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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Το 2ο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Νοτίου Αιγαίου συνιστά 

την περιφερειακή δομή εκπαιδευτικής υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου με περιοχή ευθύνης τα 

Δωδεκάνησα και έδρα τη Ρόδο. Αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων και υποστηρίζεται στο έργο της από το Ι.Ε.Π. και τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

 Η έκθεση αποτίμησης του ετήσιου προγραμματισμού διαμορφώνεται και αποτυπώνεται από 

την Ολομέλεια του φορέα και υποβάλλεται, δια του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, στο 

Ι.Ε.Π. και στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τη λήξη του σχολικού έτους (σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 12 του ΦΕΚ 4299/2018).  

 Η έκθεση αποτίμησης του ετήσιου προγραμματισμού του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου για τη 

χρονιά 2019-2020 αναπτύχθηκε στους άξονες που αφορούν στην αποστολή των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., όπως 

αυτοί περιγράφονται τόσο στον ιδρυτικό τους Νόμο 4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών 

υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όσο και 

στην ΥΑ 158733/ΓΔ4 «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού 

Έργου» (ΦΕΚ 4299/2018). Συγκεκριμένα, οι άξονες αυτοί είναι: 

1. Συντονισμός και Υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών 

μονάδων καθώς και των Ε.Κ., και Επιστημονική και Παιδαγωγική υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών 

2. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς, (ΑΕΙ, κτλ.) και Συντονισμός των Υποστηρικτικών Δομών 

(ΚΕ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., Ε.Κ.Φ.Ε., Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών) 

3. Οργάνωση Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών- Θεματικοί άξονες των επιμορφωτικών δράσεων 

των ΣΕΕ- Συμμετοχή των ΣΕΕ σε συνέδρια, επιστημονικές/κοινωνικές/πολιτιστικές ημερίδες, 

εκδηλώσεις, δράσεις, δημοσιεύσεις και διοργάνωση ημερίδων- Συμμετοχή των ΣΕΕ σε 

Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές 

4. Οργανωτικά ζητήματα – Προβλήματα 

5. Λύσεις που δόθηκαν 

6. Προτάσεις 
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                                                    Α. ΔΡΑΣΕΙΣ 
 

  

  Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι δράσεις που υλοποιήθηκαν από το 2ο ΠΕΚΕΣ Ν. 

Αιγαίου, βάσει των παρακάτω αξόνων: 

  

1. Συντονισμός και Υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των δημόσιων και ιδιωτικών σχολικών 

μονάδων καθώς και των Ε.Κ., και Επιστημονική και Παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

2. Συνεργασία με Υπηρεσίες, Φορείς, ΑΕΙ, κτλ και  Συντονισμός των Υποστηρικτικών Δομών (ΚΕ.Σ.Υ., 

Κ.Ε.Α., Ε.Κ.Φ.Ε., Υπευθύνων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, Υ.Φ.Α.Σ.Α.) 

3. Οργάνωση επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

4. Συμμετοχή σε συνέδρια, επιστημονικές/κοινωνικές/πολιτιστικές ημερίδες, εκδηλώσεις, δράσεις, 

δημοσιεύσεις και διοργάνωση ημερίδων 

5.Συμμετοχή σε Ομάδες Εργασίας και Επιτροπές 
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1. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Κ., ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

 Ένας σημαντικός άξονας δράσης του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου ήταν αυτός που αφορούσε 

στον συντονισμό και στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου τόσο των δημόσιων και ιδιωτικών 

σχολικών μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης όσο  και των Ε.Κ., καθώς και η 

επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών, και κάλυψε τα παρακάτω πεδία 

δράσης. 

  

1.1 Προγραμματισμένες επισκέψεις στις σχολικές μονάδες 

 Το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου, μέσω των ΣΕΕ, επικοινώνησε με τον προσφορότερο τρόπο με 

όλες τις σχολικές μονάδες Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης 

με σκοπό τη γνωριμία των Σ.Ε.Ε. με τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων επιστημονικής και 

παιδαγωγικής ευθύνης τους, αλλά και με την ευρύτερη σχολική κοινότητα (γονείς και μαθητές) για 

θέματα που τους απασχολούν, καθώς και για την ανάδειξη επιμορφωτικών αναγκών και πιθανών 

προτάσεων για πρόληψη και αντιμετώπιση ζητημάτων. Πιο συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν: 

● Ενημερωτικές/επιμορφωτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης του 2ου 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου.  

● Επιμορφωτικά σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου σε 

συνεργασία με εξωτερικούς φορείς. 

● Επισκέψεις για την εξέλιξη του προγράμματος της διδακτέας ύλης των πανελλαδικώς 

εξεταζόμενων μαθημάτων. 

● Υποστηρικτικές συναντήσεις με εκπαιδευτικούς για επίλυση αποριών σχετικά με την 

κατάθεση των αιτήσεών τους στον ΑΣΕΠ. 

 

1.2 Υποστήριξη εκπαιδευτικού έργου για θέματα είτε διδακτικά είτε παιδαγωγικά 

 Για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου 

ακολουθήθηκαν διάφορες πρακτικές όπως: 

● Διοργάνωση ευρέος φάσματος επιμορφώσεων και δράσεων με στόχο την εξοικείωση σε 

θέματα διδακτικής και μεθοδολογίας βάσει των Προγραμμάτων Σπουδών στα διδακτικά 

αντικείμενα που άπτονται της αρμοδιότητας των ΣΕΕ του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου. 

● Υποστήριξη εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου και ενδυνάμωσης 

μεμονωμένων εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων ευθύνης. 

● Ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών ως προς την ανάληψη πρωτοβουλιών και ανάπτυξη 

καινοτόμων δράσεων και συνεργασιών για τη βελτιστοποίηση της παιδαγωγικής και 
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διδακτικής πράξης και την επίτευξη των εκπ/κών σκοπών επικεντρωμένες στο πλαίσιο της 

«αειφορίας». 

● Υποστήριξη για τη διεξαγωγή Διαγωνισμών, όπως διαγωνισμός  με πειράματα EUSO, διεθνής 

διαδικτυακός μουσικός διαγωνισμός «Viva Maestro» της Ακαδημίας Τεχνών της Μόσχας, 

διαγωνισμός «Live Virtual Concert» με συμμετοχές μαθητών/μαθητριών μουσικής από 

διάφορες χώρες όλου του κόσμου.  

● Αποστολή εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού. 

● Αποστολή ενημερωτικών επιστολών προς εκπαιδευτική κοινότητα. 

● Καθημερινή διαδικτυακή και τηλεφωνική επικοινωνία, ειδικότερα την περίοδο της εξΑ 

εκπαίδευσης. 

● Σχετικές αναρτήσεις στον εκπαιδευτικό ιστότοπο των ΣΕΕ, αλλά και σε ιστότοπους που 

δημιουργήθηκαν για την ενίσχυση και υποβοήθηση του έργου των εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα 

κατά την περίοδο του Covid-19. 

● Στο πλαίσιο της Υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, με την αναπροσαρμογή της 

διαδικασίας της παραπομπής των μαθητών/τριών στο ΚΕΣΥ και με την πρόσκληση από τις 

σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκε επικουρικά υποβοήθηση 

σε εκπ/κούς ΠΕ70 στον σχεδιασμό βραχυχρόνιου τριμηνιαίου προγράμματος παρέμβασης 

και ιδίως σε σχολεία που δεν λειτουργούσε Τμήμα Ένταξης (δεν υπήρχε εκπ/κός ειδικής 

αγωγής). Έγινε συνεργασία με τους/τις εκπ/κούς στη σύνταξη προγραμμάτων παρέμβασης, 

τα οποία και εφαρμόστηκαν παράλληλα με το πρόγραμμα της τάξης κατά το πρώτο τρίμηνο 

της εκπ/κής διαδικασίας (στη συνέχεια άλλαξε η διαδικασία παραπομπής των 

μαθητών/τριών- επανήλθε η αυτόματη παραπομπή). 

 

 

1.3 Επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση σε α) Διευθύντριες/-ές και Προϊσταμένες/-ους 

β) Συλλόγους Διδασκόντων και γ) Συλλόγους Γονέων 

● Συνάντηση με Διευθυντές των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου με θέματα τη 

διαχείριση κρίσεων στη σχολική τάξη, τις νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την 

αντιμετώπισή τους. 

● Τακτικές συναντήσεις με Διευθυντές/-ντριες σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου για 

ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την καλύτερη λειτουργία των σχολικών μονάδων. 

● Δια ζώσης επισκέψεις στα σχολεία με θέματα ενδυνάμωσης, ενθάρρυνσης, υλοποίησης του 

εκπαιδευτικού προγραμματισμού, επιμόρφωσης σε θέματα νομοθετικά και διοικητικά με 

Διευθυντές και Συλλόγους. 

● Στο πλαίσιο εφαρμογής καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων και συμβουλευτικής 

υποστήριξης σε θέματα εκπαιδευτικής λειτουργίας και παιδαγωγικής πρακτικής κατά την εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση. Ενθάρρυνση για ανάληψη πρωτοβουλιών και ανάπτυξη 
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καινοτόμων δράσεων και συνεργασιών για τη βελτιστοποίηση της παιδαγωγικής και 

διδακτικής πράξης και την επίτευξη των εκπ/κων σκοπών. 

● Επικοινωνία με γονείς για θέματα μαθησιακών δυσκολιών. 

 

 

1.4 Στοχευμένες επισκέψεις -επικοινωνία για τη διαχείριση κρίσεων και την επίλυση 

προβλημάτων 

 Οι στοχευμένες επισκέψεις σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκαν με στόχο τη διερεύνηση συμβάντων όπου εμπλέκονταν μαθητές, 

γονείς και εκπαιδευτικοί και στη συμβολή της αποκατάστασης και της διατήρησης του καλού 

κλίματος και της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά 

τη διάρκεια του σχολικού έτους είχαν σχέση με προβλήματα συμπεριφοράς και βίας 

μαθητών/τριών, μαθησιακών δυσκολιών, σχολικού εκφοβισμού, παράπονα γονέων που 

αφορούσαν συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας, καταγγελίες για αντιπαιδαγωγική 

συμπεριφορά εκπαιδευτικών, καταγγελία για παραμέληση εποπτείας μαθητή, καταγγελία για 

απρεπή συμπεριφορά εκπαιδευτικού σε μαθητή. 
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2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΦΟΡΕΙΣ, (ΑΕΙ, ΚΤΛ.) ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 

ΔΟΜΩΝ (ΚΕ.Σ.Υ., ΚΠΕ-Κ.Ε.Α., Ε.Κ.Φ.Ε., ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ, 

ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ) 

  

 Στον άξονα αυτό παρουσιάζονται οι συνεργασίες του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου που 

πραγματοποιήθηκαν τόσο με υπηρεσίες και φορείς όσο και με επιστημονικές ενώσεις και άλλες 

υποστηρικτικές δομές. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. 

Αιγαίου ανέπτυξε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το ΚΕΣΥ Ρόδου (Τμήμα 

επαγγελματικού προσανατολισμού) για τη διοργάνωση Ημερίδας Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού  με τίτλο «Διερευνώντας τις επαγγελματικές κατευθύνσεις» για μαθητές από Γ΄ 

Γυμνασίου έως και Γ΄ Λυκείου. Επίσης, συνεργάστηκε με το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας 

και Διδακτικής μηχανικής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. Επιπλέον, το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου συνεργάστηκε με το Πανεπιστημίου Αιγαίου στις 

δράσεις των Προγραμμάτων Ψυχικής και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 Πέρα από τη συνεργασία με ΑΕΙ, το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου συνεργάστηκε και με τους 

εποπτευόμενους φορείς. Έτσι, υπήρξε συνεργασία με τον υπεύθυνο ΚΕΠΛΗΝΕΤ για τη διοργάνωση 

εξ αποστάσεως σεμιναρίων για ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς από νησιά της Δωδεκανήσου και 

των Κυκλάδων μέσω της πλατφόρμας Big Blue Button του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, 

συνεργασία με ΕΚΦΕ Κω και Ρόδου, με ΚΕΑ-ΚΠΕ Πεταλούδων και Φ.Α.ΣΧ.Α. Π.Ε. και Δ.Ε. 

Δωδεκανήσου. Επιπρόσθετα, το 2ο ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου συνεργάστηκε με τα ΚΕΣΥ Ρόδου, Κω και 

Καλύμνου για ενημέρωση διευθυντών σχετικά με τον τρόπο παραπομπής παιδιών με μαθησιακές 

δυσκολίες για αξιολόγηση, όπως και με τους υπεύθυνους των Δομών για τους Πρόσφυγες, κα 

Μαυρομάτη Ιωάννα και κ. Μιγγιάνη Βασίλειο πάνω σε θέματα που αφορούν στους πρόσφυγες και 

την ομαλή ένταξη στις Σχολικές Μονάδες της Λέρου. Επίσης, πραγματοποίησε σειρά βιωματικών 

εργαστηρίων σε σχολικές μονάδες της νήσου Κω σε συνέργεια με το ΚΕΣΥ Κω με αντικείμενο την 

εκπαιδευτική συμπερίληψη και την ευχερή διαχείριση περιπτώσεων μαθησιακών δυσκολιών από 

την πλευρά των εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων γενικής παιδείας. 

 Ένα άλλο επίπεδο συνεργασιών αποτέλεσαν οι συνέργειες του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου με 

φορείς της Ρόδου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων νησιών και περιοχών, όπως η συνεργασία 

με το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για τη συνδιοργάνωση Ημερίδας 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Σημαντικές, επίσης ήταν οι συνεργασίες με Κοινωνικούς 

Λειτουργούς και Ψυχολόγους των υποστηρικτικών δομών της Περιφέρειας και του Δήμου Ρόδου και 

με την πρέσβειρα του Teachers4Europe. 

 Το πλαίσιο των συνεργασιών του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου συμπεριλαμβάνει και άλλες 

συνεργασίες και συγκεκριμένα τη συνεργασία με το Ίδρυμα Σταματίου, με την Ελληνική 

Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ), με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με το Διεθνές Δίκτυο για 

την ΠΕ /ΕΑΑ «MEdIES», με το ΙΤΥΕ και το ΙΕΠ στο πλαίσιο της πράξης «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των Ψηφιακών Τεχνολογιών στη Διδακτική Πράξη (Επιμόρφωση 

Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε.), με την καλλιτεχνική διευθύντρια (Victoria Rile) του φεστιβάλ Treasures of 

Greece για υλοποίηση σεμιναρίων (master class) οργάνων, φωνής και ορχήστρας για 

εκπαιδευτικούς και μαθητές Μουσικού σχολείου Ρόδου, με τον καλλιτεχνικό διευθυντή (τον 
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διεθνούς φήμης τενόρο Δημήτρη Τηλιακό) του  Canto human voice festival για την προετοιμασία 

Φεστιβάλ, με τον καλλιτεχνικό διευθυντή Εθνικής Λυρικής Σκηνής για παροχή δωρεάν 

οπτικοακουστικού υλικού στους μαθητές  των σχολείων της Περιφέρειας και με την Εφορεία 

Αρχαιοτήτων. 

          Το 2ο ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου συνεργάστηκε με το 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής στο πλαίσιο του Προγράμματος 

του Ινστιτούτου Ζωντανών Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης με θέμα “Supporting all language 

teachers in improving language teaching and developing plurilingual competences for all learners” 

και με στόχο τη διαμόρφωση κοινών δράσεων κατά το σχολικό έτος 2020-2021.  

             Επιπλέον, το 2ο ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου, συνεργάστηκε συστηματικά με το Μορφωτικό Τμήμα της 

Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα τόσο για τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων και 

πρωτοβουλιών όσο και για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου. Συγκεκριμένα, συνσχεδίασε προγράμματα ERASMUS+, τα οποία υποβλήθηκαν 

μέσω της Γαλλικής εθνικής αρχής, εγκρίθηκαν και ενέπλεξαν 5 σχολικές μονάδες της Ρόδου με 

προϋπολογισμούς για καθεμιά 20-29.000 ευρώ. Σε επίπεδο επιμόρφωσης και υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας, ως προς τη διαχείριση της ψηφιακής τάξης και των ψηφιακών 

εργαλείων κατά την σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, σχεδιάστηκε και 

υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα 15 ωρών σε συνεργασία με το ειδικευμένο 

κέντρο CAVILAM-VICHY (14-16/4/20), καθώς και Θερινό Σχολείο (29/6-3/7/20) με το Κέντρο 

Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας της Besançon του Πανεπιστημίου Franche-Comté διάρκεια: 25 ώρες). 

             Επιπρόσθετα, το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου συμμετείχε σε συσκέψεις με την Περιφερειακή 

Διευθύντρια και τους Δ/ντές Εκπαίδευσης, καθώς και με τους Προϊσταμένους των ΚΕΣΥ και 

συνεργάστηκε με τους Δ/ντες Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Δωδ/σου και Ν. Κυκλάδων και τα 

υπόλοιπα ΠΕΚΕΣ της χώρας. 

 Τέλος, το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου πραγματοποίησε έντεκα (11) Ολομέλειες κατά τη σχολική 

χρονιά 2019-2020. 
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3. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 έλαβαν χώρα πάνω από 200 επιμορφώσεις, 

προγράμματα, ημερίδες κ.λπ., που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν για τους εκπαιδευτικούς των 

σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης του 

2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου, που καλύπτει τους νομούς Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και Κρήτης. Πιο 

συγκεκριμένα, οι άξονες πάνω στους οποίους στηρίχθηκαν οι επιμορφώσεις, τα προγράμματα, οι 

ημερίδες κ.λπ, συνοψίζονται στις παρακάτω θεματικές: 

● Σχολείο και Σχολική Ζωή. Σχέσεις του σχολείου με την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, 

πρωτοβουλίες  και δράσεις  των μελών της σχολικής κοινότητας, υλικοτεχνική υποδομή 

(εξοπλισμός, κτίριο, αίθουσες, ύπαρξη χώρων βιβλιοθήκης, σίτισης, εργαστηρίων, γραφείων, 

κ.α.) σε σχέση με την εξυπηρέτηση των αναγκών της σχολικής κοινότητας.  

● Λειτουργία Σχολείου και Εκπαιδευτικές Διαδικασίες. Οργανωτικός σχεδιασμός για την 

αποδοτικότερη διοικητικά λειτουργία του σχολείου, συνεργασία μεταξύ σχολείου και δομών 

υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ 

εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών. 

● Οργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για γονείς, με στόχο την ενημέρωσή τους σε θέματα 

που αφορούν το γονεϊκό τους ρόλο και τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς.  

● Αξιοποίηση του υλικού και του εξοπλισμού των βιβλιοθηκών. 

● Διαχείριση σχολικής τάξης. 

● Μαθησιακές δυσκολίες. 

● Διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

● Διδακτική μεθοδολογία. 

● Αναλυτικά προγράμματα ανά γνωστικό αντικείμενο 

● Διδακτικά σενάρια. 

● Διαμόρφωση εναλλακτικού διδακτικού υλικού 

● Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων για τη δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία 

● Επιθετική συμπεριφορά στην εφηβική ηλικία. 

● Ομάδες εργασίας – Διαφοροποιημένες/Εναλλακτικές/Καινοτόμες Διδακτικές Προσεγγίσεις. 

● Χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών. 

● Θέματα Ειδικής Αγωγής. 

● Εφαρμογή της ΜΝΑΕ. 

● Η δημιουργική γραφή στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

● Η Αξιολόγηση ανά διδακτικό αντικείμενο. 

● Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα. Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι, ατομική και κοινωνική 

ανάπτυξη μαθητών/τριών, φοίτηση και σχολική διαρροή μαθητών/τριών. 

● Διδασκαλία και Βαθμολόγηση γραπτών Πανελλαδικών Μαθημάτων. 

● Κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΙΕΠ. 

● Παρουσίαση Διδακτικών  Σεναρίων, Αναστοχαστική Πρακτική (Reflective Practice).  

● Σχολική Διαρροή και Παραβατικότητα. 

● Διαμόρφωση δικτύων συνεργασίας στις σχολικές μονάδες και μεταξύ σχολικών μονάδων. 
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● Κοινότητες μάθησης και διαμόρφωση πλαισίων συνεργειών. 

● Αξιοποίηση εναλλακτικού διδακτικού υλικού. 

● Σχεδιασμός προσωπικού υλικού συμβατού με τις συγκεκριμένες ανάγκες της τάξης. 

● Ετήσιος προγραμματισμός και διάρθρωση υλικού που να αξιοποιείται πολλαπλά. 

● Σενάρια διδασκαλίας με ΤΠΕ, ψηφιακά παιχνίδια και η επίδρασή τους. 

● Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες. 

● Σχεδιασμός προγραμμάτων και σχεδίων εργασίας (project management). 

● Ανταλλάσσω, μοιράζομαι επιμορφωτικές γνώσεις και εμπειρίες, συνδιαμορφώνω μοντέλα 

αλληλομάθησης με τους συναδέλφους. 

● Σχολικός εκφοβισμός, επίλυση συγκρούσεων στη σχολική μονάδα: προσεγγίσεις μέσω της 

επιμόρφωσης ομάδων ομηλίκων (προσεγγίσεις bottom up). 

● Επιμορφωτικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια της αναστολής λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων λόγω κορωνοϊού με θέμα τη διοργάνωση της μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως 

ασύγχρονης και σύγχρονης διδασκαλίας σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα που άπτονται της 

αρμοδιότητας των ΣΕΕ του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου. 

● Βελτιστοποίηση της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης και επίτευξη των εκπ/κων σκοπών 

επικεντρωμένες στο πλαίσιο της «αειφορίας». 

● Εθελοντισμός – Αλληλεγγύη – Ενεργός Πολιτειότητα. 

● Διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση. 

● Επαυξημένη Πραγματικότητα. 

● Κοινωνιόγραμμα. 

● Λειτουργία και καλές πρακτικές στα ΤΥ – ΖΕΠ. 
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4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΕ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ, 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ 

 

 Στο πεδίο αυτό καταγράφεται η συμμετοχή του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου σε συνέδρια 

και ημερίδες, καθώς και οι δημοσιεύσεις και διοργάνωση ημερίδων που πραγματοποίησε. 

 Πιο συγκεκριμένα, συμμετείχε σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια (ΠΑΠΕΔΕ, ΕΕΠΕΚ, 5ο 

Διεθνές Συνέδριου ΙΑΚΕ, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέου Παιδαγωγού, ΕΚΕΔΙΣΥ, Ελληνικής 

Μαθηματικής Εταιρείας, 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Παγκόσμιας Ένωσης Καθηγητών Γαλλικής 

Γλώσσας, της ΈΕΦ κ.ά.) με εισηγήσεις πάνω σε θέματα διδακτικού και παιδαγωγικού ενδιαφέροντος 

και δημοσίευσε άρθρα σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (Μέντωρ, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών 

Θεμάτων, Θεωρία και Έρευνα στις Επιστήμες της Αγωγής, Σύγχρονη Κοινωνία Εκπαίδευση και 

Ψυχική Υγεία κ.ά.). Ενδεικτικά αναφέρονται1: 

● Εισήγηση με θέμα: «Αειφορία στο σχολείο: Αποσαφήνιση της έννοιας, παρουσίαση των 17 

στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ΟΗΕ», στο πλαίσιο του θεματικού-επιμορφωτικού εξΑ 

σεμιναρίου εκπ/κών με τίτλο: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο μαθησιακό σχεδιασμό με 

χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση για 

την Αειφορία». 

● Εισήγηση με θέμα: «Ο ρόλος του Νοσηλευτή ως μέλος της διεπιστημονικής ομάδας στη 

διαχείριση της Σκλήρυνσης κατά πλάκας». Η ομιλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 

Ημερίδας που συνδιοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας και το 

4ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ηρακλείου με θέμα: «Ολιστική προσέγγιση στη Σκλήρυνση κατά      

πλάκας». 

● Συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό  διαγωνισμό Αριστείας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 2020 σε 

συνεργασία με το Ε.Κ Ρεθύμνου. 

● Εισήγηση με θέμα: «Συμμετοχική δραστηριοποίηση εκπαιδευτικών στην ΕξΑΕ. Η περίπτωση 

της Ο.Σ.Ε ΠΕ87 Ν. Αιγαίου και Κρήτης» στην  Τηλε- Διημερίδα «Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

και Σχολική Πραγματικότητα» 25-26/4/2020. 

● Εισήγηση με θέμα «Μοντέλα Αναστοχαστικής Πρακτικής με εφαρμογή στα εργαστήρια των 

ΕΠΑ.Λ» στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, 

ΕΕΠΕΚ,16,17,18/10/2020 Λάρισα. 

● Εισήγηση στο 5rd International Conference on Advances in Education and Social Sciences, 

ADVED 2019- Istanbul, Turkey, October 2019. 

● Εισήγηση στο International Conference on “Business, Economics, Social Sciences & 

Humanities”, Paris, France, January 11-12. 

● Εισηγήσεις στο 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση 

και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα», Ηράκλειο 10-12 Ιουλίου 2020. 

                                                           
1 Αναλυτικά και λεπτομερώς, όλες οι σχετικές δράσεις των ΣΕΕ, αναφέρονται στις ατομικές εκθέσεις απολογισμού του 

εκπαιδευτικού – παιδαγωγικού τους έργου, τις οποίες έχουν καταθέσει στο 2ο ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου  
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● Εισηγήσεις στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Αξιοποίηση της Τεχνολογίας της πληροφορίας και 

της Επικοινωνίας στα σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση», διαδικτυακά  3-4-5 Ιουλίου 2020. 

● Εισηγήσεις στο Πανελλήνιο Συνέδριο «Το πολυπολιτισμικό σχολείο στον 21ο αιώνα: 

Διδακτικές μέθοδοι, εφαρμοσμένες πρακτικές και πολιτισμικές δεξιότητες, Κέρκυρα 4-6 

Οκτωβρίου 2019. 

● Εισήγηση στο 2ο Ευρωπαϊκό Συμπόσιο Μουσικών Σχολείων στη Βιέννη με θέμα: «The 

collaboration among schools as a prerequisite for students’ artistic development: The case of 

the Music School of Rhodes» στο 2nd European Music School Symposium 2019 που 

διοργανώνεται στο University of Music and Performing Arts στη Βιέννη στις 10 και 

11/10/2019. 

●  Συμμετοχή στο διαγωνιστικό μέρος του 4th international Festival Treasures of Greece και 

βράβευση μαθητή (Grand prix) και απονομή βραβείου διδάσκοντα. 

● Συμμετοχή στο Διαδικτυακό Σεμινάριο Become the Next eSafety Champion από 21/10 ως 

27/11 της European Schoolnet Academy (20 ώρες). 

● Συμμετοχή στο 54ο Ιστοσεμινάριο - Προσωπικά Δεδομένα και Κοινωνικά Δίκτυα ως μια 

πρόκληση στον Κυβερνοχώρο. 

● Εισήγηση στο Ψηφιακό Συνέδριο: Σύγχρονη Κοινωνία Εκπαίδευση και Ψυχική Υγεία «Η 

έρευνα στην εποχή του Κορωναϊού» που διεξήχθη από 3/7/20 έως και 5/7/20 με θέμα 

“Κοινωνικές επιδράσεις της μουσικής: μελέτη περίπτωσης ορχήστρας μουσικού σχολείου”. 

● Εισηγήσεις στο 1o Διεθνές Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Από τον 20ο στον 21ο αιώνα 

μέσα σε 15 ημέρες: Η απότομη μετάβαση της εκπαιδευτικής μας πραγματικότητας σε 

ψηφιακά περιβάλλοντα. Στάσεις- Αντιλήψεις- Σενάρια – Προοπτικές- Προτάσεις» 3, 4 & 5 

Ιουλίου 2020. 

● Εισήγηση στο 3ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Καθηγητών Γαλλικής 

Γλώσσας Regards croisés sur la place du français dans des sociétés en mutation, Αθήνα, 4-

7/9/19. Θέμα εισήγησης: Voyage aux cultures du monde à travers l’écriture créative en classe-

culture de FLE ( Ταξίδι στους διάφορους πολιτισμούς μέσα από τη δημιουργική γραφή στην 

τάξη –γωνιά πολιτισμού των Γαλλικών). 

● Εισήγηση στο 3ο Συνέδριο της Εκπαίδευσης «Το Σχολείο το σχεδιάζει η Κοινωνία», Ένωση 

Ελλήνων Φυσικών, Ρόδος.  Θέμα εισήγησης: Το πλέγμα των σχέσεων της οικογένειας του 

παιδιού με ειδικές ανάγκες μέσα από την μελέτη και ανάλυση εικονογραφημένων παιδικών 

ιστοριών. 

● Εισήγηση στο Ετήσιο Σεμινάριο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας (διαδικτυακά) με θέμα: 

«Διδάσκοντας τη Γαλλική Γλώσσα εξ αποστάσεως: νέο περιβάλλον, νέα δεδομένα». Θέμα 

εισήγησης: Oeuvrons ensemble pour l’élaboration de réseaux de coοpération  des professeurs 

de FLE : le cas de la région de la Mer Égée du sud.  

● Διοργάνωση Επιμορφωτικής Τηλε-Διημερίδας με θέμα: «ΕξΑ Εκπαίδευση και Σχολική 

Πραγματικότητα», σε συνεργασία με 18 ΠΕΚΕΣ της χώρας, με συμμετοχή που ξεπέρασε, τις 

δυο ημέρες, τις 33.000, ενώ οι επισκέπτες ήταν πάνω από 65.000 άτομα. 
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4.1 Επιμορφώσεις ΣΕΕ 

Στον άξονα αυτό παρουσιάζονται οι επιμορφώσεις, τα προγράμματα, οι ημερίδες και τα 

συνέδρια που παρακολούθησαν οι ΣΕΕ ως επιμορφούμενοι. 

● Παρακολούθηση επιμόρφωσης επιμορφωτών για τη ΜΝΑΕ που διοργανώθηκε από το   ΙΕΠ. 

● «Μαθητεία» ΙΕΠ, 39 ώρες. 

● Ετήσιο Σεμινάριο στο ΕΚΠΑ με τίτλο: «Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, Δημιουργικότητα και 

Καινοτομία» για Στελέχη της Εκπαίδευσης». 

● «Ειδική Αγωγή-Διεπιστημονικές Πρακτικές Σύγκλισης» ΕΚΠΑ 9/12/2019-10/02/2020. 

● Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα-Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση ΙΕΠ-Πανεπιστήμιο 

Αιγαίου. 

● Ανοικτό Διαδικτυακό Μάθημα-Μεθοδολογία της Σχολικής Εκπαίδευσης από απόσταση. 

ΙΕΠ-ΕΑΠ. 

● ΙΕΠ - ΕΑΠ 15 ώρες Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. 

● ΙΕΠ – Πανεπιστήμιο Αιγαίου 25 ώρες Επιμόρφωση στην Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και στη 

διδακτική της εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

● ΕΚΚΔΑ Επιμόρφωση 21 ώρες στη Διαμεσολάβηση και Διαπραγμάτευση. 

● Παρακολούθηση  Επιστημονικής  Τηλε-διημερίδας με τη συνεργασία 14ων ΠΕΚΕΣ με θέμα 

την "ΕξΑΕ    και Σχολική Εκπαίδευση" , η οποία πραγματοποιήθηκε  25 & 26/4/2020 μέσω 

του Παγκόσμιου Ιστού. 

● Συμμετοχή στη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εrasmus+ ΚΑ201 T.A.C.K.E.D. 

"Traditional Arts and Crafts to Keep away Early Drop-out" (2018-1-ΕL01-KA201-047659) στη 

Βουδαπέστη και στο Jászberény της Ουγγαρίας από 1 έως 6 Δεκεμβρίου 2019. 

● Συμμετοχή στο επιμορφωτικό σεμινάριο ΕΚΔΔΑ "ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέματα διακρίσεων και ισότητας 

φύλων", διάρκειας 28 ωρών. 

● Παρακολούθηση ανοικτού διαδικτυακού σεμιναρίου ΕΑΠ  «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

στη μεθοδολογία της εκπαίδευσης από απόσταση (15 ώρες). 

● Παρακολούθηση σεμιναρίου ΤΠΕ Β2΄ Επιπέδου. 

● Παρακολούθηση διαδικτυακής διημερίδας «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: η επόμενη μέρα. 

Η πρόκληση της ανοιχτής εκπαίδευσης»  που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό Ανοιχτών 

Τεχνολογιών ΕΕΛΛΑΚ, την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα το Σάββατο 30/05/2020 και την Κυριακή 

31/05/2020. 

● 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής (20-21-22/2/20) & Ινστιτούτο Ζωντανών Γλωσσών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης “ Supporting all language teachers in improving language teaching and developing 

plurilingual competences for all learners”. 

● ΚΠΕ Πεταλούδων & Πανεπιστήμιο Αιγαίου –Σεμινάριο 70 ωρών με εργασία- 28/2/20-

28/6/20. «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο μαθησιακό σχεδιασμό με χρήση επαυξημένης 

πραγματικότητας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση για την Αειφορία». 
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● 10-11-12/4/20: Τηλεδιημερίδα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των 19 ΠΕΚΕΣ της χώρας. 

● CAVILAM Vichy : Animer une classe virtuelle – Η διαχείριση της ψηφιακής τάξης-15 ώρες (14-

15-16/4/20). 

● 5/5/20: Webinar ECML Digital Literacy for the teaching and learning of languages. 

● 29/6-3/7/20: Université de Franche-Comté- Centre de Linguistique Appliquée de Besançon- 

Campus d’été (en ligne) : Favoriser les pratiques ludiques et créatives 7 Dynamiser l’oral avec 

la radio. 
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5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΕΕ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 

 

 Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι Ομάδες Εργασίας που έχουν συσταθεί, στις οποίες 

συμμετέχουν οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του 2ου ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου μετά από σχετική 

πρόσκληση του Οργανωτικού Συντονιστή και απόφαση της Ολομέλειας, καθώς και οι Επιτροπές που 

συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς με στόχο  την  ταυτόχρονη  επεξεργασία  θεμάτων  για τις 

ανάγκες του συντονισμού και της υποστήριξης του έργου τους. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετοχή στα 

παραπάνω περιλαμβάνει: 

 Συμμετοχή στις συνεδριάσεις της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγνώσεων 

(ΔΕΔΑ).  

● Συμμετοχή σε υπηρεσιακά συμβούλια και συγκεκριμένα στο Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ 

Δωδ/σου και το ΑΠΥΣΔΕ/ΑΠΥΣΠΕ Ν. Αιγαίου. 

● Μέλος Σ.Ο.Δ.Α.Ε παρακολούθησης της πορείας της Ενισχυτικής διδασκαλίας και συμμετοχής 

στη σύνταξη εκθέσεων. 

● Μέλος της επιτροπής παρακολούθηση της ύλης των Πανελλαδικών Εξετάσεων. 

● Τριμελής Επιτροπή Εποπτείας των ΚΕΣΥ Δωδεκανήσου. 

● Πρόεδρος της Επιτροπής παραλαβής παραδοτέων των συμβάσεων έργου των Υ.Σ.Κ.Α.Ε. στο 

πλαίσιο της Πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 2019-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5046499 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 

Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2014-2020. 

● Πρόεδρος ειδικού εξεταστικού και βαθμολογικού κέντρου Δωδεκανήσου. 

● Πρόεδρος επιτροπής εισαγωγικών εξετάσεων Μουσικού Σχολείου Ρόδου. 

● Πρόεδρος επιτροπής εξέτασης μαθήματος «εκτέλεση και ερμηνεία» για την εισαγωγή 

φοιτητών στα μουσικά πανεπιστήμια στο εξεταστικό κέντρο του Μουσικού Σχολείου Πειραιά 

(εξεταζόμενοι από νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και Πειραιά). 

● Ομάδα Εργασίας Συνεδρίου Καλύμνου: εργασίες καλοκαίρι 2019 και 26/0/19. 

● Συνεργασία 1ου και 2ου ΠΕΚΕΣ –Θεματικές Ημερίδες 1/10/19-3/10/19: εισηγήσεις για 

παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά θέματα και επιμορφώσεις σε εκπαιδευτικούς Σαντορίνη, 

Φηρά, 1/10/19 - Πάρος, 2/10/19 -Νάξος, 3/10/19. 
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Β. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
 

  

 Ο δεύτερος χρόνος λειτουργίας του νέου θεσμικού πλαισίου υποστήριξης εκπαιδευτικών 

δομών χαρακτηρίστηκε από μία σειρά εμποδίων και προβλημάτων, τα οποία λειτούργησαν 

ανασχετικά στις προσπάθειες που αναλήφθηκαν. Στη συγκεκριμένη ενότητα παρουσιάζονται τα 

προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου του 2ου ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου. 
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6. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

Η έναρξη εφαρμογής νέων θεσμών ή/και  καινοτομιών τόσο για τους σχεδιαστές της 

εκπαιδευτικής πολιτικής όσο και για τα στελέχη διοίκησης και παιδαγωγικής καθοδήγησης, 

σηματοδοτεί την ανάγκη υιοθέτησης νέων διαδικασιών και ρουτινών, ώστε να αναδειχθεί η ουσία 

των αλλαγών και να ωφεληθεί η σχολική κοινότητα από τα προσδοκώμενα οφέλη. Στην πορεία αυτή, 

οι σχεδιαστές της εκπαιδευτικής πολιτικής (Υ.ΠΑΙ.Θ.) οφείλουν να άρουν όλα τα εμπόδια που μπορεί 

να οφείλονται: 

● Στη δυσλειτουργία του προηγούμενου συστήματος που έχει αντικατασταθεί 

● Στις υποδομές (υλικές και άυλες) που πρέπει να εξασφαλιστούν ώστε η εφαρμογή των νέων 

μέτρων να γίνει με ταχύτητα και αξιοπιστία 

● Στην αντίσταση στην αλλαγή, η οποία ενδημεί στους μεγάλους οργανισμούς για λόγους που 

δεν είναι της παρούσας αναφοράς, αλλά έχουν διεξοδικά αναπτυχθεί στη σχετική διεθνή και 

ελληνική βιβλιογραφία για τις οργανωσιακές αλλαγές 

● Στις τοπικές διοικητικές συνθήκες (Αυτοδιοίκηση Α’ & Β’ βαθμού, άλλες ισοδύναμες 

οργανικές μονάδες του Υπουργείο Παιδείας), οι οποίες συνιστούν ένα σύμπλεγμα τοπικών 

και υπηρεσιακών συμφερόντων, το οποίο λειτουργεί ως διελκυστίνδα, επιβραδύνοντας την 

εφαρμογή της καινοτομίας. 

Η εφαρμογή της καινοτομίας των δομών υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου δεν ξέφυγε από τα 

παραπάνω περιγραφόμενα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και τα εμπόδια που αναδύθηκαν, 

όπως θα φανεί παρακάτω, ήταν ισχυρά, έντονα, πολλαπλά και επίμονα. Παρά ταύτα, το έργο που 

παράχθηκε ήταν μεγάλο και διακριτό στη σχολική κοινότητα, αναδεικνύοντας την ποιότητα και το 

σθένος των στελεχών του 2ου ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων. Βάσει 

των παραπάνω, τα οργανωτικά ζητήματα και προβλήματα που εμφανίστηκαν είναι τα παρακάτω: 

● Παραμένει  παντελής η απουσία υλικοτεχνικής υποδομής. Κατά την ίδρυση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δεν 

υπήρξε ουδεμία πρόβλεψη από την πολιτεία για παροχή απαραίτητων για την εργασία μας 

αντικειμένων όπως ηλεκτρονικός υπολογιστής, τηλέφωνο, γραφείο, εκτυπωτής, φωτοτυπικό 

μηχάνημα, γραμματειακή υποστήριξη, τεχνική υποστήριξη με καθηγητή πληροφορικής κ.ά.. 

Δυστυχώς, η κατάσταση αυτή συνεχίζεται έως και σήμερα με αποτέλεσμα όλη η δουλειά που 

έγινε να πραγματοποιείται με πολύ προσωπικό κόπο και αντιξοότητες που σίγουρα 

δημιουργούν προσκόμματα στο αποτέλεσμα, το οποίο θα ήταν πολύ καλύτερο, αν υπήρχε 

αυτή η αυτονόητη για κάθε δομή εκπαίδευσης βοήθεια και υποστήριξη. 

● Στον ελλιπή εξοπλισμό, αναφορά στον οποίο έγινε και στον περσινό ετήσιο απολογισμό, θα 

πρέπει να προστεθεί και η παντελής απουσία μέριμνας καθαριότητας των γραφείων. Αν και 

τα γραφεία των ΣΕΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία στεγάζονται στον 4ο όροφο μαζί 

με τη ΔΠΕ Δωδεκανήσου, καλύπτονται από την καθαριότητα της ΔΠΕ, τα γραφεία των ΣΕΕ 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που βρίσκονται, ανεξάρτητα, στον 6ο όροφο του ιδίου 

κτιρίου, παραμένουν συστηματικά ακάθαρτα, εξαιρετικά κρύα τον χειμώνα και απελπιστικά 

ζεστά το καλοκαίρι, στερούμενα της στοιχειώδους καθαριότητας τουαλέτας. Αν η ύπαρξη 

στοιχειώδους καθαριότητας είναι αυτονόητο στοιχείο πολιτισμού, η συγκεκριμένη συνθήκη 
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καθίσταται απολύτως απαραίτητη εν μέσω πανδημίας. Είναι τραγικό ότι δεν υπάρχει 

μέριμνα από τους ιθύνοντες για απολύμανση των χώρων και των επιφανειών των 

προαναφερόμενων γραφείων ούτε για χορήγηση των σχετικών απολυμαντικών. Οι συνθήκες 

αυτές καθιστούν την παραμονή στα γραφεία επικίνδυνη.  

● Μείζον θέμα για την αποτελεσματική και ουσιαστική εκτέλεση του έργου των ΣΕΕ αποτελεί 

η απουσία επικαιροποιημένου νομοθετικού πλαισίου για τη δυνατότητα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η απουσία νομικού πλαισίου ακυρώνει 

στην πράξη το πρέπον περιβάλλον και κύρος επιμόρφωσης. Η τακτική οργάνωσης και 

υλοποίησης επιμορφωτικών δράσεων που περιορίζονται σε δίωρα, με πρωτοβουλία των ΣΕΕ 

και κατόπιν συνεννόησης και άδειας από τον Δ/ντη και τον σύλλογο διδασκόντων των 

σχολείων, τα οποία στηρίζονται στην εθελοντική συμμετοχή, διαιωνίζουν την μίζερη 

επιμορφωτική αποσπασματικότητα για την οποία παραπονούνται τόσο τα στελέχη της 

εκπαίδευσης, όσο και οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί (οι ώρες 12.00 με 14.00 είναι πολύ 

περιοριστικές για την ολοκληρωμένη επιμορφωτική δράση σε μία ενότητα ή σε ένα 

διδακτικό αντικείμενο και αποτελούν αποκλειστικά ενημέρωση-ευαισθητοποίηση).  

● Σε επίπεδο πρακτικό, ωστόσο διόλου αμελητέο, το γεγονός ότι δεν εγκρίνεται η 

αποδέσμευση των εκπαιδευτικών από την Περιφερειακή Διεύθυνση, δημιουργεί νομικό 

κενό (π.χ. θέμα νομικής ευθύνης αν ο μη γένοιτο προκύψει ένα ατύχημα σε μετακινούμενο 

εκπαιδευτικό), καθώς και προβλήματα με τους Διευθυντές σχολείων. Το όλο πλαίσιο 

δυσχεραίνει σημαντικά την απρόσκοπτη διοργάνωση επιμορφώσεων. 

● Θα πρέπει να προστεθεί ότι οι αναπληρωτές που διορίζονται κατά διαστήματα στα νησιά, 

κυρίως στα απομακρυσμένα, δεν είναι ενημερωμένοι ούτε για το επίπεδο των μαθητών που 

έχουν να αντιμετωπίσουν, ούτε έχουν επιμορφωθεί σε μεθόδους διαφοροποίησης της 

διδασκαλίας, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις ιδιαιτερότητες του κάθε νησιού. Η 

πρόσληψή τους θα πρέπει να γίνεται μαζικά τον Σεπτέμβριο και να προβλεφθεί η παραμονή 

τους στην έδρα των Δωδεκανήσων για μία ενημέρωση – κατατόπιση σε ζητήματα διδακτικής 

κάθε φορά που διορίζονται. 

● Εξακολουθεί να υφίσταται η απουσία κεντρικού διαδικτυακού ιστότοπου που θα χρησίμευε 

στη διάχυση όλων των δράσεων και του υλικού που αναγκαστικά στέλνεται μέσω email στα 

σχολεία, με αποτέλεσμα πολλές φορές πολλά από τα μηνύματα αυτά να μην καταλήγουν 

στους παραλήπτες τους.  

● Η νησιωτικότητα δεν λήφθηκε υπ’ όψιν στην πρόβλεψη των θέσεων των ΣΕΕ ορισμένων 

ειδικοτήτων, όπως των φιλολόγων. Η διασπορά τους και η πολλαπλότητα και βαρύτητα 

αντικειμένων καθιστά την ανάγκη για την ύπαρξη τουλάχιστον ενός δεύτερου ΣΕΕ 

Φιλολόγων επιτακτική. Χρειάζεται η σύσταση επιτροπής (διμελούς ή τριμελούς) Συντονιστών 

Φιλολόγων, υπεύθυνων για τα σχολεία ανά βαθμίδα (γυμνάσια – λύκεια). Η εξειδίκευση και 

η εστίαση δεν αποτελεί επιλογή πολυτελείας, αλλά επιτακτική ανάγκη. 

● Έλλειψη επιμόρφωσης των ΣΕΕ στην αρχή του σχολικού έτους. 

● Η μη συμμετοχή των ΣΕΕ στη διαμόρφωση των ΑΠΣ και η εκ των υστέρων πρόσκλησή τους 

να υποστηρίξουν νέα αντικείμενα που εισάγονται στο σχολείο, χωρίς να αποσαφηνίζεται ο 

ρόλος των ΣΕΕ και χωρίς να υπάρχει πλήρης και λεπτομερής ενημέρωση και επιμόρφωση 



20 
 

δημιουργεί μείζονα προβλήματα. Με τον τρόπο αυτό ο θεσμός των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. περιορίζεται σε 

διοικητικό έργο – εποπτεία.  

● Το παγκόσμιο πολυσχιδές και σύνθετο φαινόμενο της πανδημίας λόγω του νέου κορονοϊού 

Covid-19, επέτεινε τα προβλήματα. Από τις 12/3/2020, οπότε έκλεισαν τα σχολεία, η 

εκπαίδευση για μεγάλο χρονικό διάστημα διασφαλίστηκε μόνο εξ αποστάσεως με 

πάμπολλες ασάφειες και εξαιρετικά νομοθετικά κενά τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 

εξωτερικό. Οι ασάφειες αυτές πρέπει να θεραπευτούν εν όψει της νέας σχολικής χρονιάς 

2020-21, οπότε προβλέπεται  έξαρση των φαινομένων του κορονοϊού κατά τους μήνες 

Νοέμβριο και Δεκέμβριο. Ωστόσο, σε επίπεδο αναμέτρησης με την νέα τάξη πραγμάτων και 

την εκ των πραγμάτων επιβεβλημένη ανάγκη δρομολόγησης συστήματος σχεδιασμού εξ 

αποστάσεως διδασκαλίας, έστω εκ των ενόντων, η συμμετοχή των Συντονιστών 

Εκπαιδευτικού Έργου παρέμεινε εξαιρετικά περιορισμένη.  Σαν να μην επιθυμούσε το ίδιο 

το κράτος να αξιοποιήσει τα επιλεγμένα στελέχη του.  Πέρα από την ουσιαστική ανάγκη 

υποστήριξης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών, το γεγονός ότι άνευρα  

προβλέφθηκε η συμμετοχή των Συντονιστών  Εκπαιδευτικού Έργου, είχε ως συνέπεια να 

προκύψουν τόσο θέματα λειτουργικότητας της παρέμβασης και της αποτελεσματικότητάς 

τους, όσο και προβλήματα τεχνικής φύσης που συνέβαλαν με τη σειρά τους στην προσβολή 

του κύρους και της εμβέλειας της παρέμβασής τους. Ενδεικτικά, η καθυστέρηση 

παραχώρησης κωδικών στους ΣΕΕ για τη χρήση της πλατφόρμας WEBEX, σηματοδότησε 

θέματα ουσίας  και κύρους του θεσμού και των εκπροσώπων του αλλά και σειρά πρακτικών 

ζητημάτων που χειροτέρεψαν την κατάσταση. Παρενέργειες ήταν οι αδυναμίες στις 

τηλεδιασκέψεις, όπως η μη δυνατότητα συντονισμού της συζήτησης από τον ΣΕΕ αλλά και 

τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν στους εκπαιδευτικούς σχετικά με την απουσία των ΣΕΕ 

από τον κεντρικό σχεδιασμό της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

● Ανυπαρξία προγραμμάτων σπουδών για τα μουσικά σχολεία σε αρκετά όργανα (π.χ. βιολί, 

τρομπέτα, παραδοσιακό βιολί, λύρα). 

● Η κατάργηση της αισθητικής αγωγής (καλλιτεχνικής παιδείας, ευρωπαϊκού πολιτισμού, 

σχεδίου) στο Λύκειο. 

● Θέματα που άπτονται της συνεκτικότητας της εκπαιδευτικής πολιτικής αναφορικά με τη 

διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών και ειδικότερα της Β΄ Ξένης Γλώσσας, παρατίθενται σύντομα 

παρακάτω, ενώ στον άξονα Δ. Προτάσεις, υποενότητα 7, κατατίθενται αναλυτικά οι 

προτάσεις μας για το συγκεκριμένο θέμα: 

o Η έλλειψη υποχρεωτικότητας της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στο Λύκειο. 

o Η μη δυνατότητα πιστοποίησης κάθε επιπέδου γλωσσομάθειας. Ο κάθε σχεδιασμός 

εκπαιδευτικής πολιτικής ανταποκρίνεται σε ποιοτικά αλλά και σε ποσοτικά δεδομένα 

και δείκτες. Η κατάκτηση κάθε επιπέδου γλωσσομάθειας και συνακόλουθα η 

δυνατότητα πιστοποίησής του υπακούει σε συγκεκριμένο αριθμό ωρών ανά επίπεδο, 

όπως αυτός ορίζεται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες και 

απορρέει από το Ενιαίο Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διδασκαλία των Ζωντανών 

Γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ωστόσο, με τις προβλεπόμενες ώρες 

διδασκαλίας στα ισχύοντα Ωρολόγια Προγράμματα είναι ανέφικτο να κατακτήσουν 
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οι μαθητές επίπεδο συμβατό με τα ζητούμενα από την αγορά εργασίας προσόντα 

(Β2). Εύλογο ερώτημα: τι γίνεται με τη Β΄ Ξένη Γλώσσα, της οποίας η δυναμική 

διδασκαλίας «μπλοκάρεται» από μια σειρά διοικητικών και γραφειοκρατικών 

παραγόντων με αποτέλεσμα να χάνεται η ουσία, ο παλμός, η κινητοποίηση από 

γονείς και παιδιά, η παιδαγωγική και εκπαιδευτική συνέχεια και συνέπεια.  Οι ώρες 

αυτές επιτρέπουν την πιστοποίηση σε επίπεδο συμβατό με τα ζητούμενα από την 

αγορά εργασίας προσόντα (Β2); 

o Σύμφωνα με τις ΥΑ περιορίζεται η δημιουργία τμημάτων παράλληλης διδασκαλίας 

στη Β’ ξένη γλώσσα στο σχολείο. Το σημείο αυτό, κατά την άποψή μας είναι 

γενεσιουργό μιας σειράς στρεβλώσεων που πρέπει πια να απαλειφθούν από την 

εκπαιδευτική πραγματικότητα. Με βάση αυτές τις αποφάσεις, αφαιρείται 

ουσιαστικά το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Β’ ξένης γλώσσας από τους 

μαθητές/μαθήτριες, που αναγκάζονται σε πολλές περιπτώσεις να διδαχθούν άλλη 

ξένη γλώσσα από αυτήν της επιλογής τους, γεγονός που δημιουργεί αρνητικό 

παιδαγωγικό κλίμα, ανατρέπει τον ατομικό ή/και οικογενειακό προγραμματισμό και 

επαναλαμβάνεται τόσο στην Ε’ Δημοτικό όσο και στην Α’ Γυμνασίου. Είναι προφανές 

ότι μπορεί να συναντήσει κανείς παιδιά στην Ελλάδα που με βάση αυτή τη 

γραφειοκρατική αντιμετώπιση της εκπαίδευσης, πιθανότατα να μην έχουν ποτέ 

διδαχτεί τη Β΄ Ξένη Γλώσσα  που επιθυμούσαν.  Άλλος, εξίσου δυσάρεστος δείκτης 

επίπτωσης : υπερμεγέθη διδακτικά τμήματα με 29-31 μαθητές/ τριες γιατί ο αριθμός 

των τμημάτων Β΄ Ξένης Γλώσσας δε μπορεί να είναι ανώτερος των τμημάτων Γενικής 

Παιδείας. Ο εξορθολογισμός των μισθών έχει και όρια γιατί εύλογα μπορεί κανείς να 

κάνει σκέψεις για την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, όταν απαντούν τόσο 

πολυπληθή τμήματα. Είναι σημαντική η δυνατότητα συγκρότησης  ενός επιπλέον 

τμήματος σε περίπτωση που συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός 12 στη 

μειοψηφούσα γλώσσα. 

o Συμπληρωματικά με την προηγούμενη παράγραφο, σωστό είναι να επισημάνουμε 

ότι η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης σαφώς υπολείπεται όταν δεν υπάρχει 

επαρκής αριθμός μόνιμων εκπαιδευτικών και όταν οι αναπληρωτές που 

προσλαμβάνονται δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία πριν ή με την  έναρξη του σχολικού 

έτους. Δε θα πρέπει να παραβλέψουμε την επισήμανση της ανάγκης πρόσληψης 

αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου και όχι μόνο μειωμένου, ώστε να 

υπάρχει το μισθολογικό κίνητρο μετακίνησής τους και ειδικότερα σε 

απομακρυσμένες περιοχές, ορεινούς όγκους και νησιωτικά περιβάλλοντα. Υπάρχουν 

περιοχές που δε διδάσκεται καμιά ξένη γλώσσα ή έχουν διοριστεί εκπαιδευτικοί ΑΜΩ 

που συμπληρώνουν  με διδασκαλία που δε σχετίζεται με το αντικείμενο της 

σύμβασής τους στην οικεία βαθμίδα, ενώ τα παιδιά της άλλης βαθμίδας  μένουν 

αδίδακτα γιατί «τεχνοκρατικά» η σύμβαση ΕΣΠΑ δεν επιτρέπει την απασχόληση σε 

άλλη βαθμίδα. Οι περιπτώσεις αυτές δεν αποτελούν αμελητέες στιγμιοτυπικές 

καταστάσεις. Δυστυχώς, είναι ποσοτικά σημαντικές και η ευθύνη μετατίθεται από τον 

ένα στον άλλο φορέα με αποτέλεσμα όλοι να ευελπιστούμε σε λύση. Αλλά ποια λύση 
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και από ποιον και κατόπιν ποιας εισήγησης; Ως συντονιστές, είμαστε υπεύθυνοι για 

το παιδαγωγικό κομμάτι. Το διοικητικό κομμάτι αποτελεί ευθύνη των Διευθύνσεων 

και των Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων. Τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές 

συνέπειες τις παρατηρούμε εμείς βάσει των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων μας αλλά 

δεν μπορούμε βάσει των νομοθετικά προσδιορισμένων αρμοδιοτήτων μας να 

παρέμβουμε. Όμως, με τον τρόπο αυτό η κατάσταση διαιωνίζεται.  Εκτιμούμε ότι η 

επιθυμία επένδυσης στον άνθρωπο και στην ποιότητα βρίσκει λύσεις για όλα, 

συνεπώς και για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

o Η μείωση της διδασκαλίας κατά μια ώρα στη Β΄ Λυκείου και η απαλοιφή της Β΄ Ξένης 

Γλώσσας από την Γ΄ Λυκείου, δημιουργούν ανάλογα προβλήματα.  

● Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία εκπόνησης υλικού για το Γυμνάσιο, Λύκειο και 

Επαγγελματικό Λύκειο, σύμφωνα με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα 

με τις ήδη δημοσιευμένες προκηρύξεις του ΙΕΠ. Όταν επιθυμούμε να μάθουμε στους 

μαθητές/ τριές μας, μελλοντικούς πολίτες, δεξιότητες του 21ου αιώνα που βασίζονται στο να 

μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, να απομαθαίνουν για να μαθαίνουν εκ νέου, προκειμένου να 

ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός ραγδαία εξελισσόμενου κόσμου, ίσως του άγνωστου, 

μέσα από συνεργατικές διαδικασίες και κοινότητες μάθησης, το λιγότερο που μπορούμε να 

κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ ΥΠΑΙΘ, ΙΕΠ και 

ΣΕΕ, στελεχών της εκπαίδευσης, προκειμένου να παραχθεί το καλύτερο δυνατό υλικό. Κανείς 

δεν περισσεύει στην εκπαίδευση. Όλοι  οι φορείς,  δομές, κλάδοι, φυσικά πρόσωπα έχουν 

την αξία, τη θέση και τη σημασία τους. 
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                                        Γ. ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ 

 

  

    

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι λύσεις που δόθηκαν σε κάποια από τα προβλήματα της 

προηγούμενης ενότητας, αλλά και οι λύσεις που εφαρμόστηκαν σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα 

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των ΣΕΕ. 
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7. ΛΥΣΕΙΣ  ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του θεσμού, παρουσιάστηκαν διάφορα παιδαγωγικά 

θέματα που το 2ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου κλήθηκε να αντιμετωπίσει, όπως: 

 Η κατάθεση καταγγελίας σε ΓΕΛ της νήσου Ρόδου από γονείς προς εκπαιδευτικούς για τη μη 

σωστή συμπεριφορά τους, στην κόρη τους, με επίπτωση στη βαθμολογία της μαθήτριας. Έγινε 

προσπάθεια αποκατάστασης της ηρεμίας και της καλής συνεργασίας εκπ/κών και γονέων, μέσα από 

συναντήσεις και συζητήσεις, τόσο δια ζώσης όσο και τηλεφωνικά και με τις δυο πλευρές, τον 

Προϊστάμενο Εκπ/σης Β/θμιας Εκπ/σης Δωδ/σου, τον Δ/ντή και τον Υποδ/ντή του σχολείου. 

Κατά τη σχολική χρονιά 2019-2020 το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν η 

αναδιάρθρωση του ωρολογίου προγράμματος, προσαρμοσμένου στις συνθήκες της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας του COVID 19. Το πρόβλημα ξεπεράστηκε με την καθημερινή 

επικοινωνία μέσω τηλεδιασκέψεων με τις σχολικές μονάδες, τους Διευθυντές και τους 

εκπαιδευτικούς και τη στήριξη του έργου τους. Επίσης, θεωρούμε ως πολύ σημαντικές και τις 

πρωτοβουλίες των στελεχών της εκπαίδευσης για τη δημιουργία επιστημονικών συνεδρίων με 

βασικό θέμα την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

 Σε απομακρυσμένες σχολικές μονάδες λόγω της νησιωτικότητας, όπου δεν υπήρχε 

δυνατότητα επισκέψεων, υπήρξε καθημερινή επικοινωνία με e-mail, τηλέφωνο, skype για την 

επίλυση προβλημάτων που είχαν σχέση με συμπεριφορές μαθητών, τη στήριξη στο διδακτικό έργο 

των εκπαιδευτικών και κάθε είδους προβλήματα που προέκυπταν και συνδέονταν με παιδαγωγικό 

χαρακτήρα.   

Στο ΕΚΦΕ Ρόδου δημιουργήθηκε κενό λόγω μετάθεσης του υπευθύνου και οι προκηρύξεις  

για την πλήρωση της θέσης, στην αρχή του σχολικού έτους, απέβησαν άγονες. Σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση ΔΕ Δωδεκανήσου καταβλήθηκαν συντονισμένες προσπάθειες με θετικό αποτέλεσμα, 

δηλαδή  να καλυφθεί η θέση του υπευθύνου ΕΚΦΕ Ρόδου με εκπαιδευτικό αυξημένων προσόντων 

με ταυτόχρονη κάλυψη των ωρών διδασκαλίας στο σχολείο που υπηρετούσε.  

Το ασαφές νομοθετικό πλαίσιο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Β/θμιας 

εκπαίδευσης, καθώς και η νομική ερμηνεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου σχετικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που 

υπηρετούν στην Α/θμια εκπαίδευση  οδήγησε σε ακυρώσεις και αναβολές προγραμματισμένων 

επιμορφώσεων (δεν έχει έρθει ακόμη απάντηση σε σχετικό ερώτημα του 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου 

με Α.Π. 574/18-12-2019 και θέμα: «Ερωτήματα για τις επιμορφωτικές δράσεις των ΣΕΕ Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης», που στάλθηκε στο Υ.ΠΑΙ.Θ. μέσω της ΠΔΕ). Προσωρινή λύση υπήρξε η εξ 

αποστάσεως υποστήριξη μέσω εξ αποστάσεως επιμορφωτικών συναντήσεων αλλά οι εκπαιδευτικοί 

έχουν ζητήσει επανειλημμένα και τη δια ζώσης στήριξη του έργου τους,  ώστε να καθίστανται 

γνωστές οι ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας τους και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Επίσης, υπήρξε 

συνεννόηση εκ των προτέρων με το Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, όπως και με 

τους Διευθυντές των σχολείων (Α/θμιας και Β/θμιας), ώστε στη δια ζώσης επιμόρφωση που 

υλοποιήθηκε σε πολλά σχολεία να μην υπάρχει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων 

αλλά εκ των προτέρων να υπάρχει τροποποίηση του προγράμματος ή η επιμόρφωση να γίνεται σε 
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ώρες που οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν μάθημα. Επιπροσθέτως,  υπήρξε συνεργασία με ΣΕΕ άλλων 

ειδικοτήτων για την οργάνωση και υλοποίηση πολυθεματικών ημερίδων.  

Σοβαρό πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη προηγούμενης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στη 

διαχείριση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στη χρήση των ΤΠΕ. Λύση δόθηκε με την  ανάρτηση 

σχετικού υλικού στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, στις ιστοσελίδες των ΣΕΕ, στις κυψέλες τους στην 

πλατφόρμα e-me ή στις e-classes τους, ώστε το υλικό να είναι προσβάσιμο σε όλους. Ωστόσο, 

ανοικτό παραμένει το θέμα της συστηματικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στους τομείς 

αυτούς και της ευχερούς και ζωντανής ενσωμάτωσης των ψηφιακών πρακτικών και ψηφιακών 

εργαλείων στην εκπαιδευτική διαδικασία και πράξη.  

Σημαντικό πρόβλημα αποτέλεσε ο μεγάλος αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

(ενδεικτικά, στη ΔΙ.Π.Ε. Δωδεκανήσου σε σύνολο 40 εκπαιδευτικών μόνο 5 είναι μόνιμοι στην 

ειδικότητα της μουσικής), πολλοί εκ των οποίων δίδασκαν πρώτη φορά στη βαθμίδα εκπαίδευσης 

που υπηρέτησαν τη χρονιά που πέρασε. Λύση δόθηκε με εξατομικευμένες επιμορφωτικές 

συναντήσεις, ώστε να καλύπτονται οι επιμορφωτικές ανάγκες κάθε εκπαιδευτικού. 
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                                                                 Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

  

  Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται προτάσεις για τη βελτίωση του έργου των ΣΕΕ.   
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8. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια, λειτουργικά και θεσμικά, που αντιμετωπίσαμε ως 2ο 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ν. Αιγαίου και τα οποία αναπτύχθηκαν στην υποενότητα 6, καταγράφεται ένα έργο με 

θετικό πρόσημο. Σημαντικό ρόλο έπαιξε για το θετικό αποτέλεσμα η συχνή επικοινωνία και η 

συνεργασία μεταξύ των ΣΕΕ όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων. Επίσης, παρά τα σοβαρά 

προβλήματα υλικοτεχνικής υποδομής και γραμματειακής υποστήριξης, σημαντική επιρροή 

άσκησαν η αγαστή σχέση και κατανόηση μεταξύ των μελών του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και η εμπειρία των ΣΕΕ οι 

οποίοι/ες στο παρελθόν είχαν λειτουργήσει και ως ΣΣ. Όπως επισήμαναν όμως όλοι/όλες οι ΣΕΕ, η 

αποτελεσματικότητα ενός θεσμικού οργάνου απαιτεί περισσότερα πράγματα και, κυρίως, πρέπει 

να έχει την ουσιαστική και έμπρακτη θεσμική στήριξη της πολιτείας και του Υπουργείου Παιδείας. 

Από τις προτάσεις για τη βελτίωση του έργου των ΣΕΕ καταθέτουμε τα παρακάτω: 

● Η νησιωτικότητα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά για την ανασυγκρότηση των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και 

τη διόρθωση των παραλείψεων που έχουν επισημανθεί αναλυτικά (στον παρόντα 

απολογισμό, αλλά και σε απολογιστικές εκθέσεις άλλων ΠΕ.Κ.Ε.Σ). Έτσι, σε άλλες ειδικότητες 

πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός των ΣΕΕ, ενώ πρέπει να προβλεφθεί να ιδρυθούν θέσεις ΣΕΕ 

για τις ειδικότητες στις οποίες δεν υπάρχουν ΣΕΕ. 

● Ανάγκη αλλαγής του πλαισίου επικοινωνίας και διάχυσης των εκπαιδευτικών αλλαγών από 

το ΙΕΠ. Θα πρέπει να τηρείται η ιεραρχική σχέση (ΥΠΠΑΙΘ – ΙΕΠ -ΣΕΕ) και να προηγείται η 

απαραίτητη ενημέρωση επί των όποιων αλλαγών στους ΣΕΕ, πριν οι αλλαγές μεταφερθούν 

στις σχολικές μονάδες και στους εκπαιδευτικούς.  

● Σύσφιξη του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ και των φορέων 

σχεδιασμού της εκπαιδευτικής πολιτικής και των ΣΕΕ, ώστε να βελτιώνεται κάθε φορά ο 

σχεδιασμός και οι εφαρμογές με παρατηρήσεις, γνώση και τεχνογνωσία που προέρχεται από 

την εμπεριστατωμένη γνώση και εμπειρία τόσο της εκπαίδευσης όσο και του σχολείου.  

● Συμμετοχή των ΣΕΕ στο επίσημο πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και στις 

αλλαγές των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και στην αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των εισαχθεισών αλλαγών. 

● Θεσμοθέτηση ωραρίου επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Η πρακτική της διαπροσωπικής συνεννόησης Δ/ντων, συλλόγου εκπ/κων και ΣΕΕ, για την 

εθελοντική συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμόρφωση, που περιορίζεται συνήθως, σ’ 

ένα δίωρο (12.00 – 14.00) δεν επιτρέπει την υλοποίηση ουσιαστικών και σωστών 

επιμορφωτικών παρεμβάσεων.  

● Ενεργή εμπλοκή των ΣΕΕ στο πρόγραμμα για τις σχολικές Βιβλιοθήκες. 

● Για την ουσιαστική και αποτελεσματική υλοποίηση εξ αποστάσεως  (λόγω νησιωτικότητας), 

σεμιναρίων – επιμορφώσεων – συνεργασιών, αλλά και άλλων ζητημάτων όπως η δημιουργία 

και υποστήριξη ιστοσελίδας, μετά και την κατάργηση του θεσμού του ΚΕΠΛΗΝΕΤ, κρίνεται 

αναγκαία ως σημαντική αρωγή η υποστήριξη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. από εκπαιδευτικό/ούς της 

ειδικότητας της Πληροφορικής. 
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● Θεσμοθετημένη συμμετοχή του ΣΕΕ για την Αειφορία στην έγκριση των προγραμμάτων που 

υλοποιούνται στα σχολεία. Τα προγράμματα να υλοποιούνται στη διάρκεια του ωρολογίου 

προγράμματος. 

● Πρόσβαση των ΣΕΕ με ειδικούς κωδικούς στο πληροφοριακό σύστημα myschool, ώστε να 

πληροφορούνται άμεσα, σφαιρικά και βάσει πρωτογενών καταχωρισμένων δεδομένων για 

τμήμα των  θεμάτων που αφορούν στις σχολικές μονάδες ευθύνης τους και να καταστήσουν 

πιο επιτελική αλλά και ουσιαστική τη σχέση τους με τις Δ/νσεις ΠΕ και ΔΕ με στόχο την 

επίλυση ζητημάτων που αναφύονται. 

● Λόγω της πανδημίας του COVID 19 και των ιδιαίτερων συνθηκών κατά το σχολικό έτος 2019-

2020, θα πρέπει να υπάρχει έτοιμο ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων 

με εναλλακτικά σενάρια τόσο στα ωρολόγια προγράμματα όσο και στα προγράμματα 

σπουδών που θα ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες συνθήκες που προκύπτουν κάθε φορά.  

● Ίδρυση Μουσικού Σχολείου στο νομό Κυκλάδων και πειραματικών τμημάτων σε άλλα νησιά 

της Δωδεκανήσου που να οδηγούν σε πιστοποίηση σπουδών επιπέδου πέντε (5). 

● Ένταξη της κουλτούρας της αειφορίας σε όλα τα μαθήματα σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπ/σης.  

● Στις ολιγοθέσιες σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε απομακρυσμένα μικρά νησιά ή 

απομακρυσμένα χωριά θα πρέπει να υπάρξει σύνταξη και έκδοση Α.Π. και βιβλίων 

κατάλληλων για ολιγοθέσια σχολεία. 

● Αντικατάσταση των σχολικών εγχειριδίων που αφορούν στην Άλγεβρα στην Α΄ και Β΄ τάξεις 

των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., το βιβλίο προσανατολισμού της Γ΄ τάξης. 

● Διαφοροποίηση των σχολικών εγχειριδίων του ΕΠΑ.Λ. με αναπροσαρμοσμένο περιεχόμενο 

συμβατό με τους στόχους της Τεχνικοεπαγγελματικής Εκπαίδευσης. 

● Έγκαιρη αποστολή των οδηγιών διδασκαλίας και διαχείρισης της ύλης προς τις σχολικές 

μονάδες πριν την έναρξη του σχολικού έτους. 

● Άμεση λειτουργία της ενισχυτικής διδασκαλίας σχεδόν με την έναρξη του σχολικού έτους. 

● Συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών στη δημιουργία της τράπεζας θεμάτων ανά ειδικότητα 

και περιοχή με συντονιστές τους ΣΕΕ ειδικοτήτων.  

● Όσον αφορά τον τομέα των Φυσικών Επιστημών, προτείνουμε την ενίσχυση του ρόλου του 

εργαστηρίου των φυσικών επιστημών. Κάθε εργαστηριακή ώρα απαιτεί επιπλέον 

προετοιμασία του εργαστηρίου, αλλά και επιπλέον προσοχή και ευθύνη από τον 

διδάσκοντα. Επιπλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα θέματα ασφαλείας των μαθητών, 

ώστε να είναι περιορισμένος ο αριθμός των μαθητών, που θα συμμετέχουν στις 

εργαστηριακές ασκήσεις. Επίσης, προτείνουμε την αύξηση των διδακτικών ωρών στα 

μαθήματα των Φυσικών επιστημών. Η διδασκαλία των μαθημάτων των φυσικών επιστημών 

σε περιορισμένο χρόνο έχει ως αποτέλεσμα να φαίνονται τα μαθήματα των φυσικών 

επιστημών δυσνόητα, αφηρημένα και μακριά από την καθημερινή ζωή των μαθητών. 

Συνακόλουθα, μετά από αλλαγές και τροποποιήσεις στα αναλυτικά προγράμματα έχουν 

αφαιρεθεί σημαντικά κεφάλαια των φυσικών επιστημών, που αφενός είναι σημαντικά για 

την κατανόηση των Επιστημών και της Τεχνολογίας αφετέρου σχετίζονται με την 

καθημερινότητα των μαθητών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αφαίρεση ολόκληρων 
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διδακτικών αντικειμένων όπως της Αστρονομίας και της Γεωλογίας. Προτείνουμε την 

εισαγωγή (περισσότερων) μαθημάτων επιλογής από το Γυμνάσιο. 

● Η εισαγωγή της Β΄ Ξένης Γλώσσας είναι σημαντικό να τοποθετηθεί στη Δ΄ Δημοτικού, τάξη 

στην οποία οι μαθητές/ τριες έχουν αρκούντως κατακτήσει τους μηχανισμούς εκμάθησης της 

γλώσσας 1 (μητρική) και έχουν εξοικειωθεί, επίσης, ικανοποιητικά με τη γλώσσα 2 (αγγλικά) 

τόσο σε επίπεδο προφορικού όσο και γραπτού λόγου, με έμφαση στον προφορικό λόγο και 

ολιστική αντιμετώπιση της μάθησης και διδασκαλίας. Κατ’ αυτό τον τρόπο, οι μαθητές/ τριες 

θα έχουν τον απαιτούμενο χρονικό ορίζοντα να φτάσουν σε ικανοποιητικό και 

πιστοποιήσιμο επίπεδο την εκμάθηση της Β΄ Ξένης Γλώσσας. 

● Πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια, ώστε να διασφαλιστεί η αρμονική εισαγωγή της Β΄ Ξένης 

Γλώσσας και να μη σημειώνονται πολώσεις και φαινόμενα ανάξια της οφειλόμενης 

ποιότητας στην εκπαίδευση και αντίθετα με τη λειτουργική ένταξη της γλώσσας στο ΩΠ και 

το ΑΠ. Και η συνθήκη αυτή δε διασφαλίζεται όσο διατηρούνται σε ισχύ οι Υπουργικές 

Αποφάσεις ΦΕΚ 1324 τ.Β’/11-05-2016 και  ΦΕΚ 1171 τ.Β΄/04/04/2017.  Η Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ 1324 τ.Β’/11-05-2016), περιορίζει σημαντικά τη δημιουργία τμημάτων στη 

Β’ ξένη γλώσσα βάσει της πλειοψηφίας των μαθητών στην Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και η 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1171 τ.Β΄/04/04/2017), περιορίζει τη δημιουργία τμημάτων 

παράλληλης διδασκαλίας στο δημοτικό σχολείο. 

● Με την έννοια αυτή είναι σημαντική η ουσιαστική συζήτηση για την επέκταση του Ενιαίου 

Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες στο Γενικό Λύκειο, προκειμένου να παρέχεται 

συνεκτική και ολοκληρωμένη διδασκαλία του μαθήματος των Γαλλικών και των Γερμανικών 

από το Δημοτικό έως και το Λύκειο. 

● Παράλληλα, σημαντικός είναι ο σχεδιασμός κατάλληλου Προγράμματος Σπουδών για το 

Επαγγελματικό Λύκειο, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του τα περιγράμματα επαγγέλματος 

και θα καθορίζει κριτήρια και δείκτες δεξιοτήτων που πρέπει να αναπτύξει ο μαθητής/τρια  

που μαθαίνει Γαλλικά ή Γερμανικά που αντιστοιχούν στον τομέα και την ειδικότητά του. 

● Στο πλαίσιο της συνεκτικής εκπαιδευτικής πολιτικής, η σύνδεση της εκμάθησης και 

διδασκαλίας της Β΄ Ξένης Γλώσσας με το ΚΠΓ και ειδικότερα η πιστοποίησή της στο σχολείο, 

στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, είναι κομβικής σημασίας.  Με την έννοια αυτή, η 

καταγραφή στο Απολυτήριο του Γυμνασίου και του Λυκείου του επιπέδου γλωσσομάθειας 

υπηρετεί σημαντικά αυτούς τους στόχους. 

● Θα θέλαμε να επισημάνουμε ένα ακόμα σημείο που χρήζει προσοχής: η μείωση της 

διδασκαλίας κατά μια ώρα στη Β΄ Λυκείου, δημιουργεί πρόβλημα. Τα μονόωρα μαθήματα 

πάντοτε δημιουργούν θέματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η μονόωρη διδασκαλία δεν 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες για εμβάθυνση στη γλώσσα και στη σύνδεσή της με την 

πιστοποίηση μέσω ΚΠΓ. Επιπλέον, η απαλοιφή της Β΄ Ξένης Γλώσσας από την Γ΄ Λυκείου, 

δημιουργεί θέμα ως προς την ολοκλήρωση των σπουδών, την καταγραφή στο Απολυτήριο 

Λυκείου του επιπέδου Γλωσσομάθειας, την προετοιμασία των  μαθητών/ τριών για τις 

Πανελλαδικές Εξετάσεις στο ειδικό μάθημα.  

●  Τέλος, θα θέλαμε να τονίσουμε τη σημασία εκπόνησης υλικού για το Γυμνάσιο, Λύκειο και 

Επαγγελματικό Λύκειο, σύμφωνα με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, σύμφωνα 

https://www.pdv.org.gr/ypourgikes-apofasis--egkyklioi-gia-ti-didaskalia-tis-deyteris-xenis-glossas-w-57346.html
https://www.pdv.org.gr/ypourgikes-apofasis--egkyklioi-gia-ti-didaskalia-tis-deyteris-xenis-glossas-w-57346.html
https://www.pdv.org.gr/ypourgikes-apofasis--egkyklioi-gia-ti-didaskalia-tis-deyteris-xenis-glossas-w-57346.html
https://www.pdv.org.gr/ypourgikes-apofasis--egkyklioi-gia-ti-didaskalia-tis-deyteris-xenis-glossas-w-57346.html
https://www.pdv.org.gr/ypourgikes-apofasis--egkyklioi-gia-ti-didaskalia-tis-deyteris-xenis-glossas-w-57346.html
https://www.pdv.org.gr/ypourgikes-apofasis--egkyklioi-gia-ti-didaskalia-tis-deyteris-xenis-glossas-w-57346.html
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με τις ήδη δημοσιευμένες προκηρύξεις του ΙΕΠ. Όταν επιθυμούμε να μάθουμε στους 

μαθητές/ τριές μας, μελλοντικούς πολίτες, δεξιότητες του 21ου αιώνα που βασίζονται στο να 

μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, να απομαθαίνουν για να μαθαίνουν εκ νέου, προκειμένου να 

ανταποκρίνονται στις προκλήσεις ενός ραγδαία εξελισσόμενου κόσμου, ίσως του άγνωστου, 

μέσα από συνεργατικές διαδικασίες και κοινότητες μάθησης, το λιγότερο που μπορούμε να 

κάνουμε είναι να διασφαλίσουμε μια εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ ΥΠΑΙΘ, ΙΕΠ και 

ΣΕΕ, στελεχών της εκπαίδευσης, προκειμένου να παραχθεί το καλύτερο δυνατό υλικό. 

● Προσθήκη  ενός δίωρου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση για την υλοποίηση  προαιρετικού 

συνόλου χορωδίας ή ορχήστρας κατ΄ αντιστοιχία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο 

μπορεί να υλοποιείται στο πρόγραμμα του ολοήμερου αποκλειστικά από εκπαιδευτικούς 

μουσικής.  

● Δημιουργία ομάδας προσανατολισμού τεχνών στο Λύκειο (σε τουλάχιστον ένα Λύκειο σε 

κάθε νομό)για να υπάρχει σωστή προετοιμασία των μαθητών για τις εισαγωγικές εξετάσεις 

για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ. Στην ομάδα προσανατολισμού να διδάσκονται μαθήματα 

ανάλογα με την καλλιτεχνική κατεύθυνση του παιδιού –μουσική, εικαστικά θέατρο- τα οποία 

να αντιστοιχούν στα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ της αντίστοιχης κατεύθυνσης.  

● Σύνταξη προγραμμάτων σπουδών  για τα μουσικά μαθήματα των μουσικών σχολείων  στα 

οποία δεν υπάρχουν ακόμα (π.χ. βιολί). 

● Εξορθολογισμός της ύλης της μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και συγγραφή νέων 

εγχειριδίων με υποστηρικτικό υλικό προσβάσιμο από όλους (μαθητές, εκπαιδευτικούς) και 

όχι κλειδωμένο με κωδικούς όπως συμβαίνει με τα υπάρχοντα βιβλία. 

● Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ79/ΤΕ16 στη μουσική πληροφορική και αποστολή 

εξοπλισμού στα σχολεία (μουσικά όργανα, υπολογιστές που να μπορούν να υποστηρίξουν 

μουσικά προγράμματα). 

● Αλλαγές σχετικές με τις εξετάσεις εισαγωγής στα τμήματα μουσικών σπουδών των ΑΕΙ που 

αφορούν σε επανακαθορισμό της ύλης και τρόπου εξέτασης του αντικειμένου μουσική 

αντίληψη και γνώση και αύξηση του χρόνου εξέτασης του αντικειμένου μουσική εκτέλεση 

και ερμηνεία με υποχρεωτική εκτέλεση δύο κομματιών διαφορετικών εποχών, ρυθμού και 

στυλ επιπέδου  τουλάχιστον 3ης ανωτέρας. 

● Μείωση της χρονικής απόκλισης υποβολής εγγράφων μετακίνησης στην ΠΔΕ και οικονομικής 

απόδοσης στο δικαιούχο. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι η δυνατότητα αύξησης του αριθμού 

των μετακινήσεων  από πλευράς ΣΕΕ, η καλύτερη υποστήριξη των σχολικών μονάδων και 

εκπαιδευτικών. 
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