5.1

Β΄ ΥΑΖ
ΔΘΙΟΜΑ, ΘΔΘΑΘΣΔΡΟΣΖΣΔ & ΣΑΣΘΣΘΙΖ ΑΜΑΚΤΖ ΑΜΑ Π.Δ.Ι.

1ξ Π.Δ.Κ. ΑΘΗΝΑ

ΑΙΣΗΔΙ
ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΩΝ

5Ο Γσμμάριξ
Ζλιξύπξληπ

Τπξδ/μςήπ 1ξσ Π.Δ.Ι.
Αθήμαπ

ΔΠΙΛΔΓΔΝΣΔ
ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟΙ

Β/θμια

ύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

ύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

ύμξλξ

207

325

532

147

282

429

110

161

271
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ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ/
ΙΔΙΟΣΗΣΑ
ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ
Αδάμ Αγγελήπ
Λόμιμξπ πάοεδοξπ
Π.Θ.

ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟΙ
ΠΟΤ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ ΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α/θμια

Π.Δ.Κ.

1Ο Π.Δ.Κ.
ΑΘΗΝΑ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ/
ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΙΚΟΤ
ΤΝΔΡΓΑΣΗ
Δημήςοιξπ κοέςαπ

ΣΜΗΜΑΣΑ

4

ύμξλξ

1ξ Π.Δ.Ι. Αθήμαπ

ΔΙΔΤΘΤΝΗ

Β/θμια

1Ο Π.Δ.Κ.
ΑΘΗΝΑ

ΔΠΙΜΟΡΥΩΣΙΚΟ
ΚΔΝΣΡΟ

Α/θμια

Π.Δ.Κ.

10

14

2ξ Π.Δ.Κ. ΑΘΗΝΑ

ΑΙΣΗΔΙ
ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΩΝ

Γσμμάριξ Υιλξθέηπ

ΔΠΙΛΔΓΔΝΣΔ
ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟΙ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ/
ΙΔΙΟΣΗΣΑ
ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ
Διξμύριξπ
Λξσκέοηπ
Λόμιμξπ πάοεδοξπ
Π.Θ.

ύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

ύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

ύμξλξ

ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟΙ
ΠΟΤ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ ΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Β/θμια

2Ο Π.Δ.Κ.
ΑΘΗΝΑ

Τπξδ/μςήπ 2ξσ Π.Δ.Ι.
Αθήμαπ

Α/θμια

Π.Δ.Κ.

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ/
ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΙΚΟΤ
ΤΝΔΡΓΑΣΗ
Βαρίλειξπ
Δημηςοόπξσλξπ

149

477

626

149

202

351

110

150

250

ΣΜΗΜΑΣΑ

5

6

Ζ Β΄ πεοίξδξπ ςξσ επιμξοτχςικξύ ποξγοάμμαςξπ ρύμτχμα με ςξμ αουικό
ποξγοαμμαςιρμό εποόκειςξ μα σλξπξιηθεί από 15 Δεκεμβοίξσ 2007 έχπ 17
Υεβοξσαοίξσ 2008. Ζ μεγάλη διάοκειά ςξσ (8 αββαςξκύοιακα) ρε ρσμδσαρμό
με ςιπ ρυξλικέπ διακξπέπ ςχμ Φοιρςξσγέμμχμ σπαγόοεσρε ςη μεςάθερη ςξσ
ποξγοάμμαςξπ από ςημ O.E.Y.Π. και ςη ρύμπςσνη ςχμ 8 αββαςξκύοιακχμ ρε
5, με αμάλξγη αύνηρη ςχμ διδακςικώμ χοώμ ςξσ χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ.
Έςρι ςξ ποόγοαμμα σλξπξιήθηκε από ςιπ 12 Θαμξσαοίξσ έχπ 24 Υεβοξσαοίξσ
2008 εμώ ςημ Κσοιακή 17/2/2008 αμαβλήθηκαμ ςα μαθήμαςα λόγχ υιξμιξύ,
ςα ξπξία αμαπληοώθηκαμ ςημ επόμεμη Ισοιακή 24/2/2008.
Κόγχ ςξσ μεγάλξσ αοιθμξύ αιςήρεχμ διεμεογήθηκε δημόρια κλήοχρη ρςιπ 14
Δεκεμβοίξσ 2007, ξι εκπαιδεσςικξί πξσ επελέγηραμ για ςημ παοακξλξύθηρη
ςξσ ποξγοάμμαςξπ καςαςάυθηκαμ ρε 11 ςμήμαςα (5 με εκπαιδεσςικξύπ
Ποξρυξλικήπ και Α/βάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ και 6 με εκπαιδεσςικξύπ ςηπ
Β/βάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ).
Όπχπ και ρςημ Α΄ τάρη ρε επίπεδξ ςευμικήπ σπξρςήοινηπ, ενξπλιρμξύ και
ξογάμχρηπ ςα ρυόλια ήςαμ πξλύ θεςικά.
Οι πεοιρρόςεοξι από ςξσπ επιμξοτξύμεμξσπ ρσμμεςείυαμ εμεογά και με πμεύμα
ξμαδικόςηςαπ, εμώ ξι 81 επιμξοτχςέπ ποξρήλθαμ ρςξ Π.Δ.Ι. ρύμτχμα με ςξ
χοξλόγιξ ποόγοαμμα και δεμ σπήονε καμιά αμςικαςάρςαρη επιμξοτχςή.
ςιπ ρσυμέπ επιρκέφειπ ςξσ ξ σπεύθσμξπ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ παοαςήοηρε όςι ςξ
«βαού» χοξλόγιξ ποόγοαμμα ποξκάλερε έκδηλα ρημεία κόπχρηπ ςχμ
επιμξοτξύμεμχμ ειδικά ςιπ ςελεσςαίεπ διδακςικέπ ώοεπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ
καθώπ και υαλαοόςηςα ρςιπ απξσρίεπ.
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ύμξλξ

2ξ Π.Δ.Ι. Αθήμαπ

ΔΙΔΤΘΤΝΗ

Β/θμια

2Ο Π.Δ.Κ.
ΑΘΗΝΑ

ΔΠΙΜΟΡΥΩΣΙΚΟ
ΚΔΝΣΡΟ

Α/θμια

Π.Δ.Κ.

11

ςα εοχςημαςξλόγια πξσ ρσμπλήοχραμ και μέρα από ςιπ ποξρχπικέπ
ρσμεμςεύνειπ ξι επιμξοτξύμεμξι ανιξλόγηραμ ςξ ποόγοαμμα ρε ρυέρη με ςημ
ξογαμχςική και διξικηςική σπξρςήοινη, ςξ πεοιευόμεμξ και ςη ρσμεογαρία
επιμξοτχςώμ – επιμξοτξύμεμχμ. ύμτχμα με ςιπ απαμςήρειπ πξσ έδχραμ:








Σξ ποόγοαμμα ήςαμ ιδιαίςεοα εμδιατέοξμ.
Σξ επίπεδξ ςχμ ειρηγήρεχμ ήςαμ ικαμξπξιηςικό.
Ζ ξογάμχρη και η γοαμμαςειακή σπξρςήοινη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ήςαμ πξλύ
έχπ αοκεςά καλή.
Σξ επιμξοτχςικό σλικό πξσ διαμεμήθηκε ήςαμ παιδαγχγικά επαοκέπ.
Οι υώοξι ήςαμ καθαοξί και η σπξδξμή ςξσ επιμξοτχςικξύ κέμςοξσ πξλύ
ικαμξπξιηςική.
Ζ εμημέοχρη για ςξ ποόγοαμμα ήςαμ έγκαιοη από ςξσπ σπεσθύμξσπ ρςξ 2ξ
Π.Δ.Ι. Αθήμαπ.
Σα ποξβλήμαςα πξσ ποξέκσφαμ αμςιμεςχπίρθηκαμ έγκαιοα

Πιξ ρσγκεκοιμέμα, έπειςα από επενεογαρία ςσυαίξσ δείγμαςξπ
εοχςημαςξλξγίχμ (10%) ςχμ επιμξοτχθέμςχμ εκπαιδεσςικώμ ποξέκσφαμ ςα
ακόλξσθα ρςξιυεία:

Ερώηημα:
Πόζο ικανοποιημένοι είζηε από:

Πολύ

Αρκεηά Λίγο

ΟΡΓΑΝΩΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Οπγάνωζη ηος ππογπάμμαηορ

32,00% 68,00%

ςνολική διάπκεια και σπόνο ςλοποίηζηρ

28,00% 32,00% 40,00%

Σόπο ςλοποίηζηρ

95,00%

Τλικοηεσνική ςποδομή

32,00% 56,00% 12,00%

5,00%

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
1. Διασείπιζη ιδιαιηεποηήηων μαθηηών

44,00% 56,00%

2. Πποβλήμαηα ζςμπεπιθοπάρ

60,00% 40,00%

3. Πολιηιζμικέρ διαθοπέρ,
κοινωνικοοικονομικέρ ανιζόηηηερ

32,00% 44,00% 24,00%

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Διατείριζη ιδιαιηεροηήηων μαθηηών
1.1 Είδη μαθηζιακών δςζκολιών,
αιηιολογία, διαγνωζηική εκηίμηζη

60,00% 32,00% 8,00%
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Πολύ
λίγο

1.2 Δςζλεξία

52,00% 44,00% 4,00%

1.3 Ππώιμερ ενδείξειρ μαθηζιακών
δςζκολιών
1.4 Γνωζηικά και ζςναιζθημαηικά
σαπακηηπιζηικά μαθηηών με Μ.Δ.
1.5 Σπόποι ζηήπιξηρ ηων μαθηηών με
μαθηζιακέρ δςζκολίερ
1.6 Μαθηζιακέρ δςζκολίερ και
μεηαγνωζηικά πποβλήμαηα
1.7 σέζειρ αλληλεπίδπαζηρ
μαθηζιακών δςζκολιών και πποβλημάηων
1.8 ςνεπγαζία εκπαιδεςηικών και
γονέων

48,00% 32,00% 15,00% 5,00%
45,00% 47,00% 8,00%
52,00% 40,00% 8,00%
24,00% 48,00% 28,00%
35,00% 41,50% 24,50%
22,50% 48,00% 29,50%

1.9 Μελέηη πεπίπηωζηρ (…..)

44,00% 24,00% 28,00% 4,00%

1.10 Υαπιζμαηικοί μαθηηέρ

32,00% 48,00% 16,00% 4,00%

2. Προβλήμαηα ζσμπεριθοράς
2.1 Γενικά σαπακηηπιζηικά παιδιών με
πποβλήμαηα ζςμπεπιθοπάρ
2.2. Αιηίερ και παπάγονηερ πος
ενιζσύοςν ηη βία και ηα πποβλήμαηα
ζςμπεπιθοπάρ
2.3 Επιθεηικόηηηα

52,00% 36,00% 12,00%
56,00% 32,00% 12,00%
54,17% 29,17% 16,65%

2.4 Η ζημαζία ηηρ ζςνεπγαζίαρ
ζσολείος, γονέων και άλλων ειδικών
θοπέων για ηην ανηιμεηώπιζη
πποβλημάηων ζςμπεπιθοπάρ

30,00% 56,00% 10,00% 4,00%

2.5

60,00% 32,00% 8,00%

Φςσολογικό κλίμα ηηρ ηάξηρ.

2.6. ηπαηηγικέρ ανηιμεηώπιζηρ ηος
ζηπερ ηων εκπαιδεςηικών και ηων
μαθηηών
2.7 Διασείπιζη κπίζεων ζηο ζσολικό
πεπιβάλλον
2.8 Μελέηη πεπίπηωζηρ: βία,
επιθεηικόηηηα, θοβίερ
3. Πολιηιζμικές διαθορές,
κοινωνικοοικονομικές ανιζόηηηες
3.1 Πποζέγγιζη ηηρ εηεπόηηηαρ ζηο
ελληνικό ζσολείο
3.2 Απσέρ και μονηέλα διασείπιζηρ ηηρ
πολιηιζμικήρ εηεπόηηηαρ
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56,00% 32,00% 12,00%
48,00% 36,00% 16,00%
64,00% 16,00% 20,00%

32,00% 44,00% 24,00%
40,00% 35,00% 25,00%

3.3 Πποβλήμαηα διγλωζζίαρ Δίγλωζζη εκπαίδεςζη

36,00% 34,00% 13,00% 7,00%

3.4 Ο πόλορ ηος εκπαιδεςηικού

43,50% 36,00% 19,50%

3.5 Διδακηική ηηρ πολςπολιηιζμικήρ
ηάξηρ

35,00% 41,50% 24,50%

3.6 Εςπωπαϊκό portfolio γλωζζών

37,50% 25,00% 25,00% 12,50%



ςημ εοώςηρη: «πξιεπ θεμαςικέπ εμόςηςεπ θεχοείςε πιξ ρημαμςικέπ;», ξι
θεμαςικέπ εμόςηςεπ πξσ ρσγκέμςοχραμ ςα μεγαλύςεοα πξρξρςά ήςαμ:
1.1
1.2
1.5
2.5

Δίδη μαθηριακώμ δσρκξλιώμ, αιςιξλξγία, διαγμχρςική εκςίμηρη 92,00%
Δσρλενία 96,00%
Σοόπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςώμ με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ 92,00%
Χσυξλξγικό κλίμα ςηπ ςάνηπ 92,00%



ςημ εοώςηρη: «ρε πξιξ βαθμό θεχοείςε ικαμξπξιηςικό ςξμ ποξβλεπόμεμξ
διδακςικό υοόμξ ςηπ κάθε θεμαςικήπ εμόςηςαπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ;», ςξ
60,00% ςχμ εοχςηθέμςχμ απάμςηραμ όςι ξ διδακςικόπ υοόμξπ ήςαμ αοκεςά
έχπ πξλύ ικαμξπξιηςικόπ εμώ ςξ 40,00% ςχμ εοχςηθέμςχμ απάμςηραμ όςι ξ
διδακςικόπ υοόμξπ ήςαμ λίγξ ικαμξπξιηςικόπ.



ςημ εοώςηρη αμ δόθηκε σπξρςηοικςικό σλικό από ςξσπ επιμξοτχςέπ, ςξ
100,00% ςχμ εοχςηθέμςχμ απάμςηρε «μαι» και ρςημ εοώςηρη αμ ασςό ήςαμ
ανιόλξγξ χπ ποξπ ςξ πεοιευόμεμό ςξσ, ςξ 84,00% απάμςηρε όςι ςξ
σπξρςηοικςικό σλικό ήςαμ αοκεςά έχπ πξλύ ανιόλξγξ και ςξ 16,00% όςι ήςαμ
λίγξ ανιόλξγξ.



υεςικά με ςη ρσμεογαρία επιμξοτχςώμ και επιμξοτξύμεμχμ, ςξ 76,20%
ςχμ εοχςηθέμςχμ απάμςηραμ όςι η παοξσρίαρη ςχμ θεμαςικώμ εμξςήςχμ
ςξσ ποξγοάμμαςξπ από ςξσπ επιμξοτχςέπ ήςαμ αοκεςά έχπ πξλύ
ικαμξπξιηςική εμώ ςξ 23,80% απάμςηραμ όςι η παοξσρίαρη ήςαμ λίγξ
ικαμξπξιηςική.



ςημ εοώςηρη: «ρε πξιξ βαθμό θεχοείςε όςι ξ ςοόπξπ παοξσρίαρηπ ςχμ
θεμαςικώμ εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ποξώθηρε ςημ εμεογηςική
ρσμμεςξυή ραπ;», ςξ 60,00% απάμςηρε θεςικά εμώ ςξ 40,00% απάμςηρε λίγξ
έχπ πξλύ λίγξ.



ςημ εοώςηρη: «ρε πξιξ βαθμό θεχοείςε όςι ξι επιμξοτχςέπ ήςαμ κξμςά
ρςημ ποαγμαςικόςηςα ςξσ ρυξλείξσ;», ςξ 68,00% ςχμ εοχςηθέμςχμ
απάμςηραμ θεςικά εμώ έμα πξρξρςό 32,00% απάμςηραμ «λίγξ έχπ πξλύ
λίγξ».



ςημ εοώςηρη: «ρε πξιξ βαθμό υοηριμξπξιήθηκαμ από ςξσπ επιμξοτχςέπ
διάτξοεπ εκπαιδεσςικέπ ςευμικέπ;», ςα πξρξρςά πξσ δόθηκαμ ρε κάθε
εκπαιδεσςική ςευμική από ςξσπ επιμξοτξύμεμξσπ εκπαιδεσςικξύπ ήςαμ ςα
ενήπ:
Διρήγηρη: 79,16%
Ομάδεπ εογαρίαπ: 4,16%
Λελέςη πεοίπςχρηπ: 20,83%
σζήςηρη: 60,00%
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υεςικά με ςη γεμική απξςίμηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ, ρςημ εοώςηρη «πξιξ
ήςαμ ςξ κίμηςοξ για ςημ παοακξλξύθηρη ςξσ επιμξοτχςικξύ
ποξγοάμμαςξπ;», ξι απαμςήρειπ ςχμ εοχςηθέμςχμ εκπαιδεσςικώμ ήςαμ:
Ζ επαγγελμαςική ενέλινη: πξλύ-αοκεςά 43,48% λίγξ-πξλύ λίγξ 56,52%
Ζ υξοήγηρη εκπαιδεσςικξύ σλικξύ: πξλύ-αοκεςά 58,33% λίγξ-πξλύ λίγξ
41,67%
Ζ διεσκόλσμρη ςξσ καθημεοιμξύ έογξσ ρςημ ςάνη: πξλύ-αοκεςά 96,00%
λίγξ 4,00%
Ζ κάλσφη ποξρχπικξύ εμδιατέοξμςξπ: πξλύ-αοκεςά 100,00%
Ζ απόκςηρη βεβαίχρηπ παοακξλξύθηρηπ: πξλύ-αοκεςά 45,46% λίγξ-πξλύ
λίγξ 54,54%.



ςημ εοώςηρη: «ρε πξιξ βαθμό πιρςεύεςε όςι ςξ ποόγοαμμα αμςαπξκοίθηκε
ρςιπ ποξρδξκίεπ ραπ», ςξ 72,00% απάμςηραμ θεςικά.



ςημ εοώςηρη: «ρε πξιξ βαθμό πιρςεύεςε όςι ςξ ποόγοαμμα θα ραπ
βξηθήρει απξςελερμαςικά ρςημ καθημεοιμή διδακςική ποάνη;», ςξ 64,00%
απάμςηραμ θεςικά.



ςημ εοώςηρη αμ θα μπξοξύραμ μα απξκςήρξσμ ςιπ γμώρειπ πξσ πήοαμ με
άλλξ ςοόπξ, ςξ 61,90% απάμςηραμ αομηςικά.



Σέλξπ, ρςημ εοώςηρη: «ρε πξιξ βαθμό πιρςεύεςε όςι ςξ πεοιευόμεμξ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ: α) έδχρε μεγαλύςεοη έμταρη ρςη θεχοηςική καςάοςιρη β)
ερςιάρςηκε ρςημ διδακςική ποάνη και γ)επιδιώυθηκε ρσμδσαρμόπ θεχοίαπ
και ποάνηπ;» ςα πξρξρςά ςχμ απαμςήρεχμ ςχμ εοχςηθέμςχμ ήςαμ 95,83%,
50,00% και 41,67% αμςίρςξιυα.
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3ξ Π.Δ.Κ. ΑΘΗΝΑ

ύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

155

255

410

112

183

295

6

8

Σξ ρσγκεκοιμέμξ Π.Δ.Ι. διαθέςει δικέπ ςξσ αίθξσρεπ και ρσρςεγάζεςαι με ςξ 6ξ
και 8ξ Κύκειξ Πεοιρςεοίξσ ςχμ ξπξίχμ ςιπ αίθξσρεπ υοηριμξπξίηρε λόγχ μη
λειςξσογίαπ ςχμ ρυξλείχμ ςα αββαςξκύοιακα.
Σξ γεγξμόπ ασςό ρε ρσμδσαρμό με ςξ όςι είμαι από ςα μεγαλύςεοα ςηπ υώοαπ
και καλύπςει μια εκςεμή πεοιξυή ςηπ Αςςικήπ (Γ΄ Αθήμαπ και Δσςική Αςςική)
ξδήγηρε ρςξμ αουικό ρυεδιαρμό ςημ ποόβλεφη για ςη δημιξσογία 14 ςμημάςχμ
επιμξοτξύμεμχμ εκπαιδεσςικώμ, όρα και ςημ ποώςη πεοίξδξ σλξπξίηρηπ
ατξύ ςξ απξςέλερμα ήςαμ πξλύ ικαμξπξιηςικό.
Ο αοιθμόπ ςχμ εμδιατεοξμέμχμ πξσ σπέβαλαμ αίςηρη μα παοακξλξσθήρξσμ ςξ
επιμξοτχςικό ποόγοαμμα ήςαμ 410 εκπαιδεσςικξί, 155 Ποχςξβάθμιαπ και 255
Δεσςεοξβάθμιαπ Δκπαίδεσρηπ. Δπελέγηραμ όλξι ξι εμδιατεοόμεμξι
εκπαιδεσςικξί υχοίπ μα γίμει κλήοχρη, όπχπ ποξβλεπόςαμ ρςξ ςευμικό δελςίξ
ςξσ Έογξσ, επειδή ξ αοιθμόπ ςχμ αιςήρεχμ ήςαμ πεοίπξσ ίρξπ με ςξμ
ποξβλεπόμεμξ αοιθμό επιμξοτξύμεμχμ εκπαιδεσςικώμ.
Σξ 3ξ Π.Δ.Ι. ςηπ Αθήμαπ διαθέςει αοκεςό ενξπλιρμό ξ ξπξίξπ ρσμπληοώμεςαι
από ςξμ ενξπλιρμό ςχμ ρυξλείχμ με ςα ξπξία ρσρςεγάζεςαι, με ρσμέπεια όλα
ςα ςμήμαςα μα είμαι επαοκώπ ενξπλιρμέμα ώρςε μα ικαμξπξιξύμ όλεπ ςιπ
αμάγκεπ παοξσρίαρηπ ςχμ ειρηγήρεχμ ςχμ επιμξοτχςώμ. Σξμίζεςαι ιδιαίςεοα
ςξ γεγξμόπ όςι ξ ειδικόπ ρσμεογάςηπ είυε εγκαςαρςήρει ςξμ ενξπλιρμό ρε κάθε
ςμήμα από ςημ ποξηγξύμεμη ημέοα, ώρςε μα μη υάμεςαι πξλύςιμξπ υοόμξπ
καςά ςιπ ώοεπ ςηπ επιμόοτχρηπ.
Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ επιμξοτχςικήπ πεοιόδξσ ξ σπεύθσμξπ είυε ρσμευή
επικξιμχμία ςηλετχμική και ηλεκςοξμική με ςξσπ Διδικξύπ σμεογάςεπ και
ςξσπ επιμξοτχςέπ για λύρη ποξβλημάςχμ και παοξυή διεσκοιμίρεχμ.
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ύμξλξ

Β/θμια

410

ύμξλξ

Α/θμια

255

ΣΜΗΜΑΣΑ

Πάοεδοξπ ε.θ. Π.Θ.

Β/θμια

ΔΠΙΛΔΓΔΝΣΔ
ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟΙ

155

ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟΙ ΠΟΤ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ ΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Γοαμμαςέαπ 3ξσ
Π.Δ.Ι. Αθήμαπ

Π.Δ.Κ.

3Ο Π.Δ.Κ.
ΑΘΗΝΑ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ/
ΙΔΙΟΣΗΣΑ
ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ
Φαοάλαμπξπ
Μπαμπαοξύςρηπ

Α/θμια

ΑΙΣΗΔΙ
ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΩΝ

6ξ και 8ξ ΓΔΚ
Πεοιρςεοίξσ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ/
ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΙΚΟΤ
ΤΝΔΡΓΑΣΗ
Γεώογιξπ
Παπαγεχογίξσ

ύμξλξ

3ξ Π.Δ.Ι. Αθήμαπ

ΔΙΔΤΘΤΝΗ

Β/θμια

3Ο Π.Δ.Κ.
ΑΘΗΝΑ

ΔΠΙΜΟΡΥΩΣΙΚΟ
ΚΔΝΣΡΟ

Α/θμια

Π.Δ.Κ.

14

Δπίρηπ, επιρκέτςηκε ςα επιμξοτχςικά κέμςοα καςά ςιπ ώοεπ σλξπξίηρηπ ςξσ
χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ, ποξκειμέμξσ μα παοακξλξσθήρει ςη λειςξσογία ςξσ
κέμςοξσ και αοκεςέπ ειρηγήρειπ ςχμ επιμξοτχςώμ, και μα καςαγοάφει από
κξμςά ρςξιυεία για όλεπ ςιπ παοαμέςοξσπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
Δκςιμήρειπ - διαπιρςώρειπ ςχμ επιμξοτξύμεμχμ

Απανηήζεις δείγμαηος επιμορθούμενων 3ο ΠΕΚ Αθήνας 2η Φ άζη
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Καμβάμξμςαπ σπόφη ςα ρσμπληοχμέμα εοχςημαςξλόγια και ςιπ ρσμεμςεύνειπ
ςχμ επιμξοτξύμεμχμ παοξσριάζξμςαι ρςη ρσμέυεια ςα ρημαμςικόςεοα
ρσμπεοάρμαςα:


Ζ γεμική εκςίμηρη ςχμ εκπαιδεσςικώμ για ςξ ποόγοαμμα είμαι όςι ασςό
πέςσυε ςξσπ ρκξπξύπ ςξσ, υαοακςηοίρςηκε απαοαίςηςξ, ιδιαίςεοα
εμδιατέοξμ, υοήριμξ και απξςελερμαςικό για ςημ καθημεοιμή εκπαιδεσςική
ποακςική.



Οι επιμξοτχςέπ ρςη μεγαλύςεοη πλειξφητία ςξσπ ήςαμ εναιοεςικξί
καλύπςξμςαπ ςιπ ποξρδξκίεπ ςχμ επιμξοτξύμεμχμ.



Όλεπ ξι θεμαςικέπ εμόςηςεπ θεχοείςαι όςι ρσμδέξμςαι ρε μεγάλξ βαθμό με
ςιπ αμάγκεπ ςξσ εκπαιδεσςικξύ ςξσπ έογξσ. Θδιαίςεοη αματξοά έγιμε ρςιπ
θεμαςικέπ εμόςηςεπ «Μελέςη πεοίπςωρηπ», «Τοόπξι ρςήοινηπ ςωμ
μαθηςώμ….», «Εταομξγή ρςοαςηγικώμ ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρσμπεοιτξοάπ –
Μέρα ρςήοινηπ επιθσμηςήπ ρσμπεοιτξοάπ», όπξσ δόθηκαμ απαμςήρειπ και
λύρειπ με ρσγκεκοιμέμα παοαδείγμαςα ρε καθημεοιμά ποξβλήμαςα πξσ
καλξύμςαι μα αμςιμεςχπίρξσμ ξι εκπαιδεσςικξί ρςημ ςάνη.



σμτχμξύμ με ςξ γεγξμόπ όςι ςξ μεγαλύςεοξ πξρξρςό ςχμ ρσμμεςευόμςχμ
εκπαιδεσςικώμ ποξέουεςαι από ασςξύπ με λιγόςεοα από πέμςε υοόμια
σπηοερίαπ, επειδή ασςξί έυξσμ μεγαλύςεοη αμάγκη βξήθειαπ λόγχ
έλλειφηπ εμπειοίαπ εσκαιοιώμ επιμόοτχρηπ.
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Ιαςαγοάτεςαι η θεχοηςική καςεύθσμρη ρςιπ ειρηγήρειπ κάπξιχμ
επιμξοτχςώμ και η επιθσμία ςξσπ για βιχμαςική ποξρέγγιρη ςχμ
θεμαςικώμ εμξςήςχμ.



Ποξςείμεςαι η πεοιξδική επαμάληφη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ώρςε μα
επιμξοτχθεί μεγάλξπ αοιθμόπ εκπαιδεσςικώμ και η επαμάληφη για ςξσπ
ίδιξσπ εκπαιδεσςικξύπ αλλά με άλλεπ θεμαςικέπ πξσ θα ατξοξύμ και άλλα
ποξβλήμαςα ςηπ ρυξλικήπ ςάνηπ.



ημειώμεςαι, ςξ γεμικόςεοξ αίςημα ςχμ εκπαιδεσςικώμ, ξι επιμξοτώρειπ μα
σλξπξιξύμςαι όυι παοάλληλα με ςξ ρυξλείξ ξύςε ρε ημέοεπ αογιώμ, αλλά
καθημεοιμέπ με δικαιξλξγημέμη απξσρία ςξσπ από ςιπ ρυξλικέπ μξμάδεπ.

Δκςίμηρειπ - διαπιρςώρειπ - ποξςάρειπ ςχμ επιμξοτχςώμ
Από ςημ επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτχςώμ ποξκύπςξσμ ςα
ενήπ ρσμπεοάρμαςα:


Όλξι έδχραμ επιμξοτχςικό σλικό (ρημειώρειπ, πλήοηπ ειρηγήρειπ, ρυεςική
βιβλιξγοατία ρε έμςσπη και ηλεκςοξμική μξοτή) και μελέςεπ πεοιπςώρεχμ
με ρσγκεκοιμέμα παοαδείγμαςα για άμερη εταομξγή.



Σξμίζξσμ ςη θεςική ρςάρη ςχμ επιμξοτξύμεμχμ απέμαμςι ςξσπ, ςη διάθερη
για ρσμεογαρία και ςημ εμεογηςική ρσμμεςξυή καςά ςιπ επιμξοτχςικέπ
ώοεπ.



Φαοακςηοίζξσμ ςξ ποόγοαμμα επιςσυημέμξ, υοήριμξ και απαοαίςηςξ για
ςημ εκπαιδεσςική κξιμόςηςα με θεμαςικέπ εμόςηςεπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ
καοδιά ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ.



σμτχμξύμ ρςη μεγάλη ςξσπ πλειξφητία με ςημ αύνηρη ςχμ χοώμ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ, ποάγμα πξσ ςξσπ βξήθηρε απξςελερμαςικά ρςημ κάλσφη
ςχμ θεμαςικώμ εμξςήςχμ. Πξλλξί από ςξσπ επιμξοτχςέπ είυαμ ρσμμεςάρυει
και ρςημ ποώςη πεοίξδξ και είυαμ επιρημάμει ςημ αμάγκη αύνηρηπ ςχμ
χοώμ και ποόρθερηπ ρσγκεκοιμέμχμ θεμαςικώμ εμξςήςχμ, αιςήμαςα πξσ
ικαμξπξιήθηκαμ ρςη ρσγκεκοιμέμη πεοίξδξ σλξπξίηρηπ ςξσ επιμξοτχςικξύ
ποξγοάμμαςξπ, όπχπ διαπίρςχραμ και ξι ίδιξι.



Οι επιμξοτχςέπ ενέτοαραμ ςη δσραοέρκειά ςξσπ για ςη μεγάλη
καθσρςέοηρη ρςημ καςαβξλή ςξσ κόρςξσπ μεςακίμηρηπ και διαμξμήπ ςξσπ
καθώπ και ςηπ επιμξοτχςικήπ απξζημίχρηπ ςξσπ.



Εηςξύμ ςη δημιξσογία εμόπ μόμιμξσ μηςοώξσ επιμξοτχςώμ ώρςε μα
απξτεύγεςαι η γοατειξκοαςία ςηπ επαμειλημμέμηπ σπξβξλήπ αίςηρηπ για
επιλξγή ςξσπ ρςξ ποόγοαμμα.
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Π.Δ.Κ. ΠΔΙΡΑΙΑ

ΔΠΙΜΟΡΥΩΣΙΚΟ
ΚΔΝΣΡΟ

ΔΙΔΤΘΤΝΗ

Πειοαιάπ

Π.Δ.Ι. Πειοαιά
13ξ Γσμμάριξ
Πειοαιά

Μάνξπ

1ξ Δημ. υξλείξ
Μάνξσ

Π.Δ.Κ.
ΠΔΙΡΑΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ/
ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΔΙΔΙΚΟΤ
ΤΝΔΡΓΑΣΗ
Γεώογιξπ Μπαοαλόπ

Πεοιτεοειακόπ Δ/ςήπ
Μ. Αιγαίξσ

Δ/μςήπ 1ξσ Γσμμαρίξσ
Ρόδξσ

Δπίκ. Ιαθηγήςοια
Α..ΠΑΘ.Σ.Δ.Πάοεδοξπ ε.θ. Π.Θ.
ςημ πεοίξδξ ςηπ
διξογάμχρηπ

Β/θμια

226

217

443

175

184

359

8

ύμξλξ

Α/θμια

721

Β/θμια

ύμξλξ

447

ΣΜΗΜΑΣΑ

Α/θμια

Β/θμια

274

ύμξλξ

Α/θμια

Π.Δ.Κ.

ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟΙ ΠΟΤ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΑΝ ΣΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ύμξλξ

ΔΠΙΛΔΓΔΝΣΔ
ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΟΙ

Β/θμια

ΑΙΣΗΔΙ
ΔΚΠΑΙΔΔΤΣΙΚΩΝ

ΠΔΙΡΑΙΑ

Αυιλλέαπ
Καοαρμάμξγλξσ

Ιχάμμηπ ςαμαςίξσ
Γσμμάριξ
Δ/ςήπ ςξσ Γσμμαρίξσ
Κ.Σ. Αρςσπάλαιαπ Κ.Σ. Αρςσπάλαιαπ

Αρςσπάλαια

Π.Δ.Κ.

Αιςεοίμη
Καριμάςη

Ιχάμμηπ Καλύβαπ

1ξ Γσμμάριξ Ρόδξσ

Ρόδξπ

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ/
ΙΔΙΟΣΗΣΑ
ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ

Τπξδ/μςήπ Π.Δ.Ι.
Πειοαιά

Α/θμια

Π.Δ.Κ.

7+1*

16

* Σξ έμα ςμήμα ςηπ Αρςσπάλαιπ ήςαμ μεικςό, με εκπαιδεσςικξύπ και Ποχςξβάθμιαπ και Δεσςεοξβάθμιαπ
εκπαίδεσρηπ.

Οι επιμξοτξύμεμξι ξι ξπξίξι σπέβαλαμ αίςηρη ποξπ ςξ Π.Θ. για ρσμμεςξυή ςξσπ
ρςξ Ποόγοαμμα αμήλθαμ ρσμξλικά ρε 800 εκπαιδεσςικξύπ και από ασςξύπ
κληοώθηκαμ 443. Κόγχ έκςακςχμ καιοικώμ ρσμθηκώμ, κοίθηκε αμαγκαίξ η
κλήοχρη μα γίμει ςημ Παοαρκεσή 22 Υεβοξσαοίξσ 2008 ρςιπ 14.00 ρςξ
Παιδαγχγικό Θμρςιςξύςξ ρςξ υώοξ ςχμ γοατείχμ ςξσ Σμήμαςξπ Ανιξλόγηρηπ και
Δπιμόοτχρηπ ςξσ Παιδαγχγικξύ Θμρςιςξύςξσ για όλα ςα ενακςιμχμέμα κέμςοα
ςξσ Π.Δ.Ι., με ςημ παοξσρία ςοιώμ Παοέδοχμ ςξσ Παιδαγχγικξύ Θμρςιςξύςξσ
και δύξ απξρπαρμέμχμ ρςξ Π.Θ. εκπαιδεσςικώμ.
Σξ επιμξοτχςικό ποόγοαμμα σλξπξιήθηκε κάθε άββαςξ από ςιπ 8.30 μέυοι
ςιπ 14.35 και κάθε Ισοιακή από ςιπ 09.30 μέυοι ςιπ 14.00 με εναίοερη ςξ
επιμξοτχςικό κέμςοξ ςξσ Πειοαιά όπξσ ςξ ποόγοαμμα σλξπξιήθηκε κάθε
άββαςξ από ςιπ 8.30 μέυοι ςιπ 14.20 και κάθε Ισοιακή από ςιπ 09.30 μέυοι ςιπ
13.50 και ςξ επιμξοτχςικό κέμςοξ ςηπ Αρςσπάλαιαπ όπξσ ςξ ποόγοαμμα
σλξπξιήθηκε ποχιμέπ και απξγεσμαςιμέπ ώοεπ καθ’ όλη ςη διάοκεια ςηπ
εβδξμάδαπ.
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Ιαθ’ όλη ςη διάοκεια ςηπ οξήπ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ, πεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ
ημεοώμ διεναγχγήπ ςξσ, σπήονε ρσμευήπ και αμτίδοξμη ςηλετχμική
επικξιμχμία ςηπ σπεσθύμξσ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ, με ςξσπ Διδικξύπ σμεογάςεπ
και ςξσπ επιμξοτχςέπ, ώρςε μα σπάουει εμημέοχρη για ςημ πξοεία ςηπ
σλξπξίηρηπ ςηπ επιμξοτχςικήπ διαδικαρίαπ. Δπίρηπ ποαγμαςξπξιήθηκαμ
επιρκέφειπ, από ςημ σπεύθσμξ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ, ρςιπ 12/1/2008 και
13/1/2008 ρςξ επιμξοτχςικό κέμςοξ ςξσ Π.Δ.Κ. Πειοαιά, ρςιπ 26/1/2008 ρςξ
επιμξοτχςικό κέμςοξ ςηπ Νάνξσ, ρςιπ 9/2/2008 και 10/2/2008 ρςξ
επιμξοτχςικό κέμςοξ ςηπ Ρόδξσ και ρςιπ 16/2/2008 και 17/2/2008 επίρηπ
ρςξ επιμξοτχςικό κέμςοξ ςξσ Π.Δ.Κ. Πειοαιά, πάμςξςε καςά ςιπ ώοεπ
σλξπξίηρηπ ςξσ χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ, ποξκειμέμξσ μα καςαγοατεί,
άμερα, όλη η δξμή ςξσ Ποξγοάμμαςξπ και μα ρσζηςηθξύμ με ςξσπ
επιμξοτξύμεμξσπ όλεπ ξι παοαςηοήρειπ ςξσπ ρυεςικά, με όλεπ ςιπ ρσμιρςώρεπ
ςξσ Ποξγοάμμαςξπ. ςξ επιμξοτχςικό κέμςοξ ςξσ Π.Δ.Κ. Πειοαιά,
ποαγμαςξπξιήθηκαμ επιρκέφειπ, από ςημ σπεύθσμξ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ ρςημ
έμαονη πξσ έγιμε υαιοεςιρμόπ ρςξσπ επιμξοτξύμεμξσπ και ελέυθηραμ ξι ρςόυξι
ςξσ Ποξγοάμμαςξπ και ρςη λήνη πξσ έγιμε πξιξςική Ανιξλόγηρη ςξσ
Ποξγοάμμαςξπ, μέρα από ςιπ παοαςηοήρειπ ςχμ επιμξοτξύμεμχμ.
ςξ επιμξοτχςικό κέμςοξ Νάνξσ ξ ρεμιμάοιξ διενήυθη υχοίπ ιδιαίςεοα
ποξβλήμαςα, με εναίοερη ςξ αββαςξκύοιακξ 26-27 Θαμξσαοίξσ 2008, ςξ ξπξίξ
λόγχ δσρμεμώμ καιοικώμ ρσμθηκώμ, μεςατέοθηκε ρςξ ςέλξπ ςξσ
Πξογοάμμαςξπ (αββαςξκύοιακξ 23-24/2/2008).
ςξ επιμξοτχςικό κέμςοξ Αρςσπάλαιαπ η ποξρέλεσρη ςχμ επιμξοτχςώμ και
ςχμ επιμξοτξύμεμχμ γιμόςαμ πάμςα έγκαιοα. Σξ χοξλόγιξ ποόγοαμμα
ςηοήθηκε ασρςηοά. Δεμ παοξσριάρςηκε η αμάγκη για αλλαγέπ ρςη λειςξσογία
– εταομξγή ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
Σξ Ποόγοαμμα ποαγμαςξπξιήθηκε ρε υώοξσπ
ξλξκληοώθηκε υχοίπ ρημαίμξμςα ποξβλήμαςα.

ρυξλικώμ

μξμάδχμ

και

σγκεκοιμέμα, ρςξ 13ξ Γσμμάριξ Πειοαιά, έδοα ςξσ Π.Δ.Κ. Πειοαιά ςξ
Ποόγοαμμα σπξρςηοίυθηκε με όρη σλικξςευμική σπξδξμή διαθέςει ςξ Π.Δ.Ι.
Πειοαιά και με όρη καςέρςη δσμαςόμ μα ποξμηθεσςεί από ρυξλεία. ςη Νάνξ ςξ
ρυξλείξ, μέρχ ςξσ διεσθσμςή ςξσ, παοείυε όλα ςα μέρα και ςα σλικά για ςημ
αποόρκξπςη διεναγχγή ςξσ ποξγοάμμαςξπ. ςξ 1ξ Γσμμάριξ Ρόδξσ από ςημ
πλεσοά ςξσ κέμςοξσ δόθηκε κάθε σλικξςευμική σπξρςήοινη, η ξπξία ζηςήθηκε
από ςξσπ επιμξοτχςέπ, όπχπ τχςξςσπίεπ ςξσ εκπαιδεσςικξύ σλικξύ, Ζ/Τ και
βιμςεξποξβξλείπ. Σέλξπ, ρςξ Γσμμάριξ με Λσκειακέπ Σάνειπ Αρςσπάλαιαπ η
σλικξςευμική σπξδξμή ήςαμ επαοκήπ και ξι αμςίρςξιυεπ αμάγκεπ καλύτθηκαμ
από ςξ ίδιξ ςξ επιμξοτχςικό κέμςοξ.
σμπεοάρμαςα και απξςελερμαςικόςηςα ςξσ ποξγοάμμαςξπ
Σα απξςελέρμαςα ςηπ πξιξςικήπ και πξρξςικήπ έοεσμαπ από ςημ αμάλσρη ςχμ
αμςίρςξιυχμ ανιξλξγικώμ εογαλείχμ -ρσμεμςεύνειπ και παοαςηοήρειπ για ςημ
πξιξςική έοεσμα και εοχςημαςξλόγια για ςημ πξρξςική έοεσμα- όπχπ και ξι
ςξπξθεςήρειπ ςχμ επιμξοτχςώμ και επιμξοτξύμεμχμ ρςιπ ρσμαμςήρειπ με ςημ
σπεύθσμξ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ, δικαίχραμ ςιπ ποξρπάθειεπ όλχμ ςχμ
ρσμςελερςώμ ςηπ διξογάμχρηπ.
Όλεπ ξι διαδικαρίεπ ποξεςξιμαρίαπ και σλξπξίηρηπ είυαμ χπ κεμςοικό ρςόυξ μα
πληοχθεί ξ ρκξπόπ ςξσ Έογξσ πξσ ήςαμ η αμαβάθμιρη ςξσ πξλσδιάρςαςξσ
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οόλξσ ςχμ Δκπαιδεσςικώμ και, καςά ρσμέπεια, η βελςίχρη ςηπ
απξςελερμαςικόςηςάπ ςξσπ, ποξκειμέμξσ μα αμςιμεςχπίζξσμ με επιςσυία ςιπ
ρύγυοξμεπ ποξκλήρειπ πξσ ρσμδέξμςαι ςόρξ με ςξσπ μαθηςέπ, όρξ και με ςξμ
πξιξςικό εκρσγυοξμιρμό ςηπ εκπαιδεσςικήπ διαδικαρίαπ. Ιαςά ςημ επιμόοτχρη,
ιδιαίςεοη έμταρη δόθηκε ρςη βιχμαςική ποξρέγγιρη ςχμ θεμάςχμ, ρςημ
ανιξπξίηρη μεθόδχμ επίλσρηπ ποξβλημάςχμ, καθώπ και ρςη ρύμδερη ςηπ
θεχοίαπ με ςημ εκπαιδεσςική ποαγμαςικόςηςα.
Παοαςηοήρειπ Διδικώμ σμεογαςώμ
Οι ρσμαμςήρειπ ςηπ σπεσθύμξσ ςξσ Ποξγοάμμαςξπ ρςιπ επιςόπιεπ επιρκέφειπ ρςα
Δπιμξοτχςικά κέμςοα με ςξσπ Διδικξύπ σμεογάςεπ και ςξσπ επιμξοτξύμεμξσπ
ξδήγηραμ ρςιπ ενήπ διαπιρςώρειπ:


Ζ ρσμμεςξυή ςχμ επιμξοτξύμεμχμ σπήονε μεγάλη, με εναίοερη ςξ ςμήμα
Ποχςξβάθμιαπ ςηπ Ρόδξσ πξσ σπήοναμ πξλλέπ απξσρίεπ επιμξοτξύμεμχμ.



Ζ απξςελερμαςικόςηςα ςξσ ποξγοάμμαςξπ κοίθηκε από ικαμξπξιηςική μέυοι
απόλσςα επιςσυήπ. Από ςξσπ επιμξοτξύμεμξσπ ρςξ ρύμξλό ςξσπ,
διαςσπώθηκαμ πξλύ θεςικά ρυόλια. Σξ πεοιευόμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ήςαμ
άμερξ και βιχμαςικό με απξςέλερμα ςξ άμερξ εμδιατέοξμ ςχμ
εκπαιδεσόμεμχμ για ςξ ποόγοαμμα.



Οι ρυέρειπ επιμξοτχςώμ και επιμξοτξύμεμχμ πάμςα ήςαμ τιλικέπ και
θεομέπ. Ασςό διαπιρςχμόςαμ ρςξ υοόμξ ςχμ διαλειμμάςχμ και καςά ςη λήνη
και ςημ απξυώοηρη, ξπόςε ξι ρσζηςήρειπ και ξ ρυξλιαρμόπ ςχμ θεμάςχμ
ρσμευίζξμςαμ για πξλλή επιπλέξμ ώοα. Ζ πξιόςηςα ςχμ ειρηγήρεχμ ήςαμ
σφηλή και επιρςημξμικά επίκαιοη. Οι επιμξοτξύμεμξι ρσυμά επιζηςξύραμ
ρσγκεκοιμέμεπ απαμςήρειπ ρςα δικά ςξσπ ρυξλικά ποξβλήμαςα και ρςιπ
ρσγκεκοιμέμεπ ρυξλικέπ ρσμθήκεπ ςξσ πεοιβάλλξμςόπ ςξσπ.

Πξιξςική αμάλσρη ςχμ ρσμεμςεύνεχμ ςχμ επιμξοτξύμεμχμ
Από ςημ επενεογαρία ςχμ ρσμεμςεύνεχμ ςχμ επιμξοτξύμεμχμ, ρσμάγξμςαι ςα
ενήπ ρσμπεοάρμαςα:


Ζ επικξιμχμία ςχμ επιμξοτξύμεμχμ με ςημ σπεύθσμη ςξσ Ποξγοάμμαςξπ και
ςξσπ Διδικξύπ σμεογάςεπ και η εμημέοχρή ςξσπ για ςξ Ποόγοαμμα
(ρσμμεςξυή, Ω.Π., πεοιευόμεμξ, ποξϋπξθέρειπ – σπξυοεώρειπ) ήςαμ πξλύ
ικαμξπξιηςική.



Σξ ξσριαρςικόςεοξ κίμηςοξ για ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςξ Ποόγοαμμα ήςαμ ςξ
εμδιατέοξμ για ποξρχπική βελςίχρη.



Ζ διάοκεια ςξσ Ποξγοάμμαςξπ (80 ώοεπ) θεχοήθηκε ικαμξπξιηςική, ήςαμ
όμχπ κξσοαρςικό ςξ ρσμευέπ Ποόγοαμμα. Ηα ήςαμ ποξςιμόςεοξ μα
αμαπςσυθεί ρε πεοιρρόςεοα αββαςξκύοιακα με εμδιάμερη παύρη.



Ζ παοξυή ςξσ επιμξοτχςικξύ σλικξύ ρε ηλεκςοξμική μξοτή και η έγκαιοη
παοάδξρή ςξσ από ςξσπ επιμξοτχςέπ, ικαμξπξίηρε ιδιαίςεοα ςξσπ
επιμξοτξύμεμξσπ.



Ιαςά ςημ ποξρέγγιρη όλχμ ςχμ θεμαςικώμ πεδίχμ, από ςξσπ επιμξοτχςέπ
ιδιαίςεοη έμταρη θα ποέπει μα δξθεί ρε ποαγμαςικέπ καςαρςάρειπ και
ποξβλήμαςα ςηπ ελλημικήπ ποαγμαςικόςηςαπ και ρε βιχμαςικέπ
ποξρεγγίρειπ.
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Σξ Ποόγοαμμα υαοακςηοίρςηκε πξλύ επξικξδξμηςικό και η επιλξγή ςχμ
θεμαςικώμ πεδίχμ και ςχμ αμςίρςξιυχμ εμξςήςχμ αμςαπξκοίθηκε ρςιπ
ποξρδξκίεπ και ςιπ αμάγκεπ ςχμ επιμξοτξύμεμχμ.



Από πξλλξύπ επιμξοτξύμεμξσπ διαςσπώθηκε η αμάγκη διεύοσμρηπ –
αμάπςσνηπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςχμ θεμαςικώμ εμξςήςχμ και κας’ αμάγκη ςηπ
υοξμικήπ διάοκειαπ αμάλξγξσ Ποξγοάμμαςξπ ρςξ μέλλξμ.



Ζ παοξσρία ςχμ παμεπιρςημιακώμ και ενειδικεσμέμχμ επιρςημόμχμ ήςαμ
επιθσμηςή από όλξσπ, εμώ κοίθηκε απαοαίςηςξπ ξ ρσμςξμιρμόπ ςχμ
ειρηγηςώμ για ςημ καλύςεοη εκμεςάλλεσρη ςξσ υοόμξσ.

Πξρξςική αμάλσρη ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτχςώμ
Από ςη ρςαςιρςική επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτχςώμ
ρσμάγξμςαι ςα ενήπ ρσμπεοάρμαςα:


Οι επιμξοτχςέπ έκοιμαμ όςι ςξ Ποόγοαμμα ήςαμ αοκεςά έχπ πξλύ
ικαμξπξιηςικό χπ ποξπ:
•

ςημ ξογάμχρη, ςξ ρσμςξμιρμό και ςη διξικηςική σπξρςήοινή ςξσ

•

ςημ σλικξςευμική σπξδξμή ςξσ Π.Δ.Ι. και

•

ςη ρσμεογαρία με ςα μέλη ςηπ επιρςημξμικήπ ξμάδαπ, ςημ σπεύθσμξ ςξσ
Ποξγοάμμαςξπ και ςξσπ ειδικξύπ ρσμεογάςεπ.



Ζ επιλξγή ςχμ θεμαςικώμ πεδίχμ ρε ρυέρη με ςξ ρκξπό και ςξσπ ρςόυξσπ
ςξσ ήςαμ ξοθή με διατξοξπξίηρη ρςιπ δύξ ςελεσςαίεπ εμόςηςεπ «3.3 Τξ
ξλξήμεοξ ρυξλείξ» και κσοίχπ «3.2 Εσοωπαϊκό Portfolio», ξι ξπξίεπ και
θεώοηραμ όςι εμδιέτεοαμ λιγόςεοξ ςξσπ επιμξοτξύμεμξσπ.



Ζ υοξμική διάοκεια ςξσ Ποξγοάμμαςξπ θεχοήθηκε όςι θα έποεπε μα
καςαμέμεςαι διατξοεςικά, με διάθερη πεοιρρόςεοξσ υοόμξσ κσοίχπ ρςα δύξ
ποώςα θεμαςικά πεδία, και ειδικόςεοα ρςιπ εμόςηςεπ 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.4
και 2.6.

Ωπ ποξβλήμαςα επιρημάμθηκαμ :


Ο ρσμπιερμέμξπ υοόμξπ για ςημ αμάπςσνη ςξσ ποξγοάμμαςξπ (ρσμευόμεμα
αββαςξκύοιακα), με απξςέλερμα ςημ κόπχρη ςχμ εκπαιδεσςικώμ και



η «σπεορσγκέμςοχρη ρςόυχμ και η ποξρπάθεια έμςανηπ πξλσδιάρςαςχμ
θεμαςικώμ πεδίχμ ςασςόυοξμα, με κίμδσμξ απξρπαρμαςικόςηςαπ».



Οι εκπαιδεσςικέπ ςευμικέπ ξι ξπξίεπ ανιξπξιήθηκαμ από ςξσπ επιμξοτχςέπ,
ρύμτχμα με ςα εοχςημαςξλόγια πξσ ρσμπλήοχραμ, ήςαμ καςά ρειοά
ρσυμόςηςαπ η ειρήγηρη , η μελέςη πεοίπςχρηπ και ξι ξμάδεπ εογαρίαπ, εμώ
ρε μικοόςεοξ πξρξρςό υοηριμξπξίηραμ άλλεπ μεθόδξσπ, όπχπ ςξ παίνιμξ
οόλχμ, ςξμ καςαιγιρμό ιδεώμ, ςημ επίδεινη και ςη ρσζήςηρη.

Από ςη ρςαςιρςική αμάλσρη ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτξύμεμχμ
παοαςηοξύμε:
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Παοαςηοξύμε όςι ξι πεοιρρόςεοξι από ςξσπ επιμξοτξύμεμξσπ (36 άςξμα) είμαι «πξλύ» ή
«αοκεςά» ικαμξπξιημέμξι από ςξ ρσμςξμιρμό και ςη διξικηςική σπξρςήοινη ςξσ
ποξγοάμμαςξπ.

ςξσπ επόμεμξσπ ςοειπ πίμακεπ βλέπξσμε ςξ βαθμό ικαμξπξίηρηπ ςχμ επιμξοτξύμεμχμ από
ςημ επιλξγή ρσγκεκοιμέμχμ θεμαςικώμ πεδίχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
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ςξσπ επόμεμξσπ 13 πίμακεπ βλέπξσμε ςιπ απαμςήρειπ ςχμ επιμξοτξύμεμχμ ρε ρυέρη με ςξ
πόρξ θεχοξύμ όςι ςξ πεοιευόμεμξ ςχμ θεμαςικώμ εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμδέεςαι με
ςιπ αμάγκεπ ςξσ εκπαιδεσςικξύ ποξγοάμμαςξπ.
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Όρξμ ατξοά ςημ "επάοκεια διδακςικξύ υοόμξσ", παοαςηοξύμε όςι ξι πεοιρρόςεοξι (64%) ήςαμ
"πξλύ" ή "αοκεςά" ικαμξπξιημέμξι. Αμςίθεςα, ξι σπόλξιπξι 17 επιμξοτξύμεμξι (36%) είμαι "λίγξ"
ή "πξλύ λίγξ" ικαμξπξιημέμξι.
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ςη ρσμέυεια οχςήραμε ςξσπ επιμξοτξύμεμξσπ μα μαπ πξσμ ςοειπ εμόςηςεπ, ρςιπ ξπξίεπ θα
έποεπε μα ατιεοχθεί πεοιρρόςεοξπ υοόμξπ.
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ςιπ επόμεμεπ πέμςε εοχςήρειπ ξι επιμξοτξύμεμξι εοχςήθηκαμ ρε ρυέρη με ςξ κίμηςοό ςξσπ
μα παοακξλξσθήρξσμ ςημ επιμόοτχρη, καθώπ και με ςξ βαθμό ρςξμ ξπξίξ ςξ κίμηςοξ ασςό
ήςαμ ρημαμςικό. Σα κίμηςοα ήςαμ η επαγγελμαςική ενέλινη, η υξοήγηρη εκπαιδεσςικξύ
σλικξύ, η διεσκόλσμρη ςξσ καθημεοιμξύ έογξσ ρςημ ςάνη, η κάλσφη ποξρχπικξύ
εμδιατέοξμςξπ και η απόκςηρη βεβαίχρηπ παοακξλξύθηρηπ.
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Σέλξπ, ρςξσπ επόμεμξσπ ςοειπ πίμακεπ βοίρκξμςαι ξι απαμςήρειπ ςχμ ρσμμεςευόμςχμ ρε ρυέρη
με ςξ επίκεμςοξ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (θεχοηςική, διδακςική ποάνη ή
ρσμδσαρμόπ θεχοίαπ και ποάνηπ). Παοαςηοξύμε όςι ςξ ποόγοαμμα κοίθηκε από ςξσπ
επιμξοτξύμεμξσπ όςι ήςαμ "θεχοηςικό".
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σμδσαρμόπ θεχοίαπ και ποάνηπ
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