ςη διεναγχγή ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
Απϊ ςιπ επιρκέφειπ πξσ διεμεογήθηκαμ διαπιρςόθηκε ϊςι η σλξπξίηρή ςξσ ρε
γεμικέπ γοαμμέπ σπήονε επιςσυήπ. Ρϋμτχμα με ςιπ απϊφειπ ςχμ Διδικόμ
Ρσμεογαςόμ, η πλειξμϊςηςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ έδεινε εμδιατέοξμ για ςξ
Οοϊγοαμμα και η παοακξλξϋθηρη ήςαμ ρσρςημαςική. Δπίρηπ, η ρσμεογαρία με
ςξσπ επιμξοτχςέπ ήςαμ καλή και η παοάδξρη ή η αμαπαοαγχγή ςξσ
επιμξοτχςικξϋ σλικξϋ έγιμε υχοίπ ποξβλήμαςα. Ωρςϊρξ, ξι Διδικξί
Ρσμεογάςεπ επερήμαμαμ ξοιρμέμεπ αδσμαμίεπ, ξι ρημαμςικϊςεοεπ απϊ ςιπ
ξπξίεπ είμαι:
η μη έγκαιοη εμημέοχρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ απϊ ςιπ αομϊδιεπ σπηοερίεπ
για ςη διεναγχγή ςξσ ποξγοάμμαςξπ, με απξςέλερμα ρε ξοιρμέμεπ
πεοιπςόρειπ ξ αοιθμϊπ ςχμ αιςήρεχμ μα είμαι μικοϊπ και


ξ υοϊμξπ σλξπξίηρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, ϊπχπ επίρηπ ξι όοεπ και ξι
ημέοεπ διεναγχγήπ ςξσ. Όρξμ ατξοά ςξ υοϊμξ σλξπξίηρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ,
ξι Διδικξί Ρσμεογάςεπ αμέτεοαμ ϊςι παοάλληλα σλξπξιξϋμςαμ και άλλα
επιμξοτχςικά
ποξγοάμμαςα
ςα
ξπξία
εμδιέτεοαμ
ενίρξσ
ςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ και δεμ είυαμ ςημ εσκαιοία μα ςα παοακξλξσθήρξσμ. Δπίρηπ,
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ϊςι η διεναγχγή ςξσ ποξγοάμμαςξπ καςά ςη διάοκεια ρσμευόμ
Ραββαςξκϋοιακχμ
ήςαμ
κξσοαρςική
για
ςημ
πλειξμϊςηςα
ςχμ
επιμξοτξσμεμχμ. Ρςξ επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςηπ Ξοερςιάδαπ, η Διδική
Ρσμεογάςιδα επερήμαμε ϊςι ςξ ποϊγοαμμα ςηπ Ισοιακήπ θα ήςαμ ποξςιμϊςεοξ
μα άουιζε ρςιπ 11 ςξ ποχί για μα διεσκξλσμθεί η ποξρέλεσρη ϊρχμ
εκπαιδεσςικόμ υοηριμξπξιξϋραμ μέρα μαζικήπ μεςατξοάπ, αλλά και ϊρχμ
ήθελαμ μα παοακξλξσθήρξσμ ςημ Ισοιακάςικη Ηεία Κειςξσογία.
Ξι επιμξοτχςέπ υαοακςήοιραμ ςξ επιμξοτχςικϊ ποϊγοαμμα ρε γεμικέπ
γοαμμέπ χπ ικαμξπξιηςικϊ ςϊρξμ ϊρξμ ατξοά ςημ ξογάμχρη ςξσ
ποξγοάμμαςξπ ϊρξ και ςημ σλικξςευμική σπξδξμή ςχμ επιμξοτχςικόμ
κέμςοχμ, ςη ρσμεογαρία ςξσπ με ςξ Ο.Θ. και ςξμ Διδικϊ Ρσμεογάςη ςξσ κάθε
επιμξοτχςικξϋ κέμςοξσ. Ζ ρςάρη ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ υαοακςηοίρςηκε
θεςική, με διάθερη ρσμεογαρίαπ και η ρσμμεςξυή ςξσπ ήςαμ εμεογηςική, με
εμδιατέοξμ αλλά και μεγάλεπ ποξρδξκίεπ. Ζ επιλξγή ςχμ θεμαςικόμ πεδίχμ
ρε ρυέρη με ςξ ρκξπϊ και ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσ ήςαμ ξοθή, με εναίοερη ςιπ δϋξ
ςελεσςαίεπ εμϊςηςεπ «3.3 Τξ ξλξήμεοξ ρυξλείξ» και ςξ «3.2 Δσοχπαψκό
Portfolio». Απϊ ςημ άλλη επιρημάμθηκαμ ξοιρμέμεπ αδσμαμίεπ:








για ξοιρμέμεπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ξ υοϊμξπ δεμ ήςαμ
αοκεςϊπ για ςημ ξλξκληοχμέμη αμάπςσνή ςξσπ,
δεμ σπήουε επικξιμχμία μεςανϋ ςχμ επιμξοτχςόμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, με
απξςέλερμα μα σπάονει επικάλσφη ςξσ πεοιευξμέμξσ κάπξιχμ θεμαςικόμ
εμξςήςχμ,
η ρσγκοϊςηρη αμξμξιξγεμόμ ςμημάςχμ, κσοίχπ ρςημ πεοίπςχρη ςχμ
εκπαιδεσςικόμ ςηπ Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ, δεμ έδχρε ςη δσμαςϊςηςα
μα ικαμξπξιηθξϋμ ξι ενειδικεσμέμεπ επιμξοτχςικέπ αμάγκεπ ςχμ
επιμξοτξσμέμχμ καςά ειδικϊςηςα,
η μη έγκαιοη εμημέοχρή ςξσπ για ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςξ ποϊγοαμμα και
η έλλειφη αμαλσςικήπ πεοιγοατήπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςχμ θεμαςικόμ
εμξςήςχμ ςξσ αμαλσςικξϋ ποξγοάμμαςξπ.

Ρςαςιρςική αμάλσρη
Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ (10%) πξσ δϊθηκαμ ρςξσπ
επιμξοτξσμέμξσπ για ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμάγξμςαι ςα ενήπ
ρσμπεοάρμαςα:


Ζ επιλξγή ςχμ θεμαςικόμ πεδίχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (διαυείοιρη
ιδιαιςεοξςήςχμ ςχμ μαθηςόμ, ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ και πξλιςιρμικέπ
διατξοέπ/ κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρϊςηςεπ) κοίμεςαι ρϋμτχμα με ςιπ
απϊφειπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ικαμξπξιηςική. Απϊ ςα ςοία θεμαςικά πεδία
ταίμεςαι μα θεχοξϋμ πεοιρρϊςεοξ ικαμξπξιηςική ςημ επιλξγή ςξσ ποόςξσ
και δεϋςεοξσ θεμαςικξϋ πεδίξσ πξσ ατξοά ςη διαυείοιρη ςχμ
ιδιαιςεοξςήςχμ ςχμ μαθηςόμ και ςα ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ (ςξ 69% και
ςξ 65% ςχμ εκπαιδεσςικόμ θεχοξϋμ πξλϋ ικαμξπξιηςική ςημ επιλξγή ςξσπ)
και λιγϊςεοξ ικαμξπξιηςική ςημ επιλξγή ςξσ ςοίςξσ θεμαςικξϋ πεδίξσ πξσ
ατξοά ςιπ πξλιςιρμικέπ διατξοέπ και ςιπ κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρϊςηςεπ
(44%).
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Ζ πλειξμϊςηςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ θεχοεί ϊςι ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ θεμαςικόμ
εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμδέεςαι ρε πξλϋ ρημαμςικϊ βαθμϊ με ςιπ
αμάγκεπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςξσπ έογξσ. Απϊ ςξ θεμαςικϊ πεδίξ ςηπ
διαυείοιρηπ ςχμ ιδιαιςεοξςήςχμ ςχμ μαθηςόμ, ξι εκπαιδεσςικξί θεχοξϋμ ϊςι
ξι θεμαςικέπ εμϊςηςεπ πξσ ρσμδέξμςαι με ςιπ αμάγκεπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ
ςξσπ έογξσ είμαι, καςά ρειοά ρημαμςικϊςηςαπ, ξι μαθηριακέπ δσρκξλίεπ
(79%) και ξι ςοϊπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςόμ με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ (71%).
Απϊ ςξ δεϋςεοξ θεμαςικϊ πεδίξ πξσ ατξοά ςα ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ,
ξι εκπαιδεσςικξί θεχοξϋμ χπ πξλϋ ρημαμςικέπ ςημ καλλιέογεια ςχμ
κξιμχμικόμ δενιξςήςχμ (67%) και ςη διαυείοιρη ςξσ ρσμαιρθημαςικξϋ ςξμέα
(67%). έλξπ, απϊ ςξ ςοίςξ θεμαςικϊ πεδίξ πξσ ατξοά ςιπ πξλιςιρμικέπ
διατξοέπ και ςιπ κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρϊςηςεπ, ξι εκπαιδεσςικξί
θεχοξϋμ χπ πξλϋ ρημαμςικέπ ςημ πξλσπξλιςιρμικϊςηςα ςξσ ρυξλείξσ και
ςξσπ ςοϊπξσπ ρςήοινηπ ςχμ μαθηςόμ με πξλσπξλιςιρμικέπ διατξοέπ (41%).
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ξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ (73%) ςχμ εκπαιδεσςικόμ θεχοεί «πξλϋ» ή
«αοκεςά» ικαμξπξιηςική ςη υοξμική διάοκεια ςξσ ποξγοάμμαςξπ. Ρςημ
εοόςηρη ρυεςικά με ςξ πξιεπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ θα έποεπε μα ατιεοχθεί
πεοιρρϊςεοξπ διδακςικϊπ υοϊμξπ, ξι εκπαιδεσςικξί θεχοξϋμ ϊςι ξ υοϊμξπ
ασςϊπ θα έποεπε μα ασνηθεί, καςά κϋοιξ λϊγξ:
α.
ρςη θεμαςική εμϊςηςα «1.2 Τοόπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ με
μαθηριακέπ δσρκξλίεπ» (43%) ςξσ ποόςξσ θεμαςικξϋ πεδίξσ και β. ρςη
θεμαςική εμϊςηςα «2.2 Δταομξγή ρςοαςηγικώμ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ
ρσμπεοιτξοάπ – Μέρα ρςήοινηπ επιθσμηςήπ ρσμπεοιτξοάπ» (21%) ςξσ
δεϋςεοξσ θεμαςικξϋ πεδίξσ.



α ρημαμςικϊςεοα κίμηςοα ςχμ εκπαιδεσςικόμ για ςημ παοακξλξϋθηρη ςξσ
επιμξοτχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ ρε μεγάλξ βαθμϊ απξςέλεραμ η διεσκϊλσμρη
ςξσπ ρςξ καθημεοιμϊ έογξ ςξσπ ρςημ ςάνη (92%) και η κάλσφη ποξρχπικξϋ
εμδιατέοξμςξπ (77%) και δεσςεοεσϊμςχπ η υξοήγηρη εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ
(36%). Ζ ποξξπςική επαγγελμαςικήπ ενέλινηπ και απϊκςηρη βεβαίχρηπ
παοακξλξϋθηρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσγκέμςοχραμ πξλϋ υαμηλϊςεοα
πξρξρςά (24% και 12% αμςίρςξιυα) ρςιπ απαμςήρειπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ
ρυεςικά με ςα κίμηςοα πξσ ςξσπ ξδήγηραμ ρςημ παοακξλξϋθηρη ςξσ
ποξγοάμμαςξπ.

Ρυεδϊμ ςξ 70% ςχμ εκπαιδεσςικόμ θεχοεί ϊςι ςξ ποϊγοαμμα αμςαπξκοίθηκε
ρςιπ ποξρδξκίεπ ςξσπ, εμό ςξ 89% πιρςεϋει ϊςι θα ςξσπ βξηθήρει
απξςελερμαςικά ρςημ καθημεοιμή διδακςική ποάνη.
 Ζ πλειξμϊςηςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ (84%) θεχοεί ϊςι ςξ ποϊγοαμμα έδχρε
έμταρη ρςη θεχοηςική καςάοςιρη, ςξ 71% ϊςι ερςιάρςηκε ρςη διδακςική
ποάνη και ςξ 65% ϊςι επιδιόυθηκε ρσμδσαρμϊπ θεχοίαπ και ποάνηπ.




Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ ρσμεμςεϋνεχμ ςχμ επιμξοτξσμέμχμ, ρσμάγξμςαι
ςα ενήπ ρσμπεοάρμαςα :
• η επικξιμχμία ςχμ επιμξοτξσμέμχμ με ςξσπ ειδικξϋπ ρσμεογάςεπ και η
εμημέοχρή ςξσπ για ςξ χοξλϊγιξ ποϊγοαμμα ήςαμ γεμικά ικαμξπξιηςική,
• ςξ ξσριαρςικϊςεοξ κίμηςοξ για ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςξ ποϊγοαμμα ήςαμ ςξ
εμδιατέοξμ ςξσπ για ποξρχπική βελςίχρη,
• ςξ ποϊγοαμμα υαοακςηοίρςηκε πξλϋ επξικξδξμηςικϊ και η επιλξγή ςχμ
θεμαςικόμ πεδίχμ και ςχμ αμςίρςξιυχμ εμξςήςχμ αμςαπξκοίθηκε ρςιπ
ποξρδξκίεπ και ςιπ αμάγκεπ ςχμ επιμξοτξσμέμχμ,
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• απϊ πξλλξϋπ επιμξοτξϋμεμξσπ διαςσπόθηκε η αμάγκη διεϋοσμρηπ ςξσ
πεοιευξμέμξσ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ και κας’ αμάγκημ ςηπ υοξμικήπ
διάοκειαπ αμάλξγξσ ποξγοάμμαςξπ ρςξ μέλλξμ. Ωρςϊρξ, υοήριμη
θεχοξϋμ ςημ παοεμβξλή εμϊπ εμδιάμερξσ διαλείμμαςξπ καςά ςη διάοκεια
ςξσ ποξγοάμμαςξπ και ϊυι ςημ αμάπςσνή ςξσ ρε ρσμευή Ραββαςξκϋοιακα
και κσοίχπ ςιπ Ισοιακέπ,
• καςά ςημ ποξρέγγιρη ϊλχμ ςχμ θεμαςικόμ πεδίχμ, κοίμεςαι απαοαίςηςξ
μα δίμεςαι έμταρη ρςη βιχμαςική ποξρέγγιρη και ρςξμ ςοϊπξ
αμςιμεςόπιρηπ ρσγκεκοιμέμχμ ποξβλημάςχμ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ξι
εκπαιδεσςικξί ρςημ ποάνη,
• είμαι απαοαίςηςξπ ξ ρσμςξμιρμϊπ ςχμ ειρηγηςόμ όρςε μα μη ρσμπίπςει ςξ
πεοιευϊμεμξ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ,
• η ρσγκοϊςηρη αμξμξιξγεμόμ ςμημάςχμ, ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ, δεμ
έδχρε ςη δσμαςϊςηςα μα ικαμξπξιηθξϋμ ξι ενειδικεσμέμεπ επιμξοτχςικέπ
ςξσπ αμάγκεπ καςά ειδικϊςηςα.
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Ο.Δ.Ι. ΖΠΑΙΚΔΘΞΣ

Ο.Δ.Ι.

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

Ο.Δ.Ι.
Ζοακλείξσ
Οειοαμαςικϊ
Γσμμάριξ-Κϋκειξ
Ζοακλείξσ
2ξ Δημ. Ρυξλείξ
Αγίξσ Μικξλάξσ3ξ Δημ. Ρυξλείξ
Ρηςείαπ

Ζοάκλειξ

Ο.Δ.Ι.
ΖΠΑΙΚΔΘΞΣ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Καρίθι

Μικόλαξπ Αλένηπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

Αιςεοίμη
Ιαριμάςη
Δπίκ. Ιαθηγήςοια
Α.Ρ.ΟΑΘ..Δ.Οάοεδοξπ ε.θ. Ο.Θ.
ςημ πεοίξδξ ςηπ
διξογάμχρηπ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

4ξ ΓΔΚ Υαμίχμ

Υαμιά

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Β/θμιαπ
Σπξδ/μςήπ Ο.Δ.Ι.
Υαμίχμ

Τάμηπ
Κιαμαμςχμάκηπ

4ξ Γσμμάριξ
Πεθϋμμξσ

Πέθσμμξ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΔΘΔΘΙΞΣ ΘΔΘΞΖΑ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Δμμαμξσήλ
Ιοιςρχςάκηπ

Ιχμρςαμςίμξπ
Δημηςοάρκξπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Β/θμιαπ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

392

227

619

114

92

206

97

75

172

ΛΖΛΑΑ

Ρύμξλξ

Ρύμξλξ

ΖΠΑΙΚΔΘΞΣ

Β/θμια

Ο.Δ.Ι.

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

Β/θμια

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

Α/θμια

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

5

4

9

ξ ποϊγοαμμα σλξπξιήθηκε ρςα επιμξοτχςικά κέμςοα ςξσ Ζοακλείξσ, ςχμ
Υαμίχμ και ςξσ Πεθύμμξσ βάρει ςξσ αουικξϋ ποξγοαμμαςιρμξϋ πξσ απέρςειλε
η σπεϋθσμη ςηπ σλξπξίηρηπ, απϊ ςημ Δπιρςημξμική Ξμάδα ςξσ έογξσ. Ρςξ
επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςξσ Αγίξσ Μικξλάξσ, μεςά απϊ αίςημα ςχμ
επιμξοτξϋμεμχμ και με ξμϊτχμη απϊταρη ςηπ σπεσθϋμξσ ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ
έογξσ, ςηπ επιρςημξμικήπ ξμάδαπ και ςξσ Διδικξϋ Ρσμεογάςη, ςξ ςμήμα
Οοχςξβάθμιαπ λειςξϋογηρε ρςη Ρηςεία. Ξι επιμξοτξϋμεμξι, ξι ξπξίξι ήςαμ ρςξ
ρϋμξλϊ ςξσπ απϊ ςη Ρηςεία και ςα γϋοχ υχοιά, ζήςηραμ μα μη μεςακιμξϋμςαι
ρςξμ Άγιξ Μικϊλαξ, γιαςί η υιλιξμεςοική απϊρςαρη ήςαμ μεγάλη (78 υλμ.) και η
ξδική ρσγκξιμχμία πξλϋ δϋρκξλη. Ασςϊ δημιξϋογηρε εναιοεςικέπ δσρκξλίεπ μα
καλστθεί ςξ Οοϊγοαμμα με επιμξοτχςέπ. Λε επίμξμεπ ποξρπάθειεπ ϊμχπ ςηπ
σπεσθϋμξσ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ςξ Οοϊγοαμμα λειςξϋογηρε με μεγάλη επιςσυία.
Ξι επιμξοτξϋμεμξι αμςαπξκοίθηκαμ άφξγα, γιαςί εκςίμηραμ ςημ ποξρπάθεια
ςηπ επιρςημξμικήπ ξμάδαπ μα λειςξσογήρει επιμξοτχςικϊ κέμςοξ και ρςημ
πεοιξυή ςξσπ. Απϊ ςα εοχςημαςξλϊγια ςα ξπξία καςέθεραμ ταίμεςαι καθαοά η
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ικαμξπξίηρή ςξσπ και ξι εσυαοιρςίεπ ςξσπ ποξπ ςημ επιρςημξμική ξμάδα ςξσ
έογξσ, για ςη υοηριμϊςηςα ςξσ Οοξγοάμμαςξπ.
Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ οξήπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, πεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ
ημεοόμ διεναγχγήπ ςξσ, σπήονε ρσμευήπ και αμτίδοξμη ςηλετχμική
επικξιμχμία ςηπ σπεσθϋμξσ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, με ςξσπ Διδικξϋπ ρσμεογάςεπ
και ςξσπ Δπιμξοτχςέπ, όρςε μα σπάουει εμημέοχρη για ςημ πξοεία ςηπ
σλξπξίηρηπ ςηπ επιμξοτχςικήπ διαδικαρίαπ. Δπίρηπ, ποαγμαςξπξιήθηκαμ
επιρκέφειπ, απϊ ςημ σπεϋθσμξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, ρςιπ 4-/2/2006 ρςξ Ο.Δ.Ι.
Ζοακλείξσ ρςιπ 5-/2/2006 ρςα επιμξοτχςικά κέμςοα ςξσ Αγίξσ Μικξλάξσ και
Ρηςείαπ, ρςιπ 21/1/2006 ρςξ επιμξοτχςικϊ κέμςοξ Υαμίχμ και ρςιπ
22/1/2006 ρςξ επιμξοτχςικϊ κέμςοξ Πεθύμμξσ, πάμςξςε καςά ςιπ όοεπ
σλξπξίηρηπ ςξσ χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ, ποξκειμέμξσ μα καςαγοατεί,
άμερα, ϊλη η δξμή ςξσ Οοξγοάμμαςξπ και μα ρσζηςηθξϋμ με ςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ ϊλεπ ξι παοαςηοήρειπ ςξσπ ρυεςικά, με ϊλεπ ςιπ ρσμιρςόρεπ
ςξσ Οοξγοάμμαςξπ.
ξ Οοϊγοαμμα ποαγμαςξπξιήθηκε ρε υόοξσπ ρυξλικόμ μξμάδχμ με
ικαμξπξιηςικϊ επίπεδξ σπξδξμόμ και ξλξκληοόθηκε υχοίπ ιδιαίςεοα
ποξβλήμαςα. Ζ σλικξςευμική σπξδξμή-σπξρςήοινη ςξσ ποξγοάμμαςξπ κοίθηκε
επαοκήπ, σπήουε ςευμική σπξρςήοινη, ϊςαμ ζηςήθηκε, απϊ ςξσπ Δπιμξοτχςέπ,
παοά ςιπ δσρκξλίεπ λϊγχ ςηπ παοάλληληπ λειςξσογίαπ ςηπ Διραγχγικήπ
Δπιμϊοτχρηπ.
Έμα απϊ ςα ρημαμςικϊςεοα θέμαςα πξσ αμςιμεςχπίρςηκαμ ήςαμ η εναρτάλιρη
θέομαμρηπ. ξ ποϊγοαμμα δεμ ποξέβλεπε απξζημίχρη για ένξδα θέομαμρηπ
και ξι ρυξλικέπ μξμάδεπ δσρκξλεϋξμςαμ μα εναρταλίρξσμ ςξ Ραββαςξκϋοιακξ
θέομαμρη ςχμ λίγχμ αιθξσρόμ πξσ υοηριμξπξιξϋμςαμ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ
Οοξγοάμμαςξπ. Για ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ ποξβλημάςχμ ασςόμ, ρσμειρέτεοαμ
ξσριαρςικά, εκςϊπ ςχμ Διδικόμ ρσμεογαςόμ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, και ϊλξι ξι
ρσμςελερςέπ (ξι Διεσθσμςέπ ςχμ ρυξλικόμ μξμάδχμ, ξι Διεσθσμςέπ
Δκπαίδεσρηπ και ακϊμη ξι Οεοιτεοειακξί Διεσθσμςέπ) ξι ξπξίξι με μεγάλη
ποξθσμία ρσμμεςείυαμ ρςημ διαδικαρία σλξπξίηρηπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ.
Οαοαςηοήρειπ ειδικώμ ρσμεογαςώμ
Ξι ρσμαμςήρειπ ςηπ σπεσθϋμξσ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ρςιπ επιςϊπιεπ επιρκέφειπ
ρςα Δπιμξοτχςικά κέμςοα με ςξσπ ειδικξϋπ ρσμεογάςεπ και ςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ ξδήγηραμ ρςιπ ενήπ διαπιρςόρειπ:


Σπήονε μεγάλξ εμδιατέοξμ απϊ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ για ςξ ποϊγοαμμα,
ϊπχπ ποξκϋπςει και απϊ ςξ γοαπςϊ αίςημα μα επαμαλητθεί.



Ξι επιμξοτχςέπ πξσ υοηριμξπξιήθηκαμ ήςαμ ενειδικεσμέμξι
αμςικείμεμϊ ςξσπ και ξι επιμξοτξϋμεμξι έμειμαμ πξλϋ ικαμξπξιημέμξι.



ξ εμδιατέοξμ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ ήςαμ έμςξμξ για ςα θέμαςα πξσ
διαποαγμαςεϋξμςαμ, γιαςί πίρςεσαμ ϊςι θα βοξσμ λϋρειπ ρςα ποξβλήμαςα
πξσ αμςιμεςόπιζαμ ρςιπ ποαγμαςικέπ ςάνειπ ςξσπ.



Οοέπει μα ςξμιρςεί ϊςι ξι εκπαιδεσςικξί ςηπ Β/θμιαπ Δκπαίδεσρηπ τάμηκε μα
έυξσμ μεγαλϋςεοη αμάγκη ασςήμ ςημ επιμϊοτχρη, ατξϋ ξι μαθηςέπ ςξσπ
διαμϋξσμ ςημ πεοίξδξ ςηπ «ετηβείαπ» και πιθαμϊμ και κάπξιεπ ειδικϊςηςεπ,
απϊ ασςξϋπ, μα ρςεοξϋμςαι φσυξπαιδαγχγικήπ καςάοςιρηπ.
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ρςξ



Ξ Διδικϊπ Ρσμεογάςηπ ςξσ Καριθίξσ έκαμε ϊςι ήςαμ αμθοόπιμα δσμαςϊ για
μα εναρταλίρει ςημ ποέπξσρα απϊδξρη, ςξ επιρςημξμικϊ επίπεδξ πξσ
αομϊζει ρε ςέςξιξσ είδξσπ επιμξοτχςικά ποξγοάμμαςα, κάςχ απϊ αμςίνξεπ
και δϋρκξλεπ ρσμθήκεπ. Έμα ςμήμα ρςξμ Άγιξ Μικϊλαξ και έμα ρςη Ρηςεία,
με διατξοά 78 υλμ. ςξ έμα απϊ ςξ άλλξ, με πξλλά δοξμξλϊγια υχοίπ
αμξιβή, με πξλλά ςηλετχμήμαςα απϊ ςξ κιμηςϊ και ςξ ρςαθεοϊ υχοίπ
αμξιβή, με απεοιϊοιρςη σπξμξμή και θέληρη ρσμέβαλε καθξοιρςικά ρςημ
άφξγη ενέλινη και ξλξκλήοχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ. Λε αοκεςέπ
ρσμεμςεϋνειπ και αμαλσςικά οεπξοςάζ ξι ςξπικξί Π/Ρ‚ ςα ςξπικά καμάλια
και η μξμαδική καθημεοιμή ετημεοίδα «ΑΜΑΞΚΖ» έκαμαμ γμχρςή ςη
διεναγχγή ςξσ επιμξοτχςικξϋ ρεμιμαοίξσ πάμςξςε με θεςικά και εσμξψκά
ρυϊλια.



Ζ ρσμμεςξυή ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ σπήονε μεγάλη, με ιδιαίςεοη
ικαμξπξίηρη και εσυαοιρςίεπ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, απϊ
ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ ρςξ Μξμϊ Καριθίξσ.



Ξι ρυέρειπ επιμξοτχςόμ και επιμξοτξϋμεμχμ πάμςα ήςαμ τιλικέπ και
θεομέπ. Ζ πξιϊςηςα ςχμ ειρηγήρεχμ ήςαμ σφηλή και επιρςημξμικά
επίκαιοη. Ξι επιμξοτξϋμεμξι ρσυμά επιζηςξϋραμ ρσγκεκοιμέμεπ απαμςήρειπ
ρςα δικά ςξσπ ρυξλικά ποξβλήμαςα και ρςιπ ρσγκεκοιμέμεπ ρυξλικέπ
ρσμθήκεπ ςξσ πεοιβάλλξμςϊπ ςξσπ.

Οξιξςική αμάλσρη ςχμ ρσμεμςεύνεχμ ςχμ επιμξοτξύμεμχμ
Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ ρσμεμςεϋνεχμ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ, ρσμάγξμςαι ςα
ενήπ ρσμπεοάρμαςα:


Ζ επικξιμχμία ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ με ςημ σπεϋθσμη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ
και ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ και η εμημέοχρή ςξσπ για ςξ Οοϊγοαμμα
(ρσμμεςξυή,
Ω.Ο.,
πεοιευϊμεμξ,
ποξωπξθέρειπ
–
σπξυοεόρειπ)
υαοακςηοίρθηκε εναιοεςική.



ξ ξσριαρςικϊςεοξ κίμηςοξ για ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςξ Οοϊγοαμμα ήςαμ ςξ
εμδιατέοξμ για ποξρχπική βελςίχρη.



Ζ διάοκεια ςξσ Οοξγοάμμαςξπ (50 όοεπ) θεχοήθηκε μη επαοκήπ και
ζηςήθηκε απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ μα ποξρςεθξϋμ όοεπ και
θεμαςικέπ εμϊςηςεπ. Δπειδή, ήςαμ ϊμχπ κξσοαρςικϊ ςξ ρσμευέπ Οοϊγοαμμα
ποξςάθηκε μα αμαπςσυθεί ρε πεοιρρϊςεοα Ραββαςξκϋοιακα με εμδιάμερη
παϋρη.



Για ςημ παοξυή ςξσ επιμξοτχςικξϋ σλικξϋ σπήονε πλήοη ικαμξπξίηρη απϊ
ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ.



ξ Οοϊγοαμμα υαοακςηοίρςηκε πξλϋ επξικξδξμηςικϊ και η επιλξγή ςχμ
θεμαςικόμ πεδίχμ και ςχμ αμςίρςξιυχμ εμξςήςχμ αμςαπξκοίθηκε ρςιπ
ποξρδξκίεπ και ςιπ αμάγκεπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ.



Απϊ πξλλξϋπ επιμξοτξϋμεμξσπ διαςσπόθηκε η αμάγκη διεϋοσμρηπ –
αμάπςσνηπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ και κας’ αμάγκη ςηπ
υοξμικήπ διάοκειαπ αμάλξγξσ Οοξγοάμμαςξπ ρςξ εγγϋπ μέλλξμ.
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Ζ παοξσρία ςχμ παμεπιρςημιακόμ και ενειδικεσμέμχμ επιρςημϊμχμ ήςαμ
επιθσμηςή απϊ ϊλξσπ, εμό κοίθηκε απαοαίςηςξπ ξ ρσμςξμιρμϊπ ςχμ
ειρηγηςόμ για ςημ καλϋςεοη εκμεςάλλεσρη ςξσ υοϊμξσ και ςημ απξτσγή
επικαλϋφεχμ.

Οξρξςική αμάλσρη ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμoοτξύμεμχμ


ξ ρϋμξλξ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ έκοιμαμ ϊςι ςξ Οοϊγοαμμα ήςαμ ιδιαίςεοα
υοήριμξ και ζήςηραμ απϊ ςημ σπεϋθσμη μα ποξςείμει ρςημ επιρςημξμική
ξμάδα ςξσ έογξσ μα επαμαλητθεί με ποακςική εταομξγή ρςημ ποαγμαςική
ςάνη.



Απϊ ςα πεδία ασςά ρημαμςικϊςεοεπ αμαδείυθηκαμ για ςξ 1ξ θεμαςικϊ πεδίξ,
ξι θεμαςικέπ εμϊςηςεπ «1.1 Δίδη μαθηριακώμ δσρκξλιώμ αιςιξλξγία, γεμικά
υαοακςηοιρςικά και ςοόπξπ εκδήλχρηπ ρςημ ςάνη» (93,9%), και «1.2 Τοόπξι
ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ» (91,9%), απϊ ςξ 2ξ
θεμαςικϊ πεδίξ ξι εμϊςηςεπ «2.2 Δταομξγή ρςοαςηγικώμ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ
ρσμπεοιτξοάπ – Μέρα ρςήοινηπ επιθσμηςήπ ρσμπεοιτξοάπ» (79,6%) και
«2.3 Ψσυξλξγικό κλίμα ςηπ ςάνηπ» (83,7%) και η εμϊςηςα «3.1
Πξλσπξλιςιρμικόςηςα ρυξλείξσ, ςοόπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ με
πξλιςιρμικέπ ιδιαιςεοόςηςεπ/κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρόςηςεπ» (77,6%) για
ςξ 3ξ θεμαςικϊ πεδίξ.



Αοκεςξί επιμξοτξϋμεμξι δήλχραμ ϊςι ξι πεοιρρϊςεοξι επιμξοτχςέπ
έδχραμ πεοιρρϊςεοη έμταρη ρςη θεχοηςική καςάοςιρη και δεμ
αμςαπξκοίθηκαμ ρε ικαμξπξιηςικϊ βαθμϊ ρςιπ ποξρδξκίεπ ςχμ
επιμξοτξϋμεμχμ για ερςίαρη ρςη διδακςική ποάνη, ρςξ ρσμδσαρμϊ
θεχοίαπ και ποάνηπ και ρςη βιχμαςική ποξρέγγιρη.



Ξι μιρξί πεοίπξσ απϊ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ (48,9 %) έκοιμε χπ ικαμξπξιηςικϊ
ςξμ ποξβλεπϊμεμξ διδακςικϊ υοϊμξ ςηπ κάθε θεμαςικήπ εμϊςηςαπ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ, εμό ξι σπϊλξιπξι θεόοηραμ ϊςι ξ υοϊμξπ ασςϊπ θα έποεπε
μα ασνηθεί, καςά κϋοιξ λϊγξ:


ρςιπ εμϊςηςεπ «1.2 Τοόπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ με μαθηριακέπ
δσρκξλίεπ» και Μελέςη πεοίπςχρηπ (π.υ. δσρλενία) «1.4 Δταομξγέπ ρε
διάτξοεπ πεοιπςώρειπ ρυξλείχμ (π.υ. ξλξήμεοξ/ξλιγξθέριξ ρυξλείξ,
Τ.Δ.Δ. κ.λπ.)» ρςξ 1ξ θεμαςικϊ πεδίξ και



ρςιπ εμϊςηςεπ «2.1 Γεμικά υαοακςηοιρςικά και ςοόπξπ εκδήλχρηπ ρςημ
ςάνη «2.2 Δταομξγή ρςοαςηγικώμ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρσμπεοιτξοάπ –
Μέρα ρςήοινηπ επιθσμηςήπ ρσμπεοιτξοάπ»
και «2.4 Καλλιέογεια
κξιμχμικώμ δενιξςήςχμ και ςοόπξι διαυείοιρηπ ρσγκοξύρεχμ, ρςοεπ,
θσμξύ κ.λπ», ρςξ 2ξ θεμαςικϊ πεδίξ.



α ρημαμςικϊςεοα κίμηςοα ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ για ςημ
παοακξλξϋθηρη
ςξσ
ρεμιμαοίξσ,
απξςέλεραμ
η
αμαγκαιϊςηςα
επιρςημξμικήπ κάλσφηπ και ρςήοινηπ ςξσ καθημεοιμξϋ έογξσ ςξσπ ρςημ
ςάνη (97,9%), η κάλσφη ποξρχπικξϋ εμδιατέοξμςξπ (95,9%), η υξοήγηρη
εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ (75,5%) και δεσςεοεσϊμςχπ η ποξξπςική
επαγγελμαςικήπ ενέλινηπ και απϊκςηρηπ ποϊρθεςχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ
(46,9%).



Ρυεςικά με ςη μεθξδξλξγία ςχμ ειρηγήρεχμ, ξι πεοιρρϊςεοξι(85,7%)
επιμξοτξϋμεμξι δηλόμξσμ ϊςι δϊθηκε έμταρη ρςη θεχοηςική ποξρέγγιρη
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ςχμ θεμαςικόμ πεοιξυόμ. ξ 67,4% ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ δηλόμει ϊςι
ακξλξσθήθηκε η τιλξρξτία ςξσ Οοξγοάμμαςξπ μα γίμεςαι ρσμδσαρμϊπ ςηπ
θεχοίαπ με ςημ ποάνη και ςξ 51% ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ δηλόμει ϊςι η
διδαρκαλία ερςίαρε ρςη διδακςική ποάνη.
Οξρξςική αμάλσρη ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτχςώμ
Απϊ ςη ρςαςιρςική επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτχςόμ
ρσμάγξμςαι ςα ενήπ ρσμπεοάρμαςα:


Ξι επιμξοτχςέπ έκοιμαμ ϊςι ςξ Οοϊγοαμμα ήςαμ αοκεςά έχπ πξλϋ
ικαμξπξιηςικϊ χπ ποξπ: α) ςημ ξογάμχρη β) ςξ ρσμςξμιρμϊ και ςη
διξικηςική σπξρςήοινή ςξσ και γ) ςημ σλικξςευμική σπξδξμή ςξσ Ο.Δ.Ι.



Ζ επιλξγή ςχμ θεμαςικόμ πεδίχμ ρε ρυέρη με ςξ ρκξπϊ και ςξσπ ρςϊυξσπ
ςξσ ήςαμ ξοθή με διατξοξπξίηρη ρςιπ δϋξ ςελεσςαίεπ εμϊςηςεπ «3.3 Τξ
ξλξήμεοξ ρυξλείξ» και κσοίχπ «3.2 Δσοχπαψκό Portfolio», ξι ξπξίεπ και
θεόοηραμ ϊςι εμδιέτεοαμ λιγϊςεοξ ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ.



Ζ υοξμική διάοκεια ςξσ Οοξγοάμμαςξπ θεχοήθηκε ϊςι θα έποεπε μα
καςαμέμεςαι διατξοεςικά, με διάθερη πεοιρρϊςεοξσ υοϊμξσ κσοίχπ ρςα
δϋξ ποόςα θεμαςικά πεδία, και ειδικϊςεοα ρςιπ εμϊςηςεπ 1.1, 1.2, 1.4, 2.1,
2.4 και 2.6.



Ζ ρςάρη ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ υαοακςηοίρςηκε απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ
θεςική με διάθερη ρσμεογαρίαπ και η ρσμμεςξυή ςξσπ ήςαμ εμεογηςική, με
εμδιατέοξμ αλλά και μεγάλεπ ποξρδξκίεπ απϊ μέοξσπ ςξσπ, και ακϊμη με
επιτσλάνειπ αοκεςέπ τξοέπ.



Δπιμξοτχςικϊ σλικϊ δϊθηκε απϊ ϊλξσπ ςξσπ επιμξοτχςέπ, ρϋμτχμα
πάμςξςε με ςιπ καςαγοατέπ ςξσπ, ρε διάτξοεπ μξοτέπ, απϊ ςιπ ξπξίεπ ξι
πλέξμ ρσμήθειπ ήραμ ρημειόρειπ, πλήοειπ ειρηγήρειπ ή πεοιλήφειπ ςξσπ,
ρυεςική βιβλιξγοατία και διάτξοεπ πηγέπ, μελέςεπ πεοιπςόρεχμ,
παοαδείγμαςα αρκήρεχμ, ή/και δοαρςηοιξςήςχμ, άοθοα κ.ά.
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Ο.Δ.Ι. ΘΩΑΜΜΘΜΩΜ

Ο.Δ.Ι.

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Αθαμάριξπ Έναουξπ

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Αμαςξλή Θχάμμιμα

Κϋκειξ Αμαςξλήπ

Άοςα

8ξ Δημ. Ρυξλείξ
Άοςαπ

Ρπσοίδχμ Γιάμμξπ

Ηερποχςία

1ξ Δημ. Ρυξλείξ
Ζγξσμεμίςραπ

Υοσρασγή Τλξύδα

Ο.Δ.Ι.
ΘΩΑΜΜΘΜΩΜ

Γοαμμαςέαπ Ο.Δ.Ι.
Θχαμμίμχμ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

Όλγα Οαυή
Οοξψρςαμέμη
Οαιδαγχγικήπ
Ιαθξδήγηρηπ Β/θμιαπ
εκπ/ρηπ

ξ

Ιέοκσοα

6 Γσμμάριξ
Ιέοκσοαπ

Κεσκάδα

20ξ Δημ. Ρυξλείξ
Κεσκάδαπ
ξ

Οοέβεζα

4 Δημ. Ρυξλείξ
Οοέβεζαπ

ΑΘΖΡΔΘΡ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Δσαγγελία
Ιαγκά
Ρϋμβξσλξπ Ο.Θ.

Ηεόδχοξπ
Πξμςξγιάμμηπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

Οαοαρκεσή Ιξφιδά
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Β/θμιαπ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

410

138

143

281

138

143

281
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7

7

Ρύμξλξ

Α/θμια

212

Β/θμια

Ρύμξλξ

198

ΛΖΛΑΑ

Α/θμια

Β/θμια

Ο.Δ.Ι.
ΘΩΑΜΜΘΜΩΜ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

14

Ο.Δ.Ι. ΙΑΒΑΚΑΡ

Ο.Δ.Ι.

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Ιαβάλα

Ο.Δ.Ι.
Ιαβάλαπ

Ο.Δ.Ι.
ΙΑΒΑΚΑΡ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Θχάμμηπ Λόμιξπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ
Α/θμιαπ - Σπξδ/μςήπ
Ο.Δ.Ι. Ιαβάλαπ

Θχάμμηπ
Ιαλπακίδηπ

4ξ ΓΔΚ
Δοάμαπ

Δοάμα

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ

Ρυξλικϊπ Ρϋμβξσλξπ
Β/θμιαπ

Οαμαγιώςηπ
Ιξςραμίδηπ
Νάμθη

2ξ ΓΔΚ Νάμθηπ

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

Αιςεοίμη
Ιαριμάςη
Δπίκ. Ιαθηγήςοια
Α.Ρ.ΟΑΘ..Δ.Οάοεδοξπ ε.θ. Ο.Θ. ςημ
πεοίξδξ ςηπ
διξογάμχρηπ

Ιαθηγηςήπ
Οξλσςευμείξσ Νάμθηπ
Διεσθσμςήπ Ο.Δ.Ι.
Ιαβάλαπ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

ΛΖΛΑΑ

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

243

62

60

122

59

55

114

Ρύμξλξ

Α/θμια

121

Β/θμια

Ρύμξλξ

122

Α/θμια

Β/θμια

Ο.Δ.Ι.
ΙΑΒΑΚΑΡ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

3

3

6

Ζ ξογάμχρη ξ ρσμςξμιρμϊπ και η διξικηςική σπξρςήοινη ςξσ ποξγοάμμαςξπ
αμαγμχοίρςηκε απϊ ϊλξσπ ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ ϊςι σπήονε ιδιαίςεοα
ικαμξπξιηςική. ξ ίδιξ ικαμξπξιηςική σπήονε και η ρσμεογαρία με ςξσπ
Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ, ςξσπ επιμξοτχςέπ και ςξ Οαιδαγχγικϊ Θμρςιςξϋςξ.
Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ οξήπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, πεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ
ημεοόμ εναγχγήπ ςξσ, σπήονε ρσμευήπ και αμτίδοξμη ςηλετχμική
επικξιμχμία ςηπ σπεσθϋμξσ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, με ςξσπ Διδικξϋπ ρσμεογάςεπ
και ςξσπ Δπιμξοτχςέπ, όρςε μα σπάουει εμημέοχρη για ςημ πξοεία ςηπ
σλξπξίηρηπ ςηπ επιμξοτχςικήπ διαδικαρίαπ. Δπίρηπ ποαγμαςξπξιήθηκαμ
επιρκέφειπ, απϊ ςημ σπεϋθσμξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, ρςιπ 19/11/2005 και
20/12/2005 ρςξ επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςξσ Ο.Δ.Ι. Ιαβάλαπ, ρςιπ 3/12/2005
ρςξ επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςηπ Δοάμαπ και ρςιπ 4/12/2005 ρςξ επιμξοτχςικϊ
κέμςοξ ςηπ Νάμθηπ, πάμςξςε καςά ςιπ όοεπ σλξπξίηρηπ ςξσ χοξλξγίξσ
ποξγοάμμαςξπ, ποξκειμέμξσ μα καςαγοατεί, άμερα, ϊλη η δξμή ςξσ
Οοξγοάμμαςξπ και μα ρσζηςηθξϋμ με ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ ϊλεπ ξι
- 103 -

παοαςηοήρειπ ςξσπ ρυεςικά, με ϊλεπ ςιπ ρσμιρςόρεπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ. Ρςξ
επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςξσ Ο.Δ.Ι. Ιαβάλαπ, ποαγμαςξπξιήθηκε επίρκεφη, απϊ
ςημ σπεϋθσμξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ρςημ έμαονη πξσ έγιμε υαιοεςιρμϊπ ρςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ και ελέυθηραμ ξι ρςϊυξι ςξσ Οοξγοάμμαςξπ.
ξ Οοϊγοαμμα ποαγμαςξπξιήθηκε ρε υόοξσπ ρυξλικόμ μξμάδχμ με
ικαμξπξιηςικϊ επίπεδξ σπξδξμόμ και ξλξκληοόθηκε υχοίπ ιδιαίςεοα
ποξβλήμαςα.
Δσρςσυόπ, ϊμχπ, η μη δσμαςϊςηςα ςξσ Οοξγοάμμαςξπ μα καλϋπςξμςαι ςα
ένξδα θέομαμρηπ δημιξϋογηρε ρξβαοά ποξβλήμαςα ρςη Δοάμα, με
απξςέλερμα ςξ ρυξλείξ πξσ είυε επιλευθεί (4° Γεμικϊ Κϋκειξ Δοάμαπ) μα μημ
καλϋπςει ςιπ ποξαπαιςξϋμεμεπ ρσμθήκεπ για μα διεναυθεί ςξ Οοϊγοαμμα. Ζ
Δ/μρη ςξσ ρυξλείξσ, είυε παοαυχοήρει δϋξ αίθξσρεπ και ςημ παοξυή
διεσκξλϋμρεχμ θέομαμρηπ με τξοηςά θεομαμςικά ρόμαςα. Κϊγχ ϊμχπ ςηπ
οαγδαίαπ επιδείμχρηπ ςξσ καιοξϋ η θέομαμρη δεμ επαοκξϋρε και δεμ σπήουε
δσμαςϊςηςα λειςξσογίαπ ςηπ κεμςοικήπ θέομαμρηπ ςξσ πξλσδαίδαλξσ ρυξλικξϋ
ρσγκοξςήμαςξπ. Δσςσυόπ βξήθηρε ξ Οοξψρςάμεμξπ ςηπ Α/θμιαπ Δκ/ρηπ και
παοευόοηρε ρυξλείξ (3ξ Δημξςικϊ Ρυξλείξ Δοάμαπ) πξσ ποξρτέοθηκε μα
θεομαίμει ςξσπ υόοξσπ πξσ διενήγεςξ ςξ ρεμιμάοιξ.
Δσρκξλία επίρηπ ποξέκσφε και με ςημ αμαπαοαγχγή ςξσ επιμξοτχςικξϋ
σλικξϋ. Ρςημ πεοίπςχρη ςχμ επιμξοτχςόμ πξσ ποξρκϊμιζαμ ςιπ ειρηγήρειπ
ςξσπ ςημ ημέοα ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ή ζηςξϋραμ ςημ
αμαπαοαγχγή ποϊρθεςχμ ρελίδχμ, ήςαμ αδϋμαςη η αμαπαοαγχγή έρςχ και
μιαπ ρελίδαπ, ελλείφει άδειαπ ή εσυέοειαπ υοήρηπ τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ
ρςξσπ υόοξσπ σλξπξίηρηπ.
Δϊθηκε λϋρη και ρε ασςϊ ςξ θέμα με ςημ αμάθερη ρε ιδιόςη, ςηπ
αμαπαοαγχγήπ ϊλξσ ςξσ επιμξοτχςικξϋ σλικξϋ.
Απξςελερμαςικόςηςα ςξσ ποξγοάμμαςξπ
Ξι ρσμαμςήρειπ ςηπ σπεσθϋμξσ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ρςιπ επιςϊπιεπ επιρκέφειπ
ρςα Δπιμξοτχςικά κέμςοα με ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ και ςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ ξδήγηραμ ρςιπ ενήπ διαπιρςόρειπ:


Ζ ρσμμεςξυή ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ σπήονε μεγάλη, υχοίπ μα σπάονξσμ
πξλλέπ απξσρίεπ επιμξοτξϋμεμχμ.



Ζ απξςελερμαςικϊςηςα ςξσ ποξγοάμμαςξπ κοίθηκε απϊ ικαμξπξιηςική μέυοι
απϊλσςα επιςσυήπ. Απϊ ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ,
διαςσπόθηκαμ πξλϋ θεςικά ρυϊλια. ξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ
ήςαμ άμερξ και βιχμαςικϊ με απξςέλερμα ςξ άμερξ εμδιατέοξμ ςχμ
εκπαιδεσϊμεμχμ για ςξ Οοϊγοαμμα.



Ξι ρυέρειπ επιμξοτχςόμ και επιμξοτξϋμεμχμ πάμςα ήςαμ τιλικέπ και
θεομέπ. Ασςϊ διαπιρςχμϊςαμ ρςξ υοϊμξ ςχμ διαλειμμάςχμ και καςά ςη λήνη
και ςημ απξυόοηρη, ξπϊςε ξι ρσζηςήρειπ και ξ ρυξλιαρμϊπ ςχμ θεμάςχμ
ρσμευίζξμςαμ για πξλλή επιπλέξμ όοα. Ζ πξιϊςηςα ςχμ ειρηγήρεχμ ήςαμ
σφηλή και επιρςημξμικά επίκαιοη. Ξι επιμξοτξϋμεμξι ρσυμά επιζηςξϋραμ
ρσγκεκοιμέμεπ απαμςήρειπ ρςα δικά ςξσπ ρυξλικά ποξβλήμαςα και ρςιπ
ρσγκεκοιμέμεπ ρυξλικέπ ρσμθήκεπ ςξσ πεοιβάλλξμςϊπ ςξσπ.
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Οξιξςική αμάλσρη ςχμ ρσμεμςεύνεχμ ςχμ επιμξοτξύμεμχμ
Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ ρσμεμςεϋνεχμ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ, ρσμάγξμςαι ςα
ενήπ ρσμπεοάρμαςα:


Ζ επικξιμχμία ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ με ςημ σπεϋθσμη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ
και ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ και η εμημέοχρή ςξσπ για ςξ Οοϊγοαμμα
(ρσμμεςξυή,
Ω.Ο.,
πεοιευϊμεμξ,
ποξωπξθέρειπ
–
σπξυοεόρειπ)
υαοακςηοίρθηκε εναιοεςική.



ξ ξσριαρςικϊςεοξ κίμηςοξ για ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςξ Οοϊγοαμμα ήςαμ ςξ
εμδιατέοξμ για ποξρχπική βελςίχρη.



Ζ διάοκεια ςξσ Οοξγοάμμαςξπ (50 όοεπ) θεχοήθηκε μη επαοκήπ και
ζηςήθηκε απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ μα ποξρςεθξϋμ όοεπ και
θεμαςικέπ εμϊςηςεπ. Δπειδή, ήςαμ ϊμχπ κξσοαρςικϊ ςξ ρσμευέπ Οοϊγοαμμα
ποξςάθηκε μα αμαπςσυθεί ρε πεοιρρϊςεοα Ραββαςξκϋοιακα με εμδιάμερη
παϋρη.



Για ςημ παοξυή ςξσ επιμξοτχςικξϋ σλικξϋ σπήονε πλήοη ικαμξπξίηρη απϊ
ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ.



ξ Οοϊγοαμμα υαοακςηοίρςηκε πξλϋ επξικξδξμηςικϊ και η επιλξγή ςχμ
θεμαςικόμ πεδίχμ και ςχμ αμςίρςξιυχμ εμξςήςχμ αμςαπξκοίθηκε ρςιπ
ποξρδξκίεπ και ςιπ αμάγκεπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ.



Απϊ πξλλξϋπ επιμξοτξϋμεμξσπ διαςσπόθηκε η αμάγκη διεϋοσμρηπ –
αμάπςσνηπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ και κας’ αμάγκη ςηπ
υοξμικήπ διάοκειαπ αμάλξγξσ Οοξγοάμμαςξπ ρςξ εγγϋπ μέλλξμ.



Ζ παοξσρία ςχμ παμεπιρςημιακόμ και ενειδικεσμέμχμ επιρςημϊμχμ ήςαμ
επιθσμηςή απϊ ϊλξσπ, εμό κοίθηκε απαοαίςηςξπ ξ ρσμςξμιρμϊπ ςχμ
ειρηγηςόμ για ςημ καλϋςεοη εκμεςάλλεσρη ςξσ υοϊμξσ και ςημ απξτσγή
επικαλϋφεχμ.

Οξρξςική αμάλσρη ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτξύμεμχμ


Ξι επιμξοτξϋμεμξι έκοιμαμ ϊςι ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ
ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμδέεςαι ρε πξλϋ ρημαμςικϊ βαθμϊ με ςιπ αμάγκεπ ςξσ
εκπαιδεσςικξϋ ςξσπ έογξσ. Απϊ ςα θεμαςικά πεδία πξσ παοακξλξϋθηραμ
μεγαλϋςεοη απξδξυή είυαμ καςά ρειοά:
1. Διαυείοιρη ιδιαιςεοξςήςχμ μαθηςώμ,
2. Ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ και
3. Πξλιςιρμικέπ διατξοέπ, κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρόςηςεπ.
Απϊ ςα πεδία ασςά ρημαμςικϊςεοεπ αμαδείυθηκαμ για ςξ 1ξ θεμαςικϊ πεδίξ,
ξι θεμαςικέπ εμϊςηςεπ «1.1 Δίδη μαθηριακώμ δσρκξλιώμ αιςιξλξγία, γεμικά
υαοακςηοιρςικά και ςοόπξπ εκδήλχρηπ ρςημ ςάνη» (95,8%), και «1.2 Τοόπξι
ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ» (93,7%), απϊ ςξ 2ξ
θεμαςικϊ πεδίξ ξι εμϊςηςεπ «2.2 Δταομξγή ρςοαςηγικώμ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ
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ρσμπεοιτξοάπ – Μέρα ρςήοινηπ επιθσμηςήπ ρσμπεοιτξοάπ» (85,5%) και
«2.3 Ψσυξλξγικό κλίμα ςηπ ςάνηπ» (95,8%) και η εμϊςηςα «3.1
Πξλσπξλιςιρμικόςηςα ρυξλείξσ, ςοόπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ με
πξλιςιρμικέπ ιδιαιςεοόςηςεπ/κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρόςηςεπ» (89,6%) για
ςξ 3ξ θεμαςικϊ πεδίξ.


ξ ρϋμξλξ (77,1%) ςχμ εκπαιδεσςικόμ έκοιμε χπ ικαμξπξιηςικϊ ςξμ
ποξβλεπϊμεμξ διδακςικϊ υοϊμξ ςηπ κάθε θεμαςικήπ εμϊςηςαπ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ, εμό ξι σπϊλξιπξι θεόοηραμ ϊςι ξ υοϊμξπ ασςϊπ θα έποεπε
μα ασνηθεί, καςά κϋοιξ λϊγξ:


ρςιπ εμϊςηςεπ «1.2 Τοόπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ με μαθηριακέπ
δσρκξλίεπ» και «Μελέςη πεοίπςχρηπ» (π.υ. δσρλενία) «1.4 Δταομξγέπ ρε
διάτξοεπ πεοιπςώρειπ ρυξλείχμ (π.υ. ξλξήμεοξ/ξλιγξθέριξ ρυξλείξ,
Τ.Δ.Δ. κ.λπ.)» ρςξ 1ξ θεμαςικϊ πεδίξ και



ρςιπ εμϊςηςεπ «2.1 Γεμικά υαοακςηοιρςικά και ςοόπξπ εκδήλχρηπ ρςημ
ςάνη» «2.2 Δταομξγή ρςοαςηγικώμ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρσμπεοιτξοάπ –
Μέρα ρςήοινηπ επιθσμηςήπ ρσμπεοιτξοάπ» και «2.4 Καλλιέογεια
κξιμχμικώμ δενιξςήςχμ και ςοόπξι διαυείοιρηπ ρσγκοξύρεχμ, ρςοεπ,
θσμξύ κ.λπ.», ρςξ 2ξ θεμαςικϊ πεδίξ.



α ρημαμςικϊςεοα κίμηςοα ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ για ςημ
παοακξλξϋθηρη
ςξσ
ρεμιμαοίξσ,
απξςέλεραμ
η
αμαγκαιϊςηςα
επιρςημξμικήπ κάλσφηπ και ρςήοινηπ ςξσ καθημεοιμξϋ έογξσ ςξσπ ρςημ
ςάνη (97,9%), η κάλσφη ποξρχπικξϋ εμδιατέοξμςξπ (95,9%), η υξοήγηρη
εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ (77,1%) και, δεσςεοεσϊμςχπ, η ποξξπςική
επαγγελμαςικήπ ενέλινηπ και απϊκςηρηπ ποϊρθεςχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ
(41,7%).



Ρυεςικά με ςη μεθξδξλξγία ςχμ ειρηγήρεχμ, ξι πεοιρρϊςεοξι (89,6%)
επιμξοτξϋμεμξι δηλόμξσμ ϊςι δϊθηκε έμταρη ρςη θεχοηςική ποξρέγγιρη
ςχμ θεμαςικόμ πεοιξυόμ. ξ 70,8% ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ δηλόμει ϊςι
ακξλξσθήθηκε η τιλξρξτία ςξσ Οοξγοάμμαςξπ μα γίμεςαι ρσμδσαρμϊπ ςηπ
θεχοίαπ με ςημ ποάνη και ςξ 70,9% ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ δηλόμει ϊςι η
διδαρκαλία ερςίαρε ρςη διδακςική ποάνη.

Οξρξςική αμάλσρη ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτχςώμ
Απϊ ςη ρςαςιρςική επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτχςόμ
ρσμάγξμςαι ςα ενήπ ρσμπεοάρμαςα:


Ζ επιλξγή ςχμ θεμαςικόμ πεδίχμ ρε ρυέρη με ςξ ρκξπϊ και ςξσπ ρςϊυξσπ
ςξσ ήςαμ ξοθή με διατξοξπξίηρη ρςιπ δϋξ ςελεσςαίεπ εμϊςηςεπ «3.3 Τξ
ξλξήμεοξ ρυξλείξ» και κσοίχπ «3.2 Δσοχπαψκό Portfolio», ξι ξπξίεπ και
θεόοηραμ ϊςι εμδιέτεοαμ λιγϊςεοξ ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ.



Ζ υοξμική διάοκεια ςξσ Οοξγοάμμαςξπ θεχοήθηκε ϊςι θα έποεπε μα
καςαμέμεςαι διατξοεςικά, με διάθερη πεοιρρϊςεοξσ υοϊμξσ κσοίχπ ρςα
δϋξ ποόςα θεμαςικά πεδία, και ειδικϊςεοα ρςιπ εμϊςηςεπ 1.1, 1.2, 1.4, 2.1,
2.4 και 2.6.
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Ωπ ποξβλήμαςα επιρημάμθηκαμ:


ξ ρσμπιερμέμξπ υοϊμξπ για ςημ αμάπςσνη ςξσ ποξγοάμμαςξπ (ρσμευϊμεμα
Ραββαςξκϋοιακα), με απξςέλερμα ςημ κϊπχρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ και



η «σπεορσγκέμςοχρη ρςϊυχμ και η ποξρπάθεια έμςανηπ πξλσδιάρςαςχμ
θεμαςικόμ πεδίχμ ςασςϊυοξμα, με κίμδσμξ απξρπαρμαςικϊςηςαπ».



Ζ ρςάρη ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ υαοακςηοίρςηκε απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ
θεςική με διάθερη ρσμεογαρίαπ και η ρσμμεςξυή ςξσπ ήςαμ εμεογηςική, με
εμδιατέοξμ αλλά και μεγάλεπ ποξρδξκίεπ απϊ μέοξσπ ςξσπ, και ακϊμη με
επιτσλάνειπ αοκεςέπ τξοέπ.



Δπιμξοτχςικϊ σλικϊ δϊθηκε απϊ ϊλξσπ ςξσπ επιμξοτχςέπ, ρϋμτχμα
πάμςξςε με ςιπ καςαγοατέπ ςξσπ, ρε διάτξοεπ μξοτέπ, απϊ ςιπ ξπξίεπ ξι
πλέξμ ρσμήθειπ ήραμ ρημειόρειπ, πλήοειπ ειρηγήρειπ ή πεοιλήφειπ ςξσπ,
ρυεςική βιβλιξγοατία και διάτξοεπ πηγέπ, μελέςεπ πεοιπςόρεχμ,
παοαδείγμαςα αρκήρεχμ, ή/και δοαρςηοιξςήςχμ, άοθοα κ.ά.



Ξι εκπαιδεσςικέπ ςευμικέπ ξι ξπξίεπ ανιξπξιήθηκαμ απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ,
ρϋμτχμα με ςα εοχςημαςξλϊγια πξσ ρσμπλήοχραμ, ήραμ καςά ρειοά
ρσυμϊςηςαπ η ειρήγηρη, η μελέςη πεοίπςχρηπ και ξι ξμάδεπ εογαρίαπ , εμό
ρε μικοϊςεοξ πξρξρςϊ υοηριμξπξίηραμ άλλεπ μεθϊδξσπ, ϊπχπ ςξ παίνιμξ
οϊλχμ, ςξμ καςαιγιρμϊ ιδεόμ, ςημ επίδεινη και ςη ρσζήςηρη.
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Ο.Δ.Ι. ΙΞΕΑΜΖΡ
Ο.Δ.Ι.

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ξ

Ιξζάμη

Ο.Δ.Ι.
ΙΞΕΑΜΖΡ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

3 ΓΔΚ Ιξζάμηπ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Κάζαοξπ
Υαςζηλαζαοίδηπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Β/θμιαπ
Διεσθσμςήπ Ο.Δ.Ι.
Ιξζάμηπ

Γοεβεμά

2ξ ΓΔΚ Γοεβεμόμ

Δσ. Οοξύτα

Ιαρςξοιά

4ξ Δημ. Ρυξλείξ
Ιαρςξοιάπ

Δημήςοιξπ Εήρηπ

Τλόοιμα

3ξ Δημ. Ρυξλείξ
Τλόοιμαπ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Β/θμιαπ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/Ημιαπ

Γεώογιξπ
Οασλίδηπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ
B/θμιαπ- Οάοεδοξπ
ε.θ. Ο.Θ. καςά ςη
διάοκεια ςηπ Α΄
τάρηπ ςηπ
διξογάμχρηπ

Ζο. Ρπσοίδηπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ
Α/θμιαπ, Σπξδ/μςηπ
Ο.Δ.Ι. Ιξζάμηπ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

Ο.Δ.Ι.
ΙΞΕΑΜΖΡ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

401

379

780

81

100

181

75

92

167

ΛΖΛΑΑ

Ρύμξλξ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

Β/θμια

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ

Α/θμια

ΑΘΖΡΔΘΡ

4

5

9

Ξι επιμξοτξϋμεμξι ξι ξπξίξι σπέβαλαμ αίςηρη ποξπ ςξ Ο.Θ. για ρσμμεςξυή ςξσπ
ρςξ Οοϊγοαμμα αμήλθαμ ρσμξλικά ρε 780 εκπαιδεσςικξϋπ.Ζ διαδικαρία
κλήοχρηπ ποαγμαςξπξιήθηκε ρςιπ 14 Τεβοξσαοίξσ 2006 ρςξ υόοξ ςχμ
γοατείχμ ςξσ Ο.Δ.Ι. Ιξζάμηπ για ϊλα ςα ενακςιμχμέμα κέμςοα ςξσ Ο.Δ.Ι., με
ςημ παοξσρία ςξσ εκποξρόπξσ ςξσ Οαιδαγχγικξϋ Θμρςιςξϋςξσ ςχμ δϋξ
Διδικόμ Ρσμεογαςόμ και Σπξδιεσθσμςόμ ςξσ Ο.Δ.Ι., ςχμ κ. Κάζαοξσ
Υαςζηλαζαοίδη και Ζοακλή Ρπσοίδη καθόπ και μικοξϋ αοιθμξϋ εκπαιδεσςικόμ.
Ξ αοιθμϊπ ςχμ επιμξοτχςόμ ρε ρυέρη με ςιπ αμάγκεπ κάλσφηπ ςχμ χοόμ ςξσ
Οοξγοάμμαςξπ καςά αμςικείμεμξ και καςά κέμςοξ ενακςίμχρηπ, εκςιμάςαι ϊςι
ήςαμ μάλλξμ μικοϊπ, με δεδξμέμη ςημ επιδίχνη επιλξγήπ ενειδικεσμέμξσ και
σφηλόμ ποξρϊμςχμ αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ.
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Υαοακςηοιρςικά αματέοεςαι ϊςι ξι επιμξοτχςέπ μέλη ΔΔΟ, ξι ξπξίξι
ενεδήλχραμ εμδιατέοξμ ποξέουξμςαμ απϊ διατξοεςικξϋπ γεχγοατικξϋπ
υόοξσπ και κσοίχπ απϊ ςξσπ υόοξσπ ςχμ Οαμεπιρςημίχμ Θχαμμίμχμ, Δσςικήπ
Λακεδξμίαπ και Ηερραλξμίκηπ και δεσςεοεσϊμςχπ απϊ άλλξσπ υόοξσπ
(Ηερραλία, Αθήμα κ.ά.).
Ιαςά ςημ καςάοςιρη ςξσ Ωοξλξγίξσ Οοξγοάμμαςξπ αμςιμεςχπίρςηκαμ διάτξοα
ποξβλήμαςα, κσοιϊςεοα ςχμ ξπξίχμ ήραμ η διαρπξοά ςχμ επιμξοτχςικόμ
κέμςοχμ ςξσ Ο.Δ.Ι. Ιξζάμηπ και ξι διατξοεςικέπ δσμαςϊςηςεπ ποϊρβαρηπ ςχμ
επιμξοτχςόμ ξι ξπξίξι ποξέουξμςαμ απϊ διατξοεςικξϋπ γεχγοατικξϋπ
υόοξσπ (Θχάμμιμα, Ηερραλξμίκη, Τλόοιμα, Ηερραλία, Αθήμα).
Δπίρηπ, ποξβλήμαςα δημιξσογήθηκαμ απϊ ςημ πλεσοά ςχμ επιμξοτχςόμ λϊγχ
ακσοόρεχμ ρσμμεςξυήπ και αλλαγόμ, ξι ξπξίεπ αμςιμεςχπίρςηκαμ άμερα απϊ
ςξ Ο.Θ., με ςοξπξπξιήρειπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ και αμςικαςαρςάρειπ.
ξ Οοϊγοαμμα ποαγμαςξπξιήθηκε ρε ρυξλικέπ μξμάδεπ με ικαμξπξιηςικϊ
επίπεδξ σπξδξμόμ και ξλξκληοόθηκε υχοίπ ιδιαίςεοα ποξβλήμαςα.
Έμα απϊ ςα ρημαμςικϊςεοα θέμαςα πξσ αμςιμεςχπίρςηκαμ ήςαμ η εναρτάλιρη
θέομαμρηπ. Δκςϊπ ςχμ Διδικόμ ρσμεογαςόμ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ,
απξςελερμαςική επίρηπ σπήονε η ρσμδοξμή ςχμ Διεσθσμςόμ ςχμ ρυξλικόμ
μξμάδχμ, ςχμ Διεσθσμςόμ Δκπαίδεσρηπ και ακϊμη ςχμ Οεοιτεοειακόμ
Διεσθσμςόμ ξι ξπξίξι εκ ςχμ ποαγμάςχμ εμεπλάκηραμ ρςημ διαδικαρία
σλξπξίηρηπ.
Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ οξήπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ πεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ
ημεοόμ διεναγχγήπ ςξσ σπήονε ρσμευήπ και αμτίδοξμη ςηλετχμική
επικξιμχμία με ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ αλλά και αοκεςξϋπ επιμξοτχςέπ,
όρςε μα σπάουει εμημέοχρη για ςημ πξοεία ςηπ σλξπξίηρήπ ςξσ. Διδικϊςεοα,
ρςιπ 01/4/2006 και 02/4/2006, ποαγμαςξπξιήθηκαμ επιρκέφειπ ρε όλα ςα
κέμςοα καςά ςιπ όοεπ σλξπξίηρηπ ςξσ χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ, ποξκειμέμξσ
μα καςαγοατξϋμ με άμερξ ςοϊπξ ρςξιυεία για ϊλεπ ςιπ ρσμιρςόρεπ ςηπ
διαδικαρίαπ.
Γεμική εκςίμηρη – διαπιρςώρειπ – ποξςάρειπ επιμξοτξύμεμχμ
Απϊ ςημ επενεογαρία δείγμαςξπ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ
ρσμάγξμςαι ςα ενήπ ρημαμςικά ρσμπεοάρμαςα:


Οξρξρςϊ 85-98% ςχμ εκπαιδεσςικόμ έκοιμαμ ϊςι η επιλξγή ςχμ θεμαςικόμ
πεδίχμ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ήςαμ αοκεςά έχπ πξλϋ ικαμξπξιηςική.



Ξι επιμξοτξϋμεμξι έκοιμαμ ϊςι ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ
ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμδέεςαι ρε πξλϋ ρημαμςικϊ βαθμϊ (πξλύ έχπ αοκεςά
ρε πξρξρςϊ 66-94%) με ςιπ αμάγκεπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςξσπ έογξσ. Απϊ ςα
θεμαςικά πεδία πξσ παοακξλξϋθηραμ μεγαλϋςεοη απξδξυή είυαμ καςά
ρειοά:

•

Διαυείοιρη ιδιαιςεοξςήςχμ μαθηςώμ (πξρξρςϊ 82-94%),

•

Ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ (πξρξρςϊ 82-90%) και

•

Πξλιςιρμικέπ διατξοέπ, κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρόςηςεπ (πξρξρςϊ 66 88%).
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Απϊ ςα πεδία ασςά ρημαμςικϊςεοεπ,
αμαδείυθηκαμ ξι θεμαςικέπ εμϊςηςεπ:

για

ςξσπ

επιμξοτξσμέμξσπ,

•

«Δίδη μαθηριακώμ δσρκξλιώμ, αιςιξλξγία, γεμικά υαοακςηοιρςικά και
ςοόπξπ εκδήλχρηπ ρςημ ςάνη» και «1.2 Τοόπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ
με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ για ςξ 1ξ θεμαςικϊ πεδίξ»,

•

«2.2 Δταομξγή ρςοαςηγικώμ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρσμπεοιτξοάπ – Μέρα
ρςήοινηπ επιθσμηςήπ ρσμπεοιτξοάπ» και «2.3 Ψσυξλξγικό κλίμα ςηπ
ςάνηπ» απϊ ςξ 2ξ θεμαςικϊ πεδίξ και

•

3.1 Πξλσπξλιςιρμικόςηςα ρυξλείξσ, ςοόπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ με
πξλιςιρμικέπ ιδιαιςεοόςηςεπ/κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρόςηςεπ για ςξ 3ξ
θεμαςικϊ πεδίξ.



Ξι επιμξοτχςέπ γεμικά αμςαπξκοίθηκαμ ρε πξλϋ ικαμξπξιηςικϊ βαθμϊ ρςιπ
ποξρδξκίεπ ςχμ επιμξοτξσμέμχμ. Ξι ποξρπάθειέπ ςξσπ ερςιάρςηκαμ ρςη
διδακςική ποάνη (60,9%) και επιδίχναμ ςξ ρσμδσαρμϊ θεχοίαπ και ποάνηπ
(67,4%). Έδχραμ, ϊμχπ, πεοιρρϊςεοη έμταρη ρςη θεχοηςική καςάοςιρη
(93,9%).



Γεμικά ςξ ποϊγοαμμα αμςαπξκοίθηκε ρςιπ ποξρδξκίεπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ
ρε πξλϋ ρημαμςικϊ βαθμϊ (πξλϋ έχπ αοκεςά ρε πξρξρςϊ 78,1%).



ξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ (68,0%) ςχμ εκπαιδεσςικόμ έκοιμε χπ
ικαμξπξιηςικϊ ςξμ ποξβλεπϊμεμξ διδακςικϊ υοϊμξ ςηπ κάθε θεμαςικήπ
εμϊςηςαπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, εμό ξι σπϊλξιπξι θεόοηραμ ϊςι ξ υοϊμξπ
ασςϊπ θα έποεπε μα ασνηθεί, καςά ποόςξ λϊγξ:
• ρςιπ εμϊςηςεπ «1.1 Δίδη μαθηριακώμ δσρκξλιώμ, αιςιξλξγία, γεμικά
υαοακςηοιρςικά και ςοόπξπ εκδήλχρηπ ρςημ ςάνη» (28,6%), «1.2 Τοόπξι
ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ» (14,3%), «1.5
Χαοιρμαςικξί μαθηςέπ» (28,6%), ρςξ 1ξ θεμαςικϊ πεδίξ και
• ρςιπ εμϊςηςεπ «2.1 Γεμικά υαοακςηοιρςικά και ςοόπξπ εκδήλχρηπ ρςημ
ςάνη» (7,1%), «2.2 Δταομξγή ρςοαςηγικώμ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ
ρσμπεοιτξοάπ – Μέρα ρςήοινηπ επιθσμηςήπ ρσμπεοιτξοάπ» (7,1%) και «2.4
Καλλιέογεια κξιμχμικώμ δενιξςήςχμ και ςοόπξι διαυείοιρηπ ρσγκοξύρεχμ,
ρςοεπ, θσμξύ κ.λπ.» (7,1%), ρςξ 2ξ θεμαςικϊ πεδίξ.



α ρημαμςικϊςεοα κίμηςοα ςξσ ρσμϊλξσ ρυεδϊμ ςχμ εκπαιδεσςικόμ (απϊ
96,0% έχπ και 100,0%) για ςημ παοακξλξϋθηρη ςξσ ρεμιμαοίξσ,
απξςέλεραμ η αμάγκη διεσκϊλσμρηπ ςξσ καθημεοιμξϋ έογξσ ςξσπ ρςημ ςάνη
και η κάλσφη ποξρχπικξϋ εμδιατέοξμςξπ, και δεσςεοεσϊμςχπ (ρε πξρξρςϊ
κάςχ ςξσ 44%) η ποξξπςική επαγγελμαςικήπ ενέλινηπ και απϊκςηρηπ άλλχμ
ςσπικόμ ποξρϊμςχμ.

Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ ρσμεμςεύνεχμ ςχμ επιμξοτξύμεμχμ, ςα κσοιϊςεοα
ρσμπεοάρμαςα πξσ ποξκϋπςξσμ είμαι ςα ενήπ:


Ζ επικξιμχμία και η ρσμεογαρία (ρσμμεςξυή, πεοιευϊμεμξ, ποξωπξθέρειπ –
σπξυοεόρειπ, διαμξμή επιμξοτχςικξϋ σλικξϋ), ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ με
ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ ήςαμ πξλϋ καλή, αμ και η εμημέοχρή ςξσπ για ςξ
Ω.Ο. θεόοηραμ ϊςι δεμ ήςαμ ικαμξπξιηςική. Υοήριμξ θα ήςαμ έμα
πεοιρρϊςεοξ αμεπςσγμέμξ αμαλσςικϊ ποϊγοαμμα, ρςξ ξπξίξ θα μπξοξϋρε
μα πεοιλαμβάμεςαι και ποϊγοαμμα ειρηγήρεχμ.
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Ζ σλικξςευμική σπξδξμή και ξι διεσκξλϋμρειπ ήςαμ πξλϋ ικαμξπξιηςικέπ,
εκςϊπ ςξσ γεγξμϊςξπ ϊςι αμςιμεςχπίρςηκαμ ποξβλήμαςα θέομαμρηπ



ξ κσοιϊςεοξ κίμηςοξ για ςη ρσμμεςξυή ρςξ Οοϊγοαμμα ήςαμ ςξ
εμδιατέοξμ ςχμ εκπαιδεσςικόμ για ποξρχπική βελςίχρη.



ξ Οοϊγοαμμα γεμικά αμςαπξκοίθηκε ρςιπ αμάγκεπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ.
Ηα έποεπε ϊμχπ μα δξθεί λιγϊςεοη έμταρη ρςη θεχοία και μεγαλϋςεοη
ρςημ ποάνη με πεοιρρϊςεοεπ όοεπ ρςιπ μελέςεπ πεοίπςχρηπ και ρςιπ
βιχμαςικέπ ποξρεγγίρειπ.



Ιαλϊ θα ήςαμ ξι μαθηριακέπ δσρκξλίεπ μα ξμαδξπξιξϋμςαι καςά
ειδικϊςηςεπ.



Ζ παοξσρία πεοιρρϊςεοχμ παμεπιρςημιακόμ αλλά και δαρκάλχμ ςηπ ςάνηπ
ήςαμ επιθσμηςή απϊ ϊλξσπ, εμό θα έποεπε μα ποξηγείςαι ρσμςξμιρμϊπ ςχμ
ειρηγηςόμ ποξκειμέμξσ μα απξτεϋγξμςαι επικαλϋφειπ.



Ωπ ποξπ ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ξι επιμξοτξϋμεμξι έκοιμαμ
αμαγκαίξ ςξμ εμπλξσςιρμϊ ςχμ θεμαςικόμ πεοιξυόμ με αμςικείμεμα «
Ρσμεογαρία με ςημ ξικξγέμεια», «Συέρειπ εκπαιδεσςικώμ και διξίκηρηπ
ρυξλείξσ», «Φυξλξγική σπξρςήοινη ςχμ μαθηςώμ καςά ςη μεςάβαρη ρςξ
ρυξλείξ (Α΄ ςάνη δημξςικξύ)» και ςέλξπ «Δνειδικεσμέμη αμςιμεςώπιρη για
θέμαςα πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ξι μηπιαγχγξί».



Ακϊμη ποϊςειμαμ ρςξ 1ξ θεμαςικϊ πεδίξ (Διαυείοιρη ιδιαιςεοξςήςχμ
μαθηςώμ) μα πεοιλητθεί ειδικϊςεοη αματξοά ρε θέμαςα ρυεςικά με «ςημ
ανιξλόγηρη ςξσ μαθηςή με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ», εμό ςξ 2ξ θεμαςικϊ
πεδίξ (ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ) μα απξςελέρει αμςικείμεμξ εμϊπ
αμενάοςηςξσ Οοξγοάμμαςξπ.

Γεμική εκςίμηρη – διαπιρςώρειπ – ποξςάρειπ επιμξοτχςώμ
Τξ πξρξρςό % αματέοεςαι επί ςξσ δείγμαςξπ ςχμ 24 εοχςημαςξλξγίχμ, επί
ρσμόλξσ 30 παοαδξθέμςχμ, ρςα ξπξία πεοιλαμβάμξμςαι επιμξοτχςέπ ςχμ
ςμημάςχμ ςόρξ ςηπ Α/θμιαπ όρξ και ςηπ Β/θμιαπ.
Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτχςόμ ρσμάγξμςαι ςα
ακϊλξσθα ρσμπεοάρμαςα :


Ξι επιμξοτχςέπ έκοιμαμ ϊςι ςξ Οοϊγοαμμα ήςαμ αοκεςά έχπ πξλϋ
ικαμξπξιηςικϊ χπ ποξπ:
• ςημ ξογάμχρη, ςξ ρσμςξμιρμϊ και ςη διξικηςική σπξρςήοινή ςξσ
• ςημ σλικξςευμική σπξδξμή ςχμ επιμξοτχςικόμ κέμςοχμ ςξσ Ο.Δ.Ι.
• ςη ρσμεογαρία με ςξ Ο.Θ. και ςξμ Διδικϊ Ρσμεογάςη ςξσ



Ζ επιλξγή ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ρε ρυέρη με ςξ
ρκξπϊ και ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσ ήςαμ ξοθή ρε πξλϋ μεγάλξ βαθμϊ (πξρξρςϊ
58,33% – 83,33%), πλημ ςχμ εμξςήςχμ «3.3 Τξ ξλξήμεοξ ρυξλείξ» και
κσοίχπ «3.2 Δσοχπαψκϊ Portfolio», η επιλξγή ςχμ ξπξίχμ θεχοήθηκε
λιγϊςεοξ επιςσυημέμη.



Ζ υοξμική διάοκεια ςξσ ποξγοάμμαςξπ κοίθηκε μάλλξμ ικαμξπξιηςική απϊ
ςξσπ πεοιρρϊςεοξσπ επιμξοτχςέπ (πξρξρςϊ 66,67 %).
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Ωπ ρημαμςικϊςεοα ποξβλήμαςα καςά ςξσπ πεοιρρϊςεοξσπ επιμξοτχςέπ
ήςαμ ξ μικοϊπ υοϊμξπ για ςημ κάλσφη και εμβάθσμρη κάπξιχμ εμξςήςχμ
και η εικϊμα απξρπαρμαςικόμ και αμενάοςηςχμ μεςανϋ ςξσπ εμξςήςχμ,
παοάλληλα με ςημ έλλειφη ρσμςξμιρμξϋ μεςανϋ ςχμ επιμξοτχςόμ.



Ακϊμη καςαγοάτηκαμ:
•

η αμάγκη λεπςξμεοέρςεοξσ ποξρδιξοιρμξϋ ςχμ πεοιευξμέμχμ ςξσ
αμαλσςικξϋ ποξγοάμμαςξπ ή/και η αμάγκη κάπξιξσ ρσμςξμιρμξϋ μεςανϋ
ςχμ επιμξοτχςόμ κάθε ςμήμαςξπ

• ςμήμαςα αμξμξιξγεμή χπ ποξπ ςημ ειδικϊςηςα ςχμ επιμξοτξσμέμχμ
• αδσμαμίεπ ρςημ σλικξςευμική σπξδξμή (λ.υ. έλλειφη θέομαμρηπ) και
• ξογαμχςικέπ αδσμαμίεπ ρε κάπξιεπ πεοιπςόρειπ


Ιαςά ςξσπ επιμξοτχςέπ, η ρςάρη ςχμ πεοιρρϊςεοχμ επιμξοτξσμέμχμ
υαοακςηοίρςηκε απϊ καλή έχπ ιδιαίςεοα θεςική με διάθερη ρσμεογαρίαπ
και εμεογηςικήπ ρσμμεςξυήπ ςξσπ, ιδιαίςεοα καςά ςημ εογαρία ςξσπ ρε
μικοέπ ξμάδεπ.



Δπιμξοτχςικϊ σλικϊ δϊθηκε απϊ ϊλξσπ ςξσπ επιμξοτχςέπ ρε διάτξοεπ
μξοτέπ, απϊ ςιπ ξπξίεπ ξι πλέξμ ρσμήθειπ ήραμ ειρηγήρειπ ή πεοιλήφειπ
ςξσπ, ρυεςική βιβλιξγοατία και διάτξοεπ πηγέπ, μελέςεπ πεοιπςόρεχμ,
παοαδείγμαςα αρκήρεχμ ή/και δοαρςηοιξςήςχμ, ρημειόρειπ, λίρςεπ
ελέγυξσ βαρικόμ δενιξςήςχμ, άοθοα κ.ά.



Ξι εκπαιδεσςικέπ ςευμικέπ ξι ξπξίεπ ανιξπξιήθηκαμ απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ,
ρϋμτχμα με ςα εοχςημαςξλϊγια πξσ ρσμπλήοχραμ, ήςαμ καςά ρειοά
ρσυμϊςηςαπ η ειρήγηρη και η μελέςη πεοίπςχρηπ (79,17%) και ξι ξμάδεπ
εογαρίαπ (33,33%), εμό ρε μικοϊςεοξ πξρξρςϊ υοηριμξπξίηραμ άλλεπ
μεθϊδξσπ, ϊπχπ ςξ παίνιμξ οϊλχμ και ςημ επίδεινη (29,17%), ςξμ
καςαιγιρμϊ ιδεόμ (25,00%) και ςη ρσζήςηρη (8,33%).



Ξι επιμξοτχςέπ διαςϋπχραμ αοκεςέπ ποξςάρειπ για θεμαςικέπ εμϊςηςεπ πξσ
θα μπξοξϋραμ μα πεοιλητθξϋμ ρςξ Οοϊγοαμμα. Υαοακςηοιρςικϊςεοεπ απϊ
ασςέπ είμαι ξι ενήπ:
• Δπικξιμχμία εκπαιδεσςικόμ – διεσθσμςή ρυξλείξσ – μαθηςόμ – γξμέχμ
• Φσυξλξγικέπ διαςαοαυέπ (ελλειμμαςική ποξρξυή, σπεοκιμηςικϊςηςα,
ιδεξφσυαμαγκαρςικέπ διαςαοαυέπ)
• Ρσμεκπαίδεσρη μαθηςόμ με και υχοίπ ειδικέπ εκπαιδεσςικέπ αμάγκεπ
• Ασςξγμχρία εκπαιδεσςικξϋ
• Ζ ςάνη χπ υόοξπ πλαιρίχρηπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ δοαρςηοιξςήςχμ.
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Ο.Δ.Ι.ΚΑΛΘΑΡ

Καμία

5ξ Γσμμάριξ
Καμίαπ

ξ

Βξιχςία
Ο.Δ.Ι.
ΚΑΛΘΑΡ

1 ΓΔΚ Κειβαδιάπ

ξ

Δϋβξια

11 Δημ. Ρυξλείξ
Υαλκίδαπ

Δσοσςαμία

4ξ Δημ. Ρυξλείξ
Ιαοπεμηρίξσ

Τχκίδα

ΔΟΑΚ Άμτιρραπ

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

Υοίρςξπ
Ιχςρξβίμξπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ
Β/θμιαπ

Διξμύριξπ
Κξσκέοηπ

Δημήςοηπ
Εώζξσλαπ

Λϊμιμξπ πάοεδοξπ
Ο.Θ.

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ
Α/θμιαπ

Θχάμμηπ ρίγκαπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ
Α/θμιαπ

Ιχμρςαμςίμξπ
Αρημακόπξσλξπ
Δ/μςήπ ςξσ ΡΔΙ
Άμτιρραπ

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

Β/θμια

Ο.Δ.Ι.
ΚΑΛΘΑΡ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ
Β/θμιαπ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Γεώογιξπ
Απξρςόλξσ

155

363

518

139

131

270

126

113

239

ΛΖΛΑΑ

9

5

ξ επιμξοτχςικϊ ποϊγοαμμα αμςαπξκοίθηκε ρςξσπ επιδιχκϊμεμξσπ ρςϊυξσπ
με επιςσυία. Ζ ποόςη τάρη ςηπ ξογάμχρηπ και διεναγχγήπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ
ξλξκληοόθηκε
υχοίπ
ιδιαίςεοα
ποξβλήμαςα.
Ξι
δσρκξλίεπ
πξσ
παοξσριάρςηκαμ αμςιμεςχπίρςηκαμ επιςσυόπ απϊ ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ
ςχμ επιμξοτχςικόμ κέμςοχμ και ςημ Ξ.Δ.Σ.Ο., υχοίπ αομηςικέπ επιπςόρειπ
ρςημ οξή ςξσ σπϊλξιπξσ ποξγοάμμαςξπ. Αμαπςϋυθηκαμ ρσμεογαςικέπ ρυέρειπ
με ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ τξοείπ σλξπξίηρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, ξι ξπξίεπ
απεδείυθηραμ ιδιαίςεοα θεςικέπ για ςημ επιςσυή ξλξκλήοχρή ςξσ. Ξι
εκπαιδεσςικξί αμςαπξκοίθηκαμ ρςημ ποϊρκληρη εμδιατέοξμςξπ για ρσμμεςξυή
ρςξ ποϊγοαμμα, αμ και καςά ςημ επίρκεφη ςξσ σπεσθϋμξσ και μέλξσπ ςηπ
O.E.Y.Ο. ρςα κέμςοα επιμϊοτχρηπ διαπιρςόθηκαμ αδσμαμίεπ ρςημ έγκαιοη
εμημέοχρη ςξσπ μέρχ ςχμ ςξπικόμ Διεσθϋμρεχμ και Γοατείχμ εκπαίδεσρηπ
ςξ ξπξίξ είυε χπ απξςέλερμα ςημ μη δσμαςϊςηςα έγκαιοηπ σπξβξλήπ αιςήρεχμ
απϊ ϊλξσπ ςξσπ εμδιατεοϊμεμξσπ.
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Ρύμξλξ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Β/θμια

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

14

Διδικϊςεοα, η σλξπξίηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρε κάθε επιμξοτχςικϊ κέμςοξ
νεκίμηρε και ξλξκληοόθηκε μέρα ρςιπ καθξοιρμέμεπ ημεοξμημίεπ, ςξ χοξλϊγιξ
ποϊγοαμμα ςηοήθηκε αποϊρκξπςα και υχοίπ ςημ παοέμβαρη αποξρδϊκηςχμ
πεοιρςαςικόμ και ξι επιμξοτχςέπ κάλσφαμ ϊλεπ ςιπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ, ϊπχπ
ασςέπ ποξβλέπξμςαμ απϊ ςξ πλαίριξ ςξσ αμαλσςικξϋ ποξγοάμμαςξπ ςηπ
Οοάνηπ.
Οιξ ρσγκεκοιμέμα, ρςξ Ο.Δ.Ι. Καμίαπ ςξ ποϊγοαμμα ποαγμαςξπξιήθηκε καςά
ςιπ ημεοξμημίεπ πξσ είυαμ ξοιρθεί απϊ ςημ O.E.Y.Ο. ρϋμτχμα με ςξ
ρσμςαρρϊμεμξ κάθε τξοά χοξλϊγιξ ποϊγοαμμα. Έγιμε ςοξπξπξίηρη ςξσ
ποξγοάμμαςξπ ςξ Ράββαςξ 18 και ςημ Ισοιακή 19 Λαοςίξσ 2006 εναιςίαπ ςηπ
αδσμαμίαπ ποξρέλεσρηπ δσξ επιμξοτχςόμ, ξι ξπξίξι αμςικαςαρςάθηκαμ
έγκαιοα απϊ άλλη επιμξοτόςοια, η ξπξία ήδη ρσμμεςείυε ρςξ χοξλϊγιξ
ποϊγοαμμα ςξσ Ο.Δ.Ι. Καμίαπ καςά ςιπ ρσγκεκοιμέμεπ ημεοξμημίεπ.
ξ Ο.Δ.Ι. διέθερε ρςξσπ επιμξοτχςέπ ςξμ αμαγκαίξ σλικξςευμικϊ ενξπλιρμϊ
και η έλλειφη εμϊπ βιμςεξποξβξλέα και εμϊπ ποξβξλέα διαταμειόμ
αμςιμεςχπίρθηκε με ςξ δαμειρμϊ ςξσ ρσγκεκοιμέμξσ ενξπλιρμξϋ απϊ ςξ 5ξ
Γσμμάριξ Καμίαπ και ςξ Ο.Δ.Ι. Καμίαπ. Οοξέκσφε, ϊμχπ, ρςημ ρσμέυεια
ποϊβλημα ϊςαμ λϊγχ απξγοατήπ ξ ρσγκεκοιμέμξπ ενξπλιρμϊπ επερςοάτη ρςξ
Ο.Δ.Ι. Καμίαπ.
Ρςξ ενακςιμόμεμξ κέμςοξ επιμϊοτχρηπ ςξσ Ο.Δ.Ι. Καμίαπ ρςη Κειβαδιά πξσ
λειςξϋογηρε ρςξ 1ξ ΓΔΚ Κιβαδειάπ υοηριμξπξιήθηκαμ ςέρρεοιπ ρυξλικέπ
αίθξσρεπ πξσ ήςαμ πλήοχπ ενξπλιρμέμεπ με ποξβξλείπ διαταμειόμ και ςξ
απαοαίςηςα επξπςικϊ σλικϊ και γοατική ϋλη. Δπίρηπ, παοαυχοήθηκαμ ρςξσπ
επιμξοτχςέπ δσξ γοατεία για ςημ ποξεςξιμαρία ςηπ ειρήγηρήπ ςξσπ και ςημ
παοαμξμή ςξσπ καςά ςη διάοκεια ςχμ διαλειμμάςχμ και ςχμ κεμόμ χοόμ
διδαρκαλίαπ μεςανϋ ςχμ ειρηγήρεόμ ςξσπ. Ζ εμςϋπχρη ϊλχμ ςχμ
εμπλεκξμέμχμ ρςξ ποϊγοαμμα ήςαμ ιδιαιςέοχπ θεςική ρςξ ρσγκεκοιμέμξ
επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ϊπξσ καςά γεμική ξμξλξγία ϊλα λειςξϋογηραμ άφξγα.
Ρςημ Δσοσςαμία ςξ επιμξοτχςικϊ ποϊγοαμμα ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ 4ξ
Δημξςικϊ Ρυξλείξ Ιαοπεμηρίξσ ϊπξσ διαςέθηκαμ δσξ αίθξσρεπ ενξπλιρμέμεπ με
ςξ απαοαίςηςξ επξπςικϊ σλικϊ. Ξι επιμξοτξϋμεμξι διαςϋπχραμ ςημ
ικαμξπξίηρή ςξσπ για ςημ επιλξγή ςχμ θεμαςικόμ πεδίχμ και ςξ ρσμδσαρμϊ
ςηπ θεχοίαπ με ςη βιχμαςική διδαρκαλία εκ μέοξσπ ςχμ επιμξοτχςόμ.
Υαοακςηοιρςικϊ είμαι ϊςι δεμ έγιμαμ απξσρίεπ απϊ ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ πξσ
παοακξλξϋθηραμ ϊλεπ ςιπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ. έλξπ, απϊ πξλλξϋπ
επιμξοτξϋμεμξσπ εκτοάρςηκε η επιθσμία μα γιμϊςαμ επαμάληφη ςξσ
ποξγοάμμαςξπ ρε πεοιξυέπ πξσ ήςαμ αοκεςά μακοιά απϊ ςξ Ιαοπεμήρι και έςρι
θα διεσκξλσμϊςαμ ςϊρξ η ρσμμεςξυή ςχμ εκπαιδεσςικόμ πξσ υοειάζξμςαμ 2
έχπ 3 όοεπ μα ποξρέλθξσμ ϊρξ και μα εμςαυθξϋμ ρςξ ποϊγοαμμα και άλλξι
πξσ αδσμαςξϋραμ μα σπξρςξϋμ ασςή ςημ ςαλαιπχοία για 5 ρσμευή
Ραββαςξκϋοιακα.
Ρςημ Δύβξια ςξ επιμξοτχςικϊ ποϊγοαμμα σλξπξιήθηκε ρςξ 11ξ Δημξςικϊ
Ρυξλείξ Υαλκίδαπ και η γεμική εκςίμηρη ήςαμ ϊςι ςξ ποϊγοαμμα αμςαπξκοίθηκε
ρςξσπ επιδιχκϊμεμξσπ ρςϊυξσπ με επιςσυία. ξ παοακξλξϋθηραμ 40
εκπαιδεσςικξί και σπήουε μϊμξ μια διαοοξή, γεγξμϊπ πξσ απξδεικμϋει ςξ
εμδιατέοξμ ςξσπ για επιμϊοτχρη ρε θέμαςα διαυείοιρηπ ποξβλημάςχμ
ρυξλικήπ ςάνηπ.
Ρςημ Τχκίδα ςξ επιμξοτχςικϊ ποϊγοαμμα σλξπξιήθηκε ρςξ ΔΟΑΚ Άμτιρραπ
και παοαυχοήθηκαμ αίθξσρεπ ενξπλιρμέμεπ με βιμςεξποξβξλείπ και
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ηλεκςοξμικξϋπ σπξλξγιρςέπ. Ιαι ρε ασςϊ ςξ κέμςοξ, ϊπχπ και ρςα
ποξηγξϋμεμα, ξι επιμξοτξϋμεμξι εκπαιδεσςικξί παοακξλξϋθηραμ με αοκεςά
έμςξμξ εμδιατέοξμ και εκδήλχραμ ςημ ικαμξπξίηρή ςξσπ για ςιπ ειρηγήρειπ
ςχμ επιμξοτχςόμ.
Ιαςά ςημ σλξπξίηρη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ρςα καςά ςϊπξσπ κέμςοα
αμςιμεςχπίρςηκαμ ποξβλήμαςα θέομαμρηπ ςχμ υόοχμ, ςα ξπξία επιλϋθηκαμ
επιςσυόπ με ςη μέοιμμα ςχμ Διδικόμ Ρσμεογαςόμ και ςημ ξσριαρςική αοχγή
ςχμ Διεσθϋμρεχμ και Γοατείχμ Δκπαίδεσρηπ και ςχμ Διεσθσμςόμ ςχμ
Ρυξλικόμ μξμάδχμ, ϊπξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ςξ Οοϊγοαμμα.
Ρςαςιρςική αμάλσρη
Ρϋμτχμα με ςξσπ επιμξοτξύμεμξσπ η ξογάμχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ήςαμ απϊ
πξλϋ έχπ αοκεςά ικαμξπξιηςική ρε πξρξρςϊ 80,8%, ςξ ξπξίξ κοίθηκε αοκεςά
σφηλϊ για έμα Οοϊγοαμμα πξσ εταομϊρθηκε ρε πξλλέπ πεοιτέοειεπ ςηπ
Δλλάδαπ για ποόςη τξοά.
Ξι θεμαςικέπ εμϊςηςεπ 1.1, 1.2 και 1.4 (μαθηριακέπ δσρκξλίεπ, ςοόπξι ρςήοινηπ
ςχμ μαθηςώμ με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ και μελέςη πεοίπςχρηπ) ςξσ ποόςξσ
θεμαςικξϋ πεδίξσ ρσγκέμςοχραμ ςξ εμδιατέοξμ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ ρε
σφηλά πξρξρςά (87,5%, 87.2%, και 85,1% αμςίρςξιυα).
Δπίρηπ, ςα σφηλά πξρξρςά ικαμξπξίηρηπ πξσ ενέτοαραμ ξι επιμξοτξϋμεμξι
για ςη θεμαςξλξγία ςξσ δεϋςεοξσ θεμαςικξϋ πεδίξσ «Ποξβλήμαςα
ρσμπεοιτξοάπ» καςέδειναμ ςημ αμάγκη ςχμ εκπαιδεσςικόμ μα εμημεοχθξϋμ
για ςξσπ ςοϊπξσπ αμςιμεςόπιρηπ και ςιπ ρςοαςηγικέπ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ
ποξβλημαςικήπ ρσμπεοιτξοάπ μέρα ρςημ ςάνη. Λάλιρςα, ςξ ρσγκεκοιμέμξ
θεμαςικϊ πεδίξ ρσγκέμςοχρε ςιπ θεςικϊςεοεπ εμςσπόρειπ απϊ ϊλα ςα θεμαςικά
πεδία ρε πξρξρςϊ πξσ κσμάμθηκε απϊ 79,1% - 91,7%.
Όρξμ ατξοά ςημ επάοκεια ςξσ διδακςικξϋ υοϊμξσ για ςημ ξλξκλήοχρη κάθε
θεμαςικήπ εμϊςηςαπ, ασςϊπ θεχοήθηκε ρυεςικά επαοκήπ απϊ ςημ πλειξφητία
ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ ρε πξρξρςϊ 75,1%.
Οιξ ρσγκεκοιμέμα, η επενεογαρία δείγμαςξπ 10% ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ έδεινε
ςα παοακάςχ απξςελέρμαςα:
Ξι επιμξοτχςέπ, ϊπχπ διαταίμεςαι μέρα απϊ ςα εοχςημαςξλϊγια πξσ
ρσμπλήοχραμ και παοέδχραμ ρςημ Ξμάδα Δπιρςημξμικήπ Σπξρςήοινηπ ςηπ
Οοάνηπ, καςέγοαφαμ χπ ςξ βαρικϊςεοξ μειξμέκςημα ςξσ ποξγοάμμαςξπ ςημ
ελλιπή σλικξςευμική σπξδξμή ςχμ επιμξοτχςικόμ κέμςοχμ. Όπχπ ξι
πεοιρρϊςεοξι αμέτεοαμ, σπήουαμ ρξβαοέπ ελλείφειπ ρε ρϋγυοξμεπ ρσρκεσέπ
Μέχμ ευμξλξγιόμ (βιμςεξποξβξλείπ, laptops, ξθϊμεπ ποξβξλήπ), αμαγκαίεπ
για ςημ άοςια παοξσρίαρη ςξσ διδακςικξϋ ςξσπ αμςικειμέμξσ. Ακϊμα και ϊπξσ
σπήουαμ ή εναρταλίρςηκαμ απϊ άλλεπ ρυξλικέπ μξμάδεπ δεμ επαοκξϋραμ για
μα ενσπηοεςήρξσμ ϊλα ςα ςμήμαςα ςασςϊυοξμα.
Οαοά ςη δσρυέοεια ασςή, ϊλξι ξι επιμξοτχςέπ αμαγμόοιραμ ςιπ ποξρπάθειεπ
ςχμ Διδικόμ Ρσμεογαςόμ μα ςξσπ εμιρυϋρξσμ με ςξμ καλϋςεοξ δσμαςϊ ςοϊπξ
ρςξ έογξ ςξσπ. Ζ ικαμξπξίηρη ςχμ επιμξοτχςόμ εκτοάρςηκε κσοίχπ ρςξ
ποϊρχπξ ςχμ αμθοόπχμ πξσ εογάρςηκαμ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ
Οοξγοάμμαςξπ και ανιξλϊγηραμ ςημ ποξρπάθεια ασςή πξλϋ θεςικά έχπ αοκεςά
θεςικά. Διδικϊςεοα, ανιξλϊγηραμ με ςξμ σφηλϊςεοξ βαθμϊ ςξ ρσμςξμιρμϊ και
ςη διξικηςική σπξρςήοινη ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
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Ο.Δ.Ι. ΚΑΠΘΡΑΡ

Ο.Δ.Ι.

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Δημήςοιξπ Ρακκήπ

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Κάοιρα

3ξ Γσμμάριξ
Κάοιραπ

Ιαοδίςρα

13ξ Δημ. Ρυξλείξ
Ιαοδίςραπ

Απόρςξλξπ
Ιαομαβάπ

13ξ Δημ. Ρυξλείξ
Βϊλξσ

Ιχμρςαμςίμξπ
Δημξσλάπ

Ο.Δ.Ι.
ΚΑΠΘΡΑΡ

Λαγμηρία

Διεσθσμςήπ Ο.Δ.Ι.
Κάοιραπ

ξ

26 Δημ. Ρυξλείξ
οικάλχμ

οίκαλα

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

Δσαγγελία
Ιαγκά

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

Ρϋμβξσλξπ Ο.Θ.

Σπξδ/μςήπ Ο.Δ.Ι.

Ιχμρςαμςίμξπ
Βξύλγαοηπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

ΛΖΛΑΑ

321
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136

265

8

8

Ρύμξλξ

129

Β/θμια

160

Α/θμια

161

Ρύμξλξ

Β/θμια

418

Β/θμια

Α/θμια

215

Α/θμια

Ρύμξλξ

203

Ρύμξλξ

Β/θμια

Ο.Δ.Ι.
ΚΑΠΘΡΑΡ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

16

Ο.Δ.Ι. ΛΣΘΚΖΜΖΡ
Ο.Δ.Ι.

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Λσςιλήμη

Ο.Δ.Ι. Λσςιλήμηπ

Ράμξπ

Δημ. Ρυξλείξ
Βαθέξπ Ράμξσ

Ο.Δ.Ι.
ΛΣΘΚΖΜΖΡ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

Δσάγγελξπ
Δημηςοιάδηπ

Δσρςοαςία Ρξτξύ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

Οάοεδοξπ ε.θ. Ο.Θ.

Οαμαγιώςηπ
Γιαβοίμηπ

1ξ Δημ. Ρυξλείξ
Υίξσ

Υίξπ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Δημήςοιξπ Κιγμόπ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ,
Σπξδ/μςήπ ΟΔΙ Λσςιλ.

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

Β/θμια

458

61

63

123

55

51

Ρύμξλξ

Α/θμια

234

ΛΖΛΑΑ

Β/θμια

Ρύμξλξ

224

Ρύμξλξ

Β/θμια

Ο.Δ.Ι.
ΛΣΘΚΖΜΖΡ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

Α/θμια

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

Ρύμξλξ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

Β/θμια

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ

Α/θμια

ΑΘΖΡΔΘΡ

106

3

3

6

Απϊ ςα ρημαμςικϊςεοα ποξβλήμαςα ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ήςαμ
ϊςι δεμ εκδηλόθηκε ιδιαίςεοξ εμδιατέοξμ απϊ επαοκή αοιθμϊ επιμξοτχςόμ
πξσ μα καλϋπςει ςιπ επιμξοτχςικέπ αμάγκεπ ρε ϊλεπ ςιπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ
ςξσ ποξγοάμμαςξπ. Ζ γεχτσρική θέρη ςηπ πεοιξυήπ και παοάλληλα ςξ
γεγξμϊπ ϊςι ςημ ίδια επξυή σλξπξιξϋμςαμ ςϊρξ ςξ ποϊγοαμμα ςηπ Διαυείοιρηπ
Οοξβλημάςχμ Ρυξλικήπ άνηπ και ρε άλλα Ο.Δ.Ι. (Θχάμμιμα, Ιαβάλα), ϊρξ και
η Α΄ Τάρη ςηπ Διραγχγικήπ Δπιμϊοτχρηπ Μεξδιϊοιρςχμ Δκπαιδεσςικόμ
δημιξϋογηραμ ποϊβλημα ρςημ αμεϋοερη ενειδικεσμέμξσ και σφηλόμ
ποξρϊμςχμ αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ.
Λεςά ςη λήνη σπξβξλήπ ςχμ αιςήρεχμ, ξ Ρϋλλξγξπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ςηπ
Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ ςηπ Θκαοίαπ με επιρςξλή διαμαοςσοίαπ και
αλλεπάλληλα ςηλετχμήμαςα ζήςηρε μα δημιξσογηθεί επιμξοτχςικϊ κέμςοξ
ρςξ μηρί ποξκειμέμξσ ξι εκπαιδεσςικξί μα έυξσμ ςιπ ίδιεπ δσμαςϊςηςεπ
επιμϊοτχρηπ με ασςξϋπ ςχμ σπϊλξιπχμ πεοιξυόμ ςηπ υόοαπ και μα μημ
αμαγκαρςξϋμ μα μεςαβξϋμ ρςη Ράμξ. ξ Οαιδαγχγικϊ Θμρςιςξϋςξ, μεςά απϊ
ειρήγηρη ςηπ O.E.Y.Ο. απξτάριρε μα ικαμξπξιήρει ςξ αίςημα ςχμ
εκπαιδεσςικόμ και εμημέοχρε για ςξ λϊγξ ασςϊ ςξ Ρϋλλξγϊ ςξσπ,
επιρημαίμξμςαπ ϊςι η σλξπξίηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρε ενακςιμχμέμξ κέμςοξ
ςηπ Θκαοίαπ θα μπξοξϋρε μα γίμει ρε μια άλλη τάρη, ϊπχπ και έγιμε.
Δπειδή ξ αοιθμϊπ ςχμ αιςξϋμςχμ για ςημ παοακξλξϋθηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ
ρςξ Ο.Δ.Ι. Λσςιλήμηπ, σπεοέβαιμε ςξμ ποξβλεπϊμεμξ αοιθμϊ επιμξοτξσμέμχμ
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έγιμε δημόρια κλήοχρη. Ζ διαδικαρία κλήοχρηπ-επιλξγήπ ρϋμτχμα με ςιπ
καςηγξοίεπ ξι ξπξίεπ ποξβλέπξμςαμ ρςξ ευμικϊ Δελςίξ ςξσ Έογξσ,
ποαγμαςξπξιήθηκε ρςιπ 11 Μξεμβοίξσ 2005 ρςξ υόοξ ςχμ γοατείχμ ςξσ
Ο.Δ.Ι. Λσςιλήμηπ για ϊλα ςα ενακςιμχμέμα κέμςοα ςξσ Ο.Δ.Ι., με ςημ
παοξσρία ςηπ σπαθϋμξσ καθόπ και ςξσ κ. Αδάμ Αγγελή, χπ εκποξρόπχμ ςξσ
Οαιδαγχγικξϋ Θμρςιςξϋςξσ και μελόμ ςηπ Ξμάδαπ Δπιρςημξμικήπ Σπξρςήοινηπ
ςηπ Οοάνηπ, ςξσ Διδικξϋ Ρσμεογάςη κ. Κιγμξϋ, καθόπ και εκποξρόπχμ ςχμ
Διεσθϋμρεχμ Οοχςξβάθμιαπ και Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ, ςχμ Ρσλλϊγχμ
ςχμ Δκπαιδεσςικόμ και ςχμ δϋξ βαθμίδχμ και εμϊπ μικοξϋ αοιθμξϋ
εκπαιδεσςικόμ.
Ξι εκπαιδεσςικξί ξι ξπξίξι κληοόθηκαμ, ειδξπξιήθηκαμ απϊ ςξσπ Διδικξϋπ
Ρσμεογάςεπ ποξκειμέμξσ μα παοακξλξσθήρξσμ ςξ ποϊγοαμμα. Οοϊβλημα
δημιξσογήθηκε, ϊςαμ διαπιρςόθηκε ϊςι η πλειξμϊςηςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ ςηπ
ποόςηπ καςηγξοίαπ, ασςόμ δηλαδή πξσ είυαμ πέμςε υοϊμια σπηοερίαπ και
σπηοεςξϋραμ ρε ρυξλική μξμάδα ήςαμ μεξδιϊοιρςξι εκπαιδεσςικξί και
σπξυοεξϋμςαμ μα παοακξλξσθήρξσμ ςημ Α΄ Τάρη ςηπ Διραγχγικήπ
Δπιμϊοτχρηπ Μεξδιξοίρςχμ Δκπαιδεσςικόμ 2005-06. Δπειδή ξι ημεοξμημίεπ
διεναγχγήπ ςχμ δϋξ επιμξοτχςικόμ ποξγοαμμάςχμ ρσμέπιπςαμ υοξμικά, ξι
μεξδιϊοιρςξι εκπαιδεσςικξί απξκλείρςηκαμ απϊ ςξ δικαίχμα ρσμμεςξυήπ ρςξ
ποϊγοαμμα και έγιμε εκ μέξσ κλήοχρη ρςημ έδοα ςξσ Ο.Δ.Ι. Βξοείξσ Αιγαίξσ
για μα ξοιρςξϋμ άλλξι εκπαιδεσςικξί ποξκειμέμξσ μα καλστθξϋμ ξι κεμέπ
θέρειπ. Ζ μέα κλήοχρη ποαγμαςξπξιήθηκε παοξσρία ςξσ Διεσθσμςή ςξσ Ο.Δ.Ι.
και Διδικξϋ Ρσμεογάςη ςξσ ποξγοάμμαςξπ κ. Κιγμξϋ, ςξσ Οοξψρςαμέμξσ
Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ, ςξσ σπεσθϋμξσ Δκπαιδεσςικόμ Ηεμάςχμ ςηπ
Οεοιτεοειακήπ Διεϋθσμρηπ Δ.Δ. και Ο.Δ. Βξοείξσ Αιγαίξσ και εκπαιδεσςικόμ.
Όρξι απϊ ςξσπ κληοχθέμςεπ δεμ επιθσμξϋραμ μα παοακξλξσθήρξσμ ςξ
επιμξοτχςικϊ ποϊγοαμμα, με σπεϋθσμη δήλχρη παοαιςήθηκαμ ςξσ
διακαιόμαςϊπ ςξσπ και αμςικαςαρςάθηκαμ απϊ επιλαυϊμςεπ εκπαιδεσςικξϋπ
πξσ κληοόθηκαμ.
Ρςιπ 17/12/05 και 18/12/05, ποαγμαςξπξιήθηκαμ επιρκέφειπ ρςα δϋξ απϊ ςα
επιμξοτχςικά κέμςοα, ρςη Λσςιλήμη και ρςη Υίξ, καςά ςιπ όοεπ σλξπξίηρηπ
ςξσ χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ, ποξκειμέμξσ μα καςαγοατξϋμ με άμερξ ςοϊπξ
ρςξιυεία για ϊλεπ ςιπ παοαμέςοξσπ ςηπ επιμξοτχςικήπ διαδικαρίαπ. Ιαςά ςη
διάοκεια ςχμ επιρκέφεχμ ασςόμ σπήονε η δσμαςϊςηςα μα ρσμξμιλήρει η
σπαϋθσμη με ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, ςξσπ επιμξοτχςέπ
αλλά και ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ ποξκειμέμξσ μα καςαγοάφει ςιπ απϊφειπ ςξσπ
για ςη διεναγχγή ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
Απϊ ςιπ επιρκέφειπ πξσ διεμεογήθηκαμ ρςα επιμξοτχςικά κέμςοα ςξσ Ο.Δ.Ι.
Λσςιλήμηπ και ςιπ ρσζηςήρειπ πξσ έγιμαμ με ςξσπ Διδικξύπ Ρσμεογάςεπ ςξσ
επιμξοτχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ διαπιρςόθηκε ϊςι η σλξπξίηρή ςξσ ρε γεμικέπ
γοαμμέπ σπήονε επιςσυήπ. Ρϋμτχμα με ςιπ απϊφειπ ςχμ Διδικόμ Ρσμεογαςόμ,
η πλειξμϊςηςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ έδεινε εμδιατέοξμ για ςξ ποϊγοαμμα και η
παοακξλξϋθηρη ήςαμ ρσρςημαςική. Δπίρηπ, η ρσμεογαρία με ςξσπ
επιμξοτχςέπ ήςαμ καλή και η παοάδξρη ή η αμαπαοαγχγή ςξσ
επιμξοτχςικξϋ σλικξϋ έγιμε υχοίπ ποξβλήμαςα. Ωρςϊρξ, ξι Διδικξί
Ρσμεογάςεπ επερήμαμαμ ξοιρμέμα ποξβλήμαςα, ςα ρημαμςικϊςεοα απϊ ςα
ξπξία είμαι:


ςξ ποϊγοαμμα ρσμέπερε υοξμικά με ςη διεναγχγή ςξσ ποξγοάμμαςξπ ςηπ
ειραγχγικήπ επιμϊοτχρηπ, με απξςέλερμα μα σπάονει ποϊβλημα ςϊρξ με ςη
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ρσμμεςξυή εμϊπ αοιθμξϋ μεξδιϊοιρςχμ εκπαιδεσςικόμ πξσ επιθσμξϋραμ μα
παοακξλξσθήρξσμ ςξ ποϊγοαμμα ϊρξ και με ςημ αμεϋοερη επιμξοτχςόμ,


θα έποεπε μα υοηριμξπξιηθεί ξ κλαρικϊπ ςοϊπξπ κλήοχρηπ (δημιξσογία
κλήοχμ) και ϊυι η υοήρη ασνϊμςχμ αοιθμόμ απϊ ςξσπ καςαλϊγξσπ ςχμ
αιςήρεχμ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ποξκειμέμξσ μα μη δίμεςαι ατξομή για
δσρμεμή ρυϊλια για ςξμ ςοϊπξ επιλξγήπ ςξσπ,



η ενϊτληρη ςχμ ενϊδχμ για καθαοιϊςηςα και γοατική ϋλη απαιςξϋρε
πλήθξπ δικαιξλξγηςικόμ και γιμϊςαμ πξλϋ αογά και



ρςημ πεοίπςχρη πξσ επαμαλητθεί ςξ ποϊγοαμμα, μα διεναυθεί ρε
διατξοεςική επξυή ςξσ έςξσπ όρςε μα απξτεσυθξϋμ μαςαιόρειπ
ποξγοαμμαςιρμέμχμ αεοξπξοικόμ πςήρεχμ, λϊγχ δσρμεμόμ καιοικόμ
ρσμθηκόμ, για ςιπ πεοιπςόρειπ ςχμ επιμξοτχςόμ πξσ υοειάζεςαι μα
μεςακιμηθξϋμ απϊ μεγάλα αρςικά κέμςοα.

Απϊ ςιπ επιρκέφειπ ρςα καςά ςϊπξσπ Ο.Δ.Ι. και ςιπ ρσζηςήρειπ με ςξσπ
επιμξοτχςέπ, ϊπχπ επίρηπ και απϊ ςιπ ςηλετχμικέπ επικξιμχμίεπ μαζί ςξσπ
καςά ςη διάοκεια ςξσ ποξγοάμμαςξπ, διαπιρςόθηκε ϊςι ςξ επιμξοτχςικϊ
ποϊγοαμμα ρε γεμικέπ γοαμμέπ ήςαμ ικαμξπξιηςικϊ ςϊρξμ ϊρξμ ατξοά ςημ
ξογάμχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ϊρξ και ςημ σλικξςευμική σπξδξμή ςχμ
επιμξοτχςικόμ κέμςοχμ, ςη ρσμεογαρία ςξσπ με ςξ Ο.Θ. και ςξμ Διδικϊ
Ρσμεογάςη ςξσ κάθε επιμξοτχςικξϋ κέμςοξσ. Ζ ρςάρη ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ
υαοακςηοίρςηκε απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ θεςική, με διάθερη ρσμεογαρίαπ και η
ρσμμεςξυή ςξσπ ήςαμ εμεογηςική, με εμδιατέοξμ αλλά και μεγάλεπ
ποξρδξκίεπ. Ζ επιλξγή ςχμ θεμαςικόμ πεδίχμ ρε ρυέρη με ςξ ρκξπϊ και ςξσπ
ρςϊυξσπ ςξσ ήςαμ ξοθή. Απϊ ςημ άλλη επιρημάμθηκαμ ξοιρμέμεπ αδσμαμίεπ:


για ξοιρμέμεπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ξ υοϊμξπ δεμ ήςαμ
αοκεςϊπ για ςημ ξλξκληοχμέμη αμάπςσνή ςξσπ,



δεμ σπήουε επικξιμχμία μεςανϋ ςχμ επιμξοτχςόμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, με
απξςέλερμα μα σπάονει επικάλσφη ςξσ πεοιευξμέμξσ κάπξιχμ θεμαςικόμ
εμξςήςχμ,



η μη έγκαιοη εμημέοχρη ςχμ επιμξοτχςόμ για ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςξ
ποϊγοαμμα,



η έλλειφη αμαλσςικήπ πεοιγοατήπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςχμ θεμαςικόμ
εμξςήςχμ ςξσ αμαλσςικξϋ ποξγοάμμαςξπ.

Αμάλσρη εοχςημαςξλξγίχμ
Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ πξσ δϊθηκαμ ρςξσπ
επιμξοτξσμέμξσπ για ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμάγξμςαι ςα ενήπ
ρσμπεοάρμαςα:


Ζ επιλξγή ςχμ θεμαςικόμ πεδίχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (διαυείοιρη
ιδιαιςεοξςήςχμ ςχμ μαθηςόμ, ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ και πξλιςιρμικέπ
διατξοέπ/ κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρϊςηςεπ) κοίμεςαι ρϋμτχμα με ςιπ
απϊφειπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ικαμξπξιηςική. Απϊ ςα ςοία θεμαςικά πεδία
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ταίμεςαι μα θεχοξϋμ πεοιρρϊςεοξ ικαμξπξιηςική ςημ επιλξγή ςξσ ποόςξσ
και δεϋςεοξσ θεμαςικξϋ πεδίξσ πξσ ατξοά ςη διαυείοιρη ςχμ
ιδιαιςεοξςήςχμ ςχμ μαθηςόμ και ςα ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ (ςξ 51% και
ςξ 57% ςχμ εκπαιδεσςικόμ θεχοξϋμ «πξλϋ» ικαμξπξιηςική ςημ επιλξγή
ςξσπ) και λιγϊςεοξ ικαμξπξιηςική ςημ επιλξγή ςξσ ςοίςξσ θεμαςικξϋ πεδίξσ
πξσ ατξοά ςιπ πξλιςιρμικέπ διατξοέπ και ςιπ κξιμχμικξξικξμξμικέπ
αμιρϊςηςεπ (31%, ςξ αμςίρςξιυξ πξρξρςϊ).
Γράφημα 1. Βαθμόσ ικανοποίηςησ ("πολφ") από την
επιλογή των θεματικών πεδίων
31%

51%

57%

Διαχείριςη ιδιατεροτήτων μαθητών

Προβλήματα ςυμπεριφοράσ
Πολιτιςμικζσ διαφορζσ και κοινωνικοοικονομικζσ ανιςότητεσ



Ζ πλειξμϊςηςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ θεχοεί ϊςι ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ
θεμαςικόμ εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμδέεςαι ρε «πξλϋ» ρημαμςικϊ
βαθμϊ με ςιπ αμάγκεπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςξσπ έογξσ. Απϊ ςξ θεμαςικϊ
πεδίξ ςηπ διαυείοιρηπ ςχμ ιδιαιςεοξςήςχμ ςχμ μαθηςόμ, ξι εκπαιδεσςικξί
θεχοξϋμ ϊςι ξι θεμαςικέπ εμϊςηςεπ πξσ ρσμδέξμςαι με ςιπ αμάγκεπ ςξσ
εκπαιδεσςικξϋ ςξσπ έογξσ είμαι, καςά ρειοά ρημαμςικϊςηςαπ, ξι ςοϊπξι
ρςήοινηπ ςχμ μαθηςόμ με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ (60%) και ςα είδη, ςα
υαοακςηοιρςικά και ξ ςοϊπξπ εκδήλχρηπ μαθηριακόμ δσρκξλιόμ (52%).
Απϊ ςξ δεϋςεοξ θεμαςικϊ πεδίξ πξσ ατξοά ςα ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ,
ξι εκπαιδεσςικξί θεχοξϋμ χπ «πξλϋ» ρημαμςικέπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ, ςα
γεμικά υαοακςηοιρςικά και ςξμ ςοϊπξ εκδήλχρηπ ςχμ ποξβλημάςχμ
ρσμπεοιτξοάπ ρςημ ςάνη (65%) και ςημ εταομξγή ρςοαςηγικόμ
ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρσμπεοιτξοάπ (65%). έλξπ, απϊ ςξ ςοίςξ θεμαςικϊ πεδίξ
πξσ ατξοά ςιπ πξλιςιρμικέπ διατξοέπ και ςιπ κξιμχμικξξικξμξμικέπ
αμιρϊςηςεπ, ξι εκπαιδεσςικξί θεχοξϋμ χπ «πξλϋ» ρημαμςικέπ ςημ
πξλσπξλιςιρμικϊςηςα ςξσ ρυξλείξσ και ςξσπ ςοϊπξσπ ρςήοινηπ ςχμ μαθηςόμ
με πξλσπξλιςιρμικέπ διατξοέπ (44%).
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ξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ (76%) ςχμ εκπαιδεσςικόμ θεχοεί «πξλϋ» ή
«αοκεςά» ικαμξπξιηςική ςη υοξμική διάοκεια ςξσ ποξγοάμμαςξπ. Ρςημ
εοόςηρη ρυεςικά με ςξ ρε πξιεπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ θα έποεπε μα ατιεοχθεί
πεοιρρϊςεοξπ διδακςικϊπ υοϊμξπ, ξι εκπαιδεσςικξί θεχοξϋμ ϊςι ξ υοϊμξπ
ασςϊπ θα έποεπε μα ασνηθεί, καςά κϋοιξ λϊγξ:
•

ρςη θεμαςική εμϊςηςα «1.2 Τοόπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ με μαθηριακέπ
δσρκξλίεπ» (43%) ςξσ ποόςξσ θεμαςικξϋ πεδίξσ και

•

ρςη θεμαςική εμϊςηςα «2.2 Δταομξγή ρςοαςηγικώμ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ
ρσμπεοιτξοάπ» (19%) ςξσ δεϋςεοξσ θεμαςικξϋ πεδίξσ.

α ρημαμςικϊςεοα κίμηςοα ςχμ εκπαιδεσςικόμ για ςημ παοακξλξϋθηρη ςξσ
επιμξοτχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ ρε μεγάλξ βαθμϊ (είςε «πξλϋ» είςε
«αοκεςά») απξςέλεραμ η διεσκϊλσμρη ςξσπ ρςξ καθημεοιμϊ έογξ ςξσπ ρςημ
ςάνη (77%) και η κάλσφη ποξρχπικξϋ εμδιατέοξμςξπ (69%) και
δεσςεοεσϊμςχπ η υξοήγηρη εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ (22%). Ζ ποξξπςική
επαγγελμαςικήπ ενέλινηπ και απϊκςηρη βεβαίχρηπ παοακξλξϋθηρηπ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ ρσγκέμςοχραμ πξλϋ υαμηλϊςεοα πξρξρςά (19% και 9%
αμςίρςξιυα) ρςιπ απαμςήρειπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ρυεςικά με ςα κίμηςοα πξσ
ςξσπ ξδήγηραμ ρςημ παοακξλξϋθηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
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Ρυεδϊμ ςξ 80% ςχμ εκπαιδεσςικόμ θεχοεί ϊςι ςξ ποϊγοαμμα αμςαπξκοίθηκε
ρςιπ ποξρδξκίεπ ςξσπ (είςε «πξλϋ», είςε «αοκεςά»), εμό ςξ 76% πιρςεϋει ϊςι
θα ςξσπ βξηθήρει απξςελερμαςικά ρςημ καθημεοιμή διδακςική ποάνη.



Ζ πλειξμϊςηςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ πξσ απάμςηραμ ςη ρυεςική εοόςηρη ςξσ
εοχςημαςξλξγίξσ θεχοεί ϊςι ςξ ποϊγοαμμα ρε μεγάλξ βαθμϊ («αοκεςά»)
ερςιάρςηκε ρςη διδακςική ποάνη (75%), ςξ 67% ϊςι έδχρε έμταρη ρςη
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θεχοηςική καςάοςιρη και ςξ 56% ϊςι επιδιόυθηκε ρσμδσαρμϊπ θεχοίαπ και
ποάνηπ.


Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ ρσμεμςεϋνεχμ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ, ρσμάγξμςαι
ςα ενήπ ρσμπεοάρμαςα:
•

Ζ επικξιμχμία ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ με ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ και η
εμημέοχρή ςξσπ για ςξ ποϊγοαμμα (ρσμμεςξυή, χοξλϊγιξ ποϊγοαμμα,
πεοιευϊμεμξ, σπξυοεόρειπ) ήςαμ γεμικά ικαμξπξιηςική.

•

ξ ξσριαρςικϊςεοξ κίμηςοξ για ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςξ ποϊγοαμμα ήςαμ
ςξ εμδιατέοξμ ςξσπ για ποξρχπική βελςίχρη.

•

ξ ποϊγοαμμα υαοακςηοίρςηκε επξικξδξμηςικϊ και η επιλξγή ςχμ
θεμαςικόμ πεδίχμ και ςχμ αμςίρςξιυχμ εμξςήςχμ αμςαπξκοίθηκε ρςιπ
ποξρδξκίεπ και ςιπ αμάγκεπ ςχμ επιμξοτξσμέμχμ.

•

Απϊ πξλλξϋπ επιμξοτξϋμεμξσπ διαςσπόθηκε η αμάγκη διεϋοσμρηπ ςξσ
πεοιευξμέμξσ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ και κας’ αμάγκημ ςηπ υοξμικήπ
διάοκειαπ αμάλξγξσ ποξγοάμμαςξπ ρςξ μέλλξμ.

•

Ιαςά ςημ ποξρέγγιρη ϊλχμ ςχμ θεμαςικόμ πεδίχμ, κοίμεςαι απαοαίςηςξ
μα δίμεςαι έμταρη ρςη βιχμαςική ποξρέγγιρη και ρςξμ ςοϊπξ
αμςιμεςόπιρηπ ρσγκεκοιμέμχμ ποξβλημάςχμ πξσ αμςιμεςχπίζξσμ ξι
εκπαιδεσςικξί ρςημ ποάνη. Ξι εκπαιδεσςικξί αμέτεοαμ ϊςι ρε αοκεςέπ
πεοιπςόρειπ ξι ειρηγήρειπ ςχμ επιμξοτχςόμ παοξσριάρςηκαμ με ςη
μξοτή διάλενηπ και ϊςι ξοιρμέμξι απϊ ασςξϋπ δεμ καςείυαμ με επάοκεια
ςξ αμςικείμεμϊ ςξσπ. Δπίρηπ επερήμαμαμ ϊςι αοκεςξί επιμξοτχςέπ δεμ
ςξσπ υξοήγηραμ επιμξοτχςικϊ σλικϊ.

•

Ιοίθηκε απαοαίςηςξπ ξ ρσμςξμιρμϊπ ςχμ ειρηγηςόμ όρςε μα μη
ρσμπίπςει ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ.

•

Υοήριμη θεχοξϋμ επίρηπ ξι επιμξοτξϋμεμξι ςημ παοεμβξλή εμϊπ
εμδιάμερξσ διαλείμμαςξπ καςά ςη διάοκεια ςξσ ποξγοάμμαςξπ και ϊυι
ςημ αμάπςσνή ςξσ ρε ρσμευή Ραββαςξκϋοιακα.
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Ο.Δ.Ι. ΟΑΠΩΜ

Ο.Δ.Ι.

Ο.Δ.Ι.
ΟΑΠΩΜ

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Διαμάμςχ
Λημαδξπξύλξσ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Οάςοα

ΟΔ.Ι. Οαςοόμ
3ξ Δημ. Ρυξλείξ
Ξβοσάπ

Αιςχλ/μία

17ξ Δημ.
Ρυξλείξ
Αγοιμίξσ

Γεώογιξπ
Ρχςηοακόπξσλξπ

Εάκσμθξπ

6ξ Δημ. Ρυξλείξ
Εακϋμθξσ

Μικόλαξπ
Αοβαμιςάκηπ

Ζλεία

6ξ Δημ. Ρυξλείξ
Οϋογξσ

Δημήςοιξπ Ιοαμίςηπ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ
Οοξρυξλικήπ Αγχγήπ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

Δσοώπη Λξρυξμά-

2 Γσμμάριξ
Αογξρςξλίξσ

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

Οάοεδοξπ ε.θ. Ο.Θ.

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

ξ

Ιεταλλξμιά

Δλέμη ζελέπηΓιαμμάςξσ

Ιαοκαβέλα
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

ΛΖΛΑΑ

306

108

306

9*

5

Ρύμξλξ

198

Β/θμια

108

Α/θμια

198

Ρύμξλξ

Β/θμια

570

Β/θμια

Α/θμια

208

Α/θμια

Ρύμξλξ

362

Ρύμξλξ

Β/θμια

Ο.Δ.Ι.
ΟΑΠΩΜ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

* Μα ρημειχθεί ϊςι ρςξμ Οϋογξ διαμξοτόθηκε έμα μεικςϊ ςμήμα με εκπαιδεσςικξϋπ Α/θμιαπ
και Β/θμιαπ εκπαίδεσρηπ.

ξ επιμξοτχςικϊ ποξγοάμμαςξπ ρςημ Οάςοα, ςημ Ιεταλλξμιά, ςξ Αγοίμιξ και
ςη Εάκσμθξ σλξπξιήθηκε με ιδιαίςεοη επιςσυία. Ρςξμ Ούογξ, ϊμχπ, λϊγχ ςηπ
δημιξσογίαπ εμϊπ μϊμξ μεικςξϋ ςμήμαςξπ (εναιςίαπ ςηπ μικοήπ ρσμμεςξυήπ) με
εκπαιδεσςικξϋπ ςηπ Α/θμιαπ και ςηπ Β/θμιαπ εκπαίδεσρηπ σπήοναμ αοκεςέπ
δσρκξλίεπ. Διδικϊςεοα, ξι επιμξοτχςέπ δεμ ποξλάβαιμαμ καςά ςη διάοκεια ςηπ
επιμξοτχςικήπ ρσμάμςηρηπ μα αμαπςϋνξσμ ςξ θέμα και για ςιπ δϋξ βαθμίδεπ
εκπαίδεσρηπ και μα ποξςείμξσμ ρςοαςηγικέπ ποξραομξρμέμεπ ρε κάθε
ηλικιακή ξμάδα. α ποξβλήμαςα και ξι αμάγκεπ κάθε εκπαιδεσςικήπ βαθμίδαπ
ήςαμ διατξοεςικά με απξςέλερμα μα δημιξσογείςαι εκμεσοιρμϊπ μεςανϋ ςχμ
επιμξοτξσμέμχμ.
ξ ποϊγοαμμα σλξπξιήθηκε ρςημ Οάςοα και ςιπ ενακςιμόρειπ ςξσ Ο.Δ.Ι. απϊ
14/1/06 έχπ 12/2/06. Ρςημ Ιεταλλξμιά ςξ ποϊγοαμμα ξλξκληοόθηκε με
αοκεςή καθσρςέοηρη λϊγχ αρςάθμηςχμ παοαγϊμςχμ πξσ δεμ επέςοεφαμ ςη
μεςακίμηρη ςχμ επιμξοτχςόμ απϊ ςημ Οάςοα (πξλσήμεοη απεογία ςχμ
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εογαζξμέμχμ ρςα λιμάμια ρςη γοαμμή Οάςοαπ-Ιεταλλξμιάπ και καςϊπιμ
δσρμεμείπ καιοικέπ ρσμθήκεπ πξσ απαγϊοεσαμ ςξμ απϊπλξσ ςχμ πλξίχμ).
Ωρςϊρξ ςξ επιμξοτχςικϊ ποϊγοαμμα αμςαπξκοίθηκε ρςξσπ επιδιχκϊμεμξσπ
ρςϊυξσπ, ξι Διδικξί Ρσμεογάςεπ επιςέλεραμ ςξ έογξ ςξσπ με ζήλξ και
καςάτεοαμ μα ξλξκληοχθεί ςξ ποϊγοαμμα υχοίπ ιδιαίςεοα ποξβλήμαςα. Ζ
επικξιμχμία κι η ρσμεογαρία ςξσπ με ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ ήςαμ πξλϋ καλή.
ξ ίδιξ καλή ήςαμ και με ςημ σπεϋθσμη ςηπ Ξμάδαπ Έογξσ ςξσ Ο.Θ η ξπξία
ποαγμαςξπξίηρε μια επίρκεφη ποιμ ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ (ρςιπ
5 Τεβοξσαοίξσ 2007) ρςξ Ο.Δ.Ι. Οάςοαπ καςά ςιπ όοεπ σλξπξίηρηπ ςξσ
χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ. Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ επίρκεφηπ η σπεϋθσμη
παοακξλξϋθηρε κάπξιεπ ειρηγήρειπ, ρσζήςηρε με ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ μέρα
ρςα ςμήμαςα και αςξμικά, πήοε ρσμεμςεϋνειπ απϊ επιμξοτχςέπ και ςξμ Διδικϊ
Ρσμεογάςη. Ρκξπϊπ ασςήπ ςηπ επίρκεφηπ ήςαμ μα δξθεί η δσμαςϊςηςα ρςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ μα ρσζηςήρξσμ με μέλξπ ςηπ Ξμάδαπ Έογξσ για ςξ
ποϊγοαμμα και μα καςαθέρξσμ ςιπ ποξςάρειπ ςξσπ για ςη βελςίχρή ςξσ. Λε ςξμ
ςοϊπξ ασςϊ ρσγκεμςοόθηκαμ ρημαμςικέπ παοαςηοήρειπ πξσ δεμ
πεοιλαμβάμξμςαμ ρςα εοχςημαςξλϊγια ανιξλϊγηρηπ και ανιξπξιήθηκαμ ρςη
δεϋςεοη τάρη ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
Ρςαςιρςική αμάλσρη
Απϊ ςημ αουική επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ καθόπ και ςιπ
ρσμεμςεϋνειπ πξσ έγιμαμ ρςξσπ επιμξοτχςέπ και ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ
διαπιρςόθηκε ϊςι η επιλξγή ςχμ θεμαςικώμ πεδίχμ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ήςαμ
ιδιαίςεοα επιςσυημέμη διϊςι ατξοξϋρε ποξβλήμαςα και δσρκξλίεπ με ςιπ
ξπξίεπ έουεςαι αμςιμέςχπξπ κάθε εκπαιδεσςικϊπ.
ξ πεοιευόμεμξ ςχμ θεμαςικώμ εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμδεϊςαμ
άμερα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςξσπ έογξσ. Ξι θεμαςικέπ εμϊςηςεπ
πξσ ανιξλξγήθηκαμ απϊ ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ χπ πιξ ρημαμςικέπ ήςαμ ρε
μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ η «Διαυείοιρη ιδιαιςεοξςήςχμ μαθηςόμ», καςϊπιμ ςα
«Οοξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ» και ςέλξπ ξι «Οξλιςιρμικέπ διατξοέπ».
Διδικϊςεοα, απϊ ςξ 1ξ θεμαςικό πεδίξ ςξ 65,3% ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ θεόοηρε
χπ πιξ επιςσυημέμη ςημ επιλξγή ςηπ εμϊςηςαπ «Δίδη μαθηριακώμ δσρκξλιώμ,
αιςιξλξγία, γεμικά υαοακςηοιρςικά και ςοόπξπ εκδήλχρηπ ρςημ ςάνη» ςξ 57,1%
ςημ εμϊςηςα «Τοόπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ» και ςξ
50% ςημ εμϊςηςα «Μελέςη πεοίπςχρηπ μαθηριακώμ δσρκξλιώμ».
Απϊ ςξ 2ξ θεμαςικό πεδίξ ςξ 49% θεόοηραμ χπ πιξ επιςσυημέμη ςημ επιλξγή
ςχμ εμξςήςχμ «Δταομξγή ρςοαςηγικώμ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρσμπεοιτξοάπ –
Μέρα ρςήοινηπ επιθσμηςήπ ρσμπεοιτξοάπ» και «Ψσυξλξγικό κλίμα ςηπ ςάνηπ».
Απϊ ςξ 3ξ θεμαςικό πεδίξ ςξ 38,8% θεόοηραμ χπ πιξ επιςσυημέμη ςημ επιλξγή
ςηπ εμϊςηςαπ «Πξλσπξλιςιρμικόςηςα ρυξλείξσ, ςοόπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ
με πξλιςιρμικέπ ιδιαιςεοόςηςεπ/ κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρόςηςεπ».
Ξι επιμξοτξύμεμξι ήςαμ ικαμξπξιημέμξι απϊ ςημ πλειξφητία ςχμ
επιμξοτχςόμ ξι ξπξίξι είυαμ επιρςημξμική καςάοςιρη αλλά και ποακςική
εμπειοία
και
βξήθηραμ
ςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ
μα
εταομϊρξσμ
απξςελερμαςικέπ ρςοαςηγικέπ διαυείοιρηπ ςχμ ποξβλημάςχμ ςηπ ςάνηπ ςξσπ.
Οαοάπξμα διαςσπόθηκαμ ϊμχπ για ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ επιμξοτχςόμ ξι
ξπξίξι έδχραμ μεγαλϋςεοη έμταρη ρςξ θεχοηςικϊ μέοξπ και ϊυι ρςη
διαυείοιρη ςξσ ποξβλήμαςξπ μέρα ρςημ ςάνη.
- 125 -

Λεγάλξ μέοξπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ έκοιμε ϊςι ξ ποξβλεπϊμεμξπ διδακςικϊπ
υοϊμξπ κάθε θεμαςικήπ εμϊςηςαπ ήςαμ ικαμξπξιηςικϊπ. Αμάλξγα ϊμχπ με ςιπ
ιδιαιςεοϊςηςεπ κάθε πεοιξυήπ και ςιπ εσκαιοίεπ για επιμϊοτχρη πξσ είυαμ ξι
εκπαιδεσςικξί, θεχοξϋραμ ϊςι έποεπε μα ατιεοχθξϋμ πεοιρρϊςεοεπ όοεπ ρε
ρσγκεκοιμέμεπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ. Για παοάδειγμα, ρςξ Αγοίμιξ ϊπξσ ξι
εκπαιδεσςικξί αμςιμεςόπιζαμ πξλλά ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ ρςημ ςάνη
επιθσμξϋραμ μα ατιεοχθεί πεοιρρϊςεοξπ υοϊμξπ ρςξ θεμαςικϊ ασςϊ πεδίξ και
λιγϊςεοξπ ρςιπ μαθηριακέπ δσρκξλίεπ ϊπξσ είυαμ ςημ εσκαιοία ρςξ παοελθϊμ
μα παοακξλξσθήρξσμ μεγάλξ αοιθμϊ ρεμιμαοίχμ.
Βαρικϊ κίμηςοξ ςχμ εκπαιδεσςικόμ για ςημ παοακξλξϋθηρη ςξσ
επιμξοτχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ ήςαμ ςα ρημαμςικά ποξβλήμαςα πξσ
αμςιμεςχπίζξσμ καθημεοιμά ρςη διδακςική ποάνη. Ξι ρσμθήκεπ ρςξ ελλημικϊ
ρυξλείξ έυξσμ αλλάνει οιζικά ςα ςελεσςαία υοϊμια και θεχοξϋμ ςημ αουική
ςξσπ καςάοςιρη αμεπαοκή ιδιαίςεοα ρε φσυξπαιδαγχγικά θέμαςα. η μεγάλη
δσρκξλία υειοιρμξϋ φσυξπαιδαγχγικόμ ζηςημάςχμ επερήμαμαμ ιδιαιςέοχπ ξι
καθηγηςέπ ςηπ Β/θμιαπ εκπαίδεσρηπ ξι ξπξίξι αμςιμεςχπίζξσμ έμςξμα
ποξβλήμαςα. Έμα μικοϊ πξρξρςϊ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ εκπαιδεσςικόμ
παοακξλξϋθηρε ςξ ρεμιμάοιξ για ςημ απϊκςηρη ρσμπληοχμαςικόμ ςσπικόμ
ποξρϊμςχμ.
Απϊ ςιπ ρσμεμςεϋνειπ με ςξσπ επιμξοτχςέπ και ςημ επενεογαρία ςχμ
εοχςημαςξλξγίχμ διαπιρςόθηκε ϊςι και ξι επιμξοτχςέπ έκοιμαμ ςη
θεμαςξλξγία ςξσ ποξγοάμμαςξπ εμδιατέοξσρα και ρϋμτχμη με ςιπ αμάγκεπ
ςχμ ρϋγυοξμχμ εκπαιδεσςικόμ. Οοϊςειμαμ μα είμαι αμαλσςικϊςεοξπ ξ
ποξρδιξοιρμϊπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ όρςε μα μημ
σπάουξσμ επικαλύφειπ. Δπίρηπ, ποϊςειμαμ μα δίμεςαι πεοιρρόςεοξπ υοόμξπ
ρε κάπξιεπ εμόςηςεπ (π.υ. ςοϊπξι ρςήοινηπ ρςημ ςάνη παιδιόμ με μαθηριακέπ
δσρκξλίεπ) για εμβάθσμρη και ξμαδική εογαρία.
Ξι εκπαιδεσςικέπ ςευμικέπ πξσ υοηριμξπξίηραμ καςά ρειοά ρσυμϊςηςαπ ήςαμ
η ειρήγηρη, η μελέςη πεοίπςχρηπ και ξι ξμάδεπ εογαρίαπ εμό ρε μικοϊςεοξ
πξρξρςϊ υοηριμξπξίηραμ άλλεπ μεθϊδξσπ, ϊπχπ ςξ παιυμίδι οϊλχμ και ςξμ
καςαιγιρμϊ ιδεόμ.
Υαοακςήοιραμ ςη ρςάρη ςχμ πεοιρρϊςεοχμ επιμξοτξϋμεμχμ απϊ καλή έχπ
ιδιαίςεοα θεςική με διάθερη ρσμεογαρίαπ και εμεογηςικήπ ρσμμεςξυήπ ιδιαίςεοα
καςά ςη διάοκεια ξμαδικόμ εογαριόμ.
Οοϊςειμαμ μα μημ ξμαδξπξιξϋμςαι ξι εκπαιδεσςικξί Β/θμιαπ ρε έμα ςμήμα αλλά
μα υχοίζξμςαι ρε πεοιρρϊςεοα ςμήμαςα με ρσματείπ ειδικϊςηςεπ.
Δπίρηπ, ποϊςειμαμ ρε μελλξμςική σλξπξίηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ μα δίμεςαι ςξ
επιμξοτχςικϊ σλικϊ και ρε ηλεκςοξμική μξοτή ρε cd ποξκειμέμξσ μα είμαι πιξ
εϋυοηρςξ και μα υοηριμξπξιείςαι απϊ ςξ ρϋλλξγξ διδαρκϊμςχμ κάθε ρυξλείξσ.
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Ο.Δ.Ι. ΠΘΟΞΚΖΡ
Ο.Δ.Ι.

Ο.Δ.Ι.
ΠΘΟΞΚΖΡ

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Οέςοξπ Λπξγέαπ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

οίπξλη

4ξ ΓΔΚ οίπξληπ

Αογξλίδα

2ξ Δημ. Ρυξλείξ
Μασπλίξσ

Κακχμία

1ξ Δημ. Ρυξλείξ
Ρπάοςηπ

Λερρημία

24ξ Δημ. Ρυξλείξ
Ιαλαμάςαπ

Ιξοιμθία

1ξ Δημ. Ρυξλείξ
Ιξοίμθξσ

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Σπξδ/μςήπ Ο.Δ.Ι.
οίπξληπ

Γεώογιξπ
Μάραιμαπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ
Α/θμιαπ

Ιχμ/μα ραοξύυη
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ
Α/θμιαπ

Υαοάλαμπξπ
Λπαμπαοξύςρηπ
Οάοεδοξπ ε.θ. Ο.Θ.

Θχάμμηπ
Λεοκξύοηπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ
Α/θμιαπ

Λαοίμα Ραολή
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ
Α/θμιαπ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

ΛΖΛΑΑ

240

118

227

6

6

Ξι εκπαιδεσςικξί Οοχςξβάθμιαπ και Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ πξσ
σπέβαλαμ αίςηρη εμδιατέοξμςξπ για ςημ παοακξλξϋθηρη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ
ήςαμ 760 καμξμικά σπηοεςξϋμςεπ ρε ρυξλικέπ μξμάδεπ. Δπειδή ξ αοιθμϊπ ςχμ
αιςξϋμςχμ ήςαμ καςά πξλϋ μεγαλϋςεοξπ απϊ ςξμ ποξβλεπϊμεμξ έγιμε δημξρία
κλήοχρη ρςξ Ο.Δ.Ι. οίπξληπ ρςιπ 08/02/2006, ϊπχπ ποξβλεπϊςαμ απϊ ςξ
ευμικϊ Δελςίξ ςξσ Έογξσ.
Ξι Διδικξί Ρσμεογάςεπ τοϊμςιζαμ όρςε ξι ρσγκεκοιμέμεπ ρυξλικέπ μξμάδεπ μα
έυξσμ ςξμ απαιςξϋμεμξ ενξπλιρμϊ και ϊ,ςι άλλξ ζηςξϋραμ, ρυεςικϊ με ςημ
ειρήγηρή ςξσπ, ξι επιμξοτχςέπ κάθε Ραββαςξκϋοιακξσ. Για ςημ εϋοσθμη
λειςξσογία κάθε επιμξοτχςικξϋ κέμςοξσ και ςημ εναρτάλιρη ςχμ παοαπάμχ,
ξι Διδικξί Ρσμεογάςεπ επικξιμχμξϋραμ απϊ ςιπ ποόςεπ μέοεπ ςηπ εβδξμάδαπ με
ςξσπ επιμξοτχςέπ ςξσ εουϊμεμξσ Ραββαςξκϋοιακξσ, όρςε έγκαιοα μα έυξσμ
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Ρύμξλξ

109

Β/θμια

129

Α/θμια

120

Ρύμξλξ

Β/θμια

760

Β/θμια

Α/θμια

400

Α/θμια

Ρύμξλξ

360

Ρύμξλξ

Β/θμια

Ο.Δ.Ι.
ΠΘΟΞΚΖΡ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

12

λϋρει και ςξ πιξ αρήμαμςξ ποϊβλημα και μα μη υάμεςαι πξλϋςιμξπ υοϊμξπ ςιπ
ημέοεπ διεναγχγήπ ςηπ επιμϊοτχρηπ.
Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ επιμξοτχςικήπ πεοιϊδξσ ξ Σπεϋθσμξπ είυε ρσμευή
επικξιμχμία ςηλετχμική και ηλεκςοξμική με ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ και
ςξσπ επιμξοτχςέπ για λϋρη ποξβλημάςχμ και παοξυή διεσκοιμίρεχμ.
Δπίρηπ, επιρκέτςηκε ςα επιμξοτχςικά κέμςοα καςά ςιπ όοεπ σλξπξίηρηπ ςξσ
χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ, ποξκειμέμξσ μα καςαγοατξϋμ, απϊ κξμςά, ρςξιυεία
για ϊλεπ ςιπ παοαμέςοξσπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
Δκςιμήρειπ – διαπιρςώρειπ - ποξςάρειπ ςχμ επιμξοτξύμεμχμ
Απανηήζεις δείγμαηος επιμορθούμενων ΠΕΚ Τρίπολης 1η Φάζη

30
25
ΠΟΛΎ

20
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Απϊ ςα ρσμπληοχμέμα εοχςημαςξλϊγια και ςιπ ρσμεμςεϋνειπ
επιμξοτξϋμεμχμ ποξκϋπςξσμ ςα ακϊλξσθα ρσμπεοάρμαςα:

ςχμ



Ζ γεμική εκςίμηρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ για ςξ ποϊγοαμμα είμαι ϊςι ασςϊ
πέςσυε ςξσπ ρκξπξϋπ ςξσ, υαοακςηοίρςηκε απαοαίςηςξ, ιδιαίςεοα
εμδιατέοξμ, υοήριμξ και απξςελερμαςικϊ για ςημ καθημεοιμή εκπαιδεσςική
ποακςική.



Ρςη ρσμςοιπςική ςξσπ πλειξφητία ξι επιμξοτξϋμεμξι ποϊβαλαμ ςξ αίςημα
ςηπ αϋνηρηπ ςχμ χοόμ πξσ διαςίθεμςαι για ρσγκεκοιμέμεπ θεμαςικέπ
εμϊςηςεπ καθόπ και ςξμ εμπλξσςιρμϊ ςξσ ποξγοάμμαςξπ με κάπξιεπ ακϊμα
ρημαμςικέπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ π.υ. διαυείοιρη κοίρεχμ, αμςιμεςόπιρη ςξσ
ρςοεπ μαθηςόμ και εκπαιδεσςικόμ κ.ά.



Εηςείςαι η αϋνηρη ςχμ ςμημάςχμ ρε κάθε επιμξοτχςικϊ κέμςοξ όρςε μα
ικαμξπξιηθεί μεγαλϋςεοξπ αοιθμϊπ αιςήρεχμ ςχμ εκπαιδεσςικόμ.



ξμίρςηκε ιδιαίςεοα ςξ γεγξμϊπ ςηπ σλξπξίηρήπ ςξσ και ρςημ πεοιτέοεια,
γεγξμϊπ πξσ είυε χπ ρσμέπεια ξι εκπαιδεσςικξί μα επιμξοτόμξμςαι ρςξμ
ςϊπξ ςξσπ υχοίπ μα μεςακιμξϋμςαι.



Ιαςαγοάτεςαι η θεχοηςική καςεϋθσμρη ρςιπ ειρηγήρειπ κάπξιχμ
επιμξοτχςόμ και η επιθσμία ςξσπ για βιχμαςική ποξρέγγιρη ςχμ
θεμαςικόμ εμξςήςχμ.
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Δπερήμαμαμ ςημ άφξγη λειςξσογία ςχμ επιμξοτχςικόμ κέμςοχμ καθόπ και
ςη ρσμεογαρία ςξσπ με ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ και ςξσπ επιμξοτχςέπ.



Ηεχοξϋμ
απαοαίςηςξ
ςη
διεναγχγή
αμάλξγξσ
επιμξοτχςικξϋ
ποξγοάμμαςξπ απξκλειρςικά για ςξσπ διεσθσμςέπ ςχμ ρυξλικόμ μξμάδχμ
ποξκειμέμξσ μα εσαιρθηςξπξιηθξϋμ και ασςξί όρςε ρε ρσμςξμιρμϊ με ςξσπ
εκπαιδεσςικξϋπ μα αμςιμεςχπίζξσμ απξςελερμαςικά ςέςξιξσ είδξσπ
ποξβλήμαςα.



Ξι βεβαιόρειπ παοακξλξϋθηρηπ, ποξςείμξσμ, μα δίμξμςαι άμερα με ςη λήνη
ςξσ ποξγοάμμαςξπ.

Δκςιμήρειπ - διαπιρςώρειπ - ποξςάρειπ ςχμ επιμξοτχςώμ
Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ
επιμξοτχςόμ ποξκϋπςξσμ ςα ενήπ ρσμπεοάρμαςα:

και

ρσμεμςεϋνεχμ

ςχμ



Ζ ποόςη αμςίδοαρή ςξσπ ήςαμ η έκπληνή ςξσπ επειδή για ποόςη τξοά
γιμϊςαμ έμα επιμξοτχςικϊ ποϊγοαμμα ςϊρξ καλά ρυεδιαρμέμξ, απϊ
επιρςημξμικήπ και διξικηςικήπ άπξφηπ, ρε ϊλη ςημ επικοάςεια.



Όλξι έδχραμ επιμξοτχςικϊ σλικϊ (ρημειόρειπ, πλήοειπ ειρηγήρειπ, ρυεςική
βιβλιξγοατία ρε έμςσπη και ηλεκςοξμική μξοτή) και μελέςεπ πεοιπςόρεχμ
με ρσγκεκοιμέμα παοαδείγμαςα για άμερη εταομξγή.



ϊμιραμ ςη θεςική ρςάρη ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ απέμαμςι ςξσπ, ςη διάθερη
για ρσμεογαρία και ςημ εμεογηςική ρσμμεςξυή καςά ςιπ επιμξοτχςικέπ
όοεπ.



Υαοακςήοιραμ ςξ ποϊγοαμμα επιςσυημέμξ, υοήριμξ και απαοαίςηςξ για ςημ
εκπαιδεσςική κξιμϊςηςα με θεμαςικέπ εμϊςηςεπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ
καοδιά ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ.



Δπερήμαμαμ ςημ άφξγη ρσμεογαρία με ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ και ςξ
Οαιδαγχγικϊ Θμρςιςξϋςξ καθόπ και ςημ άοςια ξογάμχρη και ςη διξικηςική
σπξρςήοινη ρε ϊλη ςη διάοκεια ςηπ επιμϊοτχρηπ.



Δνέτοαραμ ςη δσραοέρκεια ςξσπ για ςη μεγάλη καθσρςέοηρη ρςημ
καςαβξλή ςξσ κϊρςξσπ μεςακίμηρηπ και διαμξμήπ ςξσπ καθόπ και ςηπ
επιμξοτχςικήπ απξζημίχρηπ ςξσπ.



Οοϊςειμαμ ςημ επαμάληφη ςξσ ποξγοάμμαςξπ και με άλλεπ θεμαςικέπ
εμϊςηςεπ και ςη θέρπιρη κάπξιαπ μξοτήπ πιρςξπξίηρηπ ρςξ ςέλξπ ςηπ
διαδικαρίαπ όρςε μα ασνάμεςαι επιπλέξμ ςξ εμδιατέοξμ ςχμ
ρσμμεςευϊμςχμ.



Διαςϋπχραμ ςημ άπξφη ϊςι η ςήοηρη ςχμ παοξσριξλξγίχμ ποέπει μα
γίμεςαι απξκλειρςικά απϊ ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ αμά δίχοξ υχοίπ ασςά
μα ατήμξμςαι ρςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ, για μα απξςοέπξμςαι δσράοερςεπ
καςαρςάρειπ (αμαμςιρςξιυία σπξγοατόμ και παοξσριόμ) και μα ζηςξϋμςαι
ενηγήρειπ απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ ξι ξπξίξι δεμ ποέπει μα αρυξλξϋμςαι με
ςέςξια θέμαςα.
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