1ξ Ο.Δ.Ι. ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ

Ο.Δ.Ι.

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Ηερραλξμίκη

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

Ζμαθία

1ξ Δημ. Ρυξλείξ
Βέοξιαπ

1Ξ Ο.Δ.Ι.
ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ

Ρύομχ
Βαψοαμίδξσ,

Yπξδ/μςοια 1ξσ Ο.Δ.Ι.
Ηερ/μίκηπ

Δσάγγελξπ
Δημόπξσλξπ

Δλέμη ζελέπηΓιαμμάςξσ

Δ/μςήπ 1ξσ Δημ.
Ρυξλείξσ Βέοξιαπ

Οάοεδοξπ ε.θ. Ο.Θ.

Ηεόδχοξπ
Φαοίκξγλξσ

ξ

Οέλλα

1 ΓΔΚ Έδερραπ

Οιεοία

9ξσ Δημ. Ρυξλείξ
Ιαςεοίμηπ

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Δ/μςήπ 1ou ΓΔΚ Έδερραπ

Μικόλαξπ
Λπακιαοόπξσλξπ
Σπξδ/μςήπ 9ξσ Δημ.
Ρυξλείξσ Ιαςεοίμηπ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

ΛΖΛΑΑ

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

660

176

177

353

166

151

317

6

6

Ζ ξογάμχρη, ξ ρσμςξμιρμϊπ και η διξικηςική σπξρςήοινη ςξσ ποξγοάμμαςξπ
αμαγμχοίρςηκε απϊ ϊλξσπ ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ χπ ιδιαίςεοα ικαμξπξιηςική,
εμό η ρσμεογαρία με ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ και ςξσπ επιμξοτχςέπ με ςξ
Οαιδαγχγικϊ Θμρςιςξϋςξ σπήονε άοιρςη.
Ζ σλικξςευμική σπξδξμή ςχμ επιμξοτχςικόμ κέμςοχμ αμςαπξκοίθηκε ρςιπ
αμάγκεπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ εμό ξ ρκξπϊπ και ξι ρςϊυξι ςξσ ποξγοάμμαςξπ
κάλσφαμ ςιπ πεοιρρϊςεοεπ αμάγκεπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ.
Δπειδή ξ αοιθμϊπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ πξσ σπέβαλαμ αίςηρη ποξπ ςξ Ο.Θ.
νεπεομξϋρε ςξμ αοιθμϊ πξσ είυε αουικά ποξβλετθεί ρςξ Έογξ, υοειάρςηκε μα
γίμει δημϊρια κλήοχρη. Κϊγχ έκςακςχμ καιοικόμ ρσμθηκόμ, κοίθηκε αμαγκαίξ
η κλήοχρη μα γίμει ςημ Οαοαρκεσή 22 Τεβοξσαοίξσ 2008 ρςιπ 14.00 ρςξ
Οαιδαγχγικϊ Θμρςιςξϋςξ ρςξ υόοξ ςχμ γοατείχμ ςξσ μήμαςξπ Ανιξλϊγηρηπ και
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Ρύμξλξ

Α/θμια

345

Β/θμια

Ρύμξλξ

314

Α/θμια

Β/θμια

1Ξ Ο.Δ.Ι.
ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

12

Δπιμϊοτχρηπ ςξσ Οαιδαγχγικξϋ Θμρςιςξϋςξσ για ϊλα ςα ενακςιμχμέμα κέμςοα
ςξσ Ο.Δ.Ι., με ςημ παοξσρία ςοιόμ Οαοέδοχμ ςξσ Οαιδαγχγικξϋ Θμρςιςξϋςξσ
και δϋξ απξρπαρμέμχμ ρςξ Ο.Θ. εκπαιδεσςικόμ.
Ζ ρσμεογαρία με ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ ήςαμ άοιρςη καθ’ ϊλη ςη διάοκεια
ςξσ Οοξγοάμμαςξπ και σπήουε ρσυμή ςηλετχμική επικξιμχμία ποξκειμέμξσ μα
αμςιμεςχπιρςξϋμ ςα ποξβλήμαςα πξσ παοξσριάζξμςαμ.
Οοιμ ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ έγιμε επίρκεφη απϊ ςημ σπεϋθσμη
ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ρςξ Ο.Δ.Ι. Ηερραλξμίκηπ (22-03-2008) και ρςξ Ο.Δ.Ι.
Βέοξιαπ (23-03-2008) καςά ςιπ όοεπ σλξπξίηρηπ ςξσ χοξλϊγιξσ
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 ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ.
Ρκξπϊπ ασςήπ ςηπ επίρκεφηπ ήςαμ μα δξθεί η δσμαςϊςηςα ρςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ μα ρσζηςήρξσμ με μέλξπ ςηπ Ξμάδαπ Έογξσ για ςξ
Οοϊγοαμμα και μα καςαθέρξσμ ςιπ ποξςάρειπ ςξσπ για ςη βελςίχρη ςξσ. Λε ςξμ
ςοϊπξ ασςϊ ρσγκεμςοόθηκαμ ρημαμςικέπ παοαςηοήρειπ πξσ δεμ
πεοιλαμβάμξμςαμ ρςα εοχςημαςξλϊγια ανιξλϊγηρηπ ποξκειμέμξσ μα
ανιξπξιηθξϋμ ρςξ ρυεδιαρμϊ ποξγοαμμάςχμ ρςξ μέλλξμ.
Ρςαςιρςική αμάλσρη
Απϊ ςημ αουική επενεογαρία ςξσ 10% ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ καθόπ και ςιπ
ρσμεμςεϋνειπ πξσ έγιμαμ ρςξσπ επιμξοτχςέπ και ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ
διαπιρςόθηκε ϊςι η επιλξγή ςχμ θεμαςικώμ πεδίχμ ςξσ εκςεςαμέμξσ
Οοξγοάμμαςξπ ςχμ 80 χοόμ ήςαμ ιδιαίςεοα επιςσυημέμη διϊςι ατξοξϋρε
ποξβλήμαςα και δσρκξλίεπ με ςιπ ξπξίεπ έουεςαι αμςιμέςχπξπ κάθε
εκπαιδεσςικϊπ.
Διδικϊςεοα διαπιρςόθηκε ϊςι:


ρϋμτχμα με ςημ αμάλσρη ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ, η επιλξγή ςηπ θεμαςικήπ
εμϊςηςαπ «Οοξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ» αμςαπξκοίμεςαι πεοιρρϊςεοξ ρςιπ
επιμξοτχςικέπ αμάγκεπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ (Λ.Ξ. = 3,6) με μικοή ϊμχπ
διατξοά απϊ ςιπ εμϊςηςεπ «Διαυείοιρη ιδιαιςεοξςήςχμ μαθηςόμ» (Λ.Ξ. =
3,4) και «Οξλιςιρμικέπ διατξοέπ» (Λ.Ξ.= 3,3),



ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμδεϊςαμ
άμερα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ έογξσ ςχμ επιμξοτξσμέμχμ,



η ξογάμχρη και ξ ρσμςξμιρμϊπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ήςαμ ικαμξπξιηςικά (Λ.Ξ.
= 3,6),



η σλικξςευμική σπξδξμή ήςαμ ικαμξπξιηςική, ξι αίθξσρεπ διέθεςαμ
διαταμξρκϊπια, βιμςεξποξβξλείπ και τξοηςξϋπ σπξλξγιρςέπ,



η επιλξγή ςξσ ςϊπξσ σλξπξίηρηπ ενσπηοεςξϋρε ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ πξσ
μεςακιμξϋμςαμ και απϊ ςιπ γϋοχ πεοιξυέπ (Λ.Ξ. = 3,6),



ξ υοϊμξπ σλξπξίηρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ικαμξπξιξϋρε μεγάλξ μέοξπ ςχμ
επιμξοτξϋμεμχμ,



απϊ ςξ 1ξ θεμαςικό πεδίξ ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ
θεόοηρε χπ πιξ επιςσυημέμη ςημ επιλξγή ςηπ εμϊςηςαπ «Δίδη μαθηριακόμ
δσρκξλιόμ, αιςιξλξγία, διαγμχρςική εκςίμηρη» (Λ.Ξ. = 3,5),
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απϊ ςξ 2ξ θεμαςικό πεδίξ ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ
θεόοηρε χπ πιξ επιςσυημέμη ςημ επιλξγή ςηπ εμϊςηςαπ «Γεμικά
υαοακςηοιρςικά παιδιόμ με ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ» (Λ.Ξ. = 3,6),



απϊ ςξ 3ξ θεμαςικό πεδίξ ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ
θεόοηρε χπ πιξ επιςσυημέμη ςημ επιλξγή ςηπ εμϊςηςαπ «Αουέπ και μξμςέλα
διαυείοιρηπ ςηπ πξλιςιρμικήπ εςεοϊςηςαπ» (Λ.Ξ. = 3,4),



ξι επιμξοτχςέπ έδχραμ σπξρςηοικςικϊ σλικϊ με ανιϊλξγξ πεοιευϊμεμξ,



ξι επιμξοτξϋμεμξι ήςαμ ικαμξπξιημέμξι απϊ ςημ πλειξφητία ςχμ
επιμξοτχςόμ ξι ξπξίξι είυαμ επιρςημξμική καςάοςιρη αλλά και ποακςική
εμπειοία (Λ.Ξ. βαθμξϋ ικαμξπξίηρηπ > 3 ρε ϊλεπ ςιπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ),



ξ ςοϊπξπ αμάπςσνηπ και παοξσρίαρηπ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ ποξόθηρε
ςημ εμεογηςική ρσμμεςξυή ςχμ επιμξοτξσμέμχμ. Ξι επιμξοτχςέπ
υοηριμξπξίηραμ πεοιρρϊςεοξ ςημ ειρήγηρη και ςη ρσζήςηρη,



ξι επιμξοτχςέπ γμόοιζαμ ςιπ ποαγμαςικέπ ρσμθήκεπ ςηπ ελλημικήπ ςάνηπ και
υοηριμξπξιξϋραμ παοαδείγμαςα ποακςικήπ εταομξγήπ,



κίμηςοξ ςχμ εκπαιδεσςικόμ για ςημ παοακξλξϋθηρη ςξσ επιμξοτχςικξϋ
ποξγοάμμαςξπ απξςέλεραμ ςα ρημαμςικά ποξβλήμαςα πξσ αμςιμεςχπίζξσμ
καθημεοιμά ρςη διδακςική ποάνη αλλά και η κάλσφη ποξρχπικόμ
εμδιατεοϊμςχμ (Λ.Ξ. = 3,9).

ξ ποϊγοαμμα ταίμεςαι πχπ αμςαπξκοίθηκε ρςιπ ποξρδξκίεπ ςχμ
επιμξοτξϋμεμχμ ρε μεγάλξ βαθμϊ. Ζ πλειξφητία ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ςϊμιρε
ςημ αμάγκη επαμάληφήπ ςξσ ποξκειμέμξσ μα δξθεί η δσμαςϊςηςα ρε
μεγαλϋςεοξ αοιθμϊ εκπαιδεσςικόμ μα ςξ παοακξλξσθήρξσμ.
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Συμπλήρωση ερωτηματολογίωμ από τους επιμορφούμεμους
(Ν= 10% του δείγματος)
ΤΣΚΞ

ΒΑΗΛΘΔΑ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ
63%

70%

70%

57%
60%

60%

50%

43%

50%

37%
40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

Αλ δξεο

Γπλ αίθεο

A/Θκηα

Β/Θκηα

Β. Ξογάμχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ
Βαζκόο ηθαλ νπνίεζεο από ηελ νξγάλ σζε ηνπ πξνγξάκκαηνο σο πξνο ην

3,6

ζπλ ηνλ ηζκό θαη ηελ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε

Βαζκόο ηθαλ νπνίεζεο από ην επηκνξθ σηηθό πξόγξακκα σο πξνο ηε

2,9

ζπλ νιηθή ρξνλ ηθή δηάξθεηα (80 ώξεο)

Βαζκόο ηθαλ νπνίεζεο από ην επηκνξθ σηηθό πξόγξακκα σο πξνο ην

3,0

ρξόλ ν πινπνίεζήο ηνπ (πρ Σάββαην θαη Κπξηαθή)
Βαζκόο ζηνλ νπνίν ε πιηθνηερλ ηθή ππνδνκή ηνπ επηκνξθ σηηθνύ θέλ ηξνπ

3,3

αλ ηαπνθξηλ όηαλ ζηηο αλ άγθεο πινπνίεζεο ηνπ επηκνξθ σηηθνύ
πξνγξάκκαηνο
Βαζκόο ηθαλ νπνίεζεο από ηελ επηινγή ηνπ ηόπνπ πινπνίεζεο ηνπ

3,6

πξνγξάκκαηνο

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο

Γ. Οεοιευόμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ

καζεηώλ

Γηαρείξηζε

ηδηαηηεξνηήησλ

Βαθμόπ ρςξμ ξπξίξ η επιλξγή ςχμ θεμαςικώμ πεδίχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ
αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ επιμξοτχςικέπ αμάγκεπ

3,4

αληζόηεηεο

Κνηλσληθννηθνλνκηθέο

Πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο /

3,6

3,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο
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Γ. Οεοιευόμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (ρσμ.)
Βαθμόπ ρςξμ ξπξίξ η επιλξγή ςχμ θεμαςικώμ πεδίχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ
αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ επιμξοτχςικέπ αμάγκεπ
Διαυείοιρη ιδιαιςεοξςήςχμ μαθηςώμ
3,5
Γπζιεμία

3,3
3,4

Γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά
καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο

3,5
3,4

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη κεηαγλσζηηθά
πξνβιήκαηα

3,4
3,4

Σπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ

3,3
3,2
3,4

Χαξηζκαηηθνί καζεηέο
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο

Γ. Οεοιευόμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (ρσμ.)
Βαθμόπ ρςξμ ξπξίξ η επιλξγή ςχμ θεμαςικώμ πεδίχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ
αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ επιμξοτχςικέπ αμάγκεπ
Οοξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ

3,6

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηώλ κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο
Αηηίεο θαη παξάγνληεο πνπ εληζρύνπλ ηε βία θαη ηα
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο

3,5

Μνξθέο επηζεηηθόηεηαο ζην ζρνιείν

3,5

Δθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε
ηεο επηζεηηθόηεηαο

3,3

Η ζεκαζία ζπλεξγαζίαο ζρνιείνπ, γνλέσλ θαη άιισλ εηδηθώλ
θνξέσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο

3,4
3,5

Ψπρνινγηθό θιίκα ηεο ηάμεο
Σηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηνπ ζηξεο εθπαηδεπηηθώλ θαη
καζεηώλ

3,5
3,5

Γηαρείξηζε θξίζεσλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ

3,4

Μειέηε πεξίπησζεο: βία, επηζεηηθόηεηα, θνβίεο θιπ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο
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4

Γ. Οεοιευόμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (ρσμ.)
Βαθμόπ ρςξμ ξπξίξ η επιλξγή ςχμ θεμαςικώμ πεδίχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ
αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ επιμξοτχςικέπ αμάγκεπ
Οξλιςιρμικέπ διατξοέπ, κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρόςηςεπ
Πξνζέγγηζε ηεο εηεξόηεηαο ζην Διιεληθό ζρνιείν

3,3

Αξρέο θαη κνληέια δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο
εηεξόηεηαο

3,4

Πξνβιήκαηα δηγισζζίαο - Γίγισζζε εθπαίδεπζε

3,2

Γηδαθηηθή ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο (ζρέδηα
εξγαζίαο, νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε θιπ)

3,3

Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ

3,3

Δπξσπαηθό portfolio γισζζώλ

3,2
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο

Γ. Οεοιευόμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (ρσμ.)

Βαζκόο
ηθαλ νπνίεζεο από
ηνλ πξνβιεπόκελ ν
2,5

δηδαθηηθό ρξόλ ν
ηεο θάζε ζεκαηηθήο
ελ όηεηαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο

Γ. Οεοιευόμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (ρσμ.)
Σπξρςηοικςικό σλικό
Γόζεθε
ππνζηεξηθηηθό
πιηθό

90%
Βαζκόο ζηνλ
νπνίν
ζεσξείηαη
αμηόινγν ην
πεξηερόκελό
ηνπ

Γελ δόζεθε
ππνζηεξηθηηθό
πιηθό

2,8

10%

0%

20%

40%

60%

80%

0,0

100%

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

Ν= Όσοι έλαβαμ υποστηρικτικό υλικό
Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο
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4,0

Δ. Ρσμεογαρία επιμξοτχςώμ και επιμξοτξύμεμχμ
Βαθμόπ ικαμξπξίηρηπ από ςημ αμάπςσνη / παοξσρίαρη ςχμ θεμαςικώμ
εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ από ςξσπ επιμξοτχςέπ
Διαυείοιρη ιδιαιςεοξςήςχμ μαθηςώμ
Δίδε καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ, αηηηνινγία,
δηαγλσζηηθή εθηίκεζε

3,5

Γπζιεμία

3,5
3,4

Πξώηκεο ελδείμεηο καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ
Γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά
καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο

3,2

Τξόπνη ζηήξημεο καζεηώλ κε καζεζηαθέο
δπζθνιίεο

3,3

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη κεηαγλσζηηθά
πξνβιήκαηα

3,3

Σρέζεηο αιιειεπίδξαζεο καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ
θαη πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο

3,1

Σπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ

3,0
3,1

Μειέηε πεξίπησζεο

3,4

Χαξηζκαηηθνί καζεηέο

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο

Δ. Ρσμεογαρία επιμξοτχςώμ και επιμξοτξύμεμχμ
Βαθμόπ ικαμξπξίηρηπ από ςημ αμάπςσνη / παοξσρίαρη ςχμ θεμαςικώμ
εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ από ςξσπ επιμξοτχςέπ
Οοξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ
3,4

Γελ ηθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηώλ κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθ νξάο
Αηηίεο θαη παξάγνλ ηεο πνπ ελ ηζρύνπλ ηε βία θαη ηα πξνβιήκαηα

3,3

ζπκπεξηθ νξάο

3,3

Μνξθ έο επηζεηηθόηεηαο ζην ζρνιείν
Δθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ πξόιεςε θαη αλ ηηκεηώπηζε ηεο

3,2

επηζεηηθόηεηαο
Η ζεκαζία ζπλ εξγαζίαο ζρνιείνπ, γνλ έσλ θαη άιισλ εηδηθώλ

3,3

θ νξέσλ γηα ηελ αλ ηηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθ νξάο

3,2

Ψπρνινγηθό θιίκα ηεο ηάμεο

3,1

Σηξαηεγηθέο αλ ηηκεηώπηζεο ηνπ ζηξεο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ

3,2

Γηαρείξηζε θξίζεσλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ

3,1

Μειέηε πεξίπησζεο: βία, επηζεηηθόηεηα, θ νβίεο θιπ

0
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0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Δ. Ρσμεογαρία επιμξοτχςώμ και επιμξοτξύμεμχμ
Βαθμόπ ικαμξπξίηρηπ από ςημ αμάπςσνη / παοξσρίαρη ςχμ θεμαςικώμ
εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ από ςξσπ επιμξοτχςέπ
Οξλιςιρμικέπ διατξοέπ, κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρόςηςεπ

Πξνζέγγηζε ηεο εηεξόηεηαο ζην Διιεληθό ζρνιείν

3,2

Αξρέο θαη κνληέια δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο
εηεξόηεηαο

3,2

Πξνβιήκαηα δηγισζζίαο - Γίγισζζε εθπαίδεπζε

3,2

Γηδαθηηθή ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο (ζρέδηα
εξγαζίαο, νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε θιπ)

3,3

Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ

3,3

Δπξσπαηθό portfolio γισζζώλ

3,1
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο

Δ. Ρσμεογαρία επιμξοτχςώμ και επιμξοτξύμεμχμ

Βαζκόο ζηνλ νπνίν ν
ηξόπνο αλάπηπμεο θαη
παξνπζίαζεο ησλ
ζεκαηηθώλ ελνηήησλ
πξνώζεζε ηελ
ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή

3,0

Βαζκόο ζηνλ νπνίν νη
επηκνξθσηέο ήηαλ
θνληά ζηε
πξαγκαηηθόηεηα ηνπ
ζρνιείνπ

2,8

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο
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4

Δ. Ρσμεογαρία επιμξοτχςώμ και επιμξοτξύμεμχμ
Βαθμόπ ρςξμ ξπξίξ υοηριμξπξιήθηκαμ από ςξσπ επιμξοτχςέπ
ξι παοακάςχ εκπαιδεσςικέπ ςευμικέπ

Δηζήγεζε

3,6

Οκάδεο εξγαζίαο

2,6

Μειέηε
πεξίπησζεο

2,6

3,6

Σπδήηεζε

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο

Δ. Γεμική απξςίμηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ
Βαθμόπ ρςξμ ξπξίξ ςξ κίμηςοξ για ςημ παοακξλξύθηρη
ςξσ επιμξοτχςικξύ ποξγοάμμαςξπ ήςαμ:

Η επαγγεικαηηθή εμέιημε

2,4

Η ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ

3,1

Η δηεπθόιπλζε ηνπ θαζεκεξηλνύ έξγνπ
ζηελ ηάμε

3,9

Η θάιπςε πξνζσπηθνύ ελδηαθέξνληνο

3,9

Η απόθηεζε βεβαίσζεο
παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο

2,2
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο
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Δ. Γεμική απξςίμηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ

Βαζκόο ζηνλ νπνίν ην
πξόγξακκα
αληαπνθξίζεθε ζηηο
πξνζδνθίεο

3,0

Βαζκόο ζηνλ νπνίν ην
πξόγξακκα ζα
βνεζήζεη
απνηειεζκαηηθά ζηελ
θαζεκεξηλή δηδαθηηθή
πξάμε

3,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο

Δ. Γεμική απξςίμηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ
Δσμαςόςηςα απξκόμιρηπ γμώρεχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ με άλλξ ςοόπξ

63%

Όρη

37%

Ναη

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο

Δ. Γεμική απξςίμηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ
Βαθμόπ ρςξμ ξπξίξ ςξ πεοιευόμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ:
Δδσζε κεγαιύηεξε
έκθαζε ζηε
ζεσξεηηθή
θαηάξηηζε

3,4

Δζηηάζηεθε ζηε
δηδαθηηθή πξάμε

2,4

Δπηδηώρζεθε
ζπλ δπαζκόο
ζεσξίαο θαη πξάμεο

2,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο
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2ξ Ο.Δ.Ι. ΗΔΡΡΑΚΞΜΘΙΖΡ

Ο.Δ.Ι.

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

Ηερραλξμίκη
Ιιλκίπ
2ξ Ο.Δ.Ι.
ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

2ξ Ο.Δ.Ι.
Ηερ/μίκηπ
2ξ Γσμμάριξ
Οξλίυμηπ
ξ
9 Δημ. Ρυξλείξ
Ιιλκίπ
ξ

5 Δημ. Ρυξλείξ
Ρεοοόμ

Ρέοοεπ

ξ

2 Δημ. Ρυξλείξ
Μέχμ Λξσδαμιόμ

Υαλκιδική

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Ιχμρςαμςίμξπ
Λπίκξπ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Δ/μςήπ 2ξσ Ο.Δ.Ι.
Ηερραλξμίκηπ

Λαοία Πέλλξσ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

Λαοία Οαπαδαμιήλ
Δ/μςοια 5ξσ Δημ.
Ρυξλείξσ Ρεοοόμ

Αμαρςαρία
Οαμξσκςρόγλξσ
Οάοεδοξπ ε.θ. Ο.Θ.

Αθαμάριξπ
Αλεναμδοήπ

Δ/μςήπ 2ξσ Δημ.
Ρυξλείξσ Μέχμ
Λξσδαμιόμ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

ΛΖΛΑΑ

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

897

168

132

300

129

139

268

6

6

Για ςημ επιλξγή επιμξοτξϋμεμχμ πξσ θα παοακξλξσθξϋραμ ρςξ 2ξ Ο.Δ.Ι.
Ηερραλξμίκηπ ποαγμαςξπξιήθηκε κλήοχρη επειδή ξ ρσμξλικϊπ αοιθμϊπ ςχμ
εμδιατεοξμέμχμ ήςαμ ρημαμςικά μεγαλϋςεοξπ απϊ ςξμ ποξβλετθέμςα.
Ζ επιλξγή Δημξςικόμ Ρυξλείχμ, χπ υόοχμ διεναγχγήπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ,
έγιμε για μα ενσπηοεςηθξϋμ καλϋςεοα ξι επιμξοτξϋμεμξι (σλικξςευμικέπ
σπξδξμέπ, επξπςικϊ σλικϊ, υόοξι ρςάθμεσρηπ κ.λπ.)
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.
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Ρύμξλξ

Β/θμια

528

Β/θμια

Α/θμια

369

Α/θμια

Ρύμξλξ

ΗΔΡ/ΜΘΙΖΡ

Β/θμια

2ξ Ο.Δ.Ι.

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

12

Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ οξήπ ςξσ επιμξοτχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ,
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 ποαγμαςξπξιήθηκε επίρκεφη ρςιπ 02/12/2006 και 03/12/2006 ρε δϋξ
απϊ ςα ςοία ενακςιμχμέμα κέμςοα ςξσ 2ξσ Ο.Δ.Ι. Ηερραλξμίκηπ, ρςξ κέμςοξ
ςχμ Ρεοοόμ και ρςξ κέμςοξ ςξσ Ιιλκίπ, εμό ρςιπ 16/01/2008 ρςξ Ιέμςοξ ςηπ
Ηερραλξμίκηπ, καςά ςιπ όοεπ σλξπξίηρηπ ςξσ χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ,
ποξκειμέμξσ μα καςαγοατξϋμ, άμερα, ρςξιυεία για ϊλεπ ςιπ ρσμιρςόρεπ ςξσ
Δπιμξοτχςικξϋ Οοξγοάμμαςξπ.
Γεμική εκςίμηρη – διαπιρςώρειπ – ποξςάρειπ επιμξοτξύμεμχμ
Απϊ ςη ρσζήςηρη και ςημ επενεογαρία ςξσ 10% ςξσ ρσμϊλξσ
εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ ρσμάγξμςαι ςα παοακάςχ:

ςχμ



ξ μεγαλϋςεοξ πξρξρςϊ ςχμ εκπαιδεσςικόμ έκοιμαμ ϊςι η επιλξγή ςχμ
θεμαςικόμ πεδίχμ ςξσ Δπιμξοτχςικξϋ Οοξγοάμμαςξπ ήςαμ ικαμξπξιηςική
(89,7%).



Ξι επιμξοτξϋμεμξι θεχοξϋμ ρςημ πλειξμϊςηςά ςξσπ (85,6%) ϊςι ςξ
πεοιευϊμεμξ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμδέεςαι ρε
ρημαμςικϊ βαθμϊ με ςιπ αμάγκεπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςξσπ έογξσ.

Ακϊμη ξι επιμξοτξϋμεμξι εκςίμηραμ ϊςι:



Ζ επικξιμχμία ςξσπ με ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ και η εμημέοχρή ςξσπ για
ςξ επιμξοτχςικϊ ποϊγοαμμα (ρσμμεςξυή, χοξλϊγιξ ποϊγοαμμα,
σπξυοεόρειπ κ.λπ.) ήςαμ ικαμξπξιηςική (89%).



Ζ επιλξγή ςχμ υόοχμ για ςημ σλξπξίηρη ςξσ επιμξοτχςικξϋ
ποξγοάμμαςξπ θεχοήθηκε απϊ ςξσπ πεοιρρϊςεοξσπ εκπαιδεσςικξϋπ χπ
ικαμξπξιηςική (77,5%).



Ζ διάοκεια ςξσ Δπιμξοτχςικξϋ Οοξγοάμμαςξπ (80 όοεπ) απϊ ςημ
πλειξμϊςηςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ θεχοήθηκε πάοα πξλϋ ικαμξπξιηςική.
Σπήουαμ ϊμχπ και εκπαιδεσςικξί, ξι ξπξίξι αμέτεοαμ ϊςι ποξςιμξϋραμ μα
νεκιμξϋρε ςξ χοξλϊγιξ ποϊγοαμμα απϊ ςημ Οαοαρκεσή ςξ απϊγεσμα,
όρςε μα έυξσμ ελεϋθεοη ςημ Ισοιακή (45%).



ξ Δπιμξοτχςικϊ Οοϊγοαμμα υαοακςηοίρςηκε απϊ ςημ πλειξφητία ςχμ
εκπαιδεσςικόμ πξλϋ επξικξδξμηςικϊ (79%).



Ζ επιλξγή ςχμ θεμαςικόμ πεδίχμ και ςχμ αμςίρςξιυχμ εμξςήςχμ
αμςαπξκοίθηκε ρςιπ ποξρδξκίεπ και ςιπ αμάγκεπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ
(86,7%).



έλξπ, ξι επιμξοτξϋμεμξι σπξρςήοιναμ ϊςι καςά ςημ ποξρέγγιρη ϊλχμ ςχμ
θεμαςικόμ πεδίχμ, απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ, πεοιρρϊςεοη έμταρη θα έποεπε
μα είυε δξθεί ρε ποαγμαςικά θέμαςα και ποξβλήμαςα ςηπ ελλημικήπ
ποαγμαςικϊςηςαπ (32%).
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Θκαμξπξίηρη ςχμ εκπαιδεσςικώμ από ςξ επιμξοτχςικό ποόγοαμμα
Δοώςημα:
Οόρξ ικαμξπξιημέμξι είρςε από:

Οξλύ
λίγξ

Οξλύ

Αοκεςά

Κίγξ

Ξογάμχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ

35%

62,3%

2%

Δπάοκεια διδακςικξϋ υοϊμξσ

15%

45%

42%

1.1. Δίδη μαθηριακόμ δσρκξλιόμ

68%

39%

3%

1.2. οϊπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςόμ με
μαθηριακέπ δσρκξλίεπ

58%

25%

16%

1.3. Οοξραομξγή διδακςικόμ ρςϊυχμ

48%

22%

25%

1.4. Λελέςη πεοίπςχρηπ (π.υ.
δσρλενία).

60%

25%

15%

1.5. Υαοιρμαςικξί μαθηςέπ.

45%

42%

9%

59%

33%

8%

88%

14%

2%

2.3. Φσυξλξγικϊ κλίμα ςάνηπ

66%

27%

7%

2.4. Ιαλλιέογεια κξιμχμικόμ δενιξςήςχμ
και ςοϊπξι διαυείοιρηπ ρσγκοξϋρεχμ, ρςοεπ, θσμξϋ κ.λπ.

77%

9%

12%

2.5. Διαυείοιρη ρσμαιρθημαςικξϋ ςξμέα.

61%

21%

13%

60%

17%

19%

3.1.Οξλσπξλιςιρμικϊςηςα ρυξλείξσ,
ςοϊπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςόμ

56%

35,5%

8%

4%

3.2. Δσοχπαψκϊ Portfolio γλχρρόμ

21%

32%

32%

14%

3.3. ξ ξλξήμεοξ χπ θερμϊπ
αμςιμεςόπιρηπ κξιμχμικξξικξμξμικόμ αμιρξςήςχμ

48%

17%

10%

25%

Ηεμαςικέπ εμόςηςεπ
1. Διαχείριση ιδιαιτεροτήτωμ μαθητώμ

2. Προβλήματα συμπεριφοράς
2.1. Γεμικά υαοακςηοιρςικά και ςοϊπξπ
εκδήλχρηπ ρςημ ςάνη.
2.2. Δταομξγή ρςοαςηγικόμ
ςοξπξπξίηρηπ ςα ρσμπεοιτξοάπ –
Λέρα ρςήοινηπ επιθσμηςήπ
ρσμπεοιτξοάπ

2.6. Λελέςη πεοίπςχρηπ: βία,
επιθεςικϊςηςα, τξβίεπ κ.λπ.
3. Πολιτισμικές διαφορές,
κοιμωμικοοικομομικές αμισότητες
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5%

Γεμική εκςίμηρη – διαπιρςώρειπ – ποξςάρειπ επιμξοτχςώμ
Απϊ ςημ επενεογαρία ςξσ 10% ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ
επιμξοτχςόμ ρσμάγξμςαι ςα ενήπ ρσμπεοάρμαςα:
Ξι επιμξοτχςέπ έκοιμαμ ϊςι ςξ Οοϊγοαμμα ήςαμ αοκεςά έχπ πξλϋ
ικαμξπξιηςικϊ (92%) χπ ποξπ:



•

ςημ ξογάμχρη, ςξ ρσμςξμιρμϊ και ςη διξικηςική σπξρςήοινή ςξσ (98%)

•

ςημ σλικξςευμική σπξδξμή ςξσ Ο.Δ.Ι. (92%)

•

ςη ρσμεογαρία με ςξ Ο.Θ. και ςη ρσμεογαρία με ςξμ Διδικϊ Ρσμεογάςη
(98%).

Ζ υοξμική διάοκεια ςξσ Οοξγοάμμαςξπ αμ και θεχοήθηκε γεμικά
ικαμξπξιηςική (89,5%), δε θεχοήθηκε αοκεςά ικαμξπξιηςική, επειδή
εκςιμξϋμ ϊςι θα υοειαζϊςαμ μα διαςεθεί πεοιρρϊςεοξπ υοϊμξπ κσοίχπ ρςα
δϋξ ποόςα θεμαςικά πεδία, και ειδικϊςεοα ρςιπ εμϊςηςεπ:



•
•

Διαυείοιρη ιδιαιςεοξςήςχμ μαθηςόμ (86%).
Οοξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ. (91%).

Ξι εμϊςηςεπ ασςέπ εκςιμξϋμ, ήςαμ ξι πεοιρρϊςεοξ εμδιατέοξσρεπ για ςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ, πξσ ποξέουξμςαι απϊ ςη δεσςεοξβάθμια εκπαίδεσρη και ςημ
ΔΔ (87%).
Ωπ ποξβλήμαςα επιρημάμθηκαμ :



•
•
•
•

ξ υοϊμξπ διεναγχγήπ ςξσ επιμξοτχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ (Ραββαςξκϋοιακα), με απξςέλερμα ςημ κϊπχρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ (21%),
ξι διατξοεςικέπ ειδικϊςηςεπ ρςα ςμήμαςα δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ
(46%),
η έλλειφη επικξιμχμίαπ με ςξσπ άλλξσπ επιμξοτχςέπ, όρςε μα
ρσμςξμίρξσμ ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ (45%),
ξ πάγιξ αίςημα ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ ςηπ δεσςεοξβάθμιαπ κσοίχπ
εκπαίδεσρηπ, για μια πιξ ποακςική θεόοηρη ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ.
(23%)



Υαοακςήοιραμ ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ χπ ρσμεογάριμξσπ και με εμδιατέοξμ
και εμεογηςική ρσμμεςξυή (91%).



Ξι επιμξοτχςέπ, έδχραμ επιμξοτχςικϊ σλικϊ ρε διάτξοεπ μξοτέπ, ϊπχπ:
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 (90%), η μελέςη πεοίπςχρηπ (87%) και ξι ξμάδεπ
εογαρίαπ (91%), εμό ρε μικοϊςεοξ πξρξρςϊ υοηριμξπξίηραμ άλλεπ
μεθϊδξσπ, ϊπχπ καςαιγιρμϊπ ιδεόμ (45%), η επίδεινη (32%) και η ρσζήςηρη
(25%).



Ρημαμςικϊπ παοάγξμςαπ, εκςιμήθηκε, για ςημ επιςσυία ςξσ ποξγοάμμαςξπ
ήςαμ ϊςι ςξ επιμξοτχςικϊ ποϊγοαμμα διενήυθη απξκεμςοχμέμα ρςη
πεοιτέοεια, ρςξ ςϊπξ καςξικίαπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ, ξι ξπξίξι δεμ είυαμ
εσκξλία ποϊρβαρηπ ρςα μεγάλα αρςικά κέμςοα.
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Ο.Δ.Ι ΑΚΔΝΑΜΔΠΞΣΟΞΚΖΡ

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Αλεναμδοξϋπξλη

Ο.Δ.Ι.
3Ξ Γσμμάριξ
Αλεν/πξληπ

Έβοξπ

1ξ ΓΔΚ Ξοερςιάδαπ

Ο.Δ.Ι.
ΑΚΔΝΑΜΔ/
ΟΞΚΖΡ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Γοαμμαςέαπ ςξσ
Ο.Δ.Ι.
Αλεναμδ/πξληπ

Οαύλξπ Κιάπηπ

Δσρςοαςία Ρξτξύ

Δ/μςήπ 1ξσ ΓΔΚ
Ξοερςιάδαπ

Οάοεδοξπ ε.θ. Ο.Θ.

Γεοάριμξπ
Ιέκκεοηπ

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

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

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

73

109

182

46

60

106

46

60

106

ΛΖΛΑΑ

Ρύμξλξ

3Ξ ΓΔΚ Ιξμξςημήπ

Β/θμια

Πξδϊπη

Ο.Δ.Ι.

Ο.Δ.Ι.
ΑΚΔΝΑΜΔ/
ΟΞΚΖΡ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Υούρα
Απξρςξλξύμη

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

3

3

6

Ζ ξογάμχρη, ξ ρσμςξμιρμϊπ, η ρσμεογαρία και η διξικηςική σπξρςήοινη ςξσ
ποξγοάμμαςξπ αμαγμχοίρςηκε απϊ ϊλξσπ ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ ϊςι σπήονε
ικαμξπξιηςική.
Ζ σλικξςευμική σπξδξμή ςχμ κέμςοχμ αμςαπξκοίθηκε ρε γεμικέπ γοαμμέπ
ρςιπ αμάγκεπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ. Ωρςϊρξ, ρε ξοιρμέμα επιμξοτχςικά κέμςοα η
σπξδξμή ρε σπξρςηοικςικά μέρα δεμ ήςαμ επαοκήπ και σπήοναμ διαμαοςσοίεπ
εκ μέοξσπ ςχμ επιμξοτχςόμ.
Κϊγχ ςηπ σλξπξίηρηπ και άλλχμ επιμξοτχςικόμ ποξγοαμμάςχμ καςά ςημ ίδια
πεοίξδξ, αλλά και ςηπ μεγάληπ διάοκειαπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, αοκεςξί
εκπαιδεσςικξί πξσ είυαμ σπξβάλει αίςηρη, ακϋοχραμ ςημ αίςηρη ρσμμεςξυήπ
ςξσπ ρςξ ποϊγοαμμα, με απξςέλερμα μα μη υοειαρςεί μα γίμει κλήοχρη,
ετϊρξμ ξ αοιθμϊπ ςχμ αιςήρεχμ δεμ σπεοέβαιμε ςξμ ποξβλεπϊμεμξ για ςη
ρσγκοϊςηρη ςμήμαςξπ.
Ιαςά ςημ καςάοςιρη ςξσ χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ αμςιμεςχπίρςηκαμ διάτξοα
ποξβλήμαςα, κσοιϊςεοα ςχμ ξπξίχμ ήςαμ η έλλειφη ενειδικεσμέμχμ
επιμξοτχςόμ. Ρςξ ποϊβλημα ασςϊ ρσμεςέλερε ςξ γεγξμϊπ ϊςι η διεναγχγή ςξσ
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ποξγοάμμαςξπ ρσμέπερε υοξμικά με ςημ σλξπξίηρη και άλλχμ επιμξοτχςικόμ
ποξγοαμμάςχμ, ρςα ξπξία ρσμμεςείυε ικαμϊπ αοιθμϊπ ενειδικεσμέμχμ
επιμξοτχςόμ, με απξςέλερμα μα δημιξσογηθξϋμ ακσοόρειπ ρσμμεςξυήπ
ξοιρμέμχμ επιμξοτχςόμ, ξι ξπξίεπ αμςιμεςχπίρςηκαμ, με ςοξπξπξιήρειπ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ και αμςικαςαρςάρειπ.
Ρςιπ 10 και 11 Μξεμβοίξσ 2007, ποαγμαςξπξιήθηκαμ επιρκέφειπ ρε ϊλα ςα
επιμξοτχςικά κέμςοα, ποξκειμέμξσ μα καςαγοατξϋμ πξιξςικά ρςξιυεία για ςη
διεναγχγή ςξσ ποξγοάμμαςξπ. Ιαςά ςη διάοκεια ςχμ επιρκέφεχμ ασςόμ η
Σπεϋθσμη ςξσ ποξγοάμμαςξπ 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.
Ζ σλξπξίηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρε γεμικέπ γοαμμέπ σπήονε επιςσυήπ.
Ρϋμτχμα με ςιπ απϊφειπ ςχμ Διδικώμ Ρσμεογαςώμ, η πλειξμϊςηςα ςχμ
εκπαιδεσςικόμ έδεινε εμδιατέοξμ για ςιπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ 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 ήςαμ:


η διεναγχγή καςά ςη διάοκεια ξκςό ρσμευϊμεμχμ Ραββαςξκϋοιακχμ
κξϋοαρε ςημ πλειξμϊςηςα ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ,



καθσρςεοήρειπ ρςημ έμαονη ςχμ επιμξοτχςικόμ ρσμαμςήρεχμ, επειδή η
μϊμιμη καςξικία αοκεςόμ εκπαιδεσςικόμ, κσοίχπ ρςξ επιμξοτχςικϊ κέμςοξ
ςηπ Ξοερςιάδαπ, απείυε ρημαμςικά απϊ ςξμ ςϊπξ σλξπξίηρηπ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ,



ξι ποξβλεπϊμεμεπ αμξιβέπ ςχμ Διδικόμ Ρσμεογαςόμ και ξι δαπάμεπ
λειςξσογίαπ ςχμ επιμξοτχςικόμ κέμςοχμ (καθαοιϊςηςα, γοατική ϋλη,
ςαυσδοξμικά ένξδα) είμαι πεμιυοέπ για ςημ σλξπξίηρη ποξγοαμμάςχμ ασςήπ
ςηπ υοξμικήπ διάοκειαπ.



Ξι επιμξοτχςέπ απϊ ςη μεοιά ςξσπ επερήμαμαμ ξοιρμέμεπ αδσμαμίεπ:
•

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

•

δεμ σπήουε επικξιμχμία με άλλξσπ επιμξοτχςέπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, με
απξςέλερμα μα σπάονει επικάλσφη ςξσ πεοιευξμέμξσ κάπξιχμ
θεμαςικόμ εμξςήςχμ,

•

καθσρςεοήρειπ ρςημ έμαονη ςχμ επιμξοτχςικόμ ρσμαμςήρεχμ εναιςίαπ
ςηπ αογξπξοημέμηπ ποξρέλεσρηπ ςχμ επιμξοτξσμέμχμ,

•

έλλειφη αμαλσςικήπ πεοιγοατήπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςχμ θεμαςικόμ
εμξςήςχμ ςξσ αμαλσςικξϋ ποξγοάμμαςξπ,

•

έλλειφη επαοκόμ ξπςικξακξσρςικόμ μέρχμ ρε ξοιρμέμα επιμξοτχςικά
κέμςοα,

•

μεγάλη πεοίξδξπ διεναγχγήπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, ςξ ξπξίξ λειςξϋογηρε
επιβαοσμςικά για ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ,
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•

δσρκξλίεπ ρςη υξοήγηρη ςηπ άδειαπ μεςακίμηρηπ ςχμ επιμξοτχςόμ,
απαοαίςηςξ δικαιξλξγηςικϊ για ςημ καςαβξλή ςηπ αμξιβήπ ςξσπ, απϊ ςιπ
σπεϋθσμεπ σπηοερίεπ Α/θμιαπ και Β/θμιαπ Δκπαίδεσρηπ,

•

μη έγκαιοη ειδξπξίηρη ςχμ επιμξοτχςόμ για ςξ ρσμξλικϊ υοϊμξ
απαρυϊληρήπ ςξσπ ρςξ ποϊγοαμμα.

Ρςαςιρςική αμάλσρη
Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ πξσ δϊθηκαμ ρςξσπ
επιμξοτξσμέμξσπ και ςιπ ρσζηςήρειπ πξσ έγιμαμ μαζί ςξσπ 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) κοίθηκε ρϋμτχμα με ςιπ
απϊφειπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ιδιαίςεοα ικαμξπξιηςική. Απϊ ςα ςοία θεμαςικά
πεδία ταίμεςαι μα θεχοξϋμ πεοιρρϊςεοξ ικαμξπξιηςική ςημ επιλξγή ςξσ
δεϋςεοξσ θεμαςικξϋ πεδίξσ πξσ ατξοά ςα ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ (ςξ
65% ςχμ εκπαιδεσςικόμ θεχοξϋμ «πξλϋ» ικαμξπξιηςική ςημ επιλξγή ςξσ)
και λιγϊςεοξ ικαμξπξιηςική ςημ επιλξγή ςξσ δεϋςεοξσ θεμαςικξϋ πεδίξσ πξσ
ατξοά ςη διαυείοιρη ςχμ ιδιαιςεοξςήςχμ ςχμ μαθηςόμ και ςξσ ςοίςξσ πξσ
ατξοά ςιπ πξλιςιρμικέπ διατξοέπ και ςιπ κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρϊςηςεπ
(ςξ 60% και ςξ 45% ςα αμςίρςξιυα πξρξρςά).



Ζ πλειξμϊςηςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ αμέτεοε ϊςι ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ
θεμαςικόμ εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ήςαμ εμδιατέοξμ και κάλσφε ρε
ρημαμςικϊ βαθμϊ 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
πεοιρρϊςεοξ με ςιπ αμάγκεπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςξσπ έογξσ είμαι, καςά ρειοά
ρημαμςικϊςηςαπ, ςα είδη, η αιςιξλξγία και η διαγμχρςική εκςίμηρη ςχμ
μαθηριακόμ δσρκξλιόμ (55%), η δσρλενία (55%), ξι ποόιμεπ εμδείνειπ ςχμ
μαθηριακόμ δσρκξλιόμ (55%), και ξι ςοϊπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςόμ με
μαθηριακέπ δσρκξλίεπ (50%). Απϊ ςξ δεϋςεοξ θεμαςικϊ πεδίξ πξσ ατξοά ςα
ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ, ξι εκπαιδεσςικξί θεχοξϋμ χπ «πξλϋ»
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ρημαμςικέπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ, ςα γεμικά υαοακςηοιρςικά και ςξμ ςοϊπξ
εκδήλχρηπ ςχμ ποξβλημάςχμ ρσμπεοιτξοάπ ρςημ ςάνη (50%) και ςιπ
εκπαιδεσςικέπ παοεμβάρειπ για ςημ ποϊληφη και ςημ αμςιμεςόπιρη ςηπ
επιθεςικϊςηςαπ (50%) και ςη διαυείοιρη κοίρεχμ ρςξ ρυξλικϊ πεοιβάλλξμ
(50%). έλξπ, απϊ ςξ ςοίςξ θεμαςικϊ πεδίξ πξσ ατξοά ςιπ πξλιςιρμικέπ
διατξοέπ και ςιπ κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρϊςηςεπ, ξι εκπαιδεσςικξί
θεχοξϋμ χπ «πξλϋ» ρημαμςικέπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ ςημ ποξρέγγιρη ςηπ
εςεοϊςηςαπ (40%).


Ζ πλειξμϊςηςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ θεχοεί «αοκεςά» ικαμξπξιηςικϊ ςξμ
ποξβλεπϊμεμξ διδακςικϊ υοϊμξ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ
(ςξ 85%). Ρςημ εοόςηρη ρυεςικά με ςξ ρε πξιξ θεμαςικϊ πεδίξ θα έποεπε μα
ατιεοχθεί πεοιρρϊςεοξπ διδακςικϊπ υοϊμξπ, ξι εκπαιδεσςικξί θεχοξϋμ ϊςι ξ
υοϊμξπ ασςϊπ θα έποεπε μα ασνηθεί, καςά κϋοιξ λϊγξ για ςα ποξβλήμαςα
ρσμπεοιτξοάπ.



α ρημαμςικϊςεοα κίμηςοα ςχμ εκπαιδεσςικόμ για ςημ παοακξλξϋθηρη ςξσ
επιμξοτχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ ρε μεγάλξ βαθμϊ απξςέλεραμ η διεσκϊλσμρη
ςξσπ ρςξ καθημεοιμϊ έογξ ςξσπ ρςημ ςάνη (80%) και η κάλσφη ποξρχπικξϋ
εμδιατέοξμςξπ (75%).



Ζ πλειξμϊςηςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ θεχοεί ϊςι ςξ ποϊγοαμμα αμςαπξκοίθηκε
«αοκεςά» ρςιπ ποξρδξκίεπ ςξσπ (ςξ 75%) και πιρςεϋει ϊςι θα ςξσπ βξηθήρει
απξςελερμαςικά ρςημ καθημεοιμή διδακςική ποάνη (ςξ 60%).



Ζ πλειξμϊςηςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ πξσ απάμςηραμ ςη ρυεςική εοόςηρη ςξσ
εοχςημαςξλξγίξσ θεχοεί ϊςι ςξ ποϊγοαμμα ρε μεγάλξ βαθμϊ («αοκεςά»)
ερςιάρςηκε ρςη διδακςική ποάνη (50%), ςξ 45% ϊςι έδχρε έμταρη ρςη
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θεχοηςική καςάοςιρη και ςξ 47% ϊςι επιδιόυθηκε ρσμδσαρμϊπ θεχοίαπ και
ποάνηπ.
Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ ρσμεμςεύνεχμ ςχμ επιμξοτξσμέμχμ, ρσμάγξμςαι
ςα ενήπ ρσμπεοάρμαςα :


ξ ποϊγοαμμα αμςαπξκοίθηκε ρςιπ ποξρδξκίεπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ και θα
βξηθήρει απξςελερμαςικά ρςημ καθημεοιμή διδακςική ςξσπ ποάνη.
Απέκςηραμ ρε ικαμξπξιηςικϊ βαθμϊ ςιπ απαοαίςηςεπ γμόρειπ και δενιϊςηςεπ
ρυεςικά με ςη διαυείοιρη ςχμ μαθηριακόμ δσρκξλιόμ ςχμ μαθηςόμ, ςημ
αμςιμεςόπιρη ποξβλημάςχμ ρσμπεοιτξοάπ και ςχμ πξλσπξλιςιρμικόμ
διατξοόμ και κξιμχμικξξικξμξμικόμ αμιρξςήςχμ. έλξπ, εμημεοόθηκαμ για
μέεπ διδακςικέπ ποξρεγγίρειπ.



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

Ζ επιλξγή ςχμ επιμξοτχςόμ ήςαμ ρε γεμικέπ γοαμμέπ ικαμξπξιηςική. Ξι
επιμξοτχςέπ είυαμ άοιρςη γμόρη ςξσ αμςικειμέμξσ ςξσπ και καςάτεοαμ μα
δόρξσμ απαμςήρειπ ρςξσπ ποξβλημαςιρμξϋπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ρυεςικά με
ςη διαυείοιρη ποξβλημάςχμ ρυξλικήπ ςάνηπ.
 Δπίρηπ ξοιρμέμξι εκπαιδεσςικξί αμέτεοαμ ϊςι είυαμ ςημ εσκαιοία
αμςαλλαγήπ απϊφεχμ με ςξσπ ρσμαδέλτξσπ ςξσπ και ϊςι ςξ κλίμα πξσ
δημιξσογήθηκε ρε ξοιρμέμα ςμήμαςα ήςαμ επίρηπ έμα απϊ ςα θεςικά ρημεία
ςξσ ποξγοάμμαςξπ.


Ωπ αομηςικά ρημεία ςξσ ποξγοάμμαςξπ, ξι εκπαιδεσςικξί αμέτεοαμ ςα ενήπ:


Λεγάλη πεοίξδξπ διεναγχγήπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ καςά ςη διάοκεια ρσμευόμ
Ραββαςξκϋοιακχμ, με πξλϋ μικοά διαλείμμαςα.



Σλξπξίηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ καςά ςη διάοκεια Ραββαςξκϋοιακχμ και
κσοίχπ ςηπ Ισοιακήπ.



Λη έγκαιοη υξοήγηρη ςξσ επιμξοτχςικξϋ σλικξϋ και ςξσ χοξλξγίξσ
ποξγοάμμαςξπ.



Ξοιρμέμξι επιμξοτχςέπ έδχραμ έμταρη ρςη θεχοηςική καςάοςιρη και δεμ
ερςίαραμ
ρςημ αμςιμεςόπιρη
ρσγκεκοιμέμχμ
ποξβλημάςχμ
πξσ
αμςιμεςχπίζξσμ ξι εκπαιδεσςικξί ρςημ καθημεοιμή ποάνη.
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Ο.Δ.Ι. ΖΠΑΙΚΔΘΞΣ

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Ζοάκλειξ

Ο.Δ.Ι. Ζοακλείξσ
Οειοαμαςικϊ
Γσμμάριξ-Κϋκειξ
Ζοακλείξσ
2Ξ Γσμμάριξ Αγίξσ
Μικξλάξσ
ξ

Πέθσμμξ

13 Δημ. Ρυξλείξ
Πεθϋμμξσ

Υαμιά

4ξ ΓΔΚ Υαμίχμ

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

Δμμαμξσήλ
Οξλσζχάκηπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Β/θμιαπ

Γεώογιξπ Φχμάπ
Δ/μςήπ 13ξσ Δημ.
Ρυξλείξσ Πεθϋμμξσ

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

Ρςαύοξπ Ολαμάκηπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Β/θμιαπ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

Ο.Δ.Ι.
ΖΠΑΙΚΔΘΞΣ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Β/θμιαπΣπξδ/μςήπ Ο.Δ.Ι.
Υαμίχμ

80

143

223

95

126

221

69

102

171

ΛΖΛΑΑ

5

5

Ξι επιμξοτξϋμεμξι ξι ξπξίξι σπέβαλαμ αίςηρη ποξπ ςξ Ο.Θ. για ρσμμεςξυή
ςξσπ ρςξ ποϊγοαμμα αμήλθαμ ρσμξλικά ρε 223 εκπαιδεσςικξϋπ (80 απϊ ςημ
Οοχςξβάθμια Δκπαίδεσρη, 128 απϊ ςη Δεσςεοξβάθμια) και απϊ ασςξϋπ
επελέγηραμ όλξι.
Ρϋμτχμα με ςξμ ποξγοαμμαςιρμϊ δεμ ποαγμαςξπξιήθηκαμ μαθήμαςα ρςξ
επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςξσ Ζοακλείξσ και ρςξ ςμήμα Οοχςξβάθμιαπ ςξσ
επιμξοτχςικξϋ κέμςοξσ ςξσ Αγίξσ Μικξλάξσ ςξ διήμεοξ 10-11/11 πξσ
αμαβλήθηκε για ςιπ 1-2/12 ϋρςεοα απϊ αίςηρη ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ και
έγκοιρη ςηπ σπεσθϋμξσ σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ. ξ αίςημα ςχμ
επιμξοτξϋμεμχμ ήςαμ μα έυξσμ ςη δσμαςϊςηςα παοακξλξϋθηρηπ αμςίρςξιυξσ
επιμξοτχςικξϋ ρεμιμαοίξσ πξσ διενήγαγε ςξ Οαμεπιρςήμιξ Ιοήςηπ.
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 επιμξοτχςέπ, όρςε μα σπάουει εμημέοχρη για ςημ πξοεία ςηπ
σλξπξίηρηπ ςηπ επιμξοτχςικήπ διαδικαρίαπ. Δπίρηπ, ποαγμαςξπξιήθηκαμ
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Ρύμξλξ

Καρίθι

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Β/θμια

Ο.Δ.Ι.
ΖΠΑΙΚΔΘΞΣ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Δμμαμξσήλ
Ιοιςρχςάκηπ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

10

επιρκέφειπ, απϊ ςημ σπεϋθσμξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, ρςιπ 13/10/2007 ρςξ
επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςξσ Ο.Δ.Ι. Ζοακλείξσ, ρςιπ 14/10/2007 ρςξ
επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςξσ Αγίξσ Μικξλάξσ, ρςιπ 24/11/2007 ρςξ
επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςξσ Πεθύμμξσ και ρςιπ 25/11/2007 ρςξ επιμξοτχςικϊ
κέμςοξ ςχμ Υαμίχμ, 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 και
ξλξκληοόθηκε υχοίπ ρημαίμξμςα ποξβλήμαςα.
Ζ σλικξςευμική σπξδξμή-σπξρςήοινη ςξσ ποξγοάμμαςξπ κοίθηκε επαοκήπ,
σπήουε ςευμική σπξρςήοινη, ϊςαμ ζηςήθηκε, απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ, 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 ρςη διαδικαρία σλξπξίηρηπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ.
Ρσμπεοάρμαςα
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 με ςημ
σπεϋθσμξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, δικαίχραμ ςιπ ποξρπάθειεπ ϊλχμ ςχμ
ρσμςελερςόμ ςηπ διξογάμχρηπ.
Ιαςαβλήθηκε μεγάλη ποξρπάθεια, ατιεοόθηκε πξλϋπ υοϊμξπ και έγιμαμ ϊλεπ
ξι δσμαςέπ εμέογειεπ απϊ ϊλα ςα μέλη ςηπ Δπιρςημξμικήπ Ξμάδαπ, ςημ
σπεϋθσμξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ, ςα μέλη ςηπ
Γοαμμαςειακήπ Ρςήοινηπ, όρςε μα καλστθξϋμ ξι ρςϊυξι ςξσ έογξσ ρςξ
μεγαλϋςεοξ δσμαςϊ βαθμϊ επιςσυίαπ.
Ξι ρσμαμςήρειπ ςηπ σπεσθϋμξσ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ρςιπ επιςϊπιεπ επιρκέφειπ
ρςα Δπιμξοτχςικά κέμςοα με ςξσπ Διδικξύπ Ρσμεογάςεπ και ςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ ξδήγηραμ ρςιπ ενήπ διαπιρςόρειπ:


Ζ ρσμμεςξυή ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ σπήονε μεγάλη, πεοίπξσ ςξ 80%.



Ζ απξςελερμαςικϊςηςα ςξσ ποξγοάμμαςξπ κοίθηκε απϊ ικαμξπξιηςική μέυοι
απϊλσςα επιςσυήπ. Απϊ ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ 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
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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) ήςαμ πξλϋ
καλή.



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 (80 όοεπ) θεχοήθηκε ικαμξπξιηςική, ήςαμ
ϊμχπ κξσοαρςικϊ ςξ ρσμευέπ Οοϊγοαμμα. Ηα ήςαμ ποξςιμϊςεοξ μα
αμαπςσυθεί ρε πεοιρρϊςεοα Ραββαςξκϋοιακα με εμδιάμερη παϋρη.



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 ποαγμαςικέπ καςαρςάρειπ 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 επιμξοτξϋμεμχμ.



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



Εηςήθηκε και με έγγοατξ αίςημα ποξπ ςημ επιρςημξμική Δπιςοξπή ςξσ
έογξσ μα δίδεςαι πιρςξπξίηρη παοακξλξϋθηρηπ, όρςε μα μξοιξδξςείςαι η
βεβαίχρη ρσμμεςξυήπ πξσ θα δίμεςαι ρςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ. Έμα
ρεμιμάοιξ διάοκειαπ 20 χοόμ π.υ. αλλά ρε βάθξπ υοϊμξσ εμϊπ εναμήμξσ
ρε πεοίπςχρη ανιξλϊγηρηπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ με ςα ρημεοιμά δεδξμέμα
μεςοάει 0,5 μϊοια. ξ ρσγκεκοιμέμξ ποϊγοαμμα διάοκειαπ 80 χοόμ, αλλά
με ποξγοαμμαςιρμϊ διμήμξσ δεμ ανιξλξγείςαι σπηοεριακά.
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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:
•

ςημ ξογάμχρη, ςξ ρσμςξμιρμϊ και ςη διξικηςική σπξρςήοινή ςξσ

•

ςημ σλικξςευμική σπξδξμή ςξσ Ο.Δ.Ι. και

•

ςη ρσμεογαρία με ςα μέλη ςηπ επιρςημξμικήπ ξμάδαπ, ςημ σπεϋθσμξ ςξσ
Οοξγοάμμαςξπ και ςξμ ειδικϊ ρσμεογάςη.



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.



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».



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%), ςξμ καςαιγιρμϊ ιδεόμ
(29,4%), ςημ επίδεινη (23,5%) και ςη ρσζήςηρη (14,7%).
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Ο.Δ.Ι. ΘΩΑΜΜΘΜΩΜ

Ο.Δ.Ι.

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Αμαςξλή Θχάμμιμα

Κϋκειξ Αμαςξλήπ

Άοςα

8ξ Δημ. Ρυξλείξ
Άοςαπ

Ηερποχςία

1ξ Δημ. Ρυξλείξ
Ζγξσμεμίςραπ

Ο.Δ.Ι.
ΘΩΑΜΜΘΜΩΜ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Αθαμάριξπ
Έναουξπ
Γοαμμαςέαπ Ο.Δ.Ι.
Θχαμμίμχμ

Ζλίαπ Λιυάληπ
Δ/μςήπ 8ξσ Δημ.
Ρυξλείξσ

Γεώογιξπ Εξύμπξπ
Δ/μςήπ 1ξσ Δημ.
Ρυξλείξ
Ζγξσμεμίςραπ

Δσαγγελία
Ιαγκά

Όλγα Οαυή
6ξ Γσμμάριιξ
Ιέοκσοαπ

Κεσκάδα

20ξ Δημ. Ρυξλείξ
Κεσκάδαπ

Οοέβεζα

4ξ Δημ. Ρυξλείξ
Οοέβεζαπ

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

Ρϋμβξσλξπ Ο.Θ.

Οοξψρςαμέμη
Οαιδαγχγικήπ
Ιαθξδήγηρηπ
Β/θμιαπ εκπ/ρηπ

Ιέοκσοα

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Ηεόδχοξπ
Πξμςξγιάμμηπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ
Α/θμιαπ

Ρξτία Οαρρά

Δ/μςοια 4ξσ Δημ.
Ρυξλείξσ Οοέβεζαπ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

ΛΖΛΑΑ

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

408

165

214

379

144

159

303
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6

8

Ρύμξλξ

Α/θμια

222

Β/θμια

Ρύμξλξ

186

Α/θμια

Β/θμια

Ο.Δ.Ι.
ΘΩΑΜΜΘΜΩΜ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

14

Ο.Δ.Ι. ΙΑΒΑΚΑΡ

Ο.Δ.Ι.

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Ιαβάλα

Ο.Δ.Ι. Ιαβάλαπ

Ο.Δ.Ι.
ΙΑΒΑΚΑΡ

3ξ Δημ. Ρυξλείξ
Δοάμαπ

Δοάμα

2ξ ΓΔΚ Νάμθηπ

Νάμθη

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Βαρίλειξπ
Λσλόπξσλξπ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Γοαμμαςέαπ Ο.Δ.Ι.
Ιαβάλαπ

Δλεσθέοιξπ
Οαοαρκεσόπξσλξπ
ξσ

Δ/μςήπ 3 Δημ.
Ρυξλείξσ Δοάμαπ

Αμαρςάριξπ
Ισομαμίδηπ

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

Διεσθσμςήπ 2ξσ ΓΔΚ
Νάμθηπ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

ΛΖΛΑΑ

152

Ρύμξλξ

76

Β/θμια

76

Α/θμια

186

Ρύμξλξ

94

Β/θμια

92

Α/θμια

446

Ρύμξλξ

254

Β/θμια

Ρύμξλξ

192

Α/θμια

Β/θμια

Ο.Δ.Ι.
ΙΑΒΑΚΑΡ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

3

3

6

Ξι επιμξοτξϋμεμξι ξι ξπξίξι σπέβαλαμ αίςηρη ποξπ ςξ Ο.Θ. για ρσμμεςξυή ςξσπ
ρςξ ποϊγοαμμα αμήλθαμ ρσμξλικά ρε 446 εκπαιδεσςικξϋπ (192 απϊ ςημ
Οοχςξβάθμια Δκπαίδεσρη, 254 απϊ ςη Δεσςεοξβάθμια) και απϊ ασςξϋπ
κληοώθηκαμ 186. Κϊγχ έκςακςχμ καιοικόμ ρσμθηκόμ, κοίθηκε αμαγκαίξ η
κλήοχρη μα γίμει ςημ Οαοαρκεσή 22 Τεβοξσαοίξσ 2008 ρςιπ 14.00 ρςξ
Οαιδαγχγικϊ Θμρςιςξϋςξ ρςξ υόοξ ςχμ γοατείχμ ςξσ μήμαςξπ Ανιξλϊγηρηπ και
Δπιμϊοτχρηπ ςξσ Οαιδαγχγικξϋ Θμρςιςξϋςξσ για ϊλα ςα ενακςιμχμέμα κέμςοα
ςξσ Ο.Δ.Ι., με ςημ παοξσρία ςοιόμ Οαοέδοχμ ςξσ Οαιδαγχγικξϋ Θμρςιςξϋςξσ
και δϋξ απξρπαρμέμχμ ρςξ Ο.Θ. εκπαιδεσςικόμ.
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 επιμξοτχςέπ, όρςε μα σπάουει εμημέοχρη για ςημ πξοεία ςηπ
σλξπξίηρηπ ςηπ επιμξοτχςικήπ διαδικαρίαπ. Δπίρηπ, ποαγμαςξπξιήθηκαμ
επιρκέφειπ, απϊ ςημ σπεϋθσμξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, ρςιπ 12/4/2008 ρςξ
επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςξσ Ο.Δ.Ι. Ιαβάλαπ και ρςξ επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςηπ
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Νάμθηπ και ρςιπ 13/4/2008 ρςξ επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςηπ Δοάμαπ, 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.
Ζ επίρκεφη ςηπ σπεσθϋμξσ έγιμε ρςη λήνη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, όρςε μα δξθεί η
δσμαςϊςηςα μα γίμει και πξιξςική Ανιξλϊγηρη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, μέρα απϊ
ςιπ παοαςηοήρειπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ και ςιπ ρσζηςήρειπ με ςξσπ Διδικξϋπ
Ρσμεογάςεπ.
Ζ ποξρέλεσρη ςχμ επιμξοτχςόμ αλλά και ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ ήςαμ
ξμξλξγξσμέμχπ
καμξμική,
εκςϊπ
κάπξιχμ
λίγχμ
πεοιπςόρεχμ
επιμξοτξϋμεμχμ πξσ ςιπ πεοιρρϊςεοεπ τξοέπ ήςαμ δικαιξλξγημέμη.
ξ Οοϊγοαμμα ποαγμαςξπξιήθηκε ρε υόοξσπ ρυξλικόμ μξμάδχμ και
ξλξκληοόθηκε υχοίπ ρημαίμξμςα ποξβλήμαςα.
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 σλξπξίηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ποαγμαςξπξιήθηκε ρε ϊλα ςα
επιμξοτχςικά κέμςοα έμα εσυάοιρςξ και εσμξψκϊ πεοιβάλλξμ μάθηρηπ και
κοίμεςαι χπ απϊλσςα επιςσυήπ.



Για ςημ ξογάμχρη και ςημ πξιϊςηςα ςηπ επιμξοτχςικήπ διαδικαρίαπ,
διαςσπόθηκαμ θεςικά ρυϊλια απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ.



Ξι επιμξοτχςέπ κοίθηκαμ χπ ανιϊλξγξι επιρςήμξμεπ και αμςαπξκοίθηκαμ
ρςιπ ποξρδξκίεπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ αλλά και ρςα εμδιατέοξμςα και
αμάγκεπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ.



Ξ ςοϊπξπ παοξσρίαρηπ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ
ικαμξπξίηρε ρςξ ρϋμξλϊ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ, με απξςέλερμα μα
παοαςαθξϋμ ξι ειρηγήρειπ πέοαμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ.

Οαοαςηοήρειπ Διδικώμ Ρσμεογαςώμ


Ζ ρσμμεςξυή ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ σπήονε εναιοεςική, πεοίπξσ ςξ 87%.



Ζ απξςελερμαςικϊςηςα ςξσ ποξγοάμμαςξπ κοίθηκε απϊ ικαμξπξιηςική μέυοι
απϊλσςα επιςσυήπ. Απϊ ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ 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.
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Οξλλξί επιμξοτξϋμεμξι διεςϋπχμαμ και ρςξμ εσοϋςεοξ κξιμχμικϊ υόοξ
θεςικέπ γμόμεπ για ςξ ρεμιμάοιξ, ςημ ξογάμχρη, ςξσπ Διρηγηςέπ και ςημ
πξιϊςηςα ςχμ ειρηγήρεόμ 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 ειδικξϋπ ρσμεογάςεπ και η εμημέοχρή ςξσπ για ςξ Οοϊγοαμμα
(ρσμμεςξυή, Ω.Ο., πεοιευϊμεμξ, ποξωπξθέρειπ – σπξυοεόρειπ) ήςαμ πξλϋ
καλή.



Ζ διάοκεια ςξσ Οοξγοάμμαςξπ (80 όοεπ) θεχοήθηκε ικαμξπξιηςική, ήςαμ
ϊμχπ κξσοαρςικϊ ςξ ρσμευέπ Οοϊγοαμμα. Ηα ήςαμ ποξςιμϊςεοξ μα
αμαπςσυθεί ρε πεοιρρϊςεοα Ραββαςξκϋοιακα με εμδιάμερη παϋρη.



Ηα ποέπει μα δίμεςαι ιδιαίςεοη ποξρξυή ρςημ πξιϊςηςα ςξσ επιμξοτχςικξϋ
σλικξϋ (λ.υ. καλϋςεοη ξογάμχρη ςηπ παοευϊμεμηπ πληοξτξοίαπ).



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



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



Ξι επιμξοτξϋμεμξι ενέτοαραμ ϊςι θα ποξςιμξϋραμ μα γμχοίζξσμ απϊ ςημ
έμαονη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ςξ χοξλϊγιξ Οοϊγοαμμα και ςα ξμϊμαςα ςχμ
επιμξοτχςόμ.

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 ςημ ξογάμχρη, ςημ σλικξςευμική σπξδξμή ςξσ
Ο.Δ.Ι. και ςη ρσμεογαρία με ςα μέλη ςηπ επιρςημξμικήπ ξμάδαπ, ςημ
σπεϋθσμξ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ και ςξμ ειδικϊ ρσμεογάςη.



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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Ξι εκπαιδεσςικέπ ςευμικέπ ξι ξπξίεπ ανιξπξιήθηκαμ απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ,
ρϋμτχμα με ςα εοχςημαςξλϊγια πξσ ρσμπλήοχραμ, ήςαμ 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%), ςξμ καςαιγιρμϊ ιδεόμ
(29,4%), ςημ επίδεινη (23,5%) και ςη ρσζήςηρη (14,7%).
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Ο.Δ.Ι. ΙΞΕΑΜΖΡ

Ο.Δ.Ι.

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Αρςέοηπ
Υοιρςξδξύλξσ

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Ιξζάμη

4ξ Γσμμάριξ
Ιξζάμηπ

Γοεβεμά

2ξ ΓΔΚ Γοεβεμόμ

Ιαρςξοιά

4ξ Γσμμάριξ
Ιαρςξοιάπ

Ο.Δ.Ι.
ΙΞΕΑΜΖΡ

Δ/μςήπ 4ξσ Γσμμαρίξσ
Ιξζάμηπ

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

Δημήςοιξπ Βόβξσοαπ
Δ/μςήπ 2ξσ ΓΔΚ
Γοεβεμόμ

Αμαρςαρία
Οαμξσκςρόγλξσ

Ρπύοξπ Γξύδαπ

Δ/μςήπ 4ξσ Γσμμαρίξσ
Ιαρςξοιάπ

2ξσ ΓΔΚ Τλόοιμαπ

Τλόοιμα

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

Οάοεδοξπ ε.θ. Ο.Θ.

Θχάμμα
Υοσρξυξΐδξσ

Δ/μςοια 2ξσ ΓΔΚ
Τλόοιμαπ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

ΛΖΛΑΑ

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

233

67

90

157

67

90

157

Ρύμξλξ

Α/θμια

137

Β/θμια

Ρύμξλξ

96

Α/θμια

Β/θμια

Ο.Δ.Ι.
ΙΞΕΑΜΖΡ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

4

4

8

Ξι επιμξοτξϋμεμξι ξι ξπξίξι σπέβαλαμ αίςηρη ποξπ ςξ Ο.Θ. για ρσμμεςξυή ςξσπ
ρςξ Οοϊγοαμμα αμήλθαμ ρσμξλικά ρε 233 εκπαιδεσςικξϋπ, ήςξι 96 απϊ ςημ
Οοχςξβάθμια και 137 απϊ ςη Δεσςεοξβάθμια εκπαίδεσρη. Απϊ ασςξϋπ
επελέγηραμ καςά ςιπ καςηγξοίεπ ξι ξπξίεπ ποξβλέπξμςαμ ρςξ ευμικϊ Δελςίξ
ςξσ Έογξσ, μεςά απϊ κλήοχρη, πξσ έγιμε ρςξ Ο.Θ., παοξσρία ςχμ μελόμ ςηπ
Ξμάδαπ έογξσ ςξσ επιμξοτχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ, για ςξ κέμςοξ ςηπ Ιξζάμηπ
ενήμςα (60) εκπαιδεσςικξί και 20 αμαπληοχμαςικξί.
Για ςα άλλα κέμςοα, Τλώοιμα, ςη Ιαρςξοιά και ςα Γοεβεμά επελέγηραμ όλξι.
ξ Οοϊγοαμμα ποαγμαςξπξιήθηκε ρε ρυξλικέπ μξμάδεπ με ικαμξπξιηςικϊ
επίπεδξ σπξδξμόμ και ξλξκληοόθηκε υχοίπ ιδιαίςεοα ποξβλήμαςα. Ξ
ενξπλιρμϊπ ρε επξπςικά μέρα κάλσφε απϊλσςα ςιπ αμάγκεπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ
καθόπ υοηριμξπξιήθηκαμ, ποξβξλέαπ διαταμειόμ, Ζ/Σ, βιμςεξποξβξλέαπ,
ξθϊμη ποξβξλήπ και τχςξςσπικά μηυαμήμαςα. Ακϊμη, εναρταλίρςηκε υόοξπ
για γοατείξ για ςξσπ επιμξοτχςέπ και ξ απαοαίςηςξπ αοιθμϊπ θοαμίχμ και
καθιρμάςχμ για ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ.
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Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ οξήπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, πεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ
ημεοόμ διεναγχγήπ ςξσ, σπήονε ρσμευήπ και αμτίδοξμη ςηλετχμική
επικξιμχμία με ςξσπ Διδικξϋπ ρσμεογάςεπ αλλά και με μεοικξϋπ επιμξοτχςέπ,
όρςε μα σπάουει εμημέοχρη για ςημ πξοεία ςηπ σλξπξίηρήπ ςξσ.
Ανίζζει μα ρημειχθεί η άοιρςη ρσμεογαρία με ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ.

Γεληθή εθηίκεζε - δηαπηζηώζεηο - πξνηάζεηο επηκνξθνύκελσλ
Απϊ ςημ επενεογαρία δείγμαςξπ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ
ρσμάγξμςαι ςα ενήπ ρημαμςικά ρσμπεοάρμαςα:
Ξι απαμςήρειπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ήςαμ θεςικέπ ρςα πεοιρρϊςεοα εοχςήμαςα,
ϊπχπ ποξέκσφε απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ. Ρσγκεκοιμέμα:


α ρημαμςικϊςεοα κίμηςοα ςξσ ρσμϊλξσ ρυεδϊμ ςχμ εκπαιδεσςικόμ (98%)
για ςημ παοακξλξϋθηρη ςξσ ρεμιμαοίξσ, απξςέλεραμ: α) η αμάγκη
διεσκϊλσμρηπ ςξσ καθημεοιμξϋ έογξσ ςξσπ ρςημ ςάνη και η κάλσφη
ποξρχπικξϋ εμδιατέοξμςξπ και β) η ποξξπςική επαγγελμαςικήπ ενέλινηπ
και απϊκςηρηπ άλλχμ ςσπικόμ ποξρϊμςχμ.



ξ επιμξοτχςικϊ ποϊγοαμμα γεμικά αμςαπξκοίθηκε ρςιπ αμάγκεπ και ςιπ
αουικέπ ποξρδξκίεπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ. Ωπ υόοξι διεναγχγήπ ςξσ
Οοξγοάμμαςξπ ρε κάθε πεοίπςχρη δε θα έποεπε μα υοηριμξπξιξϋμςαι
αίθξσρεπ Δημξςικξϋ Ρυξλείξσ.



ξ 51% σπξρςήοινε ϊςι ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ έδχρε
μεγαλϋςεοη έμταρη ρςη θεχοηςική καςάοςιρη, ςξ 96% σπξρςήοινε ϊςι
ερςιάρςηκε ρςη διδακςική ποάνη εμό ςξ 50% ςϊμιρε ϊςι σπήονε καςά ςη
διδακςική ποξρέγγιρη ρσμδσαρμϊπ θεχοίαπ και ποάνηπ.



Σπξρςήοιναμ ακϊμη ϊςι η επικξιμχμία και η ρσμεογαρία (ρσμμεςξυή,
πεοιευϊμεμξ, ποξωπξθέρειπ – σπξυοεόρειπ, διαμξμή επιμξοτχςικξϋ
σλικξϋ) ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ με ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ ήςαμ πξλϋ καλή
έχπ άοιρςη.



Ζ υχοξςανική καςαμξμή ςχμ επιμξοτχςικόμ κέμςοχμ ενσπηοέςηρε ςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ, ρε ρυέρη με ςιπ μεςακιμήρειπ ςξσπ.



Ζ σλικξςευμική σπξδξμή και ξι διεσκξλϋμρειπ ήςαμ πξλϋ ικαμξπξιηςικέπ.

α πξρξρςά παοξσριάζξμςαι αμαλσςικά ρςξμ παοακάςχ πίμακα:
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Θκαμξπξίηρη ςχμ εκπαιδεσςικώμ από ςξ επιμξοτχςικό ποόγοαμμα
Δοώςημα:
Οόρξ ικαμξπξιημέμξι είρςε από:

Οξλύ

Αοκεςά

Κίγξ

Οξλύ
λίγξ

Ξογάμχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ

25%

62,3%

9%

2%

Δπάοκεια διδακςικξϋ υοϊμξσ

10%

50%

32%

6%

1.1. Δίδη μαθηριακόμ δσρκξλιόμ

55%

39%

6%

1.2. οϊπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςόμ με
μαθηριακέπ δσρκξλίεπ

58%

25%

16%

1.3. Οοξραομξγή διδακςικόμ ρςϊυχμ

48%

22%

25%

1.4. Λελέςη πεοίπςχρηπ (π.υ. δσρλενία)

51%

23%

25%

1.5. Υαοιρμαςικξί μαθηςέπ

39%

42%

17%

59%

33%

8%

69%

14%

12%

2.3. Φσυξλξγικϊ κλίμα ςάνηπ

56%

27%

17%

2.4. Ιαλλιέογεια κξιμχμικόμ δενιξςήςχμ
και ςοϊπξι διαυείοιρηπ
ρσγκοξϋρεχμ, ρςοεπ, θσμξϋ κ.λπ.

67%

19%

12%

2%

2.5. Διαυείοιρη ρσμαιρθημαςικξϋ ςξμέα

61%

21%

13%

5%

2.6. Λελέςη πεοίπςχρηπ: βία,
επιθεςικϊςηςα, τξβίεπ κ.λπ.

60%

17%

19%

4%

45%

43%

6%

5%

3.2. Δσοχπαψκϊ Portfolio γλχρρόμ

21%

32%

32%

14%

3.3. ξ ξλξήμεοξ χπ θερμϊπ
αμςιμεςόπιρηπ
κξιμχμικξξικξμξμικόμ αμιρξςήςχμ

38%

17%

20%

25%

Ηεμαςικέπ εμόςηςεπ
1. Διαχείριση ιδιαιτεροτήτωμ μαθητώμ

2. Προβλήματα συμπεριφοράς
2.1. Γεμικά υαοακςηοιρςικά και ςοϊπξπ
εκδήλχρηπ ρςημ ςάνη
2.2. Δταομξγή ρςοαςηγικόμ
ςοξπξπξίηρηπ ςα ρσμπεοιτξοάπ –
Λέρα ρςήοινηπ επιθσμηςήπ
ρσμπεοιτξοάπ

3. Πολιτισμικές διαφορές,
κοιμωμικοοικομομικές αμισότητες
3.1.Οξλσπξλιςιρμικϊςηςα ρυξλείξσ,
ςοϊπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςόμ
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Γεμική εκςίμηρη – διαπιρςώρειπ – ποξςάρειπ επιμξοτχςώμ
Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτχςόμ ποξέκσφαμ
ρςα ακϊλξσθα ρσμπεοάρμαςα :


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



Ζ επιλξγή ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ ςξσ επιμξοτχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ ρε
ρυέρη με ςξ ρκξπϊ και ςξσπ ρςϊυξσπ ςξσ ήςαμ εναιοεςικά βελςιχμέμη ρε
ρϋγκοιρη με ςημ αουική τάρη.



Ζ υοξμική διάοκεια ςξσ ποξγοάμμαςξπ κοίθηκε αοκεςά ικαμξπξιηςική απϊ
ςξσπ πεοιρρϊςεοξσπ επιμξοτχςέπ, καθόπ θεόοηραμ ϊςι ξ διδακςικϊπ
υοϊμξπ δεμ επαοκξϋρε για ςημ κάλσφη και εμβάθσμρη κάπξιχμ εμξςήςχμ
ιδιαίςεοα ρςιπ μελέςεπ πεοίπςχρηπ.



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



Ξι επιμξοτχςέπ ποϊρτεοαμ ρε ϊλξσπ ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ,
επιμξοτχςικϊ σλικϊ ρε διάτξοεπ μξοτέπ ϊπχπ: πλήοειπ ειρηγήρειπ ή
πεοιλήφειπ ςξσπ, βιβλιξγοατία και διάτξοεπ πηγέπ, μελέςεπ πεοιπςόρεχμ,
παοαδείγμαςα αρκήρεχμ και δοαρςηοιξςήςχμ, ρημειόρειπ, λίρςεπ ελέγυξσ
βαρικόμ δενιξςήςχμ, πιλξςικέπ αρκήρειπ για μαθηςέπ με μαθηριακέπ
δσρκξλίεπ, άοθοα κ.ά.



Ρϋμτχμα με ςα εοχςημαςξλϊγια πξσ ρσμπλήοχραμ, ξι επιμξοτχςέπ,
ανιξπξίηραμ καςά ςη διδακςική ποξρέγγιρη εκπαιδεσςικέπ ςευμικέπ ξι
ξπξίεπ καςά ρειοά ρσυμϊςηςαπ ήραμ: η ειρήγηρη και η μελέςη πεοίπςχρηπ,
ξι ξμάδεπ εογαρίαπ και η ρσζήςηρη.



Ηεςική ήςαμ και η γμόμη ςηπ πλειξφητίαπ ςχμ εμπλεκξμέμχμ για ςημ
σλικξςευμική σπξδξμή ςχμ επιμξοτχςικόμ κέμςοχμ και ςξσ ςϊπξσ
επιλξγήπ για ςημ σλξπξίηρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ.



Ακϊμη ξι επιμξοτχςέπ σπξρςήοιναμ ϊςι θα σπήουε μεγαλϋςεοη
απξςελερμαςικϊςηςα ςξσ επιμξοτχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ εάμ σπήουαμ:
ςμήμαςα κξιμά ή αμξμξιξγεμή χπ ποξπ ςημ ειδικϊςηςα ςχμ
επιμξοτξϋμεμχμ,
•
ειδικξί επιμξοτχςικξί υόοξι και ϊυι τξίςηρη ρε ρυξλικέπ μξμάδεπ,
• η τξίςηρη μα γίμξμςαμ ρε άλλξ υοϊμξ (ρςημ έμαονη ή ςη λήνη ςξσ
ρυξλικξϋ έςξσπ) και ϊυι ςα Ραββαςξκϋοιακα
• δσμαςϊςηςα υοήρηπ ςξσ διαδικςϋξσ.
•



έλξπ, ποξςείμξσμ κάπξιεπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ, πξσ θα μπξοξϋραμ μα
πεοιλητθξϋμ ρςξ Οοϊγοαμμα, ϊπχπ:
Δπικξιμχμία και ρυέρειπ μεςανϋ εκπαιδεσςικόμ – διεσθσμςή ρυξλείξσ –
μαθηςόμ – γξμέχμ.
• Ρσμεκπαίδεσρη μαθηςόμ με και υχοίπ ειδικέπ εκπαιδεσςικέπ αμάγκεπ.
• Ρσμβξσλεσςική.
•
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Ο.Δ.Ι. ΚΑΛΘΑΡ
Ο.Δ.Ι.

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΔΘΔΘΙΞΣ ΘΔΘΞΖΑ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Υοήρςξπ ραδήμαπ

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Καμία

5ξ Γσμμάριξ
Καμίαπ

Βξιχςία

2ξ ΓΔΚ Κειβαδιάπ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Β/θμιαπ

Δλεσθέοιξπ
Εχγοάτξπ Δ/μςήπ 2ξσ
ΓΔΚ Κειβαδιάπ

Ο.Δ.Ι.
ΚΑΛΘΑΡ

Γεώογιξπ Ιαβξύοαπ

Δϋβξια

2ξ Δημ. Ρυξλείξ
Υαλκίδαπ

Τχκίδα

ΔΟΑΚ Άμτιρραπ

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Διεσθσμςήπ 2ξσ Δημ.
Ρυξλείξσ Δσβξίαπ

Διξμύριξπ
Κξσκέοηπ
Λϊμιμξπ πάοεδοξπ
Ο.Θ.

Ζλίαπ Αμαγμώρςξσ
Δ/μςήπ 1ξσ ΡΔΙ
Άμτιρραπ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

ΛΖΛΑΑ

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

234

77

157

234

72

155

227

6

5

Ρύμξλξ

Α/θμια

157

Β/θμια

Ρύμξλξ

77

Α/θμια

Β/θμια

Ο.Δ.Ι.
ΚΑΛΘΑΡ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

ξ ποϊγοαμμα σλξπξιήθηκε ρε ςέρρεοα από ςα πέμςε επιμξοτχςικά κέμςοα
ςηπ ποόςηπ πεοιϊδξσ λϊγχ ςξσ πξλϋ μικοξϋ αοιθμξϋ αιςήρεχμ εκπαιδεσςικόμ
απϊ ςξ μξμϊ Δσοσςαμίαπ. Δπιπλέξμ, έγιμε μεςαρςέγαρη ρε άλλεπ ρυξλικέπ
μξμάδεπ ρε δσξ απϊ ςα ςέρρεοα επιμξοτχςικά κέμςοα, ασςά ςηπ Βξιχςίαπ και
ςηπ Δϋβξιαπ, πξσ ξτειλϊςαμ ρε αδσμαμία ςχμ ποξηγξϋμεμχμ ρυξλικόμ
μξμάδχμ μα λειςξσογήρξσμ χπ επιμξοτχςικά κέμςοα καςά ςημ πεοίξδξ
σλξπξίηρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
ξ χοξλϊγιξ ποϊγοαμμα ςηοήθηκε ςϊρξ απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ ϊρξ και απϊ
ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ, πξσ ποξρήουξμςξ ρςα επιμξοτχςικά κέμςοα εγκαίοχπ
για ςημ έμαονη ςξσ ποξγοάμμαςξπ. Λικοή παοαβίαρη ςηπ λήνηπ ςηπ
διδακςικήπ όοαπ παοαςηοήθηκε ρςημ πλειξμϊςηςα ςχμ επιμξοτχςικόμ
κέμςοχμ, λϊγχ ςξσ ασνημέμξσ εμδιατέοξμςξπ ςχμ ειρηγήρεχμ και ςξσ
έμςξμξσ ποξβλημαςιρμξϋ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ εκπαιδεσςικόμ.
Δπιπλέξμ, ρε αμςιρςάθμιρμα ςηπ αμεπάοκειαπ ςξσ ςευμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ
πξσ παοαςηοήθηκε ρςα επιμξοτχςικά κέμςοα διαμεμήθηκε ρςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ τχςξςσπημέμξ επιμξοτχςικϊ σλικϊ.
Δπιποξρθέςχπ, η ρσμεογαρία ςξσ σπεσθύμξσ ςηπ Οοάνηπ για ςξ Οαιδαγχγικϊ
Θμρςιςξϋςξ με ςξσπ Διδικξύπ Ρσμεογάςεπ ϊλχμ ςχμ επιμξοτχςικόμ κέμςοχμ
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ςξσ Ο.Δ.Ι. Καμίαπ ήςαμ, καςά δήλχρη ϊλχμ ςχμ εμπλεκϊμεμχμ ρςημ
ξογάμχρη και ςημ σλξπξίηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ, ιδιαίςεοα ικαμξπξιηςική. Ζ
ρσμευήπ επικξιμχμία ποιμ ςημ έμαονη, καςά ςη διάοκεια και μεςά ςη λήνη ςξσ
ποξγοάμμαςξπ για ςημ άοςια σλξπξίηρή ςξσ ήςαμ ςα κϋοια υαοακςηοιρςικά
ασςήπ ςηπ ρσμεογαρίαπ.
Ξι Διδικξί Ρσμεογάςεπ τοϊμςιραμ, επίρηπ, για ςημ ενσπηοέςηρη και τιλξνεμία
ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ρςξ ποϊγοαμμα.
Ρσγκεκοιμέμα, ρςξ επιμξοτχςικό κέμςοξ Κειβαδιάπ παοαυχοήθηκε ςξ
γοατείξ ςξσ Ρσλλϊγξσ Ιαθηγηςόμ ϊπξσ ξι επιμξοτξϋμεμξι και ξι
επιμξοτχςέπ μπξοξϋραμ μα ρεοβιοιρςξϋμ απϊ ςξ κσλικείξ ςξσ ρυξλείξσ πξσ
λειςξϋογηρε ειδικά γι΄ ασςξϋπ. Υοηριμξπξιήθηκε, επίρηπ, ξ υόοξπ ρςάθμεσρηπ
ςξσ ρυξλείξσ. Διδικά για ςξ ρσγκεκοιμέμξ Δπιμξοτχςικϊ κέμςοξ ανίζει μα
αματεοθεί η ποξρπάθεια δημξριξπξίηρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ και η ποϊρκληρη
ςηπ Διεσθϋμςοιαπ Λ.Δ. Βξιχςίαπ πξσ απεϋθσμε υαιοεςιρμϊ ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ
ςημ ημέοα έμαονηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ. έλξπ, ρςιπ εμέογειεπ ςξσ Διδικξϋ
Ρσμεογάςη
Κιβαδειάπ,
κ.
Εχγοάτξσ,
ποξρμεςοείςαι
η
επιςσυήπ
διαποαγμάςεσρη και αμαρςξλή ςηπ καςάληφηπ ςξσ ρυξλείξσ απϊ ςξσπ μαθηςέπ
για ςημ ξμαλή ξλξκλήοχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
Ρςξ Δπιμξοτχςικϊ κέμςοξ Καμίαπ, αμςίθεςα, η καςάληφη ςξσ ρυξλείξσ απϊ
μαθηςέπ ξδήγηρε ρςημ καςά έμα Ραββαςξκϋοιακξ επιμήκσμρη ςξσ
επιμξοτχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ. Ξ ςευμξλξγικϊπ ενξπλιρμϊπ κοίθηκε ρυεςικά
επαοκήπ για ςιπ αμάγκεπ ςχμ επιμξοτχςόμ, ξι ξπξίξι είυαμ εςξιμάρει και
διέμειμαμ επιμξοτχςικϊ σλικϊ ςξ ξπξίξ, ϋρςεοα απϊ ποχςξβξσλία ςξσ Διδικξϋ
ρσμεογάςη ςηπ Καμίαπ, κ. ραδήμα Υο., καςαγοάτηκε ρε CD και διαμεμήθηκε
ρςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ.
ξ Δπιμξοτχςικϊ κέμςοξ Άμτιρραπ σλξπξίηρε ςξ ποϊγοαμμα μέρα ρςιπ
ποξκαθξοιρμέμεπ ημεοξμημίεπ. Ξ ειδικϊπ ρσμεογάςηπ, κ. Αμαγμόρςξσ Ζλ.,
παοείυε κάθε ποϊρτξοη βξήθεια ρξσπ ρσμμεςέυξμςεπ και η μϊμη παοέκκλιρη
απϊ ςξ ποϊγοαμμα ήςαμ η έγκαιοη και σπεϋθσμη αμςικαςάρςαρη επιμξοτχςή,
λϊγχ αδσμαμίαπ ρσμμεςξυήπ ςξσ ρςξ ποϊγοαμμα για ποξρχπικξϋπ λϊγξσπ.
έλξπ, ςξ Δπιμξοτχςικϊ κέμςοξ Υαλκίδαπ ξλξκλήοχρε ςξ ποϊγοαμμα υχοίπ
καμιά απϊκλιρη. Ζ ςήοηρη ςξσ χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ, η εναρτάλιρη
ςευμξλξγικξϋ ενξπλιρμξϋ, η παοαυόοηρη ρςξσπ επιμξοτχςέπ ςηπ υοήρηπ ςξσ
τχςξςσπικξϋ μηυαμήμαςξπ, η διακίμηρη τχςξςσπικξϋ σλικξϋ και η λειςξσογία
κσλικείξσ για ςη ενσπηοέςηρη ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ θεχοξϋμςαι ιδιαίςεοα
θεςικέπ εμέογειεπ ςξσ Δδικξϋ Ρσμεογάςη, για ςημ επιςσυία ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
Για ςημ ανιξλϊγηρη ςξσ επιμξοτχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ διαμεμήθηκαμ
εοχςημαςξλόγια ρςξσπ επιμξοτχςέπ και ςξσπ επιμξοτξύμεμξσπ λίγξ ποιμ
ςη λήνη ςχμ μαθημάςχμ, ςα ξπξία ρσγκεμςοόθηκαμ ςημ ημέοα ςηπ λήνηπ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ. Δπίρηπ, έγιμαμ ποξρχπικέπ ρσμεμςεϋνειπ ςϊρξ με ςξσπ
επιμξοτχςέπ ϊρξ και ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ. Απϊ ςημ επενεογαρία ςχμ
εοχςημαςξλξγίχμ διαπιρςόθηκε η θεςική επίδοαρη πξσ είυε η ϊλη
επιμξοτχςική διαδικαρία ρςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ πξσ ρσμμεςείυαμ ρ΄ ασςϊ.
Γεμικά, πιρςεϋεςαι ϊςι ςξ ποϊγοαμμα εκπλήοχρε ρε μεγάλξ βαθμϊ ςξσπ
ρςϊυξσπ πξσ είυαμ ςεθεί εν αουήπ.
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Ρσγκεκοιμέμα, ςημ ημέοα λήνηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ παοαδϊθηκαμ 170
εοχςημαςξλϊγια επιμξοτξϋμεχμ. Ζ επενεογαρία ςσυαίξσ δείγμαςξπ (10%) ςχμ
εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ (Μ=17) έδχρε ςα παοακάςχ
απξςελέρμαςα:

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

Οξλύ

Αοκεςά Κίγξ

Οξλύ
λίγξ

ΞΠΓΑΜΩΡΖ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΞΡ
Ξογάμχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ

11,00% 70,59%

2,00%

Ρσμξλική διάοκεια και υοϊμξ
σλξπξίηρηπ

41,17% 52,94%

5,88%

Υοϊμξπ σλξπξίηρηπ

41,17% 35,29%

15,00% 17,00%

ϊπξ σλξπξίηρηπ

47,06% 52,94%

Σλικξςευμική σπξδξμή

5,88%

35,29%

11,76%

58,82%

ΟΔΠΘΔΥΞΛΔΜΞ ΟΠΞΓΠΑΛΛΑΞΡ
ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ
1. Διαυείοιρη ιδιαιςεοξςήςχμ μαθηςόμ

47,06% 47,06%

5,89%

2. Οοξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ

52,94% 35,29%

11,77%

3. Οξλιςιρμικέπ διατξοέπ,
κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρϊςηςεπ

31,25% 56,25%

6,25%

35,30% 52,94%

11,76%

35,30% 47,06%

17,64%

18,75% 62,50%

18,75%

35,30% 47,06%

17,64%

31,25% 50,00%

12,50% 6,25%

17,65% 52,94%

23,53% 5,88%

6,25%

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
1. Διαχείριση ιδιαιτεροτήτωμ
μαθητώμ
1.1 Δίδη μαθηριακόμ δσρκξλιόμ,
αιςιξλξγία, διαγμχρςική εκςίμηρη
1.2 Δσρλενία
1.3 Οοόιμεπ εμδείνειπ μαθηριακόμ
δσρκξλιόμ
1.4 Γμχρςικά και ρσμαιρθημαςικά
υαοακςηοιρςικά μαθηςόμ με Λ.Δ.
1.5 οϊπξι ρςήοινηπ ςχμ μαθηςόμ με
μαθηριακέπ δσρκξλίεπ
1.6 Λαθηριακέπ δσρκξλίεπ και
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μεςαγμχρςικά ποξβλήμαςα
1.7 Ρυέρειπ αλληλεπίδοαρηπ
μαθηριακόμ δσρκξλιόμ και
ποξβλημάςχμ
1.8 Ρσμεογαρία εκπαιδεσςικόμ και
γξμέχμ

41,18% 41,18%

17,64%

41,18% 35,30%

17,64% 5,88%

1.9 Λελέςη πεοίπςχρηπ (…..)

17,65% 47,06%

35,29%

1.10 Υαοιρμαςικξί μαθηςέπ

41,17% 29,42%

29,41%

29,41% 64,70%

5,89%

47,06% 47,06%

5,88%

2.3 Δπιθεςικϊςηςα

35,29% 58,82%

5,89%

2.4 Ζ ρημαρία ςηπ ρσμεογαρίαπ
ρυξλείξσ, γξμέχμ και άλλχμ ειδικόμ
τξοέχμ για ςημ αμςιμεςόπιρη
ποξβλημάςχμ ρσμπεοιτξοάπ

29,41% 47,06%

23,53%

2.5 Φσυξλξγικϊ κλίμα ςηπ ςάνηπ.

23,53% 47,06%

29,41%

31,25% 50,00%

18,75%

37,50% 50,00%

12,50%

31,50% 50,00%

18,75%

25,00% 56,25%

18,75%

18,75% 62,50%

18,75%

37,50% 37,50%

18,75% 6,25%

3.4 Ξ οϊλξπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ

31,25% 50,00%

18,75%

3.5 Διδακςική ςηπ πξλσπξλιςιρμικήπ
ςάνηπ

43,75% 43,75%

12,50%

3.6 Δσοχπαψκϊ portfolio γλχρρόμ

26,67% 46,67%

20,00% 6,66%

2. Προβλήματα συμπεριφοράς
2.1 Γεμικά υαοακςηοιρςικά παιδιόμ με
ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ
2.2. Αιςίεπ και παοάγξμςεπ πξσ
εμιρυϋξσμ ςη βία και ςα ποξβλήμαςα
ρσμπεοιτξοάπ

2.6. Ρςοαςηγικέπ αμςιμεςόπιρηπ ςξσ
ρςοεπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ και ςχμ
μαθηςόμ
2.7 Διαυείοιρη κοίρεχμ ρςξ ρυξλικϊ
πεοιβάλλξμ
2.8 Λελέςη πεοίπςχρηπ: βία,
επιθεςικϊςηςα, τξβίεπ
3. Οξλιςιρμικέπ διατξοέπ,
κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρόςηςεπ
3.1 Οοξρέγγιρη ςηπ εςεοϊςηςαπ ρςξ
ελλημικϊ ρυξλείξ
3.2 Αουέπ και μξμςέλα διαυείοιρηπ ςηπ
πξλιςιρμικήπ εςεοϊςηςαπ
3.3 Οοξβλήμαςα διγλχρρίαπ Δίγλχρρη εκπαίδεσρη

Δπιπλέξμ, ρε άλλεπ εοχςήρειπ ρυεςικά με ςξ ποϊγοαμμα ρςξ ρϋμξλϊ ςξσ ξι
επιμξοτξϋμεμξι εκπαιδεσςικξί έδχραμ ςιπ παοακάςχ απαμςήρειπ:
- 189 -

Ρςημ εοόςηρη «πξιεπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ θεχοείςε πιξ ρημαμςικέπ;», ξι
θεμαςικέπ εμϊςηςεπ πξσ ρσγκέμςοχραμ ςα μεγαλϋςεοα πξρξρςά ήςαμ:



2.3 Δπιθεςικϊςηςα 95,00%
2.1 Γεμικά υαοακςηοιρςικά παιδιόμ με ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ 95,41%
1.1 Διαυείοιρη ιδιαιςεοξςήςχμ μαθηςόμ 94,02%


Ρςημ εοόςηρη «ρε πξιξ βαθμϊ θεχοείςε ικαμξπξιηςικϊ ςξμ ποξβλεπϊμεμξ
διδακςικϊ υοϊμξ ςηπ κάθε θεμαςικήπ εμϊςηςαπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ;», ςξ
82,35% ςχμ εοχςηθέμςχμ απάμςηραμ ϊςι ξ διδακςικϊπ υοϊμξπ ήςαμ αοκεςά
έχπ πξλϋ ικαμξπξιηςικϊπ εμό ςξ 11,65% ςχμ εοχςηθέμςχμ απάμςηραμ ϊςι ξ
διδακςικϊπ υοϊμξπ ήςαμ λίγξ ικαμξπξιηςικϊπ.



Ρςημ εοόςηρη αμ δϊθηκε σπξρςηοικςικϊ σλικϊ απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ, ςξ
70,58% ςχμ εοχςηθέμςχμ απάμςηρε «μαι» και ρςημ εοόςηρη αμ ασςϊ ήςαμ
ανιϊλξγξ χπ ποξπ ςξ πεοιευϊμεμϊ ςξσ, ςξ 69,23% απάμςηρε ϊςι ςξ
σπξρςηοικςικϊ σλικϊ ήςαμ αοκεςά έχπ πξλϋ ανιϊλξγξ και ςξ 30,77% ϊςι ήςαμ
λίγξ ανιϊλξγξ.



Ρυεςικά με ςη ρσμεογαρία επιμξοτχςόμ και επιμξοτξϋμεμχμ, ςξ 82,34%
ςχμ εοχςηθέμςχμ απάμςηραμ ϊςι η παοξσρίαρη ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ
ςξσ ποξγοάμμαςξπ απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ ήςαμ αοκεςά έχπ πξλϋ
ικαμξπξιηςική εμό ςξ 17,66% απάμςηραμ ϊςι η παοξσρίαρη ήςαμ λίγξ
ικαμξπξιηςική.



Ρςημ εοόςηρη «ρε πξιξ βαθμϊ θεχοείςε ϊςι ξ ςοϊπξπ παοξσρίαρηπ ςχμ
θεμαςικόμ εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ποξόθηρε ςημ εμεογηςική
ρσμμεςξυή ραπ;» ςξ 75,00% απάμςηρε θεςικά εμό ςξ 25,00% απάμςηρε «λίγξ
έχπ πξλϋ λίγξ».



Ρςημ εοόςηρη «ρε πξιξ βαθμϊ θεχοείςε ϊςι ξι επιμξοτχςέπ ήςαμ κξμςά ρςημ
ποαγμαςικϊςηςα ςξσ ρυξλείξσ;», ςξ 88,23% ςχμ εοχςηθέμςχμ απάμςηραμ
θεςικά εμό έμα πξρξρςϊ 11,77% απάμςηραμ «λίγξ έχπ πξλϋ λίγξ».



Ρςημ εοόςηρη «ρε πξιξ βαθμϊ υοηριμξπξιήθηκαμ απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ
διάτξοεπ εκπαιδεσςικέπ ςευμικέπ;», ςα πξρξρςά πξσ δϊθηκαμ ρε κάθε
εκπαιδεσςική ςευμική απϊ ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ήςαμ ςα
ενήπ:
Διρήγηρη: 99,90%
Ξμάδεπ εογαρίαπ: 31,25%
Λελέςη πεοίπςχρηπ: 47,06%
Ρσζήςηρη: 82,34%



Ρυεςικά με ςη γεμική απξςίμηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ, ρςημ εοόςηρη «πξιξ
ήςαμ ςξ κίμηςοξ για ςημ παοακξλξϋθηρη ςξσ επιμξοτχςικξϋ
ποξγοάμμαςξππ», ξι απαμςήρειπ ςχμ εοχςηθέμςχμ εκπαιδεσςικόμ ήςαμ:
•

Ζ επαγγελμαςική ενέλινη: πξλϋ-αοκεςά 46,66% λίγξ-πξλϋ λίγξ 53,34%

•

Ζ υξοήγηρη εκπαιδεσςικξϋ σλικξϋ: πξλϋ-αοκεςά 81,25% λίγξ-πξλϋ λίγξ
18,75%

•

Ζ διεσκϊλσμρη ςξσ καθημεοιμξϋ έογξσ ρςημ ςάνη: πξλϋ-αοκεςά 88,22%
λίγξ 11,78%
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•

Ζ κάλσφη ποξρχπικξϋ εμδιατέοξμςξπ: πξλϋ-αοκεςά 94,12% λίγξ 5,88%

•

Ζ απϊκςηρη βεβαίχρηπ παοακξλξϋθηρηπ: πξλϋ-αοκεςά 43,75% λίγξπξλϋ λίγξ 56,25%



Ρςημ εοόςηρη «ρε πξιξ βαθμϊ πιρςεϋεςε ϊςι ςξ ποϊγοαμμα αμςαπξκοίθηκε
ρςιπ ποξρδξκίεπ ραπ;», ςξ 88,23% απάμςηραμ θεςικά



Ρςημ εοόςηρη «ρε πξιξ βαθμϊ πιρςεϋεςε ϊςι ςξ ποϊγοαμμα θα ραπ βξηθήρει
απξςελερμαςικά ρςημ καθημεοιμή διδακςική ποάνη;», ςξ 94,11% απάμςηραμ
θεςικά.



Ρςημ εοόςηρη αμ θα μπξοξϋραμ μα απξκςήρξσμ ςιπ γμόρειπ πξσ πήοαμ με
άλλξ ςοϊπξ, ςξ 66,67% απάμςηραμ αομηςικά.



έλξπ, ρςημ εοόςηρη «ρε πξιξ βαθμϊ πιρςεϋεςε ϊςι ςξ πεοιευϊμεμξ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ: α) έδχρε μεγαλϋςεοη έμταρη ρςη θεχοηςική καςάοςιρη β)
ερςιάρςηκε ρςη διδακςική ποάνη ή γ) επιδιόυθηκε ρσμδσαρμϊπ θεχοίαπ και
ποάνηπ;» ςα πξρξρςά ςχμ απαμςήρεχμ ςχμ εοχςηθέμςχμ ήςαμ 94,11%,
69,58% και 47,06% αμςίρςξιυα.
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Ο.Δ.Ι. ΚΑΠΘΡΑΡ
Ο.Δ.Ι.

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Κάοιρα

3ξ Γσμμάριξ
Κάοιραπ

Ο.Δ.Ι.
ΚΑΠΘΡΑΡ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Ιχμρςαμςίμξπ
Δημξσλάπ
Σπξδ/μςήπ Ο.Δ.Ι.

Ιαοδίςρα

13ξ Δημ. Ρυξλείξ
Ιαοδίςραπ

Λαγμηρία

13ξ Δημ. Ρυξλείξ
Βϊλξσ
ξ

26 Δημ. Ρυξλείξ
οικάλχμ

οίκαλα

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

Ιχμρςαμςίμξπ
Οαπαμαρςαρίξσ

Δ/μςηπ 13ξσ Δημ.
Ρυξλείξσ Ιαοδίςραπ

Ισοιαζήπ Οόοπξδαπ

Δσαγγελία
Ιαγκά
Ρϋμβξσλξπ Ο.Θ.

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

Ιχμρςαμςίμξπ
Βξύλγαοηπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

ΛΖΛΑΑ

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

517

126

125

251

95

113

208
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5

5

Ρύμξλξ

Α/θμια

360

Β/θμια

Ρύμξλξ

157

Α/θμια

Β/θμια

Ο.Δ.Ι.
ΚΑΠΘΡΑΡ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

10

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 ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Δημήςοιξπ
Ρξσβλεοόπ
Δ/μςήπ Ο.Δ.Ι.
Λσςιλήμηπ

Ρςαμάςηπ Βξύλγαοηπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

Δλεσθέοιξπ
1ξ Δημ. Ρυξλείξ Υίξσ Λεοερεμςζήπ Δ/μςήπ

Υίξπ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Δσρςοαςία Ρξτξύ
Οάοεδοξπ ε.θ. Ο.Θ.

8ξσ Δημ. Ρυξλείξσ Υίξσ

Δημ. Ρυξλείξ Αγίξσ
Ιήοσκξσ

Θκαοία

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

Δλιράβες Ιξύβαοη
Δ/μςοια 6/θέριξσ Δημ.
Ρυξλείξσ Αγ. Ιήοσκξσ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

ΛΖΛΑΑ

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

308

81

82

163

77

71

148

3

Ρύμξλξ

Α/θμια

178

Β/θμια

Ρύμξλξ

130

Α/θμια

Β/θμια

Ο.Δ.Ι.
ΛΣΘΚΖΜΖΡ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

3+2*

8

*α δσξ ςμήμαςα ήςαμ μεικςά, με εκπαιδεσςικξϋπ και Οοχςξβάθμιαπ και Δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ.

Ζ ξογάμχρη ξ ρσμςξμιρμϊπ, η ρσμεογαρία και η διξικηςική σπξρςήοινη ςξσ
ποξγοάμμαςξπ αμαγμχοίρςηκε απϊ ϊλξσπ ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ ϊςι σπήονε ρε
γεμικέπ γοαμμέπ ικαμξπξιηςική.
Ζ σλικξςευμική σπξδξμή ςχμ επιμξοτχςικόμ κέμςοχμ αμςαπξκοίθηκε, παοά
ςιπ ϊπξιεπ δσρκξλίεπ, ρςιπ αμάγκεπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
Καμβάμξμςαπ σπϊφη ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ ςηπ πεοιξυήπ εσθϋμηπ ςξσ Ο.Δ.Ι.
Λσςιλήμηπ (ακοιςική πεοιξυή, ρσυμέπ μαςαιόρειπ αεοξπξοικόμ πςήρεχμ καςά
ςη διάοκεια ςηπ υειμεοιμήπ πεοιϊδξσ), απξταρίρςηκε μα διεναυθεί ςξ
ποϊγοαμμα απϊ ςξ Λάοςιξ μέυοι και ςξμ Αποίλιξ ςξσ ρυξλικξϋ έςξσπ 2007-08.
Ρςημ Θκαοία, χρςϊρξ, ςξ επιμξοτχςικϊ ποϊγοαμμα έγιμε μχοίςεοα
(Ρεπςέμβοιξπ και Ξκςόβοιξπ ςξσ 2007) ποξκειμέμξσ ςξ Οαιδαγχγικϊ
Θμρςιςξϋςξ μα αμςαπξκοιθεί άμερα ρε ποξηγξϋμεμξ αίςημα ςχμ εκπαιδεσςικόμ
πξσ σπηοεςξϋραμ ρςημ πεοιξυή ασςή. Ρςημ Θκαοία ςξ ποϊγοαμμα σλξπξιήθηκε
Ραββαςξκϋοιακα, αλλά και καςά ςη διάοκεια εογάριμχμ ημεοόμ και εκςϊπ
χοαοίξσ εογαρίαπ εκπαιδεσςικόμ, ποξκειμέμξσ μα μειχθεί η πεοίξδξπ
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διεναγχγήπ ςξσ και μα μη ρσμπέρει υοξμικά με ςη διεναγχγή άλλχμ
επιμξοτχςικόμ ποξγοαμμάςχμ. Ωρςϊρξ εκτοάρςηκαμ επιτσλάνειπ απϊ ςξσπ
εκπαιδεσςικξϋπ ρυεςικά με ςιπ ημέοεπ διεναγχγήπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ και
ρσγκεκοιμέμα ςημ Ισοιακή αλλά και ρυεςικά με ςιπ πξλλέπ όοεπ
παοακξλξϋθηρηπ καςά ςη διάοκεια ςηπ ημέοαπ.
Απϊ ςα ρημαμςικϊςεοα ποξβλήμαςα ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ 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 ατεμϊπ ςξ ποϊγοαμμα διαυείοιρηπ
και ρε άλλα Ο.Δ.Ι. (Θχάμμιμα, Ιαβάλα) και ατεςέοξσ η Α΄ Τάρη ςηπ
Διραγχγικήπ Δπιμϊοτχρηπ Μεξδιϊοιρςχμ Δκπαιδεσςικόμ δημιξϋογηρε
ποξβλήμαςα ρςημ αμεϋοερη ενειδικεσμέμξσ και σφηλόμ ποξρϊμςχμ
αμθοόπιμξσ δσμαμικξϋ.
ξ πεοιευϊμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ αμαπςϋυθηκε έςρι ϊπχπ ποξέβλεπε ςξ
πλαίριξ ςξσ αμαλσςικξϋ ποξγοάμμαςξπ με μικοέπ απξκλίρειπ πξσ ξτείλξμςαι
ρε αμςικειμεμικέπ δσρκξλίεπ πξσ παοξσριάρθηκαμ ρςξ ενακςιμχμέμξ κέμςοξ
ςηπ Θκαοίαπ και ξτείλξμςαι ρςημ έλλειφη επιμξοτχςόμ για ξοιρμέμεπ
θεμαςικέπ εμϊςηςεπ, ϊπχπ για παοάδειγμα για ςη θεμαςική εμϊςηςα «3.6.
Δσοχπαψκϊ Portfolio». Δπίρηπ, ςοξπξπξιήρειπ ςξσ χοξλξγίξσ ποξγοάμμαςξπ
έγιμαμ ρςιπ 23 Λαοςίξσ 2008 ρςξ επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςηπ Λσςιλήμηπ λϊγχ
μαςαίχρηπ ςηπ αεοξπξοικήπ πςήρηπ μιαπ επιμξοτόςοιαπ και έλλειφηπ
δσμαςϊςηςαπ για ςημ αμςικαςάρςαρή ςηπ απϊ άλλξμ επιμξοτχςή.
Δπειδή ξ αοιθμϊπ ςχμ αιςήρεχμ ςχμ εκπαιδεσςικόμ για ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςξ
επιμξοτχςικϊ
ποϊγοαμμα
σπεοέβαιμε
ςξμ
ποξβλεπϊμεμξ
αοιθμϊ
επιμξοτξσμέμχμ αμά επιμξοτχςικϊ κέμςοξ, έποεπε μα γίμει δημόρια
κλήοχρη. Ρςιπ ποξηγξϋμεμεπ τάρειπ ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ η
δημϊρια κλήοχρη είυε διεναυθεί ρςιπ έδοεπ ςχμ Ο.Δ.Ι. Ρςημ παοξϋρα τάρη,
ϊμχπ λϊγχ έκςακςχμ καιοικόμ ρσμθηκόμ, ξι ξπξίεπ δεμ επέςοεφαμ ρςα μέλη
ςηπ ξμάδαπ επιρςημξμικήπ ρςήοινηπ ςξσ έογξσ μα μεςαβξϋμ ρςιπ έδοεπ ςχμ
Ο.Δ.Ι. και μα διεναγάγξσμ ςημ κλήοχρη, η διαδικαρία ασςή καθσρςέοηρε. Για
ςημ επίρπεσρή ςηπ και ςημ έγκαιοη εμημέοχρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ πξσ θα
ρσμμεςείυαμ ρςξ ποϊγοαμμα, κοίθηκε αμαγκαίξ η κλήοχρη μα γίμει ςημ
Οαοαρκεσή 22 Τεβοξσαοίξσ 2008 ρςξ Οαιδαγχγικϊ Θμρςιςξϋςξ. Ηα ποέπει μα
ρημειχθεί ϊςι ρςημ Θκαοία δε υοειάρςηκε μα γίμει κλήοχρη, καθόπ ξοιρμέμξι
εκπαιδεσςικξί ξι ξπξίξι είυαμ κάμει αουικά αίςηρη αλλά σπηοεςξϋραμ μακοιά
απϊ ςξμ ςϊπξ διεναγχγήπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (Άγιξπ Ιήοσκξπ), δήλχραμ ϊςι δε
θα παοακξλξσθξϋραμ ςξ ποϊγοαμμα, με απξςέλερμα ξ αοιθμϊπ ςχμ αιςήρεχμ
μα μημ σπεοβαίμει ςξμ ποξβλεπϊμεμξ για διεμέογεια κλήοχρηπ. Ηα ποέπει μα
επιρημαμθεί ϊςι η O.E.Y.Ο. ενέςαρε ςξ εμδευϊμεμξ μα αλλάνει ξ ςϊπξπ
διεναγχγήπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ, ποξκειμέμξσ μα ικαμξπξιήρει ςημ επιθσμία
ςχμ εκπαιδεσςικόμ ασςόμ μα παοακξλξσθήρξσμ ςξ ποϊγοαμμα. Δπειδή ϊμχπ
ρςημ πεοίπςχρη ασςή θα σπήουε ποϊβλημα ςϊρξ ρςη μεςάβαρη ςχμ
επιμξοτχςόμ ϊρξ και ςχμ σπξλξίπχμ εκπαιδεσςικόμ πξσ είυαμ κάμει αίςηρη,
απξταρίρςηκε μα μημ αλλάνει ξ ςϊπξπ διεναγχγήπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ.
Ιαςά ςημ καςάοςιρη ςξσ Ωοξλξγίξσ Οοξγοάμμαςξπ αμςιμεςχπίρςηκαμ διάτξοα
ποξβλήμαςα, κσοιϊςεοα ςχμ ξπξίχμ ήςαμ η έλλειφη επιμξοτχςόμ και
ατεςέοξσ η έλλειφη ρσυμήπ αεοξπξοικήπ ρσγκξιμχμίαπ, ρςημ πεοίπςχρη ςξσ
επιμξοτχςικξϋ κέμςοξσ ςηπ Θκαοίαπ. Ρςημ έλλειφη επιμξοτχςόμ ρσμέςειμε ςξ
γεγξμϊπ ϊςι καςά ςημ ίδια πεοίξδξ είυε αουίρει μα σλξπξιείςαι ςξ ίδιξ
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ποϊγοαμμα και ρε άλλα Ο.Δ.Ι.. Δπίρηπ ποξβλήμαςα δημιξσογήθηκαμ λϊγχ
ακσοόρεχμ ρσμμεςξυήπ ξοιρμέμχμ επιμξοτχςόμ, ξι ξπξίεπ αμςιμεςχπίρςηκαμ
άμερα απϊ ςξ Ο.Θ., με ςοξπξπξιήρειπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ και αμςικαςαρςάρειπ.
Ξι ποξγοαμμαςιρμέμεπ επιρκέφειπ ρςα επιμξοτχςικά κέμςοα ςηπ Ράμξσ και ςηπ
Υίξσ καςά ςη διάοκεια ςξσ ςελεσςαίξσ Ραββαςξκϋοιακξσ διεναγχγήπ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ, ποξκειμέμξσ μα καςαγοατξϋμ ρςξιυεία για ϊλεπ ςιπ
παοαμέςοξσπ ςηπ επιμξοτχςικήπ διαδικαρίαπ, δεμ έγιμαμ, λϊγχ μαςαιόρεχμ
ςχμ αεοξπξοικόμ πςήρεχμ εναιςίαπ δσρμεμόμ καιοικόμ ρσμθηκόμ.
Ρςαςιρςική αμάλσρη
Ζ σλξπξίηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρε γεμικέπ γοαμμέπ σπήονε επιςσυήπ.
Ρϋμτχμα με ςιπ απϊφειπ ςχμ Διδικώμ Ρσμεογαςώμ, η πλειξμϊςηςα ςχμ
εκπαιδεσςικόμ έδεινε εμδιατέοξμ για ςξ ποϊγοαμμα και η παοακξλξϋθηρη,
πλημ ελαυίρςχμ πεοιπςόρεχμ, ήςαμ ρσρςημαςική. Δπίρηπ, η ρσμεογαρία με
ςξσπ επιμξοτχςέπ ήςαμ καλή και η παοάδξρη ή η αμαπαοαγχγή ςξσ
επιμξοτχςικξϋ σλικξϋ έγιμε υχοίπ ποξβλήμαςα. Ωρςϊρξ, ξι ειδικξί
ρσμεογάςεπ επερήμαμαμ ξοιρμέμα ποξβλήμαςα, ςα ρημαμςικϊςεοα απϊ ςα
ξπξία είμαι:


ςξ Οοϊγοαμμα ρσμέπερε υοξμικά με ςη διεναγχγή και άλλχμ
επιμξοτχςικόμ ποξγοαμμάςχμ με απξςέλερμα μα μημ μπξοξϋμ μα ςξ
παοακξλξσθήρξσμ ξι εκπαιδεσςικξί πξσ είυαμ εκδηλόρει αουικά
εμδιατέοξμ,



η ξικξμξμική εμίρυσρη πξσ δϊθηκε για ςημ κάλσφη ςχμ ενϊδχμ γοατικήπ
ϋληπ και καθαοιϊςηςαπ δεμ ήςαμ αοκεςή για μα καλϋφει ςιπ αμάγκεπ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ. Όπχπ αμέτεοαμ ξοιρμέμξι Διδικξί Ρσμεογάςεπ, ξι ρυξλικέπ
μξμάδεπ ρςιπ ξπξίεπ σλξπξιήθηκε ςξ Οοϊγοαμμα δεμ μπξοξϋραμ μα
καλϋφξσμ ςα ένξδα λειςξσογίαπ ςξσπ για έμα ποϊγοαμμα ασςήπ ςηπ
υοξμικήπ διάοκειαπ,



η σλξπξίηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ καςά ςη διάοκεια ςξσ Ραββαςξκϋοιακξσ και
κσοίχπ ςιπ Ισοιακέπ,



ξ ςοϊπξπ επιλξγήπ ςχμ επιμξοτχςόμ ρε ξοιρμέμα επιμξοτχςικά κέμςοα.
Όπχπ αμέτεοαμ ξι ειδικξί ρσμεογάςεπ, ξι εκπαιδεσςικξί ςηπ Β/θμιαπ
ενέτοαραμ ςιπ επιτσλάνειπ ςξσπ για ςημ επιλξγή ξοιρμέμχμ επιμξοτχςόμ,
ξι ξπξίξι ποξέουξμςαμ απϊ ςξ υόοξ ςηπ Α/θμιαπ και δεμ έλαβαμ σπϊφη ςιπ
ενειδικεσμέμεπ επιμξοτχςικέπ αμάγκεπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ασςόμ και



η μη έγκαιοη απξρςξλή ςξσ επιμξοτχςικξϋ σλικξϋ απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ
για αμαπαοαγχγή και ατεςέοξσ ϊςι ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ ςξ σλικϊ ασςϊ
ήςαμ πξλσρέλιδξ και απαιςξϋρε πεοιρρϊςεοξ υοϊμξ αλλά και πεοιρρϊςεοα
ένξδα για ςημ αμαπαοαγχγή ςξσ.

Απϊ ςιπ ςηλετχμικέπ επικξιμχμίεπ μαζί ςξσπ καςά ςη διάοκεια ςξσ
ποξγοάμμαςξπ αλλά και απϊ ςιπ απϊφειπ πξσ ενέτοαραμ ξι επιμξοτχςέπ ρςα
εοχςημαςξλϊγια πξσ ςξσπ δϊθηκαμ διαπιρςόμεςαι ϊςι ςξ επιμξοτχςικϊ
ποϊγοαμμα ρε γεμικέπ γοαμμέπ ήςαμ ικαμξπξιηςικϊ ςϊρξμ ϊρξμ ατξοά ςημ
ξογάμχρη ϊρξ και ςημ σλικξςευμική σπξδξμή ςχμ επιμξοτχςικόμ κέμςοχμ, ςη
ρσμεογαρία ςξσπ με ςξ Ο.Θ. και ςξμ Διδικϊ Ρσμεογάςη ςξσ κάθε επιμξοτχςικξϋ
- 195 -

κέμςοξσ. Ζ ρςάρη ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ ρε γεμικέπ γοαμμέπ 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.
Δπιρημάμθηκαμ χρςϊρξ κάπξιεπ αδσμαμίεπ:


η μη έγκαιοη εμημέοχρη για ςη ρσμμεςξυή ςξσπ ρςξ ποϊγοαμμα,



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



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



η έλλειφη σπξρςηοιρςικόμ μέρχμ διδαρκαλίαπ ρε ξοιρμέμα επιμξοτχςικά
κέμςοα και



η έλλειφη ρσμεογαρίαπ με ςξμ ειδικϊ ρσμεογάςη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρε
ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ

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
πξλσπξλιςιρμικέπ διατξοέπ/κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρϊςηςεπ) κοίμεςαι
ρϋμτχμα με ςιπ απϊφειπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ ικαμξπξιηςική. Απϊ ςα ςοία
θεμαςικά πεδία ταίμεςαι μα θεχοξϋμ πεοιρρϊςεοξ ικαμξπξιηςική ςημ
επιλξγή ςξσ δεϋςεοξσ πεδίξσ πξσ ατξοά ςα ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ (ςξ
75% ςχμ εκπαιδεσςικόμ θεχοξϋμ «πξλϋ» ικαμξπξιηςική ςημ επιλξγή ςξσ)
και λιγϊςεοξ ικαμξπξιηςική ςημ επιλξγή ςξσ δεϋςεοξσ θεμαςικξϋ πεδίξσ πξσ
ατξοά ςη διαυείοιρη ςχμ ιδιαιςεοξςήςχμ ςχμ μαθηςόμ και ςξσ ςοίςξσ πξσ
ατξοά ςιπ πξλιςιρμικέπ διατξοέπ και ςιπ κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρϊςηςεπ
(ςξ 60% και ςξ 55% ςα αμςίρςξιυα πξρξρςά).
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Ζ πλειξμϊςηςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ θεχοεί ϊςι η επιλξγή 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
πεοιρρϊςεοξ με ςιπ αμάγκεπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςξσπ έογξσ είμαι, καςά ρειοά
ρημαμςικϊςηςαπ, ςα είδη, η αιςιξλξγία και η διαγμχρςική εκςίμηρη ςχμ
μαθηριακόμ δσρκξλιόμ (70%), ξι ποόιμεπ εμδείνειπ ςχμ μαθηριακόμ
δσρκξλιόμ (70%), ςα γμχρςικά και ρσμαιρθημαςικά υαοακςηοιρςικά
μαθηςόμ με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ (70%) και ξι ρυέρειπ αλληλεπίδοαρηπ
μαθηριακόμ δσρκξλιόμ και ποξβλημάςχμ ρσμπεοιτξοάπ (70%).



Απϊ ςξ δεύςεοξ θεμαςικό 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%), ςιπ αιςίεπ και ςξσπ παοάγξμςεπ πξσ
εμιρυϋξσμ ςη βία και ςα ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ ρςξ ρυξλείξ (65%) και
ςξ φσυξλξγικϊ κλίμα ςηπ ςάνηπ (60%).



έλξπ, απϊ ςξ ςοίςξ θεμαςικό πεδίξ πξσ ατξοά ςιπ πξλιςιρμικέπ διατξοέπ
και ςιπ κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρϊςηςεπ, ξι εκπαιδεσςικξί θεχοξϋμ χπ
«πξλϋ» ρημαμςικέπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ ςξ οϊλξ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ (55%) και
ςη διδακςική ςηπ πξλσπξλιςιρμικήπ ςάνηπ (35%).



Ζ πλειξμϊςηςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ θεχοεί «αοκεςά» ικαμξπξιηςικϊ ςξμ
ποξβλεπϊμεμξ διδακςικϊ υοϊμξ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ (ςξ 70%). Ρςημ εοόςηρη ρυεςικά με ςξ ρε πξιξ θεμαςικϊ
πεδίξ θα έποεπε μα ατιεοχθεί πεοιρρϊςεοξπ διδακςικϊπ υοϊμξπ, ξι
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εκπαιδεσςικξί θεχοξϋμ ϊςι ξ υοϊμξπ ασςϊπ θα έποεπε μα ασνηθεί, καςά
κϋοιξ λϊγξ για ςα ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ.


α ρημαμςικϊςεοα κίμηςοα ςχμ εκπαιδεσςικόμ για ςημ παοακξλξϋθηρη ςξσ
επιμξοτχςικξϋ ποξγοάμμαςξπ ρε μεγάλξ βαθμϊ απξςέλεραμ η διεσκϊλσμρη
ςξσπ ρςξ καθημεοιμϊ έογξ ςξσπ ρςημ ςάνη (75%) και η κάλσφη ποξρχπικξϋ
εμδιατέοξμςξπ (65%).



Ζ πλειξμϊςηςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ θεχοεί ϊςι ςξ ποϊγοαμμα αμςαπξκοίθηκε
«αοκεςά» ρςιπ ποξρδξκίεπ ςξσπ (ςξ 80%) και πιρςεϋει ϊςι θα ςξσπ βξηθήρει
απξςελερμαςικά ρςημ καθημεοιμή διδακςική ποάνη (ςξ 70%).



Ζ πλειξμϊςηςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ πξσ απάμςηραμ ςη ρυεςική εοόςηρη ςξσ
εοχςημαςξλξγίξσ θεχοεί ϊςι ςξ ποϊγοαμμα ρε μεγάλξ βαθμϊ («αοκεςά»)
ερςιάρςηκε ρςη διδακςική ποάνη (70%), ςξ 60% ϊςι έδχρε έμταρη ρςη
θεχοηςική καςάοςιρη και ςξ 56% ϊςι επιδιόυθηκε ρσμδσαρμϊπ θεχοίαπ και
ποάνηπ.

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


Ζ πλειξμϊςηςα ςχμ εκπαιδεσςικόμ θεχοεί ικαμξπξιηςική ςημ επιλξγή ςχμ
επιμξοτχςόμ, εκςϊπ απϊ ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ εκπαιδεσςικόμ ςηπ
Δεσςεοξβάθμιαπ και ρε ξοιρμέμα επιμξοτχςικά κέμςοα, ϊπξσ εκτοάρςηκαμ
επιτσλάνειπ. Ρςιπ πεοιπςόρειπ ασςέπ ξι εκπαιδεσςικξί επιρημαίμξσμ ϊςι ξι
επιμξοτχςέπ έδχραμ έμταρη ρςη θεχοηςική καςάοςιρη και ϊςι
υοηριμξπξίηραμ χπ βαρική εκπαιδεσςική ςευμική ςημ ειρήγηρη. Δπίρηπ ϊςι
υοηριμξπξίηραμ μελέςεπ πεοίπςχρηπ πξσ αματέοξμςαμ ρε μαθηςέπ
δημξςικήπ εκπαίδεσρηπ και δεμ έλαβαμ σπϊφη ςξ γεγξμϊπ ϊςι ξι
επιμξοτξϋμεμξι απεσθϋμξμςαμ ρε μια διατξοεςική ηλικιακή ξμάδα
μαθηςόμ.
έλξπ,
ξοιρμέμξι
επιμξοτχςέπ
δεμ
έδχραμ
ρςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ επιμξοτχςικϊ σλικϊ.



Αοκεςξί ήςαμ ξι εκπαιδεσςικξί πξσ επερήμαμαμ ϊςι έγιμαμ επικαλϋφειπ ςξσ
πεοιευϊμεμξσ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ απϊ ςξσπ
επιμξοτχςέπ.
- 198 -



Ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ ξι εκπαιδεσςικξί θεχοξϋμ ϊςι σπήονε
ποξυειοϊςηςα ρςημ ξογάμχρη. Δεμ ςξσπ δϊθηκε τάκελξπ με ςημ έμαονη ςξσ
ποξγοάμμαςξπ ξϋςε ςξ χοξλϊγιξ ποϊγοαμμα και δεμ είυε ποξβλετθεί η
ποξρτξοά κατέ ή αμαφσκςικξϋ.

έλξπ, ξι εκπαιδεσςικξί ποξςείμξσμ μα γίμξμςαι ρσρςημαςικά ρςξ μέλλξμ
αμάλξγα επιμξοτχςικά ποξγοάμμαςα, αλλά μα ασνηθεί ξ υοϊμξπ διάοκειάπ
ςξσπ όρςε μα μξοιξδξςξϋμςαι. Οοξςείμξσμ, επίρηπ, μα σπάουει η δσμαςϊςηςα
ενειδίκεσρηπ ρε κάπξιξ απϊ ςα ςοία θεμαςικά πεδία ςξσ ποξγοάμμαςξπ. έλξπ,
επιρημαίμξσμ ϊςι ποέπει μα δξθεί πεοιρρϊςεοη έμταρη ρςη βιχμαςική
ποξρέγγιρη, ρςημ αμςιμεςόπιρη ρσγκεκοιμέμχμ ποξβλημάςχμ και ρςημ
εμεογηςική ςξσπ ρσμμεςξυή.
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Ο.Δ.Ι. ΟΑΠΩΜ
ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Διαμάμςχ
Λημαδξπξύλξσ

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Οάςοα

Ο.Δ.Ι. Οαςοόμ
3ξ Δημ. Ρυξλείξ
Ξβοσάπ

Αιςχλ/μία

17ξ Δημ. Ρυξλείξ
Αγοιμίξσ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ
Οοξρυξλικήπ Αγχγήπ

Ξσοαμία
Δημξπξύλξσ

Διεσθϋμςοια 17ξσ Δημ.
Ρυξλείξσ Αγοιμίξσ

Εάκσμθξπ

6ξ Δημ. Ρυξλείξ
Εακϋμθξσ

Μικόλαξπ
Αοβαμιςάκηπ

Ζλεία

6ξ Δημ. Ρυξλείξ
Οϋογξσ

Δημήςοιξπ Ιοαμίςηπ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

Ο.Δ.Ι.
ΟΑΠΩΜ

Οάοεδοξπ ε.θ. Ο.Θ.

215

241

456

141

148

289

115

117

232

ΛΖΛΑΑ

6

6

ξ ποϊγοαμμα σλξπξιήθηκε ρςξ Ο.Δ.Ι. Οαςοόμ και ρςιπ ενακςιμόρειπ ςξσ με
ιδιαίςεοη επιςσυία καςά ςιπ ποξβλεπϊμεμεπ ημεοξμημίεπ εμό ρςη Εάκσμθξ ςξ
ποϊγοαμμα ξλξκληοόθηκε ρςιπ 2/12/2007 λϊγχ μεςατξοάπ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ καςά έμα Ραββαςξκϋοιακξ μεςά απϊ αίςημα ςχμ
επιμξοτξϋμεμχμ λϊγχ ςασςϊυοξμηπ διεναγχγήπ επιμξοτχςικξϋ ρεμιμαοίξσ
ρςημ πεοιξυή καςά ςημ ίδια υοξμική πεοίξδξ.
Δπειδή και ςη ρυξλική υοξμιά 2007-08 ξ αοιθμϊπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ πξσ
σπέβαλαμ αίςηρη ποξπ ςξ Ο.Θ. για ρσμμεςξυή ρςξ Οοϊγοαμμα νεπεομξϋρε ςξμ
αοιθμϊ πξσ είυε αουικά ποξβλετθεί ρςξ Έογξ, έγιμε κλήοχρη ρςξ Ο.Δ.Ι.
Οάςοαπ ρςιπ 11 Ρεπςεμβοίξσ 2007. Οαοϊμςεπ ήςαμ η Διδική Ρσμεογάςηπ ςξσ
Ο.Δ.Ι. Οάςοαπ κ. Διαμάμςχ Λημαδξπξϋλξσ, η γοαμμαςέαπ ςξσ Ο.Δ.Ι. κ.
Οξλσδόοξσ, η σπεϋθσμη ςξσ ποξγοάμμαςξπ απϊ ςξ Οαιδαγχγικϊ Θμρςιςξϋςξ
καθόπ και αοκεςξί εκπαιδεσςικξί.
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Ρύμξλξ

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

Δλέμη ζελέπηΓιαμμάςξσ

Β/θμια

Ο.Δ.Ι.
ΟΑΠΩΜ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

12

Ζ παοακξλξϋθηρη ςηπ σλξπξίηρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ γιμϊςαμ και μέρχ
επικξιμχμίαπ με ςξσπ επιμξοτχςέπ και ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςόρειπ και με
επιμξοτξϋμεμξσπ.
Οοιμ ςημ ξλξκλήοχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ έγιμε επίρκεφη από ςημ σπεύθσμη
ςξσ Ο.Θ. ρςξ Ο.Δ.Ι. Οάςοαπ (10-11-2007) και ρςξ Ο.Δ.Ι. Αγοιμίξσ (11-112007) 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 ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ. 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 βελςίχρη ςξσ. Λε ςξμ ςοϊπξ ασςϊ ρσγκεμςοόθηκαμ
ρημαμςικέπ παοαςηοήρειπ πξσ δεμ πεοιλαμβάμξμςαμ ρςα εοχςημαςξλϊγια
ανιξλϊγηρηπ ποξκειμέμξσ μα ανιξπξιηθξϋμ ρςξ ρυεδιαρμϊ ποξγοαμμάςχμ ρςξ
μέλλξμ.
Απϊ ςξ ρσμξλικϊ αοιθμϊ ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ ςχμ επιμξοτξσμέμχμ πξσ
ρσγκεμςοόθηκαμ απϊ ςξ Ο.Δ.Ι. Οαςοόμ και ςιπ ενακςιμόρειπ ςξσ έγιμε
ρςαςιρςική αμάλσρη ρςξ 10% ςξσ δείγμαςξπ. α απξςελέρμαςα ςηπ αμάλσρηπ
παοξσριάζξμςαι ρςα γοατήμαςα πξσ ακξλξσθξϋμ και ρυξλιάζξμςαι παοακάςχ.
Απϊ ςημ αουική επενεογαρία ςξσ 10% ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ καθόπ και ςιπ
ρσμεμςεϋνειπ πξσ έγιμαμ ρςξσπ επιμξοτχςέπ και ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ
διαπιρςόθηκε ϊςι η επιλξγή ςχμ θεμαςικώμ πεδίχμ ςξσ εκςεςαμέμξσ
Οοξγοάμμαςξπ ςχμ 80 χοόμ ήςαμ ιδιαίςεοα επιςσυημέμη διϊςι ατξοξϋρε
ποξβλήμαςα και δσρκξλίεπ με ςιπ ξπξίεπ έουεςαι αμςιμέςχπξπ κάθε
εκπαιδεσςικϊπ.
Διδικϊςεοα διαπιρςόθηκε ϊςι:


ρϋμτχμα με ςημ αμάλσρη ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ, η επιλξγή ςηπ θεμαςικήπ
εμϊςηςαπ
«Διαυείοιρη
ιδιαιςεοξςήςχμ
μαθηςόμ»
αμςαπξκοίμεςαι
πεοιρρϊςεοξ ρςιπ επιμξοτχςικέπ αμάγκεπ ςχμ εκπαιδεσςικόμ (Λ.Ξ. = 3,5)
με μικοή ϊμχπ διατξοά απϊ ςιπ εμϊςηςεπ «Οοξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ»
(Λ.Ξ. = 3,4) και «Οξλιςιρμικέπ διατξοέπ» (Λ.Ξ.= 3,3),



ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ρσμδεϊςαμ
άμερα με ςιπ αμάγκεπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ έογξσ ςχμ επιμξοτξσμέμχμ,



η ξογάμχρη και ξ ρσμςξμιρμϊπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ ήςαμ ικαμξπξιηςικά,



η σλικξςευμική σπξδξμή ήςαμ ικαμξπξιηςική, ξι αίθξσρεπ διέθεςαμ
διαταμξρκϊπια, βιμςεξποξβξλείπ και τξοηςξϋπ σπξλξγιρςέπ,



η επιλξγή ςξσ ςϊπξσ σλξπξίηρηπ ενσπηοεςξϋρε ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ πξσ
μεςακιμξϋμςαμ και απϊ ςιπ γϋοχ πεοιξυέπ,



ξ υοϊμξπ σλξπξίηρηπ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (Ράββαςξ και Ισοιακή) δεμ
ικαμξπξιξϋρε μεγάλξ μέοξπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ και ποϊςειμαμ μα
ανιξπξιξϋμςαι και άλλεπ ημέοεπ ςηπ εβδξμάδαπ,



απϊ ςξ 1ξ θεμαςικό πεδίξ ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ
θεόοηρε χπ πιξ επιςσυημέμη ςημ επιλξγή ςηπ εμϊςηςαπ «Δσρλενία» (Λ.Ξ. =
3,5),
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απϊ ςξ 2ξ θεμαςικό πεδίξ ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ
θεόοηρε χπ πιξ επιςσυημέμη ςημ επιλξγή ςηπ εμϊςηςαπ «Γεμικά
υαοακςηοιρςικά παιδιόμ με ποξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ» (Λ.Ξ. = 3,3),



απϊ ςξ 3ξ θεμαςικό πεδίξ ςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ
θεόοηρε χπ πιξ επιςσυημέμη ςημ επιλξγή ςηπ εμϊςηςαπ «Ξ οϊλξπ ςξσ
εκπαιδεσςικξϋ» (Λ.Ξ. = 3,2),



ξι επιμξοτχςέπ έδχραμ σπξρςηοικςικϊ σλικϊ με ανιϊλξγξ πεοιευϊμεμξ,



ξι επιμξοτξϋμεμξι ήςαμ ικαμξπξιημέμξι απϊ ςημ πλειξφητία ςχμ
επιμξοτχςόμ ξι ξπξίξι είυαμ επιρςημξμική καςάοςιρη αλλά και ποακςική
εμπειοία,



ξ ςοϊπξπ αμάπςσνηπ και παοξσρίαρηπ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ ποξόθηρε
ςημ εμεογηςική ρσμμεςξυή ςχμ επιμξοτξσμέμχμ,



ξι επιμξοτχςέπ γμόοιζαμ ςιπ ποαγμαςικέπ ρσμθήκεπ ςηπ ελλημικήπ ςάνηπ και
υοηριμξπξιξϋραμ παοαδείγμαςα ποακςικήπ εταομξγήπ,



κίμηςοξ ςχμ εκπαιδεσςικόμ για ςημ παοακξλξϋθηρη ςξσ επιμξοτχςικξϋ
ποξγοάμμαςξπ απξςέλεραμ ςα ρημαμςικά ποξβλήμαςα πξσ αμςιμεςχπίζξσμ
καθημεοιμά ρςη διδακςική ποάνη αλλά και η κάλσφη ποξρχπικόμ
εμδιατεοϊμςχμ.

ξ ποϊγοαμμα ταίμεςαι πχπ αμςαπξκοίθηκε ρςιπ ποξρδξκίεπ ςχμ
επιμξοτξϋμεμχμ ρε μεγάλξ βαθμϊ. Ζ πλειξφητία ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ ςϊμιρε
ςημ αμάγκη επαμάληφήπ ςξσ ποξκειμέμξσ μα δξθεί η δσμαςϊςηςα ρε
μεγαλϋςεοξ αοιθμϊ εκπαιδεσςικόμ μα ςξ παοακξλξσθήρξσμ.
Ακξλξσθεί λεπςξμεοήπ ρςαςιρςική αμάλσρη:
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Συμπλήρωση ερωτηματολογίωμ από τους επιμορφούμεμους
(Ν= 10% του δείγματος)
ΤΣΚΞ

ΒΑΗΛΘΔΑ ΔΙΟΑΘΔΔΣΡΖΡ

70%

70%

62%

54%

60%

46%

60%

50%

50%

40%

38%
40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

A/Θκηα

Β/Θκηα

0%

Αλδξεο

Γπλαίθεο

Β. Ξογάμχρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ

Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο από ηελ νξγάλσζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο σο πξνο ην ζπληνληζκό θαη ηελ
δηνηθεηηθή ππνζηήξημε

3,0

3,0
Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο από ην επηκνξθ σηηθό
πξόγξακκα σο πξνο ην ρξόλν πινπνίεζεο ηνπ
(πρ Σάββαην θαη Κπξηαθή)

2,6

2,8

Βαζκόο ηθαλνπνίεζεο από ηελ επηινγή ηνπ ηόπνπ
πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο

3,4
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο
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Γ. Οεοιευόμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ

Γηαρείξηζε
ηδηαηηεξνηήησλ
καζεηώλ

Βαθμόπ ρςξμ ξπξίξ η επιλξγή ςχμ θεμαςικώμ πεδίχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ
αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ επιμξοτχςικέπ αμάγκεπ

3,5

Πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο
/
Κνηλσληθννηθνλνκηθέο
αληζόηεηεο

3,4

3,3

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο

Γ. Οεοιευόμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (ρσμ.)
Βαθμόπ ρςξμ ξπξίξ η επιλξγή ςχμ θεμαςικώμ πεδίχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ
αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ επιμξοτχςικέπ αμάγκεπ
Διαυείοιρη ιδιαιςεοξςήςχμ μαθηςώμ
Δίδε καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ, αηηηνινγία, δηαγλσζηηθή
εθηίκεζε

3,3
3,5

Γπζιεμία

Πξώηκεο ελδείμεηο καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ

3,3

Γλσζηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά
καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο

3,3
3,0

Τξόπνη ζηήξημεο καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη κεηαγλσζηηθά
πξνβιήκαηα

3,1

Σρέζεηο αιιειεπίδξαζεο καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ θαη
πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο

3,1

Σπλεξγαζία εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ

3,0

Μειέηε πεξίπησζεο

3,0

Χαξηζκαηηθνί καζεηέο

3,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο
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Γ. Οεοιευόμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (ρσμ.)
Βαθμόπ ρςξμ ξπξίξ η επιλξγή ςχμ θεμαςικώμ πεδίχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ
αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ επιμξοτχςικέπ αμάγκεπ
Οοξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ

3,3

Γελ ηθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηώλ κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθ νξάο
Αηηίεο θαη παξάγνλ ηεο πνπ ελ ηζρύνπλ ηε βία θαη ηα πξνβιήκαηα

3,2

ζπκπεξηθ νξάο

3,2

Μνξθ έο επηζεηηθόηεηαο ζην ζρνιείν
Δθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ πξόιεςε θαη αλ ηηκεηώπηζε ηεο

3,0

επηζεηηθόηεηαο
Η ζεκαζία ζπλ εξγαζίαο ζρνιείνπ, γνλ έσλ θαη άιισλ εηδηθώλ θ νξέσλ

2,9

γηα ηελ αλ ηηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθ νξάο

3,0

Ψπρνινγηθό θιίκα ηεο ηάμεο

Σηξαηεγηθέο αλ ηηκεηώπηζεο ηνπ ζηξεο εθπαηδεπηηθώλ θαη καζεηώλ

3,0

Γηαρείξηζε θξίζεσλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ

3,0
3,2

Μειέηε πεξίπησζεο: βία, επηζεηηθόηεηα, θ νβίεο θιπ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο

Γ. Οεοιευόμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (ρσμ.)
Βαθμόπ ρςξμ ξπξίξ η επιλξγή ςχμ θεμαςικώμ πεδίχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ
αμςαπξκοίμεςαι ρςιπ επιμξοτχςικέπ αμάγκεπ
Οξλιςιρμικέπ διατξοέπ, κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρόςηςεπ
Πξνζέγγηζε ηεο εηεξόηεηαο ζην Διιεληθό
ζρνιείν

2,9

Αξρέο θαη κνληέια δηαρείξηζεο ηεο
πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο

2,9

Πξνβιήκαηα δηγισζζίαο - Γίγισζζε
εθπαίδεπζε

2,8

Γηδαθηηθή ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο (ζρέδηα
εξγαζίαο, νκαδνζπλεξγαηηθή κάζεζε θιπ)

2,8

Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ

3,2

Δπξσπαηθό portfolio γισζζώλ

2,5
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο
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Γ. Οεοιευόμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (ρσμ.)

Βαζκόο
ηθαλνπνίεζεο από
ηνλ πξνβιεπόκελν
δηδαθηηθό ρξόλν
ηεο θάζε ζεκαηηθήο
ελόηεηαο ηνπ
πξνγξάκκαηνο

2,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο

Γ. Οεοιευόμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ (ρσμ.)
Σπξρςηοικςικό σλικό

Γόζεθε
ππνζηεξηθηηθό
πιηθό

100%

Βαζκόο ζηνλ
νπνίν
ζεσξείηαη
αμηόινγν ην
πεξηερόκελ ν
ηνπ

2,8

0,0

0%

20%

40%

60%

80%

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

100%

Ν= Όσοι έλαβαμ υποστηρικτικό υλικό
Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο
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Δ. Ρσμεογαρία επιμξοτχςώμ και επιμξοτξύμεμχμ
Βαθμόπ ικαμξπξίηρηπ από ςημ αμάπςσνη / παοξσρίαρη ςχμ θεμαςικώμ
εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ από ςξσπ επιμξοτχςέπ
Διαυείοιρη ιδιαιςεοξςήςχμ μαθηςώμ
Δίδε καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ , αηηηνινγία,

3,1

δηαγλ σζηηθή εθηίκεζε

3,4

Γπζιεμία

3,1

Πξώηκεο ελ δείμεηο καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ
Γλ σζηηθά θαη ζπλ αηζζεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά

3,1

καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο

2,8

Τξόπνη ζηήξημεο καζεηώλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο

2,7

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο θαη κεηαγλ σζηηθά πξνβιήκαηα
Σρέζεηο αιιειεπίδξαζεο καζεζηαθώλ δπζθνιηώλ θαη

3,0

πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθ νξάο

2,6

Σπλ εξγαζία εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλ έσλ

3,0

Μειέηε πεξίπησζεο

2,8

Χαξηζκαηηθνί καζεηέο

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο

Δ. Ρσμεογαρία επιμξοτχςώμ και επιμξοτξύμεμχμ
Βαθμόπ ικαμξπξίηρηπ από ςημ αμάπςσνη / παοξσρίαρη ςχμ θεμαςικώμ
εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ από ςξσπ επιμξοτχςέπ
Οοξβλήμαςα ρσμπεοιτξοάπ

3,2

Γελ ηθά ραξαθηεξηζηηθά παηδηώλ κε πξνβιήκαηα ζπκπεξηθ νξάο
Αηηίεο θαη παξάγνλ ηεο πνπ ελ ηζρύνπλ ηε βία θαη ηα πξνβιήκαηα

3,2

ζπκπεξηθ νξάο

3,3

Μνξθ έο επηζεηηθόηεηαο ζην ζρνιείν
Δθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο γηα ηελ πξόιεςε θαη αλ ηηκεηώπηζε

3,0

ηεο επηζεηηθόηεηαο
Η ζεκαζία ζπλ εξγαζίαο ζρνιείνπ, γνλ έσλ θαη άιισλ εηδηθώλ

2,7

θ νξέσλ γηα ηελ αλ ηηκεηώπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθ νξάο

2,9

Ψπρνινγηθό θιίκα ηεο ηάμεο
Σηξαηεγηθέο αλ ηηκεηώπηζεο ηνπ ζηξεο εθπαηδεπηηθώλ θαη

3,1

καζεηώλ
Γηαρείξηζε θξίζεσλ ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ

3,1

Μειέηε πεξίπησζεο: βία, επηζεηηθόηεηα, θ νβίεο θιπ

3,1
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο
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Δ. Ρσμεογαρία επιμξοτχςώμ και επιμξοτξύμεμχμ
Βαθμόπ ικαμξπξίηρηπ από ςημ αμάπςσνη / παοξσρίαρη ςχμ θεμαςικώμ
εμξςήςχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ από ςξσπ επιμξοτχςέπ
Οξλιςιρμικέπ διατξοέπ, κξιμχμικξξικξμξμικέπ αμιρόςηςεπ

Πξνζέγγηζε ηεο εηεξόηεηαο ζην Διιελ ηθό
ζρνιείν

3,0

Αξρέο θαη κνλ ηέια δηαρείξηζεο ηεο πνιηηηζκηθήο
εηεξόηεηαο

3,0

Πξνβιήκαηα δηγισζζίαο - Γίγισζζε εθπαίδεπζε

2,6

Γηδαθηηθή ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο (ζρέδηα
εξγαζίαο, νκαδνζπλ εξγαηηθή κάζεζε θιπ)

2,6

Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ

2,8
2,6

Δπξσπαηθό portfolio γισζζώλ

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο

Δ. Ρσμεογαρία επιμξοτχςώμ και επιμξοτξύμεμχμ

Βαζκόο ζηνλ
νπνίν ν ηξόπνο
αλάπηπμεο θαη
παξνπζίαζεο ησλ
ζεκαηηθώλ
ελνηήησλ
πξνώζεζε ηελ
ελεξγεηηθή
ζπκκεηνρή

3,1

Βαζκόο ζηνλ
νπνίν νη
επηκνξθσηέο ήηαλ
θνληά ζηε
πξαγκαηηθόηεηα
ηνπ ζρνιείνπ

3,1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο
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Δ. Ρσμεογαρία επιμξοτχςώμ και επιμξοτξύμεμχμ
Βαθμόπ ρςξμ ξπξίξ υοηριμξπξιήθηκαμ από ςξσπ επιμξοτχςέπ
ξι παοακάςχ εκπαιδεσςικέπ ςευμικέπ

Δηζήγεζε

3,4

Οκάδεο εξγαζίαο

2,4

Μειέηε πεξίπησζεο

2,8

Σπδήηεζε

3,4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο

Δ. Γεμική απξςίμηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ
Βαθμόπ ρςξμ ξπξίξ ςξ κίμηςοξ για ςημ παοακξλξύθηρη
ςξσ επιμξοτχςικξύ ποξγοάμμαςξπ ήςαμ:

Η επαγγεικαηηθή εμέιημε

2,3

Η ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ

2,9

Η δηεπθόιπλζε ηνπ θαζεκεξηλνύ έξγνπ
ζηελ ηάμε

3,6

Η θάιπςε πξνζσπηθνύ
ελδηαθέξνληνο

3,6

Η απόθηεζε βεβαίσζεο
παξαθνινύζεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο

2,2
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο
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Δ. Γεμική απξςίμηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ

Βαζκόο ζηνλ νπνίν
ην πξόγξακκα
αληαπνθξίζεθε ζηηο
πξνζδνθίεο

2,9

Βαζκόο ζηνλ νπνίν
ην πξόγξακκα ζα
βνεζήζεη
απνηειεζκαηηθά
ζηελ θαζεκεξηλή
δηδαθηηθή πξάμε

2,9

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο

Δ. Γεμική απξςίμηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ
Δσμαςόςηςα απξκόμιρηπ γμώρεχμ ςξσ ποξγοάμμαςξπ με άλλξ ςοόπξ

62%

Όρη

38%

Ναη

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο

Δ. Γεμική απξςίμηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ
Βαθμόπ ρςξμ ξπξίξ ςξ πεοιευόμεμξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ:

Δδσζε κεγαιύηεξε
έκθαζε ζηε
ζεσξεηηθή
θαηάξηηζε

3,0

Δζηηάζηεθε ζηε
δηδαθηηθή πξάμε

2,7

Δπηδηώρζεθε
ζπλδπαζκόο
ζεσξίαο θαη πξάμεο

2,8

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Κλίμακα: 4=πολύ έως 1=πολύ λίγο
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Ο.Δ.Ι.ΠΘΟΞΚΖΡ

Ο.Δ.Ι.

ΔΟΘΛΞΠΤΩΘΙΞ
ΙΔΜΠΞ

4ξ ΓΔΚ οίπξληπ

οίπξλη

Ο.Δ.Ι.
ΠΘΟΞΚΖΡ

ΔΘΔΣΗΣΜΡΖ

Αογξλίδα

2ξ Δημ. Ρυξλείξ
Μασπλίξσ

Κακχμία

1ξ Δημ. Ρυξλείξ
Ρπάοςηπ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ ΔΘΔΘΙΞΣ
ΡΣΜΔΠΓΑΖ
Λιλςιάδηπ Ρώςξπ

ΞΜΞΛΑΔΟΩΜΣΛΞ/
ΘΔΘΞΖΑ
ΣΟΔΣΗΣΜΞΣ

Γοαμμαςέαπ Ο.Δ.Ι.
οίπξληπ

Γεώογιξπ Μάραιμαπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

Μικόλαξπ Ιξστόπ
Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

Υαοάλαμπξπ
Λπαμπαοξύςρηπ
Οάοεδοξπ ε.θ. Ο.Θ.

ξ

Λερρημία

24 Δημ. Ρυξλείξ
Ιαλαμάςαπ

Θχάμμηπ Λεοκξύοηπ

Ιξοιμθία

1ξ Δημ. Ρυξλείξ
Ιξοίμθξσ

Λαοίμα Ραολή

ΑΘΖΡΔΘΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΩΜ

ΔΟΘΚΔΓΔΜΔΡ
ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

Ρυ. Ρϋμβξσλξπ Α/θμιαπ

ΔΙΟΑΘΔΔΣΘΙΞΘ ΟΞΣ
ΞΚΞΙΚΖΠΩΡΑΜ Ξ
ΟΠΞΓΠΑΛΛΑ

ΛΖΛΑΑ

Β/θμια

Ρύμξλξ

Α/θμια

Β/θμια

Ρύμξλξ

283

100

120

220

56

116

172

5

5

Ξ αοιθμϊπ ςχμ εμδιατεοξμέμχμ πξσ σπέβαλαμ αίςηρη μα παοακξλξσθήρξσμ ςξ
επιμξοτχςικϊ ποϊγοαμμα ήςαμ 283 εκπαιδεσςικξί ποχςξβάθμιαπ και
δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ. Δπελέγηραμ όλξι ξι εκπαιδεσςικξί υχοίπ μα
γίμει κλήοχρη, ϊπχπ ποξβλεπϊςαμ ρςξ ευμικϊ Δελςίξ ςξσ Έογξσ, επειδή ξ
άοιθμϊπ ςχμ αιςήρεχμ ήςαμ πεοίπξσ ίρξπ με ςξμ ποξβλεπϊμεμξ αοιθμϊ
Για ςημ καλϋςεοη δσμαςή ξογάμχρη κοίθηκε ρκϊπιμξ μα παοαμείμξσμ ξι ίδιξι
Διδικξί Ρσμεογάςεπ πξσ επιλέυθηκαμ καςά ςημ ποόςη πεοίξδξ σλξπξίηρηπ. Ζ
εμπειοία ςξσπ, η καλή ρσμεογαρία και η γμόρη ςχμ διατϊοχμ πςσυόμ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ ξδήγηρε ρςημ απϊταρη ασςή. Όμχπ ασςϊ δεμ καςέρςη δσμαςϊ
παμςξϋ για διατϊοξσπ ποξρχπικξϋπ ή σπηοεριακξϋπ λϊγξσπ. Έςρι ρςα
επιμξοτχςικά κέμςοα ςηπ Ρπάοςηπ και ςηπ οίπξληπ είυαμε αλλαγή Διδικόμ
Ρσμεογαςόμ.
Οαοϊλα ασςά, αουικά έγιμε ρσμάμςηρη με ϊλξσπ ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ και
ρσζηςήθηκαμ λεπςξμεοόπ ςα ρυεςικά με ςημ σλξπξίηρη ςξσ επιμξοτχςικξϋ
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Ρύμξλξ

Α/θμια

120

Β/θμια

Ρύμξλξ

163

Α/θμια

Β/θμια

Ο.Δ.Ι.
ΠΘΟΞΚΖΡ

Α/θμια

Ο.Δ.Ι.

10

ποξγοάμμαςξπ. Αμαλϋθηκαμ ςα καθήκξμςα και ξι σπξυοεόρειπ ςξσπ, ςξσπ
δϊθηκε γοαπςά και ηλεκςοξμικά ςξ εμημεοχςικϊ σλικϊ και ϊλα ςα ρυεςικά
έμςσπα (παοξσριξλϊγια επιμξοτχςόμ και επιμξοτξϋμεμχμ, αςξμικά ρςξιυεία,
εοχςημαςξλϊγια κ.ά.). Δπιπλέξμ ξι ίδιξι παοέλαβαμ ςξσπ τακέλξσπ και ςξ
σλικϊ πξσ ασςξί πεοιείυαμ, ςξσπ ξπξίξσπ μεςά απϊ έλεγυξ διέμειμαμ ρςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ. Έγιμε ιδιαίςεοη αματξοά ρςημ ενσπηοέςηρη και ρςήοινη
ςχμ επιμξοτχςόμ, κσοίχπ ϊρξμ ατξοά ςξ επιμξτχςικϊ σλικϊ(για ςημ έγκαιοη
παοαλαβή ςξσ, αμαπαοαγχγή και διαμξμή) και ςημ σλικξ-ςευμική σπξδξμή
(ποξβξλείπ, διαταμξρκϊπια, τχςξςσπικά κ.ά.) για ςημ καςά ςξ δσμαςϊμ
καλϋςεοη παοξσρίαρη ςηπ ειρήγηρηπ.
Ξι ειδικξί ρσμεογάςεπ τοϊμςιζαμ όρςε ξι ρσγκεκοιμέμεπ ρυξλικέπ μξμάδεπ μα
έυξσμ ςξμ απαιςξϋμεμξ ενξπλιρμϊ και ϊςι 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
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 Eιδικξϋπ 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 2η Φάζη
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0

Απϊ ςα ρσμπληοχμέμα εοχςημαςξλϊγια και ςιπ ρσμεμςεϋνειπ
επιμξοτξϋμεμχμ ποξκϋπςξσμ ςα ρημαμςικϊςεοα ρσμπεοάρμαςα:


ςχμ

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


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



Όλεπ ξι θεμαςικέπ εμϊςηςεπ θεχοείςαι ϊςι ρσμδέξμςαι ρε μεγάλξ βαθμϊ με
ςιπ αμάγκεπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ ςξσπ έογξσ. Θδιαίςεοη αματξοά έγιμε ρςιπ
θεμαςικέπ εμϊςηςεπ: «Μελέςη πεοίπςωρηπ», «Εταομξγή ρςοαςηγικώμ
ςοξπξπξίηρηπ ςηπ ρσμπεοιτξοάπ», «Μέρα ρςήοινηπ επιθσμηςήπ
ρσμπεοιτξοάπ» και «Ψσυξλξγικό κλίμα ςηπ ςάνηπ» ϊπξσ δϊθηκαμ
απαμςήρειπ και λϋρειπ με ρσγκεκοιμέμα παοαδείγμαςα ρε καθημεοιμά
ποξβλήμαςα πξσ καλξϋμςαι μα αμςιμεςχπίρξσμ ξι εκπαιδεσςικξί ρςημ ςάνη.



Δπιρήμαμαμ ςημ άφξγη λειςξσογία ςχμ επιμξοτχςικόμ κέμςοχμ καθόπ και
ςη ρσμεογαρία ςξσπ με ςξσπ ειδικξϋπ ρσμεογάςεπ και ςξσπ επιμξοτχςέπ.



Όρεπ τξοέπ ζηςήθηκε επιπλέξμ επιμξοτχςικϊ σλικϊ, επιπλέξμ
διεσκοιμήρειπ και απαμςήρειπ ρε ρυεςικά θέμαςα πξσ αμςιμεςόπιζαμ ξι
επιμξοτξϋμεμξι η αμςαπϊκοιρη ςχμ επιμξοτχςόμ ήςαμ ρςιπ πεοιρρϊςεοεπ
πεοιπςόρειπ καςαλσςική.



Οοξςείμεςαι η πεοιξδική επαμάληφη ςξσ ποξγοάμμαςξπ όρςε μα
επιμξοτχθεί μεγάλξπ αοιθμϊπ εκπαιδεσςικόμ και η επαμάληφη για ςξσπ
ίδιξσπ εκπαιδεσςικξϋπ αλλά με άλλεπ θεμαςικέπ πξσ θα ατξοξϋμ και άλλα
ποξβλήμαςα ςηπ ρυξλικήπ ςάνηπ.



Ξ μεγαλϋςεοξπ αοιθμϊπ ενειδικεσμέμχμ επιμξοτχςόμ-επιρςημϊμχμ
καςαγοάτεςαι χπ αίςημα μεγάλξσ αοιθμξϋ επιμξοτξϋμεμχμ.

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


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.



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



Δπιρημαίμξσμ 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.



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


Ζ λειςξσογία μϊμξ δϋξ ςμημάςχμ ρε κάθε επιμξοτχςικϊ κέμςοξ ςξσ Ο.Δ.Ι.
ςηπ οίπξληπ ρσμεςέλερε ρςξμ πλήοη ενξπλιρμϊ με ςα απαοαίςηςα για ςξσπ
επιμξοτχςέπ και επιμξοτξϋμεμξσπ ρε ρυέρη με άλλα επιμξοτχςικά
κέμςοα.



Διαςσπόμξσμ ςημ άπξφη ϊςι η ςήοηρη ςχμ παοξσριξλξγίχμ ποέπει μα
γίμεςαι απξκλειρςικά απϊ ςξσπ ειδικξϋπ ρσμεογάςεπ αμά δίχοξ υχοίπ ασςά
μα ατήμξμςαι ρςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ, για μα απξςοέπξμςαι, γμχρςέπ,
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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VI.

ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ & ΟΠΞΑΡΔΘΡ
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6.1

ΡΣΛΟΔΠΑΡΛΑΑ

α ρσμπεοάρμαςα πξσ ποξέκσφαμ απϊ ςημ σλξπξίηρη ςξσ ποξγοάμμαςξπ θα
μπξοξϋραμ μα ρσμξφιρςξϋμ ρςα ενήπ:


Ζ πλειξμϊςηςα ςχμ επιμξοτχςόμ και ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ εκπαιδεσςικόμ
έκοιμαμ ϊςι η επιλξγή ςχμ θεμαςικώμ πεδίχμ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ήςαμ
εναιοεςικά ικαμξπξιηςική. Σπξρςήοιναμ ϊςι ςξ πεοιευϊμεμξ ςχμ θεμαςικόμ
εμξςήςχμ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ρσμδέεςαι ρε πξλϋ ρημαμςικϊ βαθμϊ με ςιπ
αμάγκεπ ςξσ εκπαιδεσςικξϋ έογξσ.



Απξδέυςηκαμ ςξ Οοϊγοαμμα με ιδιαίςεοξ εμθξσριαρμϊ ρςα πλαίρια ςηπ
ικαμξπξίηρηπ εμϊπ γεμικϊςεοξσ αιςήμαςξπ ςξσ κλάδξσ για ςη ρσμευή
επιμϊοτχρή ςξσπ.



Ρε ρυέρη με ςξ ρκξπϊ και ςξσπ ρςϊυξσπ θεχοήθηκε ξοθή η επιλξγή ςχμ
θεμαςικόμ εμξςήςχμ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, κσοίχπ χπ ποξπ ςα δϋξ ποόςα
θεμαςικά πεδία. Δπιρημάμθηκε, χρςϊρξ, ϊςι θα μπξοξϋρε μα εμπλξσςιρςεί
και με άλλεπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ, κσοίχπ ϊρξμ ατξοά ςξ δεϋςεοξ θεμαςικϊ
πεδίξ.



Ζ υοξμική διάοκεια ςξσ Οοξγοάμμαςξπ κοίθηκε μάλλξμ ρϋμςξμη, ρε ρυέρη
κσοίχπ με ςιπ αμάγκεπ και ςιπ ποξρδξκίεπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ ξι ξπξίξι
έκοιμαμ ϊςι ξ ποξβλεπϊμεμξπ διδακςικϊπ υοϊμξπ κάθε θεμαςικήπ εμϊςηςαπ
έποεπε μα είμαι μεγαλϋςεοξπ ποξκειμέμξσ μα αμαπςϋρρξμςαι εκςεμέρςεοα ξι
εμϊςηςεπ και μα ποξρςεθξϋμ κι άλλεπ.



Ρϋμςξμη, επίρηπ, κοίθηκε η διάοκεια ςξσ Οοξγοάμμαςξπ και απϊ ςημ πλεσοά
ςχμ επιμξοτχςόμ, ξι ξπξίξι ποϊςειμαμ ςημ αϋνηρη ςχμ χοόμ ξοιρμέμχμ
θεμαςικόμ εμξςήςχμ, ιδιαίςεοα ςχμ εμξςήςχμ πξσ ποξαπαιςξϋραμ βιχμαςική
διδαρκαλία.



Ξι επιμξοτχςέπ γεμικά αμςαπξκοίθηκαμ ρε πξλϋ ικαμξπξιηςικϊ βαθμϊ ρςιπ
ποξρδξκίεπ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ. Ωρςϊρξ, ϊπχπ επιρημαίμξσμ ξι
επιμξοτξϋμεμξι, μεγάλξ μέοξπ ςχμ επιμξοτχςόμ έδχρε μεγαλϋςεοη
έμταρη ρςξ θεχοηςικϊ μέοξπ και ϊυι ρςη διαυείοιρη ςχμ ποξβλημαςικόμ
καςαρςάρεχμ μέρα ρςημ ςάνη. Ρε αοκεςέπ εμϊςηςεπ δεμ εταομϊρςηκαμ
ρσμμεςξυικέπ μέθξδξι διδαρκαλίαπ.



Ρςη διδακςική διαδικαρία εταομϊρςηκαμ πξικίλεπ εκπαιδεσςικέπ ςευμικέπ,
ϊπχπ ειρήγηρη, μελέςη πεοίπςχρηπ, καςαιγιρμϊπ ιδεόμ, ξμάδεπ εογαρίαπ.



Γεμικϊ αίςημα ςχμ επιμξοτχςόμ είμαι μα σπάουξσμ ρσγκεκοιμέμεπ ξδηγίεπ
και μια πεοίληφη με ρσγκεκοιμέμξσπ άνξμεπ για κάθε θεμαςική εμϊςηςα. Ζ εκ
ςχμ ποξςέοχμ ρσμεμμϊηρη και επικξιμχμία μεςανϋ ςχμ επιμξοτχςόμ θα
απξςοέφει ςιπ επικαλϋφειπ, ρημείξ πξσ ςξμίρςηκε και απϊ ςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ.



Ξι επιμξοτξύμεμξι είυαμ ιδιαίςεοα θεςική ρςάρη με διάθερη ρσμεογαρίαπ
και εμεογηςική ρσμμεςξυή.



Αμάλξγα με ςιπ ιδιαιςεοϊςηςεπ κάθε πεοιξυήπ και ςιπ εσκαιοίεπ για
επιμϊοτχρη πξσ είυαμ δευθεί ξι επιμξοτξϋμεμξι, θεχοξϋραμ ϊςι έποεπε μα
ατιεοχθξϋμ πεοιρρϊςεοεπ όοεπ ρε ρσγκεκοιμέμεπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ.
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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 ςξσπ.



ξ επιμξοτχςικϊ σλικϊ κοίθηκε επαοκέπ. Ξι επιμξοτχςέπ -ρςημ πλειξμϊςηςά
ςξσπ- έδχραμ υοήριμεπ ρημειόρειπ ρςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ και εμδεικςική
βιβλιξγοατία για πεοαιςέοχ μελέςη.



ξ βαρικϊςεοξ κίμηςοξ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ ήςαμ ςξ εμδιατέοξμ για
ποξρχπική και σπηοεριακή βελςίχρη. Ζ ρςάρη ςξσπ ήςαμ ιδιαίςεοα θεςική
και η ρσμμεςξυή ςξσπ εμεογή, με εμδιατέοξμ και πξλλά εοχςήμαςα ποξπ
ςξσπ επιμξοτχςέπ. Ρσμμεςείυαμ με διάθερη ρσμεογαρίαπ, διαλξγικϊ πμεϋμα
και αμςάλλαναμ εμπειοίεπ ρςξ πλαίριξ ςηπ ξμάδαπ. Δημιξϋογηραμ, επίρηπ,
δίκςσα επικξιμχμίαπ ςα ξπξία διαςήοηραμ και μεςά ςη λήνη ςξσ
Οοξγοάμμαςξπ.



Ζ ξογάμχρη, ξ ρσμςξμιρμϊπ και η διξικηςική σπξρςήοινη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ
αμαγμχοίρςηκε απϊ ϊλξσπ ςξσπ εμπλεκϊμεμξσπ χπ ιδιαίςεοα ικαμξπξιηςική.



Ζ ρσμευήπ επικξιμχμία ςχμ μελόμ ςηπ Ξμάδαπ Έογξσ με ςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ και η άφξγη ρσμεογαρία με ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ
είυαμ χπ απξςέλερμα ςη ξσριαρςική και ρσμευή βελςίχρη ςηπ σλξπξίηρηπ
ςξσ Οοξγοάμμαςξπ.



Ζ εμημέοχρη, η επικξιμχμία και η ρσμεογαρία ϊλχμ ήςαμ ικαμξπξιηςική,
παοά ςα ςσυϊμ ποξβλήμαςα πξσ ποξέκσφαμ.



Ζ σλικξςευμική σπξδξμή ςχμ επιμξοτχςικώμ κέμςοχμ κάλσφε ςιπ αμάγκεπ
ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ρςξ μεγαλϋςεοξ μέοξπ. Ιαςαςέθηκαμ, ϊμχπ,
παοαςηοήρειπ απϊ επιμξοτχςέπ πξσ αματέοξμςαμ ρςημ ελλιπή σλικξςευμική
σπξδξμή κάπξιχμ επιμξοτχςικόμ κέμςοχμ. Όπχπ ξι ίδιξι αμέτεοαμ,
σπήουαμ ελλείφειπ ρε ρϋγυοξμεπ ρσρκεσέπ Μέχμ ευμξλξγιόμ
(βιμςεξποξβξλείπ, laptops, ξθϊμεπ ποξβξλήπ), αμαγκαίεπ για ςημ άοςια
παοξσρίαρη ςξσ διδακςικξϋ ςξσπ αμςικειμέμξσ.



Ζ υχοξςανική καςαμξμή ςχμ επιμξοτχςικόμ κέμςοχμ ενσπηοέςηρε ςξσπ
επιμξοτξϋμεμξσπ, ρε ρυέρη με ςιπ μεςακιμήρειπ ςξσπ. Ζ σλξπξίηρη ςξσ
Οοξγοάμμαςξπ ρε ϊλξσπ ςξσπ μξμξϋπ ςηπ υόοαπ ήςαμ έμα απϊ ςα
πλεξμεκςήμαςά ςξσ πξσ ςξμίρςηκε απϊ ςξ ρϋμξλξ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ.
Ιαςέθεραμ ϊςι επιμξοτόθηκαμ υχοίπ μεςακιμήρειπ απϊ ςξμ ςϊπξ καςξικίαπ
ςξσπ και ποξρχπικά ένξδα, ρε θέμαςα πξσ ςξσπ απαρυξλξϋμ καθημεοιμά
ρςημ ςάνη.



Ξι Διδικξί Ρσμεογάςεπ, επιςέλεραμ ςξ έογξ ςξσπ με ζήλξ και καςάτεοαμ μα
ξλξκληοχθεί ςξ ποϊγοαμμα με επιςσυία. Ζ επικξιμχμία κι η ρσμεογαρία ςξσπ
με ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ και ςξσπ επιμξοτχςέπ ήςαμ πξλϋ καλή.



Ζ γοαμμαςειακή σπξρςήοινη ςξσ ποξγοάμμαςξπ ήςαμ απξςελερμαςική και ξι
διαςεθέμςεπ υόοξι ήςαμ καθαοξί και ποξρεγμέμξι.



Οοξβλήμαςα αμςιμεςχπίρςηκαμ με ςξ ζήςημα ςηπ θέομαμρηπ, επιλϋθηκαμ
ϊμχπ με ςη ρσμεογαρία ςχμ σπεσθϋμχμ απϊ ςημ Ξμάδα Έογξσ με ςξσπ
Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ και ςα μέλη ςχμ ρυξλικόμ επιςοξπόμ.



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


α ξτέλη για ςξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ήςαμ ρημαμςικά. Ζ
παοαρυεθείρα επιμϊοτχρη και ξι απξκςηθείρεπ γμόρειπ και δενιϊςηςεπ
ανιξλξγήθηκαμ θεςικά απϊ ςημ πλειξφητία ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ
εκπαιδεσςικόμ. Ζ ρσμεογαρία με ςξσπ Διδικξϋπ Ρσμεογάςεπ, ςξσπ
επιμξοτχςέπ και ςξ Οαιδαγχγικϊ Θμρςιςξϋςξ κοίθηκε ιδιαίςεοα
ικαμξπξιηςική.



Ιαςαςέθηκε αίςημα ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ μεςά ςημ αϋνηρη ςηπ διάοκειαπ ςξσ
ρε 80 όοεπ μα μξοιξδξςείςαι.

Ρσμξλικά εκςιμξϋμε ϊςι ςξ ρσγκεκοιμέμξ ποόγοαμμα ήςαμ ιδιαίςεοα
επξικξδξμηςικό και αμςαπξκοίθηκε ρε πξλύ μεγάλξ βαθμό ρςιπ ποξρδξκίεπ
καθώπ και ρςιπ αμάγκεπ ςχμ επιμξοτξύμεμχμ.
Βαρικϊ κίμηςοξ ςχμ εκπαιδεσςικόμ για ςημ παοακξλξϋθηρη αμςίρςξιυχμ
επιμξοτχςικόμ ποξγοαμμάςχμ απξςελξϋμ ςα ρημαμςικά ποξβλήμαςα πξσ
αμςιμεςχπίζξσμ καθημεοιμά ρςη διδακςική ποάνη. Ξι ρσμθήκεπ ρςξ ελλημικϊ
ρυξλείξ έυξσμ αλλάνει οιζικά ςα ςελεσςαία υοϊμια και ξι εκπαιδεσςικξί θεχοξϋμ
ςημ αουική ςξσπ καςάοςιρη αμεπαοκή, ιδιαίςεοα ρςημ αμςιμεςόπιρη
φσυξπαιδαγχγικόμ ζηςημάςχμ και ρςημ απξςελερμαςική διαυείοιρη κοίρεχμ
ρςξ ρυξλείξ. Απϊ ϊρα αματέοθηκαμ, κοίμξσμε απαοαίςηςη ςημ επαμάληφη ςξσ
Οοξγοάμμαςξπ, όρςε μα δξθεί η δσμαςϊςηςα ρσμμεςξυήπ πεοιρρϊςεοχμ
εκπαιδεσςικόμ.
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6.2

ΟΠΞΑΡΔΘΡ

Ζ μελέςη ςχμ απξςελερμάςχμ ςηπ ανιξλϊγηρηπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ, ϊπχπ ασςά
ποξέκσφαμ απϊ ςημ αμάλσρη ςχμ εοχςημαςξλξγίχμ και ρσμεμςεϋνεχμ ςχμ
επιμξοτξϋμεμχμ και επιμξοτχςόμ, ςχμ παοαςηοήρεχμ και διαπιρςόρεχμ
ςχμ σπεσθϋμχμ ςχμ επιμξοτχςικόμ κέμςοχμ, ςχμ ρσζηςήρεχμ με ϊλξσπ ςξσπ
εμπλεκϊμεμξσπ ρςιπ επί ςϊπξσ επιρκέφειπ ςχμ σπεσθϋμχμ απϊ ςημ Ξμάδα
Έογξσ και ςχμ ποξςάρεχμ ςχμ Διδικόμ Ρσμεογαςόμ, μαπ επιςοέπει μα
σπξρςηοίνξσμε ςα ενήπ:
α επιμξοτχςικά ρεμιμάοια ασςήπ ςηπ μξοτήπ είμαι εναιοεςικά υοήριμα για
ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ, ϊυι μϊμξ επειδή εμδευξμέμχπ ρσμπληοόμξσμ ςημ αουική
ςξσπ εκπαίδεσρη αλλά και επειδή αμςαπξκοίμξμςαι ρε ποαγμαςικέπ αμάγκεπ,
πξσ απξοοέξσμ και απϊ άλλεπ κξιμχμικέπ καςαρςάρειπ και απϊ ςη ρσμευόπ
ασναμϊμεμη εςεοξγέμεια ςξσ μαθηςικξϋ πληθσρμξϋ ρςξ ελλημικϊ ρυξλείξ. Ηα
ήςαμ ρημαμςικϊ ςα ρεμιμάοια ασςά μα είμαι επαμαλαμβαμϊμεμα και ρε ςακςά
υοξμικά διαρςήμαςα.
Ζ ρσμξλική εμπειοία μαπ και η ςελική Ανιξλϊγηρη μάπ επιςοέπει μα
επιρημάμξσμε ςα ακϊλξσθα ρημεία ρςημ σλξπξίηρη εμϊπ αμςίρςξιυξσ
επιμξοτχςικξϋ ρεμιμαοίξσ:


Διεϋοσμρη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ και ποξρθήκη χοόμ ρε κάθε θεμαςικϊ πεδίξ.



Αμαγκαία αϋνηρη ςχμ χοόμ ρςιπ θεμαςικέπ εμϊςηςεπ ςξσ Οοξγοάμμαςξπ και
κσοίχπ ασςέπ πξσ ατξοξϋμ ςξ ποόςξ και δεϋςεοξ θεμαςικϊ πεδίξ.



Μα δίμεςαι πεοιρρϊςεοξπ υοϊμξπ ρε κάπξιεπ εμϊςηςεπ (π.υ. ςοϊπξι ρςήοινηπ
ρςημ ςάνη παιδιόμ με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ) για εμβάθσμρη και ξμαδική
εογαρία.



Δπαμάληφη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ για μεγαλϋςεοξ αοιθμϊ επιμξοτξϋμεμχμ.



Ξογάμχρη ρεμιμαοίχμ πξσ μα απξςελξϋμ ρσμέυεια ασςξϋ ςξσ
Οοξγοάμμαςξπ 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 εκπαιδεσςικξί ςηπ Β/θμιαπ μα υχοίζξμςαι ρε ςμήμαςα απξςελξϋμεμα απϊ
εκπαιδεσςικξϋπ ρσματόμ ειδικξςήςχμ ποξκειμέμξσ μα σπάουει υοϊμξπ για
λεπςξμεοέρςεοη αμάλσρη ςχμ ρςοαςηγικόμ διαυείοιρηπ ςχμ ποξβλημάςχμ.



Δπαμάληφη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ με νευχοιρςά ςμήμαςα για μηπιαγχγξϋπ.



Ιαλϋςεοη σπξδξμή ρςα επιμξοτχςικά κέμςοα. Γι’ ασςϊ ποξςείμεςαι η
επιλξγή μϊμιμχμ επιμξοτχςικόμ κέμςοχμ πξσ θα ενξπλιρςξϋμ και θα
επαμδοχθξϋμ με καλά εκπαιδεσμέμξ ποξρχπικϊ με πξλϋ καλέπ γμόρειπ
ρςιπ Μέεπ ευμξλξγίεπ, απαοαίςηςη ποξωπϊθερη για ςημ επιςσυή σλξπξίηρη
αμςίρςξιυχμ επιμξοτχςικόμ δοάρεχμ.
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Έγκαιοη εμημέοχρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ ρυεςικά με ςημ σλξπξίηρη ςέςξιχμ
ποξγοαμμάςχμ.



Αϋνηρη ςξσ αοιθμξϋ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ όρςε μεγαλϋςεοξπ αοιθμϊπ
εκπαιδεσςικόμ μα ρσμμεςέυει ρςα επιμξοτχςικά ποξγοάμμαςα.



Δπαμάληφη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ ρε ςακςά υοξμικά διαρςήμαςα ρςα ίδια
επιμξοτχςικά κέμςοα για ςξσπ ίδιξσπ επιμξοτξϋμεμξσπ εκπαιδεσςικξϋπ,
όρςε μα αμαμεόμεςαι η θεχοηςική και ποακςική ςξσπ καςάοςιρη ρε θέμαςα
πξσ ατξοξϋμ ςη διαυείοιρη ποξβλημάςχμ ρυξλικήπ ςάνηπ.



Σπξυοεχςική παοακξλξϋθηρη ςηπ επιμϊοτχρηπ απϊ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ
αμενάοςηςα ςηπ σπηοεριακήπ ςξσπ καςάρςαρηπ.



Ρσμμεςξυή ρςξ επιμξοτχςικϊ ποϊγοαμμα και εκπαιδεσςικόμ πξσ
εογάζξμςαι χπ χοξμίρθιξι ή αμαπληοχςέπ ρε ρυξλεία ςηπ Οοχςξβάθμιαπ
και ςηπ Δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ με ρκξπϊ ςη θεχοηςική και ποακςική
εμίρυσρή ςξσπ ρε θέμαςα αμςιμεςόπιρηπ μαθηριακόμ δσρκξλιόμ,
ποξβλημάςχμ ρσμπεοιτξοάπ και διαπξλιςιρμικήπ εκπαίδεσρηπ και ςημ
εμδσμάμχρη ςξσ οϊλξσ ςξσπ χπ δάρκαλξι.



Μα γίμεςαι ποξρπάθεια ςηπ μέγιρςηπ δσμαςήπ ρσμμεςξυήπ παμεπιρςημιακόμ
και ενειδικεσμέμχμ επιρςημϊμχμ.



Ιαςά ςημ ποξρέγγιρη ϊλχμ ςχμ θεμαςικόμ πεδίχμ, απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ,
ιδιαίςεοη έμταρη μα δίμεςαι ρςη διαυείοιρη ποαγμαςικόμ καςαρςάρεχμ και
ποξβλημάςχμ ςηπ ποαγμαςικήπ ςάνηπ.



Απϊ ςιπ εκπαιδεσςικέπ ςευμικέπ μα ποξκοίμξμςαι ξι βιχμαςικέπ ποξρεγγίρειπ
και ξι ρϋγυοξμεπ διδακςικέπ ποξρεγγίρειπ, ϊπχπ η μελέςη πεοίπςχρηπ και
ξι ξμάδεπ εογαρίαπ, ςξ παιυμίδι οϊλχμ και ξ καςαιγιρμϊπ ιδεόμ και μα
πεοιξοίζεςαι η έκςαρη ςχμ ειρηγήρεχμ.



Ηα ποέπει μα διατξοξπξιηθεί η μεθξδξλξγική ποξρέγγιρη ςχμ θεμαςικόμ
εμξςήςχμ, όρςε μα δξθεί έμταρη ρςημ εμεογηςική ρσμμεςξυή ςχμ
επιμξοτξϋμεμχμ.



Δίμαι αμαγκαίξπ ξ λεπςξμεοέρςεοξπ ποξρδιξοιρμϊπ ςχμ πεοιευξμέμχμ ςξσ
αμαλσςικξϋ ποξγοάμμαςξπ και ξ ρσμςξμιρμϊπ ή/και η ποξγεμέρςεοη
επικξιμχμία μεςανϋ ςχμ επιμξοτχςόμ κάθε ςμήμαςξπ, όρςε μα μημ
σπάουξσμ επικαλϋφειπ.



Μα δίμεςαι ιδιαίςεοη ποξρξυή ρςημ πξιϊςηςα ςξσ επιμξοτχςικξϋ σλικξϋ και
ρςημ έγκαιοη παοάδξρή ςξσ απϊ ςξσπ επιμξοτχςέπ.



ξ επιμξοτχςικϊ σλικϊ μα δίμεςαι και ρε ηλεκςοξμική μξοτή ρε cd
ποξκειμέμξσ μα είμαι πιξ εϋυοηρςξ και μα υοηριμξπξιείςαι απϊ ςξ ρϋλλξγξ
διδαρκϊμςχμ κάθε ρυξλείξσ.



Λεγαλϋςεοη και έγκαιοη υοημαςξδϊςηρη ςχμ ρυξλικόμ μξμάδχμ πξσ
αμαλαμβάμξσμ μα τέοξσμ ειπ πέοαπ ςξ επιμξοτχςικϊ έογξ.



Οοέπει μα ποξβλέπξμςαι κχδικξί ρςξ .Δ.Δ. για δαπάμεπ πξσ ατξοξϋμ:
θέομαμρη, αγξοά εναοςημάςχμ, επιρκεσέπ ηλεκςοξμικξϋ ενξπλιρμξϋ και
τχςξςσπικόμ μηυαμημάςχμ, κατέ κ.ά.



Οοέπει μα δίμξμςαι άμερα ςα υοήμαςα ρςξσπ ποξμηθεσςέπ σλικόμ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ γιαςί δεμ σπάουει δσμαςϊςηςα πίρςχρηπ ςχμ επιμξοτχςικόμ
κέμςοχμ, για έμα ςϊρξ μεγάλξ υοξμικϊ διάρςημα.
- 220 -

Ρςξ ρυεδιαρμϊ αμςίρςξιυχμ Οοξγοαμμάςχμ ρςξ μέλλξμ θα ήςαμ υοήριμξ μα
επεκςαθεί -καςά ςξ δσμαςϊμ- ςξ πλαίριξ ςξσ αμαλσςικξϋ ποξγοάμμαςξπ ρε μέα
θεμαςικά πεδία ρυεςικά με ςη ρϋγυοξμη ρυξλική ποαγμαςικϊςηςα και μα
ρσμπεοιλητθξϋμ μέεπ θεμαςικέπ εμόςηςεπ ϊπχπ:


Ρσρςημική ποξρέγγιρη ςχμ ποξβλημάςχμ πξσ ποξκϋπςξσμ ρςημ ςάνη.



Ρσμεογαρία ρυξλείξσ-γξμέχμ και τξοέχμ σπξρςήοινηπ ςχμ μαθηςόμ.



Οοϊγοαμμα
αμςιμεςόπιρηπ
ςηπ
βίαπ
–παοξσρίαρη
επιςσυημέμχμ ποξγοαμμάςχμ εσοχπαψκόμ υχοόμ.



Αμςιμεςόπιρη κοίρεχμ και τσρικόμ καςαρςοξτόμ.



Δπικξιμχμία και ρσμεογαρία ρυξλείξσ – ξικξγέμειαπ.



Ασςξαμςίληφη – αμαγμόοιρη ρςάρεχμ – ρσμαιρθημάςχμ και ρσμπεοιτξοόμ
ςχμ εκπαιδεσςικόμ.



Λελέςη ΔΔΟ-Σ και Μξηςικήπ σρςέοηρηπ.



Οοϊγοαμμα αμςιμεςόπιρηπ βίαπ ρε επίπεδξ ρυξλείξσ.



Ρυέρειπ εκπαιδεσςικόμ και ρυξλείξσ-κξιμχμίαπ.



ηλεξπςική και Δμδξξικξγεμειακή βία.



Ανιξλϊγηρη μαθηςόμ με μαθηριακέπ δσρκξλίεπ.

αμςίρςξιυχμ

Ξι επιμξοτξύμεμξι εκπαιδεσςικξί καςέθεραμ ϊςι η εμπειοία ςξσπ απϊ ςξ
επιμξοτχςικϊ ποϊγοαμμα ςξσπ βξήθηρε ρςημ πληοέρςεοη καςαμϊηρη ςχμ
ιδιαιςεοξςήςχμ ςχμ μαθηςόμ ςξσπ και γεμικϊςεοα ρςημ απξςελερμαςικϊςεοη
διαυείοιρη ςχμ ποξβλημάςχμ ρυξλικήπ ςάνηπ.
Ιαςέθεραμ ρσγκεκοιμέμα αιςήμαςα ϊπχπ:


Μα διεναυθξϋμ και άλλα αμάλξγα επιμξοτχςικά ποξγοάμμαςα.



Μα ξογαμχθξϋμ ρε εμδξ-ρυξλικϊ επίπεδξ με ςη ρσμμεςξυή ϊλχμ ςχμ
εκπαιδεσςικόμ.



Μα ξογαμχθξϋμ ρεμιμάοια πξσ μα απξςελξϋμ ρσμέυεια ασςξϋ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ και μα ξδηγξϋμ ρε ενειδίκεσρη με πξλλέπ όοεπ ποακςικήπ
εταομξγήπ.



Μα επαμαλητθξϋμ αμςίρςξιυα ποξγοάμμαςα ρε ςακςά υοξμικά διαρςήμαςα
και αμαςοξτξδϊςηρη ςχμ εκπαιδεσςικόμ.



Μα σπάουει σπξρςήοινη ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ μεςά ςξ πέοαπ ςχμ
επιμξοτχςικόμ ποξγοαμμάςχμ και μέρα ρςα πλαίρια ςηπ εμδξρυξλικήπ
επιμϊοτχρηπ με ςη βξήθεια ρσμαδέλτχμ-επιμξοτχςόμ με εμπειοία ρε
αμςίρςξιυα θέμαςα.



Μα ρσμμεςέυξσμ ρςημ επιμϊοτχρη ξι χοξμίρθιξι και αμαπληοχςέπ
εκπαιδεσςικξί.
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Μα δξθεί μεγαλϋςεοη έμταρη ρςη βιχμαςική ποξρέγγιρη, ρςημ ποακςική
αμςιμεςόπιρη ποξβλημάςχμ ςηπ ρυξλικήπ ςάνηπ και μα εμπλξσςιρςεί ςξ
ποϊγοαμμα με εογαρςηοιακέπ αρκήρειπ και σπξδειγμαςικέπ διδαρκαλίεπ.



ξ επιμξοτχςικϊ σλικϊ μα δίμεςαι απϊ ςημ έμαονη ςηπ διεναγχγήπ ςξϋ
ποξγοάμμαςξπ με ςη μξοτή έμςσπξσ ςϊμξσ και ρε ηλεκςοξμική μξοτή με
cd.



Μα μη διενάγεςαι ςξ ποϊγοαμμα καςά ςη διάοκεια ςξσ Ραββαςξκϋοιακξσ ή
ςξσλάυιρςξμ μα μη διενάγεςαι ςημ Ισοιακή.



Μα σπάονει ενειδίκεσρη ρε έμα απϊ ςα θεμαςικά πεδία ςξσ ποξγοάμμαςξπ.



Μα σπάονει ξ απαοαίςηςξπ ρσμςξμιρμϊπ ςχμ επιμξοτχςόμ όρςε μα μη
γίμξμςαι επικαλϋφειπ ςξσ πεοιευξμέμξσ ςχμ θεμαςικόμ εμξςήςχμ ςξσ
ποξγοάμμαςξπ.



Μα εμθαοοσμθεί η ρσμεογαρία ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ εκπαιδεσςικόμ.



Μα δημιξσογηθεί δίκςσξ ρσμεογαρίαπ μεςανϋ
επιμξοτξϋμεμχμ χπ ρσμέυεια ςξσ ποξγοάμμαςξπ.



Μα λειςξσογξϋμ νευχοιρςά ςμήμαςα για μηπιαγχγξϋπ και καθηγηςέπ με
ρσματείπ ειδικϊςηςεπ.



Ξι επιμξοτξϋμεμξι ςηπ Οοχςξβάθμιαπ και ςηπ Δεσςεοξβάθμιαπ εκπαίδεσρηπ
μα επιμξοτόμξμςαι απϊ επιμξοτχςέπ πξσ αμήκξσμ ρςημ ίδια εκπαιδεσςική
βαθμίδα.



Μα ποξβλέπεςαι η διεϋοσμρη ςξσ Οοξγοάμμαςξπ και με ποϊρθεςεπ όοεπ,
όρςε μα ρσμδεθεί με έμα είδξπ πιρςξπξίηρηπ ασςόμ πξσ ςξ
παοακξλξϋθηραμ και κας’ επέκςαρη μα μξοιξδξςείςαι.

επιμξοτχςόμ

και

Όρξμ ατξοά ςξσπ επιμξοτχςέπ, για μα μπξοέρξσμ μα επιμξοτόρξσμ
ικαμξπξιηςικά ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ:


Ηα ποέπει ξι ίδιξι μα έυξσμ επιμξοτχθεί ρςιπ εκπαιδεσςικέπ μεθξδξλξγικέπ
ποξρεγγίρειπ και ρςιπ αουέπ Δκπαίδεσρηπ Δμηλίκχμ, γιαςί δεμ αοκεί μα
είμαι καλξί γμόρςεπ μϊμξ ςηπ επιρςήμηπ ςξσπ, αλλά ποέπει μα έυξσμ
εκπαιδεσςεί και ρςιπ ρϋγυοξμεπ μξοτέπ Δπιμϊοτχρηπ.



Μα έυξσμ μελεςήρει ρε βάθξπ «ςι» και «πχπ» μαθαίμξσμ ξι εμήλικεπ.



Μα δίμξσμ ςημ εσκαιοία ρςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ μα εταομϊρξσμ και μα
μεςατέοξσμ ασςά πξσ διαυειοίρςηκαμ ρςημ επιμϊοτχρη ρε ποαγμαςικέπ
ρσμθήκεπ διδαρκαλίαπ.



Μα εμθαοοϋμξσμ ςη ρσλλξγική, ξμαδική εογαρία.

Ρςξ πλαίριξ ασςϊ ξι τξοείπ επιμϊοτχρηπ απαιςείςαι μα διαμξοτόρξσμ ςιπ
καςεσθσμςήοιεπ γοαμμέπ, μα επεμδϋρξσμ ρε σλικξςευμική σπξδξμή - αμάπςσνη
ςευμξγμχρίαπ και μα διεσκξλϋμξσμ – παοξςοϋμξσμ ςξσπ εκπαιδεσςικξϋπ ρςη
ρσμευή επιμϊοτχρη.
Γεμική απξδξυή και εκςίμηρη είμαι ϊςι ςξ ρσγκεκοιμέμξ Οοϊγοαμμα σπήονε
ιδιαίςεοα επξικξδξμηςικϊ και αμςαπξκοίθηκε ρε πξλϋ μεγάλξ βαθμϊ ρςιπ
ποξρδξκίεπ καθόπ και ρςιπ αμάγκεπ ςξσ έογξσ ςχμ επιμξοτξϋμεμχμ, όρςε μα
αμςαπξκοίμξμςαι απξςελερμαςικϊςεοα ρςη διαυείοιρη ποξβλημάςχμ ςηπ
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ρυξλικήπ ςάνηπ και ειδικϊςεοα ρςημ αμςιμεςόπιρη μαθηριακόμ δσρκξλιόμ,
ποξβλημάςχμ ρσμπεοιτξοάπ και ρςη διαυείοιρη ςχμ ιδιαιςεοξςήςχμ ςχμ
μαθηςόμ λϊγχ πξλσπξλιςιρμικόμ διατξοόμ και κξιμχμικξξικξμξμικόμ
αμιρξςήςχμ.
ξ ρσγκεκοιμέμξ Οοϊγοαμμα μπξοεί μα απξςελέρει ςημ πλαςτϊομα για ςιπ
μελλξμςικέπ ποξςάρειπ αμςίρςξιυχμ επιμξοτχςικόμ ποξγοαμμάςχμ με ςημ
επιρήμαμρη ϊςι η παγκϊρμια ςάρη ςηπ επιρςημξμικήπ κξιμϊςηςαπ ρςξ πλαίριξ
ςηπ διαυείοιρηπ ςχμ ποξβλημάςχμ ςηπ ςάνηπ είμαι κσοίχπ η ποϊληφη και
λιγϊςεοξ η αμςιμεςόπιρη. Αμςίρςξιυη θα ποέπει μα είμαι και η ρςάρη ςηπ
ελλημικήπ πξλιςείαπ και ςχμ Δλλήμχμ εκπαιδεσςικόμ. Δίμαι λξιπϊμ απαοαίςηςξ
μα επιμξοτόμξμςαι ϊλξι ξι εκπαιδεσςικξί όρςε μα ποξλαβαίμξσμ ςα
ποξβλήμαςα ποξςξϋ καμ εκδηλχθξϋμ. Ρςξ πλαίριξ ασςϊ κάθε μελλξμςικϊ
Οοϊγοαμμα θα ποέπει μα ρςξυεϋει ρςημ ξσριαρςική σπξρςήοινη ςξσ
εκπαιδεσςικξϋ ρςημ καθημεοιμή εκπαιδεσςική ποάνη με ρσγκεκοιμέμη
μεθξδξλξγία και ποακςικέπ εταομξγέπ. Αμςίρςξιυα Οοξγοάμμαςα ποξςείμξμςαι
μα σλξπξιηθξϋμ ρε ϊλη ςη υόοα και κσοίχπ ρε πεοιξυέπ ϊπξσ ξι εκπαιδεσςικξί
έυξσμ λιγϊςεοεπ εσκαιοίεπ επιμϊοτχρηπ και ρσυμά πεοιρρϊςεοα ποξβλήμαςα.
Ξι εκπαιδεσςικξί έυξσμ μεγάλη αμάγκη σπξρςήοινηπ ποξκειμέμξσ μα
αμςαπξκοιθξϋμ απξςελερμαςικϊςεοα ρςιπ ποξκλήρειπ ςξσ ρϋγυοξμξσ
ελλημικξϋ ρυξλείξσ. Ζ δια βίξσ εκπαίδεσρη είμαι απαοαίςηςη, ιδιαίςεοα για
ςξμ κλάδξ ςχμ εκπαιδεσςικόμ, γιαςί μϊμξ με ρσμευή επιμϊοτχρη θα
καςατέοξσμ μα διαυειοιρςξϋμ ςα πξλσρϋμθεςα ποξβλήμαςα ςηπ ςάνηπ ςξσπ.
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