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1. Εισαγωγή 

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) Δυτικής Ελλάδας της 

Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, ιδρύθηκε με το άρθρο 4 παρ δ. του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 

102/τ.Α΄/12-06-2018) «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) (Ν. 4547/2018, άρθρο 4 παρ. 2 και αριθμ. 

158733/ΓΔ4/24-09-2018 Υ.Α., ΦΕΚ 4299 Β΄/27-09-2018), και ειδικότερα τα οριζόμενα στον 

Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), με τη λήξη του σχολικού έτους, η Ολομέλεια κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. προβαίνει σε έκθεση 

αποτίμησης του ετήσιου προγραμματισμού, με σκοπό την εκτίμηση του βαθμού επίτευξης 

των στόχων που είχαν τεθεί, τον εντοπισμό των δυσκολιών και των προβλημάτων που 

προέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγραμματισμού και τον τρόπο αντιμετώπισης τους, 

καθώς και τη διατύπωση προτάσεων βελτίωσης για το επόμενο σχολικό έτος. 

Στην παρούσα έκθεση αποτίμησης, που υποβάλλεται δια του Περιφερειακού Διευθυντή 

Εκπαίδευσης στο Ι.Ε.Π. και στη Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αποτυπώνεται 

το έργο που επιτέλεσε το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού 

Έργου κατά το σχολικό έτος που ολοκληρώθηκε, βάσει των στόχων που είχαν τεθεί στον 

ετήσιο προγραμματισμό και τις επιμέρους αναμορφώσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια 

του έτους, μετά από διαλογική συζήτηση και την έγκριση της Ολομέλειας. 

Η ετήσια έκθεση αποτίμησης διαρθρώνεται σε επιμέρους ενότητες κατά αντιστοιχία με τις 

ενότητες του Στρατηγικού Σχεδιασμού 2018-2021 & Ετήσιου Προγραμματισμού 2018-2019 ΠΕΚΕΣ Δυτικής 

Ελλάδας(http://bit.do/pekesde_progr1819), επιχειρώντας να αποτυπώσει τον βαθμό 

επίτευξης των στόχων που τέθηκαν, τις ενέργειες και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν για την 

επίτευξή τους, τα νέα δεδομένα και τα προβλήματα που ανέκυψαν κατά την πορεία αυτή. 

Εν κατακλείδι, στην έκθεση αποτυπώνονται οι προβληματισμοί και οι προτάσεις προς τον 

Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, το Ι.Ε.Π. και τη Γενική Διεύθυνση Σπουδών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων, προκειμένου να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα και να σχεδιαστούν οι 

ενέργειες που απαιτούνται για την απάλειψη εγγενών αδυναμιών-τις οποίες, ασφαλώς, 

κάθε νέος θεσμός εμφανίζει-, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στον δημόσιο διάλογο 

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf
https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/EPAL_N_4547_FEK_102A_12-06-2018.pdf
https://blogs.sch.gr/pekesde/files/2019/01/%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3-%CE%94%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91%CE%A3-%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-2018-2021-%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-2018-2019.pdf
https://blogs.sch.gr/pekesde/files/2019/01/%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3-%CE%94%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91%CE%A3-%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-2018-2021-%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-2018-2019.pdf
https://blogs.sch.gr/pekesde/files/2019/01/%CE%A0%CE%95%CE%9A%CE%95%CE%A3-%CE%94%CE%A5%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97%CE%A3-%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%94%CE%91%CE%A3-%CE%A3%CE%A4%CE%A1%CE%91%CE%A4%CE%97%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A3-%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%91%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-2018-2021-%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%9F%CE%A3-%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%9C%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%9C%CE%9F%CE%A3-2018-2019.pdf
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για τη βελτίωση της λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των 

σχολικών μονάδων της Δυτικής Ελλάδας. 

 

2. Γενικά στοιχεία 

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας είναι ένα από τα μεγαλύτερα Περιφερειακά Κέντρα 

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού στην επικράτεια, δεδομένου του αριθμού των σχολικών 

μονάδων, των εκπαιδευτικών και μαθητών που υποστηρίζει, όπως φαίνεται και στον πίνακα 

που ακολουθεί: 

Επωνυμία Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Δυτικής Ελλάδας  

Έδρα Πάτρα 

Σχολεία Παιδαγωγικής 

ή/και Επιστημονικής 

ευθύνης 

Χίλιες διακόσιες ογδόντα δύο (1.282) σχολικές μονάδες 

Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

Αριθμός 

εκπαιδευτικών 

Δώδεκα χιλιάδες τετρακόσιοι πενήντα (12.450) 

Αριθμός μαθητών Ενενήντα οκτώ χιλιάδες πενήντα επτά (98.057) 

 

Αντίστοιχα μεγάλος είναι και ο αριθμός των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ). 

Ειδικότερα, στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας υπηρετούν τριάντα πέντε (35) Σ.Ε.Ε. (των 

αντίστοιχων κλάδων) με έδρα την Πάτρα και οκτώ (8) Σ.Ε.Ε. από άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ ως 

ακολούθως: 

● Νηπιαγωγών (ΠΕ60): 4 (κ.κ. Βοϊνέσκου Ζαχαρούλα, Διδάχου Ελένη, Κουζέλη Χαρούλα, 

Νικολακοπούλου Ελένη) 

● Δασκάλων (ΠΕ70): 12 (κ.κ. Αγγελόπουλος Ηρακλής, Βαλμάς Θεοφάνης, Δημόπουλος 

Βασίλης, Ζάγκος Γεώργιος, Κονιδάρης Γεώργιος, Μαστρογιάννης Αλέξιος, 

Νικολακοπούλου Αικατερίνη, Παπαδούρης Παναγιώτης, Σακκούλης Δημήτριος, 

Τουρκάκη Διονυσία, Φελούκα Βασιλική)  
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● Θεολόγων (ΠΕ01):1 [από ΠΕ.Κ.Ε.Σ Πελοποννήσου-Τρίπολη] (κ. Χριστόπουλος 

Νικόλαος) 

● Φιλολόγων (ΠΕ02): 4 (κ.κ. Αντωνοπούλου Ζωή, Βετσόπουλος Απόστολος, 

Ζαχαροπούλου Σουσάνα, Καραλή Βασιλική) 

● Μαθηματικών (ΠΕ03): 2 (κ.κ. Μπαλωμένου Αθανασία, Νάκος Κωνσταντίνος) 

● Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04): 2 (κ.κ. Γαριού Αγγελική, Τσιάχτας Αριστοτέλης) 

● Γαλλικής (ΠΕ05): 1 (κα. Γκουρνέλου Αδαμαντία) 

● Αγγλικής (ΠΕ06): 1 (κ. Σκιαδάς Γρηγόριος) 

● Γερμανικής (ΠΕ07): 1 (κα. Γεωργακοπούλου Άννα) 

● Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): 1 (κα. Λίλλη Μόνικα) 

● Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): 1 (κ. Λεβεντάκης Χαραλάμπος) 

● Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78): 1 (κα. Γεωργούση Ακριβή) 

● Μουσικής (ΠΕ79): 1 (κ. Μποκώρος Παναγιώτης) 

● Οικονομίας (ΠΕ80): 1 (κ. Πομώνης Γεράσιμος) 

● Πολιτικών Μηχανικών-Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81): 1 [από ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-

Τρίπολη] (κ. Τζωρτζάκης Ιωάννης) 

● Μηχανολόγων (ΠΕ82): 1 (κ. Γκέρτζος Κωνσταντίνος) 

● Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83): 1 [από ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Τρίπολη] (κ. Παδιώτης 

Ιωάννης) 

● Ηλεκτρονικών (ΠΕ84): 1 [από ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΚΡΗΤΗΣ- Ηράκλειο] [Δεν έχει καλυφθεί] 

● Πληροφορικής (ΠΕ86): 1 (κ. Παπαδάκης Σπυρίδων) & Οργανωτικός Συντονιστής 

● Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας (ΠΕ87): 1 [από ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-Τρίπολη] (κα. 

Τσεγγελίδου Ευθαλία) 

● Γεωπονίας, Διατροφής και Περιβάλλοντος (ΠΕ88): [από ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – Λάρισα] 

[Δεν έχει καλυφθεί] 

● Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89): 1 [από 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ-Πειραιάς] (κ. Φατσέας 

Παναγιώτης) 
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● Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91): 1 [από 6ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ ΑΤΤΙΚΗΣ-Πειραιάς] (κα. Μποέμη 

Παναγιώτα) 

● (Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης:1 (κ.Ζησιμόπουλος Δημήτριος) & 

Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής 

● Εκπαίδευσης για την Αειφορία: 1 (κ. Σεμιτέκος Δημήτριος) 

Στους προαναφερόμενους ΣΕΕ συμπεριλαμβάνονταν οι κ.κ. Μάνεσης Ν. και 

Γιαννακόπουλος Κ., Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 και Σ.Ε.Ε. ΠΕ04.01 αντίστοιχα, έως τις 02-05-2019 (34η και 

35η Πράξη ΠΔΕΔΕ), οπότε και αποχώρησαν λόγω μετάταξής τους σε θέση Ε.ΔΙ.Π.. 

Στις επόμενες ενότητες παρουσιάζεται το έργο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας βάσει των 

επιμέρους αξόνων που έχουν αποτυπωθεί στον ετήσιο προγραμματισμό έργου του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας (αριθ. πρωτ. 20/10-01-2019) για το σχολικό έτος 2018-19. 

 

3. Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας ξεκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώβριο του 2018 

παρέχοντας ένα σημαντικό κατά αναλογία (ως προς τις συνθήκες, τις υποδομές και τη 

στήριξη την οποία είχε) έργο προς την εκπαιδευτική κοινότητα μέχρι σήμερα. 

Η Ολομέλεια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας με την έναρξη της λειτουργίας της επισήμανε 

βασικά ζητήματα τα οποία άπτονται: 

● Της βέλτιστης λειτουργίας του εκπαιδευτικού μας συστήματος ως προς τη Π/θμια 

και Δ/θμια εκπαίδευση, 

● Της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων προκειμένου να 

καταστεί περισσότερο αποτελεσματικό το εκπαιδευτικό τους έργο, επιτυγχάνοντας 

κατά αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερη πρόοδο για τους μαθητές μέσα από την παροχή 

περισσότερων ευκαιριών σε αυτούς, χωρίς από την άλλη οι εκπαιδευτικοί να 

οδηγούνται σε επαγγελματική εξουθένωση. 

●  Της αποτίμησης της επίτευξης των σκοπών και των στόχων του εκπαιδευτικού 

συστήματος ώστε οι μαθητές μετά το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης να είναι 

ικανοί να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να 

διαθέτουν τα εφόδια που τους κάνουν ενεργά μέλη και πολίτες της κοινωνίας του 

21ου αιώνα. 
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Μετά από έναν περίπου χρόνο λειτουργίας του νέου θεσμού, το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, 

με τις δράσεις που υλοποίησε, αναδεικνύει τα θετικά στοιχεία στη λειτουργία της νέας 

δομής, αλλά και τις αδυναμίες της. Οι δράσεις, έτσι όπως καταγράφονται στις επόμενες 

ενότητες, έγινε προσπάθεια να προβάλουν: 

● Έναν νέο τρόπο στη λειτουργία της εκπαίδευσης, με τη δημιουργία δικτύων των 

στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων.  

● Τη συλλογικότητα και την υποστηρικτική λειτουργία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

προς όλους τους Σ.Ε.Ε.. 

● Την ανάπτυξη συνεργασίας και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των τριών 

βαθμίδων εκπαίδευσης, με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας. 

● Την επαγγελματική ανάπτυξη των Σ.Ε.Ε. που επιτεύχθηκε με τις συνεργασίες του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με επιστημονικούς, ερευνητικούς και λοιπούς φορείς, με τον σεβασμό στις 

απόψεις των Σ.Ε.Ε. και με τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες που δόθηκαν σε όλους 

τους Σ.Ε.Ε. για επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξη.  

● Τη λειτουργία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας ως κοινότητας μάθησης, μέσω της 

οργάνωσης προγραμμάτων αυτοεπιμόρφωσης των Σ.Ε.Ε.. 

● Τον τρόπο επίτευξης της συλλογικότητας και τη συνεργασίας από τη μια και της 

αυτονομίας των σχολικών μονάδων από την άλλη 

Παρόλα τα θετικά σημεία που διαφάνηκαν στην πράξη, μετά από έναν περίπου χρόνο 

λειτουργίας του νέου θεσμού εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές δυσκολίες και 

ελλείψεις που επηρεάζουν καθοριστικά τη λειτουργία του. Συγκεκριμένα: 

• Η κτηριακή υποδομή είναι ελλιπής και η υλικοτεχνική υποδομή (π.χ., γραφεία, υπολογιστές 

κ.λπ.) είναι ανεπαρκής. Το ΠΕ.ΚΕ.Σ. φιλοξενήθηκε αρχικά και προσωρινά στο 3ο Δ.Σ. 

Παραλίας Πατρών χωρίς να υφίσταται άδεια παραχώρησης του χώρου στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. παρά το 

σχετικό αίτημα προς τον Δήμο Πατρέων. Οι αίθουσες αυτές είχαν παραχωρηθεί στο Π.Ε.Κ. 

Πατρών το οποίο παρελήφθη με βάση τον ν. 4547/2018 αλλά, κατά ευρεία ερμηνεία, ο 

χώρος του, αν και ακατάλληλος για τις ανάγκες του, παρελήφθη για χρήση από τον νέο 

θεσμό. Επιπροσθέτως, μετά από πολύμηνη προσπάθεια παραχωρήθηκε προσωρινά (μέχρι 

το 2020) από τον Δήμο Πατρέων ισόγειος χώρος στην πρώην 1η ΕΠΑ.Σ. Πάτρας για τη 

λειτουργία της Ολομέλειας. Συγχρόνως, έχουν γίνει προσπάθειες, σε συνεργασία με την ΠΔΕ 

Δυτικής Ελλάδας, για τη στέγαση της υπηρεσίας, οι οποίες όμως δεν έχουν έως σήμερα 

αποφέρει αποτέλεσμα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι έγιναν προσπάθειες για τη δωρεάν 
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παραχώρηση και διαμόρφωση υφιστάμενου κενού δημόσιου κτηρίου (π.χ., πρώην 

Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Πατρών, κτηρίου παλιάς Νομαρχία Αχαΐας), όσο και για 

την ενοικίαση ιδιωτικού κτηρίου από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η γραμματειακή 

υποστήριξη ήταν ελλιπής, (μία (1) μόνον αποσπασμένη εκπαιδευτικός και τρεις (3) 

εκπαιδευτικοί με ολιγόμηνη διάθεση για τριάντα πέντε (35) Σ.Ε.Ε. με έδρα την Πάτρα και 

οκτώ (8) Σ.Ε.Ε. που ανήκουν σε δύο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Χαρακτηριστικά, τον Αύγουστο η υπηρεσία 

υπολειτούργησε, αφού η μοναδική αποσπασμένη υπάλληλος έλαβε την καλοκαιρινή της 

άδεια και δεν κατέστη δυνατή η αναπλήρωσή της ή η διάθεση επιπλέον προσωπικού. Οι 

προβλεπόμενες υποστηρικτικές δομές είτε ήταν υποστελεχωμένες (π.χ., 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας) 

είτε δεν λειτούργησαν καθόλου (π.χ., Κ.Ε.Α.), με αποτέλεσμα να μην υποστηρίζονται οι 

σχολικές μονάδες επαρκώς, όπως προβλέπεται από τον νόμο 4547/2018. Η κουλτούρα 

συλλογικότητας και συνεργασίας, που αποτελεί έναν από τους πυλώνες της νέας 

αρχιτεκτονικής των δομών, δεν είχε εκ των προτέρων καλλιεργηθεί  ούτε ελήφθη μέριμνα 

να καλλιεργηθεί συστηματικά μετά την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Παρά τις 

συντονισμένες και επιμέρους προσπάθειες δημιουργίας ψηφιακών υποδομών, εξακολουθεί 

να υφίσταται έλλειμμα στη χρήση εργαλείων διερεύνησης, σχεδιασμού και υλοποίησης 

επιμορφωτικών δράσεων με χρήση καινοτόμων μορφών επιμόρφωσης ενηλίκων (π.χ., 

σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συμμετοχικές τεχνικές εκπαίδευσης 

ενηλίκων). 

 

4. Προγραμματισμός & αποτίμηση εκπαιδευτικού έργου σχολικών μονάδων 

ΣΗΜ. Η εφαρμογή των διατάξεων της με αριθμ. πρωτ. 1816/ΓΔ4/07-01-2019 Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ 16/τ. Β΄/11-01-2019), που αφορά στον προγραμματισμό και στην 

αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων, θα ισχύσει από την έναρξη 

του σχολικού έτους 2019-20 σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ με αριθμ. 

πρωτ.  Φ1/7924/ΓΔ4/18-1-2019. 

 

5. Υλικοτεχνική υποδομή-Οργανωτικά θέματα 

5.1. Κτιριακές εγκαταστάσεις-Τεχνολογικός Εξοπλισμός 

Το ζήτημα της εγκατάστασης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας απασχόλησε εξαρχής την 

Ολομέλεια και χρειάστηκε να αφιερωθεί πολύ μεγάλος χρόνος και κόπος από τον 

Οργανωτικό Συντονιστή και ομάδας Σ.Ε.Ε., παρόλο δεν ήταν μέσα στις αρμοδιότητές τους. 

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας συγκρότησε εξαρχής Ομάδα Εργασίας Κτηριακών υποδομών η 

οποία ασχολήθηκε με ζητήματα όπως τα ακόλουθα: 
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● Συνέταξε μελέτη «Αποτύπωσης Κτηριολογικών Αναγκών και Υλικοτεχνικής Υποδομής 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας» στην οποία καταγράφονται οι προδιαγραφές του κτηρίου που 

απαιτούνται για τη στέγαση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την 

εύρυθμη λειτουργία του. 

● Αντίστοιχη μελέτη συντάχθηκε και για το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πάτρας, μετά από αίτημα του 

Περιφερειακού Δ/ντή. 

● Συνέταξε έντυπο παράδοσης/παραλαβής υλικού από τα γραφεία των πρώην 

Σχολικών Συμβούλων. 

● Συνέταξε όλα τα απαραίτητα έγγραφα και σχέδια και προέβη στις απαραίτητες 

ενέργειες για την αίτηση παραχώρησης του Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος στο 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας. 

● Συνέταξε τα απαραίτητα έγγραφα - σχέδια προς τον Δήμο Πατρέων, τη Δ.Δ.Ε. Αχαΐας 

(και τις σχολικές μονάδες: 6ο ΕΠΑ.Λ., 5ο ΕΠΑ.Λ., 2ο Ε.Κ. Πάτρας), τη Δ.Π.Ε. Αχαΐας και προέβη 

στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να παραχωρηθούν οι χώροι του πρώην Π.Ε.Κ. στο 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ., του κτηρίου της πρώην 1ης ΕΠΑ.Σ. στο Ζαβλάνι, όπου τώρα διεξάγονται οι 

ολομέλειες του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., και των γραφείων των πρώην Σχολικών Συμβούλων που 

βρίσκονται στο κτήριο της Ερμού. 

● Συνέταξε και απέστειλε έγγραφο προς το Τμήμα Προμηθειών της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του υπό αναζήτηση κτηρίου, προκειμένου 

να συμπεριληφθεί στο παράρτημα της σχετικής προκήρυξης μίσθωσης κτηρίων για το 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Πάτρας. 

Από την παραλαβή του πρώην Π.Ε.Κ. Πατρών στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. αξιοποιήθηκαν αίθουσες που 

βρίσκονται στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας, που λειτούργησε αρχικά και προσωρινά ως η 

έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (γραφείο του Οργανωτικού Συντονιστή, γραφείο για τη Γραμματεία του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και γραφείο για κοινή χρήση από τους Σ.Ε.Έ.). 

Μετά από πολλές προσπάθειες του Οργανωτικού Συντονιστή και ομάδας Σ.Ε.Ε. παρελήφθη 

από τον Δήμο Πατρέων για τις εργασίες της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ισόγειος χώρος στην 

πρώην 1η ΕΠΑ.Σ. Πάτρας. Η αίθουσα διαμορφώθηκε και εξοπλίστηκε με γραφεία, προβολέα 

παρουσίασης, μεγάλη οθόνη, ενσύρματη και ασύρματη δικτύωση με συνεισφορά πόρων 

από τα γραφεία των πρώην Σχολικών Συμβούλων, σχολικών μονάδων της Πάτρας, αλλά και 

οικονομική συνεισφορά των ιδίων των Σ.Ε.Ε., καθώς δεν έχει επιλυθεί ακόμη το πρόβλημα 

των λειτουργικών εξόδων των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
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5.2. Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας 

Ως νεοσύστατη υπηρεσία, το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας προχώρησε άμεσα στη δημιουργία 

πρωτοκόλλου, έντυπου και ψηφιακού αρχείου, καθώς και ιστοσελίδας, όπως προβλεπόταν 

από την κείμενη νομοθεσία. 

Για την καλύτερη οργάνωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία του, το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 

Ελλάδας συγκρότησε τις ακόλουθες Ομάδες Εργασίας, οι οποίες στελεχώθηκαν από τους 

Σ.Ε.Ε. μετά από σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος του Οργανωτικού Συντονιστή. Κάθε 

Ομάδα οργάνωσε τη λειτουργία της, ορίζοντας Συντονιστή και Γραμματέα για την 

υλοποίηση των συνεδριάσεών της και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων για τα θέματα 

αρμοδιότητάς της στην Ολομέλεια.  

Συγκεκριμένα, συγκροτήθηκαν οι ακόλουθες Ομάδες Εργασίας: 

1. Ομάδα Εργασίας θεμάτων Επιστημονικής Ευθύνης (Συντονίστρια: Καραλή Βασιλική, 

Γραμματέας: Διδάχου Ελένη, Μέλη: Αγγελόπουλος Ηρακλής, Γεωργούση Ακριβή, 

Νικολακοπούλου Αικατερίνη, Τουρκάκη Διονυσία, Τσιάχτας Αριστοτέλης) 

2. Ομάδα Εργασίας θεμάτων Παιδαγωγικής Ευθύνης (Συντονιστής: Παπαδούρης 

Παναγιώτης, Γραμματέας: Φελούκα Βασιλική, Μέλη: Αντωνοπούλου Ζωή, Βετσόπουλος 

Απόστολος, Λίλλη Μόνικα, Μποκώρος Παναγιώτης, Νάκος Κωνσταντίνος, Νικολακοπούλου 

Ελένη, Πομώνης Γεράσιμος)   

3. Ομάδα Εργασίας θεμάτων Διοικητικής Ευθύνης: (Συντονιστής: Λεβεντάκης Χαράλαμπος, 

Γραμματέας: Κονιδάρης Γεώργιος, Μέλη: Βοϊνέσκου Ζαχαρούλα, Ζάγκος Γεώργιος, Λίλλη 

Μόνικα, Μποκώρος Παναγιώτης, Τσιάχτας Αριστοτέλης)  

4. Ομάδα Εργασίας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: (Συντονίστρια: Μπαλωμένου Αθανασία, 

Γραμματέας: Σκιαδάς Γρηγόριος, Μέλη: Γεωργακοπούλου Άννα, Γκουρνέλου Αδαμαντία, 

Ζαχαροπούλου Σουσάνα, Ζησιμόπουλος Δημήτριος, Παπαδούρης Παναγιώτης, Σεμιτέκος 

Δημήτριος, Νικολακοπούλου Αικατερίνη) 

5. Ομάδα Εργασίας Επιμορφωτικών Δράσεων Σ.Ε.Ε.:(Συντονίστρια: Νικολακοπούλου 

Αικατερίνη, Γραμματέας: Βαλμάς Θεοφάνης, Μέλη: Αντωνοπούλου Ζωή, Γαριού Αγγελική, 

Δημόπουλος Βασίλειος, Διδάχου Ελένη, Κουζέλη Χαρούλα., Ζάγκος Γεώργιος, Νάκος 

Κωνσταντίνος, Νικολακοπούλου Ελένη, Σακκούλης Δημήτριος, Τουρκάκη Διονυσία, 

Φελούκα Βασιλική)   
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6. Ομάδα Εργασίας Κτηριακών Υποδομών: (Συντονιστής: Γκέρτζος Κωνσταντίνος, 

Γραμματέας: Παπαδούρης Παναγιώτης, Μέλη: Γκουρνέλου Αδαμαντία, Σακκούλης 

Δημήτριος, Σεμιτέκος Δημήτριος) 

7. Ομάδα Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού: (Συντονιστής: Ζησιμόπουλος Δημήτριος, 

Γραμματέας: Δημόπουλος Βασίλειος, Μέλη: Βαλμάς Θεοφάνης,  Βοϊνέσκου Ζαχαρούλα , 

Καραλή Βασιλική, Τουρκάκη Διονυσία) 

8. Ομάδα Εργασίας Επικοινωνίας και Διάχυσης: (Συντονίστρια: Γαριού Αγγελική, 

Γραμματέας: Λεβεντάκης Χαράλαμπος, Μέλη: Βετσόπουλος Κωνσταντίνος, 

Γεωργακόπουλου Άννα, Διδάχου Ελένη, Κουζέλη Χαρούλα, Λίλλη Μόνικα, Μαστρογιάννης 

Αλέξιος, Μπαλωμένου Αθανασία, Παπαδάκης Σπυρίδων, Πομώνης Γεράσιμος, Σκιαδάς 

Γρηγόριος) 

9. Ομάδα Εργασίας ΠΕ60: (Συντονίστρια: Βοϊνέσκου Ζαχαρούλα,Γραμματέας: 

Νικολακοπούλου Ελένη, Μέλη: Διδάχου Ελένη, Κουζέλη Χαρούλα)     

10. Ομάδα Εργασίας ΠΕ70: (Συντονιστής: Βαλμάς Θεοφάνης, Γραμματέας: Σακκούλης 

Δημήτριος, Μέλη: Αγγελόπουλος Ηρακλής., Δημόπουλος Βασίλειος, Ζάγκος Γεώργιος,  

Κονιδάρης Γεώργιος, Μαστρογιάννης Αλέξιος, Νικολακοπούλου Αικατερίνη, Παπαδούρης 

Παναγιώτης, Τουρκάκη Διονυσία, Φελούκα Βασιλική) 

11. Ομάδα Εργασίας Κοινών Ειδικοτήτων-Κ.Ε.Α.-Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 

Εκπαίδευσης: (Συντονίστρια: Λίλλη Μόνικα, Γραμματέας: Γκουρνέλου Αδαμαντία, Μέλη: 

Γεωργακοπούλου Αννα, Ζησιμόπουλος Δημήτριος, Λεβεντάκης Χαράλαμπος, Λίλλη Μόνικα, 

Μποκώρος Παναγιώτης, Παπαδάκης Σπυρίδων, Σεμιτέκος Δημήτριος) 

12. Ομάδα Εργασίας ΠΕ02: (Συντονιστής: Βετσόπουλος Απόστολος, Γραμματέας: 

Αντωνοπούλου Ζωή, Μέλη: Ζαχαροπούλου Σουσάνα, Καραλή Βασιλική) 

13. Ομάδα Εργασίας ΣΕΕ για ΕΠΑ.Λ.: (Συντονιστής: Πομώνης Γεράσιμος, Γραμματέας: 

Γκέρτζος Κωνσταντίνος, Μέλη: Παπαδάκης Σπυρίδων, Σεμιτέκος Δημήτριος, Σκιαδάς 

Γρηγόριος, Τσιάχτας Αριστοτέλης) 

14. Ομάδα Εργασίας Ολομέλειας Σ.Ε.Ε. Π/θμιας: (Συντονιστής: Αγγελόπουλος Ηρακλής 

Γραμματέας: Διδάχου Ελένη Μέλη: Βαλμάς Θεοφάνης, Βοϊνέσκου Ζαχαρούλα, 

Γεωργακοπούλου Άννα, Γκουρνέλου Αδαμαντία, Δημόπουλος Βασίλειος, Ζάγκος Γεώργιος, 

Ζησιμόπουλος Δημήτριος, Κονιδάρης Γεώργιος, Κουζέλη Χαρούλα, Λεβεντάκης 

Χαράλαμπος, Λίλλη Μόνικα, Μαστρογιάννης Αλέξιος, Μποκώρος Παναγιώτης, 
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Νικολακοπούλου Αικατερίνη, Νικολακοπούλου Ελένη, Παπαδάκης Σπυρίδων, Παπαδούρης 

Παναγιώτης, Σακκούλης Δημήτριος, Σεμιτέκος Δημήτριος, Σκιαδάς Γρηγόριος, Τουρκάκη 

Διονυσία, Φελούκα Βασιλική) 

15. Ομάδα Εργασίας Ολομέλειας Σ.Ε.Ε. Δ/θμιας: (Συντονίστρια: Ζαχαροπούλου Σουσάνα, 

Γραμματέας: Μποκώρος Παναγιώτης, Μέλη: Αντωνοπούλου Ζωή, Βετσόπουλος Απόστολος, 

Γαριού Αγγελική, Γεωργακοπούλου Άννα, Γεωργούση Ακριβή, Γκέρτζος Κωνσταντίνος, 

Γκουρνέλου Αδαμαντία, Ζησιμόπουλος Δημήτριος, Καραλή Βασιλική, Λεβεντάκης 

Χαράλαμπος, Λίλλη Μόνικα, Μπαλωμένου Αθανασία, Νάκος Κωνσταντίνος, Παπαδάκης 

Σπυρίδων, Πομώνης Γεράσιμος, Σεμιτέκος Δημήτριος, Σκιαδάς Γρηγόριος, Τσιάχτρας 

Αριστοτέλης) 

16. Ομάδα Εργασίας Σ.Ε.Ε. Ξένων Γλωσσών (ΠΕ05-06-07): (Συντονίστρια: Γκουρνέλου 

Αδαμαντία Γραμματέας: Γεωργακοπούλου Άννα, Μέλος: Σκιαδάς Γρηγόριος) 

Έργο των Ομάδων Εργασίας ήταν η επιμέρους, λεπτομερής επεξεργασία των ζητημάτων και 

προβλημάτων που είχαν σχέση με το αντικείμενο της κάθε επιτροπής και η εισήγηση στην 

Ολομέλεια των προτάσεών τους για τη λήψη αποφάσεων και ανάληψη δράσης από το 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. 

Στις ακόλουθες υποενότητες παρατίθενται συνοπτικά τα σημαντικότερα αποτελέσματα από 

το έργο κάθε Ομάδας Εργασίας. 

 

5.2.1. Ομάδα Εργασίας θεμάτων Επιστημονικής Ευθύνης 

Η Ομάδα Εργασίας θεμάτων Επιστημονικής Ευθύνης συστάθηκε κατά την 1η 

Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (18-10-2018) και ανέλαβε ως έργο να διερευνήσει στα θεσμικά 

κείμενα την έννοια της «επιστημονικής ευθύνης» σε έναν εκπαιδευτικό κλάδο, 

αξιοποιώντας ταυτόχρονα και την εμπειρία των απελθόντων Σχολικών Συμβούλων, και να 

προτείνει ένα σύνολο ενεργειών, καθώς και καλές πρακτικές. 

Πραγματοποίησε δύο συναντήσεις συνεργασίας (8-1-2019 και 18-3-2019), τρεις 

παρουσιάσεις έργου στην Ολομέλεια (31-10-2018 και 4-4-2019, 2η και 17η Ολομέλεια 

αντίστοιχα) και υλοποίησε συνολικά τα εξής: 

Α) Προσδιόρισε την έννοια της επιστημονικής ευθύνης των Σ.Ε.Ε. με βάση το 

νομοθετικό πλαίσιο των νέων δομών και έκανε σύγκριση με τον αντίστοιχο ρόλο των 

Σχολικών Συμβούλων παράγοντας δύο κείμενα: ένα συνοπτικό κείμενο σε μορφή πίνακα, 

στο οποίο έχει προσδιοριστεί το περιεχόμενο της νομοθεσίας των νέων δομών που αφορά 
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στην επιστημονική ευθύνη, καθώς και ομοιότητες και διαφορές με τον ρόλο των 

απερχόμενων Σχολικών Συμβούλων, και ένα κείμενο που αφορά στον διαχωρισμό 

παιδαγωγικής και επιστημονικής ευθύνης στην Π/θμια Εκπαίδευση με βάση την οπτική των 

Σ.Ε.Ε.Π/θμιας. Τα κείμενα έχουν αναρτηθεί στο ψηφιακό αρχείο, στο, φάκελο της Ομάδας 

Εργασίας και είναι στη διάθεση των Σ.Ε.Ε.. 

Β) Δημιούργησε κείμενο στο οποίο προσδιορίζεται η έννοια της επιστημονικής 

ευθύνης. Στόχος της σύνταξης του κειμένου, η οποία βασίστηκε τόσο στη νομοθεσία όσο 

και σε σχετική βιβλιογραφία, ήταν να μορφωθεί μία εικόνα για το τι είναι θεωρητικά η 

επιστημονική ευθύνη και ποιες δράσεις και πρωτοβουλίες οι Σ.Ε.Ε. μπορούν να αναλάβουν 

στα σχολεία επιστημονικής τους ευθύνης. 

Γ) Οργάνωσε και κατέγραψε ένα πλαίσιο σχετικά με τις δειγματικές διδασκαλίες και 

την αξιοποίησή τους σε επιμορφωτικές δράσεις στο πλαίσιο της επιστημονικής ευθύνης των 

Σ.Ε.Ε.  

 

5.2.2. Ομάδα Εργασίας θεμάτων Παιδαγωγικής Ευθύνης 

Η Ομάδα Εργασίας ασχολήθηκε με την οριοθέτηση της έννοιας «παιδαγωγική ευθύνη» με 

βάση το νομοθετικό πλαίσιο (Ν.4547/2018), το ΦΕΚ 4299/27-9-2018 (Λειτουργία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. - 

Καθηκοντολόγιο Σ.Ε.Ε.) και το Π.Δ. 79/2017. Η Ομάδα συνέβαλε στον διάλογο για τη 

διαμόρφωση του εντύπου που εστάλη στις σχολικές μονάδες σχετικά με τη διαδικασία 

εκπαιδευτικής υποστήριξης-ψυχοκοινωνικής παρέμβασης και αξιολόγησης, καθώς και του 

εντύπου της σχολικής μονάδας για την επιστημονική-παιδαγωγική και συμβουλευτική 

υποστήριξη από τους Σ.Ε.Ε.. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκαν από την Ομάδα τα θέματα και 

οι βασικοί άξονες συζήτησης κατά τις συναντήσεις των Σ.Ε.Ε. με τους Διευθυντές των 

σχολείων ή/και τους Συλλόγους Διδασκόντων ή/και τις Ομάδες Σχολείων. Ενδεικτικά:  

● Ενίσχυση συλλογικής λειτουργίας και συμμετοχής των εκπαιδευτικών στη σχολική 

ζωή 

● Παιδαγωγικές συναντήσεις Συλλόγου Διδασκόντων 

● Λειτουργία Ομάδας Σχολείων (Σκοπός - Στόχοι – Αντικείμενο) 

● Λειτουργία Ομάδων Εκπαιδευτικών 

● Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών 

● Λειτουργία Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 

● Λειτουργία Ομάδας Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Μαθητών. 
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5.2.3. Ομάδα Εργασίας θεμάτων Διοικητικής Ευθύνης 

Η Ομάδα Εργασίας Διοικητικής ευθύνης ανέλαβε το εξής έργο: 

● την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των εισερχομένων εγγράφων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (όπως 

δομήθηκε στο ψηφιακό αρχείο) 

● την αποκωδικοποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τις Νέες Δομές, τα καθήκοντα – 

αρμοδιότητες των Σ.Ε.Ε. σε σχέση με Π.Δ.Ε., Δ.Π.Ε. & Δ.Δ.Ε, Κ.Ε.Σ.Υ. και τις σχολικές 

μονάδες  

● τη δημιουργίας των αντίστοιχων εντύπων ενημέρωσης  

● την αποκωδικοποίηση της νομοθεσίας σχετικά με επιμορφώσεις, ενημερώσεις, 

συσκέψεις, δειγματικές διδασκαλίες, συνεργασίες, απουσία εκπ/κών από τα 

σχολεία. Επίσης, συνέταξε τη μορφή της πρόσκλησης, την παρουσίαση και τα 

αντίστοιχα έντυπα, που αφορούσαν στην Περιγραφική Αξιολόγηση και προετοίμασε 

τα αντίστοιχα έντυπα, καθώς και τη μορφή της πρόσκλησης και της παρουσίασης για 

την Περιγραφική Αξιολόγηση.  

Τέλος, δημιούργησε και εκδίδει το μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο νομοθεσίας (newsletter), το 

οποίο συμπεριλήφθηκε στο blog του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας μαζί με τη βασική 

νομοθεσία των νέων δομών σε υποκατηγορίες: ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ΚΕ.Σ.Υ., ΚΕΑ, Ε.Κ.Φ.Ε., ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., 

Φ.Α.ΣΧ.Α.. 

 

5.2.4. Ομάδα Εργασίας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 

Η Ομάδα Εργασίας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ασχολήθηκε με τη διερεύνηση 

δυνατότητας συμμετοχής ή ανάληψης ευρωπαϊκών προγραμμάτων από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Από τη 

διερεύνηση προέκυψε η δυνατότητα των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. να συμμετέχουν μόνον ως εταίροι σε 

ευρωπαϊκά προγράμματα μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Για τον 

λόγο αυτόν η Ομάδα προετοίμασε σχετικό αίτημα που κατατέθηκε στο Ι.Κ.Υ. προκειμένου 

να συμπεριληφθούν τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. στους δικαιούχους υλοποίησης προγραμμάτων Erasmus+. 

Συγχρόνως, η Ομάδα Εργασίας, μετά από σχετική έγκριση της Ολομέλειας του ΠΕΚΕΣ, 

προχώρησε, ως εταίρος, μέσω της Π.Δ.Ε., σε υποβολή πρότασης Erasmus+ΚΑ3 σε 

συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Η πρόταση εγκρίθηκε με έναρξη 

υλοποίησης το επόμενο ακαδημαϊκό - σχολικό έτος. 

https://blogs.sch.gr/pekesde/%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%ba%cf%89%ce%b4-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%bf%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%af%ce%b1%cf%82
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Τέλος, η Ομάδα Εργασίας σε συνεργασία με την Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε σε 

ημερίδες ενημέρωσης εκπαιδευτικών και σχολείων για τη σύνταξη πρότασης Erasmus+ και 

στην υλοποίηση ημερίδας διάχυσης προγραμμάτων Erasmus+ KA1 που υλοποίησαν σχολεία 

της Περιφέρειας.  

Η εννεαμελής Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων συγκροτήθηκε με την 8η πράξη του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας. Συνεδρίασε πέντε φορές με την παρουσία του Οργανωτικού 

Συντονιστή. Στη 2η συνεδρίαση παρευρέθηκε η υπεύθυνη ευρωπαϊκών προγραμμάτων της 

Π.Δ.Ε. κ Έλενα Σαρλή. 

Ως αποτέλεσμα των δράσεων της Ομάδας Εργασίας προέκυψε η συμμετοχή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

ως εταίρου σε τρία (3) ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+KA3 ως εξής: StemOnEdu με 

συντονιστή φορέα το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, GEM-IN, CHOICE, με συντονιστή 

φορέα το CESIE .Τα προγράμματα είναι διετή και θα συμμετάσχουν και σχολεία από την 

ΠΔΕΔΕ. 

-Increasing young people’s motivation to choose STEM careers through an Innovative Cross-

disciplinary STE(A)M approach to education, σε συνεργασία με φορείς 4 χωρών: Ιταλία, 

Ισπανία, Κύπρο, Βέλγιο (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: CHOICE). 

-GEM-IN, Game to Embrace Intercultural education, σε συνεργασία με φορείς από 5 χώρες: 

Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Κύπρο, Αυστρία (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: CHOICE). 

-Competence development of STE(A)M educators through online tools and communities, σε 

συνεργασία με φορείς από 5 χώρες: Βέλγιο, Ισπανία, Ρουμανία, Ιταλία, Δανία 

(ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΕΑΠ). 

 

5.2.5. Ομάδα Εργασίας Επιμορφωτικών Δράσεων Σ.Ε.Ε. 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2018-19 πραγματοποιήθηκαν συνολικά τρεις (3) συναντήσεις 

συνεργασίας, στις οποίες έγινε επεξεργασία των ακόλουθων θεμάτων: 

Α) Εκπόνηση «Οδηγού Σχεδιασμού & Υλοποίησης Επιμορφωτικών Δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Δυτικής Ελλάδας» ο οποίος περιλαμβάνει τρία μέρη:  

● Οδηγό Διαδικασιών και Χρονοπρογραμματισμού  

● Προβολής και Δημοσιότητας Δράσεων 

● Σχεδιασμού και Υλοποίησης προαιρετικών Επιμορφωτικών Δράσεων. 
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Οι υποομάδες που είχαν αναλάβει την επεξεργασία των αντίστοιχων τριών μερών του 

Οδηγού κατέθεσαν προτάσεις απλούστευσης και το αποτέλεσμα βρίσκεται πλέον σε 

διαδικασία επεξεργασίας και επιμέλειας της τελικής μορφής. Αναμένεται να ολοκληρωθεί 

κατά το σχολικό έτος 2019-20.  

Β) Διαμόρφωση και υλοποίηση προγραμμάτων αυτοεπιμόρφωσης των Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία 

με άλλους φορείς (όπως: Ι.Τ.Υ.Ε. Διόφαντος, Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις», «Κίνηση 

Πρόταση», Πανεπιστήμιο Πατρών, Ε.Α.Π.) σε θέματα που διευκολύνουν το έργο τους.  

Γ) Σχεδιασμός ψηφιακών ερευνητικών εργαλείων για: 

● την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των Σ.Ε.Ε. για αυτοεπιμόρφωση  

● τη διαθεσιμότητα των Σ.Ε.Ε. και τις προτεινόμενες θεματικές περιοχές για 

επιμόρφωση 

● τη διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας 

Εκπαίδευσης για παροχή επιμορφωτικού έργου σε συναδέλφους με απώτερο στόχο 

τη δημιουργία ενός «Μητρώου Επιμορφωτών», το οποίο δυνητικά θα μπορούσε να 

αξιοποιηθεί από κάθε Σ.Ε.Ε. σε μελλοντικές επιμορφώσεις του. 

 

5.2.6. Ομάδα Εργασίας Κτηριακών Υποδομών 

Η Ομάδα εργασίας Κτηριακών Υποδομών ανέλαβε να διαχειριστεί το μεγαλύτερο ίσως 

πρόβλημα, αυτό της στέγασης σε χώρο κατάλληλο, ώστε να επιτελείται το έργο που 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.  

Οι δράσεις της ομάδας κινήθηκαν σε τρείς άξονες για την εξεύρεση μόνιμης και προσωρινής 

στέγασης, όπως αναλυτικά αναφέρθηκαν στην υποενότητα 5.1. «Κτηριακές εγκαταστάσεις 

και Τεχνολογικός Εξοπλισμός». 

 

5.2.7. Ομάδα Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Η Ομάδα Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού ανέλαβε το έργο της σύνταξης και υποβολής 

στην Ολομέλεια του Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και του Ετήσιου 

Προγραμματισμού 2018-19 και της συνακόλουθης αποτίμησης. Στις συνεδριάσεις 

αποτυπώθηκε η αποστολή, το όραμα και οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι του θεσμού, καθώς και 

ο προγραμματισμός δράσεων του τρέχοντος έτους. Η Ομάδα παρουσίασε ένα πλάνο 

λειτουργίας που αποτυπώνει τον συνεργατικό και συλλογικό χαρακτήρα του νέου θεσμού, 
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μέσα από δράσεις που συμβάλλουν στην επιμορφωτική, συμβουλευτική και επιστημονική 

υποστήριξη τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των εποπτευόμενων από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ δομών 

(ΚΕ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., Ε.Κ., Ε.Κ.Φ.Ε.). Η Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού ανέλαβε επίσης τη 

συγκέντρωση στοιχείων από τους Σ.Ε.Ε. και τα Πρακτικά των Ολομελειών για τη συγγραφή 

της έκθεσης αποτίμησης του έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας. 

 

5.2.8. Ομάδα Εργασίας Επικοινωνίας και Διάχυσης 

Η Ομάδα Εργασίας του ιστολογίου – αποθετηρίου ανέλαβε τον σχεδιασμό, την υλοποίηση 

και συντήρηση του ιστότοπου και αποθετηρίου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

(https://blogs.sch.gr/pekesde). 

Ειδικότερα, οι δράσεις του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Σ.Ε.Ε., οι εκδηλώσεις άλλων φορέων και το 

εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό αναρτάται στο αποθετήριο ανά βαθμίδα εκπαίδευσης 

και θεματική.  

Επίσης, αναρτάται το περιεχόμενο του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος (newsletter) 

της νομοθεσίας. 

Τέλος, η Ομάδα συντάσσει δελτία τύπου-ανακοινώσεις και επικαιροποιεί καταλόγους 

αποδεκτών για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. 

 

5.2.9. Ομάδα Εργασίας ΠΕ60 

Η Ομάδα Εργασίας ασχολήθηκε με τα θέματα επιμόρφωσης των ΠΕ60 κατά τη διάρκεια 

των οκτώ (8) συναντήσεων συνεργασίας που υλοποίησε. 

Σχεδίασαν, δημιούργησαν συνεργατικά επιμορφωτικό υλικό και υλοποίησαν 

επιμορφωτικές δράσεις με θέματα όπως:  

● Οι νέες δομές της εκπαίδευσης και η λειτουργία τους στο Νηπιαγωγείο 

●  Περιγραφική Αξιολόγηση 

● Ομαλή Μετάβαση. 

Εκτός από τις επιμορφωτικές συναντήσεις, η Ομάδα ασχολήθηκε με τη σύνταξη εγγράφου 

Ταυτότητας Νηπιαγωγείου, το οποίο συμπληρώθηκε με κάποια στοιχεία από το αντίστοιχο 

έντυπο της Δημοτικής Εκπαίδευσης.  

Η Ομάδα ΠΕ60 δημοσιοποίησε στην ιστοσελίδα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ενημερωτική ιστοσελίδα κοινή 

για τις 4 ενότητες Νηπιαγωγείων, με τίτλο: «Προσχολικής Εκπαίδευσης Δράσεις». 

https://blogs.sch.gr/pekesde
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Σε επίπεδο εθελοντικής δράσης η ομάδα έχει υποστηρίξει: α) Επισκέψεις στο 

Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πατρών (Χριστούγεννα και Πάσχα), σε συνεργασία με 

νηπιαγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, για εμψύχωση των παιδιών, β) 

Συμμετοχή σε Ημερίδες, γ) Λειτουργία Χορωδίας Νηπιαγωγών από εθελοντική ομάδα 

συναδέλφων υπό τη διεύθυνση της Μαρίας Ρέντιτ. 

 

5.2.10. Ομάδα Εργασίας ΠΕ70 

Η ομάδα εργασίας των Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 επεξεργάστηκε ζητήματα της Δημοτικής Εκπαίδευσης και 

διαμόρφωσε, αντίστοιχα, προτάσεις/εισηγήσεις για τα ακόλουθα θέματα: 

● Οργάνωση επιμορφωτικών ημερίδων για τους/τις εκπαιδευτικούς της Ε΄ τάξης με 

θέμα τα νέα διδακτικά εγχειρίδια των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης. Συζητήθηκε και 

οργανώθηκε ο σχεδιασμός, το περιεχόμενο και η μεθοδολογία της επιμόρφωσης. 

● Έντυπο επικοινωνίας σχολικών μονάδων με τις νέες δομές υποστήριξης 

εκπαιδευτικού έργου (Παράρτημα Α).  

● Συνεργασία σχολικών μονάδων με Κ.Ε.Σ.Υ. 

● Ομάδα εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών  

● Ομάδες όμορων σχολικών μονάδων  

● Οργάνωση και περιεχόμενο επιμόρφωσης Δ/ντών σχολικών μονάδων για την 

Περιγραφική Αξιολόγηση. 

● Προγραμματισμός επιμορφωτικών δράσεων: Διερεύνηση αναγκών, περιεχόμενο, 

μορφή, επιμορφωτές, εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί. 

● Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: Λειτουργία διαπεριφερειακού θεματικού δικτύου  

● Αποτίμηση συναντήσεων εργασίας με Δ/ντές /ντριες σχολικών μονάδων. 

 

5.2.11. Ομάδα Εργασίας Κοινών Ειδικοτήτων-Κ.Ε.Α.-Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 
Εκπαίδευσης 

Η Ομάδα Εργασίας ασχολήθηκε με θέματα που αφορούσαν στη δράση-συνεργασία των 

Σ.Ε.Ε κοινών ειδικοτήτων στην Π/θμια και Δ/θμια εκπαίδευση, όπως: 

1. Ανίχνευση των δυνατοτήτων συνεργασίας των Σ.Ε.Ε κοινών ειδικοτήτων μεταξύ τους για 

την πραγματοποίηση κοινών επιμορφωτικών - ενημερωτικών δράσεων στην Π/θμια και 

Δ/θμια Εκπαίδευση όσον αφορά στην παιδαγωγική και επιστημονική τους ευθύνη. 

2. Συζήτηση των δυνατοτήτων συνεργασίας/συνδιοργάνωσης κοινών δράσεων των 

ειδικοτήτων και με τους υπόλοιπους Σ.Ε.Ε Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης. 
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3. Μελέτη του νομοθετικού πλαισίου και προτάσεις για την εύρυθμη λειτουργία των 

σχολικών μονάδων. 

Από τις συζητήσεις προέκυψαν δράσεις συνέργειας των Σ.Ε.Ε κοινών ειδικοτήτων με άλλους 

Σ.Ε.Ε στην Π/θμια και Δ/θμια Εκπαίδευση.  

 

5.2.12. Ομάδα Εργασίας ΠΕ02 

Τα θέματα που απασχόλησαν την Ομάδα Εργασίας κυρίως ήταν η οργάνωση και η 

υλοποίηση του επιμορφωτικού έργου των Σ.Ε.Ε.-ΠΕ02 για να καλύψει τις άμεσες και 

μεσοπρόθεσμες επιμορφωτικές ανάγκες των φιλολόγων εκπαιδευτικών εξαιτίας των 

επικείμενων αλλαγών (τελικά θεσμοθετήθηκαν με Π.Δ. και δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τον Μάιο 

του 2019) στη Διδασκαλία και Αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων Γενικού Λυκείου, 

και κυρίως στη Γ΄ Λυκείου. Επίσης, οργανώθηκαν επιμορφώσεις των φιλολόγων 

εκπαιδευτικών Γυμνασίου-Λυκείου στον Κριτικό Γραμματισμό με τη χρήση της πλατφόρμας 

«Χιούμορ & Κριτικός Γραμματισμός» του Παν/μίου του Kent σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και 

το Παν/μιο Πατρών. Τέλος, ενόψει των τελικών εξετάσεων τον Μάιο του 2019 υλοποιήθηκε 

επιμορφωτική δράση για την Αξιολόγηση των Φιλολογικών μαθημάτων Γυμνασίου και 

Λυκείου. 

 

5.2.13. Ομάδα Εργασίας Σ.Ε.Ε. για ΕΠΑ.Λ. 

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας στις οποίες συζητήθηκαν θέματα που 

αφορούσαν: 

1. Στην επεξεργασία προτάσεων για τη δημιουργία Εντύπου Ταυτότητας Σχολικής Μονάδας 

2. Στην επεξεργασία προτάσεων για την καλύτερη οργάνωση και εφαρμογή του θεσμού του 

Συμβούλου Καθηγητή (ΦΕΚ 5343/Β/2018) στα ΕΠΑ.Λ., στα πλαίσια του προγράμματος Μια 

Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ (Μ.Ν.Α.Ε.), για το διδακτικό έτος 2018-2019. 

 

5.2.14. Ομάδα Εργασίας Σ.Ε.Ε. Π/θμιας 

Η Ομάδα Εργασίας ασχολήθηκε με όλα τα θέματα που αφορούν στην Π/θμια Εκπαίδευση, 

σε συνάρτηση με τον ρόλο των Σ.Ε.Ε. αλλά και του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. Συζητήθηκαν θέματα που 

αφορούσαν κυρίως στον ρόλο των Σ.Ε.Ε. σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, 

με βάση τη νέα νομοθεσία και τη δομή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ως συλλογικού οργάνου. Εντοπίστηκαν 
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διαφορές σε σχέση με τον ρόλο των Σχολικών Συμβούλων και έγινε προσπάθεια να οριστεί 

ο τρόπος υποστηρικτικής παρέμβασης των Σ.Ε.Ε. στη σχολική μονάδα.  

Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) συναντήσεις, που κατέληξαν: 

1. στη δημιουργία εντύπου επικοινωνίας των Σ.Ε.Ε. με τις σχολικές μονάδες και τα Κ.Ε.Σ.Υ. 

2. στην οργάνωση της επιμόρφωσης από τους Σ.Ε.Ε.Π/θμιας για την Περιγραφική 

Αξιολόγηση (π.χ., δημιουργία σχετικού υλικού με χρήσιμα παραδείγματα και μελέτες 

περίπτωσης) 

3. στην οργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων από τους Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 σε 

συνεργασία με τους Σ.Ε.Ε. ειδικοτήτων, της Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, 

των Κ.Ε.Σ.Υ. και ορισμένων Σ.Ε.Ε. της Δ/θμιας, με τη μορφή εργαστηρίων σε μικρές ή 

μεγάλες ομάδες σχολείων, με θέματα που όρισαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί σε σχετικά 

ερωτηματολόγια ανίχνευσης επιμορφωτικών αναγκών που εκπονήθηκαν από τους Σ.Ε.Ε..  

 

5.2.15. Ομάδα Εργασίας Σ.Ε.Ε. Δ/θμιας 

Η Ομάδα Εργασίας των Σ.Ε.Ε. που ανήκουν στη Δ/βάθμια Εκπαίδευση συνεδρίαζε μία φορά 

τον μήνα και συζητούσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Σ.Ε.Ε., καθώς και τις 

δυνατότητες κοινών δράσεων στα πλαίσια της διαθεματικής προσέγγισης των γνωστικών 

αντικειμένων. 

Συγκεκριμένα, τα σημαντικότερα σημεία στα οποία επικεντρώθηκαν οι Σ.Ε.Ε. Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης ήταν τα ακόλουθα: 

● Διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης του χρονικού διαστήματος 12.00- 14.00 μ.μ. 

ως επιμορφωτικού χρόνου και αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων 

● Πλαίσιο συνεργασίας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. – Σ.Ε.Ε. με τους Διευθυντές Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης 

(Δ.Δ.Ε.) και τους Προϊσταμένους Εκπαιδευτικών Θεμάτων των τριών περιφερειακών 

ενοτήτων. Διερεύνηση δυνατοτήτων ενδυνάμωσης και βελτίωσης της 

λειτουργικότητας στη συνεργασία ΠΕ.ΚΕ.Σ. – Σ.Ε.Ε. με Δ.Δ.Ε., με στόχο την ταχύτερη, 

αποτελεσματικότερη και πληρέστερη υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, με 

ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα αλληλοενημέρωσης για ζητήματα κοινού 

ενδιαφέροντος, δυνατότητας χρήσης αιθουσών στις κατά τόπους Δ.Δ.Ε. από τους 

Σ.Ε.Ε. και δυνατότητας πρόβλεψης ειδικού χρηματικού κονδυλίου (ποσού) για την 

εξυπηρέτηση αναγκών του έργου των Σ.Ε.Ε. 
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5.2.16. Ομάδα Εργασίας Σ.Ε.Ε. Ξένων Γλωσσών (ΠΕ05-06-07) 

Η Ομάδα Εργασίας Ξένων Γλωσσών, μετά την επιμόρφωση από το Ι.Ε.Π., πραγματοποίησε 

από κοινού για τους εκπαιδευτικούς ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας τρεις (3) δια ζώσης επιμορφώσεις για τα Νέα 

Προγράμματα Σπουδών στην Πάτρα, στην Αμαλιάδα και στο Αγρίνιο. Συγχρόνως, 

επιμορφώθηκαν εξ αποστάσεως οι εκπαιδευτικοί ΠΕ05 των Περιφερειών Πελοποννήσου 

και Στερεάς Ελλάδας και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ07 Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων. 

Η καινοτομία των επιμορφωτικών δράσεων έγκειται στο γεγονός ότι οι ξένες γλώσσες 

προσεγγίστηκαν συμπληρωματικά ως προς τη μεθοδολογία διδασκαλίας τους, με 

αποτέλεσμα οι εκπαιδευόμενοι να αποτιμήσουν ως εξαιρετικά θετική την προσπάθεια. 

 

5.3. Διαχείριση αρχειακού υλικού των Γραφείων Σχολικών Συμβούλων και 
Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Πατρών 

Η Ομάδα Εργασίας Κτηριακών Υποδομών, που επιφορτίστηκε το σχετικό έργο, σε 

συνεργασία με τον Οργανωτικό Συντονιστή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., μερίμνησαν για τη διαχείριση του 

αρχειακού υλικού των Γραφείων Σχολικών Συμβούλων και του Περιφερειακού 

Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Πατρών. Ειδικότερα: 

● Ενημερώθηκαν εγγράφως, οι πρώην Σχολικοί Σύμβουλοι περιοχής ευθύνης του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και προχώρησαν στην καταμέτρηση και καταγραφή του 

αρχειακού υλικού (έπιπλα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βιβλία) σύμφωνα με το 

σχετικό έντυπο που τους προτάθηκε από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για τον σκοπό αυτό. 

● Οι πρώην Σχολικοί Σύμβουλοι προχώρησαν στην παράδοση των βιβλίων 

Πρωτοκόλλου, των σφραγίδων και λοιπού αρχειακού υλικού (έντυπου ή 

ηλεκτρονικού) στον Οργανωτικό Συντονιστή και συντάχθηκε σχετικό Πρωτόκολλο 

παράδοσης-παραλαβής. Ένας πρώην Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ70, παρά τις 

επανειλημμένες σχετικές έγγραφες και προφορικές ενημερώσεις, δεν 

ανταποκρίθηκε ως όφειλε και έχει κινηθεί η σχετική διαδικασία ανάκτησης του 

υλικού. 

● Τα βιβλία Πρωτοκόλλου και οι σφραγίδες των πρώην Σχολικών Συμβούλων 

φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής. Ελλάδας. 

● Μέρος των επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού των γραφείων των πρώην Σχ. 

Συμβούλων αξιοποιήθηκε για τη λειτουργία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. Τα υπόλοιπα (έπιπλα, 
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εξοπλισμός, βιβλία) έχουν παραμείνει στις οικείες Δ/νσεις Π/θμιας & Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης και στις εγκαταστάσεις του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. 

● Ο Οργανωτικός Συντονιστής με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής παρέλαβε το 

αρχειακό υλικό (έντυπο και ηλεκτρονικό) του Π.Ε.Κ. Πάτρας καθώς και το βιβλίο 

Πράξεων, το βιβλίο Πρωτοκόλλου και τις σφραγίδες του φορέα. Τα προαναφερθέντα 

φυλάσσονται στις εγκαταστάσεις του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής. Ελλάδας. 

 

6. Διοικητικά θέματα – Διασφάλιση πλαισίου αρμονικής και 
αποτελεσματικής συνεργασίας 

6.1.Κοινές συσκέψεις με τον Περιφερειακό Διευθυντή 

Πραγματοποιήθηκαν, μετά από πρόσκληση του Οργανωτικού Συντονιστή κ. Σπ. Παπαδάκη, 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη με αριθμ. 158733/ΓΔ4/24-09-2018 Υ.Α., ΦΕΚ 4299, τ. 

Β΄/27-09-2018, τέσσερις (4) συσκέψεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας(στις 

31-10-2018, 05-12-2018, 06-02-2019 και στις 28-03-2019) παρουσία του Περιφερειακού 

Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Κων. Γιαννόπουλου. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν θέματα που 

άπτονται της εύρυθμης λειτουργίας του νέου θεσμού (π.χ., κτηριακό ζήτημα, καθολική 

λειτουργία δομών υποστήριξης) και των καθηκόντων των Συντονιστών Εκπαιδευτικού 

Έργου.  

 

6.2. Κοινές συσκέψεις με τους/τις Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης των 
Περιφερειακών Ενοτήτων 

Πραγματοποιήθηκαν, μετά από πρόσκληση του Οργανωτικού Συντονιστή κ. Σπ. Παπαδάκη, 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη με αριθμ. 158733/ΓΔ4/24-09-2018 Υ.Α., ΦΕΚ 4299, τ. 

Β΄/27-09-2018, τρεις (3) συσκέψεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δ.Ε. (στις 21-11-2018, 18-

03-2019 και στις 23-05-2019) με τους Διευθυντές/τρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας. Επισημαίνεται ότι, λόγω 

μη δυνατότητας κάλυψης οδοιπορικών εξόδων και φόρτου εργασίας, σε κάποιες από τις 

συνεδριάσεις απουσίαζαν ένας ή δύο Δ/ντές/ντρια Εκπαίδευσης. Στις συναντήσεις 

συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας και συντονισμού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Συντονιστών 

Εκπαιδευτικού Έργου με τις Δ/νσεις Εκπ/σης.  
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6.3. Κοινές συσκέψεις με τους/τις Προϊσταμένους/νες των Κέντρων Εκπαιδευτικής 
και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) 

Πραγματοποιήθηκαν, μετά από πρόσκληση του Οργανωτικού Συντονιστή κ. Σπ. Παπαδάκη, 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη με αριθμ. 158733/ΓΔ4/24-09-2018 Υ.Α., ΦΕΚ 4299 Β΄/27-

09-2018, δύο (2) συσκέψεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας στις 05-12-2018 

και 23-05-.2019. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας και συντονισμού του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου με τα Κ.Ε.Σ.Υ. και το μείζον θέμα 

στέγασης και στελέχωσης του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας. 

 

6.4. Συνάντηση εργασίας με τους Υπευθύνους των Εργαστηριακών Κέντρων 
Φυσικών Επιστημών 

Πραγματοποιήθηκε, μετά από πρόσκληση της Σ.Ε.Ε. Φυσικών Επιστημών κας Αγγ. Γαριού, 

σύμφωνα με τα όσα ορίζονται σ το Ν.4547/2018, την Υ.Α. 158733/ ΓΔ4/ 24-09-2018 και την 

Υ.Α. 222076/ΓΔ4/27-12-2018, συνάντηση εργασίας στο Ε.Κ.Φ.Ε. Πατρών στις 14/5/2019 με 

τους Υπευθύνους των πέντε Ε.Κ.Φ.Ε μετά τον ορισμό τους (Απρίλιος 2019), στη διάρκεια της 

οποίας έγινε αποτύπωση της κατάστασης και διαμορφώθηκαν προτάσεις για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.  

 

6.5. Συναντήσεις εργασίας με εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων με σκοπό την 
αξιοποίησή τους σε επιμορφωτικές δράσεις ή λοιπές δραστηριότητες του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας με εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων με 

σκοπό την αξιοποίηση του μορφωτικού κεφαλαίου τους και της σχετικής εμπειρίας τους σε 

δράσεις όπως: 

● επιμόρφωση εκπαιδευτικών (ενδεικτικές θεματικές: διαχείριση της σχολικής τάξης, 

υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων στο Σχολείο, σχέση σχολείου-οικογένειας, 

δημιουργία ιστοσελίδας, τεχνικές ανάπτυξης σύγχρονης και ασύγχρονης 

επικοινωνίας, φιλαναγνωσία) 

● ανάδειξη καλών πρακτικών και διάχυσή τους 

● συνδιοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων και συνεδρίου (π.χ. ΟΜΕΡ) 

● δειγματικές διδασκαλίες και θεματικές παρουσιάσεις μαθημάτων Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑ.Λ. 

από εκπαιδευτικούς ΠΕ80 του Πειρατικού Λυκείου Πατρών, του ΠΠΛΠΠ, του Γ.Ε.Λ. 

Καστριτσίου και του 3ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Πατρών. 

 



Σελίδα - 25 - 

 

6.6. Συνεργατικές δράσεις με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και λοιπές 
αρμόδιες υπηρεσίες - φορείς του Υπουργείου Παιδείας ή λοιπών Υπουργείων 

1. Υλοποιήθηκαν επιμέρους συνεργασίες με το Ι.Ε.Π. για ορισμένες ειδικότητες όπως:  

● Συνάντηση Γνωριμίας με τη Μονάδα Προσχολικής Εκπαίδευσης (Μ.Π.Ε.) 

● Τηλεδιασκέψεις με θεματικές όπως: «Παρουσίαση του νέου εκπαιδευτικού 

πακέτου των μαθηματικών της Ε΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου», «Επιμόρφωση 

στελεχών εκπαίδευσης για μια νέα αρχή για τα ΕΠΑ.Λ.», διήμερη δια ζώσης 

επιμόρφωση για τους Σ.Ε.Ε. ξένων Γλωσσών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών 

● Βιωματικό σεμινάριο για τη Μ.Ν.Α.Ε, για την «Ένταξη και αποδοχή της 

διαφορετικότητας στο νηπιαγωγείο», για το «Πλαίσιο λειτουργίας των μαθημάτων 

του μεταβατικού Προγράμματος Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου» (εξ 

αποστάσεως), καθώς και συνεργασία για την επιτροπή παρακολούθησης της ύλης 

της Γ΄ τάξης των ΓΕΛ και Δ’ τάξης Εσπερινών Λυκείων και ΕΠΑΛ. 

● Επιμορφώσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. από το Ι.Ε.Π. για τις 

νέες δομές και την περιγραφική αξιολόγηση. 

 

2. Συνεργασία με συλλόγους γονέων, με υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής 

Υγείας και Πολιτιστικών Προγραμμάτων, Ε.Κ.Φ.Ε., Κίνηση Πρότασης, Κέντρο πρόληψης 

«ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ», συνεργασία Σ.Ε.Ε. μεταξύ τους, με το Πανεπιστήμιο Πατρών/ΕΠΟ/ 

Ε.Ε.Σ./Ι.Τ.Υ.Ε. ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ/Γαλλικό Ινστιτούτο/ Δ.Ι.Ε.Κ./Πρόξενο Γερμανίας/συνδέσμους 

ειδικοτήτων/Δήμους/με σύλλογο εκπαιδευτικού προσωπικού και την προϊσταμένη του 

Κ.Ε.Σ.Υ.. 

3. Οργάνωση Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας σε συνεργασία με άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και 

Ημερίδες για το έτος Μαθηματικών σε συνεργασία με τη Μαθηματική Εταιρεία. 

4. Συμμετοχή σε απογευματινές επιμορφωτικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις Συλλόγων 

Διδασκόντων και Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων/Συμμετοχή σε σεμινάρια Υ.ΠΑΙ.Θ. 

5. Υποστήριξη για συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο Διαθεματικό Δίκτυο για την Ασφάλεια 

στο Διαδίκτυο http://isecurenet.sch.gr/portal/. 

6. Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων (π.χ. ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΕΕΠ), 

επιτροπές εξεταστικών και βαθμολογικών κέντρων των Πανελλαδικών εξετάσεων 

7. Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. ως μέλη κριτικών επιτροπών (π.χ. Διαγωνισμοί Εκπαιδευτικής Ρομποτικής, 

Euroscola κ.λ.π.). 

  

http://isecurenet.sch.gr/portal/
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7. Συμβουλευτική υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών της δημόσιας 
και ιδιωτικής εκπαίδευσης και των Ε.Κ. σε παιδαγωγικά θέματα 

7.1. Επισκέψεις σε σχολικές μονάδες και τα Εργαστηριακά Κέντρα -συναντήσεις 
συνεργασίας με Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/νες των σχολικών 
μονάδων, συμμετοχή σε συνεδριάσεις συλλόγων διδασκόντων, συνεδριάσεις 
Ομάδων Σχολείων- και σε συναντήσεις με τις Μαθητικές Κοινότητες. 

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του θεσμού, η αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου για 

την επικοινωνία των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) με τις Σχολικές Μονάδες 

αποτέλεσε αντικείμενο διεξοδικών συζητήσεων στην Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και στις 

επιμέρους Ομάδες Εργασίας που συγκροτήθηκαν. Στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων 

αναδείχθηκε ο επιτελικός χαρακτήρας της νέας δομής και η καταφανής, συνακόλουθη, 

διαφοροποίηση του τρόπου συμβουλευτικής υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου.  

Ειδικότερα, τονίστηκε προς τις σχολικές μονάδες η ανάγκη οργάνωσης ενδοσχολικών 

δράσεων και συμπράξεων με εποπτευόμενες από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δομές. Επιπλέον, για τη 

διευκόλυνση των σχολικών μονάδων, διαμορφώθηκε και τους απεστάλη ΕΝΤΥΠΟ 

ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (βλ. Παράρτημα Ε), το οποίο καθόριζε αναλυτικά τα βήματα 

διαχείρισης των ζητημάτων που ανέκυπταν, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην 

ενδυνάμωσή τους. 

Εμπόδιο στην παραπέρα ενδυνάμωση των σχολικών μονάδων αποτέλεσε η ανεπαρκής 

ανάπτυξη (μερική εφαρμογή) του νέου θεσμικού πλαισίου για τις υποστηρικτικές δομές, 

γεγονός που αύξησε τα αιτήματα των σχολικών μονάδων προς το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για υποστήριξή 

τους.  

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και οι Σ.Ε.Ε. ανταποκρίθηκαν σε σημαντικό βαθμό στην ανάγκη πρόσθετης 

συμβουλευτικής υποστήριξης, αξιοποιώντας, κατά περίσταση, κάθε δυνατό δίαυλο 

επικοινωνίας και μέσο. Αναφέρουμε σχετικά: 

● επισκέψεις σε σχολικές μονάδες και δια ζώσης συνεργασία των Σ.Ε.Ε. με τους 

Διευθυντές και τους Συλλόγους Διδασκόντων 

● σύγχρονη και ασύγχρονη υποστήριξη από απόσταση (τηλεφωνική συνεργασία, 

skype, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 

● διάθεση (αποστολή ή ανάρτηση στο διαδίκτυο) υποστηρικτικού παιδαγωγικού 

υλικού. 

● επίλυση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών, αλλά και εκπαιδευτικών.  
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7.2. Βιωματικές δράσεις στο πλαίσιο Διαπεριφερειακού Δικτύου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για την 
Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας συμμετέχει στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια 

στο Διαδίκτυο» (αριθ. πρωτ. Φ.25.1/7350/26-06-2019, ΑΔΑ: ΨΓΑΡ4653ΠΣ-ΡΔΥ), 

http://isecurenet.sch.gr/portal/ το οποίο συνεχίζει τη λειτουργία του βάσει της Υπουργικής 

απόφασης (με αρ. πρωτ. Φ.19/ΚΠ/11160/18-11-2014, ΑΔΑ: 7ΘΗ79-ΧΓΜ). Στο δίκτυο 

συμμετέχουν σχολικές μονάδες Προσχολικής Αγωγής (1), Δημοτικής Εκπαίδευσης (22) και 

Δ/θμιας Εκπαίδευσης (7) της Π.Δ.Ε.. Δυτικής. Ελλάδας. Μετά την πρόσκληση ενδιαφέροντος 

στα σχολεία για τη συμμετοχή τους στο δίκτυο, έγιναν ενημερωτικές-επιμορφωτικές 

συναντήσεις για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο 

«Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»(2 δίωρες επιμορφωτικές συναντήσεις, στις 1 και 5 Απριλίου 

2019) από τους Σ.Ε.Ε.. Ακολούθως, οι εκπαιδευτικοί, με την υποστήριξη των Σ.Ε.Ε.-

Πρεσβευτών της Ενότητας Σχολείων τους, υλοποίησαν με τους μαθητές τους 

ενδιαφέρουσες δράσεις στα πλαίσια της συμμετοχής τους, τα παραδοτέα των οποίων έχουν 

αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δικτύου. 

 

7.3. Δημιουργία υποδειγματικών εγγράφων για την καλύτερη λειτουργία και 

επικοινωνία των επιμέρους δομών, σχολικών μονάδων και γονέων. 

Η ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των πολλών και διαφορετικών υπηρεσιών τις οποίες 

εποπτεύει το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας οδήγησε στην ανάγκη για προτυποποίηση της 

επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ τους. Η προτυποποίηση αυτή ήταν προϊόν 

πολλών συνεργασιών: σχεδιάστηκε στις Ομάδες Εργασίας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. από την αρχή της 

λειτουργίας του, πήρε μορφή από την Επιτροπή Παρακολούθησης του έργου των Κ.Ε.Σ.Υ. με 

την συνεργασία των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και επικυρώθηκε από την ολομέλεια του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Το πρότυπο επικοινωνίας ήταν το έντυπο αναφοράς αιτήματος από τη σχολική 

μονάδα. Το πρότυπο συνεργασίας ήταν το έντυπο με αναλυτικά βήματα για τη διαδικασία 

υποστήριξης των σχολείων σε θέματα μαθητών και της αξιολόγησης τους. Τα πρότυπα 

χρησιμοποιούνται από τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες και δημοσιεύτηκαν στην ευρύτερη 

εκπαιδευτική κοινότητα (βλέπε Παράρτημα Α). 

 

http://isecurenet.sch.gr/portal/
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8. Επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση του έργου των εκπαιδευτικών 
της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης και των εποπτευόμενων δομών 
(ΚΕ.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., Ε.Κ., Ε.Κ.Φ.Ε.) 

8.1. Επιμορφωτικές δράσεις για εκπαιδευτικούς ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και 
θεματική ενότητα 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους οργανώθηκαν συνεργατικά από τους Συντονιστές 

Εκπαιδευτικού Έργου επιμορφωτικές δράσεις σε κάθε Περιφερειακή ενότητα. 

Αξιοποιήθηκαν, κατά κανόνα, τα μοντέλα συνεργατικής δράσης για τη διοργάνωση 

ημερίδων που περιλάμβαναν: α) παράλληλα εργαστήρια με εισηγητές Σ.Ε.Ε., μέλη του 

Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. και εκπαιδευτικών με αυξημένα προσόντα 

β) Υλοποίηση από κοινού εργαστηρίων από Σ.Ε.Ε. με υιοθέτηση του μοντέλου της 

εναλλακτικής διδασκαλίας/εισήγησης 

Ακολούθως, αναφέρεται ο αριθμός των ημερίδων και οι θεματικοί άξονες που 

αναπτύχθηκαν ανά βαθμίδα εκπαίδευσης: 

Π/θμια Εκπαίδευση 

Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 επιμορφωτικές δράσεις με πολλές και ποικίλες 

θεματικές. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

● Οι νέες δομές της εκπαίδευσης και η λειτουργία τους στο Νηπιαγωγείο 

● Υλοποίηση Προγραμμάτων Μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο 

● Επιμόρφωση Νηπιαγωγών στη διαφοροποιημένη προσέγγιση της διδασκαλίας 

● Η αποδοχή της διαφορετικότητας στο Νηπιαγωγείο. Βιωματικές δράσεις 

● Συμπεριφορές των νηπίων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Από τη θεωρία στην πράξη 

● Εκφοβισμός στο Νηπιαγωγείο: «Ποιον φοβάμαι και ποιους τρομάζω» 

● Η μετάβαση των παιδιών από το σπίτι ή τον παιδικό σταθμό στο Νηπιαγωγείο 

● Οι Νέες Δομές Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου και ο ρόλος των Σ.Ε.Ε. 

● Οι Ομάδες Σχολείων/εκπαιδευτικών στο πλαίσιο των νέων δομών υποστήριξης του 

εκπαιδευτικού έργου: ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών του 

σχολείου αλλά και μεταξύ των σχολικών μονάδων 

● Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις - Διαχείριση Προβλημάτων Τάξης 

● Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στα Μαθηματικά της Γ΄ και Ε΄ τάξης  

● Τα “πρόσημα της ελευθερίας: Μια φιλοσοφική προσέγγιση στη διδασκαλία των 

Μαθηματικών της Ε΄ Τάξης” 
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● Διαφοροποιημένη διδασκαλία: το «Τι;», το «Γιατί;» και το «Πώς;» 

● Διαφοροποιημένη Διδασκαλία (θεωρία & πράξη) 

● Η αντιμετώπιση των μαθητών με προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς στα 

πλαίσια των Νέων Δομών Εκπαίδευσης 

● Διαμορφωτική/Περιγραφική Αξιολόγηση 

● Οι «ήρωές» μου κι εγώ: Βιωματικό Εργαστήριο δημιουργικής γραφής,  

● «Διδακτικές προσεγγίσεις φιλαναγνωσίας: Μαγικές αποδράσεις μέσα από 

βιβλιοδράσεις» 

● Πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού: Η πρόταση του Ε.Κ.Φ.Ε. 

Αιγίου 

● Η διδασκαλία της Χειροσφαίρισης & της Πετοσφαίρισης στο Δημοτικό 

● Η συνεργασία του σχολείου με γονείς παιδιών με προβλήματα μάθησης ή 

συμπεριφοράς 

● Δυνατά σημεία και αδυναμίες της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά το σχολικό έτος 

2018-2019. Αναστοχασμός και ανατροφοδότηση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 

έργου 

● Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου 

● Οργάνωση, Λειτουργία και Δυναμική Ομάδων 

● Σχεδιασμός συνεργατικής διδασκαλίας και εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με 

παράλληλη στήριξη – συνεκπαίδευση 

● Νέες Δομές Στήριξης: Το έργο των Σ.Δ.Ε.Υ., των Ε.Δ.Ε.Α.Υ και των εκπαιδευτικών των 

Τμημάτων Ένταξης - Διασύνδεση με τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 

Στήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) 

● Επιμορφώσεις στα πλαίσια λειτουργίας του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

 

Δ/θμια Εκπαίδευση 

Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από πενήντα (50)επιμορφωτικές δράσεις με πολλές και 

ποικίλες θεματικές. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

● Τρόπος Αξιολόγησης των Φιλολογικών μαθημάτων στα Γ.Ε.Λ. 

● Αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στα ΕΠΑ.Λ. 

● Διδασκαλία και αξιολόγηση γλώσσας και λογοτεχνίας 

● Διδασκαλία γλωσσικού μαθήματος 
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● Συνδιδασκαλία στο μάθημα των Νέων Ελληνικών στο ΕΠΑ.Λ. 

● Επιμορφώσεις στα πλαίσια λειτουργίας του Διαπεριφερειακού Θεματικού Δικτύου 

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

● Βιωματικό εργαστήριο δημιουργικής γραφής 

● Προτάσεις παρέμβασης στη διδασκαλία της λογοτεχνίας 

● Ηλεκτρονική βάση δεδομένων για τον χιουμοριστικό λόγο ως εργαλείο για τη 

διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας και συγκεκριμένα για την καλλιέργεια του Κριτικού 

Γραμματισμού 

● Μαθηματική έρευνα και μαθηματική εκπαίδευση: για μια άλλη διδασκαλία της 

ευκλείδειας γεωμετρίας στο Λύκειο στην εποχή της διεπιστημονικότητας  

● Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στα Νέα Προγράμματα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών - 

Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ) 

● Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο νέο πρόγραμμα σπουδών Σύγχρονος Κόσμος: 

Πολίτης και Δημοκρατία 

● Δημιουργία Σεναρίου στο μάθημα των Γερμανικών στην Π/θμια Εκπαίδευση 

● Εκπαίδευση των μαθητών του Γυμνασίου στις αρχές του «Ευ αγωνίζεσθαι» 

● Προφορική Εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή 

ειδικές μαθησιακές δυσκολίες στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. έτους 2019 στο μάθημα 

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ. 

Παράλληλα, υλοποιήθηκαν περισσότερες από τριάντα (30) δειγματικές διδασκαλίες σε 

πολλά επιστημονικά και διδακτικά αντικείμενα, όπως: στην Πληροφορική σε δημοτικά, 

γυμνάσια και ΕΠΑ.Λ., στις Κοινωνικές Επιστήμες στα Γ.Ε.Λ. και στην Οικονομία-Διοίκηση-

Λογιστική στα ΕΠΑ.Λ., στη Φιλοσοφία, στη Λογοτεχνία, στη Ιστορία κ.ά. 

 

9. Επιμορφωτικές δράσεις για στελέχη εκπαίδευσης 

Το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου οργανώθηκαν κεντρικά από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. τέσσερις (4) 

ημερίδες για τους/τις Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/νες Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπ/σης στις Περιφερειακές Ενότητες (Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργος) για την ενημέρωσή τους 

σχετικά με τις Νέες Δομές Στήριξης και το έργο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ακολούθως, οργανώθηκαν 

περισσότερες από σαράντα πέντε (45) επιμορφωτικές συναντήσεις σε επίπεδο ενότητας 

σχολικών μονάδων ή περιφέρειας κάθε Σ.Ε.Ε. με τις/τους Προϊστάμενες/νους και τις/τους 
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Διευθύντριες/ντές των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες 

θεματικές: 

 

Π/βάθμια και Δ/βάθμια Εκπαίδευση 

● Οι νέες δομές της εκπαίδευσης και η λειτουργία τους στο Νηπιαγωγείο 

● Δομή και λειτουργία των συλλογικών οργάνων στην εκπαίδευση 

● Επιμόρφωση Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων για την Περιγραφική Αξιολόγηση 

● Περιγραφική Αξιολόγηση: Πιλοτική Εφαρμογή, Διάχυση αποτελεσμάτων: Εργαλεία 

και Τεχνικές 

● Λειτουργία των Σ.Δ.Ε.Υ. - Υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων από τις Νέες 

Δομές  

● Διασύνδεση Σχολικών Μονάδων με τα Κ.Ε.Σ.Υ. 

 

10. Συνεργασία με τα ΚΕΣΥ, το Κ.Ε.Α. και τα Ε.Κ.Φ.Ε. 

Α) Συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας 

Η τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης της υλοποίησης προγραμματισμού δράσης και 

παιδαγωγικής-επιστημονικής εποπτείας των Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας ορίστηκε με την 8η 

πράξη του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας. 

Συνεδρίασε οχτώ (8) φορές, τις πρώτες τρεις στην Πάτρα με τους Προϊσταμένους των 

τεσσάρων Κ.Ε.Σ.Υ. της Δυτικής Ελλάδας και τις υπόλοιπες πέντε φορές με τους Συλλόγους 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα οικεία Κ.Ε.Σ.Υ. (τρεις φορές με το Κ.Ε.ΣΥ. Αχαΐας, δύο με το 

Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας και μία φορά με το Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας). Ως αποτέλεσμα της συνεργασίας με 

τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ. προέκυψε το έντυπο αναφοράς αιτήματος της σχολικής 

μονάδας προς το Κ.Ε.Σ.Υ. και τους ΣΕΕ (σε συνεργασία και με την Ομάδα Εργασίας ΠΕ70) και 

το έντυπο με τα βήματα παραπομπής για τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών και 

υποστήριξης των σχολείων (Παράρτημα Α). Τα έντυπα αξιοποιούνται από τα σχολεία και τις 

Εκπαιδευτικές Δομές και είναι αναρτημένα στον Ιστότοπο και διαθέσιμα στην ευρύτερη 

εκπαιδευτική κοινότητα. Σε ότι αφορά το έργο των Κ.Ε.Σ.Υ. της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, 

παρατίθεται στις αποτιμήσεις που κατέθεσαν οι Προϊστάμενοι/νες των δομών στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Δυτικής Ελλάδας (βλέπε Παραρτήματα Β, Γ, Δ), με εξαίρεση ασφαλώς το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας, 

το οποίο δεν λειτούργησε κατά το σχολικό έτος 2018-19.. 
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Β) Συνεργασία με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Έγιναν συναντήσεις με τους Προϊσταμένους των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 

τους Υπεύθυνους Σχολικών Δραστηριοτήτων Δυτικής Ελλάδας για θέματα αειφορίας.  

Γ) Συνεργασία με τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚ.Φ.Ε.) 

 
Έγιναν συναντήσεις με τους υπευθύνους Ε.Κ.Φ.Ε. για την αποτύπωση της κατάστασης και 

την αποστολή αιτημάτων για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους στην Π.Δ.Ε. Δυτικής 

Ελλάδας, Δ.Δ.Ε. Αχαΐας, Δ.Δ.Ε. Ηλείας, Δ.Δ.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Δ.Π.Ε Αχαΐας, Δ.Π.Ε Ηλείας, 

Δ.Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας. 

Στο τέλος του σχολικού έτους πραγματοποιήθηκε συλλογή και αποτίμηση των εκθέσεων 

λειτουργίας των Ε.Κ.Φ.Ε. ευθύνης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ..(βλέπε Παράρτημα Ε). 

Πραγματοποιήθηκε, επίσης, διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών εκπαιδευτικών 

κλάδου ΠΕ04 των τριών περιφερειακών ενοτήτων και απεστάλη ερωτηματολόγιο 

επικοινωνίας-εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 για παρουσίαση 

πειραματικής διαδικασίας ή εκπαιδευτικής πρακτικής σε επιμορφωτικά σεμινάρια. 

Με βάση τα παραπάνω σχεδιάστηκαν πέντε (5) επιμορφωτικές δράσεις για τους 

εκπαιδευτικούς ΠΕ04 στο πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου 2019.  

 

Δ) Συνεργασία με τους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού 

Η τοποθέτηση των Υπευθύνων Φ.Α.ΣΧ.Α. πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο (σημειώνουμε ότι 

δεν υπήρξε ανάλογο ενδιαφέρον για τις Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης Αιτωλ/νίας & Ηλείας) και 

η δράση τους αφορούσε κυρίως στη διοργάνωση των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων 

και αγώνων στα Δημοτικά, Γυμνάσια και Γ.Ε.Λ./ΕΠΑ.Λ. αντίστοιχα και στη διεξαγωγή του 

προγράμματος της κολύμβησης στα Δημοτικά από τους Συντονιστές της κολύμβησης, οι 

οποίοι ορίστηκαν και ως Υπεύθυνοι Φ.Α.ΣΧ.Α. στις αντίστοιχες Δ/νσεις Π/θμιας Εκπ/σης.  

 

12. Συνεργασία με φορείς εκπαίδευσης/Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων 

Στο πλαίσιο προσπάθειας για αυτο-επιμόρφωση και ανάπτυξη ουσιαστικής συνεργασίας 

μεταξύ των Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, οργανώθηκε σειρά επιμορφωτικών 

δράσεων εθελοντικού χαρακτήρα, με αποδέκτες τους Σ.Ε.Ε., στις οποίες αξιοποιήθηκαν ως 

επιμορφωτές, είτε ΣΕΕ είτε επιμορφωτές άλλων φορέων που προσέφεραν τη συνεργασία 

τους εθελοντικά. Οι αυτο-επιμορφώσεις, που συνδιοργανώθηκαν με άλλους φορείς κατά το 

σχολικό έτος 2018-2019, ήσαν οι εξής: 
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1. «Ανάδειξη Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού 

Εκπαιδευτικού Περιεχομένου στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και 

πρόσβαση σε προχωρημένες λειτουργίες του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου», σε 

συνεργασία με το Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος».  

2. «Αξιοποίηση του meeting.gr στη συνεργασία με τις σχολικές μονάδες από 

απόσταση», σε συνεργασία με το Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος».  

3. «Ενδυνάμωση Σ.Ε.Ε. – Εκπαιδευτικών. Εισαγωγή στην ομαδική διεργασία», σε 

συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις».  

4. «Δέσιμο ομάδας με βιωματικό τρόπο (Συμβόλαιο)», «Η Πρόληψη των εξαρτήσεων 

με βιωματικό τρόπο (Αίτια)», «Γνωριμία με την ΠΡΟΤΑΣΗ, το ΚΔΑ, και την Παραγωγική 

Μάθηση», σε συνεργασία με την Κίνηση «Πρόταση».  

5. «Η διδασκαλία ως πρόβλημα: αναζητώντας εναλλακτικές προσεγγίσεις», σε 

συνεργασία συγκεκριμένων Σ.Ε.Ε. με τον κ. Βεργίδη, Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου 

Πατρών.  

Επιπροσθέτως, οι Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων συμμετείχαν στη βαθμολόγηση για την αξιολόγηση των 

γραπτών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Euroscola 2018-2019, με βάση τη με αριθμ. πρωτ. 

Φ.50/13108/07-11-2018 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας.  

Τέλος, σε συνεργασία με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων υλοποιήθηκαν απογευματινές 

επιμορφωτικές δράσεις με θέματα, όπως: Μεταβαίνοντας από το Νηπιαγωγείο στο 

Δημοτικό Σχολείο και Σχέσεις γονέων παιδιών. 

Οι Σ.Ε.Ε. Φυσικών Επιστημών συμμετείχαν στην επιστημονική επιτροπή των παρακάτω 

διαγωνισμών: 

● 24ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής, 15 

Νοεμβρίου 2018. 

● EUSO 2019 - Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός για τη συμμετοχή στην 17η 

Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών, 8-12-2018. 

● 15ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2019-Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας, 9-2-

2019. 

●  33ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμού Χημείας - Ολυμπιάδα Χημείας 2019, 16-

3-2019. 

● Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Αριστοτέλης 2019, 13-4-2019. 

  

https://contest.astronomos.gr/archives/date/2018/11
https://contest.astronomos.gr/archives/date/2018/11
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13. Δυσκολίες και εμπόδια στη λειτουργία του θεσμού 

Η λειτουργία για πρώτη χρονιά της νέας δομής παρουσίασε – όπως ήταν αναμενόμενο σε 

έναν βαθμό– μια σειρά από δυσλειτουργίες και προβλήματα. Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν 

οι ακόλουθες δυσκολίες και εμπόδια: 

1. Η έλλειψη επαρκούς και κατάλληλου χώρου στέγασης που να ανταποκρίνεται στις 

προδιαγραφές του ΠΕ.Κ.Ε.Σ, μιας δομής με εμβέλεια σε περιφερειακό επίπεδο, όπως και 

στο ρόλο και στις αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. Χαρακτηριστικό του 

προβλήματος αυτού είναι το γεγονός ότι αρχικά οι συνεδριάσεις της Ολομέλειας 

φιλοξενήθηκαν: α) στον κοινόχρηστο χώρο ορόφου σχολικής μονάδας και β) σε αίθουσα 

σχήματος Γ της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, όπου δεν ήταν δυνατή η οπτική επαφή ανάμεσα σε 

όλους τους/τις Σ.Ε.Ε. και γ) έπειτα από πολύμηνες προσπάθειες, σε παραχωρηθέντα 

ανοικτό χώρο εκδηλώσεων σχολικής μονάδας με ελλιπή θέρμανση, ψύξη και ασφάλεια. 

Μετά από ένα χρόνο λειτουργίας, οι Σ.Ε.Ε. εξακολουθούν να μην έχουν γραφεία και βέβαια 

τον απαραίτητο εξοπλισμό (ΗΥ, τηλέφωνα, αναλώσιμα), προκειμένου να επιτελούν 

στοιχειωδώς το έργο τους. 

2. Η απουσία πρόβλεψης κάλυψης των λειτουργικών εξόδων, παρά την ενσωμάτωση στο 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Πάτρας και τη μεταφορά των 

χρημάτων προϋπολογισμού του (35.000 ευρώ) με αντίστοιχη πίστωση του προϋπολογισμού 

της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας. Η έλλειψη οικονομικής αυτονομίας και η μη χρηματοδότησή του 

φορέα για τα λειτουργικά του έξοδα και για τη οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων έχει ως 

αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα να αναζητούνται αναλώσιμα από τις Δ/νσεις Εκπαίδευσης 

και τις εποπτευόμενες σχολικές μονάδες, ενώ η Π.Δ.Ε. στα σχετικά αιτήματα απαντά 

αρνητικά λόγω της έλλειψης σχετικής νομοθετικής ρύθμισης. 

3. Η υποστελέχωση της Γραμματείας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., αφού για σαράντα τρεις (43) Σ.Ε.Ε. 

διατέθηκαν, σταδιακά και για λίγους μήνες, μόλις τέσσερις (4) εκπαιδευτικοί, εκ των 

οποίων οι τρεις αποχώρησαν μετά τη λήξη της διάθεσής τους στις 21 Ιουνίου. Αυτό είχε ως 

συνέπεια, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, να μην υπάρχει γραμματειακή και τεχνολογική 

υποστήριξη, καθώς και καμία πρόβλεψη για απόσπαση ή διάθεση των ήδη εκπαιδευμένων 

και έμπειρων εκπαιδευτικών σε σχέση με τις λειτουργίες και διαδικασίες των νέων δομών. 

4. Η ανεπαρκής υλικοτεχνική υποδομή (π.χ., Η/Υ, τηλέφωνο) που εμπόδιζε (και εξακολουθεί 

να εμποδίζει) τη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως και μικτή επικοινωνία και 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (π.χ., μέσω πλατφόρμας Μoodle-LAMS-Μeeting). 
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5. Η ασάφεια, το εύρος των αρμοδιοτήτων και οι ελλείψεις του νομοθετικού πλαισίου σχετικά 

με τις αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (π.χ., εποπτεία υποστηρικτικών 

δομών, συνεργασία μετά από πρόσκληση του εκπαιδευτικού) λειτούργησαν ως 

αποτρεπτικοί παράγοντες επικοινωνίας των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου με τη 

σχολική μονάδα και υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου της. 

6. H έλλειψη πρόβλεψης επιμορφωτικού χρόνου για τους εκπαιδευτικούς της Δ/θμιας 

Εκπ/σης αποτελεί σημαντικότατο εμπόδιο της υποστήριξής τους και της επαγγελματικής 

τους ανάπτυξης. Ο προβλεπόμενος χρόνος στο τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου και το 

πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου δεν επαρκεί, διότι πριν από τον Οκτώβριο δεν έχουν 

ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις και διαθέσεις από τα ΠΥΣΔΕ, ενώ τον Ιούνιο υπάρχει πλήρης 

απασχόληση των εκπαιδευτικών Δ/θμιας εκπαίδευσης λόγω της υποστήριξης που 

παρέχουν, μέσα από διάφορους ρόλους και αρμοδιότητες, στη διεξαγωγή των 

Πανελλαδικών εξετάσεων και στη λειτουργία των Βαθμολογικών Κέντρων. 

7. Η μη πρόβλεψη χρόνου εντός εργασιακού ωραρίου για τη συμμετοχή του συνόλου των 

εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας στις συνεδριάσεις των συλλόγων διδασκόντων και την 

προβλεπόμενη συνεργασία με τους Σ.Ε.Ε. ή άλλες δομές στήριξης (π.χ. Ε.Δ.Ε.Α.Υ., Κ.Ε.Σ.Υ.). 

8. Η μερική εφαρμογή των προβλέψεων του ν. 4547/2018 σε ό,τι αφορά στη στελέχωση των 

επιμέρους δομών, σύμφωνα με το σχετικό οργανόγραμμα που εκδόθηκε, δεν επέτρεψε την 

πλήρη ανάπτυξη του μοντέλου των υποστηρικτικών δομών (π.χ.,Κέντρα Εκπαιδευτικής 

Αειφορίας, Ομάδες Εκπαιδευτικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικών, μη λειτουργία 2ου Κ.Ε.Σ.Υ). 

9. Η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των πρώην Σχολικών Συμβούλων στον Προϊστάμενο 

Εκπαιδευτικών Θεμάτων (π.χ., παραλαβή και έλεγχος Ε.Ω.Π.Δ.), οι οποίες συχνά συνδέονται 

με θέματα λειτουργίας της σχολικής μονάδας (π.χ., προγραμματισμός ενισχυτικής 

διδασκαλίας) περιόρισε τις δυνατότητες ενημέρωσης, παιδαγωγικής εποπτείας και 

υποστήριξης από τους Σ.Ε.Ε.. 

10. Η λειτουργία ενός πρωτοκόλλου επικοινωνίας και δικαιώματος σφραγίδας και η υποχρέωση 

υπογραφής όλων των εγγράφων μόνον από τον Οργανωτικό Συντονιστή, χωρίς την 

αντίστοιχη πρόβλεψη επαρκούς γραμματειακής υποστήριξης, δημιούργησε οργανωτικές 

και επικοινωνιακές δυσλειτουργίες, εξαιτίας και της υποχρέωσης του να ασκεί παράλληλα 

και καθήκοντα Σ.Ε.Ε.. 

11. Η συλλογική λειτουργία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δύο φορές τον μήνα, στις περιπτώσεις εκείνες που 

υφίσταται μεγάλος αριθμός Σ.Ε.Ε. (περισσότεροι από 20 ανά ΠΕΚΕΣ) οδήγησε σε 

διαδικασίες λήψης απόφασης και παραγωγής έργου πολύ χρονοβόρες παρά τις καλές 

προθέσεις και τις συνεχείς και εντεινόμενες προσπάθειες όλων των μελών του. 
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12. Η ανάθεση μεγάλου αριθμού σχολικών μονάδων που απέχουν πολλά χιλιόμετρα από την 

έδρα του Π.Ε.Κ.Ε.Σ., ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους Σ.Ε.Ε. (π.χ., κοινών ειδικοτήτων, ΠΕ60, 

ΠΕ70),και ο περιορισμένος αριθμός εντολών μετακινήσεων για επισκέψεις σε σχολικές 

μονάδες δεν επέτρεψε την τακτική επικοινωνία και υποστήριξή τους. 

13. Η περιορισμένη και με μεγάλη καθυστέρηση υποστήριξη των Σ.Ε.Ε. και των σχολείων από το 

Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Ι.Ε.Π. (π.χ.. τριήμερο ενημερωτικό σεμινάριο μετά από πέντε (5) μήνες 

λειτουργίας, η ολιγόωρη ενημέρωση για την Περιγραφική Αξιολόγηση, έγγραφα 

επικοινωνίας με τα σχολεία που δεν απεστάλησαν) είχε ως αποτέλεσμα την παρατεινόμενη 

ασάφεια σχετικά με τον τρόπο άσκησης του ρόλου και τις αρμοδιότητες των Σ.Ε.Ε.. 

14. Η ανάθεση των καθηκόντων του/της Οργανωτικού Συντονιστή/στριας σε έναν/μια Σ.Ε.Ε. 

χωρίς ταυτόχρονη απαλλαγή από τα καθήκοντα της ειδικότητας του/της έχει ως 

αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της επαρκούς υποστήριξης και των δύο παράλληλων ρόλων 

του/της. Αντίστοιχη είναι και η δυσκολία για τον/την Αναπληρωτή/τρια Οργανωτικό 

Συντονιστή/στρια στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που απαρτίζονται από μεγάλο αριθμό Σ.Ε.Ε.. 

15. Η γραφειοκρατική και χρονοβόρα διαδικασία υποβολής αιτημάτων εντολών μετακίνησης 

αποστερεί πολύ μεγάλο χρόνο από το σημαντικότερο επιστημονικό και παιδαγωγικό έργο 

των Σ.Ε.Ε.. Εκτιμάται ότι, εξαιτίας της έλλειψης γραμματειακής και τεχνολογικής 

υποστήριξης, περισσότερο από το 40-45% του χρόνου των ΣΕΕ αναλωνόταν σε 

γραμματειακό έργο (π.χ., συγκέντρωση στοιχείων, σύνταξη εγγράφων, αποστολή 

ενημερωτικών μηνυμάτων κ.τ.λ.). 

 

14. Προτάσεις βελτίωσης των θεσμών επιστημονικής και παιδαγωγικής 
υποστήριξης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

1. Προτείνεται η οικονομική και διοικητική αυτονομία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ με δημιουργία και 

υποστήριξη κατάλληλων υποδομών (π.χ., γραφεία, εξοπλισμός, αίθουσες επιμόρφωσης 

ενηλίκων, τεχνολογικές υποδομές υποστήριξης μικτής επιμόρφωσης) και η κάλυψη των 

εξόδων μετακίνησης των Σ.Ε.Ε για την υποστήριξη και των απομακρυσμένων σχολικών 

μονάδων. 

2. Επισημαίνεται ότι είναι άμεση η ανάγκη διάθεσης γραφείων για τους Σ.Ε.Ε. με την 

απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και γραμματειακή - τεχνολογική υποστήριξη. 

3. Απαραίτητη κρίνεται, επίσης, η παροχή νομικής υποστήριξης. 

4. Η εύρυθμη λειτουργία της δομής προϋποθέτει τη μόνιμη στελέχωσή της με κατάλληλα 

στελέχη γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης. Προτείνεται η δημιουργία θέσεων 
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μόνιμου προσωπικού, η πρόβλεψη θέσεων απόσπασης και διάθεσης με τριετή θητεία κατά 

αντιστοιχία με τη θητεία των Σ.Ε.Ε. ώστε η υπηρεσία να επωφελείται από την επιμόρφωση 

και την αποκτηθείσα εμπειρία του προσωπικού. 

5. Προτείνεται η νομοθέτηση (εκτός του ήδη υπάρχοντος για την Π/θμια εκπαίδευση στους 

κλάδους ΠΕ60 και ΠΕ70) επαρκούς επιμορφωτικού χρόνου. Συγκεκριμένα προτείνονται, 

δύο (2) τουλάχιστο τρίωρα υποχρεωτικής επιμόρφωσης τον χρόνο, τα οποία θα 

αξιοποιούνται σε διαφορετικές ή την ίδια ημέρα, εντός του εργασιακού ωραρίου, για όλες 

τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η υλοποίησή τους θα γίνεται με απόφαση των Σ.Ε.Ε. κατόπιν 

έγκρισης της Ολομέλειας με τροποποίηση του Ω.Π. από τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας.  

6. Προτείνεται η πραγματοποίηση: α) εισαγωγικής επιμόρφωσης για τους νεοεισερχόμενους 

εκπαιδευτικούς ή/και τους έχοντες λιγότερα από τρία χρόνια υπηρεσίας και β) η περιοδική 

και εκ περιτροπής υποχρεωτική ανά πενταετία τετράμηνη επιμόρφωση όλων των 

εκπαιδευτικών με αναπλήρωσή τους από τα διδακτικά καθήκοντα, σε προγράμματα που θα 

εκπονηθούν από τα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π., τον επιμορφωτικό οργανισμό 

εκπαιδευτικών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και τα Α.Ε.Ι.. 

7. Προτείνεται η δημιουργία κατάλληλων χώρων επιμόρφωσης στην έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και 

συμπληρωματικά για την εξακτίνωση των δράσεών του σε αντίστοιχους χώρους στις έδρες 

των περιφερειακών ενοτήτων ή των μεγάλων πόλεων/νησιών για την υλοποίηση πρωινών 

και απογευματινών προαιρετικών εξειδικευμένων επιμορφωτικών και λοιπών δράσεων 

(π.χ., Φεστιβάλ, Διαγωνισμοί) μικρής και μεσαίας διάρκειας. Επίσης, δυνατότητα χρήσης 

αυθεντικών εργαστηριακών χώρων (π.χ., Ε.Κ.Φ.Ε, εργαστήρια Πανεπιστημίων, φορέων και 

υπηρεσιών) στις τρεις περιφερειακές ενότητες.  

8. Η επέκταση της εφαρμογής myschool με προσθήκη λειτουργιών για την υποστήριξη του 

έργου των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Σ.Ε.Ε. και των εποπτευόμενων δομών (π.χ., Κ.Ε.Σ.Υ.,Κ.Ε.Α.), όπως η 

δυνατότητα άντλησης περισσότερων στατιστικών στοιχείων, η άμεση εξαγωγή τους ανά 

ενότητα σχολείων, εκπαιδευτικών ανά κλάδο που υπηρετούν στα σχολεία κ.λπ.. 

9. Η απλοποίηση της διαδικασίας προέγκρισης, έγκρισης και διεκπεραίωσης των 

μετακινήσεων, η οποία είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατική και χρονοβόρα, διότι σε αρκετές 

περιπτώσεις οι προγραμματισμένες συναντήσεις ακυρώνονται, επαναπροσδιορίζονται 

χρονικά ή προκύπτουν επείγουσες συναντήσεις. Προτείνεται να προκαταβάλλεται ένα 

μέρος του αναλογούντος ποσού (αντί να χρηματοδοτεί ο Σ.Ε.Ε. τις μετακινήσεις, όπως 

γίνεται μέχρι τώρα) για τις μετακινήσεις ανά Σ.Ε.Ε. αναλογικά, με βάση τον αριθμό 

σχολείων, εκπαιδευτικών και της απόστασής τους από την έδρα του, και η τελική 

εκκαθάριση να γίνεται στο τέλος κάθε τετραμήνου. 
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10. Η αύξηση της χρηματοδότησης προς τη Π.Δ.Ε. με παράλληλη δέσμευση των αντίστοιχων 

χρημάτων αποκλειστικά για τις μετακινήσεις των Σ.Ε.Ε., ώστε να είναι δυνατή η υλοποίηση 

και των εξήντα (60) προβλεπόμενων μετακινήσεων το έτος (αντί των 2-3 μετακινήσεων τον 

μήνα που υλοποιήθηκαν), ιδιαίτερα για όσους Σ.Ε.Ε. έχουν στην αρμοδιότητά τους σχολικές 

μονάδες σε απόσταση από την έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.. 

11. Η καταβολή αποζημίωσης και για μετακινήσεις άνω 20 χλμ (σαράντα μετ’ επιστροφής) αντί 

μόνον των άνω των50 χλμ (εκατό μετ’ επιστροφής) που ισχύει σήμερα, καθώς και η 

δυνατότητα διαδοχικών μετακινήσεων σε περισσότερες προορισμούς την ίδια ή σε 

συνεχόμενες ημέρες. 

12. Τα έξοδα των εκτός έδρας μετακινήσεων των Σ.Ε.Ε. που έχουν στην ευθύνη τους σχολικές 

μονάδες οι οποίες ανήκουν σε άλλες Π.Δ.Ε. να καλύπτονται από τις οικείες Π.Δ.Ε., 

προκειμένου να μη επιβαρύνεται η Π.Δ.Ε. της έδρας τους. 

13. Προτείνεται η αύξηση κατά 30% περίπου του αριθμού των Σ.Ε.Ε με συνακόλουθη μείωση 

του αριθμού των σχολικών μονάδων επιστημονικής και παιδαγωγικής ευθύνης, 

προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα πιο συχνής παρουσίας και υποστήριξης. Ειδικά για 

τους Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης, προτείνεται να αυξηθεί ο αριθμός 

των Σ.Ε.Ε. σε έναν ανά Περιφερειακή Ενότητα. 

14. Προτείνεται η λειτουργία περισσοτέρων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ή/και εξακτινωμένων γραφείων ΠΕ.Κ.Ε.Σ., 

στις έδρες των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

15. Κρίνεται αναγκαία η έκδοση διευκρινιστικών και εφαρμοστικών εγκυκλίων κυρίως ως προς 

τις αρμοδιότητες του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., των Σ.Ε.Ε. και τη συνεργασία τους με τις άλλες 

εκπαιδευτικές και διοικητικές δομές (π.χ. Κ.Ε.Σ.Υ., Κ.Ε.Α., Δ/νσεις Εκπαίδευσης). 

16. Προτείνεται να δοθεί δικαίωμα υπογραφής και υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικής 

υπογραφής στους Σ.Ε.Ε. για τα ενημερωτικά έγγραφα. 

17. Προτείνεται η αναπλήρωση των καθηκόντων ως Σ.Ε.Ε. των Οργανωτικών Συντονιστών των 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με αναπληρωτές Σ.Ε.Ε., τουλάχιστον για τα άνω των είκοσι μελών ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και 

μερικώς για τα υπόλοιπα. 

18. Προτείνεται η θεσμοθετημένη λειτουργία συνόδου των Οργανωτικών Συντονιστών ή/και 

των Αναπληρωτών τους (τρεις φορές ετησίως) με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υ.ΠΑΙ.Θ., 

του Ι.Ε.Π. ή/και άλλων επιμορφωτικών οργανισμών 

19. Προτείνεται αύξηση του επιδόματος θέσης ευθύνης: α) των Σ.Ε.Ε. κατά 100 ευρώ επιπλέον 

αυτού του Διευθυντή Λυκείου, β) του Αναπληρωτή Οργανωτικού Συντονιστή κατά 50 ευρώ 

επιπλέον του επιδόματος του Σ.Ε.Ε. και γ) του Οργανωτικού Συντονιστή κατά 50 ευρώ 

επιπλέον του επιδόματος ευθύνης του Διευθυντή Εκπαίδευσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Α.  

Προτυποποιημένα έγγραφα για χρήση από τις σχολικές μονάδες 

1. Διαδικασία εκπαιδευτικής υποστήριξης-ψυχοκοινωνικής παρέμβασης 
και αξιολόγησης 
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2. Αίτημα Σχολικής Μονάδας για Επιστημονική – Παιδαγωγική και 

Συμβουλευτική Υποστήριξη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ



 
 

 

Παράρτημα Β 

Έκθεση αποτίμησης έργου του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας 

 

Αποτίμηση έργου Κέντρου Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) 

Αιτ/νίας  

 

1. Βασικές αρχές 

 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση και υλοποίηση των στόχων του Κ.Ε.Σ.Υ. 

Αιτ/νίας  αποτέλεσε η διεπιστημονικότητα και η συνεισφορά όλων των μελών του Κ.Ε.Σ.Υ., 

καθώς  και η συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ,, τα στελέχη και τις υπηρεσίες της Διοίκησης της 

Εκπαίδευσης, τους/τις Διευθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες των σχολικών μονάδων, τους 

εκπροσώπους της σχολικής κοινότητας και τους φορείς της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας. 

Το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό του Κ.Ε.Σ.Υ Αιτ/νίας εκπλήρωσε τα 

καθήκοντά του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους κανόνες επαγγελματικής 

δεοντολογίας της κάθε ειδικότητας και ενήργησε στο πλαίσιο των παγκόσμιων διακηρύξεων 

για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως η Οικουμενική Διακήρυξη για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού που κυρώθηκε με το άρθρο 

του ν. 2101/1992 (Α΄ 192), η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 (Α΄ 88). 

 

2. Αποστολή 

 

Όλες οι πράξεις, ενέργειες και εισηγήσεις του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας είχαν εκπαιδευτικό 

προσανατολισμό και αποσκοπούσαν στην πολυδιάστατη υποστήριξη του έργου των σχολικών 

μονάδων και του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής ευθύνης του. 

 

3. Σκοπός  

 

Ο σκοπός ήταν η υλοποίηση της αποστολής του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας, όπως αυτός 

ορίζεται  από τον «Ενιαίο Κανονισμό λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες 

του προσωπικού τους» (Αριθμ. 211076/ΓΔ4). 

 

4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥΚΕΝΤΡΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2018-19 

 

4.1.Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης 

 

Στο πλαίσιο της αποτίμησης έργου παρατίθενται ένα σύνολο ενεργειών και δράσεων, 

το οποίο εγκρίθηκε από τη Ολομέλεια του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας.  

Επισημαίνεται ότι: 

1. Η αποτίμηση έργου του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας για το σχολικό έτος 2018-19 συντάχτηκε 

για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2018 έως 20 Ιουλίου 2019 και όχι από την αρχή 

του σχολικού έτους, δεδομένου ότι η μετατροπή Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. σε Κ.Ε.Σ.Υ. έγινε το 

Δεκέμβριο του 2018. 

 

Θετικά στοιχεία 
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1 Στο φορέα υπηρέτησαν στελέχη που έχουν διαχειριστεί στο παρελθόν ανάλογη 

μετάβαση (από Κ.Δ.Α.Υ. σε Κ.Ε.Δ.Δ.Υ). 

2 Ορισμένα μέλη από το εκπαιδευτικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό έχουν 

αυξημένα προσόντα  (επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, εμπειρία). 

3 Κάποια από τα καθήκοντα και αρμοδιότητες του νέου φορέα συμπίπτουν με τα  

καθήκοντα και αρμοδιότητες του Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. 

4 Το έργο του Κ.Ε.Σ.Υ. συνεπικουρήθηκε από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ και τα στελέχη και τις 

υπηρεσίες της Διοίκησης της Εκπαίδευσης. 

 

 

Αρνητικά στοιχεία 

 

1. Το υπάρχον κτήριο είναι ακατάλληλο να στεγάσει τις ανάγκες του ΚΕΣΥ. Ήδη 

αιτήθηκε αλλαγή κτηρίου με συγκεκριμένες προδιαγραφές. 

2. Η υλικοτεχνική υποδομή δεν είναι επαρκής. Ωστόσο, δόθηκε ενημέρωση ότι Η/Υ και 

αξιολογικά εργαλεία (WISC-V GR, WAIS-IV GR, WPPSI-III GR) θα εξασφαλιστούν 

από πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι υπολογιστές είναι 

απαρχαιωμένοι και συγκεκριμένα λειτουργούν από την ίδρυση των ΚΔΑΥ με ότι αυτό 

συνεπάγεται. Αναμένονται Η/Υ από άλλους Φορείς του δημοσίου. 

3. Καθυστέρηση στη στελέχωση του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας, αλλά και απουσία δύο 

ψυχολόγων λόγω άδειας επαπειλούμενης εγκυμοσύνης από το Δεκέμβριο 2018 με 

αποτέλεσμα η υπηρεσία να υποστηρίζεται με δύο ψυχολόγους.  

4. Η περιοχή ευθύνης του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας  γεωγραφικά και πληθυσμιακά είναι 

μεγάλη. 

5. Καθυστέρηση στη στελέχωση, και πλήρη λειτουργία των υπόλοιπων υποστηρικτικών 

δομών π.χ., σύσταση ομάδων εκπαιδευτικής υποστήριξης μαθητών/τριών σε σχολικές 

μονάδες  που δεν λειτουργεί Ε.Δ.Ε.Α.Υ., Κ.Ε.Α.  

6. Η νέα δομή ξεκίνησε τη λειτουργία της χωρίς να έχουν διεκπεραιωθεί ζητήματα-

αιτήματα της προηγούμενης (Κ.Ε.Δ.Δ.Υ.) και χωρίς να έχουν σταλεί 

προτυποποιημένα έγγραφα διαδικασιών από το Ι.Ε.Π. ή Υπηρεσίες του Υπουργείου 

Παιδείας (βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης κ.ά.) 

7. Έλλειψη έγκαιρης κεντρικά σχεδιασμένης επιμόρφωσης των Κ.Ε.Σ.Υ.  

8. Έλλειμμα πόρων για τη διευκόλυνση των δράσεων π.χ. κάλυψη εξόδων για τις 

μετακινήσεις στις σχολικές μονάδες, αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 

9. Δυσκολία αλλαγής τρόπου εργασίας. 

10. Αύξηση του μαθητικού πληθυσμού που χρήζει υποστήριξης 

11. Μεγάλο ποσοστό του προσωπικού εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου που 

λήγει στις 30/6/2019, με επακόλουθο να αποδυναμωθεί η υπηρεσία το διάστημα 1-

20/7/2019. 

 

 

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Με πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας παρέλαβε τα 

ΚΕΣΥΠ ΓΡΑΣΕΠ, Αγρινίου και Μεσολογγίου που καταργήθηκαν με την υπ. αριθμ. 

Φ.351.1/53/206591/Ε3/29-11-2018 (Β΄5440/5.12.2018) απόφαση υπουργού και υφυπουργού 

«Διαπίστωση της παύσης λειτουργίας υπηρεσιών και οργανικών μονάδων και της έναρξης 

πλήρους λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

(Κ.Ε.Σ.Υ)».  

Ολοκληρώθηκε η μεταφορά του εξοπλισμού και των αρχείων των ΚΕΣΥΠ και ΓΡΑΣΕΠ. Ο 

εξοπλισμός του ΚΕΣΥΠ Αγρινίου παραλήφθηκε με την αρωγή του Δήμου Αγρινίου. Μεγάλο 

μέρος του εξοπλισμού των ΓΡΑΣΕΠ παραχωρήθηκαν στα σχολεία για τις λειτουργικές τους 

ανάγκες, ενώ ο εξοπλισμός του ΚΕΣΥΠ Μεσολογγίου μέρος παραμένει σε γραφεία της 
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αιρετής περιφερειακής ενότητας Αιτ/νίας. Εξοπλισμός του ΚΕΣΥΠ Αγρινίου και 

Μεσολογγίου μεταφέρθηκε στο ΚΕΣΥ και στο 5ο Δημοτικό σχολείο Μεσολογγίου με τελικό 

στόχο να μεταφερθούν σε νέο χώρο μόλις βρεθεί στέγη.  

Αναπτύχθηκε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας 

και την περιφερειακή ενότητα Αιτ/νίας για τη στέγαση, ενώ έχει γίνει σχετικό αίτημα όπου 

περιγράφονται οι προδιαγραφές του νέου χώρου όπως για παράδειγμα αίθουσα αρχείου για 

να διασφαλιστεί η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.  

Είχαν συσταθεί οι ακόλουθες ομάδες εργασίας για την διεκπεραίωση των αιτημάτων 

αξιολόγησης και υποστήριξης. Ωστόσο, τα κάτωθι σχήματα ήταν ευέλικτα και 

ανασυγκροτήθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις όταν αναδύονταν ανάγκες (όπως για παράδειγμα 

η υποστήριξη των σχολικών μονάδων κ.ά.: 

 

Προσχολική Εκπαίδευση 

 

1. Τσαούση Δέσποινα ΠΕ 60   
2. Σπύρο Μπαλτά ΠΕ 21 

3. Σκούρτα Βασίλειο ΠΕ 23  

4. Δημοπούλου Μαρία ΠΕ 23 

5. Αγγελοπούλου Πατρούλα ΠΕ 30 

6. Μελίστα Θεοδώρα ΠΕ 30 

7. Κοτσάφτη Χριστίνα  ΠΕ 30 

8. Δασκαλοπούλου Ελένη ΠΕ 30 

9. Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη ΠΕ 23 

10. Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη ΠΕ 23 

 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

1. Ζιώγα Ζωή Σπύρο Μπαλτά ΠΕ 21 

2. Σκούρτα Βασίλειο ΠΕ 23  

3. Δημοπούλου Μαρία ΠΕ 23 

4. Αγγελοπούλου Πατρούλα ΠΕ 30 

5. Μελίστα Θεοδώρα ΠΕ 30 

6. Κοτσάφτη Χριστίνα  ΠΕ 30 

7. Δασκαλοπούλου Ελένη ΠΕ 30 

8. Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη ΠΕ 23 

 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

1. Σπύρο Μπαλτά ΠΕ 21 

2. Σκούρτα Βασίλειο ΠΕ 23  

3. Δημοπούλου Μαρία ΠΕ 23 

4. Αγοραστού ΕυαγγελίαΠΕ 2.50 

5. Αγγελοπούλου Πατρούλα ΠΕ 30 

6. Μελίστα Θεοδώρα ΠΕ 30 

7. Κοτσάφτη Χριστίνα  ΠΕ 30 

8. Δασκαλοπούλου Ελένη ΠΕ 30 

9. Αναγνωστοπούλου Αικατερίνη ΠΕ 23 
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Το Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας δεν υποστηρίχτηκε γραμματειακά λόγω απόσπασης του 

υπαλλήλου που κατέχει οργανική θέση στην υπηρεσία μας. 

Κατασκευάστηκε ιστοσελίδα μέσω του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου 

https://blogs.sch.gr/kesyait/. 

Σε συνεργασία με την ΠΛΗΝΕΤ πραγματοποιήθηκε συντήρηση των Η/Υ και 

υποστήριξη του προσωπικού σε θέματα που αφορούν Η/Υ.  

Τηρήθηκε το ηλεκτρονικό αρχείο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις ενημέρωσης του προσωπικού με στόχο την 

κατανόηση σε βάθος του νέου νομοθετικού πλαισίου και του κανονισμού λειτουργίας των 

ΚΕΣΥ.  

Μετά τον ορισμό υπευθύνων επικοινωνίας των σχολείων με το ΚΕΣΥ, ακολούθησε ο 

ανάλογος ορισμός προσώπων επαφής και αναφοράς του ΚΕΣΥ ανά ενότητες σχολικών 

μονάδων.  

Προγραμματίστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις επιμόρφωσης σε θέματα ειδικής αγωγής 

και ψυχολογίας με στόχο τον εμπλουτισμό και την εξέλιξη του επιστημονικού έργου του 

προσωπικού. 

 

 

6. Συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Φορείς της Εκπαίδευσης  

 

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας πραγματοποίησε τις ακόλουθες συνεργασίες: 

 

α) Συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

β) Συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας στη βάση της ανταλλαγής απόψεων, τη 

διαμόρφωση μιας συναντίληψης για τους σκοπούς λειτουργίας αυτών. Πραγματοποιήθηκαν 

συναντήσεις (31/1/19 & 4/2/19) στις οποίες συμμετείχε ο οργανωτικός συντονιστής του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, η τριμελής επιτροπή παρακολούθησης και εποπτείας και οι 

προϊστάμενοι των ΚΕΣΥ Δυτικής Ελλάδας με θέματα το πλαίσιο συνεργασίας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και 

Κ.Ε.Σ.Υ., το πλαίσιο υποστήριξης και εποπτείας των Κ.Ε.Σ.Υ. από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και το 

σχεδιασμό των εντύπων επικοινωνίας και υποστήριξης με τις σχολικές μονάδες.  

γ) Πραγματοποιήθηκαν -συνεργασίες με τον ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 

εκπαίδευσης και με την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και εποπτείας με το προσωπικό 

του Κ.Ε.Σ.Υ. με σκοπό την υποστήριξη και την επιστημονική καθοδήγηση του Κ.Ε.Σ.Υ. 

Επίσης, οι συσκέψεις και ο συντονισμός ήταν διαρκής με τον ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και 

Ενταξιακής Εκπαίδευσης με την Ολομέλεια του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας.  

δ) Υλοποιήθηκαν συσκέψεις με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο.  

ε) Σύσκεψη με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και τον ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης για την ανασύσταση 

των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) Αιτ/νίας.  

ε) υπήρξε συνεργασία με τους ΣΕΕ και τον ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής 

Υποστήριξης για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων. 

 

 

7. Προγραμματισμένες δράσεις 2019 

 

7.1. Διερεύνηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών 

 

Σε επίπεδο δράσεων προσωπικού  Κ.Ε.Σ.Υ.: 

H διερεύνηση ατομικών ή και ομαδικών εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών 

σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 7 του ν. 4547/2018 περιλαμβάνει κατά περίπτωση: α) τη 

διαδικασία καταγραφής αναγκών περαιτέρω αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 3, β) τη 

διαδικασία εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης και έκδοσης έκθεσης 

https://blogs.sch.gr/kesyait/
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αξιολόγησης/γνωμάτευσης σε ατομικό επίπεδο, σύμφωνα με την παρ. 4, γ) τη σύνταξη 

αξιολογικών εκθέσεων, όπως έκθεση κοινωνικού ιστορικού, εκπαιδευτική και ψυχολογική 

αξιολόγηση και λοιπές αξιολογήσεις αρμοδιότητας άλλων μελών του Ε.Ε.Π., δ) τη διαδικασία 

κατάρτισης εισηγήσεων, όπου προβλέπεται εισηγητική αρμοδιότητα των Κ.Ε.Σ.Υ., ε) την 

τήρηση αρχείου ατομικών φακέλων των αξιολογούμενων μαθητών/τριών, στ) τη διερεύνηση 

αιτημάτων ψυχοκοινωνικής στήριξης και επαγγελματικού προσανατολισμού, σε ατομικό ή 

ομαδικό επίπεδο.  

Τα παραπάνω υλοποιήθηκαν: 

α) μέσω της δια ζώσης και εξ αποστάσεως επικοινωνίας των μελών του εκπαιδευτικού 

προσωπικού του ΚΕΣΥ με τους Υπεύθυνους επικοινωνίας των σχολείων  

β) μέσω των ενημερωτικών συναντήσεων ανά ομάδα σχολείων και ανά βαθμίδα και τέλος με 

επισκέψεις του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΚΕΣΥ στα σχολεία. 

γ) μέχρι τις 20 Ιουλίου 2019, αξιολογήθηκαν:  

 

  Προσχολική 87 μαθητές 

 

Πρωτοβάθμια 208 μαθητές 

 

Δευτεροβάθμια 134 μαθητές 

 

 

Εκκρεμούν:  

Προσχολική 35 μαθητές 

 

Πρωτοβάθμια 143 μαθητές 

 

 

Δευτεροβάθμια 91 μαθητές 

 

 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 144 λογοθεραπευτικές αξιολογήσεις. 

 

7.2. Στοχευόμενες εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και δράσεων 

επαγγελματικού προσανατολισμού 

Οι στοχευόμενες εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις σύμφωνα με την 

παράγραφο 2β,αα του άρθρου 7 του 4547/2018 περιλαμβάνουν διατύπωση των βασικών 

αξόνων των Εξατομικευμένων Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και σε συνεργασία με τις 

σχολικές μονάδες και τις ΕΔΕΑΥ ή τις ομάδες εκπαιδευτικής υποστήριξης, παρακολούθηση 

της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών και συμβουλευτική ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

μαθητών και γονέων. Οι εκθέσεις αξιολόγησης-γνωματεύσεις συμπεριλαμβάνουν τους άξονες 

παρέμβασης και επιπλέον, στόχος του  Κ.Ε.Σ.Υ Αιτ/νίας ήταν η υποστήριξη των σχολικών 

μονάδων που δεν καλύπτονταν από ΕΔΕΑΥ στη σύνταξη και υλοποίηση βραχυχρόνιων 

προγραμμάτων παρέμβασης. Ένας μικρός αριθμός μαθητών και οικογενειών που ανήκουν σε 

ομάδα «υψηλού κινδύνου» υποστηρίχτηκαν σε ατομικό επίπεδο από προσωπικό του 

Κ.Ε.Σ.Υ., ενώ μεγαλύτερος αριθμός μαθητών και γονέων υποστηρίχτηκαν είτε ατομικά είτε 

ομαδικά από το προσωπικό των ΕΔΕΑΥ με την εποπτεία του Κ.Ε.Σ.Υ. . 

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις του Προϊσταμένου και μελών των διεπιστημονικών 

ομάδων του Κ.Ε.Σ.Υ με τις ΕΔΕΑΥ (ΣΔΕΥ ΣΜΕΑΕ Αγρινίου, ΣΔΕΥ ΣΜΕΑΕ Ναυπάκτου 

και ΣΔΕΥ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βόνιτσας  για την υποστήριξη του έργου τους και 

εποπτείας των προγραμμάτων παρέμβασης. 

Πραγματοποιήθηκαν με συμμετοχή του προσωπικού του ΚΕΣΥ επιμορφωτικές συναντήσεις 

σε συνεργασία με τον ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Υποστήριξης όπως αναφέρονται 

παρακάτω: 
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Τρίτη    22/01/2019     το Κ.Ε.Σ.Υ σε συνεργασία  με το Π.Ε.Κ.Ε.Σ πραγματοποίησε 

επιμορφωτική συνάντηση στο 2ο Δημοτικό σχολείο Αγρινίου ,με τους  εκπαιδευτικούς  της 

παράλληλης στήριξης,, περιοχής Αγρινίου. Στην επιμόρφωση έγινε εισήγηση  από τον   

προϊστάμενο του Κ.Ε.Σ.Υ Αθανάσιο Ρισβά, τον Σπύρο Μπαλτά, λογοθεραπευτή του ΚΕΣΥ 

και την Ιωάννα Κιόχου,  ψυχολόγο του 1ου Ειδικού Δημοτικού σχολείου Αγρινίου. 

Πέμπτη 24/01/2019 το ΚΕΣΥ σε συνεργασία με το Π.Ε.Κ.Ε.Σ πραγματοποίησε 

επιμορφωτική συνάντηση στο 2ο Δημοτικό σχολείο Μεσολογγίου, με τους εκπαιδευτικούς 

της παράλληλης στήριξης, περιοχή Μεσολογγίου και Ναυπάκτου. Στην επιμόρφωση έγινε 

εισήγηση από τον Σπύρο Μπαλτά, λογοθεραπευτή του ΚΕΣΥ και την Αναγνωστοπούλου 

Αικατερίνη, ψυχολόγο του ΚΕΣΥ. 

Τρίτη 05/02/2019  η διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΣΥ , η οποία αποτελείται  από τον 

προϊστάμενο Αθανάσιο Ρισβά , την εκπαιδευτικό Δέσποινα Τσαούση, τον ψυχολόγο Βασίλειο  

Σκούρτα  και  την κοινωνική λειτουργό  Θεοδώρα  Μελίστα  , πραγματοποίησε επίσκεψη στο 

Γυμνάσιο Κατούνας. Σκοπός της επίσκεψης : Η υποστήριξη του σχολείου και η 

αντιμετώπιση προβλήματος που δημιουργεί μαθητής, ο οποίος έχει αξιολογηθεί από την 

υπηρεσία μας. 

Τετάρτη 13/02/2019 ο προϊστάμενος του ΚΕΣΥ, Αθανάσιος Ρισβάς, η  εκπαιδευτικός  

Ζωή Ζιώγα και ο ,λογοθεραπευτής  Σπυρίδων Μπαλτάς, επισκέφτηκαν το  Ειδικό δημοτικό 

σχολείο Μεσολογγίου  μετά από την επαναξιολόγηση στο Κ.Ε.Σ.Υ.,  μαθητή, λόγω αλλαγής  

σχολικής βαθμίδας. Σκοπός της επίσκεψης: Η συνεργασία με τον εκπαιδευτικό και το ειδικό 

εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, για την εισήγηση   από το ΚΕΣΥ, κατάλληλου 

πλαισίου φοίτησης του  μαθητή, στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.   

Δευτέρα 18/02/2019  η διεπιστημονική ομάδα του Κ.Ε.Σ.Υ η οποία αποτελείται από 

τον προϊστάμενο Αθανάσιο Ρισβά ,τον ψυχολόγο Βασίλειο Σκούρτα και την κοινωνική 

λειτουργό , Θεοδώρα Μελίστα, πραγματοποίησε  επίσκεψη στο 1ο  δημοτικό σχολείο 

Βόνιτσας. Σκοπός της επίσκεψης: Η υποστήριξη του σχολείου  και  η αντιμετώπιση 

προβλήματος  που δημιουργεί  ο μαθητής Σκούρας  Νικόλαος –Αλέξανδρος,  ο οποίος έχει 

αξιολογηθεί από την υπηρεσία μας. 

Τρίτη 19/02/2019 το ΚΕΣΥ σε συνεργασία με το Π.Ε.Κ.Ε.Σ πραγματοποιήθηκε 

επιμορφωτική ημερίδα στο    4o  Δημ. Σχολ. Ναυπάκτου  για  τους Δ/ντες των ΣΜΕΑΕ, τα 

μέλη των ΕΔΕΑΥ  και τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης Π/θμιας & Δ/θμιας 

Εκπ/σης (σχολικές μονάδες περιοχών Ναυπάκτου-Μεσολογγίου). Στην επιμόρφωση έγινε 

εισήγηση από  τον προϊστάμενο του ΚΕΣΥ Αθανάσιο Ρισβά, τον Σπύρο Μπαλτά, 

λογοθεραπευρτή του ΚΕΣΥ, τον Βασίλη Σκούρτα, ψυχολόγο του ΚΕΣΥ, την Θεοδώρα 

Μελίστα, κοινωνική λειτουργό του ΚΕΣΥ και την Δέσποινα Τσαούση, νηπιαγωγό  του 

ΚΕΣΥ. Σκοπός της  επιμόρφωσης : Νέες δομές στήριξης: Το έργο των ΣΔΕΥ, των ΕΔΕΑΥ 

και των εκπαιδευτικών των Τ. Ένταξης. Διασύνδεση με τα ΚΕΣΥ. Διάρκεια: Από τις 

8.30π.μ. έως 14.00μ.μ. 

Πέμπτη  21/02/ 2019 το ΚΕΣΥ σε συνεργασία με το Π.Ε.Κ.Ε.Σ πραγματοποίησαν 

επιμορφωτική ημερίδα στο    7o  Δημ. Σχολ. Αγρινίου για  τους Δ/ντες των ΣΜΕΑΕ, τα μέλη 

των ΕΔΕΑΥ  και τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης 

(Περιοχής Αγρινίου, Αμφιλοχίας, Θέρμου). Στην επιμόρφωση έγινε εισήγηση από τον 

προϊστάμενο του ΚΕΣΥ Αθανάσιο Ρισβά, τον Σπύρο Μπαλτά, λογοθεραπευτή του ΚΕΣΥ, 

τον Βασίλη Σκούρτα ,ψυχολόγο του ΚΕΣΥ, την Ελένη Δασκαλοπούλου, κοινωνική 

λειτουργό του ΚΕΣΥ και την Δέσποινα Τσαούση , νηπιαγωγό του ΚΕΣΥ. Σκοπός της  

επιμόρφωσης: Νέες δομές στήριξης: Το έργο των ΣΔΕΥ, των ΕΔΕΑΥ και των 

εκπαιδευτικών των Τ. Ένταξης. Διασύνδεση με τα ΚΕΣΥ. Διάρκεια: Από τις 8.30π.μ. έως 

14.00μ.μ. 

 

Σε σχολικές μονάδες που δεν υφίσταται ΕΔΕΑΥ είχαν πραγματοποιηθεί στοχευμένες 

παρεμβάσεις κατά τη λειτουργία ως ΚΕΣΥ Αιτ/νίας (μετά από διαπιστώσεις των αναγκών 

βάσει της παρατήρησης και της συζήτησης με τους εκπαιδευτικούς για συγκεκριμένα 

προβλήματα) σε Νηπ/γεια, Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, και σύντομες παρεμβάσεις σε 
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σχολικές μονάδες προσχολικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

υλοποιήθηκαν προγράμματα παρέμβασης συμβουλευτικής μαθητών και εκπαιδευτικών με 

στόχο την αντιμετώπιση κρίσεων και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας των μαθητών μετά από 

διατύπωση σχετικών αιτημάτων εκ μέρους των σχολικών μονάδων (σύμφωνα με την παρ. 5 

του άρθρου 11 του ν. 4547/2018, τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 7 του ν. 4547/2018).  

Τα αιτήματα των σχολικών μονάδων αφορούσαν ζητήματα: 

 α) ενημέρωσης επί συγκεκριμένων θεμάτων, μετά τη διαπίστωση της ανάγκης 

συμβουλευτικής υποστήριξης των εκπαιδευτικών,  

β) πρόληψης, μετά τη διαπίστωση ενδείξεων απαρχής καταστάσεων που έχρηζαν 

παρέμβασης και  

γ) επανόρθωσης, εφόσον υπάρχουν ήδη διαπιστωμένα προβλήματα ή δυσλειτουργίες στη 

σχολική κοινότητα που απαιτούνταν αντιμετώπιση. 

Οι Δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2β,ββ του 

άρθρου 7 του 4547/2018 που περιλαμβάνουν την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικού 

προσανατολισμού, που έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους/τις μαθητές/τριες σε ατομικό ή 

συλλογικό επίπεδο να λάβουν εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις και να 

σχεδιάσουν τη σταδιοδρομία τους και παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού προσανατολισμού 

στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Επειδή δεν υπηρέτησε κανένας εκπαιδευτικός 

επαγγελματικού προσανατολισμού συνεργαστήκαμε τόσο με το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 

εκπ/σης όσο και με τον Περιφερειακό Διευθυντή εκπ/σης προκειμένου να στελεχωθεί το 

Κ.Ε.Σ.Υ. με ειδικότητες επαγγελματικού προσανατολισμού.  

 

Ειδικό ημερολόγιο-βιβλίο 

Στο Κ.Ε.Σ.Υ. διατηρείται ειδικό ημερολόγιο-βιβλίο συναντήσεων στο οποίο καταγράφονται 

οι συναντήσεις (ημερομηνία, σκοπός, διάρκεια και το περιεχόμενο των 

επισκέψεων/παρεμβάσεων στις σχολικές μονάδες) τόσο για τις ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις 

όσο και για τις παρεμβάσεις επαγγελματικού προσανατολισμού.  

  

7.2.Υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων και εργαστηριακών 

κέντρων 

 

Για την υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, το χρονικό διάστημα 

Φεβρουαρίου-Ιουλίου 2019, έγιναν παρεμβάσεις στο χώρο των σχολικών μονάδων κατόπιν 

σχετικού αιτήματος.  

Επιπλέον, υποστηρίχτηκε η εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο της αναγκαιότητας 

παρέμβασης που προέκυψε από τις αξιολογήσεις των μαθητών.  

Συγκεκριμένα: 

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΚΕΣΥ https://blogs.sch.gr/kesyait/ υλικό που είναι χρήσιμο 

στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς, ανακοινώσεις για ενημέρωση και επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, τη διαδικασία αξιολόγησης μαθητών από το ΚΕΣΥ κ.ά. 

 

7.3. Ενημέρωση και επιμόρφωση  

 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με το οικείο 

ΠΕΚΕΣ πραγματοποιήθηκαν μετά από πρωτοβουλία και υποβολή πρότασης από το ΚΕΣΥ 

προς το ΠΕΚΕΣ ή αντιστρόφως και μετά από σχετική έγκριση του Περιφερειακού Δ/ντή 

Εκπ/σης. 

Πραγματοποιήθηκαν από τον ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Υποστήριξης και τους 

ΣΕΕ υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με συμμετοχή του προσωπικού του ΚΕΣΥ. 

Τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, έγιναν ενημερωτικές συναντήσεις των προφορικά 

εξεταζόμενων μαθητών σχετικά με τη διαδικασία της προφορικής εξέτασης από τους 

εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
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Κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών πανελλαδικών εξετάσεων ορίστηκαν τα μέλη του 

ΚΕΣΥ και παρευρέθηκαν στα ειδικά εξεταστικά κέντρα για την παροχή επεξηγήσεων και 

διευκρινήσεων και αντιμετώπιση κρίσεων.  

 

 

7.4.Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου 

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου, το χρονικό διάστημα 

Φεβρουαρίου-Ιουλίου 2019, πραγματοποιήθηκαν δράσεις σε συνεργασία με φορείς που 

ασχολούνται με θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας όπως για παράδειγμα στις 2 Απριλίου ημέρα 

για τον αυτισμό συμμετείχαμε με άλλους φορείς σε εκδήλωση στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου. 

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις κοινωνικών λειτουργών του ΚΕΣΥ με Υπηρεσίες 

της Αιτ/νίας με στόχο την αλληλοενημέρωση και συνεργασία για την αποτελεσματικότερη 

ψυχοκοινωνική υποστήριξη ευπαθών κοινωνικά μαθητών και των οικογενειών τους.  

 

Επίλογος 

 

Τα Κ.Ε.Σ.Υ. είναι μια νέα υποστηρικτική δομή με αρμοδιότητες οι οποίες εφαρμόστηκαν για 

πρώτη φορά και χρειάζεται να διευκρινιστούν τα εξής: 

 

Α) οι μετακινήσεις του προσωπικού,  

Β) αν το ΚΕΣΥ δύναται να επιμορφώνει – ενημερώνει τους εκπ/κούς εντός εργασιακού 

ωραρίου.  

Γ) η ανάγκη για στελέχωση τόσο με διοικητικό προσωπικό όσο και με εκπαιδευτικό και 

ειδικό επιστημονικό προσωπικό είναι μεγάλη.  

Δ) η υλικοτεχνική υποδομή. 

 

  
 

 

Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας 

 

 

 

Αθανάσιος Κ. Ρισβάς  
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Παράρτημα Γ 

 

 Έκθεση αποτίμησης έργου του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας 

Το 1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας αποτιμά τη δράση του στους παρακάτω άξονες: 

1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΕΔΔΥ - ΚΕΣΥ 

6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

ΑΞΟΝΑΣ 1:  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου ΚΕΣΥ 

 

Το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας προσπάθησε να διασφαλίσει ένα πλαίσιο αρμονικής και 

αποτελεσματικής συνεργασίας με τους φορείς της Εκπαίδευσης αλλά και άλλους φορείς για 

τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας του έργου του. Συγκεκριμένα, είχε τις ακόλουθες 

συνεργασίες: 

 

α) Συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

β) Συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας στη βάση της ανταλλαγής απόψεων, τη 

διαμόρφωση μιας συναντίληψης για τους σκοπούς και τους στόχους  του νεοσύστατου φορέα 

(Κ.Ε.Σ.Υ.), καθώς και τον προγραμματισμό συνεργατικών δράσεων υπό το συντονισμό της 

τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης.  

γ) Συναντήσεις-συνεργασίες με τον ΣΕΕ Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής εκπαίδευσης και 

την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και εποπτείας και το προσωπικό του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. 

με σκοπό την υποστήριξη και την επιστημονική καθοδήγηση του Κ.Ε.Σ.Υ.  

δ) Συσκέψεις με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τα οριζόμενα στο θεσμικό 

πλαίσιο.  

ε) Συνεργασία με τους ΣΕΕ για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών 

δράσεων καθώς και την ανταπόκριση στα αιτήματα των σχολικών μονάδων για 

επιστημονική-παιδαγωγική και συμβουλευτική υποστήριξη.   

στ) Συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και υπηρεσίες για την από κοινού αντιμετώπιση 

προβλημάτων: 

• Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής 
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• Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Κ.Κε.Ψ.Υ 

• Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Καραμανδανείου 

Νοσοκομείου Πατρών 

• Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας 

• Κοινωνικός Τομέας Δήμου Πατρών 

• Εισαγγελία Ανηλίκων Πατρών 

ζ)  Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το 

Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την διοργάνωση και 

υλοποίηση των θερινών σχολείων 

Στο πλαίσιο αυτό υλοποίησε δεκαοκτώ επισκέψεις σε Φορείς της περιοχής  

 

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

 

Πραγματοποιήθηκαν είκοσι επτά(27) επισκέψεις σε σχολικές μονάδες προσχολικής 

εκπαίδευσης, σαράντα μία (41) επισκέψεις σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και εκατόν εβδομήντα δύο (172) επισκέψεις σε σχολικές μονάδες τόσο για ψυχοκοινωνικές 

παρεμβάσεις (κατόπιν αιτημάτων των σχολείων ή στα πλαίσια συμβουλευτικής για θέματα 

που προέκυψαν από τις αξιολογήσεις) όσο και για παρεμβάσεις επαγγελματικού 

προσανατολισμού (αναφέρονται και οι παρεμβάσεις για το διάστημα Σεπτεμβρίου, 

Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου). Στα πλαίσια των επισκέψεων, το προσωπικό που 

συμμετείχε παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη στο εκπαιδευτικό προσωπικό ή/και 

υποστήριξη στους μαθητές/τριες και στις οικογένειες τους.  

Οι συνεργασίες με τις σχολικές μονάδες εστίασαν σε ιδιαίτερες δυσκολίες των μαθητών και 

αφορούσαν κυρίως ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση: 

• Παραβατικές συμπεριφορές  

• Χρήση ουσιών 

• Εθισμός στο διαδίκτυο  

• Ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα 

• Προβλήματα σχέσεων 

• Σχολική φοβία  

 

Συντάχθηκε και εκτυπώθηκε Ειδικό Ημερολόγιο-Βιβλίο Συναντήσεων στο οποίο 

καταγράφηκαν όλες οι συναντήσεις-παρεμβάσεις (ημερομηνία, σκοπός, διάρκεια και το 

περιεχόμενο των επισκέψεων/παρεμβάσεων στις σχολικές μονάδες).  
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Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν τόσο προγραμματισμένες συναντήσεις με τις ΕΔΕΑΥ σε 

συνεργασία με τους διευθυντές των ΣΜΕΑΕ και των σχολικών μονάδων που υποστηρίζονταν 

από την ΕΔΕΑΥ και τον Συντονιστή Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης όσο και 

έκτακτες συναντήσεις με τις ΕΔΕΑΥ για την υποστήριξη τους έργου τους και εποπτείας των 

προγραμμάτων παρέμβασης.  

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες συναντήσεις με τους ψυχολόγους που 

προσελήφθησαν και τους διευθυντές των ωφελούμενων δημοτικών (μία αρχικά κατά τη 

πρόσληψή τους και μία προς την ολοκλήρωση του έργου τους για τη σχολική χρονιά) και 

έκτακτες συναντήσεις με όσους διατύπωσαν σχετικό αίτημα για την υποστήριξη του έργου 

τους.  

 

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 

Το 1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας συμμετείχε σε είκοσι τρεις επιμορφωτικές ημερίδες που διοργανώθηκαν 

από το ΠΕΚΕΣ.  

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις με τους προφορικά εξεταζόμενους 

μαθητές στο χώρο του 1ου ΚΕΣΥ Αχαΐας (σε ομάδες των 20 μαθητών) στις 22 και 23/4 για τη 

διαδικασία της προφορικής εξέτασης.  

Οι εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παρευρίσκονταν κατά τις 

ημέρες των Πανελλαδικών Εξετάσεων στα ειδικά εξεταστικά κέντρα των ΓΕΛ και των 

ΕΠΑΛ τόσο για την ενημέρωση των επιτροπών όσο και την υποστήριξη των μαθητών.  

 

Επιμόρφωση του προσωπικού του ΚΕΣΥ.  

Πραγματοποιήθηκαν 2 επιμορφωτικές συναντήσεις για το προσωπικό του 1ου ΚΕΣΥ.  

Οι δύο επιμορφωτικές συναντήσεις είχαν ως αποτέλεσμα το προσωπικό του 1ου ΚΕΣΥ να 

εμπλουτίσει τις γνώσεις του σε θέματα υποστήριξης των εκπαιδευτικών και των 

μαθητών/τριών. 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

 

Α.1.1. Δράσεις Ατομικής Συμβουλευτικής σε μαθητές 

Πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής με 109 μαθητές ΓΕΛ- ΕΠΑΛ, τις 

περισσότερες φορές με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων εγκεκριμένων από το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων.  
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Α.1.2 Δράσεις Ομαδικής Συμβουλευτικής 

Ημέρες σταδιοδρομίας σε σχολικές μονάδες  Αχαΐας  

Οργανώθηκαν δύο επισκέψεις ενημέρωσης των μαθητών Λυκείου λόγω έλλειψης χρόνου, 

δεδομένου ότι οι αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικότερα οι αλλαγές για την 

εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανακοινώθηκαν τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου.  

 

Α.2.1. Εξατομικευμένη Συμβουλευτική  σε γονείς. 

Έγινε εξατομικευμένη Συμβουλευτική σε 98 γονείς.  

 

Β΄. Οργάνωση προγραμμάτων από το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 

Στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας στις σχολικές 

μονάδες Δ/θμιας Εκπ/σης, αναπτύχθηκαν δράσεις που σχετίζονται με τους παρακάτω 

θεματικούς άξονες:  

Α. Προσωπική ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής 

Β. Εργασιακές σχέσεις / τομείς επαγγελμάτων 

Γ. Εκπαίδευση- κατάρτιση 

Δ. Σπουδές και εργασία στην Ευρώπη 

Ε. Επιχειρηματικότητα 

ΣΤ. Επαγγέλματα και πολιτισμός  

       Λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στην ανακοίνωση της πραγματοποίησης 

προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας και του περιορισμένου χρόνου υποβολής των 

αιτήσεων συνολικά προτάθηκαν 8 προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας, με τη συμμετοχή 21  

εκπαιδευτικών. 

 

ΔΡΑΣΗ «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ» 

Οργανώθηκε το πρόγραμμα «Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο - Μία 

αναγκαιότητα προγραμμάτων παρέμβασης» για μαθητές/τριες της ΣΤ΄ τάξης των 

Δημοτικών Σχολείων Αχαΐας.  

✓ Στην ιστοσελίδα του 1ου ΚΕΣΥ Αχαΐας, http://1kesy.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός και στη Μετάβαση -> Υλικό,  αναρτήθηκε  

χρήσιμο υλικό, το οποίο, μπορούσαν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί  των 

Γυμνασίων κατά την επίσκεψη των μαθητών του Δημοτικού στο Σχολείο τους. 

http://1kesy.ach.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/epagelmatikos-

prosanatolismos1/metavasi1/yliko1/yliko-metavasi-gymnasio1 

http://1kesy.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://1kesy.ach.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/epagelmatikos-prosanatolismos1/metavasi1/yliko1/yliko-metavasi-gymnasio1
http://1kesy.ach.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/epagelmatikos-prosanatolismos1/metavasi1/yliko1/yliko-metavasi-gymnasio1
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Αναρτήθηκαν επίσης διδακτικές προτάσεις για τα γλωσσικά μαθήματα, που 

κατατέθηκαν ως καλές πρακτικές από συναδέλφους σχολείων της Πάτρας.  

http://1kesy.ach.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/epagelmatikos-

prosanatolismos1/metavasi1/yliko1/kales-praktikes1 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προτάθηκε η 

προετοιμασία των μαθητών της ΣΤ’ Δημοτικού πριν επισκεφθούν το Γυμνάσια, αλλά 

και δράσεις μετά το τέλος της επίσκεψης. Στην ιστοσελίδα του 1ου ΚΕΣΥ Αχαΐας, 

http://1kesy.ach.sch.gr/autosch/joomla15/ Επαγγελματικός Προσανατολισμός -> 

Μετάβαση -> Υλικό μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να βρουν χρήσιμο υλικό –φύλλα 

εργασίας κλπ- για να το αξιοποιήσουν πριν, κατά και μετά την επίσκεψη των 

μαθητών του Δημοτικού στο Γυμνάσιο.  

http://1kesy.ach.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/epagelmatikos-

prosanatolismos1/metavasi1/yliko1/yliko-metavasi-dhmotika1 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΡΙΝΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΠΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 

Το 1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας αναγνωρίζοντας την έντονη κοινή ανάγκη των μαθητών της και των 

Πανεπιστημιακών σχολών για εδραίωση μιας συνεργασίας, αποφάσισε την οργάνωση της 

δράσης «Θερινά Σχολεία 2019» για μαθητές της Α΄ Λυκείου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ Αχαΐας, για 

πρώτη χρονιά από το τέλος Ιουνίου μέχρι τα μέσα Ιουλίου 2019.   

Συμμετείχαν στην πραγματοποίηση των θερινών σχολείων 2019 τα παρακάτω τμήματα: 

Ιατρικής, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Διοίκησης 

Επιχειρήσεων, Πληροφορικής ΕΑΠ, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Φυσικής ΕΑΠ, Γεωλογίας, 

Χημείας ΕΑΠ, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας, Θεατρικών Σπουδών. 

Σε κάθε τμήμα επιλέχτηκαν να φοιτήσουν 10 μαθητές, (εκτός από το τμήμα Χημικών 

Μηχανικών, όπου επιλέχθηκαν κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα 12 μαθητές), οι οποίοι 

επιλέχθηκαν από επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το υπ’ αρ. 2705/22-05-

2019έγγραφο του 1ου ΚΕΣΥ Αχαΐας της Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης 

Δυτικής Ελλάδας και βάσει του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της Περιφερειακής Δ/νσης 

Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με το Παν/μιο Πατρών (23-09-2016), υπό την 

προεδρία της Προϊσταμένης 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας. 

 

 

 

 

http://1kesy.ach.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/epagelmatikos-prosanatolismos1/metavasi1/yliko1/kales-praktikes1
http://1kesy.ach.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/epagelmatikos-prosanatolismos1/metavasi1/yliko1/kales-praktikes1
http://1kesy.ach.sch.gr/autosch/joomla15/
http://1kesy.ach.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/epagelmatikos-prosanatolismos1/metavasi1/yliko1/yliko-metavasi-dhmotika1
http://1kesy.ach.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/epagelmatikos-prosanatolismos1/metavasi1/yliko1/yliko-metavasi-dhmotika1
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ΑΞΟΝΑΣ 5: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 1ου ΚΕΣΥ ΑΧΑΪΑΣ 

 

Α. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 1ο ΚΕΣΥ 

ΑΧΑΙΑΣ: 

Με βάση το Πρωτόκολλο των Αιτήσεων για διάγνωση και αξιολόγηση της υπηρεσίας του 1ου 

ΚΕΣΥ  Αχαΐας, τα αιτήματα προς το ΚΕΔΔΥ που μεταφέρθηκαν στο 1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας και τα 

αιτήματα προς το 1ο ΚΕΣΥ ήταν 2016 από τα οποία διεκπεραιώθηκαν τα 1370. Είχαν 

συσταθεί διεπιστημονικές ομάδες, οι οποίες ήταν ευέλικτες ιδιαίτερα το διάστημα από 1/7 

έως 19/7 που αποχώρησαν οι αναπληρωτές. Οι εκθέσεις αξιολόγησης-γνωμάτευσης 

περιέχουν πλέον, εκτός της διάγνωσης, της περιγραφής των δυνατοτήτων και των δυσκολιών 

και της πρότασης για το κατάλληλο σχολικό πλαίσιο και τους βασικούς άξονες του Ε.Π.Ε.  

 

ΑΞΟΝΑΣ 6 :  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Το 1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας κάνει τις ακόλουθες προτάσεις αναφορικά με τους παρακάτω 

άξονες: 

 

Για τον άξονα 1: Συνεργασίες του 1ου ΚΕΣΥ 

Προτάσεις: 

Χρειάζεται επιπλέον οργάνωση και προγραμματισμός από τον Σεπτέμβριο 2019 για να 

υπάρξει καλύτερη επικοινωνία με τους υπεύθυνους επικοινωνίας των σχολείων. 

Προγραμματισμός συναντήσεων με τους υπεύθυνους των πιστοποιημένων 

ιατροπαιδαγωγικών κέντρων για περαιτέρω προσδιορισμό της συνεργασίας μας.   

 

Για τον άξονα 2: Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις – Υποστήριξη των σχολικών μονάδων 

Προτάσεις:  

Συστηματικότερος σχεδιασμός προκειμένου να υπάρξει εκτενέστερη υποστήριξη των 

σχολικών μονάδων, των μαθητών/τριών και των οικογενειών τους σε επίπεδα πρόληψης, 

ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παρέμβασης.  

Σχεδιασμός παρεμβάσεων σε συνεργασία με άλλους φορείς (Πρόταση, Καλλίπολις, ΚΕΘΕΑ) 

για θέματα που αφορούν τη χρήση ουσιών, τον εθισμό στο διαδίκτυο και τη σχολική βία (η 

οποία ως πρόβλημα εντοπίστηκε κυρίως μέσα από τα κοινωνικά ιστορικά για τους μαθητές).  

Το 1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας ανταποκρίθηκε στα αιτήματα των σχολικών μονάδων και των 

οικογενειών σε επίπεδο κυρίως δευτερογενούς και τριτογενούς πρόληψης και υποστήριξης. 

Θα πρέπει να δοθεί έμφαση και σε προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης (στα σχολεία που 
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δεν υπάρχει ΕΔΕΑΥ ή ψυχολόγος) που θα απευθύνονται σε όλο το μαθητικό πληθυσμό με 

σκοπό την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, των δεξιοτήτων επικοινωνίας, των κοινωνικών 

δεξιοτήτων, την αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων, τη διαδικασία επίλυσης 

συγκρούσεων, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την αναγνώριση, έκφραση και χειρισμό 

συναισθημάτων, την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη για να προαχθεί η ψυχική υγεία των 

μαθητών αλλά και να μειωθούν ή και να εξαλειφθούν η επιθετικότητα και η βία και όχι μόνο.  

Σε όλους τους γονείς των μαθητών/τριών που αξιολογήθηκαν πραγματοποιήθηκε 

συμβουλευτική ενημέρωση. Ωστόσο, λόγω έλλειψης χρόνου σε λίγες περιπτώσεις μαθητών 

και οικογενειών πραγματοποιήθηκε συμβουλευτική υποστήριξη σε μακροχρόνια βάση – οι 

υπόλοιπες περιπτώσεις παραπέμπονταν σε άλλες δομές της περιοχής. Ο στόχος θα πρέπει να 

είναι να υποστηριχθούν περισσότεροι μαθητές/τριες και οι οικογένειες τους στην υπηρεσία 

του 1ου ΚΕΣΥ.  

 

Για τον άξονα 3: Ενημέρωση – Επιμόρφωση 

Προτάσεις: 

Όσον αφορά στην επιμόρφωση του προσωπικού, στη τελευταία συνεδρίαση του προσωπικού, 

δύο συνάδελφοι ζήτησαν επιμόρφωση στα θέματα της περιγραφικής αξιολόγησης, της 

συμβουλευτικής, των νέων εργαλείων αξιολόγησης, της διαχείρισης κρίσεων και των 

προβλημάτων συμπεριφοράς. 

Όσον αφορά τις σχολικές μονάδες θα πρέπει να σχεδιαστούν δράσεις αποδοχής της 

διαφορετικότητας, ενδυνάμωσης ευάλωτων ομάδων της σχολικής κοινότητας, 

ψυχοκοινωνικής στήριξης, περιορισμού της σχολικής βίας και της χρήσης του διαδικτύου και 

γενικότερα βελτίωσης της ποιότητας της ζωής των μαθητών/τριών.  

 

Για τον άξονα 4: Δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

Προτάσεις: 

Έχει ξεκινήσει ήδη η προετοιμασία της δράσης «Μαθαίνω για τις σπουδές στο 

Πανεπιστήμιο» που αφορά επισκέψεις μαθητών που κατά το σχολικό έτος 2019-2020 θα 

φοιτούν στην Γ΄ Λυκείου, σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, ενόψει της δήλωσης 

προτίμησης σχολών. Στόχος της είναι η πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών για τις 

εκπαιδευτικές τους επιλογές, για τα προγράμματα σπουδών, τις επαγγελματικές προοπτικές 

και τις δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης. Η δράση προγραμματίζεται να 

πραγματοποιηθεί εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Οκτωβρίου, πρωινές ώρες σε 

συγκεκριμένη ημερομηνία (που θα οριστεί σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση 

Εκπαίδευσης Π. Ε. & Δ. Ε. Δυτικής Ελλάδας).  
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Για τον άξονα 5: Αξιολόγηση Αιτημάτων προς το 1ο ΚΕΣΥ Αχαΐας 

Προτάσεις:  

Ο αριθμός των εισερχομένων αιτήσεων ξεπέρασε τις 2000 αιτήσεις. Συγκεκριμένα: Η 

εισροή των αιτήσεων από 1/09/2018 έως 10/07/2019 που έφτασε στις 2016 αιτήσεις δηλώνει 

το μεγάλο ενδιαφέρον των γονιών και την αγωνία τους να αξιολογηθούν τα παιδιά τους από 

έναν δημόσιο εκπαιδευτικό φορέα και να υποστηριχθούν με τον κατάλληλο τρόπο στις 

σχολικές μονάδες που φοιτούν. 

Με τις 6 διεπιστημονικές ομάδες που λειτούργησαν αυτή την περίοδο έγινε μεγάλη 

προσπάθεια και εξετάσθηκαν οι 1370 αιτήσεις, ενώ μεταφέρθηκαν για την επόμενη σχολική 

χρονιά 646 αιτήσεις. 

Να σημειωθεί ότι εκτός από την αξιολόγηση, χρειάζεται να δοθεί περισσότερη έμφαση στην 

υποστήριξη και παρακολούθηση της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας των 

μαθητών/τριών όχι μόνο μέσα από την επαναξιολόγηση αλλά μέσα από την συχνή 

επικοινωνία με τις σχολικές μονάδες και τις οικογένειες τους.  

 

Για τον συγκεκριμένο άξονα προτείνεται: 

1. Αύξηση του προσωπικού, ώστε την ακόλουθη χρονιά να ανταποκριθούμε 

συντομότερα στα αιτήματα των γονέων και των σχολείων αλλά και στις ανάγκες 

υποστήριξης και παρακολούθησης της εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής πορείας 

των μαθητών/τριών.   

2. Καλύτερη διασύνδεση με τις σχολικές μονάδες.  

3. Λειτουργία του 2ου ΚΕΣΥ ώστε να μοιραστούν τα σχολεία αρμοδιότητας των 2 

ΚΕΣΥ για να υπάρχει η δυνατότητα πληρέστερης υποστήριξης των σχολικών 

μονάδων και των μαθητών/τριών.  

 

Όσον αφορά την Υλικοτεχνική υποδομή  προτείνεται: 

1. Αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών με γνώσεις πληροφορικής για την τεχνική 

υποστήριξη της υπηρεσίας και την ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης του αρχείου.  

2. Εμπλουτισμός με νέο υλικό της Ιστοσελίδας του 1ου ΚΕΣΥ Αχαΐας 

(http://1kesy.ach.sch.gr) παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες και συνδέσεις όσον 

αφορά θέματα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, οδηγίες σε γονείς και 

εκπαιδευτικούς, άρθρα και σχετικούς ιστότοπους σύνδεσης με σχετικούς φορείς και 

υπηρεσίες. 

3. Παροχή Η/Υ καθώς οι υπάρχοντες παρουσιάζουν συνεχώς προβλήματα λόγω της 

παλαιότητάς τους.  
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4. Εξασφάλιση σύγχρονων αξιολογικών εργαλείων (WISC-V GR, WPPSI-III GR, 

WAIS-IV GR) 

 

 

Η Προϊστάμενη του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας 

 

 

Θεώνη Μαυρόγιαννη 
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Παράρτημα Δ 

 

Έκθεση αποτίμησης έργου του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το Κέντρο Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ηλείας βρίσκεται 

στην είσοδο της πόλης του Πύργου (Ν.Ε.Ο. Πύργου - Πατρών) και συστεγάζεται με το 

ΚΕΦΙΑΠ Ηλείας, δομή της 6ης Υ.Π.Ε. του Νοσοκομείου Πύργου. 

Το ΚΕΣΥ Ηλείας απευθύνεται σε (300) τριακόσιες περίπου σχολικές μονάδες 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παρέχει υποστήριξη στο σύνολο της 

σχολικής και ευρύτερης κοινότητας της περιοχής ευθύνης του: μαθητές/τριες, 

εκπαιδευτικούς, γονείς, τοπική κοινότητα σε πολλαπλά επίπεδα (πρόληψη, αξιολόγηση, 

εισήγηση, παρέμβαση, ενημέρωση - επιμόρφωση, ευαισθητοποίηση) με στόχο τη 

διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στο εκπαιδευτικό 

αγαθό. 

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας συντονίζεται από το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και συνεργάζεται με τις 

λοιπές περιφερειακές δομές διοίκησης και υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τις Ε.Δ.Ε.Α.Υ., όπου αυτές λειτουργούν. 

Για την υποστήριξη και υλοποίηση των στόχων και αρμοδιοτήτων του ΚΕΣΥ Ηλείας 

συστήθηκαν και λειτούργησαν οι παρακάτω διεπιστημονικές ομάδες: 

• Τρεις (03) τριμελείς διεπιστημονικές ομάδες για την αξιολόγηση, την έκδοση 

αξιολογικών εκθέσεων - γνωματεύσεων και την εισήγηση του κατάλληλου σχολικού 

πλαισίου φοίτησης και υποστήριξης των μαθητών - μαθητριών. Οι ομάδες αυτές 

αποτελούνταν από εκπαιδευτικό Ειδικής Αγωγής (Π/θμιας, Δ/θμιας Εκπαίδευσης), 

κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο. Στη διεπιστημονική ομάδα της Π/θμιας 

Εκπαίδευσης συμμετείχε και η λογοθεραπεύτρια του Κ.Ε.Σ.Υ., όποτε κρίθηκε 

αναγκαίο. 

• Δύο (02) διεπιστημονικές υποομάδες για τη συμβουλευτική υποστήριξη σχολικών 

μονάδων (όπως: διαχείριση κρίσεων, συγκρούσεων και παραβατικής συμπεριφοράς) 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Διμελής διεπιστημονική ομάδα για τη συμβουλευτική στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό στην οποία συμμετείχε η Προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας και ένας 
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εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με διάθεση, δύο ημέρες την εβδομάδα 

και οι δύο με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό. 

 

2. ΔΙΑΓΝΩΣΗ- ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ &ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

Κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019, πραγματοποιήσαμε:  

• ως ΚΕΔΔΥ Ηλείας 92 αξιολογήσεις-γνωματεύσεις μαθητών, 13 συμπληρωματικές 

εισηγήσεις για Π.Σ. ή Τ.Ε. 

• ως Κ.Ε.Σ.Υ Ηλείας 261 αξιολογήσεις μαθητών (168 Π/θμιας, 93 Δ/θμιας 

εκπαίδευσης), 19 επαναφοιτήσεις σε Νηπιαγωγεία και 40 ανανεώσεις εισηγήσεων 

για Π.Σ. ή Ε.Β.Π., κατόπιν αιτήσεως των γονέων τους. 

Η ψυχολογική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε μέσω σταθμισμένων ψυχομετρικών 

εργαλείων (Κλίμακα Μέτρησης της Νοημοσύνης WISC III & Raven-μη λεκτικό τεστ 

νοημοσύνης), της κλινικής παρατήρησης και συνέντευξης, άτυπου υλικού καθώς και 

διαφόρων προβολικών δοκιμασιών (ιχνογράφημα- συμπλήρωση προτάσεων), κρίνοντας την 

αναγκαιότητα χορήγησης αυτών, κατά περίπτωση. 

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαδικασίας αξιολόγησης, το ΚΕΣΥ Ηλείας παρείχε 

ενημέρωση, υποστηρικτική συμβουλευτική και καθοδήγηση των γονέων, σχετικά με τη 

γνωμάτευση, αλλά και τις προτάσεις της διεπιστημονικής ομάδας σε σχέση με το 

μαθησιακό και κοινωνικό/συμπεριφορικό/ψυχολογικό επίπεδο των μαθητών. 

Μετά από την αξιολόγηση -σε ορισμένες περιπτώσεις- υλοποιήθηκαν προγράμματα 

συμβουλευτικής της οικογένειας ώστε να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα βοηθήσει το 

παιδί να ξεπεράσει τις δυσκολίες του. Αρκετοί μαθητές, γονείς και κηδεμόνες έτυχαν 

συμβουλευτικής υποστήριξης και ψυχοπαιδαγωγικής παρέμβασης κατόπιν συστηματικών 

προγραμματισμένων συνεδριών, οι οποίες είχαν διάρκεια από ένα μήνα έως τέσσερις 

ανάλογα με τη σοβαρότητα της κάθε περίπτωσης, αλλά και τη διάθεση προσέλευσης. 

Είχαμε συνεχή επικοινωνία και πολύ καλή συνεργασία, με όλους τους 

Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Δεχτήκαμε στο χώρο του ΚΕΣΥ επίσκεψη από εκπαιδευτικούς για υποστήριξη 

και συνεργασία σχετικά με τις αποφάσεις που αφορούσαν στο κατάλληλο πλαίσιο για τη 

συνέχιση της φοίτησης των μαθητών και τις μεταβάσεις σε επόμενες σχολικές βαθμίδες, 

καθώς και την αντιμετώπιση και το χειρισμό μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς στο 

σχολείο. 
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Επιπρόσθετα, το ΚΕΣΥ Ηλείας παρείχε επιστημονική εποπτεία και υποστήριξη στο 

έργο των Ψυχολόγων ΠΕ23 που τοποθετήθηκαν σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης του νομού Ηλείας. 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης επισκέψεις σε σχολεία του νομού Ηλείας. Οι θεματικές 

που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των επισκέψεων, αφορούσαν σε διάφορα ζητήματα που 

άπτονται της καθημερινότητας και της λειτουργίας του σχολικού πλαισίου, όπως η 

διαχείριση κοινωνικών καταστάσεων, η διαχείριση πένθους, η διαχείριση της 

παρεκκλίνουσας και αποδιοργανωτικής συμπεριφοράς μαθητών/τριών, η διαχείριση των 

κρίσεων εντός του σχολικού περιβάλλοντος και η συνεργασία σχολείου-οικογένειας, στη 

βάση μιας κοινής γραμμής διαπαιδαγώγησης των μαθητών. Ακολούθως, 

πραγματοποιήθηκε συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, καθοδήγηση και υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών, σχετικά με τα προαναφερθέντα ζητήματα. 

 

3. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

Οι επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε σχολικές μονάδες είχαν ως στόχο: 

• την παρατήρηση της συμπεριφοράς συγκεκριμένων μαθητών στον χώρο του 

σχολείου και την αντιμετώπιση της μη αποδεκτής συμπεριφοράς με κατάλληλες 

στρατηγικές-τεχνικές. 

• την ενημέρωση και συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς για ποικίλα θέματα που 

αφορούν στη σχολική κοινότητα. 

• εξατομικευμένες παρεμβάσεις συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής στήριξης σε 

μαθητές και γονείς, μετά από σχετικό αίτημα. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω επισκέψεις: 

 Ενημερωτική-διερευνητική επίσκεψη στο 2ο Νηπιαγωγείο Πύργου στις 04/12/2018 

και συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς με σκοπό την οργάνωση συνάντησης με τους 

γονείς των μαθητών/τριών. 

 Συνάντηση-συζήτηση με τους γονείς των μαθητών/τριών του 2ου Νηπιαγωγείου 

Πύργου στις 13/12/2018 με κύριο άξονα τη συνεργασία σχολείου-οικογένειας, στη 

βάση μιας κοινής γραμμής διαπαιδαγώγησης των νηπίων. 

 Ενημερωτική-διερευνητική επίσκεψη στο 4ο Νηπιαγωγείο Πύργου στις 19/12/2018 

με σκοπό την παρατήρηση μαθητών εντός σχολικού πλαισίου (διδακτική ώρα). 

Συζήτηση με την εκπαιδευτικό σχετικά με τις ενέργειες που θα ακολουθήσει 

προκειμένου να απευθυνθεί στους γονείς των μαθητών, που από την άμεση 
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παρατήρηση διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζουν δυσκολίες παρακολούθησης της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, να απευθυνθούν σε αναγνωρισμένα ιατροπαιδαγωγικά 

και στο Κ.Ε.Σ.Υ. για διάγνωση και υποστήριξη. 

 Επίσκεψη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου στις 20/01/2019 με σκοπό την 

συνάντηση με εκπαιδευτικό της τάξης και διευθυντή σχολείου για συζήτηση και 

προτάσεις αναφορικά με τις δυσκολίες διαχείρισης κοινωνικών καταστάσεων 

μαθήτρια που φοιτά στο σχολείο και έχει γνωμάτευση από το Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας καθώς 

και υπόδειξη τρόπων αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών της. 

 Συνδιοργάνωση ημερίδας με το ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας στις 05/03/2019 ημέρα Τρίτη, 

στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου με 1ο θέμα: «Νέες Δομές Στήριξης το έργο της 

ΕΔΕΑΥ, των εκπαιδευτικών τμημάτων ένταξης και παράλληλης στήριξης»  και 2ο 

θέμα: «Αυτισμός». 

 Ενημερωτική-διερευνητική επίσκεψη στο 4ο Νηπιαγωγείο Πύργου στις 06/03/2019 

με σκοπό την παρατήρηση μαθητή εντός σχολικού πλαισίου (διδακτική ώρα και 

διάλειμμα). Συζήτηση με την εκπαιδευτικό σχετικά με τις ενέργειες που θα 

ακολουθήσουν με απώτερο στόχο την υποστήριξη μαθητή. 

 Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Χαβαρίου στις 07/03/2019 για να γίνει συνάντηση 

με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου για διαχείριση συγκεκριμένων περιπτώσεων 

μαθητών/τριών και την διαχείριση πένθους στο σχολικό πλαίσιο. 

 Συνάντηση και συζήτηση με την διευθύντρια και το σύλλογο διδασκόντων του 4ου 

Γυμνασίου Πύργου στις 26/03/2019 σχετικά με τη διαχείριση της παρεκκλίνουσας 

συμπεριφοράς μαθητή και την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος. 

 Υλοποίηση Θεματικής Εβδομάδας σε επτά (07) Γυμνάσια περιοχής ευθύνης του 

Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας από την προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας και τον εκπαιδευτικό με 

εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό, για τους/τις 

μαθητές/τριες της Γ΄ Τάξης, με δράσεις, βιωματικά εργαστήρια και ασκήσεις 

ευαισθητοποίησης τα οποία εντάχθηκαν: 

Θεματικός άξονας: Έμφυλες Ταυτότητες & Θεματική ενότητα: Αποδομώντας τα 

έμφυλα στερεότυπα με εστίαση στην Αυτογνωσία και τον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό. 

Μέσω βιωματικών εργαστηρίων και ασκήσεων ευαισθητοποίησης δόθηκε στους 

μαθητές και στις μαθήτριες η ευκαιρία: 

• να διερευνήσουν τις κλίσεις τους και τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα 

απαλλαγμένοι από προκαταλήψεις και στερεότυπα φύλου, 
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• να γνωρίσουν και να ιεραρχήσουν επαγγελματικές αξίες, σύμφωνα με τις οποίες 

οδηγούνται σε επαγγελματικές επιλογές, απαλλαγμένοι/ες από στερεότυπα σε 

σχέση με τα επαγγέλματα και την αγορά εργασίας, 

• να εκφράσουν προσωπικούς στόχους και σχέδια για το μέλλον και την 

προσωπική τους ζωή, απαλλαγμένοι από παραδοσιακά πρότυπα συσχετιζόμενα 

με τον ρόλο ανδρών και γυναικών. 

Πραγματοποιήθηκαν θεματικές εβδομάδες στις εξής σχολικές μονάδες: 

• Θεματική εβδομάδα στις 15/04/2019 στο Γυμνάσιο Χαβαρίου. 

• Θεματική εβδομάδα στις 17/04/2019 στο 4ο Γυμνάσιο Πύργου. 

• Θεματική εβδομάδα στις 19/04/2019 στο Γυμνάσιο Λεχαινών. 

• Θεματική εβδομάδα στις 16/05/2019 στο Γυμνάσιο Εφύρας. 

• Θεματική εβδομάδα στις 17/05/2019 στο Γυμνάσιο Βάρδας. 

• Θεματική εβδομάδα στις 20/05/2019 στο Γυμνάσιο Νεοχωρίου & 

• Θεματική εβδομάδα στις 23/05/2019 στο 2ο Γυμνάσιο Πύργου 

 Συμμετοχή της προϊσταμένης του ΚΕΣΥ σε επιμορφωτικές ημερίδες που διοργάνωσαν το 

ΠΕΚΕΣ & οι Συντονίστριες εκπαιδευτικού έργου ΠΕ 70 & ΠΕ 60 με τις εξής εισηγήσεις: 

 Επιμορφωτικές ημερίδες - βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς Δημοτικών και 

άλλων ειδικοτήτων σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη συνεργασία Σχολείου-Κ.Ε.Σ.Υ. της 

Συντονίστριας εκπαιδευτικού έργου ΠΕ 70 κ. Διονυσίας Τουρκάκη. 

• «Ο Υποστηρικτικός Ρόλος του ΚΕΣΥ και η διασύνδεσή του με τη σχολική κοινότητα», 

Τετάρτη 27-03-2019 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας 

• «Ο Υποστηρικτικός Ρόλος του ΚΕΣΥ και η διασύνδεσή του με τη σχολική κοινότητα», 

Παρασκευή 29-03-2019 στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λεχαινών 

• «Η ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβουλευτικής & επικοινωνίας στο σχολικό πλαίσιο» 

(βιωματικό εργαστήριο για ΠΕ23 ψυχολόγους, ΠΕ30 κοινωνικούς λειτουργούς, 

εκπαιδευτικούς ΠΕ70.50 & ΠΕ71 ΠΣ και ΤΕ), Τρίτη 16 Απριλίου 2019 στο 1ο Δημοτικό 

Σχολείο Αμαλιάδας 

• «Η ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβουλευτικής & επικοινωνίας στο σχολικό πλαίσιο» 

(βιωματικό εργαστήριο για ΠΕ23 ψυχολόγους, ΠΕ30 κοινωνικούς λειτουργούς, 

εκπαιδευτικούς ΠΕ70.50 & ΠΕ71 ΠΣ και ΤΕ), Τετάρτη 8 Μαΐου 2019 στο 2ο Δημοτικό 

Σχολείο Λεχαινών 

• Επιμορφωτικές ημερίδες της κ. Νικολακοπούλου Έλενας, ΣΕΕ Νηπιαγωγών για τους 

εκπαιδευτικούς ΠΕ 60, σχετικά με τις αρμοδιότητες και τη συνεργασία Σχολείου-Κ.Ε.Σ.Υ.: 
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• Παρασκευή 29-03-2019 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου 

• Παρασκευή 05-04-2019 στο Νηπιαγωγείο Βάρδας 

• Παρασκευή 12-04-2019 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου 

• «Η ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβουλευτικής & επικοινωνίας στο σχολικό πλαίσιο» 

(βιωματικό εργαστήριο για ΠΕ23 ψυχολόγους, ΠΕ30 κοινωνικούς λειτουργούς, 

εκπαιδευτικούς ΠΕ70.50 & ΠΕ71 ΠΣ και ΤΕ), Τρίτη 16 Απριλίου 2019 στο 1ο Δημοτικό 

Σχολείο Αμαλιάδας. 

Σχετικά με την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό έγινε 

διερεύνηση, σε ομαδικό επίπεδο και σε ατομικό επίπεδο για τους μαθητές & τις μαθήτριες. 

Συγκεκριμένα σε ομαδικό επίπεδο: 

• Παροχή υποστηρικτικής βοήθειας για την προετοιμασία φακέλων υποψηφίων για 

Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομία, Λιμενικό, ΑΕΝ, Πυροσβεστική (Απρίλιος -Ιούνιος) 

• Συμβουλευτική για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2019 και του 

Μηχανογραφικού Δελτίου για το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

• Καθημερινή ενημέρωση της ιστοσελίδας μας ως προς τα θέματα που αφορούν τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική: www.sep4all.mysch.gr 

Σε ατομικό επίπεδο - ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής: 

• Συμβουλευτική σε μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου 

• Συμβουλευτική σε απόφοιτους Λυκείου 

• Συμβουλευτική σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου & 

• Συμβουλευτική σε γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών 

Το ΚΕΣΥ Ηλείας στο έργο του συνεργάστηκε με: 

• Την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας 

• Τις Διευθύνσεις Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας 

• Το ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 

• Την Τριμελή Επιτροπή του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 

• Τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 

• Τα ΚΕΣΥ Δυτικής Ελλάδας αλλά και ΚΕΣΥ άλλων περιοχών 

• Τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής 

• Το ΚΕΦΙΑΠ Ηλείας που μας φιλοξενεί 

• Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας 

• Χαμόγελο του Παιδιού 

• Την Εισαγγελία και τους επιμελητές ανηλίκων 

http://www.sep4all.mysch.gr/
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• Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 

• Πανεπιστήμιο Πατρών, ΑΤΕΙ Πατρών και σχολές στην περιοχή της Ηλείας 

• Τα ΔΙΕΚ & τα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ 

• Τις 300 περίπου σχολικές μονάδες και τους δ/ντές ή προϊσταμένους αυτών. 

 

4. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Μαζί με τη συνοπτική παρουσίαση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων αποτίμησης 

του έργου του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας βασική προϋπόθεση για να μπορέσει το ΚΕΣΥ να υλοποιήσει 

τους στόχους του κρίνεται απαραίτητο να αναφερθεί: 

• Η ανάγκη στελέχωσης του Κ.Ε.Σ.Υ. με μόνιμο προσωπικό καθώς και η έγκαιρη 

τοποθέτηση του, προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα η δομή και να ανταποκρίνεται 

πληρέστερα και αποτελεσματικότερα στο ρόλο της. 

• Η επισκευή & συντήρηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του ΚΕΣΥ (Η/Υ κλπ.) 

• Η αγορά νέων ψυχομετρικών εργαλείων & η σχετική επιμόρφωση του προσωπικού 

μας. 

• Η εύρεση τρόπου κάλυψης των εξόδων μετακίνησης του προσωπικού για τις συχνές 

επισκέψεις στα σχολεία. 

Σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι για το έργο μας καθώς και για τις συνεργασίες 

που είχαμε με όλους τους εμπλεκομένους αφού ως νέα δομή προσπαθήσαμε να 

ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα στις υποχρεώσεις μας, ανάλογα με 

το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτουμε. 

 

 

Η Προϊστάμενη του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας 

 

 

Μάρα Μαζαράκη 
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Παράρτημα Ε 

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών 
της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας 

 

Θέμα: «Αποτύπωση κατάστασης ΕΚΦΕ Περιφέρειας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας» 

 

Στις 14 Μαΐου 2019 και ώρα 9.30π.μ.-13.30μ.μ. στο χώρο του ΕΚΦΕ Πατρών 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας των υπευθύνων ΕΚΦΕ της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας (Πάτρας κ. Ανδρέα Νιώτη, Αιγίου κ. Γεώργιο Ζησιμόπουλο, Αγρινίου κ. Σπύρο 

Τσοβόλα, Μεσολογγίου κ. Χαράλαμπο Μπαγιώργα και Πύργου κ. Ηλία Καλογήρου) με την 

ΣΕΕ Φυσικών Επιστημών και τον Οργανωτικό Συντονιστή μετά από πρόσκληση της ΣΕΕ 

Φ.Ε. Αγγελικής Γαριού με θέμα "Συνεργασία ΣΕΕ Φυσικών Επιστημών και υπευθύνων ΕΚΦΕ 

περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας".  
Το πρώτο μέρος της συνάντησης περιελάμβανε την αποτύπωση της κατάστασης 

(δυνατότητες, εξοπλισμός, ελλείψεις, προβλήματα) του χώρου των πέντε ΕΚΦΕ (Πατρών, 

Αιγίου, Αγρινίου, Μεσολογγίου, Πύργου), την αποτύπωση της κατάστασης των Σχολικών 

Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

περιοχής μας, και προτάσεις πάνω στα προηγούμενα (για την αντιμετώπιση προβλημάτων, 

δυσλειτουργιών και ενίσχυσης της λειτουργίας).  
Το δεύτερο μέρος περιελάμβανε τον Προγραμματισμό δραστηριοτήτων για το υπόλοιπο 

της χρονιάς και για την επόμενη χρονιά. 
 

Θεωρούμε απαραίτητο να καταθέσουμε ορισμένα βασικά θέματα που αφορούν την 

στοιχειώδη λειτουργία των ΕΚΦΕ και διαπιστώθηκαν από κοινού. 
 

α. Κτιριακό 

 
Τα ΕΚΦΕ της περιφέρειάς μας αντιμετωπίζουν ουσιαστικό πρόβλημα σχετικά με τους 

χώρους που προορίζονται για να λειτουργήσουν και να υποδεχτούν μαθητές.  
Πιο συγκεκριμένα, το ΕΚΦΕ Πατρών λειτουργεί σε υπόγειο χώρο, με μία έξοδο και ό,τι 

αυτά συνεπάγονται.  
Το ΕΚΦΕ Αιγίου για τις επισκέψεις και τα εργαστηριακά μαθήματα των μαθητών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χρησιμοποιεί τα δυο (2) Σ.Ε.Φ.Ε. του 1
ου

 
Γ.Ε.Λ. Αιγίου καθώς και το μικρότερης χωρητικότητας εργαστήριο του ΕΚΦΕ Αιγίου.  

Το ΕΚΦΕ Αγρινίου λειτουργεί σε χώρο μη επισκέψιμο. Έχει πρόσβαση στους χώρους 

του 4ου ΓΕΛ Αγρινίου, όπου δούλεψε την επισκεψιμότητα για 10 χρόνια. Φθορές, ζημιές και 

άλλες δυσκολίες ανάγκασαν τους υπεύθυνους τα τελευταία χρόνια να μεταφέρουν σε κούτες 

τον απαραίτητο κάθε φορά εξοπλισμό επισκεπτόμενοι τα σχολεία της ευθύνης.  
Το ΕΚΦΕ Μεσολογγίου λειτουργεί σε μικρό, ημιυπόγειο χώρο, ουσιαστικά σαν γραφείο. 
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Το ΕΚΦΕ Πύργου στεγάζεται σε χώρο 75 τετρ. μέτρων ο οποίος είναι ασφυκτικά γεμάτος 

με όργανα σχολείων που καταργήθηκαν. ΄Ετσι, χάθηκε η δυνατότητα εδώ και δύο χρόνια να 

είναι επισκέψιμος. Δυνατότητα απαγωγής αερίων δεν υπάρχει και ο μεγάλος όγκος των 

χημικών ουσιών φυλάσσεται με ασφάλεια σε παρακείμενες μη χρησιμοποιούμενες τουαλέτες. 

Ο υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Ηλείας κλήθηκε από τον Δήμο Πύργου να συντάξει μια έκθεση για 

την ιστορία του ΕΚΦΕ Ηλείας καθώς ο Δήμος έλαβε επιστολή από τη Διεύθυνση και το 

Σύλλογο των εκπαιδευτικών του 4ου Γυμνασίου Πύργου στο οποίο στεγάζεται το ΕΚΦΕ 

Ηλείας σχετικά με τους χώρους και το υλικό που χρησιμοποιεί το ΕΚΦΕ. Εξ όσων γνωρίζει 

αναζητείται από τον Δήμο Πύργου νέος χώρος στέγασης του ΕΚΦΕ Ηλείας χωρίς 

αποτέλεσμα εδώ και ενάμιση χρόνο.  
Επιπλέον δεν έχει διατεθεί συστηματικά καθαρίστρια για να επιμελείται τους χώρους. 

 

β. Εξοπλισμός - Χρηματοδότηση 

 

Ο εξοπλισμός των ΕΚΦΕ είναι πεπαλαιωμένος και ανεπαρκής αφού δεν διατίθεται η 

απαιτούμενη κατά περίπτωση πολλαπλότητα.  
Πιο συγκεκριμένα, Το ΕΚΦΕ Πατρών χρειάζεται πολλαπλότητα συσκευών, ανανέωση 

οργάνων, υλικά για  
επισκευή συσκευών, έναν τουλάχιστον Η/Υ, ένα δεύτερο βιντεοπροβολέα και ένα εκτυπωτή.  

Το ΕΚΦΕ Αιγίου χρειάζεται φορητό Η/Υ, σκληρό εξωτερικό δίσκο για backup, εκτυπωτή 

Laser δικτύου και scanner.  
Το ΕΚΦΕ Το ΕΚΦΕ Αγρινίου χρειάζεται φορητό Η/Υ και βιντεοπροβολέα. 

Το ΕΚΦΕ Μεσολογγίου χρειάζεται ανανέωση πειραματικών οργάνων, υλικά για 

επισκευή συσκευών, υπολογιστή γραφείου, φορητό Η/Υ, εκτυπωτή και βιντεοπροβολέα.  
Το ΕΚΦΕ Πύργου χρειάζεται δύο Η/Υ (επιτραπέζιο και φορητό) , εκτυπωτή σύγχρονο, 

σύγχρονους αισθητήρες για τη ψηφιακή λήψη και απεικόνιση των μελετούμενων 

φαινομένων, UPS προστασίας, βιντεοκάμερα , βιντεοπροβολέα, πολύμετρα και μεγάλη 

ποσότητα αναλώσιμου υλικού (γραφικά, μελάνια, χημικές ουσίες, είδη παντοπωλείου , 

βιομηχανικά είδη για επισκευές, είδη κιγκαλερίας, κ.ά.).  
Για την επίλυση του θέματος του εξοπλισμού (αναλώσιμα, επισκευές, ανανέωση), οι 

υπεύθυνοι προτείνουν να εξασφαλίζεται σε ετήσια βάση μία χρηματοδότηση για τα ΕΚΦΕ, 

όπως ενδεικτικά αναλύεται πιο κάτω. 

Χαρτί φωτοτυπικό 50€ 

Γραφίτης – τύμπανο εκτυπωτή laser 50€ 

Μελάνια inkjetέγχρωμου εκτυπωτή 50€ 

Γραφίτης FAX 40€ 

Μπαταρίες (διαφόρων τύπων) οργάνων 100€ 

Χημικές ουσίες 250€ 

Διάφορα αναλώσιμα 200€ 

Αγορά-αντικατάσταση οργάνων 300€ 

ΣΥΝΟΛΟ ~ 1.000€ 

Το ποσό αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί από το αδιάθετο υπόλοιπο των σχολικών 

επιτροπών των Δήμων, Σχολεία (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας) των οποίων είναι στην 

αρμοδιότητα του κάθε ΕΚΦΕ.  
Επίσης ανάλογο ποσό μπορεί να αιτηθεί αρμοδίως από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 

ώστε να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα πληρωμής στο όνομα των δικαιούχων. 
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γ. Προσωπικό 

 

Για τη σωστή λειτουργία των ΕΚΦΕ οι υπεύθυνοι προτείνουν την ολική διάθεση (όλες τις 

ημέρες της εβδομάδας) 4-5 εκπαιδευτικών από την Δευτεροβάθμια αλλά και την 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα: Φυσικό, Χημικό, Βιολόγο και 1-2 Δασκάλους.  
Οι εκπαιδευτικοί αυτοί να έχουν αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία και εργαστηριακή 

ικανότητα πιστοποιημένη από τους Υπευθύνους των ΕΚΦΕ.  
Η διάθεση να γίνεται από την αρχή της χρονιάς ή και το τέλος της προηγούμενης, για να 

υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου που είναι χρήσιμος χρόνος 

για επιμόρφωση εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
Επίσης, ζήτησαν η υπηρεσία των εκπαιδευτικών στα ΕΚΦΕ να αναγνωρίζεται ως 

διδακτική (κάτι που δε γίνεται σήμερα).  
Επιπλέον, επισήμαναν την ανάγκη για υποστήριξη των ΕΚΦΕ με ένα άτομο για τεχνική 

υποστήριξη (συντήρηση, παρασκευή υλικού και οργάνων). 

 

δ. Μετακινήσεις 

 

Το προσωπικό των ΕΚΦΕ πρέπει να γνωρίζει από την αρχή της χρονιάς αν 

δικαιολογούνται και πόσες μετακινήσεις, ώστε να προγραμματίσουν καλύτερα την 

εξυπηρέτηση των σχολείων της ευθύνης τους.  
Θεωρείται ιδιαίτερα δυσλειτουργικό να πληρώνονται οδοιπορικά για τις μετακινήσεις των 

ΥΕΚΦΕ μόνο αν η απόσταση είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα. Στο νομό Ηλείας, για 

παράδειγμα, το 95% των σχολείων απέχει λιγότερο από 50 χιλιόμετρα. Και βέβαια οι 

μετακινήσεις δεν μπορούν να γίνουν με το ΚΤΕΛ διότι μεταφέρουμε και μεγάλη ποσότητα 

υλικού. 

 

ε. Απόσυρση υλικού 

 

Αναγνωρίστηκε η ανάγκη συλλογής και απομάκρυνσης επικίνδυνου και τοξικού υλικού 

που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα σχολικά εργαστήρια (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας). 

Σύμφωνα με νέες οδηγίες διάφορα χημικά θεωρούνται επικίνδυνα (όπως υδράργυρος, 

θερμόμετρα υδραργύρου, διχρωμικό κάλιο, κ.ά.) και πρέπει να αναγνωριστούν και να 

αποσυρθούν. Εδώ χρειάζεται επίσκεψη σε όλα τα σχολικά εργαστήρια και συνεργασία με 

ιδιωτικό φορέα ασφαλούς απόθεσης απορριμμάτων, κάτι που έχει υψηλό κόστος ή με 

δημόσιο φορέα όπου χρειάζονται τη στήριξη της διοίκησης. 
 

Προκειμένου οι μαθητές που αποφοιτούν από την υποχρεωτική εκπαίδευση να έχουν ένα 

επαρκές επίπεδο επιστημονικού γραμματισμού που να τους καθιστά ικανούς πολίτες μέσα σε 

μία σύνθετη και απρόβλεπτη κοινωνία, ζητάμε την ενίσχυση της εργαστηριακής φύσης των 

μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών, συμβάλλοντας ο καθένας από το ρόλο του. 
 

Οι υπεύθυνοι των ΕΚΦΕ 
 

 

Πατρών, Ανδρέας Νιώτης, Αιγίου, 

Γεώργιος Ζησιμόπουλος, Αγρινίου, 

Σπύρος Τσοβόλας, Μεσολογγίου, 

Χαράλαμπος Μπαγιώργας Πύργου, Ηλίας 

Καλογήρου 

 
 

Η Συντονίστρια Εκπαιδευτικού 

Έργου ΠΕ04 Φυσικών 

Επιστημών 

        ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας  
 
 
 
 

 

             Γαριού Αγγελική 
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