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ΕΙΑΓΩΓΘ 
 Το 2ο Ρεριφερειακό Κζντρο Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ (ΡΕ.Κ.Ε.Σ.) Νοτίου Αιγαίου ςυνιςτά 

τθν περιφερειακι δομι εκπαιδευτικισ υποςτιριξθσ τθσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ ςτθν Ρεριφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Νοτίου Αιγαίου με περιοχι ευκφνθσ τα 

Δωδεκάνθςα και ζδρα τθ όδο. Αποτελεί αποκεντρωμζνθ υπθρεςία του Υπουργείου Ραιδείασ και 

Κρθςκευμάτων και υποςτθρίηεται ςτο ζργο τθσ από το Λ.Ε.Ρ. και τθ Γενικι Διεφκυνςθ Σπουδϊν 

Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων.  

 Θ ζκκεςθ αποτίμθςθσ του ετιςιου προγραμματιςμοφ διαμορφϊνεται και αποτυπϊνεται 

από τθν Ολομζλεια του φορζα και υποβάλλεται, δια του Ρεριφερειακοφ Διευκυντι Εκπαίδευςθσ, 

ςτο Λ.Ε.Ρ. και ςτθ Γενικι Διεφκυνςθ Σπουδϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων κατά τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ (ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 2, παρ. 12 του ΦΕΚ 4299/2018).  

 Θ ζκκεςθ αποτίμθςθσ του ετιςιου προγραμματιςμοφ του 2ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου για τθ 

χρονιά 2018-2019 αναπτφχκθκε ςτουσ άξονεσ που αφοροφν ςτθν αποςτολι των ΡΕ.Κ.Ε.Σ., όπωσ 

αυτοί περιγράφονται τόςο ςτον ιδρυτικό τουσ Νόμο 4547/2018 «Αναδιοργάνωςθ των δομϊν 

υποςτιριξθσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ και άλλεσ διατάξεισ» όςο και 

ςτθν ΥΑ 158733/ΓΔ4 «Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ των Ρεριφερειακϊν Κζντρων Εκπαιδευτικοφ 

Σχεδιαςμοφ (ΡΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα κακικοντα και αρμοδιότθτεσ των Συντονιςτϊν 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου» (ΦΕΚ 4299/2018). Συγκεκριμζνα: 

1. Συντονιςμόσ και Υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου των δθμόςιων και ιδιωτικϊν 

ςχολικϊν μονάδων κακϊσ και των Ε.Κ., και Επιςτθμονικι και Ραιδαγωγικι υποςτιριξθ των 

εκπαιδευτικϊν 

2. Συνεργαςία με Υπθρεςίεσ, Φορείσ, (ΑΕΛ, κτλ.) και Συντονιςμόσ των Υποςτθρικτικϊν Δομϊν 

(ΚΕ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., Ε.Κ.Φ.Ε., Υπευκφνων Ρλθροφορικισ και Νζων Τεχνολογιϊν) 

3. Οργάνωςθ Επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν- Κεματικοί άξονεσ των επιμορφωτικϊν δράςεων 

των ΣΕΕ- Συμμετοχι των ΣΕΕ ςε ςυνζδρια, επιςτθμονικζσ/κοινωνικζσ/πολιτιςτικζσ θμερίδεσ, 

εκδθλϊςεισ, δράςεισ, δθμοςιεφςεισ και διοργάνωςθ θμερίδων- Συμμετοχι των ΣΕΕ ςε 

Ομάδεσ Εργαςίασ και Επιτροπζσ 

4. Επιμορφϊςεισ των ΣΕΕ 

5. Ρρογραμματιςμόσ, Υλοποίθςθ και Αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου ςχολικϊν μονάδων 

και Ε.Κ. 

6. Οργανωτικά ηθτιματα – Ρροβλιματα 

7. Ρροτάςεισ 
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1. ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ ΣΩΝ ΔΘΜΟΙΩΝ ΚΑΙ 
ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΩ ΚΑΙ ΣΩΝ Ε.Κ., ΚΑΙ ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΘ ΚΑΙ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 
 

 Ζνασ ςθμαντικόσ άξονασ δράςθσ του 2ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου ιταν αυτόσ που αφοροφςε 

ςτον ςυντονιςμό και ςτθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ζργου τόςο των δθμόςιων και ιδιωτικϊν 

ςχολικϊν μονάδων τθσ Α/κμιασ και Β/κμιασ εκπαίδευςθσ όςο  και των Ε.Κ., κακϊσ και θ 

επιςτθμονικι και παιδαγωγικι υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν, και κάλυψε τα παρακάτω πεδία 

δράςθσ. 

Προγραμματιςμζνεσ επιςκζψεισ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ 

1.1 Γνωριμία με τουσ εκπαιδευτικοφσ ειδικότθτασ των ςχολικϊν μονάδων τθσ όδου δια 

ηϊςθσ και των άλλων νθςιϊν τθσ Δωδεκανιςου διαδικτυακά με κζμα: «Συηιτθςθ και 

καταγραφι επιμορφωτικϊν αναγκϊν των φιλολόγων ςτα Δωδεκάνθςα». 

1.2 Ενθμερωτικζσ/επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ με εκπαιδευτικοφσ ειδικότθτασ δια ηϊςθσ και 

διαδικτυακά με κζμα: «Αξιολόγθςθ του μακιματοσ των Αρχαίων ελλθνικϊν ςτο λφκειο». 

1.3 Ενθμερωτικζσ/επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ με εκπαιδευτικοφσ ειδικότθτασ δια ηϊςθσ και 

διαδικτυακά με κζμα: «Αξιολόγθςθ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και Λογοτεχνίασ ςτο λφκειο».  

1.4 Επιμορφωτικό ςεμινάριο για τουσ κακθγθτζσ Γυμναςίου και Λυκείου με κζμα: 

«Ειςαγωγι τθσ δθμιουργικισ γραφισ ςτο ςχολείο μζςα από το Ραραμφκι». 

1.5 Διοργάνωςθ επιμορφωτικισ δράςθσ για όλα τα ςχολεία Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

Δωδεκανιςου (και Ρρωτοβάκμιασ) με κζμα: «Ραραμφκι – Ραραμυκία: Το παραμφκι 

ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ». 

1.6 Επιμορφωτικό ςεμινάριο ςε ςυνεργαςία με τον Σφνδεςμο Φιλολόγων Δωδεκανιςου με 

κζμα: «Αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν Λογοτεχνίασ Ελλάδασ και Κφπρου» με 

προςκεκλθμζνεσ ομιλιτριεσ από το πανεπιςτιμιο Κφπρου (Αφροδίτθ Ακαναςοποφλου) 

και ΑΡΚ (Ελζνθ Χοντολίδου). 

1.7 Σεμινάριο δθμιουργίασ κριτθρίων αξιολόγθςθσ Αρχαίων ελλθνικϊν με το νζο ςφςτθμα 

αξιολόγθςθσ ςε ςυνεργαςία με ομάδεσ φιλολόγων νιςου όδου. 

1.8 Σεμινάριο δθμιουργίασ κριτθρίων αξιολόγθςθσ Νζων ελλθνικϊν (Γλϊςςασ – 

Λογοτεχνίασ) για το λφκειο ςε ςυνεργαςία με ομάδεσ φιλολόγων νιςου όδου.  

1.9 Σεμινάριο με κζμα: «Θ βιωματικι προςζγγιςθ του μακιματοσ τθσ ιςτορίασ ςτο γυμνάςιο 

και το λφκειο με τθ χριςθ μουςειοςκευισ» ςε ςυνεργαςία με τον Διμο όδου και το 

Μουςείο Βενιηζλου ςτα Χανιά.  

1.10 Ενθμερωτικι ςυνάντθςθ ςτα ΕΡΑ.Λ. με κζμα: «Ενιςχυτικι διδαςκαλία ςτα ΕΡΑΛ  

(ΜΝΑΕ)». 

1.11 Δειγματικζσ διδαςκαλίεσ ςτο 2ο ΕΡΑΛ ςτο πλαίςιο τθσ ΜΝΑΕ (Ενιςχυτικι διδαςκαλία). 

1.12 Διδακτικζσ προςεγγίςεισ Μακθματικϊν εννοιϊν ςε ςχολεία τθσ Β/κμιασ εκπαίδευςθσ. 

1.13 Επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ για τα Μακθματικά Λογιςμικά ςε εκπαιδευτικοφσ τθσ 

Β/κμιασ εκπαίδευςθσ. 
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1.14 Επιμορφωτικό ςεμινάριο με κζμα: «Θ χριςθ τθσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ ςτθ 

διδαςκαλία των Φιλολογικϊν μακθμάτων». 

1.15 Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν Κάρπακο και Κάςου, κλ. ΡΕ60 με «κζμα»: 

Διαφοροποιθμζνεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι Μεκοδολογία ςτο Νθπιαγωγείο και 

Διαχείριςθ τάξθσ». 

1.16 Σεμινάριο ςε εκπαιδευτικοφσ τθσ Β/κμιασ εκπαίδευςθσ διάρκειασ 4 εβδομάδων για 

εκμάκθςθ και χριςθ μακθματικϊν Λογιςμικϊν. 

1.17 Ρρωτοβουλίεσ ανά ςχολικι μονάδα Α/κμιασ και Β/κμιασ εκπαίδευςθσ ςε ςυνεννόθςθ με 

τθ ΣΕΕ ειδικισ Αγωγισ, για κζματα μακθςιακϊν δυςκολιϊν. 

1.18 Σεμινάριο 2 θμερϊν και ςυνολικισ διάρκειασ 10 ωρϊν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ΡΕ03 για 

τθν εφαρμογι τθσ ΜΝΑΕ ςε ςυνεργαςία με τθν υπεφκυνθ ΕΡΑ.Λ. Νομοφ Δωδεκανιςου. 

1.19 Ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν για το νζο κεςμό του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. και ειδικότερα για το ζργο 

του ΣΕΕ για τθν Αειφορία και αποςαφινιςθ του όρου τθσ «αειφορίασ». 

1.20 Κατάκεςθ προτάςεων για ενδεικτικοφσ τρόπουσ καλλιζργειασ και ανάπτυξθσ καινοτόμων 

δράςεων «αειφορίασ» ςτα ςχολεία, (π.χ. Συμμετοχι ςτισ εκδθλϊςεισ όπωσ: Run Greece 

2018, Rhodes Marathon 2019, MRC ακαδθμαϊκι προςομοίωςθ διεκνϊν οργανιςμϊν που 

αςχολείται αποκλειςτικά με περιφερειακοφσ διεκνείσ οργανιςμοφσ, Living Libraries) και 

υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν που υλοποιοφν αντίςτοιχα προγράμματα και δράςεισ. 

1.21 Ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν για τα πρόγραμμα «Νοιάηομαι και Δρω», για το κεματικό 

Διαπεριφερειακό Δίκτυο «Αςφάλεια ςτο διαδίκτυο» και τισ προοπτικζσ ςυνεργαςίασ με 

τα ΚΡΕ-ΚΕΑ τθσ περιοχισ ευκφνθσ. 

1.22 Δια ηϊςθσ επιςκζψεισ, ςυνολικά 16, με κζματα ενδυνάμωςθσ, ενκάρρυνςθσ, 

υλοποίθςθσ του εκπαιδευτικοφ προγραμματιςμοφ, επιμόρφωςθσ ςε κζματα νομοκετικά 

και διοικθτικά με Διευκυντζσ και Συλλόγουσ ςχολείων Β/κμιασ εκπαίδευςθσ ςτα 

Δωδεκάνθςα. Κατά τον τρόπο αυτό ζγινε θ διερεφνθςθ των αναγκϊν των ΣΜ εν γζνει και 

ειδικότερα των επιμορφωτικϊν τουσ αναγκϊν των εκπαιδευτικϊν κλ. ΡΕ05. 

1.23 Υποςτιριξθ όλων των εκπαιδευτικϊν ΡΕ05 ςε κζματα παιδαγωγικά και διδακτικά, με 

ςυναντιςεισ ςυνεργαςίασ κατά τουσ μινεσ Νοζμβριο και Δεκζμβριο  ςτα ςχολεία τουσ 

ςτθ όδο, πριν τισ πρϊτεσ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ και τθλεφωνικά με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ των άλλων νθςιϊν Δωδεκανιςου και Κυκλάδων. Κατά τον τρόπο αυτό 

ζγινε θ διερεφνθςθ των αναγκϊν τουσ εν γζνει και ειδικότερα των επιμορφωτικϊν 

αναγκϊν τουσ. 

1.24 Επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ δια ηϊςθσ κακ’ όλο το ζτοσ με τουσ εκπαιδευτικοφσ ΡΕ05 

Δωδεκανιςου (όδοσ, Κωσ, Κάλυμνοσ, Λζροσ) με ευρεία κεματολογία: Ραρουςίαςθ των 

νζων δομϊν υποςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, των ΡΕ.Κ.Ε.Σ. και των ΣΕΕ,  

Ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν Γαλλικισ Γλϊςςασ ςτουσ ρόλουσ και το ζργο τουσ, 

Διαμόρφωςθ δικτφων ςυνεργαςίασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και μεταξφ ςχολικϊν 

μονάδων,  Κοινότθτεσ μάκθςθσ και διαμόρφωςθ πλαιςίων ςυνεργειϊν, Εφαρμογι των 

Ρρογραμμάτων Σπουδϊν, Κριτικι αξιοποίθςθ των εγκεκριμζνων διδακτικϊν εγχειριδίων,   

Αξιοποίθςθ εναλλακτικοφ διδακτικοφ υλικοφ, Σχεδιαςμόσ προςωπικοφ υλικοφ ςυμβατοφ 

με τισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ τθσ τάξθσ, Ετιςιοσ προγραμματιςμόσ και διάρκρωςθ 
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υλικοφ που να αξιοποιείται πολλαπλά, Σενάρια διδαςκαλίασ με ΤΡΕ,  Διαφοροποιθμζνθ 

Ραιδαγωγικι και διδαςκαλία, Γαλλικά και δθμιουργικι γραφι, Αξιολόγθςθ μακθτϊν/ 

τριϊν – portfolio μακθτι/τριασ – περιγραφικι αξιολόγθςθ μακθτι/τριασ, Ευρωπαϊκά 

προγράμματα και πρωτοβουλίεσ, Σχεδιαςμόσ προγραμμάτων και ςχεδίων εργαςίασ 

(project management), Ανταλλάςςω, μοιράηομαι επιμορφωτικζσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ, 

ςυνδιαμορφϊνω μοντζλα αλλθλομάκθςθσ με τουσ ςυναδζλφουσ, Σχολικόσ εκφοβιςμόσ, 

επίλυςθ ςυγκροφςεων ςτθ ςχολικι μονάδα: προςεγγίςεισ μζςω τθσ επιμόρφωςθσ 

ομάδων ομθλίκων (προςεγγίςεισ bottom up). 

1.25 Συναντιςεισ με εκπαιδευτικοφσ ΡΕ06  με ςτόχο τθν ενθμζρωςι τουσ για διδακτικά 

κζματα (βιβλία, διαγωνίςματα) και παιδαγωγικοφσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ 

προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ μακθτϊν. 

1.26 Άλλεσ προγραμματιςμζνεσ επιςκζψεισ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ Α/κμιασ εκπαίδευςθσ 

πραγματοποιικθκαν με ςκοπό τθν ενδυνάμωςθ των ςχζςεων μεταξφ των 

εκπαιδευτικϊν, τθν ενκάρρυνςθ για τθν επίτευξθ του εκπαιδευτικοφ τουσ ζργου, τθν 

ενθμζρωςθ ςε κζματα παιδαγωγικοφ και επιςτθμονικοφ ενδιαφζροντοσ, τθ διερεφνθςθ 

των επιμορφωτικϊν αναγκϊν τουσ, τθν αλλθλογνωριμία και διερεφνθςθ των 

προβλθμάτων που άπτονται τθσ ςχολικισ μονάδασ, τθν ανάδειξθ των ιδιαίτερων 

κλίςεων και ταλζντων του κακενόσ ϊςτε να αξιοποιθκοφν όςο το δυνατόν καλφτερα 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία που αφορά τθ ςχολικι μονάδα που ανικουν και για τθ 

διάχυςθ τθσ γνϊςθσ ςε εξειδικευμζνα αντικείμενα ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ 

περιφζρειασ μζςα από επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ και ςεμινάρια. Ακόμθ, 

πραγματοποιικθκαν προγραμματιςμζνεσ επιςκζψεισ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ για τθν 

καταγραφι και αποτίμθςθ των αναγκϊν και των προβλθμάτων κακϊσ και των 

ιδιαιτεροτιτων ςε ςχζςθ με το μακθτικό δυναμικό τθσ κάκε ςχολικισ μονάδασ. 

1.27 Ενθμζρωςθ  Συλλόγου Διδαςκόντων και Ψυχολόγου με ςκοπό τθν άρτια εφαρμογι του 

Ρρογράμματοσ «Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑ.Λ», των ΕΡΑ.Λ τθσ όδου. 

1.28 Επίςκεψθ Συνεργαςίασ και Σχεδιαςμοφ Θμερίδων ςτο 1ο ΕΑΡ.Λ όδου και ςτο ΕΡΑ.Λ 

Αρχαγγζλου. 

1.29 Ενθμζρωςθ Συλλόγου Διδαςκόντων των ΕΡΑ.Λ Δωδεκανιςου με Κζματα: «Ραιδαγωγικι 

Συνάντθςθ Συνεργαςίασ», «Σχολικι διαρροι και παραβατικότθτα», «Κζματα που 

τζκθκαν από τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων». 

1.30 Επιςκζψεισ γνωριμίασ ςε νθπιαγωγεία τθσ Δωδεκανιςου και ςυηιτθςθ κεμάτων που 

απαςχολοφςαν τθν ςχολικι μονάδα όπωσ: Μακθςιακά προβλιματα, κζματα ζνταξθσ, 

παράλλθλθ ςτιριξθ, ςυνεργαςία με τουσ γονείσ, απουςίεσ νθπίων, ωράριο και 

αποχϊρθςθ νθπίων, προβλιματα που είχαν ςχζςθ με το οικογενειακό περιβάλλον των 

παιδιϊν, επανάλθψθ φοίτθςθσ νθπίων, παρζμβαςθ γονζων ςτα τμιματα των παιδιϊν, 

κακικοντα νθπιαγωγϊν, ενθμζρωςθ του my school, ςυςτάςεισ για τθν τιρθςθ 

πρακτικϊν για τθν αςφάλεια των εκπαιδευτικϊν. 

1.31 Ραρουςία ςε Νθπιαγωγεία τθσ όδου ςε εκδθλϊςεισ εορταςτικζσ Χριςτουγζννων, λιξθσ 

και ςε εκδθλϊςεισ που ζλαβαν χϊρα ςτο Νεςτορίδειο με κζμα: «Τζχνθ, γζφυρεσ και 

ορίηοντεσ», όπου ζγινε ομιλία από τθν αρμόδια ΣΕΕ. 
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Τποςτιριξθ εκπαιδευτικοφ ζργου για κζματα είτε διδακτικά είτε παιδαγωγικά 

1.32 Ενθμερωτικι επιςτολι του 2ου ΡΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου προσ τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα. 

1.33 Επιςτολζσ χαιρετιςμοφ των Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου προσ τουσ εκπαιδευτικοφσ 

για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019. 

1.34 Επιςτολζσ ΣΕΕ προσ Διευκυντζσ/τριεσ και Συλλόγουσ Σχολικϊν Μονάδων ευκφνθσ τουσ.

  

1.35 Υποςτιριξθ εκπαιδευτικϊν ΡΕ05 για κζματα παιδαγωγικισ υποςτιριξθσ και 

ενδυνάμωςθσ μεμονωμζνων εκπαιδευτικϊν ΣΜ ευκφνθσ. 

1.36 Στο πλαίςιο τθσ υποςτιριξθσ εκπαιδευτικϊν ςε κζματα παιδαγωγικά και διδακτικά, 

πραγματοποιικθκαν επιςκζψεισ με όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ Γαλλικϊν ςτα ςχολεία 

τουσ ςτθ όδο, πριν τισ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ και τθλεφωνικι ςυνεργαςία με 

όλουσ τουσ τοποκετθμζνουσ εκπαιδευτικοφσ Γαλλικισ ςτα Δωδεκάνθςα. 

1.37 Συηιτθςθ με εκπαιδευτικοφσ μετά από αίτθμα τθσ διεφκυνςθσ του ςχολείου ςχετικά με 

τρόπο αξιολόγθςθσ αρχαίων ελλθνικϊν.  

1.38 Συμμετοχι ςτον Δειγματολθπτικό Ζλεγχο για τα Σχζδια Δράςθσ των ΕΡΑ.Λ με τον Project 

Manager του «Νόθςθσ» ςτα ΕΡΑ.Λ τθσ όδου. 

1.39 Ενδοςχολικζσ Εξετάςεισ-Εξζταςθ μακθτϊν/τριϊν με ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ. 

1.40 Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν κλ. ΡΕ70 ςτθν Ραιδαγωγικι και Διδακτικι και ςυγκεκριμζνα 

ςτισ κεωρθτικζσ επιςτθμονικζσ-τεχνικζσ γνϊςεισ,  ςτισ πρακτικζσ επαγγελματικζσ 

γνϊςεισ και δεξιότθτεσ,  ςτθ διοίκθςθ και οργάνωςθ ςχολείου, ςτθν  αξιοποίθςθ  τθσ 

ψθφιακισ τεχνολογίασ.   

1.41 Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν κλ. ΡΕ70 ςτθν Ψυχοκοινωνικά και Ραιδαγωγικά κζματα, 

όπωσ παιδαγωγικά κζματα (αναπτυξιακά ςτάδια μακθτι/μακιτριασ, κεωρίεσ μάκθςθσ, 

κτλ.), διαχείριςθ ςχολικισ τάξθσ, κζματα ςυμπεριφοράσ μακθτϊν/μακθτριϊν  

αντιμετϊπιςθ βίασ, παραβατικότθτασ μακθτϊν/μακθτριϊν κ.ά.), κζματα μακθςιακϊν 

δυςκολιϊν, ςχολικι αποτυχία, ςχολικι διαρροι, κζματα ειδικισ αγωγισ, 

πολυπολιτιςμικότθτα –  διαφορετικότθτα. 

1.42 Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν κλ. ΡΕ70 ςε Διδακτικά Κζματα, όπωσ γενικι διδακτικι – 

προγράμματα  ςπουδϊν, διδακτικοί ςτόχοι και διδακτικά μζςα κ.ά., διαφοροποιθμζνθ 

διδαςκαλία, ςφγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ (μζκοδοσ ςχεδίου εργαςίασ «project», 

ομαδοςυνεργατικι διδαςκαλία, εξατομικευμζνθ διδαςκαλία, διακεματικότθτα, κ.ά), 

αξιολόγθςθ (μακθτϊν/μακθτριϊν, εκπαιδευτικοφ ζργου, αυτοαξιολόγθςθ κ.ά.), 

αξιοποίθςθ των Τ.Ρ.Ε. ςτθ διδαςκαλία - χριςθ επαγγελματικοφ λογιςμικοφ. 

1.43 Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν κλ. ΡΕ70 ςε κζματα  Σχολικισ Διοίκθςθσ και ςυγκεκριμζνα 

ςτθν Οργάνωςθ και Διευρωπαϊκι ςυνεργαςία, Διοικθτικά κζματα - Διοίκθςθ και 

οργάνωςθ ςχολικϊν μονάδων, εκπαιδευτικά ςυςτιματα και οργάνωςθ τθσ Ε.Ε. ςε άλλεσ 

χϊρεσ, κζματα αγωγισ υγείασ, προςταςίασ περιβάλλοντοσ ηωισ, υγιεινισ και αςφάλειασ 

εργαςίασ κ.ά.,  τρόποι ςφηευξθσ ςχολείου και κοινωνίασ. 
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1.44 Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν κλ. ΡΕ70 ςε κζματα  Διδακτικϊν Μεκόδων, όπωσ Συμβατικι 

διδαςκαλία, Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία, Ομαδοςυνεργατικι μζκοδοσ μζςω  

βιωματικϊν ενεργθτικϊν μεκόδων με πρακτικι άςκθςθ ςτθν αντίςτοιχθ ςχολικι τάξθ, με 

τθν  παρακολοφκθςθ του διδακτικοφ ζργου ζμπειρων εκπαιδευτικϊν, με τθ ςυνεχι 

ςυνεργαςία - υποςτιριξθ από το Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου  ι/και ζμπειρουσ 

εκπαιδευτικοφσ. 

1.45 Από Δεκζμβριο 2018 μζχρι και Μάιο, παρακολοφκθςθ και ςυντονιςμόσ τθσ Φλθσ των 

Ρανελλαδικϊσ Εξεταηομζνων μακθμάτων Ανατομίασ-Φυςιολογίασ και Υγιεινισ ςε 

Κυκλάδεσ-Δωδεκάνθςα-Κριτθ. Επικοινωνία με όλα τα ΕΡΑ.Λ και τισ Δ/νςεισ Εκπ/ςθσ ανά 

Νομό, ϊςτε να ανιχνεφονται οι ανάγκεσ και να βεβαιϊνεται ότι όλα εξελίςςονται ομαλά. 

1.46 Υποςτιριξθ εκπαιδευτικοφ ζργου Κλάδου ΡΕ87 ςε όλα τα Δωδεκάνθςα, για κζματα είτε 

διδακτικά-παιδαγωγικά, με Κζμα: «Ενθμζρωςθ ςε τρζχοντα κζματα, αξιολόγθςθ  

μακθτϊν, διδακτζασ-εξεταςτζασ φλθσ Ρανελλαδικϊν εξετάςεων, αναλυτικά 

προγράμματα». 

1.47 Αποςτολι Υποςτθρικτικοφ Υλικοφ κι επιςθμάνςεισ για τθ διδαςκαλία των Ρανελλαδικϊσ 

Εξεταηομζνων μακθμάτων ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ςτισ Κυκλάδεσ, Κριτθ, Δωδεκάνθςα. 

1.48 Εκπόνθςθ και αποςτολι Υποςτθρικτικοφ Υλικοφ για το ΜΝΑΕ ςτα ΕΡΑ.Λ Δωδεκανιςου. 

1.49 Αποςτολι τεςςάρων (4) δωρεάν εγχειρίδιων Εκπαιδευτικισ Ψυχολογίασ  από τθν 

ιςτοςελίδα του Ρ.Λ. Κφπρου, κακϊσ και Οδθγόσ για τθ ςχολικι διαμεςολάβθςθ από 

ομθλίκουσ από τθν  «ΑΝΤΛΓΟΝΘ-Κζντρο Ρλθροφόρθςθσ και Τεκμθρίωςθσ για το 

ατςιςμό, τθν Οικολογία, τθν Ειρινθ και τθ Μθ Βία» ςε εκπ/κοφσ κλάδου ΡΕ87 

Κυκλάδεσ, Δωδεκάνθςα και Κριτθ. 

1.50 Αποςτολι υλικοφ ςτα ΕΡΑ.Λ Δωδεκανιςου από τθ ΗΔΔ και προτεινόμενεσ 

δραςτθριότθτεσ του ΛΕΡ με ςκοπό οι Εκπ/κοί να αντλιςουν ιδζεσ για τα Σχζδια Δράςθσ 

του ΜΝΑΕ.  

1.51 Αποςτολι Ερωτθματολογίου ςε Google Form για τθν Ανίχνευςθ επιμορφωτικϊν 

αναγκϊν των Εκπ/κϊν κλάδου ΡΕ87  ςε Κυκλάδεσ, Δωδεκάνθςα, Κριτθ. 

1.52 Αποςτολι Ενθμερωτικοφ Υλικοφ ςτουσ Εκπ/κοφσ ΕΡΑ.Λ Δωδεκανιςου «Ψυχοκοινωνικι 

υποςτιριξθ παιδιϊν και εφιβων ςε ςυνκικεσ οικονομικισ κρίςθσ Οδθγίεσ για 

Εκπαιδευτικοφσ και Γονείσ» Ε. Γαλανάκθ. ΕΚΡΑ- Σχολι Επιςτθμϊν τθσ Αγωγισ, 

Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ –Εργαςτιριο Ψυχολογίασ. 

1.53 Αποςτολι ςε Κυκλάδεσ, Δωδεκάνθςα και Κριτθ «Εγχειρίδιο Ρρϊτων Βοθκειϊν για 

Εκπαιδευτικοφσ», από το Λνςτιτοφτο Υγείασ Ραιδιοφ». 

1.54 Οδθγίεσ για Ρανελλαδικζσ Εξετάςεισ ςε Κυκλάδεσ Δωδεκάνθςα Κριτθ. 

1.55 Αποςτολι Κεμάτων και ενδεικτικϊν απαντιςεων Ανατομίασ-Φυςιολογίασ Ρανελλαδικϊν 

Εξετάςεων ςε Εκπαιδευτικοφσ ΡΕ87 Κυκλάδεσ-Δωδεκάνθςα-Κριτθ. 

1.56 Αποςτολι Κεμάτων και ενδεικτικϊν απαντιςεων Υγιεινισ Ρανελλαδικϊν Εξετάςεων ςε 

Εκπαιδευτικοφσ ΡΕ87 Κυκλάδεσ-Δωδεκάνθςα-Κριτθ. 

1.57 Κεωρϊντασ ότι θ ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςε ςυνζδρια ζχει πολλαπλά οφζλθ,  

καλλιεργιςαμε τθν κουλτοφρα τθσ ςυμμετοχισ ςε ςυνζδρια και με ειςθγιςεισ. Τθ 

φετινι ςχολικι χρονιά δθμιουργικθκε ειςιγθςθ με τθ ςυνεργαςία εκπαιδευτικϊν και 
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παρουςιάςτθκε ςτο 10ο Ρανελλινιο Συνζδριο των Εκπαιδευτικϊν για τισ ΤΡΕ τθσ Σφρου 

που πραγματοποιικθκε ςτθ όδο με κζμα: «Διερεφνθςθ ζνταξθσ δραςτθριοτιτων STEM 

ςτο Σχολικό Ρρόγραμμα τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

1.58 Αναρτιςεισ ενθμερωτικοφ υλικοφ ςτον ιςτοχϊρο φυςικϊν επιςτθμϊν Δωδεκανιςου. 

1.59 Εντοπιςμόσ βαςικϊν επιμορφωτικϊν αναγκϊν εκπαιδευτικϊν: Ζνταξθ των νζων 

τεχνολογιϊν  και του πειράματοσ ςτθ διδακτικι πράξθ, βζλτιςτθ αξιοποίθςθ του 

διδακτικοφ χρόνου (που δυςτυχϊσ παρατθρείται ςυνεχϊσ το φαινόμενο να μειϊνεται 

από τα μακιματα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν), διαχείριςθ τάξθσ.   

1.60 Στο πλαίςιο τθσ Υποςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου, με τθν αναπροςαρμογι τθσ 

διαδικαςίασ τθσ παραπομπισ των μακθτϊν/τριϊν ςτο ΚΕΣΥ και με τθν πρόςκλθςθ από 

τισ ςχολικζσ μονάδεσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ, πραγματοποιικθκε επικουρικά 

υποβοικθςθ ςε εκπ/κοφσ ΡΕ70 ςτον ςχεδιαςμό βραχυχρόνιου τριμθνιαίου 

προγράμματοσ παρζμβαςθσ και ιδίωσ ςε ςχολεία που δεν λειτουργοφςε Τμιμα Ζνταξθσ 

(δεν υπιρχει εκπ/κόσ ειδικισ αγωγισ). Ζγινε ςυνεργαςία με τουσ/τισ εκπ/κοφσ ςτθ 

ςφνταξθ προγραμμάτων παρζμβαςθσ, τα οποία και εφαρμόςτθκαν παράλλθλα με το 

πρόγραμμα τθσ τάξθσ κατά το πρϊτο τρίμθνο τθσ εκπ/κισ διαδικαςίασ (ςτθ ςυνζχεια 

άλλαξε θ διαδικαςία παραπομπισ των μακθτϊν/τριϊν- επανιλκε θ αυτόματθ 

παραπομπι). 

1.61 Εκπόνθςθ και δθμοςίευςθ διδακτικοφ και αξιολογθτικοφ υλικοφ ςε ειδικι ιςτοςελίδα  

για χριςθ και προβλθματιςμό από τουσ εκπαιδευτικοφσ κλ.ΡΕ03 του Ν. Δωδεκανιςου. 

1.62 Αποςτολι υποςτθρικτικοφ υλικοφ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΡΕ03 με οδθγίεσ 

προαγωγικϊν και απολυτιριων εξετάςεων ςτα Μακθματικά όλων των τάξεων των 

Γυμναςίων, ΓΕ.Λ. και Ε.ΡΑ.Λ.-Τράπεηα κεμάτων. 

 

 

Επιςτθμονικι και παιδαγωγικι κακοδιγθςθ ςε α) Διευκφντριεσ/-ζσ και Προϊςταμζνεσ/-ουσ β) 

υλλόγουσ Διδαςκόντων και γ) υλλόγουσ Γονζων 

1.58 Συνάντθςθ με Διευκυντζσ Β/μιασ Εκπαίδευςθσ με κζμα τθ Διαχείριςθ κρίςεων ςτθ 

ςχολικι τάξθ. Νζεσ παιδαγωγικζσ προςεγγίςεισ για τθν αντιμετϊπιςι τουσ. 

1.59 Συνάντθςθ ςυνεργαςίασ με τουσ διευκυντζσ και διευκφντριεσ μονάδων παιδαγωγικισ 

ευκφνθσ με κζμα: «Νζεσ δομζσ εκπαίδευςθσ και ςυνεργαςία μεταξφ ςχολικϊν 

μονάδων». 

1.60 Τακτικζσ ςυναντιςεισ με Διευκυντζσ/-ντριεσ ςχολικϊν μονάδων ευκφνθσ για ανταλλαγι 

απόψεων ςχετικά με τθν καλφτερθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων. 

1.61 Επιμορφωτικό   ςεμινάριο  για τουσ διευκυντζσ  των ςχολικϊν μονάδων δθμοτικισ 

εκπαίδευςθσ με κζματα: «Νζεσ δομζσ τθσ εκπαίδευςθσ: αρμοδιότθτεσ - ςυνεργαςία», «Ο 

ρόλοσ και οι αρμοδιότθτεσ των ΡΕ.Κ.Ε.Σ (Νζα Υποςτθρικτικι Δομι τθσ Εκπαίδευςθσ), 

«Aναδιοργάνωςθ των Δομϊν Υποςτιριξθσ του εκπ/κοφ ζργου ςτο πλαίςιο τθσ 

Διαςφνδεςθσ τθσ Σχολικισ Μονάδασ υπό το πρίςμα τθσ Ενταξιακισ Εκπ/ςθσ». 

1.62 Συναντιςεισ με Διευκυντζσ/-ντριεσ ςχολικϊν μονάδων ευκφνθσ με κζματα: «Αει+Φζρω = 

διαφζρω ι ςυμφζρω;», «O ρόλοσ του Συντονιςτι Εκπ/ςθσ Ρροςφφγων ςτθν πρόςβαςθ 
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των μακθτϊν/μακθτριϊν ςτισ Σχολικζσ Μονάδεσ και ςτθν ζνταξι τουσ ςτθν εκπ/κι 

διαδικαςία». 

1.63 Επιμορφωτικό   ςεμινάριο  για τουσ διευκυντζσ  των ςχολικϊν μονάδων δθμοτικισ 

εκπαίδευςθσ με κζμα: «Επιμόρφωςθ για τθν Ειςαγωγι τθσ Ρεριγραφικισ Αξιολόγθςθσ 

ςτθν Υποχρεωτικι Εκπαίδευςθ» τθσ Ρράξθσ «Ραρεμβάςεισ Επιμόρφωςθσ για τθν 

ενίςχυςθ των ςχετικϊν δομϊν του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ» *κωδικόσ ΟΡΣ (ΜΛS) 

5004204]. 

1.64 Επιμορφϊςεισ ςε Ρροϊςταμζνεσ και διευκφντριεσ νθπιαγωγείων: 16 ϊρεσ Ρεριγραφικι, 

4 ϊρεσ Ραραμφκι-Ραραμυκία, 4 ϊρεσ Διαφοροποιθμζνεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι 

Μεκοδολογία ςτο Νθπιαγωγείο. 

1.65 Επιμόρφωςθ Στελεχϊν εκπαίδευςθσ 8 ωρϊν κλ. ΡΕ05 και ΡΕ06 ςτα Νζα Ρρογράμματα 

Σπουδϊν των Ξζνων Γλωςςϊν-Ενιαίο Ρρόγραμμα Σπουδϊν των Ξζνων Γλωςςϊν και 

προγράμματα εκμάκθςθσ ςτθν Ρρϊιμθ παιδικι θλικία τθσ πράξθσ «Ραρεμβάςεισ 

επιμόρφωςθσ για τθν ενίςχυςθ των ςχολικϊν δομϊν του εκπαιδευτικοφ ςυςτιματοσ» 

του ΛΕΡ. 

1.66 Συναντιςεισ με τουσ Διευκυντζσ/τριεσ και Ρροϊςταμζνουσ/μζνεσ Α/κμιασ εκπαίδευςθσ 

για κζματα παιδαγωγικά, νομοκεςίασ, νζα προγράμματα, περιγραφικι αξιολόγθςθ, 

βιβλίο μακθματικϊν Εϋ τάξθσ και για κζματα εκπαιδευτικισ λειτουργίασ και 

παιδαγωγικισ πρακτικισ- ενκάρρυνςθ για τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και ανάπτυξθ 

καινοτόμων δράςεων και ςυνεργαςιϊν για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ παιδαγωγικισ και 

διδακτικισ πράξθσ και τθν επίτευξθ των εκπ/κϊν ςκοπϊν. 

1.67 Ενθμζρωςθ Δ/ντϊν των ΕΡΑ.Λ. Δωδεκανιςου για τρζχοντα κζματα, Ραρουςίαςθ των 

Δομϊν Υποςτιριξθσ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου, ςυντονιςμόσ κοινϊν δράςεων και 

αμφίδρομθσ ςυνεργαςίασ. 

1.68 Επικοινωνία με όλουσ τουσ Δ/ντζσ ΕΡΑ.Λ για τθν προϊκθςθ του προγράμματοσ «Μια 

Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑ.Λ» (ΜΝΑΕ) ςτα Δωδεκάνθςα. 

1.69 Επικοινωνία με όλουσ τουσ Δ/ντζσ ΕΡΑ.Λ Δωδεκανιςου για τισ Σχ. Επιτροπζσ και το 

ΜΝΑΕ. 

1.70 Συνάντθςθ Συνεργαςίασ Live Streaming με όλουσ τουσ Δ/ντζσ ΕΡΑ.Λ Δωδεκανιςου για 

οργάνωςθ Ζκκεςθσ Ζργων ςτα πλαίςια του ΜΝΑΕ.  

1.71 Συνάντθςθ ςυνεργαςίασ μζςω τθλεδιάςκεψθσ με Δ/ντζσ ΕΡΑ.Λ για τθ διθμερίδα ΜΝΑΕ 

τον Λοφνιο ςτο ΥΡ. Ραιδείασ (Αναβλικθκε λόγω εκλογϊν). 

1.72 Διαμόρφωςθ δικτφου ςυνεργαςίασ μεταξφ 2ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου, ΣΕΕ, Διευκυντζσ 

ςχολικϊν μονάδων (3ο Γυμνάςιο όδου, Γυμνάςιο Κρεμαςτισ, ΓΕΛ Κρεμαςτισ, ΓΕΛ 

Λαλυςοφ), Μουςικό Σχολείο όδου. 

1.73 Επιμορφωτικζσ ςυςκζψεισ ςε ΓΕΛ και Γυμνάςια τθσ όδου με Διευκυντζσ και 

Υποδιευκυντζσ με αντικείμενο τθν απολογιςτικι ζκκεςθ του ζτουσ 2018-2019 και με 

βάςθ τισ παρατθριςεισ επί των πεπραγμζνων τθν προετοιμαςία του ζτουσ 2019-2020.  

1.74 Δια ηϊςθσ επιςκζψεισ με κζματα ενδυνάμωςθσ, ενκάρρυνςθσ, υλοποίθςθσ του 

εκπαιδευτικοφ προγραμματιςμοφ, επιμόρφωςθσ ςε κζματα νομοκετικά και διοικθτικά 

με Διευκυντζσ και Συλλόγουσ. 
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1.75 Επιμορφωτικι Συνάντθςθ Στελεχϊν Διοίκθςθσ και Ραιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ των 

Σχολικϊν Μονάδων δθμοτικισ εκπαίδευςθσ τθσ νιςου Λζρου με Κζμα: «Λειτουργικά και 

Ραιδαγωγικά κζματα που άπτονται του ρόλου του Διευκυντι ςτθ Διοίκθςθ τθσ Σχ. 

Μονάδασ». 

1.76 Δια ηϊςθσ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ Διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων με κζματα: «Θ 

λειτουργία των νζων δομϊν εκπαίδευςθσ, ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν και διάχυςθ καλϊν 

πρακτικϊν». 

1.77 Επικοινωνία με γονείσ για κζματα μακθςιακϊν δυςκολιϊν. 

 

τοχευμζνεσ επιςκζψεισ -επικοινωνία για τθ διαχείριςθ κρίςεων και τθν επίλυςθ προβλθμάτων 

1.78 Οι ςτοχευμζνεσ επιςκζψεισ ςε ςχολικζσ μονάδεσ πραγματοποιικθκαν με ςτόχο τθ 

διερεφνθςθ ςυμβάντων που ενεπλάκθςαν μακθτζσ, γονείσ και εκπαιδευτικοί και ςτθ 

ςυμβολι τθσ αποκατάςταςθσ και τθσ διατιρθςθσ του καλοφ κλίματοσ και τθσ ομαλισ 

λειτουργίασ των ςχολικϊν μονάδων. Τα προβλιματα που ανζκυψαν κατά τθ διάρκεια 

του ςχολικοφ ζτουσ είχαν ςχζςθ με προβλιματα ςυμπεριφοράσ και βίασ μακθτϊν/τριϊν, 

μακθςιακϊν δυςκολιϊν, ςχολικοφ εκφοβιςμοφ, παράπονα γονζων που αφοροφςαν 

ςυνκικεσ λειτουργίασ τθσ ςχολικισ μονάδασ, καταγγελία για παραμζλθςθ εποπτείασ 

μακθτι. 

1.79 Επίςκεψθ ςε Δθμοτικό Σχολείο όδου με ςκοπό τθν επίλυςθ του προβλιματοσ τθσ μθ 

προςζλευςθσ ςτο ςχολείο μακιτριασ τθσ Βϋ τάξθσ.  

1.80 Επίλυςθ προβλιματοσ ςε Δθμοτικό Σχολείο τθσ Κω, που αφοροφςε ςτθ μθ προςζλευςθσ 

ςτο ςχολείο μακθτι τθσ Αϋ τάξθσ, παρζχοντασ ςυνεχείσ οδθγίεσ ςτισ διευκφντριεσ των 

ςχολείων.   

1.81 Επίςκεψθ ςε Δθμοτικά Σχολεία όδου που επιλφκθκαν προβλιματα που αφοροφςαν ςτθ 

ςυμπεριφορά των μακθτϊν. 

1.82 Επικοινωνία και υποςτιριξθ ςχολικισ μονάδασ παιδαγωγικισ ευκφνθσ με αφορμι τθν 

παραβατικι ςυμπεριφορά μακθτϊν. 

1.83 Επικοινωνία και παρζμβαςθ μετά από ζγγραφθ καταγγελία γονζα ςε ςχολικι μονάδα 

τθσ Δωδεκανιςου με κζμα: «Διδαςκαλία και αξιολόγθςθ φιλολογικϊν μακθμάτων». 

1.84 Συμμετοχι ςτο ςφλλογο μονάδασ παιδαγωγικισ ευκφνθσ με κζμα: «Επιβολι ποινισ ςε 

μακθτι μετά από βίαιθ επίκεςθ ςε ςυμμακθτι του». 

1.85 Ακόμθ, ςτοχευμζνεσ επιςκζψεισ ςε ςχολικζσ μονάδεσ πραγματοποιικθκαν για τθ 

διερεφνθςθ και τθν επίλυςθ προβλθμάτων μεταξφ ςυναδζλφων κακϊσ και ςχολικϊν 

μονάδων μεταξφ τουσ (π.χ. κατανομι μακθτϊν/τριϊν ςε περιφζρειεσ ςχολείων). 

1.86 Επιςκζψεισ ςε επίπεδο Ολομζλειασ Συλλόγου Διδαςκόντων για επίλυςθ κζματοσ κρίςθσ 

ςτο ςχολείο και επίλυςθ πεικαρχικοφ κζματοσ μακθτι. 

1.87 Ραρεμβάςεισ ςε προβλιματα διδακτικοφ χαρακτιρα, όπωσ επικοινωνία με 

εκπαιδευτικοφσ και διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων, ςυνεργαςία με διευκυντζσ 

εκπαίδευςθσ, παρακολοφκθςθ διδαςκαλίασ, διδακτικζσ προτάςεισ και δειγματικζσ 

διδαςκαλίεσ.  
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1.88 Ραρεμβάςεισ ςε προβλιματα παιδαγωγικοφ χαρακτιρα, όπωσ παρουςία ςε 

ςυνεδριάςεισ ςυλλόγων εκπαιδευτικϊν των ςχολείων, ςυνεργαςία με ΣΕΕ  Ειδικισ 

Αγωγισ, διευκυντζσ εκπαίδευςθσ  και ΚΕΣΥ, διοργάνωςθ ςεμιναρίων ςε ςυνεργαςία με 

ςυλλόγουσ γονζων και κθδεμόνων και ςυλλόγουσ εκπαιδευτικϊν των ςχολείων. 

1.89 Συνάντθςθ με νθπιαγωγοφσ ενόσ νθπιαγωγείου για το κζμα ενόσ παιδιοφ με πρόβλθμα 

ςυμπεριφοράσ. 

1.90 Συνάντθςθ με Ρροϊςτάμενο Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ με κζμα: Συνεργαςία για 

επίλυςθ κζματοσ παραβατικισ ςυμπεριφοράσ μακθτι ςε ςχολείο τθσ Δωδεκανιςου». 

1.91 Τζλοσ, ςε απομακρυςμζνεσ ςχολικζσ μονάδεσ λόγω τθσ νθςιωτικότθτασ όπου δεν υπιρχε 

δυνατότθτα επιςκζψεων, υπιρξε κακθμερινι επικοινωνία με e-mail, τθλζφωνο, skype 

για τθν επίλυςθ προβλθμάτων που είχαν ςχζςθ με ςυμπεριφορζσ μακθτϊν και με 

παρεμβάςεισ ςχολικϊν μονάδων ςε άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ διαφορετικισ 

εκπαιδευτικισ βακμίδασ (π.χ. Δθμοτικό ςχολείο – Γυμνάςιο Καςτελόριηου). 
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2. ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΤΠΘΡΕΙΕ, ΦΟΡΕΙ, (ΑΕΙ, ΚΣΛ.) ΚΑΙ ΤΝΣΟΝΙΜΟ ΣΩΝ 
ΤΠΟΣΘΡΙΚΣΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ (ΚΕ..Τ., ΚΠΕ-Κ.Ε.Α., Ε.Κ.Φ.Ε., ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ 

ΠΛΘΡΟΦΟΡΙΚΘ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, ΤΠΕΤΘΤΝΩΝ ΦΤΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ 
ΧΟΛΙΚΟΤ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ) 

  

 Στον άξονα αυτό παρουςιάηονται οι ςυνεργαςίεσ του 2ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου που 

πραγματοποιικθκαν τόςο με υπθρεςίεσ και φορείσ όςο και με επιςτθμονικζσ ενϊςεισ και άλλεσ 

υποςτθρικτικζσ δομζσ. 

 

υνεργαςία με ΑΕΙ 

2.1 Συνεργαςία με το Ραιδαγωγικό Τμιμα Δθμοτικισ εκπαίδευςθσ (ΡΤΔΕ) Ρανεπιςτθμίου 

Αιγαίου (Δθμιτρθ Κόκκινο, Εμμανουιλ Φωκίδθ, Γιϊργο Κατςαδϊρο) για τθν 

επιμόρφωςθ και τισ εκδθλϊςεισ με αφορμι τθ δράςθ «Ραραμφκι – Ραραμυκία: Το 

παραμφκι ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ». 

2.2 Συνεργαςία με ΡΤΔΕ Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου (με τον κακθγθτι Αλεβίηο Σοφό) για το 

Εργαςτιριο Αντεςτραμμζνθσ Τάξθσ – Ο ρόλοσ των επεξθγθματικϊν βίντεο.  

2.3 Συνεργαςία με ΡΤΔΕ Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου (με τον αναπλθρωτι κακθγθτι  Σκουμιό 

Μιχαιλ) για τθ ςχεδίαςθ και πραγματοποίθςθ διερευνιςεων Φυςικϊν Επιςτθμϊν.  

2.4 Συνεργαςία με το ΡΤΔΕ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου και τθν Κακθγιτρια Σκοφρτου Ελζνθ 

για τθν εκπαίδευςθ των μακθτϊν/τριϊν ομά.  

2.5 Συνεργαςία με το ΡΤΔΕ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου για κζματα Ραιδικισ Λογοτεχνίασ (κ. 

Γεϊργιο Ραπαδάτο). 

2.6 Συνεργαςία με το ΡΤΔΕ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου με κζμα τθν Ρρακτικι Άςκθςθ 

Φοιτθτϊν (με τον κακθγθτι Αλεβίηο Σοφό). 

2.7 Συνεργαςία με το Τμιμα Ρροςχολικισ Αγωγισ και Εκπαιδευτικοφ Σχεδιαςμοφ (ΤΕΡΑΕΣ) 

του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου για τισ Ρρακτικζσ Αςκιςεισ των φοιτθτϊν. 

2.8 Συνεργαςία με το ΤΕΡΑΕΣ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου (Γιϊργο Φεςάκθ) με κζμα: 

«Ειςαγωγι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ ςτα φιλολογικά μακιματα».  

2.9 Συνεργαςία με το ΤΕΡΑΕΣ του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου (Γιϊργο Φεςάκθ) με κζμα: 

«Ειςαγωγι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ ςτο μάκθμα των Κρθςκευτικϊν».  

2.10 Συνεργαςία με ΣΕΦΑΑ Κομοτθνισ, του Δθμοκρίτειου Ραν/μίου Κράκθσ. 

2.11 Συνεργαςία με το Τμιμα Μεςογειακϊν Σπουδϊν του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου 

(Αικατερίνθ Φραντηι) με κζμα: «Σϊματα κειμζνων ςτθ Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ». 

2.12 Συνεργαςία με πανεπιςτιμιο Κφπρου (Αφροδίτθ Ακαναςοποφλου) με κζμα: 

«Ρρογράμματα ςπουδϊν λογοτεχνίασ Κφπρου.  

2.13 Συνεργαςία με Καποδιςτριακό Ραν/μιο Ακθνϊν. 

2.14 Συνεργαςία με το Ραν/μιο Κριτθσ. 

2.15 Συνεργαςία με το ΤΕΛ Ανατολικισ Μακεδονίασ και Κράκθσ. 
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2.16 Συναντιςεισ ςυνεργαςίασ δια ηϊςθσ και μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ με τθν 

κακθγιτρια του State University of Moscow Tatiana Svistunova. 

2.17 Συνεργαςία με το Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ-τμιμα Αγγλικισ Γλϊςςασ 

και Φιλολογίασ για τθ διοργάνωςθ του webinar «Ροιθτικζσ αφθγιςεισ τθσ 

Διαφορετικότθτασ». 

2.18 Συνεργαςία με το ΕΚΡΑ-Φιλοςοφικι Σχολι-Τμιμα Γαλλικϊν Σπουδϊν για κζματα 

ςυνεχιηόμενθσ επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν ΡΕ05 (κα Α. Ρρόςκολλθ). 

2.19 Συνεργαςία με το ΕΑΡ για κζματα ςυνεχιηόμενθσ επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν του 

κλάδου γαλλικισ γλϊςςασ, ΡΕ05 (κ. Α. Λιοναράκθσ).  

 

υνεργαςία με εποπτευόμενουσ φορείσ 

2.20 Συνεργαςία με υπεφκυνο ΚΕΡΛΘΝΕΤ για τθ διεξαγωγι webinars μζςω Big Blue Button με 

ςχολικζσ μονάδεσ τθσ Δωδεκανιςου.  

2.21 Συνεργαςία με ΕΚΦΕ Κω και όδου. 

2.22 Συνεργατικι/Ενθμερωτικι επίςκεψθ των ΣΕΕ ςτο ΚΕΑ-ΚΡΕ Ρεταλοφδων. 

2.23 Συνεργαςία με ΚΕΑ-ΚΡΕ Ρεταλοφδων με κζμα: «Διδακτικζσ τεχνικζσ, ΤΡΕ και κζατρο 

ςτθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ (7-8 Δεκεμβρίου). 

2.24 Συνεργαςία με ΚΕΑ-ΚΡΕ Ρεταλοφδων για τθ διεξαγωγι Ενθμερωτικισ θμερίδασ 

Ραραγωγισ Ανακυκλωμζνου Χαρτιοφ & Βιβλιοδεςίασ «Εμμανουιλ και Μαίρθσ  

Σταματίου» (Ρζμπτθ 24 Λανουαρίου 2019, 18:00). 

2.25 Συνεργαςία με τον υπεφκυνο του ΚΕΣΥ (Δεμοιράκο Δοφκα) για ενθμζρωςθ διευκυντϊν 

ςχετικά με τον τρόπο παραπομπισ παιδιϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ για αξιολόγθςθ.  

2.26 Συνεργαςία με το ΚΕΣΥ (Δεμοιράκο Δοφκα) με ομιλία/κζμα: «Aναδιοργάνωςθ των 

Δομϊν Υποςτιριξθσ του εκπ/κοφ ζργου ςτο πλαίςιο τθσ Διαςφνδεςθσ τθσ Σχολικισ 

Μονάδασ υπό το πρίςμα τθσ Ενταξιακισ Εκπ/ςθσ».  

2.27 Συνεργαςία με ΚΕΣΥ για κζματα ζνταξθσ και παράλλθλθσ ςτιριξθσ. 

2.28 Συνάντθςθ Συνεργαςίασ με ΚΕΣΥ για ςυμμετοχι με Ψυχολόγο ςτθν Επιμόρφωςθ 

Εκπαιδευτικϊν ςτο όλο του Συμβοφλου Κακθγθτι ςτα πλαίςια του ΜΝΑΕ. 

2.29 Συνάντθςθ ςυνεργαςίασ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ εποπτείασ των ΚΕΣΥ Δωδεκανιςου με 

το ςτελεχειακό δυναμικό του ΚΕΣΥ όδου  για τα κζματα που απαςχολοφν τισ 

Υποςτθρικτικζσ Δομζσ Εκπαίδευςθσ (ΣΕΕ Ραπακαλοδοφκα Τ. κλ. ΡΕ70, Γαλανοποφλου 

Αγλαΐα-κλΡΕ05, Ροηαπαλίδου Σταυροφλα-κλ.ΡΕ70). 

2.30 Συνάντθςθ ςυνεργαςίασ του μζλουσ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ εποπτείασ των ΚΕΣΥ 

Δωδεκανιςου, Γαλανοποφλου Αγλαΐασ – ΣΕΕ ΡΕ05  με τον Ρροϊςτάμενο  του ΚΕΣΥ Κω  

για τα κζματα που απαςχολοφν τισ Υποςτθρικτικζσ Δομζσ Εκπαίδευςθσ (Κωσ, 19/3/19). 

2.31 Συνάντθςθ ςυνεργαςίασ του μζλουσ τθσ τριμελοφσ επιτροπισ εποπτείασ των ΚΕΣΥ 

Δωδεκανιςου, Γαλανοποφλου Αγλαΐασ – ΣΕΕ ΡΕ05  με τον Ρροϊςτάμενο  του ΚΕΣΥ 

Καλφμνου  για τα κζματα που απαςχολοφν τισ Υποςτθρικτικζσ Δομζσ Εκπαίδευςθσ 

(Κάλυμνοσ, 27/3/19). 

 



 

16 

υνεργαςία με φορείσ τθσ Ρόδου ι/και άλλων νθςιϊν και περιοχϊν 

2.32 Συνεργαςία με τθν Εφορεία Αρχαιοτιτων για τθν οργάνωςθ Θμερίδασ ςτθ Μεςαιωνικι 

πόλθ τθσ όδου με κζμα: «Ραραμφκι – Ραραμυκία: Το Ραραμφκι ςτθν εκπαιδευτικι 

πράξθ». 

2.33 Συνεργαςία με το Μδρυμα Σταματίου για διοργάνωςθ παρουςίαςθσ ποιθτικισ ςυλλογισ 

τθσ Βαςιλικισ Λωαννίδου.  

2.34 Συνεργαςία και ςυνδιοργάνωςθ εκδθλϊςεων με τθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου με 

κζμα: α) Το Ραραμφκι ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ β) Τα προγράμματα ςπουδϊν 

λογοτεχνίασ Κφπρου και Ελλάδασ.  

2.35 Συνεργαςία με το τμιμα παιδείασ Διμου όδου για τθ χριςθ μουςειοςκευισ από το 

μουςείο Βενιηζλου ςτα Χανιά.  

2.36 Συνεργαςία με τον όμιλο Lions όδου για διοργάνωςθ ομιλίασ και βράβευςθ των 

αριςτευςάντων μακθτϊν Δωδεκανιςου. 

2.37 Συνεργαςία με το Μδρυμα Σταματίου για τθ διοργάνωςθ ομιλίασ από τον Βθςςαρίων 

Ηωίδθ με κζμα τισ Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ. 

2.38 Συνεργαςία με τθν Λερά Μθτρόπολθ όδου. 

2.40 Συνεργαςία με το ΚΕΚ Γεννθματάσ για τθ Διοργάνωςθ διθμερίδασ με Κζμα: «Ρρϊτεσ 

Βοικειεσ ςε Επείγουςεσ Καταςτάςεισ ςτο χϊρο του  Σχολείου» . 

2.41 Συνεργαςία με Διμο όδου, Διεφκυνςθ Ραιδείασ Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ του Διμου 

όδου. 

2.42 Συνεργαςία με το Σπίτι τθσ Ευρϊπθσ. 

2.43 Συνεργαςία με ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δωδ/ςου, ΟΦΑ Δωδ/ςου, ΚΕΣΥΡ όδου, ΕΥΚΥΤΑ, Μθ 

Κερδοςκοπικό Σωματείο Δεςμόσ. 

2.44 Συνεργαςία με το Μδρυμα Λαμπράκθ, το Εκνικό Μδρυμα Ερευνϊν «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ», 

τθν Εκνικι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ eTwinning, τθν Ελλθνικι Ζνωςθ για τθν αξιοποίθςθ 

των ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ, ΡΣΔ, ΣΕΕ Κυκλάδων και Κεντρικισ Μακεδονίασ, και ΚΡΕ – ΚΕΑ 

Ζδεςςασ - Γιαννιτςϊν. 

2.45 Διοργάνωςθ εκδιλωςθσ ςτο Ραλάτι του Μεγάλου Μαγίςτρου με τθν Αρχαιολογικι 

Υπθρεςία και τισ προςφυγικζσ δομζσ. 

2.46 Διοργάνωςθ εκδθλϊςεων και ςεμιναρίων ςε ςυνεργαςία με τον πολιτιςτικό οργανιςμό 

«treasures of Greece». 

2.47 Συνεργαςία με τθν Διμαρχο τθσ Τιλου για τισ αρμοδιότθτεσ των νθπιαγωγϊν. 

2.48 Συνεργαςία με το Κζντρο Ραροχισ Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν όδου για τθ 

διοργάνωςθ επιμορφωτικισ ςυνάντθςθσ με κζμα «Επικετικι ςυμπεριφορά ςτθν 

εφθβικι θλικία». 

2.49 Συνεργαςία με Κοινωνικοφσ Λειτουργοφσ και Ψυχολόγουσ των υποςτθρικτικϊν δομϊν 

τθσ Ρεριφζρειασ και του Διμου όδου. 

2.50 Συνάντθςθ Συνεργαςίασ με Στελζχθ του ΚΕΚ «ΓΕΝΘΜΑΤΑΣ» για ςυνδιοργάνωςθ 

Σεμιναρίου  Ρρϊτων Βοθκειϊν ςτο χϊρο τουσ. 

2.51 Συναντιςεισ Συνεργαςίασ με Ρεριφζρεια Ν. Αιγαίου  δια τθσ εντεταλμζνθσ 

Ρεριφερειακισ Συμβοφλου ςε κζματα δια βίου μάκθςθσ και Ρροζδρου του ΚΕΚ «Γ. 
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Γεννθματάσ», Χαρίκλειασ Γιαςιράνθ, για τθ ςυνδιοργάνωςθ Θμερίδασ Σταδιοδρομίασ ςτο 

Ρανεπιςτιμιο Ν. Αιγαίου. 

2.52 Συνεργαςία με Εκπαιδευτικοφσ και Δ/ντι του 1ο ΕΡΑ.Λ Μυτιλινθσ, Ρεριφζρεια Β. 

Αιγαίου, για το Ριλοτικό  Σχολείο ςτο πλαίςιο του ΜΝΑΕ. 

2.53 Συνάντθςθ με τον Ρεριφερειάρχθ για κζματα ςτζγαςθσ και εξοπλιςμοφ του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. 

(Οκτϊβριοσ 2018). 

2.54 2 Συναντιςεισ Συνεργαςίασ με Ρεριφζρεια Ν. Αιγαίου  δια τθσ εντεταλμζνθσ 

Ρεριφερειακισ Συμβοφλου ςε κζματα δια βίου μάκθςθσ και Ρροζδρου του ΚΕΚ «Γ. 

Γεννθματάσ», Χαρίκλειασ Γιαςιράνθ, για τθ ςυνδιοργάνωςθ (14/6 και 19/6/19) ςτο 

πλαίςιο τθσ ςυνδιοργάνωςθσ τθσ Διθμερίδασ με κζμα: «Ενδυναμϊνοντασ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςτουσ ρόλουσ και το ζργο τουσ: νζεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι τθσ 

Γαλλικισ Γλϊςςασ» (20 & 21/6/19). 

2.55 2 ςυναντιςεισ με εκπροςϊπουσ τθσ «ΔΛΟΔΟΥ» - Κζντρο Ρρόλθψθσ κατά των Εξαρτιςεων 

και τθσ Ρροαγωγισ τθσ Υγείασ (Οκτϊβριοσ και Νοζμβριοσ 2018). 

2.56 2 ςυναντιςεισ δια ηϊςθσ με τον Ρρζςβθ τθσ Γαλλίασ και το επιτελείο του για κζματα 

διάχυςθσ τθσ Γαλλικισ Γλϊςςασ και πολιτιςμοφ. Θ μία (14/11/18), κατόπιν πρόςκλθςθσ 

τθσ Ρρεςβείασ τθσ Γαλλίασ ςτθν Ελλάδα, με πλθρωμι των οδοιπορικϊν από τθ Γαλλικι 

Ρρεςβεία ( 2/3/2019). 

2.57 5 ςυναντιςεισ με τον Ακόλουκο ςυνεργαςίασ για κζματα εκπαίδευςθσ τθσ Ρρεςβείασ 

τθσ Γαλλίασ ςτθν Ελλάδα (κ. P.Y. Turellier) (14/11, 2/3/19, 20/4/19, 21/5/19 και 

19&20/6/19). Μία από αυτζσ 19 & 20/6, ζγινε ςτθ όδο με ςυμμετοχι του ςτθ 

Διθμερίδα με κζμα «Ενδυναμϊνοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτουσ ρόλουσ και το ζργο 

τουσ: νζεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι τθσ Γαλλικισ Γλϊςςασ». 

2.58 5 ςυναντιςεισ με τθν Ρρόξενο επί τιμι τθσ Ρρεςβείασ τθσ Γαλλίασ ςτθ όδο (κα Α. 

Μοςχι) για κζματα γαλλικισ γλϊςςασ και πολιτιςμοφ, κακϊσ και προετοιμαςίασ τθσ 

Διθμερίδασ με κζμα «Ενδυναμϊνοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτουσ ρόλουσ και το ζργο 

τουσ: νζεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι τθσ Γαλλικισ Γλϊςςασ»(20.21/6/19) ςτο 

κατάλυμα τθσ Γαλλίασ και ςτο ΓΕΛ Λαλυςοφ (22/4, 16/5, 15/6, 19/6,20/6/19). 

 

Άλλεσ υνεργαςίεσ (επιςτθμονικζσ ενϊςεισ κ.λπ.) 

2.59 Συνεργαςία με τθν Ελλθνικι Μακθματικι Εταιρεία (ΕΜΕ). 

2.60 Συνεργαςία με τον Σφνδεςμο Φιλολόγων Δωδεκανιςου για τθν οργάνωςθ Θμερίδασ με 

κζμα: «Τα προγράμματα ςπουδϊν λογοτεχνίασ ςτθν Ελλάδα και τθν Κφπρο». 

2.61 Συναντιςεισ ςυνεργαςίασ δια ηϊςθσ και μζςω θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ με τον 

Διευκυντι τθσ Στρατιωτικισ Ακαδθμίασ τθσ Μόςχασ Oleg Svistunov. 

2.62 Συνεργαςία με Συντονιςτικι Επιτροπι Εργου ΜΝΑΕ ςτο ΥΡ. Ραιδείασ. 

2.63 Συνεργαςία με το «Νόθςθσ» ςτθ Κες/νίκθ ςτο πλαίςιο του Ρρογράμματοσ ΜΝΑΕ. 

2.64 Συμμετοχι ςε ςυςκζψεισ  ςτο ΥΡ. Ραιδείασ. 

2.65 Συνάντθςθ Συνεργαςίασ με τθ ΣΕΕ του ΜΝΑΕ ςτο Υπ. Ραιδείασ. 
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2.66 2 ςυναντιςεισ με ςτελζχθ του ΛΕΡ και τθσ εκπαιδευτικισ τθλεόραςθσ (17 & 18/1/2019, 

24/4/19). 

2.67 1 ςυνάντθςθ με τθν Ζνωςθ Ελλινων Φυςικϊν για κζματα επιμόρφωςθσ των 

εκπαιδευτικϊν και διεπιςτθμονικισ ςυνεργαςίασ (10 & 11/5/19). 

2.68 3 ςυναντιςεισ με τισ επιςτθμονικζσ ενϊςεισ εκπαιδευτικϊν Γαλλικισ Γλϊςςασ 

(15/11/18, 19/1/19, 23/4/19). 

2.69 1 ςυνάντθςθ με εκπροςϊπουσ τθσ Α’ ΕΛΜΕ Δωδεκανιςου( Νοζμβριοσ 2018) 

2.70 1 ςυνάντθςθ με δθμοςιογράφουσ τθσ όδου ( 16/6/19). 

2.71 Συνεργαςία με τουσ Υπεφκυνουσ  των Δομϊν για τουσ Ρρόςφυγεσ, κα Μαυρομάτθ 

Λωάννα και κ. Μιγγιάνθ Βαςίλειο για τθν  Εκπαιδευτικι διαδικαςία των προςφφγων. 

2.72 Συνεργαςία με τον όμιλο cine-εκπαίδευςθ ςτο πλαίςιο τθσ ενίςχυςθσ τθσ 

κινθματογραφικισ παιδείασ και τθν αξιοποίθςθ των οπτικοακουςτικϊν μζςων ςτθν 

εκπαίδευςθ. 

2.73 Συνεργαςία με τθ Λζςχθ Ανάγνωςθσ Ραιδικισ και Εφθβικισ Λογοτεχνίασ και τον  Πμιλο 

«cine- Εκπαίδευςθσ»  για τθν πραγματοποίθςθ διιμερου κινθματογραφικϊν προβολϊν 

με τίτλο «Από το βιβλίο ςτθν οκόνθ». 

 

 

υμμετοχι ςε ςυςκζψεισ με Περιφερειακό Δ/ντι και Δ/ντζσ Εκπαίδευςθσ, κακϊσ και 

Προϊςταμζνων των ΚΕΤ 

2.74 Συναντιςεισ με τον Ρεριφερειακό Διευκυντι Εκπαίδευςθσ (με τον κ. Β. Καραγιάννθ και 

με τον κ. Ν. άπτθ). 

2.75 Συναντιςεισ με Διευκυντζσ  Ρ.Ε και Δ.Ε. και ςυνεργαςίεσ για κζματα διοικθτικά με τθ 

Δ.Ε. 

2.76 Συνάντθςθ μζςω Τθλεδιάςκεψθσ με τον Ρεριφερειακό Διευκυντι (κ. Β. Καραγιάννθ), 

Δ/ντι Δ.Ε. Δωδεκανιςου και Διευκυντζσ Σχολείων Κω για τθν εκπαίδευςθ Ρροςφφγων 

(ΔΥΕΡ). 

2.77 Συναντιςεισ με τον Ρροϊςτάμενο και τα ςτελζχθ του ΚΕΣΥ όδου. 

2.78 Συναντιςεισ με τον Ρροϊςτάμενο του ΚΕΣΥ Καλφμνου. 

2.79 Συναντιςεισ με τον Ρροϊςτάμενο του ΚΕΣΥ Κω. 

2.80 Συμμετοχι των ΣΕΕ ςε δϊδεκα (12) Ολομζλειεσ του 2ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου. 
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3. ΟΡΓΑΝΩΘ ΕΠΙΜΟΡΦΩΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ 

 

 Στον άξονα αυτό παρουςιάηονται οι επιμορφϊςεισ, τα προγράμματα, οι θμερίδεσ κ.λπ., 

που ςχεδιάςτθκαν και υλοποιικθκαν για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Α/κμιασ και τθσ Β/κμιασ 

Εκπαίδευςθσ από το 2ο ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου. 

 

Διοργάνωςθ επιμορφωτικϊν δράςεων από ΕΕ 

3.1 Επιμόρφωςθ διευκυντϊν μονάδων παιδαγωγικισ ευκφνθσ με κζμα: «Ρεριγραφικι 

αξιολόγθςθ ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ». 

3.2 Ενθμερωτικζσ/επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ με εκπαιδευτικοφσ ειδικότθτασ δια ηϊςθσ και 

διαδικτυακά με κζμα: «Αξιολόγθςθ του μακιματοσ των Αρχαίων ελλθνικϊν ςτο λφκειο». 

3.3 Ενθμερωτικζσ/επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ με εκπαιδευτικοφσ ειδικότθτασ δια ηϊςθσ και 

διαδικτυακά με κζμα: «Αξιολόγθςθ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ και Λογοτεχνίασ ςτο λφκειο».  

3.4 Επιμορφωτικό ςεμινάριο για τουσ κακθγθτζσ Γυμναςίου και Λυκείου με κζμα: 

«Ειςαγωγι τθσ δθμιουργικισ γραφισ ςτο ςχολείο μζςα από το Ραραμφκι». 

3.5 Διοργάνωςθ επιμορφωτικισ δράςθσ για όλα τα ςχολεία Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 

Δωδεκανιςου (και Ρρωτοβάκμιασ) με κζμα: «Ραραμφκι – Ραραμυκία: Το παραμφκι 

ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ». 

3.6 Επιμορφωτικό ςεμινάριο ςε ςυνεργαςία με τον Σφνδεςμο Φιλολόγων Δωδεκανιςου με 

κζμα: «Αναλυτικά προγράμματα ςπουδϊν Λογοτεχνίασ Ελλάδασ και Κφπρου» με 

προςκεκλθμζνεσ ομιλιτριεσ από το πανεπιςτιμιο Κφπρου (Αφροδίτθ Ακαναςοποφλου) 

και ΑΡΚ (Ελζνθ Χοντολίδου). 

3.7 Σεμινάριο δθμιουργίασ κριτθρίων αξιολόγθςθσ Αρχαίων ελλθνικϊν με το νζο ςφςτθμα 

αξιολόγθςθσ ςε ςυνεργαςία με ομάδεσ φιλολόγων νιςου όδου. 

3.8 Σεμινάριο δθμιουργίασ κριτθρίων αξιολόγθςθσ Νζων ελλθνικϊν (Γλϊςςασ – 

Λογοτεχνίασ) για το λφκειο ςε ςυνεργαςία με ομάδεσ φιλολόγων νιςου όδου.  

3.9 Σεμινάριο με κζμα «Θ βιωματικι προςζγγιςθ του μακιματοσ τθσ ιςτορίασ ςτο γυμνάςιο 

και το λφκειο με τθ χριςθ μουςειοςκευισ» ςε ςυνεργαςία με τον Διμο όδου και το 

Μουςείο Βενιηζλου ςτα Χανιά.  

3.10 Ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με κζμα: «Ενιςχυτικι διδαςκαλία ςτα ΕΡΑΛ  (ΜΝΑΕ)». 

3.11 Δειγματικζσ διδαςκαλίεσ ςτο 2ο ΕΡΑ.Λ ςτο πλαίςιο τθσ ΜΝΑΕ (Ενιςχυτικι διδαςκαλία). 

3.12 Επιμορφωτικό ςεμινάριο με κζμα: «Θ χριςθ τθσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ ςτθ 

διδαςκαλία των Φιλολογικϊν μακθμάτων». 

3.13 Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ για τθ διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν ςτθν κακθμερινι ηωι του 

ςχολείου. 

3.14 Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ των Κεολόγων τθσ Νιςου όδου με κζμα: «Καλζσ πρακτικζσ 

ςτθ διδαςκαλία των Κρθςκευτικϊν».  

3.15 Επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ εκπαιδευτικϊν Β/κμιασ εκπαίδευςθσ  με κζμα: «Διδακτικζσ 

προςεγγίςεισ Μακθματικϊν εννοιϊν». 
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3.16 Σεμινάριο διάρκειασ 4 εβδομάδων ςε εκπαιδευτικοφσ κλάδου ΡΕ03, για εκμάκθςθ και 

χριςθ μακθματικϊν Λογιςμικϊν. 

3.17 Σεμινάριο 2 θμερϊν και ςυνολικισ διάρκειασ 10 ωρϊν ςτουσ εκπαιδευτικοφσ ΡΕ03 για 

τθν εφαρμογι τθσ ΜΝΑΕ ςε ςυνεργαςία με τθν υπεφκυνθ ΕΡΑ.Λ. Νομοφ Δωδεκανιςου. 

3.18 Επιμορφωτικό   ςεμινάριο  για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Αϋ τάξθσ και των εκπ/κϊν 

Τάξεων Υποδοχισ ΗΕΡ με τα εξισ κζματα: «Το κοινωνιόγραμμα ωσ εργαλείο αξιοποίθςθσ 

ςτθ διδακτικι πράξθ-ομάδεσ εργαςίασ», «Διαγνωςτικι Ρροςζγγιςθ των δυςκολιϊν ςτθ 

μάκθςθ τθσ Γλϊςςασ-Ρροφορικόσ λόγοσ-Ανάγνωςθ-Ψυχομετρικό Κριτιριο Γλωςςικισ 

Επάρκειασ», «Θ αξιοποίθςθ τθσ επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ ςτθ ςχολικι τάξθ», 

«Αξιοποίθςθ  αξόνων ΔΕΡΡΣ-ΑΡΣ Γλϊςςασ», «Δθμιουργικζσ Γλωςςικζσ 

Δραςτθριότθτεσ». 

3.19 Επιμορφωτικό   ςεμινάριο  για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Βϋ τάξθσ με τα εξισ κζματα: «Το 

κοινωνιόγραμμα ωσ εργαλείο αξιοποίθςθσ ςτθ διδακτικι πράξθ-ομάδεσ εργαςίασ», 

«Ραιχνίδι και Μάκθςθ – Το παιχνίδι ωσ μζςο διδαςκαλίασ», «Αντιμετϊπιςθ μακθςιακϊν 

δυςκολιϊν ςτα Μακθματικά – Διδακτικζσ προςεγγίςεισ», «Το παιχνίδι ωσ παιδαγωγικό 

μζςο μάκθςθσ και ανάπτυξθσ». 

3.20 Επιμορφωτικό   ςεμινάριο  για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Γϋ τάξθσ με τα εξισ κζματα: «Το 

κοινωνιόγραμμα ωσ εργαλείο αξιοποίθςθσ ςτθ διδακτικι πράξθ-ομάδεσ εργαςίασ», 

«Διαφοροποιθμζνεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι Μεκοδολογία», «Ρροφορικόσ λόγοσ και 

Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ», «Θ ζνταξθ του παραμυκιοφ ςτο Σχεδιαςμό Διαφοροποιθμζνου 

Ρρογράμματοσ», «Διδαςκαλία με επαυξθμζνθ πραγματικότθτα». 

3.21 Επιμορφωτικό   ςεμινάριο  για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Δϋ τάξθσ με κζματα: «Το 

κοινωνιόγραμμα ωσ εργαλείο αξιοποίθςθσ ςτθ διδακτικι πράξθ-ομάδεσ εργαςίασ», 

«Μακθματικά και Ψυχομετρικά Εργαλεία Διερεφνθςθσ», «Διαφοροποιθμζνεσ 

προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι Μεκοδολογία». 

3.22 Επιμορφωτικό   ςεμινάριο  για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ  Εϋ τάξθσ και των εκπ/κϊν 

Τάξεων Υποδοχισ ΗΕΡ με τα εξισ κζματα: «Εργαςτιριο Αντεςτραμμζνθσ Τάξθσ – Ο ρόλοσ 

των επεξθγθματικϊν βίντεο», «Σχεδίαςθ και πραγματοποίθςθ διερευνιςεων Φυςικϊν 

Επιςτθμϊν», «Θ διδακτικι του νζου ςχολικοφ εγχειριδίου (Μακθματικά Εϋ τάξθσ)», 

«Ζννοιεσ και Μακθματικά- Μακθςιακι Επίδοςθ ι Επάρκεια». 

3.23 Επιμορφωτικό   ςεμινάριο  για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ  Αϋ Βϋ Γϋ τάξθσ Νιςου Κω με 

κζματα: «Ανίχνευςθ-Αντιμετϊπιςθ  Μακθςιακϊν Δυςκολιϊν», «Διαχείριςθ 

Συγκροφςεων-Διαχείριςθ Τάξθσ», «Δθμιουργικζσ Γλωςςικζσ Δραςτθριότθτεσ 

ΑΡΣ_ΔΕΡΡΣ», «Εφαρμογζσ Μουςικισ Ρλθροφορικισ», «Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία: 

κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ», «Θχοϊςτορίεσ». 

3.24 Επιμορφωτικό   ςεμινάριο  για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ  Δϋ Εϋ Στϋ τάξθσ Νιςου Κω με 

κζματα: «Ανίχνευςθ-Αντιμετϊπιςθ  Μακθςιακϊν Δυςκολιϊν», «Διαχείριςθ 

Συγκροφςεων-Διαχείριςθ Τάξθσ», «Νζο Διδακτικό πακζτο μακθματικϊν Εϋ τάξθσ 

Δθμοτικοφ», «Θ διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτο Δθμόςιο Σχολείο για 

εκπαιδευτικοφσ ΡΕ06», «Δυςλεξία και εκμάκθςθ τθσ Αγγλικισ ωσ Ξζνθσ Γλϊςςασ για 
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εκπαιδευτικοφσ», «Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία: κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και 

εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ». 

3.25 Διοργάνωςθ διθμερίδασ με Κζμα: «Ρρϊτεσ Βοικειεσ ςε Επείγουςεσ Καταςτάςεισ ςτο 

χϊρο του  Σχολείου» ςε ςυνεργαςία με το ΚΕΚ «Γ. Γεννθματάσ» για τισ/τουσ 

εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων των ςχολικϊν μονάδων τθσ Διεφκυνςθσ 

Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δωδεκανιςου. 

3.26 Επιμορφωτικό ςεμινάριο για εκπαιδευτικοφσ μουςικισ με κζμα: «Οι αλλαγζσ ςτον τρόπο 

ειςαγωγισ ςτα τμιματα μουςικϊν ςπουδϊν των Α.Ε.Λ.»  

3.27 Master class πιάνου για εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ του Μουςικοφ Σχολείου ςε 

ςυνεργαςία με τον πολιτιςτικό οργανιςμό «treasures of Greece», τθν κακθγιτρια του 

State University of Moscow Tatiana Svistunova και τθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου. 

3.28 Master class τραγουδιοφ για εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ του Μουςικοφ Σχολείου ςε 

ςυνεργαςία με τον πολιτιςτικό οργανιςμό «treasures of Greece», τθν κακθγιτρια του 

State University of Moscow Tatiana Svistunova και τθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου. 

3.29 Master class εγχόρδων για εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ του Μουςικοφ Σχολείου ςε 

ςυνεργαςία με τον πολιτιςτικό οργανιςμό «treasures of Greece», τον Διευκυντι τθσ 

Στρατιωτικισ Ακαδθμίασ τθσ Μόςχασ Oleg Svistunov και τθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου. 

3.30 Master class ορχιςτρασ για εκπαιδευτικοφσ και μακθτζσ του Μουςικοφ Σχολείου ςε 

ςυνεργαςία με τον πολιτιςτικό οργανιςμό «treasures of Greece» τον Διευκυντι τθσ 

Στρατιωτικισ Ακαδθμίασ τθσ Μόςχασ Oleg Svistunov και τθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου. 

3.31 Επιμορφωτικά ςεμινάρια για εκπαιδευτικοφσ μουςικισ Ρρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με 

κζματα: 1) Θ χριςθ  τθσ μουςικισ πλθροφορικισ ςτθ διδαςκαλία του δθμοτικοφ, 2) 

Δθμιουργία μουςικϊν ςυνόλων, 3) Διαχείριςθ τάξθσ, 4) Δειγματικζσ διδαςκαλίεσ. 

3.32 Επιμορφωτικά ςεμινάρια για εκπαιδευτικοφσ μουςικισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με 

κζματα: 1) Θ χριςθ  τθσ μουςικισ πλθροφορικισ ςτθ διδαςκαλία του Γυμναςίου και ςτισ 

δθμιουργικζσ εργαςίεσ του Λυκείου, 2) Διαχείριςθ τάξθσ, 3) Δειγματικζσ διδαςκαλίεσ. 

3.33 Επιμορφωτικά ςεμινάρια για εκπαιδευτικοφσ Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 

Εκπαίδευςθσ (όλων των ειδικοτιτων) με κζματα: 1) Δθμιουργία μουςικοφ παραμυκιοφ 

και θχοϊςτορίεσ, 2) Φωνθτικι τοποκζτθςθ και ορκι χριςθ τθσ φωνισ, 3) Διαχείριςθ 

ςυγκροφςεων. 

3.34 Διοργάνωςθ θμερίδασ με κζμα: «Ραραμφκι-Ραραμυκία» και ειςιγθςθ με κζμα: 

Κεατρικι μετάπλαςθ και αναπαράςταςθ παραμυκιοφ-Από το Ραραμφκι ςτο Κζατρο 

(μία δια ηϊςθσ 13/02/2019 και μία διαδικτυακά 01/03/2019). 

3.35 Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ Καρπάκου και τθσ Κάςου με κζμα: 

«Διαφοροποιθμζνεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι Μεκοδολογία ςτο Νθπιαγωγείο και 

Διαχείριςθ τάξθσ». 

3.36 Διοργάνωςθ επιμορφωτικισ ςυνάντθςθσ ςτο Γυμνάςιο Μαςάρων ςε ςυνεργαςία με το 

Κζντρο Ραροχισ Συμβουλευτικϊν Υπθρεςιϊν όδου με κζματα: «Διαχείριςθ ςχολικισ 

τάξθσ» και  «Επικετικι ςυμπεριφορά ςτθν εφθβικι θλικία». 

3.37 Webinar με κζμα « Ροιθτικζσ αφθγιςεισ τθσ Διαφορετικότθτασ» για εκπαιδευτικοφσ 

ΡΕ06 ςε ςυνεργαςία με το Α.Ρ.Κ και τθ ΣΕΕ Φιλολόγων του 2ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου. 
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3.38 Επιμορφωτικό ςεμινάριο για εκπαιδευτικοφσ ΡΕ06 τθσ νιςου όδου με κζμα: 

«Ενθμζρωςθ για το Ενιαίο Ρρόγραμμα Ξζνων Γλωςςϊν-Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα». 

3.39 Μία (1) εξάωρθ  επιμορφωτικι τθλεδιάςκεψθ και μία (1) δια ηϊςθσ, για όλουσ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ΡΕ06 ςτισ Κυκλάδεσ και Δωδεκάνθςα, με κζμα: «Επιμόρφωςθ των 

Εκπαιδευτικϊν ςτα Νζα Ρρογράμματα Σπουδϊν των Ξζνων Γλωςςϊν (ΕΡΣ-ΞΓ) και 

Ρρογράμματα Εκμάκθςθσ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτθν Ρρϊιμθ Ραιδικι Θλικία. (ΡΕΑΡ)». 

3.40 Επιμόρφωςθ για εκπαιδευτικοφσ ΡΕ06 με κζματα: «Διαχείριςθ ςχολικισ Τάξθσ –

Διαφοροποιθμζνεσ Ρροςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι Μεκοδολογία ςτισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ» ςε 

Κάρπακο και Κάςο. 

3.41 Επιμόρφωςθ για εκπαιδευτικοφσ ΡΕ06 Καλφμνου ςε ςυνεργαςία με τθ ΣΕΕ Κριτθσ Ελζνθ 

Ρουλλά και κεματολογία: «Θ διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτο Δθμόςιο Σχολείο» 

και «Διδακτικά ςενάρια ολιςτικισ ανάπτυξθσ με εκπαιδευτικό υλικό τθν τζχνθ του 

κινθματογράφου». 

3.42 Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ΡΕ06 Κω ςε ςυνεργαςία με τθν εκπαιδευτικό ΡΕ06 

Μπαςζκθ Βαίτςα με κεματολογία: «Θ διδαςκαλία τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ςτο Δθμόςιο 

Σχολείο» και «Δυςλεξία και εκμάκθςθ τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ ωσ Ξζνθσ Γλϊςςασ». 

3.43 Επιμορφωτικι θμερίδα ςε ςυνεργαςία με εκπαιδευτικοφσ ΡΕ06 τθσ νιςου όδου με 

κζματα: «Καλζσ πρακτικζσ-Διδακτικά ςενάρια-Ευρωπαϊκά προγράμματα». 

3.44 Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν Αϋ Τάξθσ δθμοτικοφ με κζματα: «Ομαδοςυνεργατικι 

μζκοδο – Κοινωνιόγραμμα», «Αντιμετϊπιςθ προβλθμάτων ςυμπεριφοράσ 

μακθτϊν/τριϊν».  

3.45 Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν Εϋ Τάξθσ δθμοτικοφ με κζματα: «Επιμόρφωςθ ςτα νζα 

βιβλία των μακθματικϊν τθσ Εϋ τάξθσ», «Διδακτικι των Μακθματικϊν», « Διδαςκαλία 

των Μακθματικϊν με τθ βοικεια λογιςμικϊν προγραμμάτων». 

3.46 Επιμόρφωςθ όλων των εκπαιδευτικϊν των Σχολικϊν Μονάδων Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 

νιςου Καρπάκου με κζματα: «Ομάδεσ εργαςίασ – Διαφοροποιθμζνεσ Διδακτικζσ 

Ρροςεγγίςεισ – Καινοτόμεσ Διδακτικζσ Μζκοδοι», « Το κοινωνιόγραμμα ωσ εργαλείο 

αξιοποίθςθσ ςτθ διδακτικι πράξθ-ομάδεσ εργαςίασ», «Διαφοροποιθμζνεσ προςεγγίςεισ 

ςτθ Διδακτικι Μεκοδολογία (Μόνο για ΡΕ70)», «Διαφοροποιθμζνεσ προςεγγίςεισ ςτθ 

Διδακτικι Μεκοδολογία ςτισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ», «Εφαρμογζσ Ρλθροφορικισ ςτθ 

Μουςικι», «Διδάςκοντασ Μακθματικά με τθν υποςτιριξθ λογιςμικϊν Δυναμικισ 

Γεωμετρίασ (Για εκπ/κοφσ ΡΕ70)», «Διαχείριςθ ςχολικισ τάξθσ (για ειδικότθτεσ Α/κμιασ 

Εκπ/ςθσ)», «Διαχείριςθ ςυγκροφςεων (για ειδικότθτεσ Α/κμιασ Εκπ/ςθσ)», «Οι 

διαδραςτικοί πίνακεσ ωσ ςυςτιματα οπτικοποίθςθσ και θ αξιοποίθςι τουσ ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία»,  «Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα». 

3.47 Επιμόρφωςθ όλων των εκπαιδευτικϊν των Σχολικϊν Μονάδων Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ 

νιςου Κάςου με κζματα: «Ομάδεσ εργαςίασ – Διαφοροποιθμζνεσ Διδακτικζσ 

Ρροςεγγίςεισ – Καινοτόμεσ Διδακτικζσ Μζκοδοι», «Το κοινωνιόγραμμα ωσ εργαλείο 

αξιοποίθςθσ ςτθ διδακτικι πράξθ-ομάδεσ εργαςίασ», «Διαφοροποιθμζνεσ προςεγγίςεισ 

ςτθ Διδακτικι Μεκοδολογία (Μόνο για ΡΕ70)», «Διαφοροποιθμζνεσ προςεγγίςεισ ςτθ 
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Διδακτικι Μεκοδολογία ςτισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ», «Καινοτόμεσ Διδακτικζσ Μζκοδοι», 

«Ευρωπαϊκά Ρρογράμματα». 

3.48 Συνάντθςθ των εκπαιδευτικϊν κλάδων ΡΕ02 και ΡΕ03 που υπθρετοφν ςτθ Νιςο όδο 

ςτο πλαίςιο τθσ δράςθσ «ΜΝΑΕ» και ςτο πρόγραμμα: «Εναλλακτικι Ενιςχυτικι 

Διδαςκαλία (ΕΕΔ)-Συνδιδαςκαλία Νζων Ελλθνικϊν και Μακθματικϊν. 

3.49 Εκπαιδευτικι Συνάντθςθ Live streaming ςε όλα τα ΕΡΑ.Λ Δωδεκανιςου για ενίςχυςθ του 

ρόλου των Συμβοφλων Κακθγθτϊν του ΜΝΑΕ. Οι κεματικζσ ενότθτεσ που αναπτφχκθκαν 

είναι :1. «Βαςικζσ αρχζσ Συμβουλευτικισ» από τθν Ψυχολόγο ΚΕΣΥ όδου Μπόνθ 

ενάτα, 2. «Διαχείριςθ Συγκροφςεων», 3. «Επικοινωνία -Τεχνικζσ Ακρόαςθσ», 4. 

Τθλεδιάςκεψθ με τουσ Συντονιςτζσ του 1ου ΕΡΑ.Λ Μυτιλινθσ τθσ Ριλοτικισ φάςθσ. 

3.50 Επιμορφωτικζσ Συναντιςεισ με τισ ΣΕΕ του Ριλοτικοφ 1ο ΕΡΑ.Λ Μυτιλινθσ ςτο 2ο, 1ο και 

Εςπερινό ΕΡΑ.Λ όδου, ςτο  πλαίςιο του ΜΝΑΕ. 

3.51 Ραρουςίαςθ Διδακτικϊν Σεναρίων, Αναςτοχαςτικι Ρρακτικι (Reflective Practice) ςτουσ 

Εκπαιδευτικοφσ ΡΕ87 τθν Νιςου όδου. 

3.52 Διοργάνωςθ και υλοποίθςθ Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν ΡΕ05 Γαλλικισ Γλϊςςασ (με 

οδθγίεσ από το ΛΕΡ) ςτα Νζα ΡΣ Ξζνων Γλωςςϊν -Ενιαίο Ρρόγραμμα Σπουδϊν των Ξζνων 

Γλωςςϊν (ΕΡΣ-ΞΓ) ΣΥΝΟΛΟ: 24 ϊρεσ – 6 διοργανϊςεισ/επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ ωσ 

εξισ: όδοσ 13/3 – 4 ϊρεσ. όδοσ 15/3 – 4 ϊρεσ ΒΒΒ εξ αποςτάςεωσ (από το χϊρο του 

ΚΕΡΛΘΝΕΤ/ όδου) με ςυμμετοχι εκπαιδευτικϊν από τθν Σφμθ, Τιλο, Χάλκθ, 

Καςτελόριηο, Κάςο, Κάρπακο, , Ράτμο, Λειψοφσ, Σαντορίνθ, Ράρο,  Νάξο, Σίφνο, Τινο, 

Άνδρο, Σφρο. Κωσ 18/3 – 4 ϊρεσ. Νίςυροσ 20/3 – 4 ϊρεσ. Κάλυμνοσ 26/3- 4 ϊρεσ. Λζροσ 

28/3 – 4 ϊρεσ. 

3.53 Εκπαιδευτικι Επιμορφωτικι Συνάντθςθ με εκπαιδευτικοφσ ΡΕ05 Α/κμιασ εκπαίδευςθσ 

νιςου όδου, διάρκειασ 3 διδακτικϊν ωρϊν (14/12/18). 

3.54 Εκπαιδευτικι Επιμορφωτικι Συνάντθςθ με εκπαιδευτικοφσ ΡΕ05 Β/κμιασ εκπαίδευςθσ 

νιςου όδου, τρεισ ςυναντιςεισ διάρκειασ  3 διδακτικϊν ωρϊν (17/12/18, 12/3/19). 

3.55 Εκπαιδευτικι Επιμορφωτικι Συνάντθςθ με εκπαιδευτικοφσ ΡΕ05 Α/κμιασ & Β/κμιασ 

εκπαίδευςθσ νιςου Κω (Μετά τθν επιμόρφωςθ ςτο ΕΡΣ-ΡΣ –διάρκεια 3 διδακτικζσ 

ϊρεσ) (18/03/2019). 

3.56 Εκπαιδευτικι Επιμορφωτικι Συνάντθςθ με εκπαιδευτικοφσ ΡΕ05 Α/κμιασ & Β/κμιασ 

εκπαίδευςθσ νιςου Νιςφρου (Μετά τθν επιμόρφωςθ ςτο ΕΡΣ-ΡΣ –διάρκεια 3 διδακτικζσ 

ϊρεσ) (20/03/2019). 

3.57 Εκπαιδευτικι Επιμορφωτικι Συνάντθςθ με εκπαιδευτικοφσ ΡΕ05 Α/κμιασ & Β/κμιασ 

εκπαίδευςθσ νιςου Καλφμνου, διάρκειασ 3 διδακτικϊν ωρϊν (26/03/2019).  

3.58 Εκπαιδευτικι Επιμορφωτικι Συνάντθςθ με εκπαιδευτικοφσ ΡΕ05 Α/κμιασ & Β/κμιασ 

εκπαίδευςθσ νιςου Λζρου (Μετά τθν επιμόρφωςθ ςτο ΕΡΣ-ΡΣ –διάρκεια 3 διδακτικζσ 

ϊρεσ) (28/03/2019). 

3.59 Εκπαιδευτικι Επιμορφωτικι Συνάντθςθ με εκπαιδευτικοφσ ΡΕ05 Β/κμιασ εκπαίδευςθσ 

νιςου όδου ςε ςυνεργαςία με το Διευκυντι του Γυμναςίου, διάρκειασ 3 διδακτικϊν 

ωρϊν (08/05/2019). 
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3.60 Εκπαιδευτικι-επιμορφωτικι Συνάντθςθ εκπαιδευτικϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ 

εκπαίδευςθσ νιςου όδου με δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ 

Δωδεκανιςου και Κυκλάδων με τθ μορφι διθμερίδασ με κζμα: «Ενδυναμϊνοντασ τουσ 

εκπαιδευτικοφσ ςτουσ ρόλουσ και το ζργο τουσ: νζεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι τθσ 

Γαλλικισ Γλϊςςασ», ςτο κατάλυμα τθσ Γαλλίασ και ςτο ΓΕΛ Λαλυςοφ (διάρκεια 12 ϊρεσ). 

3.61 Επιμορφωτικι Συνάντθςθ με τουσ/τισ εκπ/κοφσ των Τάξεων Υποδοχισ τθσ νιςου Λζρου, 

με Κζματα: «Εκπαιδευτικι διαδικαςία των προςφφγων», «Θ Δυναμικι τθσ 

Ρροφορικότθτασ ςτθν ενδυνάμωςθ τθσ Γλϊςςασ», «Διαφοροποιθμζνεσ Διδακτικζσ 

Ρροςεγγίςεισ ςτθ Γλϊςςα». 

3.62 Επιμορφωτικό   ςεμινάριο  για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ  Αϋ Βϋ Γϋ τάξθσ δθμτοκοφ Νιςου 

Λζρου με Κζματα: «Ρροφορικόσ Λόγοσ - Γλϊςςα και Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ», 

«Ψυχομετρικά Κριτιρια Γλωςςικισ Επάρκειασ- Ανίχνευςθ-Αντιμετϊπιςθ  Μακθςιακϊν 

Δυςκολιϊν», «Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία: κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ και 

εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ». 

3.63 Επιμορφωτικό   ςεμινάριο  για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ  Δϋ Εϋ Στϋ τάξθσ Νιςου Λζρου με 

κζματα: «Οι ζννοιεσ ςτα Μακθματικά – Μακθςιακι Επάρκεια ι Επίδοςθ;»  

«Ψυχομετρικά Κριτιρια Μακθματικι Επάρκειασ», «Ανίχνευςθ-Αντιμετϊπιςθ  

Μακθςιακϊν Δυςκολιϊν», «Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία: κεωρθτικζσ προςεγγίςεισ 

και εκπαιδευτικζσ πρακτικζσ», «Θ ζνταξθ του παραμυκιοφ ςτο Σχεδιαςμό του 

Βραχυχρόνιου Ρρογράμματοσ Ραρζμβαςθσ». 

3.64 Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ με εκπ/κοφσ Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ Δωδεκανιςου με 

αντικείμενο τθ δθμιουργία θχοϊςτοριϊν και παραμυκιϊν και το ρόλο του παραμυκιοφ 

ςτθν ειδικι αγωγι ςε ςυνεργαςία με τθ ΣΕΕ κλ. ΡΕ 79-Μουςικισ του 2ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. 

Αιγαίου. 

3.65 Επιμορφωτικι θμερίδα με εκπ/κοφσ Α/κμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ 

Δωδεκανιςου με κζμα το παραμφκι ςε ςυνεργαςία με τθ ΣΕΕ των Φιλολόγων  του 2ου 

ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου. 

3.66 Ενθμερωτικι ςυνάντθςθ με εκπ/κοφσ Α/κμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπ/ςθσ 

Δωδεκανιςου για τθ βιωματικι προςζγγιςθ του μακιματοσ τθσ Λςτορίασ με  χριςθ 

μουςειοςκευισ του μουςείου Βενιηζλου ςε ςυνεργαςία με τθ ΣΕΕ των Φιλολόγων και τθ 

ΣΕΕ Αειφορίασ του 2ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου. 

3.67 Δειγματικζσ διδαςκαλίεσ για εκπαιδευτικοφσ του κλάδου ΡΕ04 και Συνάντθςθ 

Αναπλθρωτϊν Εκπαιδευτικϊν Φυςικϊν Επιςτθμϊν (Ρ04) με κζματα: «Ενεργοποίθςθ του 

ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν ςτα μακιματα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, προγραμματιςμόσ 

δράςεων», «Δθμιουργία ςχεδίου μακιματοσ ςτισ Φυςικζσ Επιςτιμεσ», «Δειγματικι 

διδαςκαλία ςτο διδακτικό αντικείμενο τθσ Βιολογίασ». 

3.68 Σε ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο ΕΚΦΕ όδου ζγιναν εκπαιδευτικζσ ςυναντιςεισ για τον 

ςχεδιαςμό, τθν πραγματοποίθςθ και τθν ζνταξθ πειραμάτων ςτθν διδαςκαλία των 

Φυςικϊν επιςτθμϊν και για τισ δφο βακμίδεσ τθσ Εκπαίδευςθσ κακϊσ και διδαςκαλίεσ 

με πειράματα ςε μακθτζσ ςτο χϊρο του ΕΚΦΕ και ςε ςχολικζσ τάξεισ. 
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3.69 Ρραγματοποιικθκε ςε ςφλλογο εκπαιδευτικϊν βιωματικό εργαςτιρι με κζμα τθ 

δθμιουργία διδακτικοφ ςυμβολαίου. 

3.70 Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ ΡΕ03 Γυμναςίου και όςων με ανάκεςθ διδάςκουν 

Μακθματικά ςτο Γυμνάςιο με κζμα: «Επιλογι, δομι και διάρκρωςθ των κεμάτων ςτισ 

προαγωγικζσ και απολυτιριεσ εξετάςεισ ςτα Μακθματικά όλων των τάξεων του 

Γυμναςίου». 

3.71 Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ ΡΕ03 των ΕΡΑ.Λ. και όςων με ανάκεςθ διδάςκουν 

Μακθματικά ςτο ΕΡΑ.Λ. με κζμα: «Επιλογι, δομι και διάρκρωςθ των κεμάτων ςτισ 

προαγωγικζσ και απολυτιριεσ εξετάςεισ ςτα Μακθματικά όλων των τάξεων του ΕΡΑ.Λ.». 

3.72 Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ ΡΕ03  των ΓΕ.Λ. με κζμα: «Επιλογι, δομι και διάρκρωςθ των 

κεμάτων ςτισ προαγωγικζσ και απολυτιριεσ εξετάςεισ ςτα Μακθματικά όλων των 

τάξεων του ΓΕ.Λ.». 

3.73 Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ ΡΕ03 Γυμναςίου και όςων με ανάκεςθ διδάςκουν 

Μακθματικά ςτο Γυμνάςιο με κζμα:  «Ενθμζρωςθ ςε  τρζχοντα κζματα αξιολόγθςθσ 

/διδακτζασ – εξεταςτζασ  φλθσ  του Γυμναςίου-Βιωματικό Εργαςτιριο». 

3.74 Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ ΡΕ03 των ΕΡΑ.Λ. και όςων με ανάκεςθ διδάςκουν 

Μακθματικά ςτο ΕΡΑ.Λ. με κζμα: «Ενθμζρωςθ ςε  τρζχοντα κζματα αξιολόγθςθσ/ 

διδακτζασ – εξεταςτζασ  φλθσ – Δθμιουργικϊν Εργαςιϊν ςτα Μακθματικά όλων των 

τάξεων του ΕΡΑ.Λ. /Βιωματικό Εργαςτιριο». 

3.75 Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ ΡΕ03  των ΓΕ.Λ. με κζμα: «Ενθμζρωςθ ςε  τρζχοντα κζματα 

αξιολόγθςθσ/διδακτζασ – εξεταςτζασ  φλθσ – Δθμιουργικϊν Εργαςιϊν ςτα Μακθματικά 

όλων των τάξεων του Γενικοφ Λυκείου/Βιωματικό Εργαςτιριο». 

 

 

Τλοποίθςθ προγραμμάτων (ευρωπαϊκά προγράμματα, προγράμματα του Τπουργείου Παιδείασ, 

ΙΕΠ (ΜΝΑΕ), άλλα προγράμματα) 

3.76 Υλοποίθςθ του προγράμματοσ: «Νοιάηομαι και Δρω». 

3.77  Υλοποίθςθ δράςεων ςτο πλαίςιο του Κεματικοφ Διαπεριφερειακοφ Δικτφου «Αςφάλεια 

ςτο διαδίκτυο».  

3.78 Υλοποίθςθ και Συντονιςμόσ του Ρρογράμματοσ ΜΝΑΕ ςτα ΕΡΑ.Λ Δωδεκανιςου. 

3.79 Υλοποίθςθ ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων με δφο δράςεισ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ 

Γαλλοφωνίασ και τθσ Ραγκόςμιασ Ομοςπονδίασ Κακθγθτϊν Γαλλικισ Γλϊςςασ (FIPF) 

(Concours de la Francophonie, Marathons de Lecture) Κακοδιγθςθ- επιμόρφωςθ 

ςχολείων και εκπαιδευτικϊν Δωδεκανιςου και Κυκλάδων (16 ϊρεσ επιμόρφωςθσ 

ςυνολικά). 

3.80 Συμμετοχι ςε πρόγραμμα Erasmus ςτθν Λςπανία για τθ διαφορετικότθτα ςτο ςχολείο 

από 24/2 ωσ 04/03/19. 
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Αξιοποίθςθ Εκπαιδευτικοφ υλικοφ 

3.81 Μουςειοςκευι «Μετά φιλικωτάτων αιςκθμάτων» του Εκνικοφ Λδρφματοσ «Ελευκζριοσ 

Βενιηζλοσ», του προγράμματοσ «Νοιάηομαι και Δρω». 

3.82 Υλικό τθσ Συντονιςτικισ Επιτροπισ Ζργου του ΜΝΑΕ από το ΥΡ. Ραιδείασ. 

3.83 Αξιολόγθςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ που παριχκθ από εκπαιδευτικοφσ ΡΕ05 και τουσ/ τισ 

μακθτζσ/τριζσ τουσ ςτο πλαίςιο του Διαγωνιςμοφ Γαλλοφωνίασ 2019. 

 

Διοργάνωςθ επιμορφωτικϊν ςυςκζψεων με Διευκυντζσ/ντριεσ, ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. 

3.84 Επιμορφωτικι ςφςκεψθ με Διευκυντζσ/ντριεσ με κζμα: «Ενθμζρωςθ για τρζχοντα 

κζματα, Ραρουςίαςθ των Δομϊν Υποςτιριξθσ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου, πρόγραμμα 

«Μια Νζα Αρχι ςτα ΕΡΑ.Λ», ςυντονιςμόσ κοινϊν δράςεων και αμφίδρομθ ςυνεργαςία». 

3.85 Επιμορφωτικι ςφςκεψθ για Διευκυντζσ των ςχολείων παιδαγωγικισ ευκφνθσ (εξ 

αποςτάςεωσ και δια ηϊςθσ) με κζματα: 1) Ο νζοσ κεςμόσ των ΡΕ.Κ.Ε.Σ. και ο ρόλοσ τουσ, 

2) Ρεριγραφικι αξιολόγθςθ. 

3.86 Σε ςυνεργαςία με ςφλλογο γονζων και κθδεμόνων πραγματοποιικθκε θμερίδα με κζμα 

«κατάκλιψθ ςτθν εφθβεία». 

3.87 Επιμορφωτικι ςφςκεψθ με Διευκυντζσ/ντριεσ, ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ., με κζμα 

επιμόρφωςθσ: «Συμβουλευτικι Υποςτιριξθ ςε κζματα Εκπαιδευτικισ λειτουργίασ και 

παιδαγωγικισ πρακτικισ». 

3.88 Επιμορφωτικι ςφςκεψθ με Διευκυντζσ/ντριεσ, ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ., με κζμα 

επιμόρφωςθσ: «Ενθμζρωςθ-υποςτιριξθ των Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων 

Ραιδαγωγικισ Ευκφνθσ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ καινοτόμων εκπαιδευτικϊν δράςεων και 

ςυμβουλευτικισ υποςτιριξθσ ςε κζματα εκπαιδευτικισ λειτουργίασ και παιδαγωγικισ 

πρακτικισ- Ενκάρρυνςθ για τθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και ανάπτυξθ καινοτόμων 

δράςεων και ςυνεργαςιϊν για τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ παιδαγωγικισ και διδακτικισ 

πράξθσ και τθν επίτευξθ των εκπ/κϊν ςκοπϊν». 

3.89 Ενθμζρωςθ - επιμόρφωςθ με Διευκυντζσ/ντριεσ, ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ., ςχετικά με 

το κεςμικό ρόλο των ΚΕΣΥ – Συμβουλευτικι υποςτιριξθ και διαδικαςίεσ παραπομπισ 

ςτα ΚΕΣΥ. 

3.90 Ενθμζρωςθ - επιμόρφωςθ με Διευκυντζσ/ντριεσ, ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ., για τθ 

δομι και τθ λειτουργία των νζων δομϊν Υποςτιριξθσ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου. 

3.91 Διοργάνωςθ και υλοποίθςθ Επιμόρφωςθσ Στελεχϊν τθσ Εκπαίδευςθσ (με οδθγίεσ από το 

ΛΕΡ) για τθ διάχυςθ των αποτελεςμάτων τθσ Ρεριγραφικισ Αξιολόγθςθσ.  
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4. ΘΕΜΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕ ΣΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΣΩΝ ΕΕ 

 

Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται ομαδοποιθμζνοι οι άξονεσ πάνω ςτουσ οποίουσ 

ςτθρίχκθκαν οι επιμορφϊςεισ, τα προγράμματα, οι θμερίδεσ κ.λπ., που ςχεδιάςτθκαν και 

υλοποιικθκαν για τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Α/κμιασ και τθσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ από το 2ο 

ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου. 

 

Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ (Προςχολικισ και Δθμοτικισ) 

4.1 Σχολείο και Σχολικι Ηωι. Σχζςεισ του ςχολείου με τθν τοπικι και ευρφτερθ κοινωνία, 

Ρρωτοβουλίεσ  και δράςεισ  των μελϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ, Υλικοτεχνικι υποδομι 

(εξοπλιςμόσ, κτίριο, αίκουςεσ, φπαρξθ χϊρων βιβλιοκικθσ, ςίτιςθσ, εργαςτθρίων, 

γραφείων, κ.α.) ςε ςχζςθ με τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν τθσ ςχολικισ κοινότθτασ.  

4.2 Λειτουργία Σχολείου και Εκπαιδευτικζσ Διαδικαςίεσ. Οργανωτικόσ ςχεδιαςμόσ για τθν 

αποδοτικότερθ διοικθτικά λειτουργία του ςχολείου, Διδαςκαλία και μάκθςθ ςε ςχζςθ με 

τισ διδακτικζσ μεκόδουσ, τα Ρρογράμματα Σπουδϊν και τα διακζςιμα εκπαιδευτικά 

υλικά και μζςα, Συνεργαςία μεταξφ ςχολείου και δομϊν υποςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ 

ζργου, Συνεργαςία μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μεταξφ εκπαιδευτικϊν και μακθτϊν/τριϊν, 

Οργάνωςθ επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων για γονείσ, με ςτόχο τθν ενθμζρωςι τουσ ςε 

κζματα που αφοροφν το γονεϊκό τουσ ρόλο και τθ ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

Αξιοποίθςθ του υλικοφ και του εξοπλιςμοφ των βιβλιοκθκϊν. 

4.3 Διαχείριςθ ςχολικισ τάξθσ. 

4.4 Ευρωπαϊκά προγράμματα. 

4.5 Μακθςιακζσ δυςκολίεσ. 

4.6 Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία. 

4.7 Αναλυτικά προγράμματα. 

4.8 Νζα προγράμματα ςπουδϊν ξζνων γλωςςϊν. 

4.9 Διδακτικά ςενάρια. 

4.10 Καινοτόμεσ πρακτικζσ. 

4.11 Επικετικι ςυμπεριφορά ςτθν εφθβικι θλικία. 

4.12 Καινοτόμεσ Διδακτικζσ Ρροςεγγίςεισ. 

4.13 Ομάδεσ εργαςίασ – Διαφοροποιθμζνεσ/Εναλλακτικζσ/Καινοτόμεσ Διδακτικζσ 

Ρροςεγγίςεισ. 

4.14 Επιμόρφωςθ ςτα νζα βιβλία των μακθματικϊν τθσ Εϋ τάξθσ. 

 

Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ 

4.15 Χριςθ μακθματικϊν Λογιςμικϊν. 

4.16 Κζματα Ειδικισ Αγωγισ. 

4.17 Εφαρμογι τθσ ΜΝΑΕ. 

4.18 Θ δθμιουργικι γραφι ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. 
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4.19 Αξιολόγθςθ αρχαίων ελλθνικϊν ςτο λφκειο. 

4.20 Αξιολόγθςθ Γλϊςςασ – Λογοτεχνίασ ςτο λφκειο. 

4.21 Ειςαγωγι επαυξθμζνθσ πραγματικότθτασ ςτθ διδαςκαλία των μακθμάτων. 

4.22 Ρρογράμματα ςπουδϊν λογοτεχνίασ. 

4.23 Βιωματικι διδαςκαλία τθσ Λςτορίασ. 

4.24 Εκπαιδευτικά Αποτελζςματα. Διδακτικζσ και μακθςιακζσ μζκοδοι, ατομικι και κοινωνικι 

ανάπτυξθ μακθτϊν/τριϊν, φοίτθςθ και ςχολικι διαρροι μακθτϊν/τριϊν. 

4.25 Διαχείριςθ ςχολικισ τάξθσ . 

4.26 Μακθςιακζσ δυςκολίεσ. 

4.27 Διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία. 

4.28 Αναλυτικά προγράμματα. 

4.29 Νζα προγράμματα ςπουδϊν ξζνων γλωςςϊν. 

4.30 Διδακτικά ςενάρια. 

4.31 Καινοτόμεσ πρακτικζσ. 

4.32 Επικετικι ςυμπεριφορά ςτθν εφθβικι θλικία. 

4.33 Οι νζεσ Δομζσ: ΡΕΚΕΣ-ΚΕΣΥ. 

4.34 Ρεριγραφικι αξιολόγθςθ 

4.35 Οι Ρυλϊνεσ του ΜΝΑΕ. 

4.36 Διδαςκαλία και Βακμολόγθςθ γραπτϊν Ρανελλαδικϊν Μακθμάτων Τομζα Υγείασ 

Ρρόνοιασ ΕΡΑ.Λ Ανατομία –Φυςιολογία και Υγιεινι. 

4.37  Ραρουςίαςθ Διδακτικϊν  Σεναρίων, Αναςτοχαςτικι Ρρακτικι (Reflective Practice).  

4.38 Σχολικι Διαρροι και Ραραβατικότθτα. 

4.39 Ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν Γαλλικισ Γλϊςςασ ςτουσ ρόλουσ και το ζργο τουσ. 

4.40 Διαμόρφωςθ δικτφων ςυνεργαςίασ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και μεταξφ ςχολικϊν 

μονάδων. 

4.41 Κοινότθτεσ μάκθςθσ και διαμόρφωςθ πλαιςίων ςυνεργειϊν. 

4.42 Εφαρμογι των Ρρογραμμάτων Σπουδϊν-Κριτικι αξιοποίθςθ των εγκεκριμζνων 

διδακτικϊν εγχειριδίων. 

4.43 Αξιοποίθςθ εναλλακτικοφ διδακτικοφ υλικοφ. 

4.44 Σχεδιαςμόσ προςωπικοφ υλικοφ ςυμβατοφ με τισ ςυγκεκριμζνεσ ανάγκεσ τθσ τάξθσ. 

4.45 Ετιςιοσ προγραμματιςμόσ και διάρκρωςθ υλικοφ που να αξιοποιείται πολλαπλά. 

4.46 Σενάρια διδαςκαλίασ με ΤΡΕ. 

4.47 Διαφοροποιθμζνθ Ραιδαγωγικι και διδαςκαλία. 

4.48 Γαλλικά και δθμιουργικι γραφι.  

4.49 Αξιολόγθςθ μακθτϊν/τριϊν – portfolio μακθτι/τριασ – περιγραφικι αξιολόγθςθ 

μακθτι/τριασ. 

4.50 Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίεσ. 

4.51 Σχεδιαςμόσ προγραμμάτων και ςχεδίων εργαςίασ (project management). 

4.52 Ανταλλάςςω, μοιράηομαι επιμορφωτικζσ γνϊςεισ και εμπειρίεσ, ςυνδιαμορφϊνω 

μοντζλα αλλθλομάκθςθσ με τουσ ςυναδζλφουσ. 
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4.53 Σχολικόσ εκφοβιςμόσ, επίλυςθ ςυγκροφςεων ςτθ ςχολικι μονάδα: προςεγγίςεισ μζςω 

τθσ επιμόρφωςθσ ομάδων ομθλίκων (προςεγγίςεισ bottom up). 
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5. ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΩΝ ΕΕ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ, ΕΠΙΣΘΜΟΝΙΚΕ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ-ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΕ 
ΘΜΕΡΙΔΕ, ΕΚΔΘΛΩΕΙ, ΔΡΑΕΙ, ΔΘΜΟΙΕΤΕΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘ ΘΜΕΡΙΔΩΝ 

 

 Στο πεδίο αυτό καταγράφεται θ ςυμμετοχι των ΣΕΕ του 2ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου ςε 

ςυνζδρια και θμερίδεσ ωσ ακροατζσ και ωε ειςθγθτζσ, κακϊσ οι δθμοςιεφςεισ και διοργάνωςθ 

θμερίδων που πραγματοποίθςαν. 

 

Παρακολουκιςεισ 

5.1 Συμμετοχι των εξΑ ςεμιναρίων: «Ρλατφόρμεσ θλεκτρονικισ μάκθςθσ - Εργαλεία 

παραγωγισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ - Εργαλεία επικοινωνίασ», «Εργαλεία επεξεργαςίασ 

πολυμζςων - Εργαλεία παραγωγισ εκπαιδευτικοφ υλικοφ», «Εργαλεία δθμιουργίασ 

ιςτοτόπων - Συνεργατικά και υποςτθρικτικά εργαλεία», «Διαδικτυακζσ εκπαιδευτικζσ 

κοινότθτεσ και αξιοποίθςθ μακθςιακϊν αντικειμζνων», «Δθμιουργικό και αςφαλζσ 

διαδίκτυο - Αξιολόγθςθ και ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ για το ψθφιακό περιεχόμενο» 

που διοργάνωςε θ Εκνικι Υπθρεςία Υποςτιριξθσ eTwinning ςε ςυνεργαςία με Ελλθνικά 

Ραν/μια και δομζσ τθσ εκπ/ςθσ, διάρκειασ επτά μθνϊν και 120 ωρϊν. 

5.2 Συμμετοχι ςτο 3ο Επιςτθμονικό ςυνζδριο για τον εκελοντιςμό και τον ενεργό πολίτθ με 

τίτλο: «Νοιάηομαι και Δρω» ςτθν Ακινα. 

5.3 Ραρακολοφκθςθ του 2ου Συνζδριο τθσ Ζνωςθσ Ελλινων Φυςικϊν. 

5.4 Ραρακολοφκθςθ του 8ου πανελλινιου ςυνζδριου τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ για τθ Μουςικι 

Εκπαίδευςθ ςτθ Κεςςαλονίκθ, 23 - 25/11/2018. 

5.5 Ραρακολοφκθςθ θμερίδασ ΕΚΔΔΑ  ςτθν Ακινα με κζμα: «Τα παιδιά που υπόςχονται»,  

ςτισ  28/11/2018. 

5.6 Ραρακολοφκθςθ επιμόρφωςθσ ςτισ Τ.Ρ.Ε. από κκ. Αλατηά και Τηιμόπουλο ςτισ 

14/5/2019. 

5.7 Ραρακολοφκθςθ Σεμιναρίου από Κοηά Κωνςταντίνο για τθν επαυξθμζνθ 

πραγματικότθτα ςτισ 22/3/2019. 

5.8 Ραρακολοφκθςθ και ςυμμετοχι ςε πλικοσ καλλιτεχνικϊν εκδθλϊςεων (ςυνολικά 32). 

5.9 Ραρακολοφκθςθ θμερίδασ: «Οι Ρυλϊνεσ του Ρρογράμματοσ Μ.Ν.Α.Ε. – Από τα 9 ΕΡΑ.Λ. 

τθσ πιλοτικισ φάςθσ, ςτθν κακολικι εφαρμογι - Ο ρόλοσ των Σ.Ε.Ε. ςτα Ρ.Ε.Κ.Ε.Σ.» ςτο 

ΥΡ.Ρ.Ε.Κ –Ακινα. 

5.10 Ραρακολοφκθςθ θμερίδασ (14/2/2019) με κζμα: «Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ για τουσ 

Δ/ντζσ-Δ/ντριεσ και τουσ/τισ υπευκφνουσ του MySchool των ςχολικϊν μονάδων 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ νιςου όδου». 

5.11 Ραρακολοφκθςθ ςεμιναρίου (8-12/4/2019) με κζμα «Ανάπτυξθ διοικθτικϊν ικανοτιτων: 

Θγεςία και ςτρατθγικόσ τρόποσ ςκζψθσ- οργανωςιακζσ αλλαγζσ».  

5.12 Ραρακολοφκθςθ Σεμιναρίου: 2019 -ΤΡΕ  Β ΕΡΜΡΕΔΟ.  

5.13 Ραρακολοφκθςθ Σεμιναρίου για τθ Μακθτεία από το ΛΕΡ (23-26/6/2019). 

5.14 Ραρακολοφκθςθ θμερίδασ με κζμα: «Διδάςκοντασ με ταινίεσ μικροφ μικουσ, Δίοδοσ, 

Ακ. Τςάπελθσ, ΚΕΚ Γεννθματάσ, 10/10/18. 
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5.15 Ραρακολοφκθςθ Συνεδρίου για τα Μακθματικά, Μακθματικι Εταιρεία Δωδεκανιςου, 

Ραν/μιο Αιγαίου, 13/10/18. 

5.16 Ραρακολοφκθςθ θμερίδασ με κζμα: «Χτίηοντασ γζφυρεσ μζςα και γφρω μασ», ΔΛΟΔΟΣ, Τ. 

Βερβενιϊτθ, Θλ. Γκότςθσ, Hotel Mediterranean, 2/11/18. 

5.17 Ραρακολοφκθςθ θμερίδασ με κζμα: «Το κζατρο ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία», ΚΡΕ 

Ρεταλοφδων, Δθμοτικό Κζατρο όδου, 8/12/18. 

5.18 Ραρακολοφκθςθσ θμερίδασ Ειδικισ Αγωγισ. Ραν/μιο Αιγαίου, Δθμοτικό Κζατρο όδου, 

1/2/19. 

5.19 Ραρακολοφκθςθ Θμερίδασ με κζμα: «Ραραμφκι-Ραραμυκία», Ραν/μιο Αιγαίου-2ο 

ΡΕ.Κ.Ε.Σ., 9/2/2019. 

5.20 Ραρακολοφκθςθ θμερίδασ με κζμα: «Διάλογοσ για τθν Ευρϊπθ», Κατάλυμα τθσ 

Λςπανίασ, 1/3/19. 

5.21 Ραρακολοφκθςθ Θμερίδασ για τθν αναπνοι και τισ ςτρατθγικζσ τθσ ςτο επάγγελμα του 

εκπαιδευτικοφ, Μουςικό Σχολείο όδου, 29/3/19. 

5.22 Ραρακολοφκθςθ θμερίδασ με κζμα: «Τζχνθ και Ολοκαφτωμα», Ραν/μιο Αιγαίου, 

29/3/19. 

5.23 Ραρακολοφκθςθ θμερίδασ με κζμα: «Ανίχνευςθ και επίλυςθ μακθςιακϊν δυςκολιϊν», 

Μδρυμα Σταματίου (Ευ. Μαμαλάκθ, Β. Ηωίδθσ), 5/4/19. 

5.24 Ραρακολοφκθςθ Θμερίδασ για το Ρρόγραμμα «Ραραμφκι-Ραραμυκία», Κιν/φοσ Ραλλάσ, 

11/4/19. 

5.25 Ραρακολοφκθςθ θμερίδασ με κζμα: «Μια νζα αρχι ςτα ΕΡΑΛ», ΥΡΡΕΚ, 11/5/19. 

5.26 Ραρακολοφκθςθ θμερίδασ με κζμα: «Ο κινθματογράφοσ και οι ταινίεσ ςτθν 

εκπαιδευτικι και διδακτικι διαδικαςία», Ραν/μιο Αιγαίου, ΡΤΔΕ, 18/5/19. 

5.27 Ραρακολοφκθςθ θμερίδασ με κζμα: «Τα Ρ.Σ. Λογοτεχνίασ ςτθν Ελλάδα και τθν Κφπρο», 

Ζνωςθ Φιλολόγων Δωδεκανιςου, ςτο Ραν/μιο Αιγαίου, 18/5/19. 

5.28 Ραρακολοφκθςθ θμερίδασ με κζμα: «Στα Μονοπάτια τθσ Λογοτεχνίασ & Ανοιχτι θμζρα 

Επιςτιμθσ και Τζχνθσ 2019», οδίων Ραιδεία, 19/5/19. 

5.29 Ραρακολοφκθςθ θμερίδασ με κζμα: «Ραρουςίαςθ δράςεων και projects», ΓΕΛ 

Κρεμαςτισ, Ρολιτιςτικό Κζντρο Κρεμαςτισ, 20/5/19. 

5.30 Ραρακολοφκθςθ θμερίδασ παρουςίαςθσ δράςεων και projects, ΓΕΛ Λαλυςοφ, 20/5/19. 

5.31 Ραρακολοφκθςθ Ζκκεςθσ με κζμα: «Οι Καλλιτζχνεσ Εκπαιδευτικοί δθμιουργοφν», 

Οπλοκικθ de Milly, Σ. Χάιτα, 1ο ΡΕ.Κ.Ε.Σ., 5/6/19. 

5.32 Ραρακολοφκθςθ Διθμερίδασ με κζμα: «Ενδυναμϊνοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτουσ 

ρόλουσ και το ζργο τουσ: νζεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι τθσ Γαλλικισ Γλϊςςασ», Α. 

Γαλανοποφλου- 2ο ΡΕ.Κ.Ε.Σ., 20/6/19  Κατάλυμα τθσ Γαλλίασ, 21/6/19 ΓΕΛ Λαλυςοφ. 

 

 

Ειςθγιςεισ 

5.33 Ειςιγθςθ ςτισ θμερίδεσ των ΣΕΕ ΡΕ70, για τθν ενθμζρωςθ των Δ/ντϊν των ςχολείων 

παιδαγωγικισ ευκφνθσ  τουσ, με κζμα: «Αει + φζρω = ςυμφζρω ι διαφζρω;» 



 

32 

5.34 Ειςιγθςθ ςτο βιωματικό ςεμινάριο για τουσ εκπ/κοφσ νιςου όδου ςχετικά με τθν 

αειφορία και τισ ΤΡΕ, με κζμα: «Σχεδιαςμόσ εκπαιδευτικϊν ςεναρίων, αξιοποιϊντασ τθν 

Επαυξθμζνθ Ρραγματικότθτα (Augmented Reality), υπό το πρίςμα τθσ Αειφορίασ». 

5.35 Ειςιγθςθ ςτθν απολογιςτικι θμερίδα του ΚΡΕ – ΚΕΑ Ρεταλοφδων, ςτο πλαίςιο του 

τρίμθνου πιλοτικοφ προγράμματοσ «Οπτικοακουςτικόσ Γραμματιςμόσ - 

Κινθματογραφικι Ραιδεία», με κζμα: «Θ αειφορία πάει ςινεμά». 

5.36 Ειςιγθςθ ςτθν θμερίδα για τουσ εκπ/κοφσ νιςου όδου, ςχετικά με τθν παρουςίαςθ για 

τουσ τρόπουσ αξιοποίθςθσ τθσ μουςειοςκευισ «μετά φιλικωτάτων αιςκθμάτων» του 

Εκνικοφ Λδρφματοσ Ερευνϊν και Μελετϊν "Ελευκζριοσ Κ. Βενιηζλοσ". 

5.37 Ειςιγθςθ ςτθν Θμερίδα τθσ Εταιρείασ Ψυχικισ Υγείασ «Ρανάκεια» για τθ νόςο 

Alzheimer, με κζμα: «Ραπποφδεσ και γιαγιάδεσ εν δράςει». 

5.38 Ειςιγθςθ ςτο 10ο Συνζδριο ΤΡΕ ςτθ όδο με κζμα: «Το ραντεβοφ τθσ Φυςικισ Αγωγισ 

με τθν Αειφορία». 

5.39 Ειςιγθςθ ςτο 2ο ςυνζδριο τθσ Ζνωςθσ Ελλινων φυςικϊν 11/5 με κζμα: «Καλλιζργεια 

κοινωνικϊν δεξιοτιτων μζςω τθσ μουςικισ». 

5.40 Ειςιγθςθ ςτο 10ο Συνζδριο ΤΡΕ ςτθ όδο με κζμα «ΤΡΕ και Μουςικι: Εφαρμογζσ 

μουςικισ τεχνολογίασ ςτθ διδακτικι πράξθ» και προεδρείο ςε ςυνεδρία ςτισ 13/4. 

5.41 «Ραραμφκι-Ραραμυκία» ειςιγθςθ με κζμα: «Κεατρικι μετάπλαςθ και αναπαράςταςθ 

παραμυκιοφ-Από το Ραραμφκι ςτο Κζατρο» (μία δια ηϊςθσ 13/02/2019 και μία 

διαδικτυακά 01/03/2019). 

5.42 Ειςιγθςθ ςτο ςυνζδριο ΤΡΕ 12-13-14/04/2019 με κζμα: «Χριςθ ΤΡΕ ςτο Νθπιαγωγείο-

Σενάριο που αναδεικνφει τθν αξία τουσ ςτθ διδακτικι πράξθ». 

5.43 Ειςιγθςθ ςτο 4rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 

ADVED 2018- Istanbul, Turkey, October 2018. 

5.44 Ειςιγθςθ ςτο 5ο Διεκνζσ Συνζδριο του ΛΑΚΕ, Θράκλειο, Απρίλιοσ 2019. 

5.45 Ειςιγθςθ ςτο 10ο Ρανελλινιο Συνζδριο των Εκπαιδευτικϊν για τισ ΤΡΕ τθσ Σφρου που 

πραγματοποιικθκε ςτθ όδο με κζμα: «Διερεφνθςθ ζνταξθσ δραςτθριοτιτων STEM ςτο 

Σχολικό Ρρόγραμμα τθσ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ». 

5.46 Ομιλία για τα ΕΡΑ.Λ ςτθν Θμερίδα προσ τα Γυμνάςια όδου που διοργάνωςε το ΕΡΑ.Λ 

Αρχαγγζλου ςτο Ρνευματικό Κζντρο Αρχαγγζλου, 5/4/2019. 

5.47 Ειςιγθςθ ςτθν Θμερίδα Σταδιοδρομίασ για τα ΕΡΑ.Λ ςτο Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου με κζμα: 

«Ροια επαγγζλματα ζχουν ηιτθςθ ςιμερα;» 11/5/2019. 

5.48 Ειςιγθςθ με κζμα: «Ρλατφόρμα Επικοινωνίασ Σχολείου – Οικογζνειασ» ςτο 10ο 

Συνζδριο Ε-Δίκτυο-όδοσ 2019 (Από τθ όδο ςτθ Σφρο). Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου. 

5.49 Ειςιγθςθ ςτθν Θμερίδα «Ραραμφκι-Ραραμυκία», 9/2/2019 με κζμα: «Μελετϊντασ και 

αναλφοντασ τα παραμφκια ανάλυςθ τθσ ςχζςθσ κειμζνου και εικονογράφθςθσ με 

αφορμι παραμφκια που πραγματεφονται τθ διαφορετικότθτα».  

5.50 Ειςιγθςθ ςτο 10ο Συνζδριο Από τθ Σφρο ςτθ όδο - Οι ΤΡΕ ςτθν εκπαίδευςθ, όδοσ, 11-

13/4/19. Κζμα ειςιγθςθσ: «Το ταξίδι: Εκπαιδευτικό Σενάριο με ςτόχο τθν ανάδειξθ του 

εκπαιδευτικοφ Γαλλικισ Γλϊςςασ ωσ δθμιουργοφ του δικοφ του εναλλακτικοφ υλικοφ για 

τθν ανταπόκριςθ ςτουσ ςτόχουσ του Ρρογράμματοσ Σπουδϊν». 
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5.51 Ειςιγθςθ ςτο 2ο Συνζδριο τθσ Εκπαίδευςθσ «Το Σχολείο το ςχεδιάηει θ Κοινωνία», 

Ζνωςθ Ελλινων Φυςικϊν, όδοσ, 10-11-12/5/19. Κζμα ειςιγθςθσ: «Από τα ΚΕΔΔΥ ςτα 

ΚΕΣΥ. Μια πρϊτθ προςπάκεια αποτφπωςθσ των αλλαγϊν που ςχεδιάςτθκαν και άρχιςαν 

να εφαρμόηονται ςτο χϊρο τθσ Συμβουλευτικισ και Εκπαιδευτικισ Υποςτιριξθσ ςτα 

ςχολεία». 

5.52 Ειςιγθςθ ςτθν Διθμερίδα «Ενδυναμϊνοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτουσ ρόλουσ και το 

ζργο τουσ: νζεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι τθσ Γαλλικισ Γλϊςςασ», Α. Γαλανοποφλου- 

2ο ΡΕ.Κ.Ε.Σ., 20/6/19  Κατάλυμα τθσ Γαλλίασ, 21/6/19 ΓΕΛ Λαλυςοφ. Κζμα ειςιγθςθσ: 

«Ρολυγλωςςία, εκπαιδευτικι πολιτικι και θ ςθμαςία τθσ πρϊιμθσ εκμάκθςθσ ξζνων 

γλωςςϊν ςτο ςχολείο». 

5.53 Ειςιγθςθ ςτο 3ο Ευρωπαϊκό Συνζδριο τθσ Ραγκόςμιασ Ομοςπονδίασ Κακθγθτϊν 

Γαλλικισ Γλϊςςασ Regards croisés sur la place du français dans des sociétés en mutation, 

Ακινα, 4-7/9/19. Κζμα ειςιγθςθσ: «Voyage aux cultures du monde à travers l’écriture 

créative en classe-culture de FLE (Ταξίδι ςτουσ διάφορουσ πολιτιςμοφσ μζςα από τθ 

δθμιουργικι γραφι ςτθν τάξθ –γωνιά πολιτιςμοφ των Γαλλικϊν)». 

5.54 Ειςιγθςθ ςτο ςυνζδριο τθσ ΕΜΕ, Ακινα, 2018 με κζμα: «Το ζργο του Γεμίνου του 

οδίου και θ ςυμβολι του ςτθν ανάπτυξθ τθσ επιςτιμθσ ςτθν αρχαία Ελλάδα». 

5.55 Ειςιγθςθ ςτο ςυνζδριο ΤΡΕ, όδοσ 2018, Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου  με κζμα: « 

Ρροςομοίωςθ των μακθματικϊν  υπολογιςμϊν του Λππάρχου του οδίου με το 

λογιςμικό Geogebra». 

5.56 Ειςιγθςθ ςτο ςυνζδριο του Ρανεπιςτθμίου Αιγαίου για τθν διδαςκαλία των 

Μακθματικϊν και των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, όδοσ , 2018 με κζμα: «Αντιλιψεισ 

εκπαιδευτικϊν για τθ χριςθ των ΤΡΕ  ςτθν διδαςκαλία των μακθματικϊν ςτθν Δ.Ε.». 

 

Διοργάνωςθ θμερίδων 

5.57 Διοργάνωςθ θμερίδασ ςτθν Κάρπακο και Κάςο για εκπαιδευτικοφσ ΡΕ60 με Κζματα: 

«Διαφοροποιθμζνεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι Μεκοδολογία ςτο Νθπιαγωγείο» και 

«Διαχείριςθ τάξθσ». 

5.58 Διοργάνωςθ Θμερίδασ με κζμα: «Ραραμφκι – Ραραμυκία: Το παραμφκι ςτθν 

εκπαιδευτικι πράξθ» με προςκεκλθμζνουσ ομιλθτζσ του πανεπιςτθμίου Αιγαίου και τθ 

ςυγγραφζα και αφθγιτρια Λίλθ Λαμπρζλλθ. 

5.59 Οργάνωςθ και ςυμμετοχι ςτο 10ο Ρανελλινιο Συνζδριο των Εκπαιδευτικϊν για τθν 

αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθ διδακτικι πράξθ και ςτθν ςτρογγυλι τράπεηα με κζμα: «Οι ΤΡΕ 

ςτθ Φυςικι Αγωγι και τθν Αειφορία».  

5.60 Υλοποίθςθ και Συντονιςμόσ του Ρρογράμματοσ ΜΝΑΕ ςτα ΕΡΑ.Λ Δωδεκανιςου. 

5.61 Διοργάνωςθ θμερίδασ Σταδιοδρομίασ για τα ΕΡΑ.Λ ςτο Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου, 

11/5/2019. 

5.62 Σεμινάρια (Διοργάνωςθ και Ειςιγθςθ): 6/4 και 8/5/2019 με κζμα: «Σεμινάριο Ρρϊτων 

Βοθκειϊν ςε επείγουςεσ καταςτάςεισ ςτο χϊρο του Σχολείου» για τουσ εκπαιδευτικοφσ 

Δωδεκανιςου-  ΚΕΚ Γεννθματάσ. 
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5.63 Διοργάνωςθ διθμερίδασ με κζμα: «Ενδυναμϊνοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτουσ ρόλουσ 

και το ζργο τουσ: νζεσ προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι τθσ Γαλλικισ Γλϊςςασ», Α. 

Γαλανοποφλου- 2ο ΡΕ.Κ.Ε.Σ., 20/6/19  Κατάλυμα τθσ Γαλλίασ, 21/6/19 ΓΕΛ Λαλυςοφ. 

 

Δθμοςιεφςεισ 

5.64 Δθμιουργία θλεκτρονικοφ Βιβλίου Ρρακτικϊν με τισ ειςθγιςεισ τθσ Διθμερίδασ 

«Ενδυναμϊνοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτουσ ρόλουσ και το ζργο τουσ: νζεσ 

προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι τθσ Γαλλικισ Γλϊςςασ», Α. Γαλανοποφλου- 2ο ΡΕ.Κ.Ε.Σ., 

20/6/19  Κατάλυμα τθσ Γαλλίασ, 21/6/19 ΓΕΛ Λαλυςοφ. 

5.65 Δθμοςίευςθ άρκρων εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου ςτα περιοδικά: Ιριννα, Νζοσ 

Ραιδαγωγόσ, i-Teacher, Εκπαιδευτικόσ κφκλοσ. 

5.66 Δθμοςίευςθ e-book που δθμιουργικθκε με αφορμι τθ δράςθ «Ραραμφκι – παραμυκία: 

Το παραμφκι ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ». 

5.67 Δθμοςίευςθ πρακτικϊν Θμερίδασ με κζμα: «Το παραμφκι ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ». 

5.68 Συμμετοχι με επιςτθμονικά άρκρα ςε 2 διεκνι ξζνα επιςτθμονικά περιοδικά και 1 ςε 

ςυλλογικό τόμο. 

5.69 Κριτισ Εργαςιϊν ςτο 5ο Διεκνζσ Επιςτθμονικό Συνζδριο του Λνςτιτοφτου Ανκρωπιςτικϊν 

και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν με κζμα: «Θ διεπιςτθμονικότθτα ωσ γνωςτικι, εκπαιδευτικι 

και κοινωνικι πρόκλθςθ». 5-7/4/2019 Θράκλειο Κριτθσ. 

5.70 Κριτισ Εργαςιϊν ςτο 5ο Διεκνζσ Συνζδριο για τθν Ρροϊκθςθ τθσ Εκπαιδευτικισ 

Καινοτομίασ, Λάριςα 11-13/10/ 2019. 
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6. ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΩΝ ΕΕ Ε ΟΜΑΔΕ ΕΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΡΟΠΕ 

 

 Στθν ενότθτα αυτι παρουςιάηονται οι Ομάδεσ Εργαςίασ που ζχουν ςυςτακεί, ςτισ οποίεσ 

ςυμμετζχουν οι Συντονιςτζσ Εκπαιδευτικοφ Ζργου του 2ου ΡΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου μετά από ςχετικι 

πρόςκλθςθ του Οργανωτικοφ Συντονιςτι και απόφαςθ τθσ Ολομζλειασ, κακϊσ και οι Επιτροπζσ 

που ςυμμετείχαν κατά τθ διάρκεια τθσ χρονιάσ με ςτόχο  τθν  ταυτόχρονθ  επεξεργαςία  κεμάτων  

για τισ ανάγκεσ του ςυντονιςμοφ και τθσ υποςτιριξθσ του ζργου τουσ.  

 

Ομάδεσ Εργαςίασ 

6.1 Ομάδα εργαςίασ για τθ διοργάνωςθ Συνεδρίου ςτθν Κάλυμνο. 

6.2 Ομάδασ εργαςίασ Ευρωπαϊκϊν Ρρογραμμάτων. 

6.3 Ομάδα εργαςίασ για τθν ςυνεργαςία και επικοινωνία με το Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου 

(Ακαδθμαϊκά Συμβοφλια Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ) (Α.Σ.Α.Ε.Ε.) 

6.4 Ομάδα εργαςίασ ςτο πλαίςια του ΜΝΑΕ. 

6.5 Ομάδα εργαςίασ για τθν Επιμόρφωςθ Συμβοφλων Κακθγθτϊν ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ ΜΝΑΕ. 

6.6 Ομάδα εργαςίασ για Σεμινάρια Ρρϊτων Βοθκειϊν ςε Εκπαιδευτικοφσ και για Θμερίδα 

Σταδιοδρομίασ ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ΜΝΑΕ. 

6.7 Ομάδα εργαςίασ ςε ςυνεργαςία με το 4ο ΡΕΚΕΣ Αττικισ για Θμερίδα Σταδιοδρομίασ ςτο 

πλαίςιο του προγράμματοσ ΜΝΑΕ. 

6.8 Ομάδα ςφνταξθσ Επιςτολισ και Δελτίου Τφπου προσ τισ Δομζσ τθσ Ρεριφζρειασ και το 

ευρφ κοινό  (Απόφαςθ 1θσ Ολομζλειασ, 19/11/18). 

6.9 Ομάδα εποπτείασ ΚΕΣΥ Δωδεκανιςου (Απόφαςθ 1θσ Ολομζλειασ, 19/11/18). 

6.10 Ομάδα οργάνωςθσ ανάγνωςθσ γαλλικϊν βιβλίων ι βιβλίων Γάλλων ςυγγραφζων ςτα 

ελλθνικά- Ετιςιοσ διαγωνιςμόσ Γαλλοφωνίασ & ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Μαρακϊνιοι 

Ανάγνωςθσ (Marathons de Lecture)» ( Γαλανοποφλου, Εκπαιδευτικοί Νιςου όδου και 

Λειψϊν) (Απόφαςθ 6θσ Ολομζλειασ,1/3/19). 

6.11 Ομάδα ςυνεργαςίασ με Ρανεπιςτιμιο Αιγαίου με κζμα τθν εκπαίδευςθ των παιδιϊν 

ομά (ΣΕΕ Γαλανοποφλου Α., Ραπαδοποφλου Ε., Ραππά Α., Τςιμποφρθ Κ.) (Απόφαςθ 8θσ 

Ολομζλειασ, 1/4/19). 

6.12 Ομάδεσ εργαςίασ για τθν υλοποίθςθ τθσ Διθμερίδασ- Επιμορφωτικισ/Επιςτθμονικισ 

Συνάντθςθσ «Ενδυναμϊνοντασ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτουσ ρόλουσ και το ζργο τουσ: νζεσ 

προςεγγίςεισ ςτθ Διδακτικι τθσ Γαλλικισ Γλϊςςασ»-όδοσ, 20 & 21/6/19  (Eπιςτθμονικι 

Επιτροπι: άπτθσ Ν., Ψαράσ Χ., Γαλανοποφλου Α., P. Y. Turellier) (Οργανωτικι Επιτροπι: 

Γαλανοποφλου Α, Λιόλιου, Μυρίλλα, Μπαντουβάκθ, Ραπαδόπουλοσ, Βαςιλάκθ, 

Κεολόγοσ) (Απόφαςθ 10θσ Ολομζλειασ, 29/5/19). Οι ομάδεσ υποςτθρίηουν και τθν 

ζκδοςθ θλεκτρονικοφ βιβλίου- Ρρακτικά  με τισ ειςθγιςεισ των ομιλθτϊν/ τριϊν. 

6.13 Ομάδα ςυνεργαςίασ για επιμόρφωςθ Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων ευκφνθσ ςτθ όδο 

των ΣΕΕ Γαλανοποφλου Α., Ραπαδοποφλου Ε., Τςιμποφρθ Κ. (9/12/18). 
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6.14 Ομάδα ςυνεργαςίασ για τθ 2θ επιμόρφωςθ Διευκυντϊν Σχολικϊν Μονάδων ευκφνθσ 

ςτθ όδο των ΣΕΕ Γαλανοποφλου Α., Καπερνζκα Ρ., Ραπαδοποφλου Ε., Τςιμποφρθ Κ. 

(14/3) 

6.15 Ομάδα ςυνεργαςίασ για επιμόρφωςθ ςτο Ρρόγραμμα «Ραραμφκι-Ραραμυκία» 

(Υπεφκυνθ: Κ. Καλαοφηθ- ςυνεργαηόμενεσ ΣΕΕ: Γαλανοποφλου Α., Ραππά Α., 

Ροηαπαλίδου Σ., Τςιμποφρθ Κ.) (Θμερίδα 13/2- 5ο Γυμνάςιο όδου). 

6.16 Συμμετοχι ωσ εμπειρογνϊμονασ τθσ ΣΕΕ Αδαμαντίασ Φατςζα για τθ ςυςτάδα Β2.9: 

Φυςικισ Αγωγισ και Υγείασ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του Υποζργου 25 - «Ανάπτυξθ 

περιεχομζνου-υλικοφ επιμόρφωςθσ νζων κλάδων εκπαιδευτικϊν και εςωτερικι 

αξιολόγθςθ Ρράξθσ», τθσ πράξθσ «Επιμόρφωςθ εκπ/κϊν για τθν αξιοποίθςθ και 

εφαρμογι ψθφιακϊν τεχνολογιϊν ςτθ διδακτικι πράξθ (Επιμόρφωςθ Β’ επιπζδου ΤΡΕ).  

6.17 Συμμετοχι ςε υπθρεςιακά ςυμβοφλια όπωσ ςτο Διευρυμζνο ΡΥΣΔΕ/ΡΥΣΡΕ Δωδ/ςου και 

το ΑΡΥΣΔΕ Δωδ/ςου. 

 

 

Μζλθ Επιτροπϊν 

6.18 Μζλοσ τθσ Νομαρχιακισ επιτροπισ Ρανελλαδικϊν εξετάςεων 2019 (ΣΕΕ Καλαοφηθ 

Κωνςταντίνα- κλ. ΡΕ02) . 

6.19 Μζλοσ τθσ επιτροπισ για τθν Ενιςχυτικι Διδαςκαλία ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

(ΣΕΕ Καλαοφηθ Κωνςταντίνα- κλ. ΡΕ02) . 

6.20 Μζλοσ τθσ Επιτροπισ ζγκριςθσ ςχολικϊν προγραμμάτων. 

6.21 Μζλοσ Επιτροπισ παρακολοφκθςθσ τθσ φλθσ των Ρανελλαδικϊσ εξεταηόμενων 

μακθμάτων (ΣΕΕ Καλαοφηθ Κωνςταντίνα- κλ. ΡΕ02, Καραγιάννθσ Λωάννθσ-κλ.ΡΕ03, 

Ορφανόσ Στυλιανόσ-κλ.ΡΕ04, Καπερνζκα Ραναγιϊτα-κλ.ΡΕ87). 

6.22 Μζλοσ τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ των Ρανελλινιων Εξετάςεων. 

6.23 Ρρόεδροσ τθσ επιτροπισ ςτισ ειςαγωγικζσ εξετάςεισ για τθν Αϋ Γυμναςίου του Μουςικοφ 

Σχολείου όδου (ΣΕΕ Τςιμποφρθ Κεοδϊρα, κλ. ΡΕ79). 

6.24 Ρρόεδροσ ςτισ εξετάςεισ για τθν ειςαγωγι φοιτθτϊν ςε μουςικά πανεπιςτιμια ςτο 

αντικείμενο Μουςικι Εκτζλεςθ και Ερμθνεία (ΣΕΕ Τςιμποφρθ Κεοδϊρα, κλ. ΡΕ79).  

6.25 Συμμετοχι ωσ μζλοσ τθσ Δ.Ε.Δ.Α ςτισ ςυνεδριάςεισ με τθ ΣΕΕ Ενταξιακισ Εκπ/ςθσ  για τθν 

Αξιολόγθςθ τθσ Διεπιςτθμονικισ Επιτροπισ μακθτϊν/τριϊν  με Μακθςιακζσ Δυςκολίεσ 

(ΣΕΕ Καλαοφηθ Κωνςταντίνα- κλ. ΡΕ02). 

6.26 Συμμετοχι ωσ μζλοσ τθσ Τριμελοφσ  επιτροπισ εποπτείασ των ΚΕΣΥ Δωδεκανιςου 

(όδοσ, Κωσ, Κάλυμνοσ) ςτισ ςυνεδριάςεισ για τα κζματα που απαςχολοφν τισ 

Υποςτθρικτικζσ Δομζσ Εκπαίδευςθσ (ΣΕΕ Ραπακαλοδοφκα Τ. κλ. ΡΕ70, Γαλανοποφλου 

Αγλαΐα-κλΡΕ05, Ροηαπαλίδου Σταυροφλα-κλ.ΡΕ70). 

6.27 Συντονιςτισ του ομίλου cine-εκπαίδευςθ (ΣΕΕ Ορφανόσ Στυλιανόσ-κλ.ΡΕ04). 

6.28 Επιςτθμονικι Επιτροπι –Μζλοσ ςτο 10ο Συνζδριο Ε-Δίκτυο-όδοσ 2019, Από τθ όδο 

ςτθ Σφρο (Πλοι οι ΣΕΕ του 2ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου). 
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7. ΕΠΙΜΟΡΦΩΕΙ ΣΩΝ ΕΕ 
 

 Στον άξονα αυτό παρουςιάηονται οι επιμορφϊςεισ, τα προγράμματα, οι θμερίδεσ και τα 

ςυνζδρια που παρακολοφκθςαν οι ΣΕΕ ωσ επιμορφοφμενοι. 

 

7.1 Ραρακολοφκθςθ εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθσ του ΛΕΡ με κζμα: «Αλλαγζσ ςτον τρόπο 

αξιολόγθςθσ Αρχαίων – Νζων ελλθνικϊν (Γλϊςςασ – Λογοτεχνίασ) ςτο λφκειο. (4 ϊρεσ) 

7.2 Ραρακολοφκθςθ εξ αποςτάςεων επιμόρφωςθσ του ΛΕΡ για τθν Ρεριγραφικι αξιολόγθςθ 

ςτθν υποχρεωτικι εκπαίδευςθ. (6 ϊρεσ) 

7.3 Ραρακολοφκθςθ δια ηϊςθσ επιμόρφωςθσ για τισ νζεσ δομζσ υποςτιριξθσ τθσ 

εκπαίδευςθσ από το ΛΕΡ ςτθ Σφρο. (18 ϊρεσ) 

7.4 Ραρακολοφκθςθ εξ αποςτάςεωσ ςεμιναρίου του ΛΕΡ με κζμα: «Νζο Ρ.Σ Γλϊςςασ 

Λογοτεχνίασ και Φάκελοι υλικοφ Γλϊςςασ – Λογοτεχνίασ και Αρχαίων ςτθ Γϋ Λυκείου». (4 

ϊρεσ) 

7.5 Επιμορφωτικό Ρρόγραμμα «Επιμόρφωςθ Συντονιςτϊν Εκπαιδευτικοφ Ζργου των ΡΕΚΕΣ» 

με κωδικό ΟΡΣ 5032528, ςτο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Ανάπτυξθ Ανκρϊπινου 

Δυναμικοφ, Εκπαίδευςθ και Δια Βίου Μάκθςθ 2014-2020». 

7.6 Επιμόρφωςθ του Υπουργείου Ραιδείασ-ΛΕΡ  για τα Μακθματικά τθσ Ε’ Δθμοτικοφ (4 

ϊρεσ). 

7.7 ΛΕΡ 6 ϊρεσ διαδικτυακά: Κζματα προςχολικισ Αγωγισ και ειδικισ Αγωγισ (29/01/2019). 

7.8 Ραρακολοφκθςθ του Ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ Erasmus+  με κζμα “ Egysek coaching 

Training” ςτθν Ουγγαρία. 

7.9 Ραρακολοφκθςθ του ςεμιναρίου “Supporting Multilingual Classrooms”  Κεςςαλονίκθ  

Ecml-Council of Europe. 

7.10 Ραρακολοφκθςθ τθσ θμερίδασ ενθμζρωςθσ Erasmus+ ςτθ όδο που διοργάνωςε το ΛΚΥ. 

7.11 Ραρακολοφκθςθ επιμορφωτικισ θμερίδασ για το πρόγραμμα ΜΝΑΕ ςτο ΥΡ. Ραιδείασ. 

(6ϊρεσ) 

7.12 Ραρακολοφκθςθ επιμορφωτικισ θμερίδασ για το πρόγραμμα ΜΝΑΕ –Συμμετοχι ςτα 

Workshop. (4 ϊρεσ) 

7.13 Επιμόρφωςθ 16 ωρϊν (17 & 18/1/19) από ςτελζχθ του ΛΕΡ ςτθν ζδρα του, Ακινα,  για τα 

Νζα ΡΣ Ξζνων Γλωςςϊν -Ενιαίο Ρρόγραμμα Σπουδϊν των Ξζνων Γλωςςϊν (ΕΡΣ-ΞΓ). 
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8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ, ΤΛΟΠΟΙΘΘ ΚΑΙ ΑΠΟΣΙΜΘΘ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ 
ΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ Ε.Κ. 

 

 Για το τρζχον ςχολικό ζτοσ δεν αναπτφχκθκε καμία δράςθ ςχετικά με τον προγραμματιςμό, 

τθν υλοποίθςθ και τθν αποτίμθςθ του εκπαιδευτικοφ ζργου των ςχολικϊν μονάδων και Ε.Κ. Με 

απόφαςθ του Υπουργείου Ραιδείασ οι δράςεισ αυτζσ από τισ ςχολικζσ μονάδεσ μετατζκθκαν για το 

ςχολικό ζτοσ 2019-2020.  

 

 

9. ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΑ ΗΘΣΘΜΑΣΑ – ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΑ 
 

Ο πρϊτοσ χρόνοσ λειτουργίασ του νζου κεςμικοφ πλαιςίου υποςτιριξθσ εκπαιδευτικϊν 

δομϊν χαρακτθρίςτθκε από μία ςειρά εμποδίων και προβλθμάτων, τα οποία λειτοφργθςαν 

αναςχετικά ςτισ προςπάκειεσ που αναλιφκθκαν. Θ ζναρξθ εφαρμογισ νζων κεςμϊν ι/και  

καινοτομιϊν τόςο για τουσ ςχεδιαςτζσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ όςο και για τα ςτελζχθ 

διοίκθςθσ και παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ, ςθματοδοτεί τθν ανάγκθ υιοκζτθςθσ νζων διαδικαςιϊν 

και ρουτινϊν, ϊςτε να αναδειχκεί θ ουςία των αλλαγϊν και να ωφελθκεί θ ςχολικι κοινότθτα τα 

προςδοκϊμενα οφζλθ. Στθν πορεία αυτι, οι ςχεδιαςτζσ τθσ εκπαιδευτικισ πολιτικισ (ΥΡΑΛΚ) 

οφείλουν να αίρουν όλα τα εμπόδια που μπορεί να οφείλονται: 

 Στθ δυςλειτουργία του προθγοφμενου ςυςτιματοσ που ζχει αντικαταςτακεί 

 Στισ υποδομζσ (υλικζσ και άυλεσ) που πρζπει να εξαςφαλιςτοφν ϊςτε θ εφαρμογι των 

νζων μζτρων να γίνει με ταχφτθτα και αξιοπιςτία 

 Στθν αντίςταςθ ςτθν αλλαγι, θ οποία ενδθμεί ςτουσ μεγάλουσ οργανιςμοφσ για λόγουσ 

που δεν είναι τθσ παροφςασ αναφοράσ, αλλά ζχουν διεξοδικά αναπτυχκεί ςτθ ςχετικι 

διεκνι και ελλθνικι βιβλιογραφία για τισ οργανωςιακζσ αλλαγζσ 

 Στισ τοπικζσ διοικθτικζσ ςυνκικεσ (Αυτοδιοίκθςθ Α & Β βακμοφ, άλλεσ ιςοδφναμεσ 

οργανικζσ μονάδεσ του Υπουργείο Ραιδείασ), οι οποίεσ ςυνιςτοφν ζνα ςφμπλεγμα τοπικϊν 

και υπθρεςιακϊν ςυμφερόντων, το οποίο λειτουργεί ωσ διελκυςτίνδα, επιβραδφνοντασ τθν 

εφαρμογι τθσ καινοτομίασ. 

Θ εφαρμογι τθσ καινοτομίασ των δομϊν υποςτιριξθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου δεν ξζφυγε 

από τα παραπάνω περιγραφόμενα. Τα προβλιματα που αντιμετωπίςαμε και τα εμπόδια που 

ορκϊκθκαν, όπωσ κα φανεί παρακάτω, ιταν ιςχυρά, ζντονα, πολλαπλά και επίμονα. Ραρά ταφτα, 

το ζργο που παράχκθκε ιταν μεγάλο και διακριτό ςτθ ςχολικι κοινότθτα, αναδεικνφοντασ τθν 

ποιότθτα και το ςκζνοσ των ςτελεχϊν του 2ου ΡΕΚΕΣ και των εποπτευομζνων από αυτό φορζων 

(ΚΕΣΥ, ΚΕΑ/ΚΡΕ). 

Τα οργανωτικά ηθτιματα και προβλιματα που εμφανίςτθκαν είναι τα παρακάτω: 
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Ανεπιτυχισ ςχεδιαςμόσ των ΠΕ.Κ.Ε.. από το ΤΠΑΙΘ 

Εκτιμοφμε ότι το μεγαλφτερο πρόβλθμα του νζου κεςμοφ των ΡΕ.Κ.Ε.Σ. αφορά τον κακό 

ςχεδιαςμό εκ μζρουσ του Υπουργείου Ραιδείασ αναφορικά με τον αρικμό των εκπαιδευτικϊν που 

αναλογοφν ςε κάκε ςυντονιςτι εκπαιδευτικοφ ζργου (ΣΕΕ) – τουλάχιςτον για τα ΡΕ.Κ.Ε.Σ. των 

νθςιωτικϊν περιοχϊν. Δεν λιφκθκε υπόψθ κατά το ςχεδιαςμό των ΡΕ.Κ.Ε.Σ. θ αναλογικότθτα 

εκπαιδευτικϊν - ΣΕΕ, θ οποία ςε ςυνδυαςμό με τθν νθςιωτικότθτα του νομοφ μασ, διαμόρφωςε 

τθν αίςκθςθ τθσ εγκατάλειψθσ, ωσ προσ τισ παιδαγωγικζσ και διδακτικζσ διαδικαςίεσ, ςε πολφ 

μεγάλο αρικμό εκπαιδευτικϊν. Ζτςι, είδαμε για παράδειγμα πολυπλθκείσ ειδικότθτεσ 

εκπαιδευτικϊν, όπωσ οι εκπαιδευτικοί Φυςικισ Αγωγισ αλλά και Ρλθροφορικισ να μθν ζχουν 

υπεφκυνο ςυντονιςτι εκπαιδευτικοφ ζργου ςτθν ζδρα του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. ςτθ όδο. Αντίκετα, για τθν 

παιδαγωγικι και διδακτικι κακοδιγθςι τουσ, υπεφκυνοι ιταν ΣΕΕ με ζδρα τθ Σφρο ςτισ Κυκλάδεσ. 

Ακόμα χειρότερα, ο ευαίςκθτοσ χϊροσ τθσ Ειδικισ Αγωγισ και τθσ Ενταξιακισ Εκπαίδευςθσ, ςτο 

χϊρο ευκφνθσ του 2ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου (Δωδεκάνθςα) δεν είχε αντίςτοιχο ΣΕΕ, αλλά 

«εξυπθρετοφμαςταν» από τθν ΣΕΕ του 1ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου (Κυκλάδεσ). Οι ςυνζπειεσ αυτισ 

τθσ υςτζρθςθσ για τθν εκπαίδευςθ ςτα Δωδεκάνθςα ιταν ορατά δυςάρεςτεσ.  

Επίςθσ, ςε πολυπλθκείσ ειδικότθτεσ εκπαιδευτικϊν για τουσ οποίουσ επιβάλλονταν να 

υπάρχει μεγαλφτεροσ αρικμόσ ςυντονιςτϊν, δεν λιφκθκε ςχετικι μζριμνα, με αποτζλεςμα να 

αναλογοφν μεγάλοσ αρικμόσ εκπαιδευτικϊν ανά Συντονιςτι Εκπαιδευτικοφ Ζργου. Ραράδειγμα 

αποτελοφν τόςο οι ειδικότθτεσ των δαςκάλων (4 ΣΕΕ ΡΕ70 για 1150 δαςκάλουσ Γενικισ Αγωγισ) 

όπωσ και των φιλολόγων (1 ΣΕΕ για 400 Φιλολόγουσ). Θ επιλογι ενόσ μόνο προςϊπου υπεφκυνου 

για 400 φιλολόγουσ (γυμνάςια, λφκεια, εςπερινά γυμνάςια/ λφκεια, ΕΡΑ.Λ) διαςκορπιςμζνουσ ςε 

όλα τα Δωδεκάνθςα κακιςτά τθν επιτζλεςθ του ζργου ςχεδόν αδφνατθ. 

Κατά τθν άποψθ αρκετϊν ΣΕΕ, ο κεςμόσ ζχει αποκτιςει περιςςότερο διοικθτικό ζργο (κα 

τολμοφςαμε να ποφμε εποπτεία), με αποτζλεςμα να χακεί θ ουςιαςτικι επαφι με τουσ 

εκπαιδευτικοφσ τθσ τάξθσ και θ ςυνεχισ, απρόςκοπτθ υποςτιριξθ ςτο εκπαιδευτικό τουσ ζργο. Το 

ΡΕ.Κ.Ε.Σ. είναι ζνα όργανο του οποίου ο αρικμόσ των μελϊν, θ διαφορά των βακμίδων, (κάκε μία 

ζχει να αντιμετωπίςει ιδιαίτερα ηθτιματα και απαιτείται πολλζσ φορζσ διαφορετικι διαχείριςθ), ο 

τρόποσ λιψθσ των αποφάςεων και των εγκρίςεων διάφορων δράςεων, ο καταμεριςμόσ 

αρικμθτικά, ςχολείων ευκφνθσ, για οριςμζνουσ/εσ ΣΕΕ (όπωσ θ ΣΕΕ τθσ αειφορίασ, που ζχει ςτθν 

αρμοδιότθτά τθσ όλα τα ςχολεία τθσ περιφζρειασ Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ, 600 ςχολεία), ι θ 

απουςία ΣΕΕ ειδικοτιτων με μεγάλο πλικοσ εκπαιδευτικϊν και ςτουσ δυο νομοφσ τθσ 

Ρεριφζρειασ, δυςχεραίνει τθν αποτελεςματικότθτα και τθ ςωςτι εκτζλεςθ του εκπαιδευτικοφ 

ζργου των ΣΕΕ. 

Θ αντικατάςταςθ των δφο ςχολικϊν Συμβοφλων ΡΕ06 Κυκλάδων και Δωδεκανιςου με ζναν 

Συντονιςτι/ςτρια ςτο Νότιο Αιγαίο δθμιουργεί πολλά προβλιματα και κακιςτά τθν υποςτιριξθ 

του εκπαιδευτικοφ ζργου των εκπαιδευτικϊν ΡΕ06 δφςκολθ. Ο αρικμόσ των ςχολείων και ο 

αρικμόσ των εκπαιδευτικϊν ΡΕ06 που ζχει τθν επιςτθμονικι ευκφνθ θ ΣΕΕ ΡΕ06 είναι πάνω από 

300, ςε ςχολεία διάςπαρτα ςε νθςιά τθσ Ρεριφζρειασ Νοτίου Αιγαίου. Οι γεωγραφικζσ 

ιδιαιτερότθτεσ τθσ περιοχισ, λόγω νθςιωτικότθτασ, κακιςτά  δφςκολθ τθ δια ηϊςθσ επικοινωνία 

και υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν, ιδιαίτερα τουσ χειμερινοφσ μινεσ, με τθν ζλλειψθ ςφνδεςθσ 

μεταξφ νθςιϊν και τισ αντίξοεσ καιρικζσ ςυνκικεσ.  Θ οργάνωςθ εξ αποςτάςεωσ επιμόρφωςθσ  
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πολλζσ φορζσ αντιμετωπίηει προβλιματα που ςχετίηονται με τθν πλθκϊρα των εκπαιδευτικϊν, τθ 

διάκεςθ τουσ ςε άλλο ςχολείο και βακμίδα, για να καλφψουν το ωράριό τουσ, και με τθν ζλλειψθ 

τεχνολογικοφ εξοπλιςμοφ και τεχνικισ υποςτιριξθσ. Για αυτοφσ τουσ λόγουσ προτείνεται να 

δθμιουργθκοφν 2 κζςεισ Συντονιςτϊν ΡΕ06 για τθν Ρεριφζρεια Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδων και 

Δωδεκανιςου, όπωσ ίςχυε και πριν τθν εφαρμογι του νόμου 4547/2018. Το ίδιο μποροφμε να 

ποφμε και για άλλεσ ειδικότθτεσ, αλλά, ενδεικτικά, τα παραπάνω αναφερόμενα δίνουν εναργϊσ το 

εφροσ και τθν ζνταςθ του προβλιματοσ. 

Άλλα ηθτιματα που προζκυψαν ιταν ότι δεν υπιρχε οποιοδιποτε αρχειακό υλικό από 

προθγοφμενουσ Σχολικοφσ Συμβοφλουσ διάφορων ειδικοτιτων, είτε είχαν ζδρα ςτθ Σφρο είτε ςτον 

Ρειραιά. Επίςθσ, θ νθςιωτικότθτα τθσ περιφζρειασ με ό,τι δυςκολία αυτι ςυνεπάγεται (δυςκολία 

προγραμματιςμοφ επιςκζψεων ςε νθςιά, ακυρϊςεισ δρομολογίων λόγω κακοκαιρίασ, αραιά ωσ 

ανφπαρκτα δρομολόγια κ.λπ.). Αργι ωσ ανφπαρκτθ αποςτολι ςτοιχείων από κάποιεσ από τισ 

Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ ςχετικϊν με τουσ υπθρετοφντεσ εκπαιδευτικοφσ. Μεγάλοσ αρικμόσ 

αναπλθρωτϊν εκπαιδευτικϊν (ενδεικτικά ςτθ ΔΛ.Ρ.Ε. Δωδεκανιςου ςε ςφνολο 40 εκπαιδευτικϊν 

ΡΕ79 μόνο 5 είναι μόνιμοι), πολλοί εκ των οποίων δίδαςκαν πρϊτθ φορά ςτθ βακμίδα 

εκπαίδευςθσ που υπθρζτθςαν τθ χρονιά που πζραςε. 

Επιπρόςκετα, θ κακυςτζρθςθ τθσ νομοκετικισ ρφκμιςθσ μετακίνθςθσ των ΣΕΕ εκτόσ τθσ 

ζδρασ τουσ ςυνζβαλε κακοριςτικά, επίςθσ, ωσ προσ το χρονικό και χωρικό προγραμματιςμό των 

μετακινιςεων με ςτόχο τθν επιμορφωτικι, υποςτθρικτικι και κακοδθγθτικι  δια ηϊςθσ 

παρζμβαςθ των ΣΕΕ. Επιςθμαίνεται ότι αυτό το ζλλειμμα υπιρξε αποφαςιςτικό για τουσ ΣΕΕ που 

ζχουν επιςτθμονικι ευκφνθ ςε ολόκλθρθ τθν περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου (ΣΕΕ Κρθςκευτικϊν, 

Αγγλικϊν, Γαλλικϊν, Μουςικϊν, Καλλιτεχνικϊν, Φυςικισ Αγωγισ, Ρλθροφορικισ, Ενταξιακισ 

Ρολιτικισ, Αειφορίασ). Θ ρφκμιςθ που πραγματοποιικθκε τον Φεβρουάριο, οι ιδιομορφίεσ λόγω 

νθςιωτικότθτασ (ο βαρφσ χειμϊνασ, δρομολόγια πλοίων), οι θμερομθνίεσ ςχολικϊν διακοπϊν 

Ράςχα, εξεταςτικι περίοδοσ (ενδοςχολικζσ, πανελλαδικζσ εξετάςεισ), οι εκλογζσ (ευρωεκλογζσ, 

αυτοδιοίκθςθσ), επζβαλαν ςθμαντικό περιοριςμό ςτον προγραμματιςμό μετακινιςεων των ΣΕΕ 

του 2ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. ςτισ Κυκλάδεσ (ΣΕΕ Κρθςκευτικϊν, Αγγλικισ, Γαλλικισ, Μουςικϊν) και 

τοφμπαλιν. 

 

Ζλλειψθ κατάλλθλου χϊρου ςτζγαςθσ.  

Τα προβλιματα ςτζγαςθσ των 14 ΣΕΕ του 2ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου ιταν κατά το 

προθγοφμενο ςχολικό ζτοσ – και εξακολουκοφν να είναι – τραγικά! Είναι αδιανόθτεσ για 

ευρωπαϊκι χϊρα οι ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ καλοφνται να εργαςτοφν τα ανϊτερα ςτελζχθ 

Ραιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ μιασ οργανικισ μονάδασ του δθμοςίου με περιφερειακι εμβζλεια. 

Διαςκορπιςμζνα γραφεία, τα οποία προορίηονταν να φιλοξενιςουν ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ δφο 

υπαλλιλουσ, ςτεγάηουν 4 και 5 ςυντονιςτζσ εκπαιδευτικοφ ζργου. Θ κατάςταςθ των γραφείων 

αυτϊν ιταν και είναι άκλια, και παρά τισ διαρκισ επικλιςεισ μασ ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ για 

βελτίωςθ τθσ κατάςταςισ τουσ, δεν ζχει γίνει θ παραμικρι παρζμβαςθ ςτα γραφεία αυτά.  

Δεν υπάρχει χϊροσ για ςυνεργαςία, με ευπρεπείσ ςυνκικεσ, με πρόςωπα και φορείσ 

ςυνεργαςίασ. Μοιραηόμαςτε μία τθλεφωνικι γραμμι οπότε θ επικοινωνία με τα ςχολεία ευκφνθσ 
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μασ, τα πρόςωπα και φορείσ ςυνεργαςίασ κακίςταται δυςχερισ ζωσ προβλθματικι 

(κακυςτεριςεισ λόγω κατειλθμμζνθσ γραμμισ, επιβράδυνςθ ζωσ ακφρωςθ επικοινωνίασ λόγω 

κακυςτεριςεων, κόρυβοσ και ενόχλθςθ ςυναδζλφων ι/και ςυνεργατϊν τουσ λόγω επικοινωνίασ). 

Το ίντερνετ άργθςε να διαςφαλιςτεί και πολφ ςυχνά δεν λειτουργεί. Δε διακζτουμε εκτυπωτι, 

ςκάνερ, φαξ, τα οποία είναι απαραίτθτα για τθν προϊκθςθ του ζργου μασ. Δεν υπάρχει, επιπλζον, 

αρικμόσ υπολογιςτϊν αναβακμιςμζνων, ίςοσ με τον αρικμό των ςυντονιςτϊν. Επιςθμαίνεται, 

επίςθσ, ότι δεν υφίςταται κζρμανςθ το χειμϊνα και κλιματιςμόσ το καλοκαίρι, ϊςτε θ παραμονι 

μασ ςτα γραφεία να είναι ανκρϊπινα εφικτι. Τζλοσ, τονίηεται ότι δεν ζχει διαςφαλιςτεί 

κακαριότθτα του γραφείου και τθσ τουαλζτασ. Ραρά τα διαβιματά μασ ςτθν Ρεριφζρεια Νοτίου 

Αιγαίου και τισ διαβεβαιϊςεισ που δόκθκαν, δεν επιλκε καμία πρόοδοσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του 

ςχολικοφ ζτουσ. 

  

Ζλλειψθ υλικοτεχνικισ υποδομισ (Γραφείου, αναλϊςιμων, γραφικισ φλθσ). 

Ελλείψεισ ςε υποςτθρικτικό υλικό για τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ (το θχθτικό υλικό είναι 

κλειδωμζνο και δεν απεςτάλθςαν ποτζ οι ςχετικοί κωδικοί από το Λ.Ε.Ρ. για καμία ειδικότθτα) 

αναδεικνφοντασ ζνα ςθμαντικό κζμα ςτθν επικοινωνία με τα αρμόδια τμιματα (ουςιαςτικά οι 

ενδιαφερόμενοι ΣΕΕ χαρακτθρίηουν τθν ςχζςθ-επικοινωνία με το Λ.Ε.Ρ. ωσ ανφπαρκτθ). Ανάλογθ 

με τθν τραγικι κατάςταςθ των γραφείων ιταν και θ υποςτιριξθ ςε υλικοτεχνικι υποδομι. Ραρά 

τθν αναηιτθςθ- ακόμα και ςε όρια επαιτείασ – υλικοφ, Θ/Υ, άλλων χριςιμων ςυςκευϊν γραφείου, 

θ διακεςιμότθτά τουσ ιταν πενιχρι, κακιςτϊντασ αποκαρδιωτικι τθν κακθμερινότθτα των 

ςτελεχϊν του 2ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου. 

 

Ανυπαρξία γραμματειακισ υποςτιριξθσ των ΕΕ και υπεφκυνου πλθροφορικι. 

H απουςία τεχνικισ υποςτιριξθσ είχε ωσ αποτζλεςμα να δυςκολευόμαςτε ςτθ χριςθ ΤΡΕ 

κατά τθν άςκθςθ των κακθκόντων μασ (για παράδειγμα ανάπτυξθ επιμορφϊςεων εξ αποςτάςεωσ, 

είτε ωσ επιμορφοφμενοι είτε ωσ επιμορφωτζσ). Επίςθσ, υπιρξε εμπόδιο ςτον οργανωμζνο τρόπο 

διάχυςθσ των δράςεων που γίνονται από τουσ ΣΕΕ (απουςία ιςτότοπου). Δυςτυχϊσ, αρκοφμαςταν 

ςτθν εκελοντικι ςυνδρομι του προςωπικοφ του ΚΕΡΛΘΝΕΤ Δωδεκανιςου. 

 

Μετακινιςεισ – αποηθμιϊςεισ: Προβλιματα προγραμματιςμοφ λόγω νθςιωτικότθτασ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ δυνατότθτα μετακινιςεων κατζςτθ εφικτι από τον Λανουάριο 2019 

(ενϊ αναλάβαμε υπθρεςία ςτισ 7 Οκτωβρίου 2018). Δυςτυχϊσ, οφείλουμε να αναφζρουμε ότι με 

τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ (31 Αυγοφςτου 2019) κανζνασ/καμία ΣΕΕ του 2ου ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου 

δεν ζχει αποηθμιωκεί για τισ μετακινιςεισ που ζκανε ςτα νθςιά τθσ Δωδεκανιςου εντόσ του 2019. 

Θ γραφειοκρατία ςτισ μετακινιςεισ και ςτισ αποηθμιϊςεισ είχε ωσ αποτζλεςμα τθ χρονικι 

κακυςτζρθςθ του προγραμματιςμοφ ι τθ μθ υλοποίθςι του ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ. 

Το κζμα των μετακινιςεων ςτισ νθςιωτικζσ περιοχζσ παρουςιάηει πολλζσ δυςκολίεσ, 

ιδιαίτερα κατά τθ λειτουργία των ςχολείων, τότε που λιγει θ τουριςτικι περίοδοσ και 

περιορίηονται δραςτικά οι ακτοπλοϊκζσ ςυγκοινωνίεσ. Υπάρχουν πολλοί παράγοντεσ όπωσ οι 
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ευμετάβλθτεσ καιρικζσ ςυνκικεσ, οι κινθτοποιιςεισ των ναυτεργατϊν κ.ά., που κακιςτοφν 

αδφνατον τον προγραμματιςμό των μετακινιςεων 10 εργάςιμεσ μζρεσ πριν, όπωσ απαιτείται 

δφςκολο το ζργο τθσ ζγκριςθσ και τθσ αποηθμίωςθσ των μετακινιςεων από τισ οικονομικζσ 

υπθρεςίεσ τθσ ΡΔΕ Νοτίου Αιγαίου. Το αποτζλεςμα είναι ότι ο προγραμματιςμόσ των 

μετακινιςεων από τθ όδο προσ τα άλλα νθςιά κατά κανόνα αναπροςαρμόηεται με τισ εξισ 

επιπτϊςεισ: γίνονται πολφ λιγότερεσ δράςεισ ςτα άλλα νθςιά, χάνεται πολφτιμοσ χρόνοσ από 

αυτόν, που ζχει ςτθ διάκεςι του ο ΣΕΕ, που ομολογουμζνωσ είναι περιοριςμζνοσ, όπωσ φαίνεται 

από τθν αντιςτοιχία ΣΕΕ προσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ περιφζρειασ ι των εκπαιδευτικϊν ι των 

ςχολείων παιδαγωγικισ ευκφνθσ. 

 

Άλλα προβλιματα 

Σθμαντικό κζμα είναι θ ζλλειψθ χρόνου μζςα ςτο ςχολικό ωράριο για τθν υλοποίθςθ 

επιμορφϊςεων που είτε ηθτοφν είτε ζχουν ανάγκθ οι εκπαιδευτικοί. Ρολλζσ ανάγκεσ 

δθμιουργοφνται από τθν ειςαγωγι καινοτομιϊν κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ. 

Απουςία οργανωμζνθσ και ζγκαιρθσ ενθμζρωςθσ για τισ αλλαγζσ ςτο λφκειο εκ μζρουσ του 

ΛΕΡ. Οι αλλαγζσ ειςιχκθςαν χωρίσ να ζχει προθγθκεί επιμόρφωςθ των ΣΕΕ και κατϋ επζκταςθ των 

εκπαιδευτικϊν.  

Δυςκολία ςτθν ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν. Οι προβλεπόμενεσ ϊρεσ 

επιμόρφωςθσ (12.00 – 14.00) είναι λίγεσ και δυςχεραίνουν τθ λειτουργία των ςχολικϊν μονάδων. 

Ρροβλιματα ςυνεργαςίασ ςυνικωσ δθμιουργοφν οι γονείσ που τα παιδιά τουσ 

παρουςιάηουν ζντονα προβλιματα μακθςιακϊν δυςκολιϊν και διαταραγμζνθσ ςυμπεριφοράσ. Θ 

άρνθςθ μερικϊν γονζων να ςυνεργαςτοφν με τουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ ςχολικισ μονάδασ, 

δθμιουργεί πολλζσ φορζσ προβλιματα ςτο ςχολείο και ςτζκεται εμπόδιο ςτθ βελτίωςθ τθσ 

κατάςταςθσ των μακθτϊν/τριϊν. Θ φπαρξθ κοινωνικοφ λειτουργοφ και ψυχολόγου κρίνεται 

απαραίτθτθ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ. 

Απουςία ενδιαφζροντοσ από τουσ γονείσ των μακθτϊν ςτα ΕΡΑ.Λ. Οι Δ/ντζσ των Σχολικϊν 

Μονάδων ΕΡΑ.Λ. Δωδεκανιςου προτείνουν Διοικθτικι Υποςτιριξθ και τοποκζτθςθ Σχολικϊν 

Φυλάκων και κεωροφν αναγκαία για τθν ομαλι λειτουργία των Σχ. Μονάδων, τθν επίλυςθ του 

ςτεγαςτικοφ προβλιματοσ, τθ βελτίωςθ των κτιρίων κακϊσ και τθσ υλικοτεχνικισ υποδομισ των 

Εργαςτθριακϊν Κζντρων. 
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10. ΠΡΟΣΑΕΙ 

 

Ραρά τισ δυςκολίεσ και τα εμπόδια, λειτουργικά και κεςμικά, που αντιμετωπίςαμε ωσ 2ο 

ΡΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου και τα οποία αναπτφξαμε ςτθν §9, για τον πρϊτο χρόνο λειτουργίασ του νζου 

κεςμοφ, καταγράφεται ζνα ζργο με κετικό πρόςθμο. Σθμαντικό ρόλο ζπαιξε για το κετικό 

αποτζλεςμα θ ςυχνι επικοινωνία και ενίοτε ςυνεργαςία, μεταξφ των ΣΕΕ όλων των ειδικοτιτων 

και βακμίδων. Επίςθσ, παρά τα ςοβαρά προβλιματα υλικοτεχνικισ υποδομισ και γραμματειακισ 

υποςτιριξθσ, ςθμαντικι επιρροι άςκθςαν, θ αγαςτι ςχζςθ και κατανόθςθ μεταξφ των μελϊν του 

ΡΕ.Κ.Ε.Σ., θ εμπειρία των ΣΕΕ οι οποίοι/εσ ςτο παρελκόν είχαν λειτουργιςει και ωσ ΣΣ και θ 

αξιζπαινθ προςπάκεια και εργατικότθτα τθσ μοναδικισ γραμματζωσ του οργανωτικοφ ςυντονιςτι. 

Ππωσ επιςιμαναν όμωσ όλοι/όλεσ οι ΣΕΕ, θ αποτελεςματικότθτα ενόσ κεςμικοφ οργάνου απαιτεί 

περιςςότερα πράγματα και κυρίωσ πρζπει να ζχει τθν ουςιαςτικι και ζμπρακτθ κεςμικι ςτιριξθ 

τθσ πολιτείασ και του Υπουργείου Ραιδείασ. 

Από τισ προτάςεισ για τθ βελτίωςθ του ζργου των ΣΕΕ κατακζτουμε τα παρακάτω: 

Γενικζσ προτάςεισ: 

 Θ νθςιωτικότθτα πρζπει να λθφκεί υπ’ όψθ ςοβαρά για τθν αναςυγκρότθςθ των ΡΕ.Κ.Ε.Σ. 

και τθ διόρκωςθ των παραλείψεων που ζχουν επιςθμανκεί αναλυτικά (ςτον παρόντα 

απολογιςμό, αλλά και ςε απολογιςτικζσ εκκζςεισ άλλων ΡΕ.Κ.Ε.Σ). Ζτςι, ςε άλλεσ 

ειδικότθτεσ πρζπει να αυξθκεί ο αρικμόσ των ΣΕΕ, ενϊ πρζπει να προβλεφκεί να ιδρυκοφν 

κζςεισ ΣΕΕ για τισ ειδικότθτεσ ςτισ οποίεσ δεν υπάρχουν ΣΕΕ. 

 Ανάγκθ αλλαγισ του πλαιςίου επικοινωνίασ και διάχυςθσ των εκπαιδευτικϊν αλλαγϊν από 

το ΛΕΡ. Κα πρζπει να τθρείται θ ιεραρχικι ςχζςθ (ΥΡΡΑΛΚ – ΛΕΡ -ΣΕΕ) και να προθγείται θ 

απαραίτθτθ ενθμζρωςθ επί των όποιων αλλαγϊν ςτουσ ΣΕΕ, πριν οι αλλαγζσ μεταφερκοφν 

ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και ςτουσ εκπαιδευτικοφσ.  

 Κεςμοκζτθςθ ωραρίου επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ. Το ιςχφον κακεςτϊσ (12.00 – 14.00) δεν επιτρζπει τθ διεξαγωγι ςωςτϊν 

επιμορφωτικϊν παρεμβάςεων.  

 Συμμετοχι των ΣΕΕ ςτο επίςθμο πρόγραμμα επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν και ςτισ 

αλλαγζσ των προγραμμάτων ςπουδϊν και ςτθν αξιολόγθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των 

ειςαχκζντων αλλαγϊν. 

 Ενεργι εμπλοκι των ΣΕΕ ςτο πρόγραμμα για τισ ςχολικζσ Βιβλιοκικεσ. 

 Για τθν ουςιαςτικι και αποτελεςματικι υλοποίθςθ εξΑ (λόγω νθςιωτικότθτασ), ςεμιναρίων 

– επιμορφϊςεων – ςυνεργαςιϊν, αλλά και άλλων ηθτθμάτων όπωσ θ δθμιουργία και 

υποςτιριξθ ιςτοςελίδασ, μετά και τθν κατάργθςθ του κεςμοφ του ΚΕΡΛΘΝΕΕΤ, κρίνεται 

αναγκαία ωσ ςθμαντικι αρωγι θ υποςτιριξθ του ΡΕ.Κ.Ε.Σ. από εκπαιδευτικό/οφσ τθσ 

ειδικότθτασ τθσ Ρλθροφορικισ. 

 Ζνταξθ τθσ κουλτοφρασ τθσ αειφορίασ ςε όλα τα μακιματα ςπουδϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ 

Εκπ/ςθσ.  
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 Κεςμοκετθμζνθ ςυμμετοχι του ΣΕΕ για τθν Αειφορία ςτθν ζγκριςθ των προγραμμάτων που 

υλοποιοφνται ςτα ςχολεία. Τα προγράμματα να υλοποιοφνται ςτθ διάρκεια του ωρολογίου 

προγράμματοσ. 

 Μείωςθ τθσ χρονικισ απόκλιςθσ υποβολισ εγγράφων μετακίνθςθσ ςτθν ΡΔΕ και 

οικονομικισ απόδοςθσ ςτο δικαιοφχο. Αποτζλεςμα αυτοφ κα είναι θ δυνατότθτα αφξθςθσ 

του αρικμοφ των μετακινιςεων  από πλευράσ ΣΕΕ, θ καλφτερθ υποςτιριξθ των ςχολικϊν 

μονάδων και εκπαιδευτικϊν. 

 Απλοποίθςθ διαδικαςιϊν ουςιαςτικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ των δομϊν υποςτιριξθσ και 

εφρεςθ λφςεων. 

 Ρρόςβαςθ των ΣΕΕ με ειδικοφσ κωδικοφσ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα myschool, ϊςτε να 

πλθροφοροφνται άμεςα, ςφαιρικά και βάςει πρωτογενϊν καταχωριςμζνων δεδομζνων για 

τμιμα των  κεμάτων που αφοροφν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ ευκφνθσ τουσ και να 

καταςτιςουν πιο επιτελικι αλλά και ουςιαςτικι τθ ςχζςθ τουσ με τισ Δ/νςεισ ΡΕ και ΔΕ με 

ςτόχο τθν επίλυςθ ηθτθμάτων που αναφφονται. 

 Τροποποίθςθ ι/και αντικατάςταςθ τθσ υφιςτάμενθσ Υ.Α. για τθ διδαςκαλία τθσ Β’ Ξζνθσ 

Γλϊςςασ και ειδικότερα του εδαφίου, ςφμφωνα με το οποίο ο αρικμόσ των τμθμάτων β’ 

ξζνθσ γλϊςςασ δεν μπορεί να είναι ανϊτεροσ του αρικμοφ διδακτικϊν τμθμάτων γενικισ 

παιδείασ. Το ςθμείο αυτό δθμιουργεί εντάςεισ ςτα ςχολεία και μεταξφ των ςυναδζλφων, 

διαμόρφωςθ πελατειακϊν ςχζςεων ςκοπιμότθτασ ϊςτε να προτιμθκεί μία από τισ  

προςφερόμενεσ γλϊςςεσ, απαξιϊνει τθν προτίμθςθ των παιδιϊν, τα οποία επικυμοφν να 

μάκουν μια γλϊςςα, ουςιαςτικά ιςοπεδϊνει το κίνθτρο μάκθςθσ και, κυρίωσ, 

πιςτοποίθςθσ τθσ γνϊςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ γιατί πολφ απλά ο διδαςκόμενοσ βρίςκεται 

«τυπικά» ςτθν τάξθ, ενϊ θ ψυχι του βρίςκεται αλλοφ. Στον αντίποδα, ςυμβαίνει πολφ 

ςυχνά με βάςθ πάντα τθν ίδια ΥΑ, να ζχουμε τμιματα που αναγκαςτικά δθμιουργοφνται με 

αρικμό 27 ζωσ και 30 μακθτϊν. Φαινόμενο απολφτωσ αντικοινωνικό και αντιπαιδαγωγικό. 

Οι επιπτϊςεισ που προκφπτουν από τθν ΥΑ είναι πολλζσ.  

Πρόταςθ: τροποποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςθμείου άμεςα για κεραπεία πολλϊν 

τρεχουςϊν αντιξοοτιτων και δθμιουργία ομάδασ εργαςίασ για ριηικι επικαιροποίθςθ τθσ 

κατάςταςθσ με εμπλοκι των αρμόδιων φορζων και των επιςτθμονικϊν ενϊςεων, κυρίωσ 

αν θ βοφλθςθ κλίνει υπζρ τθσ πιςτοποίθςθσ γνϊςθσ ξζνων γλωςςϊν από το δθμόςιο 

ςχολείο. 

 Κεωροφμε ότι ο εκπαιδευτικόσ πρζπει να υποςτθρίηεται επιμορφωτικά ςε δφο άξονεσ: ςτισ 

εξελίξεισ ςτο γνωςτικό τομζα και ςτθν παιδαγωγικι ζρευνα και πράξθ. Ρροτείνουμε να 

αυξθκοφν οι διακζςιμεσ ϊρεσ για τθν επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν με τθν κακιζρωςθ 

επιμορφωτικϊν περιόδων που μπορεί να είναι κατά τθν ζναρξθ, πριν τθ λιξθ τθσ ςχολικισ 

χρονιάσ, πριν ι μετά τισ ςχολικζσ διακοπζσ των Χριςτουγζννων ι του Ράςχα. Ρροτείνουμε 

τθ κεςμοκζτθςθ τθσ κάλυψθσ των εξόδων μετακίνθςθσ των εκπαιδευτικϊν που υπθρετοφν 

ςτα δυςπρόςιτα νθςιά για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ επιμορφϊςεισ και ςτισ εκπαιδευτικζσ 

ςυναντιςεισ που υλοποιοφνται ςτα μεγάλα νθςιά του νομοφ. Στα πλαίςια των ίςων 

ευκαιριϊν επιμόρφωςθσ-ανταλλαγισ απόψεων για εκπαιδευτικά κζματα αφενόσ και 



 

45 

αφετζρου τθν ψυχολογικι τουσ ςτιριξθ-ενίςχυςθ για το δφςκολο ζργο που ζχουν 

επωμιςτεί. 

 

Ωρολόγια Προγράμματα και Προγράμματα πουδϊν:  

 Πςον αφορά το μάκθμα τθσ Μουςικισ, προτείνεται προςκικθ ενόσ δίωρου ςτθν 

Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ για τθν υλοποίθςθ προαιρετικοφ ςυνόλου χορωδίασ ι 

ορχιςτρασ κατϋ αντιςτοιχία με τθ Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ το οποίο μπορεί να 

υλοποιείται ςτο πρόγραμμα του ολοιμερου. 

 Ειςαγωγι του μακιματοσ τθσ μουςικισ, ωσ μάκθμα επιλογισ, ςτθν Γ’ Λυκείου (όπωσ 

υπάρχει το ελεφκερο και το γραμμικό ςχζδιο) ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα 

προετοιμαςίασ των μακθτϊν που επικυμοφν να ειςαχκοφν ςε μουςικά τμιματα ΑΕΛ. 

Σφνταξθ προγραμμάτων ςπουδϊν  για τα μουςικά μακιματα των μουςικϊν ςχολείων  ςτα 

οποία δεν υπάρχουν (π.χ. βιολί). Χριςθ ομαδικϊν μουςικϊν δραςτθριοτιτων (χορωδία, 

ορχιςτρα, body percussion, μουςικζσ δραματοποιιςεισ, κ.λπ) τόςο ςτο μάκθμα τθσ 

μουςικισ όςο και ςε προαιρετικζσ δραςτθριότθτεσ (προγράμματα πολιτιςτικά, αγωγισ 

υγείασ κ.λπ.) αλλά και ςε ςυνεργαςία με εκπαιδευτικοφσ άλλων ειδικοτιτων  για τθν ζνταξθ 

των μακθτϊν. 

 Αλλαγζσ ςχετικζσ με τισ εξετάςεισ ειςαγωγισ ςτα τμιματα μουςικϊν ςπουδϊν των ΑΕΛ α) 

κακοριςμόσ ςαφοφσ φλθσ και τρόπου εξζταςθσ του αντικειμζνου μουςικι αντίλθψθ και 

γνϊςθ, β) αφξθςθ του χρόνου εξζταςθσ του αντικειμζνου μουςικι εκτζλεςθ και ερμθνεία 

και υποχρεωτικι εκτζλεςθ δφο κομματιϊν διαφορετικϊν εποχϊν, ρυκμοφ και ςτυλ.  

 Μδρυςθ Μουςικοφ Σχολείου ςτο νομό Κυκλάδων και πειραματικϊν τμθμάτων ςε άλλα νθςιά 

τθσ Δωδεκανιςου που να οδθγοφν ςε πιςτοποίθςθ ςπουδϊν επιπζδου πζντε (5). 

 Αναφορικά με το μάκθμα των Αγγλικϊν φαίνεται ότι ζχει υποβακμιςτεί τα τελευταία 

χρόνια με τθ μείωςθ ωρϊν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ με αποτζλεςμα να μθν μποροφν να 

επιτευχκοφν οι ςτόχοι των Νζων Ρρογραμμάτων Σπουδϊν για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ. Στο 

Δθμοτικό θ 1 (μία) ϊρα αγγλικϊν ςτθν Α’ και Βϋ τάξθ δεν επαρκεί, δεδομζνου ότι πολλζσ 

φορζσ χάνεται εξαιτίασ εκδθλϊςεων ι άλλων δραςτθριοτιτων του ςχολείου. Στο Γυμνάςιο, 

επίςθσ, οι 2 (δφο) ϊρεσ δεν επαρκοφν για να επιτευχκεί ο ςτόχοσ τθσ γνϊςθσ επιπζδου Β1-

Β2. Στο Λφκειο, θ μετατροπι του μακιματοσ από υποχρεωτικό ςε επιλογισ δεν βοθκά ςτθν 

περαιτζρω εμβάκυνςθ ςτθ γλϊςςα. Ρρόταςθ: Να κεςμοκετθκεί πρόγραμμα 2 ωρϊν ςε Α’ 

και Βϋ τάξθ του Δθμοτικοφ, 3 ϊρεσ για το Γυμνάςιο και να γίνει υποχρεωτικό το μάκθμα των 

αγγλικϊν ςτο Λφκειο. Πςον αφορά τα ΕΡΑ.Λ. πρζπει να αυξθκοφν οι ϊρεσ των αγγλικϊν για 

όλουσ τουσ τομείσ και  τισ τάξεισ. Θ ενιςχυτικι διδαςκαλία ςτο μάκθμα των αγγλικϊν κα 

μποροφςε να βοθκιςει ςτθν κάλυψθ των κενϊν και κα μποροφςε να ξεκινά από το 

Δθμοτικό ωσ και το Λφκειο. 

 Πςον αφορά τον τομζα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, προτείνουμε τθν ενίςχυςθ του ρόλου του 

εργαςτθρίου των φυςικϊν επιςτθμϊν. Κάκε εργαςτθριακι ϊρα απαιτεί επιπλζον 

προετοιμαςία του εργαςτθρίου, αλλά και επιπλζον προςοχι και ευκφνθ από τον 

διδάςκοντα, επιπλζον πρζπει να λθφκοφν υπόψθ και τα κζματα αςφαλείασ των μακθτϊν, 
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ϊςτε να είναι περιοριςμζνοσ ο αρικμόσ των μακθτϊν, που κα ςυμμετζχουν ςτισ 

εργαςτθριακζσ αςκιςεισ. Επίςθσ, προτείνουμε τθν αφξθςθ των διδακτικϊν ωρϊν ςτα 

μακιματα των Φυςικϊν επιςτθμϊν. Θ διδαςκαλία των μακθμάτων των φυςικϊν 

επιςτθμϊν ςε περιοριςμζνο χρόνο ζχει ωσ αποτζλεςμα να φαίνονται τα μακιματα των 

φυςικϊν επιςτθμϊν δυςνόθτα, αφθρθμζνα και μακριά από τθν κακθμερινι ηωι των 

μακθτϊν. Συνακόλουκα, μετά από αλλαγζσ και τροποποιιςεισ ςτα αναλυτικά 

προγράμματα ζχουν αφαιρεκεί ςθμαντικά κεφάλαια των φυςικϊν επιςτθμϊν, που αφενόσ 

είναι ςθμαντικά για τθν κατανόθςθ των Επιςτθμϊν και τθσ Τεχνολογίασ αφετζρου 

ςχετίηονται με τθν κακθμερινότθτα των μακθτϊν. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι θ 

αφαίρεςθ του θλεκτρομαγνθτιςμοφ από τθ διδακτζα φλθ κακϊσ και ολόκλθρων διδακτικϊν 

αντικειμζνων όπωσ τθσ Αςτρονομίασ και τθσ Γεωλογίασ. Ρροτείνουμε τθν ειςαγωγι 

(περιςςότερων) μακθμάτων επιλογισ από το Γυμνάςιο. 

 Γενικά, τα ολιγοκζςια ςχολεία δεν αποδίδουν όςο καλά και αν ςχεδιαςτοφν και 

υλοποιθκοφν οι δραςτθριότθτεσ και ο προγραμματιςμόσ τθσ φλθσ. Στισ ολιγοκζςιεσ 

ςχολικζσ μονάδεσ που βρίςκονται ςε απομακρυςμζνα μικρά νθςιά ι απομακρυςμζνα 

χωριά πρζπει να υπάρξει ςφνταξθ και ζκδοςθ ΑΡΣ και βιβλίων κατάλλθλων για ολιγοκζςια 

ςχολεία. 

 Ειςαγωγι Νζων κεματικϊν ςτο Ωρολόγιο Ρρόγραμμα των ςχολείων.  

 Ενίςχυςθ των μακθμάτων Αιςκθτικισ Αγωγισ ςτα Δθμοτικά και διδαςκαλίασ τουσ από 

εκπαιδευτικοφσ Ειδικοτιτων.  

 Δυνατότθτα απελευκζρωςθσ ενόσ 10% του ΑΡΣ για αντικείμενα που είναι άρρθκτα 

ςυνδεδεμζνα με τθν κοινωνικι και εκπαιδευτικι πραγματικότθτα μιασ περιοχισ. 

 

χολικά βιβλία, άλλο διδακτικό υλικό και διδακτικά εργαλεία (ΣΠΕ κτλ.):  

 Σχετικά με το μάκθμα τθσ Μουςικισ, προτείνεται εξορκολογιςμόσ τθσ φλθσ ςτθν 

Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ και ςυγγραφι νζων εγχειριδίων με υποςτθρικτικό υλικό 

προςβάςιμο από όλουσ (μακθτζσ, εκπαιδευτικοφσ) και όχι κλειδωμζνο με κωδικοφσ όπωσ 

ςυμβαίνει με τα υπάρχοντα βιβλία. Επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν ςτθ μουςικι πλθροφορικι 

και αποςτολι εξοπλιςμοφ ςτα ςχολεία (μουςικά όργανα, υπολογιςτζσ που να μποροφν να 

υποςτθρίξουν μουςικά προγράμματα). 

 Επίςθσ, προτείνεται ομαδοςυνεργατικι προςζγγιςθ, χριςθ ΤΡΕ ςτθ μουςικι διδαςκαλία, 

ομαδικζσ μουςικζσ δραςτθριότθτεσ. Οι νζεσ μζκοδοι διδαςκαλίασ μποροφν να ενταχκοφν 

μετά από επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν και αφοφ οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί πειςκοφν ότι 

υπάρχει μακθςιακό όφελοσ. Ραράλλθλα χρειάηεται και ενθμζρωςθ των γονιϊν και 

κθδεμόνων: για τθν εγκυρότθτα των μεκόδων, τθν ζγκριςθ τουσ από το Υπουργείο Ραιδείασ 

και το μακθςιακό όφελοσ. 

 Με τθν ειςαγωγι των Νζων Ρρογραμμάτων Σπουδϊν για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ο 

Εκπαιδευτικόσ ενκαρρφνεται να τροποποιεί το υλικό και να παράγει καινοφριο ςφμφωνα με 

τισ ανάγκεσ των μακθτϊν του. Επίςθσ, θ χριςθ των ΤΡΕ κεωρείται ςθμαντικι και βοθκθτικι 

ςτθ διδαςκαλία τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. Απαιτείται, επομζνωσ, επιμόρφωςθ των 
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εκπαιδευτικϊν τόςο από φορείσ του Υπουργείου όςο και από τουσ Συντονιςτζσ  ςε αυτοφσ 

τουσ τομείσ. Ραράλλθλα, τα ςχολεία πρζπει να εξοπλιςτοφν με ΘΥ και βιντεοπροβολείσ ςε 

κάκε τάξθ ϊςτε να διευκολφνονται οι εκπαιδευτικοί ςτο ζργο τουσ. 

 Αναφορικά με τα μακιματα των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, προτείνεται εξορκολογιςμόσ τθσ 

φλθσ ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Επίςθσ, θ ζνταξθ των ΤΡΕ δυςχεραίνεται από τθ δομι 

των ωρολογίων προγραμμάτων. Θ υλοποίθςθ ςεναρίων διδαςκαλίασ ςτισ Φυςικζσ 

Επιςτιμεσ με τθν αξιοποίθςθ των ΤΡΕ χρειάηεται ςυνεχόμενο διδακτικό δίωρο κακϊσ και 

περιςςότερο διδακτικό χρόνο, οι μικρζσ διδακτικζσ ϊρεσ είναι αποτρεπτικζσ  για  τθ χριςθ 

του εργαςτθρίου των Φυςικϊν Επιςτθμϊν, αλλά και για άλλα μακιματα όπωσ π.χ. των 

καλλιτεχνικϊν. 

 Πςον αφορά το μάκθμα τθσ Αγγλικισ Γλϊςςασ, το υλικό για τθν Α’ και Βϋ τάξθ  Δθμοτικοφ 

είναι πλοφςιο και κατάλλθλο για τθν θλικία των μακθτϊν. Για τθ Γ’ και Δ’ τάξθ Δθμοτικοφ τα 

βιβλία είναι αρκετά καλά και με τον εμπλουτιςμό τουσ με άλλεσ δραςτθριότθτεσ και υλικό 

κρίνονται ικανοποιθτικά από τουσ εκπαιδευτικοφσ. Το αντίκετο με τα βιβλία τθσ Ζ και ΣΤ’ 

Δθμοτικοφ και  όλων των τάξεων Γυμναςίου, τα οποία ζχουν δυςκολίεσ, δεν ζχουν ςυνζχεια 

με τα προθγοφμενα και δεν βοθκοφν ςτθν επίτευξθ του επικυμθτοφ επιπζδου 

Γλωςςομάκειασ. Για το Γενικό  Λφκειο, το νζο υλικό κρίνεται κατάλλθλο ωσ προσ τθ 

κεματολογία και τθ μεκοδολογία. Πμωσ, ο βακμόσ δυςκολίασ και το μεγάλο μζγεκοσ των 

κειμζνων δυςκολεφουν τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθ διδαςκαλία και υπάρχει ανάγκθ 

διαφοροποίθςθσ ι τροποποίθςθσ  των κειμζνων και  εμπλουτιςμόσ των δραςτθριοτιτων με 

υλικό από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Για τα ΕΡΑ.Λ. θ δθμιουργία νζου υλικοφ για όλουσ 

τουσ τομείσ είναι αναγκαία προκειμζνου να αντικαταςτακεί το παλιό και παρωχθμζνο 

υλικό. 

 

Παιδαγωγικό κλίμα και λειτουργία ςχολικισ μονάδασ:  

 Φπαρξθ ψυχολόγων ςε μόνιμθ βάςθ ςε όλα τα ςχολεία. 

 Χρειάηεται να γίνει αναμόρφωςθ τθσ διάρκειασ των διδακτικϊν ωρϊν των διαλειμμάτων 

και του αρικμοφ των. Θ ςυμπλιρωςθ του ωραρίου των εκπαιδευτικϊν ςε πολλζσ ςχολικζσ 

μονάδεσ δεν ςυμβάλει ςτθν ανάπτυξθ καλοφ παιδαγωγικοφ κλίματοσ. Αντίςτοιχα 

κεωροφμε ότι οι διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων κα πρζπει να ζχουν πολφ μικρό 

διδακτικό ωράριο, λόγω των πολλαπλϊν τουσ υποχρεϊςεων ςτο διοικθτικό ζργο και ςτθ 

ςυμβολι τουσ ςτθν δθμιουργία και διατιρθςθ ομαλοφ παιδαγωγικοφ κλίματοσ. 

 Ζγκαιρθ τοποκζτθςθ εκπαιδευτικϊν ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ, ϊςτε να γίνεται το αυτονόθτο: 

ουςιαςτικι ζναρξθ λειτουργίασ των μακθμάτων τον Σεπτζμβριο. 

 Ραροχι κινιτρων ςτουσ εκπαιδευτικοφσ, ϊςτε να προτιμοφν τθν τοποκζτθςθ ςτο Νότιο 

Αιγαίο, όπου το 50% ςχεδόν των εκπαιδευτικϊν είναι αναπλθρωτζσ/τριεσ, ςτοιχείο το 

οποίο δε διαςφαλίηει τθν ποιότθτα ςτθν παρεχόμενθ εκπαίδευςθ, γιατί είτε δεν 

αναλαμβάνουν υπθρεςία λόγω ςυνκθκϊν είτε γιατί εκ των πραγμάτων τοποκετοφνται πολφ 

αργά (π.χ. τον Δεκζμβριο). 
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 Επιμόρφωςθ ςτελεχϊν με ςτόχο τθ διαμόρφωςθ κουλτοφρασ ςυνεργαςίασ και άρςθσ τθσ 

εςωςτρζφειασ. 

 Διαμόρφωςθ δικτφων ςυνεργαςίασ και κοινοτιτων μάκθςθσ με ςτόχο τθ ςυλλογικι 

αντιμετϊπιςθ των εκπαιδευτικϊν προκλιςεων και ευκαιριϊν για φπαρξθ ποιότθτασ ςτο 

εκπαιδευτικό ζργο και ςτο ςχολείο. 

 Ενδυνάμωςθ των καινοτομιϊν ςτο ςχολείο με ςυνακόλουκθ ενδυνάμωςθ των 

εκπαιδευτικϊν που δουλεφουν με μεράκι προσ αυτι τθν κατεφκυνςθ. 

 Διαμόρφωςθ ουςιαςτικισ πολιτικισ για το χαρτοφυλάκιο επαγγελματικισ πορείασ και 

εξζλιξθσ των εκπαιδευτικϊν, το παρατθρθτιριο επιμόρφωςθσ και ςυνεχιηόμενθσ 

εκπαίδευςθσ των εκπαιδευτικϊν, δράςεισ οι οποίεσ είχαν ενταχκεί ςτο τεχνικό δελτίο 

ενζργειασ 1.3.α «Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν» (Β’ Κ.Ρ.Σ.) και ουδζποτε υλοποιικθκαν. 

 Ριςτοποίθςθ των φορζων επιμόρφωςθσ, των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ, των 

περιεχομζνων των προγραμμάτων επιμόρφωςθσ και των επιμορφωτϊν/τριϊν, ϊςτε θ 

επιμόρφωςθ που παρζχεται να εντάςςεται ςε ζνα ευρφτερο πλαίςιο αναγκϊν. 

 

Ενςωμάτωςθ μακθτϊν/τριϊν με ιδιαίτερεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ (λειτουργικόσ 

αναλφαβθτιςμόσ, μακθςιακζσ δυςκολίεσ):  

 Οι ενζργειεσ για τθν ενςωμάτωςθ των μακθτϊν/τριϊν με ιδιαίτερεσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ 

αποφζρουν περιςςότερο όταν γίνονται ζγκαιρα, κυρίωσ ςτισ πρϊτεσ τάξεισ του Δθμοτικοφ. 

Δυςτυχϊσ όμωσ υπάρχουν αρκετζσ περιπτϊςεισ μακθτϊν/τριϊν με μακθςιακζσ δυςκολίεσ, 

που δεν ζχουν παραπεμφκεί για εξζταςθ ςτα ΚΕΔΔΥ από τθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ. Θ 

βαςικι αιτία είναι ότι με το υπάρχον κεςμικό πλαίςιο οι μακθτζσ/ριεσ μποροφν να 

παραπεμφκοφν για να εξεταςτοφν ςτα ΚΕΔΔΥ μόνο με τθ ςφμφωνθ γνϊμθ του γονζα ι 

κθδεμόνα. Ο κεςμόσ τθσ παράλλθλθσ ςτιριξθσ προςφζρει πολλά ςτουσ μακθτζσ/τριεσ ςτθ 

Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ. Ο κεςμόσ τθσ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ είναι πολφ χριςιμοσ, 

τα τελευταία χρόνια όλο και περιςςότεροι μακθτζσ τον ζχουν ανάγκθ. Χρειάηεται όμωσ να 

ξεκινά ζγκαιρα, οι μακθτζσ που κα ςυμμετζχουν κα μποροφν να προτείνονται από το 

ςχολείο με τισ πρϊτεσ ενδείξεισ χαμθλισ επίδοςθσ αρκετά πριν το βακμό του πρϊτου 

τριμινου. 

 Ζνταξθ όλων των μακθτϊν/τριϊν ςτθ ςχολικι ηωι και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων ςχολικισ 

βίασ κ.τ.λ.). Τα προγράμματα για τθν αντιμετϊπιςθ των φαινομζνων εκφοβιςμοφ ζχουν 

δϊςει πολφτιμο υλικό. Κεωροφμε ότι το υλικό για τον ιςότιμο διαμεςολαβθτι είναι πολφ 

χριςιμο. Χρειάηεται όμωσ να γίνει επιμόρφωςθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ για να μπορζςουν να 

αξιοποιιςουν το υλικό αυτό. 

 Ροιότθτα και πειραματιςμοί ςτθν εκπαίδευςθ ςθμαίνει ςτθν πράξθ ςχολεία με χϊρουσ 

δυνατότθτασ ουςιαςτικϊν παρεμβάςεων. Με βάςθ τθ ςυνεργαςία με τουσ Συλλόγουσ 

Διδαςκόντων και Διευκυντζσ/ ντριεσ φαίνεται ότι ςτα Δωδεκάνθςα και ιδιαίτερα ςτθ όδο, 

Κω, Κάλυμνο, ο αρικμόσ των μακθτϊν/τριϊν ανά ςχολικι μονάδα γενικισ δευτεροβάκμιασ 

εκπαίδευςθσ είναι τόςο μεγάλοσ, ϊςτε αφενόσ ζχει αυξθκεί υπερβολικά ο αρικμόσ 

μακθτϊν/τριϊν ανά διδακτικό τμιμα, αφετζρου, προκειμζνου να ικανοποιθκεί το αίτθμα 
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φοίτθςθσ ζχουν μετατραπεί ςε αίκουςεσ διδαςκαλίασ εργαςτιρια Τεχνολογίασ, Αίκουςεσ 

Καλλιτεχνικϊν, χϊροι Βιβλιοκικθσ (εκτόσ εκείνων που είχαν χρθματοδοτθκεί από το ΕΣΡΑ), 

αίκουςεσ πολλαπλϊν χριςεων, ακόμθ και εργαςτιρια Φυςικϊν Επιςτθμϊν. Τα μόνα που εξ 

ανάγκθσ δεν ζχουν πειραχκεί είναι τα εργαςτιρια υπολογιςτϊν. Κα πρζπει να προβλεφτεί 

ςυνεργαςία των υποςτθρικτικϊν δομϊν για τθν ςε βάκοσ εξζταςθ του ηθτιματοσ με τθν 

επανεξζταςθ ενόσ επικαιροποιθμζνου χωροταξικοφ ςχεδίου, το οποίο να λειτουργεί ςτθν 

πράξθ, ϊςτε να προκφψει ανακεωρθμζνοσ αρικμόσ μακθτϊν/τριϊν ανά ςχολείο και 

ςυγχρόνωσ πρόβλεψθ αφενόσ προςκικθσ αικουςϊν ςτα υπάρχοντα ςχολεία, αφετζρου 

χωροκζτθςθσ και ίδρυςθσ νζων. Κατόπιν τοφτων, με τισ αποκεντρωμζνεσ δομζσ τθσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ. 

 Γενικά, χρειάηεται ςυςτθματικι μελζτθ, κα προτείναμε, επιχειρθςιακι ζρευνα ϊςτε να 

εντοπιςτοφν όλα τα προβλιματα και να προτακοφν ορκολογιςτικζσ και βζλτιςτεσ λφςεισ, 

παρακολουκϊντασ το ςχολείο από τθν πλευρά του μακθτι. Ραράλλθλα πιςτεφουμε ςτθν 

ανάπτυξθ κεςμικοφ διαλόγου μεταξφ τθσ Θγεςίασ του υπουργείου και των ςτελεχϊν τθσ 

εκπαίδευςθσ ςε αποκεντρωμζνο επίπεδο. Χρειάηεται  επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν 

(εντόσ εργαςιακοφ ωραρίου) ςτισ ςυνκετικζσ εργαςίεσ, οι εκπαιδευτικοί δείχνουν 

ενδιαφζρον κεωροφν όμωσ ότι κζλουν μεγαλφτερθ υποςτιριξθ. Οι αλλαγζσ που ζγιναν ςτο 

Γυμνάςιο αποδείχκθκε πωσ είναι κετικζσ. Χρειάηεται τζτοιεσ αλλαγζσ να ενιςχυκοφν, να 

δοκεί χϊροσ για πρωτοβουλίεσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ, ϊςτε το ςχολείο να γίνει ελκυςτικό. 

Κα ιταν καλό να δθμιουργθκοφν πειραματικά ςχολεία ανά νομό με μερικι αρχικι 

ελευκερία ςτο ςχεδιαςμό του αναλυτικοφ προγράμματοσ και τθν κακοδιγθςθ και εποπτεία 

των ΣΕΕ. Κεωροφμε ότι για τθν βελτίωςθ τθσ Εκπαίδευςθσ απαιτείται: Εμπιςτοςφνθ ςτον 

εκπαιδευτικό, απλοφςτευςθ τθσ νομοκεςίασ, περιςςότερθ αυτονομία ςτθ ςχολικι μονάδα 

αναφορικά με το αναλυτικό πρόγραμμα ςπουδϊν. Χρειάηεται μζριμνα για όλουσ τουσ 

μακθτζσ, μακιματα επιλογισ, φροντίδα και υποςτιριξθ όλων των μακθτϊν/τριϊν, δίχωσ 

να αποτελοφν εξαίρεςθ οι πλζον προχωρθμζνοι/εσ  μακθτζσ/τριεσ. 

 

 

 

 

 

  


