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Δομή της εισήγησης:

Διαπιστώσεις & Προτάσεις


Συναισθηματική – νοητική υποστήριξη – κοινότητες
μάθησης – κουλτούρα



Αναλυτικά προγράμματα και μαθησιακά αποτελέσματα
(learning outcomes) – αξιολόγηση μαθητών



Μαθησιακά
σταδιοδρομία)

αποτελέσματα

και

επάγγελμα

(ή

Το νέο μαθησιακό περιβάλλον
Πριν

Στο μέλλον

Βασισμένη στην πληροφόρηση

Δημιουργία γνώσης/εφαρμογές

Δια μέσου της επανάληψης

Ανάλυση και σύνθεση

Καθοδηγούμενη από τον δάσκαλο

Ομαδική μάθηση

Με συγκεκριμένη σειρά
(αναλυτικό πρόγραμμα)

Στη δεδομένη περίσταση και με
διαθεματικό τρόπο

Έμφαση στην τυπική εκπαίδευση

Ποικιλία μοντέλων μάθησης

Κατευθυνόμενη

Με λήψη πρωτοβουλίας

Μάθηση σε συγκεκριμένη ηλικία

Κίνητρο, ενδιαφέρον για μάθηση

Τερματισμός μετά τις σπουδές

Δια βίου Εκπαίδευση
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Διαπιστώσεις!
Πολλοί εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Τεχνική Επαγγελματική
Εκπαίδευση, ιδιαίτερα μετά το τέλος ενός μαθήματος, διαπιστώνουν
ότι:

οι μαθητές δεν ακούνε,
είναι υπερκινητικοί,
δεν ανταποκρίνονται,
δεν συγκεντρώνονται,
δεν λειτουργούν σε ομάδες,
δεν ασχολούνται όλοι με το φύλλο εργασίας ή την
άσκηση στην τάξη…….»
4

Τι πρέπει να κάνω;
Σήμερα η ερώτηση που πρέπει να διατυπωθεί είναι:

Τι πρέπει να κάνουμε;
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Από το Εγώ στο Εμείς!

Τι πρέπει να κάνουμε εμείς:
Η Διεύθυνση του Επαγγελματικού Λυκείου, ο Σύλλογος
Διδασκόντων, η Διεύθυνση του ΣΕΚ, ο Σύλλογος Διδασκόντων του
ΣΕΚ, οι εκπαιδευτικοί του Τομέα, το δεκαπενταμελές, ο Σύλλογος
των Γονέων και Κηδεμόνων, οι Δημοτικές αρχές.
EPAGGELMATIKH ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ουσιαστικά, αναφερόμαστε σε μια συνεργατική διαχείριση του Επαγγελματικού
Σχολείου που αντιμετωπίζονται όλα τα προβλήματα διδασκαλίας, εκπαίδευσης,
πρακτικής, συμπεριφορών προσεγγίζοντας

κάθε μαθητή/τρια ως μια ιδιαίτερη προσωπικότητα,
με την οποία αξίζει να ασχοληθούμε όλοι ώστε να
προσπαθήσουμε να την υποστηρίξουμε

•συναισθηματικά,
•γνωστικά και
• επαγγελματικά.

Αλλαγή Κουλτούρας!!!









Επαγγελματικές
Κοινότητες μάθησης
Ομάδες συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών
(Συνδιδασκαλία, εκπαιδευτικοί Ερευνητές)
Σχεδίαση από κοινών αναλυτικών
προγραμμάτων διδασκαλίας (σχεδιασμός,
εφαρμογή, αξιολόγηση- κριτήρια αξιολόγησης)
Διαφοροποιημένη παιδαγωγική (κάθε
μαθητής μετράει….)
Δράσεις σε συνεργασία με την σχολική
κοινότητα και την αγορά εργασίας
Αξιοποίηση όλων των Τεχνολογιών (δίκτυα)
Ηγεσία του σχολείου - υποστήριξη

‘Σε εθνικό επίπεδο, δείγμα 148,189 χιλιάδων μαθητών λυκείου
K12, μόνο 29%-45% αναφέρει ότι διαθέτει κοινωνικές
ικανότητες όπως συναίσθηση, λήψη αποφάσεων, διαχείριση
διαπροσωπικών σχέσεων, και ένα 29% δήλωσε ότι το σχολείο
τους τους προσφέρει ένα περιβάλλον υποστήριξης και
ενθάρρυνσης’ Durlak, J, Weissberg, R., Dymnicki, B., Taylor. R., Schllinger, K.

An Impact of Enhancing Students’ Social and Emotional Learning:
A meta-analysis of School-Based Universal Interventions

Child Development, January 2011, Vol. 82, number 1, Pages 405-432
80% της αποτελεσματικότητας των οφείλεται στην
ικανότητα συναισθηματικής νοημοσύνης

26
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Τι έγινε στο ΕΑΠΑΛ μέχρι σήμερα προς
αυτή την κατεύθυνση των μαθησιακών
κοινοτήτων;

Στην Α Τάξη ΕΠΑΛ
-Ερευνητική Εργασία, συνδιδασκαλία, σχεδίαση του
μαθήματος, παιδαγωγική, αξιολόγηση από κοινού
-Δυνατότητα μαθήματος επιλογής από τους μαθητές
-Υποστήριξη των μαθητών στα Ελληνικά και
Μαθηματικά
Στη Β Τάξη των ΕΠΑΛ (Τομείς)
-Ειδική Θεματική Δραστηριότητα (Συνδιδασκαλία,
σχεδιασμός μαθήματος, δράσεις, αξιολόγηση)

Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξουμε
κουλτούρα;





Ενδοσχολική επιμόρφωση εκπαιδευτικών
Παρακολούθηση μαθημάτων μεταξύ των
εκπαιδευτικών (teacher advisory system)
Επιμόρφωση των Διευθυντών ΕΠΑΛ και ΣΕΚ
Αξιοποίηση φάσεων της συμμετοχικής
εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής
μονάδας, όπου γίνεται «εσωτερική
αυτοβελτίωση της σχολικής μονάδας»
10

“Successful reform can only happen with the engagement and
commitment of teachers, as they will be the ones to make it
happen in practice in their daily work with students. However,
this is no longer simply a matter of establishing broad
ownership and acceptance”
ETF: Vocational Teacher Professional Development
in a policy learning perspective
ISSUE ) 4, NOVEMBER 2009, page 2
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Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να διαφοροποιήσουν στα
πλαίσια της συνεχούς αξιολόγησης και προσαρμογής για
κάθε μαθητή

Περιεχόμενο

Διαδικασία

Τελικό αποτέλεσμα

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
Σύμφωνα με

Ετοιμότητα

Ενδιαφέροντα
Των μαθητών

Μαθησιακό προφίλ

Μέσω μιας σειράς διδακτικών και
διοικητικών στρατηγικών όπως:
•Πολλαπλή νοημοσύνη
•Συναρμολόγηση
•Ηχογραφημένο υλικό
•Διάφορα μοντέλα
•Διαφορετικά εγχειρίδια
•Ποικίλο συμπληρωματικό
υλικό
•Γωνία κατασκευών

•Διαρθρωμένα αποτελέσματα
•Μαθησιακά συμβόλαια
•Διδασκαλία σε μικρές ομάδες
•Ομαδική έρευνα
•Εξατομικευμένη μελέτη
•Διαφορετικές στρατηγικές υποβολής
ερωτήσεων
•Γωνίες ενδιαφέροντος
•Ομάδες ενδιαφέροντος
•Διαφορετικές οδηγίες και
καταγραφές στο ημερολόγιο

Διαφοροποιημένη παιδαγωγική στην τάξη










Ο εκπαιδευτικός εκτιμά κάθε μαθητή ως άτομο
Ο εκπαιδευτικός δεν ξεχνά να διδάξει (ενίσχυση
αυτοσεβασμού)
Ο εκπαιδευτικός αυξάνει συνέχεια την
εμπειρογνωμοσύνη του
Ο εκπαιδευτικός συνδέει τους μαθητές με τις ιδέες
Ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να πετύχει ευχάριστη
μάθηση
Ο εκπαιδευτικός διατυπώνει υψηλές προσδοκίες και
προσφέρει πολλή στήριξη - ΟΡΑΜΑ
Ο εκπαιδευτικός βοηθά τους μαθητές του να βρουν
νόημα στην εργασία που αναλαμβάνουν με κριτήρια
αξιολόγησης
The differentiated Classroom, Carol Tomlinson, ASCD 14








Ο εκπαιδευτικός μοιράζεται τη διδασκαλία με
τους μαθητές (παρουσιάσεις)
Ο εκπαιδευτικός αγωνίζεται για την
ανεξαρτησία των μαθητών
Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί τη θετική
ενέργεια και το χιούμορ
Η πειθαρχία είναι περισσότερο εσωτερική παρά
εξωτερική επιβαλλόμενη
Η διδασκαλία δεν είναι διαφορετική από τη ζωή

The differentiated Classroom, Carol Tomlinson, ASCD 15

Εκπαιδευτικοί - μαθητές
Καλλιεργητές!

Διαμορφωτική αξιολόγηση:
… αξιολόγηση που γίνεται την ίδια στιγμή με τη διδασκαλία
(Black & Wiliam, 1999)
…..προσφέρει ανατροφοδότηση στους μαθητές (Harlen, 1998)
…..και αυτοέλεγχο (Sadler, 1989)
….. συνδυάζει τη διδασκαλία και τη μαθησιακή διαδικασία
(Tunstalt & Gipps, 1996)

Έμφαση στην αξιολόγηση των διαδικασιών
και όχι μόνο των γνωστικών προϊόντων

Portfolio: ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΗ (ατομικός
φάκελος για τις Ερευνητικές Εργασίες)

Από την Έναρξη των Ερευνητικών
Εργασιών και αφού εξηγηθούν στους μαθητές
οι στόχοι, τι θέλουμε να πετύχουμε μαζί!
Αξιολόγηση για τη μάθηση (assessment for
learning) (MacBeath, Swaffield)

Portfolio
προσωπική διαδρομή κάθε μαθητή
Για να βοηθήσουμε τους μαθητές
να καταλάβουν τον εαυτό τους
Για να ενθαρρύνουμε τους μαθητές
στην ενεργή και κριτική μάθηση
Για να φανεί σταδιακά η ανάπτυξη και
εξέλιξη των μαθητών (αυτογνωσία, μάθηση, στόχοι,
επαγγελματικά σχέδια, ικανότητες)
Για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη συγκέντρωση στοιχείων
και να αναλάβουν την ευθύνη ανάπτυξής του, να δουν τα δυνατά
και αδύνατα σημεία σε σχέση με τους στόχους

Για να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί,
μαθητές και γονείς την προσωπική διαδρομή κάθε μαθητή

Σε ποιους τομείς επιθυμείτε να επιμορφωθείτε με βάση τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής
Μονάδας;
Από τον Πίνακα 6 φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν να επιμορφώνονται σε
εργαστηριακά θέματα (Μ.Ο.=3.25, Τ.Α.=1.071) και ακολουθεί η συνεργασία μεταξύ των
εκπαιδευτικών (Μ.Ο.=3.10, Τ.Α.=1.070). Τέλος, μια σημαντική επιλογή είναι η επιμόρφωση
σε σχέσεις εκπαιδευτικών- μαθητών (Μ.Ο.=3.05, Τ.Α.=0.999).
Πίνακας 6
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

αναλυτικά προγράμματα

20

1

3

1,80

,696

κλίμα - κουλτούρα σχολείου

20

1

4

2,15

,988

ποιότητα διδασκαλίας

20

1

4

2,90

1,165

σχέσεις εκπαιδευτικών-γονέων

20

1

4

2,45

1,099

σχέσεις εκπαιδευτικών-μαθητών

20

1

4

3,05

,999

συνεργασία μεταξύ

20

1

4

3,10

1,071

επαγγελματικά δικαιώματα

20

1

4

2,90

1,165

διαπολιτισμική αγωγή

20

1

4

2,60

1,046

ειδική αγωγή-μαθητική

20

1

4

2,60

,995

ενδοσχολικός κανονισμός

20

1

4

2,55

1,146

εργαστηριακή επιμόρφωση

20

1

4

3,25

1,070

εργασιακό περιβάλλον-επάγγελμα

20

1

4

2,85

1,268

Valid N (listwise)

20

εκπαιδευτικών

διαφορετικότητα
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Εκπαιδευτικοί
ΕΠΑΣ Νεάπολης

Σε ποια θέματα προτείνετε να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί
της σχολικής σας μονάδας ώστε να έχετε καλύτερη εκπαίδευση;

Μαθητές της ΕΠΑΣ Νεάπολης

Πίνακας 2-μαθητές

Σχέσεις μαθητώνεκπαιδευτικών

N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

24

1

4

3,00

1,142

διαχείριση συγκρούσεων

24

1

3

2,04

,859

αξιοποίηση νέων τεχνολογιών

24

1

4

2,83

1,239

εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας

24

1

4

2,50

1,022

πρακτικές στα επαγγελματικά
δικαιώματα

24

1

4

2,96

1,042

αξιοποίηση των υποδομών του σχολείου

24

1

4

2,46

1,103

Valid N (listwise)

24

20

Σε ποια θέματα προτείνετε να επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί του
σχολείου που φοιτούν τα παιδιά σας ώστε να έχουν καλύτερη
εκπαίδευση ;
ΓΟΝΕΙΣ
Πίνακας 2-γονείς
N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

διαχείριση συγκρούσεων και ομάδων

25

1

4

2,92

,954

συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών

25

1

4

2,96

,935

αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

25

2

4

3,28

,737

διαχείριση τάξης

25

1

4

3,32

,802

25

1

4

3,48

,714

συμβουλευτική μαθητών

25

1

4

3,12

,833

Σχέσεις μεταξύ εφήβων και παραβατικότητας

25

1

4

3,20

,816

διαχείριση κρίσεων στο σχολείο

25

1

4

3,12

,781

Valid N (listwise)

25

εναλλακτικοί μέθοδοι
διδασκαλίας και
αξιολόγησης μαθητών
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Πολιτιστικά και θεατρικές ομάδες
Προγράμματα Αγωγής Υγείας

Ευαισθητοποίηση
γι α την ΕΠΑΣ
Εθελοντισμός

Δράσεις ανατροφοδότησης
(ερωτηματολόγια)

ΕΠΑΣ Νεάπολης
«Μάτια στραμμένα στην
εργασία»

Συνεργασία με φορείς
εθελοντικής βοήθειας
Επαγγελματικά σεμινάρια
και σχέδια μαθήματος
για τη δημιουργικότητα
και καινοτομία
Εκπαιδευτικές
επισκέψεις

Προγράμματα που
συνδέονται με την
κοινότητα
Βιογραφικό – pοrtfolio
EUROPASS

Περιβαλλοντικά προγράμματα

Επαγγελματική
Συμβουλευτική,
σύνδεση με την
αγορά εργασίας

Ομάδες μαθητών που
μεταφέρουν και
συζητούν τις
επαγγελματικές τους
εμπειρίες
«Ανατροφοδότηση από
εμπειρίες και γνώσεις
στη δουλειά»

EQF, NQF, ΕΘ.Π.Π.

Εθνικό πλαίσιο προσόντων

Στις εγκυκλίους, έρευνες, μελέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
CEDEFOP, ETF (European Training Foundation)

διαπιστώνεται ότι η νέα κοινωνική και οικονομική
πραγματικότητα καταδεικνύει τον πρωτεύοντα ρόλο της
μάθησης ως βασικού συστατικού στοιχείου της
προσωπικής εξέλιξης και της κοινωνικής ανάπτυξης.
http://www.cedefop.europa.eu/
http://www.etf.europa.eu/
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Δεξιότητες

24

25

Ικανότητες

Ανοικτά αναλυτικά προγράμματα στην Τεχνική
Επαγγελματική Εκπαίδευση!






Στοχοκεντρικά,
συνυφασμένα με αυτά
που χρειάζεται η αγορά
εργασίας, στο
αντίστοιχο επίπεδο των
ΕΘ.Π.Π.
Πρέπει να εκπονηθούν
σε συνεργασία με τους
φορείς εργασίας
Με μεταφορά
διδακτικών μονάδων
(ΕCVET) για κάθε
μάθημα








Στηριγμένα σε μαθησιακά
αποτελέσματα!
Στηριγμένα σε ενεργές
δράσεις μαθητών και
εκπαιδευτικών
Να συνδυάζουν θεωρητικές
γνώσεις με επαγγελματικές
δεξιότητες
Βασισμένα σε κριτήρια
αξιολόγησης που τα
δημιουργούν οι
εκπαιδευτικοί λαμβάνοντας
υπόψη τα επίπεδα του
ΕΘ.Π.Π., τις απαιτήσεις της
αγοράς εργασίας
26

Croydon College

Leonardo da Vinci,
2008-1-GR1-LEO03-00571

Συνεργασία μαθητών διαφορετικών τάξεων για
την υλοποίηση ενός προγράμματος (2
εβδομάδες) μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα
27

Βιβλιοθήκη και χώρος μελέτης!!!

Westminster College: 16 ώρες μαθημάτων την εβδομάδα
και διαμονή στο σχολείο με εκπόνηση project στη
βιβλιοθήκη και στα εργαστήρια! Οι εκπαιδευτικοί είναι παρόντες για
υποστήριξη, καθοδήγηση

28

Ισπανία: κοινά προγράμματα
μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων,
ηλεκτρονικών
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Μαθησιακά αποτελέσματα;
5 ερωτήσεις για το διδακτικό σχεδιασμό για την
απόκτηση μαθησιακών αποτελεσμάτων:
1.

Τι θέλουμε να πετύχει ο μαθητής μελετώντας την
ενότητα; (μαθησιακά αποτελέσματα που στην ΤΕΕ
συνδέονται και με τις πρακτικές στον επαγγελματικό χώρο)

2.

3.

4.

5.

Τι χρειάζεται ο μαθητής να ξέρει για να επιτύχει τα
μαθησιακά αποτελέσματα; (Αναλυτικό πρόγραμμα)
Ποιες δράσεις διευκολύνουν την απόκτηση των
μαθησιακών αποτελεσμάτων (Παιδαγωγική)
Πώς θα αποδείξει ο μαθητής ότι απόκτησε τα
μαθησιακά αποτελέσματα αποτέλεσμα (αξιολόγηση)
Πώς θα ξέρω ότι ο μαθητής απέκτησε τα μαθησιακά
30

Μαθησιακοί
Στόχοι
από το δάσκαλο

Παλαιό πρόγραμμα
Π.χ. Βασικά για τα
ηλεκτρονικά(10 ώρες)

Μαθησιακή
διαδικασία

Μαθησιακά
Αποτελέσματα
από το μαθητή:
Γνώσεις
Δεξιότητες
Ικανότητες

Στοχοκεντρικό πρόγραμμα
Π.χ. Λειτουργία διοδίων (5 ώρες)
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Παράδειγμα Γερμανίας,
όπως γίνεται η αξιολόγηση στα ΙΕΚ

32

33

Τι κάνουν οι άλλοι; Παράδειγμα
Σουηδία

Μαθήματα για όλους
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Συνθετική εργασία που αξιολογείται σαν μάθημα
για την εισαγωγή στην Ανώτατη Εκπαίδευση!
Κοινά μαθήματα

Πρακτική άσκηση στην επιχείρηση
Μέχρι 120 μονάδες
15 ημέρες
1 μήνας
3 μήνες

Μαθήματα επιλογής
Μαθήματα ειδικότητας
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Αξιολόγηση μαθητή!

Παρακολούθηση επίδοσης των μαθητών
με κριτήρια αξιολόγησης για μια κατασκευή,
ολιστική ρούμπρικα

36

Δηλαδή κριτήρια;




Κριτήρια αξιολόγησης είναι οι
προδιαγραφές που πρέπει να έχει ένα έργο,
προκειμένου να είναι σωστό, κατάλληλο,
πλήρες
Ποιότητα επιπέδου ενός έργου (standards)
είναι η ποιοτική διαβάθμιση, άριστο,
μέτριο,
Μερικώς

περίπου

Πλήρης

ολοκληρωμένος

Π.χ. Προγραμματισμός του Β Τετραμήνου (έγινε
κατανοητός, εκπονήθηκε;)

Πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά!
Πέρα από τίτλους και αλλαγές ονομάτων !!!!




Για τη δημιουργία ισχυρών κέντρων
επαγγελματικής υποστήριξης των νέων μέσα
στο σχολείο, από ομάδες εκπαιδευτικών π.χ.
του ΣΕΚ που θα συνδέουν τις τοπικές
επιχειρήσεις για πρακτική άσκηση
Να βρούμε τρόπους να του δείχνουμε το δρόμο!
(με σύνδεση και ενημέρωση με την αγορά εργασίας, με
συζήτηση και συνεχή επικοινωνία)




Για ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση, την
αυτογνωσία των παιδιών μας!
Γιατί χωρίς αυτοεκτίμηση δεν μπορεί να
διεκδικήσει εργασία, εγκαταλείπει!
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Σε κάθε επαγγελματικό σχολείο της ΕΕ υπάρχει γραφείο
υποστήριξης μαθητών και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας
Επαγγελματική
υποστήριξη,
υποστήριξη καριέρας,
καθοδήγηση,
συμβουλευτική,
πρακτική άσκηση (work
based learning,
μαθητεία,
Ευρωπαϊκά προγράμματα
leonardo,
ατομική κινητικότητα ,
επιχειρηματικότητα
39

Επαγγελματικός προσανατολισμός – ενημέρωση σε
Επαγγελματικό Σχολείο της Αγγλίας!

http://www.mathiteia4u.gov.gr/

Για ποιο λόγο το
πρόγραμμα αυτό να μη το
διαχειρίζεται κάθε ΣΕΚ, με
μια ομάδα εκπαιδευτικών;
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Προτάσεις για το μέλλον
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ; ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΞΕΡΕΙ!


Νέα Αναλυτικά στοχοκεντρικά προγράμματα που να
περιλαμβάνουν τις ‘βασικές γνώσεις’ του επαγγέλματος,

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ,


Νέα βιβλία, γραμμένα για μαθητές Επαγγελματικού Λυκείου,



ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ για να



Συνθετικές εργασίες και κατασκευές μέσα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα



Διαθεματικά κατασκευαστικά προγράμματα (από το όλο στο ειδικό)



Επαγγελματικά δικαιώματα και σύνδεση με την αγορά εργασίας δια μέσου των
κοινωνικών φορέων (ανταποκριτών) όπως στις Ευρωπαϊκές χώρες (πχ Bibb
πρόγραμμα)



Επαγγελματικός προσανατολισμός και συνεχής υποστήριξη των μαθητών
(ενάντια στην ετεροαπασχόληση, τη βελτίωση της αυτόαποτελεσματικότητας, την υποστήριξη για την εκπλήρωση των
προσδοκιών)



Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης (στο εργαστήριο και στις
επιχειρήσεις). Εκπαιδευτικό ύφος στο Επαγγελματικό Λύκειο.



ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ



ΈΝΑ ΕΤΟΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΛΟΔΕΧΟΥΜΕΝΟ,!
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Συμπεράσματα:
και Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών!
- Μια ευρεία γενική παιδεία:
Περιεχόμενο της γνώσης



- Δεξιότητες και στρατηγικές:
Βασικές γνώσεις για το
επάγγελμα



Γνώσεις για τη

διαδικασία της

άσκησης του επαγγέλματος
- Στάσεις και συναισθηματική
αγωγή: Ανάπτυξη του εαυτού σε
σχέση με τους άλλους

Δεν έχει σημασία τι ξέρεις αλλά τι μπορείς να κάνεις στην
αγορά εργασίας με αυτά που ξέρεις!
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Έρευνα – Οι αντιλήψεις των μαθητών (συνέχεια)
(

Στοιχεία από την έρευνα του Διαμαντίδη Βάϊου, ΠΕ17, Υποδιευθυντή 3ου ΤΕΕ Ευόσμου με τη
συνεργασία του Ν. Σταμπολίδη).
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΤΕΕ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
7
ΚΑΛΗ
ΙΚΑΝΟΠ..
ΜΕΤΡΙΑ
ΚΑΤΩΤ.
ΤΟΜΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α
Κ
Α
Κ
Α
Κ
Α
Κ
ΒΙΒΕ
9
6
6
1
6
9
4
1
ΥΓ. ΠΡΟΝ.
ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑΣ
2
7
4
CNC
9
10
3
1
ΜΗΧ. ΑΥΤΟΚΙΝ.
8
13
4
ΜΗΧ/ΚΟΣ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
4
10
7
ΗΛ/ΚΟΣ Η/Υ
9
6
ΗΛ/ΝΙΚΟΣ ΗΛ/ΚΟΣ ΟΠΤΙΚ/ΚΩΝ ΣΥΣ. 5
5
4
2
1
2
1
ΠΛΗΡΟΦΟΡ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
3
4
3
3
2
.ΕΦ. ΤΕΧ. ΓΡΑΦΙΣΤ/ΣΧ. ΕΣ. ΧΩΡΩΝ 2
1
4
2
ΗΣΑ
11
3
4
ΗΛ/ΓΙΚΟΣ ΕΗΕ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΒΙΟΜ. Χ. 9
ΣΥΝΟΛΑ
45
18
72
20
30
15
5
5
ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ
ΣΥΝΟΛΟΥ
30%
44%
22%
4%

ΣΥΝΟΛΑ
Α
Κ
22
20
13
23
25
21
20
10
5
6
11
7
27
152
58

Η πλειοψηφία του 74% των μαθητών που θεωρεί τη φοίτησή του
θετική στο ΤΕΕ προέρχεται από τομείς που εφαρμόζουν την πρακτική
άσκηση! (στο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ δεν υπάρχει τίποτα!
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Διαφορές στην Τεχνική Επαγγελματική
Εκπαίδευση

WBL: Work based Learning

44

Εργαστήρια
αισθητικής - μηχανολογίας
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«Σε κανένα δεν αρέσει η αλλαγή, εκτός
από τα μωρά που είναι βρεγμένα»
Τα 4 δωμάτια
της αλλαγής για
τους
εκπαιδευτικούς:

Αγάπη
Αναζήτηση
Συνεργασία
Ποιότητα
Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε!

Καλά
Χριστούγεννα!
Ευχές το νέο έτος 2013!

Δρ. Σταμπολίδης Ν.
Χάλκης 8, 10 χ. Θεσ.-Μουδ.

Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 365320
n_stab@otenet.gr
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