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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 (Σ.Ε.Ε.) κατά το σχολικό έτος που ολοκληρώθηκε, βά σει των στόχων 

που είχαν τεθεί στον ετήσιο προγραμματισμό και στις 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 κατ’ αντιστοιχία με 

τις ενότητες του ετήσιου προγραμματισμού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

(https://blogs.sch.gr/pekesde/files/2020/07/ΠΕ.Κ.Ε.Σ.-ΔΥΤΙΚΗΣ-ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΤΗΣΙΟΣ-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-2019-2020.pdf) και με το Πλαίσιο Σχεδίου Δράσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Δυτικής Ελλάδας περιόδου Μαρτίου-Μαΐου 2020 (Βλ. Παράρτημα Α, σ. 66), όπως 

διαμορφώθηκε από τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας των σχολικών μονάδων  στο 

πλαίσιο λήψης έκτακτων μέτρων για προστασία του πληθυσμού από την πανδημία που 

απείλησε την κοινωνία μας.  

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/2020/07/ΠΕΚΕΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ-ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΤΗΣΙΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-2019-2020.pdf
https://blogs.sch.gr/pekesde/files/2020/07/ΠΕΚΕΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ-ΕΛΛΑΔΑΣ-ΕΤΗΣΙΟΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ-2019-2020.pdf


5 

 

Σκοπός της έκθεσης είναι να αποτυπώσει τον βαθμό επίτευξης των στόχων που τέθηκαν, 

τις ενέργειες που έγιναν και τις δράσεις που υλοποιήθηκαν, τα  νέα δεδομένα και τα 

προβλήματα που ανέκυψαν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.  

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 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.  
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2. Γενικά στοιχεία 

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

Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού της χώρας, δεδομένου του μεγάλου 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 

Σχολικές Μονάδες 
Παιδαγωγικής ή/και 

Επιστημονικής ευθύνης 

Χίλιες  εκατόν είκοσι έξι  (1.126) σχολικές μονάδες 
Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης 

Αριθμός 
εκπαιδευτικών 

Έντεκα  χιλιάδες εξακόσιοι δέκα επτά (11.617) 

Αριθμός μαθητών Ενενήντα χιλιάδες τετρακόσιοι τριάντα επτά (90.437)  

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:  

Οργανωτικός Συντονιστής  

● Πληροφορικής (ΠΕ86): 1 (κ. Παπαδάκης Σπυρίδων)  

Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής  

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

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 

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

Χαρούλα, Νικολακοπούλου Ελένη)  

● Δασκάλων (ΠΕ70): 11 (κ.κ. Αγγελόπουλος Ηρακλής, Βαλμάς Θεοφάνης, 

Δημόπουλος Βασίλειος, Ζάγκος Γεώργιος, Κονιδάρης Γεώργιος, Μαστρογιάννης 

Αλέξιος, Νικολακοπούλου Αικατερίνη, Παπαδούρης Παναγιώτης, Σακκούλης 

Δημήτριος, Τουρκάκη Διονυσία, Φελούκα Βασιλική)  

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

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

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

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

● Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78): 1 (κ. 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] 

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

(κ. Τσεγγελίδου Ευθαλία) 

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

Λάρισα] (κ. Λιάπης Ευθύμιος) 

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

Φατσέας Παναγιώτης) 

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

Παναγιώτα) 

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

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

επιμέρους αξόνων που έχουν αποτυπωθεί στον ετήσιο προγραμματισμό του (αριθ. 

πρωτ. 1910/22-11-2019) για το σχολικό έτος 2019-2020. 
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3. Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 
Ελλάδας  

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας συνέχισε τη λειτουργία του για το σχολικό έτος 2019-2020 

παρέχοντας προς την εκπαιδευτική κοινότητα σημαντικό έργο, και μάλιστα εάν ληφθούν 

υπόψη οι συνθήκες, οι υποδομές και η στήριξη την οποία διέθετε. Αναπροσαρμόζοντας 

τον ετήσιο προγραμματισμό του, στις αρχές Μαρτίου 2020 αναδιαμόρφωσε τους 

στόχους και τις δράσεις του επιδιώκοντας να ανταποκριθεί στις νέες επιτακτικές ανάγκες 

που προέκυψαν λόγω των συνθηκών πανδημίας στη χώρα μας. Ειδικότερα, αποφάσισε 

τη διαμόρφωση βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού για το τρίμηνο Μαρτίου, Απριλίου, 

Μαΐου 2020, προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες και άμεσες ανάγκες που κλήθηκε να 

αντιμετωπίσει η σχολική κοινότητα της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας (Βλ. Παράρτημα Α, σ. 66).   

Η Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2019 -

2020 επισήμανε βασικά ζητήματα τα οποία άπτονται:  

● Της αποτελεσματικής συνεργασίας με θεσμικά πρόσωπα, οργανισμούς, φορείς, 

ιδρύματα, μεταξύ των Σ.Ε.Ε. σε επίπεδο ΠΕ.Κ.Ε.Σ., ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και ανά 

γνωστική περιοχή, αλλά και διαθεματικές ή διεπιστημονικές συνεργασίες με στόχο 

την παροχή υποστήριξης και επιμορφωτικού έργου στους εκπαιδευτικούς των 

σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) αρμοδιότητας του φορέα. 

● Της υποστήριξης των εκπαιδευτικών κατά τη σταδιακή εφαρμογή της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία ήταν επιβεβλημένη από τις αρχές του Μαρτίου 

2020, στη δίνη μιας πρωτόγνωρης πανδημίας στην οποία βρέθηκε η χώρα μας.  

 

Μετά από δύο περίπου χρόνια λειτουργίας του θεσμού, το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, 

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

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

ενότητες, έγινε προσπάθεια να προβάλλουν: 

● 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 της Ολομέλειας 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., η οποία επιτεύχθηκε με τις συνεργασίες 
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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 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. και υποστήριξής τους κατά 

την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.  

● Την ανταπόκριση του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας στις ανάγκες για εξ αποστάσεως 

εργασία και υποστήριξη με μια στρατηγική τριών επιπέδων: α) πραγματοποίηση 

δράσεων και υλοποίηση στόχων με διαδικασίες τηλεργασίας και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, β) δημιουργία και διαρκής ενημέρωση ιστοσελίδων με αποκλειστικό 

περιεχόμενο την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στον ιστότοπο που διατηρεί το 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας (https://blogs.sch.gr/pekesde) και γ) διοργάνωση 

δράσεων επικοινωνίας και υποστήριξης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, 

με στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για 

αξιοποίησή της στις παρούσες συνθήκες, αλλά και στο μέλλον. Η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση λειτούργησε φέτος από όλους τους Σ.Ε.Ε., παρά τις δυσκολίες και τις 

ελλείψεις, τόσο στην υλικοτεχνική υποδομή όσο και στην εξοικείωση με τέτοιου 

τύπου διαδικασίες.  

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

αυτονομίας των Σ.Ε.Ε. και των σχολικών μονάδων, από την άλλη. 

● Την αξιοποίηση 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).  

Παρόλα τα θετικά σημεία που διαφάνηκαν στην πράξη, μετά από δύο περίπου χρόνια 

λειτουργίας του θεσμού εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές δυσκολίες και 

ελλείψεις που επηρεάζουν καθοριστικά τη λειτουργία του. Συγκεκριμένα:  

1. Η κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας είναι ελλιπής 

(π.χ., γραφεία, υπολογιστές, τηλέφωνα), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

δυσκολίες τόσο στο επιμορφωτικό έργο (αίθουσες και εξοπλισμός για 

επιμορφωτικές δράσεις, δια ζώσης και από απόσταση) όσο και στο διοικητικό και 

συντονιστικό έργο των Σ.Ε.Ε. (γραφεία και επαρκείς χώροι για εργασία και 



10 

 

συναντήσεις συνεργασίας).  

2. Η γραμματειακή υποστήριξη ήταν ελλιπής, (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 άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ.). Επίσης, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο το 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας λειτουργεί χωρίς γραμματειακή υποστήριξη.  

3. Οι προβλεπόμενες υποστηρικτικές δομές κατά το σχολικό έτος 2019-2020, 

λειτούργησαν με αρκετές δυσκολίες (π.χ., 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας, Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας), ή δεν 

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

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

4. Η συνεργασία μεταξύ των Σ.Ε.Ε. και η λειτουργία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ως συλλογικού 

οργάνου καλλιεργήθηκε συστηματικά μέσα από δράσεις ανταλλαγής και 

αλληλεπίδρασης, παρά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω αναστολής 

λειτουργίας των σχολείων και λειτουργίας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. με καθεστώς τηλεργασίας.  
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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, δεν τέθηκε σε ισχύ για το 

σχολικό έτος 2019-2020.  

5. Σχέδιο δράσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 
Μαρτίου - Μαΐου 2020 

Από τις αρχές Μαρτίου 2020 η χώρα μας βρέθηκε στη δίνη μιας πρωτόγνωρης πανδημίας 

που απείλησε άμεσα ζωτικές δομές της κοινωνίας μας. Στα πλαίσια των μέτρων 

προστασίας του πληθυσμού αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων και η σταδιακή εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Δυτικής Ελλάδας, αναπροσαρμόζοντας τον ετήσιο προγραμματισμό του, 

αναδιαμόρφωσε τους στόχους και τις δράσεις του αποσκοπώντας στο να καλύψει τις 

νέες επιτακτικές ανάγκες που προέκυψαν. Ειδικότερα, αποφάσισε τη διαμόρφωση 

βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού για το τρίμηνο Μαρτίου, Απριλίου, Μαΐου 2020, 

διαμορφωμένου με ευελιξία και προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα που διαρκώς 

προέκυπταν (Βλ. Παράρτημα Α, σ. 66).   

Το  ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής  Ελλάδας  ανέπτυξε ευθύς εξαρχής μια στρατηγική τριών επιπέδων 

προκειμένου να υποστηρίξει τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικούς 

και γονείς).  

● Σε ένα πρώτο επίπεδο οργανώθηκε ο τρόπος λειτουργίας του εξ αποστάσεως, με 

τηλεργασία των Σ.Ε.Ε. και τηλεδιασκέψεις σε επίπεδο Ολομέλειας και Ομάδων 

Εργασίας. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε συντονισμός των Ομάδων Υποστήριξης για 

την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ανά ενότητα σχολικών μονάδων των Σ.Ε.Ε., με στόχο 

την προαιρετική ενδοσχολική επιμόρφωση στη χρήση των προτεινόμενων από το 

Υ.ΠΑΙ.Θ. πλατφορμών. Δημιουργήθηκε, και εμπλουτιζόταν διαρκώς, ένας κατάλογος 

επιμορφωτών (Σ.Ε.Ε. με εξειδίκευση στις Τ.Π.Ε., εκπ/κοί ΠΕ86, επιμορφωτές Β΄ 

επιπέδου κ.λπ.), οι οποίοι δήλωσαν εθελοντικά συμμετοχή στην επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών σε θέματα που άπτονταν της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Οργανώθηκε πλαίσιο συνεργασίας και επιμόρφωσης μέσω τηλεδιασκέψεων των 
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Σ.Ε.Ε. με Διευθυντές, Προϊστάμενους και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων στο 

πλαίσιο της παιδαγωγικής και επιστημονικής καθοδήγησης. 

● Σε ένα δεύτερο επίπεδο παρέμβασης, στον ιστότοπο που διατηρεί το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Δυτικής Ελλάδας (https://blogs.sch.gr/pekesde), δημιουργήθηκαν και περιλήφθηκαν 

οι ακόλουθες ιστοσελίδες με αποκλειστικό περιεχόμενο την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση, προκειμένου να ενημερωθεί η σχολική κοινότητα: α) Η σελίδα «ΕΞ 

ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ & 

ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ» (https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1825), με στόχο την 

υποστήριξη – βοήθεια των Ομάδων Υποστήριξης των σχολείων και των εκπαιδευτικών 

για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση της εξ αποστάσεως (σύγχρονης 

και ασύγχρονης) εκπαίδευσης. β) Η σελίδα «Τηλεργασία – Τηλε-Ολομέλεια / Υλικό για 

Εκπαίδευση & Επιμόρφωση από Απόσταση» 

(https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1813), με στόχο την επιμόρφωση  και την 

υποστήριξη από απόσταση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων τους. Σε 

αυτήν παρατίθεται πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (οδηγοί και βίντεο) για τη βήμα-βήμα 

εξοικείωση με τις πλατφόρμες ασύγχρονης και σύγχρονης εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης. γ) Οι σελίδες «Δημοτικό – Υλικό Διδασκαλίας από Απόσταση» 

(https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1886) και «Προσχολικής Εκπαίδευσης 

Δράσεις» (https://64ppa.blogspot.com/), με στόχο την υποστήριξη των 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με ενδεικτικό υλικό για απομακρυσμένη 

σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης διδασκαλία. Επιπλέον, στο αποθετήριο του ιστότοπου 

του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας (https://bit.ly/2xOlxGH) εμπλουτίζονταν διαρκώς οι 

ιστοσελίδες των Σ.Ε.Ε., με ανάλογο υλικό επιστημονικού και παιδαγωγικού 

περιεχομένου ανά ειδικότητα στη λογική της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για 

ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών. 

● Σε ένα τρίτο επίπεδο διοργάνωσε δράσεις επικοινωνίας και υποστήριξης των μελών 

της εκπαιδευτικής κοινότητας, αξιοποιώντας τεχνικές της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης: α) Οργανώθηκαν επιμορφωτικά ιστοσεμινάρια μεγάλης κλίμακας 

(https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1875) για εκπαιδευτικούς ΠΕ86, Διευθυντές, 

Προϊστάμενους σχολικών μονάδων και για όλους τους εκπαιδευτικούς, καθώς και για 

εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τη 

λειτουργική αξιοποίησή της στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. β)  Οργανώθηκε τηλε-

διημερίδα, την οποία συντόνισε και υποστήριξε τεχνικά το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1825
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1825
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1813
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1886
https://64ppa.blogspot.com/
https://bit.ly/2xOlxGH
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1875
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σε συνεργασία με άλλα δέκα επτά (17) ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και με θέμα «Σχολική και εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση». γ) Οργανώθηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια τα οποία 

απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και αφορούσαν τόσο στην εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση όσο και σε παιδαγωγικά και επιστημονικά θέματα που 

απέρρεαν από την αξιοποίησή της στη δεδομένη χρονική συγκυρία. Τα σεμινάρια 

υλοποιούνταν διαδικτυακά, με συνέργειες μεταξύ των Σ.Ε.Ε., αλλά και με εθελοντές 

επιμορφωτές. δ) Οργανώθηκαν εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχολικές 

μονάδες που δήλωσαν αυξημένες επιμορφωτικές ανάγκες (σε επίπεδο τεχνικής, 

παιδαγωγικής, επιστημονικής και ψυχολογικής υποστήριξης), σε συνεργασία με τις 

κατά τόπους δομές (ενδεικτικά: Ι.Τ.Υ.Ε., Ε.Δ.Ε.Α.Υ., Κ.Ε.Σ.Υ., Κέντρα Πρόληψης). 

Στο πλαίσιο τελικής αποτύπωσης της όλης δράσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, στην  

έκθεση απολογισμού 2019-2020, παρουσιάζονται οι δράσεις του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 

Ελλάδας αλλά και των Σ.Ε.Ε. ταξινομημένες σε δύο κατηγορίες: α) δράσεις δια ζώσης και 

β) δράσεις εξ αποστάσεως, για να τονιστεί η σημαντική αλλαγή που υλοποιήθηκε κατά 

του διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020.  
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6. Υλικοτεχνική υποδομή-Οργανωτικά θέματα 
6.1. Κτηριακές εγκαταστάσεις-Τεχνολογικός Εξοπλισμός 

Το ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2019-2020 διατήρησε και διατηρεί ως 

έδρα και χώρο συνεδριάσεων της Ολομέλειας τον παραχωρηθέντα ισόγειο ανοιχτό χώρο 

της πρώην 1ης ΕΠΑ.Σ. Πάτρας. Εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά 

στην ασφάλεια και στον καθαρισμό αυτού του χώρου, ο οποίος αξιοποιήθηκε και από 

τη γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., καθώς και για τις συνεδριάσεις των Ομάδων εργασίας και 

της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για όσο διάστημα αυτό λειτουργούσε κανονικά. 

Συνεχίστηκε η φιλοξενία  του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και στον χώρο του 3ου Δ.Σ. 

Παραλίας Πατρών, όπου φυλάσσονται τα αρχεία του πρώην Π.Ε.Κ. Πάτρας, της πρώην 

Σ.Ε.Λ.Δ.Ε. – Σ.Ε.Λ.Μ.Ε., μέρος του παραληφθέντος υλικού από τα γραφεία των πρώην 

Σχολικών Συμβούλων, αλλά υπάρχουν και γραφεία γραμματειακής υποστήριξης και 

μικρός αριθμός κοινόχρηστων γραφείων για τους Σ.Ε.Ε..  

Επίσης, η υλικοτεχνική υποδομή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας παραμένει ελλιπής (π.χ., 

γραφεία, υπολογιστές, τηλέφωνα), με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες τόσο 

στο επιμορφωτικό έργο (αίθουσες και εξοπλισμός για επιμορφωτικές δράσεις, δια 

ζώσης αλλά και από απόσταση), όσο και στο διοικητικό και συντονιστικό έργο των Σ.Ε.Ε. 

(γραφεία και επαρκείς χώροι για εργασία και συναντήσεις συνεργασίας).  

Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, και κυρίως κατά το διάστημα Μαρτίου – Μαΐου 2020, 

οι Σ.Ε.Ε. εργάστηκαν με τηλεργασία  αξιοποιώντας ίδια μέσα (υπολογιστές, συνδέσεις, 

προγράμματα κ.λπ.) καθώς και τις πλατφόρμες και τα προγράμματα που 

παραχωρήθηκαν από το Υ.ΠΑΙ.Θ., ώστε να υποστηρίξουν την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση.  

Τέλος, απεστάλη το υπ. αριθμ. πρωτ. 1289/24-7-2020 έγγραφο προς τη Γενική 

Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Α’ Μελετών του Υ.ΠΑΙ.Θ., με 

θέμα «Αίτημα Εκπόνησης Κτηριολογικής Μελέτης Γραφειακών Χώρων για τη Στέγαση 

του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας». Στο έγγραφο 

καταδεικνύεται το οξύ στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετώπισε το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 

Ελλάδας κατά τα δύο χρόνια λειτουργίας του και τεκμηριώνεται το αίτημα εκπόνησης 

σχετικής κτηριακής μελέτης απαραίτητων χώρων στέγασης των υπηρεσιών του (Βλ. 
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Παράρτημα Γ, σ. 71).    

 

6.2. Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας 

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

Δυτικής Ελλάδας κατά το σχολικό έτος 2019-2020 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: 

Ομάδα Εργασίας Παιδαγωγικής Ευθύνης (Συντονιστής: Παπαδούρης Παναγιώτης, 

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

Γκέρτζος Κωνσταντίνος, Ζάγκος Γεώργιος, Κονιδάρης Γεώργιος, Νάκος Κωνσταντίνος, 

Νικολακοπούλου Ελένη, Σκιαδάς Γρηγόριος) . 

Ομάδα Εργασίας Διοικητικής Ευθύνης: (Συντονιστής: Λεβεντάκης Χαράλαμπος, 

Γραμματέας: Μποκώρος Παναγιώτης, Μέλη: Βοϊνέσκου Ζαχαρούλα, Γκέρτζος Γεώργιος, 

Ζάγκος Γεώργιος, Λίλλη Μόνικα, Τσιάχτας Αριστοτέλης) . 

Ομάδα Εργασίας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων: (Συντονίστρια: Μπαλωμένου 

Αθανασία, Γραμματέας: Σκιαδάς Γρηγόριος, Μέλη: Βετσόπουλος Απόστολος, 

Γεωργακοπούλου Άννα, Γκουρνέλου Αδαμαντία, Ζαχαροπούλου Σουσάνα,  

Ζησιμόπουλος Δημήτριος, Λίλλη Μόνικα, Νικολακοπούλου Αικατερίνη, Παπαδούρης 

Παναγιώτης, Πομώνης Γεράσιμος, Σεμιτέκος Δημήτριος) . 

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

Αικατερίνη, Γραμματέας: Βαλμάς Θεοφάνης, Μέλη: Αντωνοπούλου Ζωή, Δημόπουλος 

Βασίλειος, Κουζέλη Χαρούλα, Νάκος Κωνσταντίνος, Νικολακοπούλου Ελένη, Σακκούλης 

Δημήτριος, Τουρκάκη Διονυσία) 

Ομάδα Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού: (Συντονίστρια: Διδάχου Ελένη, Γραμματέας: 

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

Δημήτριος, Τσιάχτας Αριστοτέλης, Τουρκάκη Διονυσία). 

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

Γραμματέας: Λεβεντάκης Χαράλαμπος, Μέλη: Ζαχαροπούλου Σουσάνα, Μαστρογιάννης 

Αλέξιος, Μπαλωμένου Αθανασία, Παπαδάκης Σπυρίδων, Σκιαδάς Γρηγόριος) .  
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Ομάδα Εργασίας ΠΕ60: (Συντονίστρια: Κουζέλη Χαρούλα, Γραμματέας: 

Νικολακοπούλου Ελένη, Μέλη: Βοϊνέσκου Ζαχαρούλα, Διδάχου Ελένη) . 

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) . 

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

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

Μέλη: Γεωργακοπούλου Άννα, Ζησιμόπουλος Δημήτριος, Λεβεντάκης Χαράλαμπος, 

Μποκώρος Παναγιώτης, Παπαδάκης Σπυρίδων, Σεμιτέκος Δημήτριος) . 

Ομάδα Εργασίας Ολομέλειας Σ.Ε.Ε. Πρωτοβάθμιας: (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, Νικολακοπούλου Αικατερίνη, Νικολακοπούλου Ελένη, Παπαδάκης 

Σπυρίδων, Παπαδούρης Παναγιώτης, Σακκούλης Δημήτριος, Σεμιτέκος Δημήτριος, 

Σκιαδάς Γρηγόριος, Τουρκάκη Διονυσία, Φελούκα Βασιλική). 

Ομάδα Εργασίας Ολομέλειας Σ.Ε.Ε. Δευτεροβάθμιας: (Συντονιστής: Τσιάχτας 

Αροστοτέλης, Γραμματέας: Μποκώρος Παναγιώτης, Μέλη: Αντωνοπούλου Ζωή, 

Βετσόπουλος Απόστολος, Γαριού Αγγελική, Γεωργακοπούλου Άννα, Γεωργούση Ακριβή, 

Γκέρτζος Κωνσταντίνος, Γκουρνέλου Αδαμαντία, Ζαχαροπούλου Σουσάνα, 

Ζησιμόπουλος Δημήτριος, Καραλή Βασιλική, Λεβεντάκης Χαράλαμπος, Λίλλη Μόνικα, 

Μπαλωμένου Αθανασία, Νάκος Κωνσταντίνος, Παπαδάκης Σπυρίδων, Πομώνης 

Γεράσιμος, Σεμιτέκος Δημήτριος, Σκιαδάς Γρηγόριος). 

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

Αδαμαντία Γραμματέας: Γεωργακοπούλου Άννα, Μέλος: Σκιαδάς Γρηγόριος).  

Ομάδα Εργασίας «Αρχαίων – Παραδοσιακών Παιχνιδιών»: (Συντονιστής: Λεβεντάκης 

Χαράλαμπος, Γραμματέας: Βαλμάς Θεοφάνης, Μέλη: Βοϊνέσκου Ζαχαρούλα, Γαριού 

Αγγελική, Γεωργακοπούλου Άννα, Γκουρνέλου Αδαμαντία, Δημόπουλος Βασίλειος,  

Διδάχου Ελένη, Ζάγκος Γεώργιος, Κουζέλη Χαρά, Λίλλη Μόνικα, Μαστρογιάννης Αλέξιος, 

Μπαλωμένου Αθανασία, Μποκώρος Παναγιώτης, Νάκος Κωνσταντίνος, 

Νικολακοπούλου Ελένη, Παπαδάκης Σπυρίδων, Παπαδούρης Παναγιώτης, Σεμιτέκος 
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Δημήτριος, Σκιαδάς Γρηγόριος, Τσιάχτας Αριστοτέλης).  

Ομάδα Εργασίας Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας: (Συντονιστής: 

Παπαδάκης Σπυρίδων, Γραμματέας: Μαστρογιάννης Αλέξιος, Μέλη: Γεωργακοπούλου 

Άννα, Παπαδούρης Παναγιώτης). 

Ομάδα Δικτύου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο: (Συντονίστρια: Φελούκα Βασιλική, 

(Σ.Ε.Ε. ΠΕ70) για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και Παπαδάκης Σπυρίδων (Σ.Ε.Ε. ΠΕ86) 

για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Μέλη: Αγγελόπουλος Ηρακλής, Ζάγκος Γεώργιος, 

Νικολακοπούλου Αικατερίνη, Παπαδούρης Παναγιώτης, Τουρκάκη Διονυσία, Διδάχου 

Ελένη, Αντωνοπούλου Ζωή, Γαριού Αγγελική, Ζαχαροπούλου Σουσάνα, Νάκος 

Κωνσταντίνος, Μπαλωμένου Αθανασία και χωρίς συμμετέχοντα  σχολεία: Βοϊνέσκου 

Ζαχαρούλα, Γεωργακοπούλου Άννα και Σεμιτέκος Δημήτριος).  

Ομάδα Εργασίας Μαθητικού Διαγωνισμού Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής 

σκέψης «Alan Turing»: (Συντονιστές: Μπαλωμένου Αθανασία και Παπαδάκης 

Σπυρίδων, Μέλος: Μαστρογιάννης Αλέξιος). 

Ομάδα Εργασίας Αγώνων «Grand Prix Φυσικών Επιστημών 2019-2020» με θέμα: «Όλα 

για το κλίμα» στα Γυμνάσια και Λύκεια Αχαΐας: (Συντονιστές: Γαριού Αγγελική, 

Τσιάχτας Αριστοτέλης). 

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.   

6.2.1. Ομάδα Εργασίας Παιδαγωγικής Ευθύνης  

Η Ομάδα Εργασίας Παιδαγωγικής Ευθύνης είχε ως αντικείμενο την επεξεργασία 

θεμάτων παιδαγωγικού περιεχομένου των Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας. Κατά τη 

διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020, η Ομάδα συνέβαλε στον διάλογο σχετικά με τη 

διαδικασία αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος μαθητή. Περαιτέρω, τα ζητήματα 

παιδαγωγικής ευθύνης τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο και της Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης εξετάστηκαν, αναλύθηκαν και αντιμετωπίστηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας 

των αντίστοιχων Ομάδων Εργασίας.  
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6.2.2. Ομάδα Εργασίας Διοικητικής Ευθύνης 

Η Ομάδα Εργασίας Διοικητικής Ευθύνης συνέχισε να διαχειρίζεται την καθημερινή 

ηλεκτρονική αρχειοθέτηση των εισερχομένων εγγράφων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, 

όπως δομήθηκε κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, σε ηλεκτρονικό φάκελο κοινής 

πρόσβασης για όλους τους Σ.Ε.Ε.. Η Ομάδα ασχολήθηκε, επίσης, με την 

αποκωδικοποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των 

Σ.Ε.Ε., καθώς και με παιδαγωγικά ζητήματα που προέκυψαν σχετικά με αιτήματα 

απομάκρυνσης μαθητών από το σχολικό περιβάλλον. Συνέβαλε, τέλος, στην 

προετοιμασία του νομοθετικού πλαισίου, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Νομικού 

Τμήματος της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, για τη νομική υποστήριξη της Ημερίδας 

«Πρόληψη και Αντιμετώπιση Σχολικής Βίας», η οποία απευθυνόταν σε Δ/ντές σχολικών 

μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

6.2.3. Ομάδα Εργασίας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων  

Η Ομάδα Εργασίας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ασχολήθηκε με τα εξής:  

1. Υποστήριξε και υποστηρίζει τη συμμετοχή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας σε τρία 

ευρωπαϊκά προγράμματα  Erasmus+ KA3-(KA3- Support for Policy Reform): 

1.1.  STEAMonEdu- Ανάπτυξη ικανοτήτων εκπαιδευτικών STE(A)M μέσω 

διαδικτυακών εργαλείων και κοινοτήτων, σε συνεργασία με άλλες 5  

ευρωπαϊκές χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ρουμανία, Βέλγιο, και Δανία 

(https://steamonedu.eu/el/ και https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1745). 

Στόχοι του έργου είναι: α) η ανίχνευση καλών πρακτικών και επιμορφωτικών 

αναγκών των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών STE(A)M στην τυπική και μη-τυπική 

εκπαίδευση, β) ο προσδιορισμός του προφίλ του STE(A)M Educator 

(Εκπαιδευτικού/Εκπαιδευτή) ή ομάδας εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών που 

εργάζονται συνεργατικά (co-teaching /team teaching), γ) η δημιουργία 

εκπαιδευτικού – επιμορφωτικού υλικού για Εξ Αποστάσεως (MOOCs) και Μικτή 

Μάθηση (Blended Learning), δ) η επιμόρφωση STE(A)M Educators με Εξ 

Αποστάσεως (MOOCs) και Μικτή Μάθηση (Blended Learning), ε) η υποβολή 

προτάσεων πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα για STE(A)Μ 

Education. 

1.2.  CHOICE- Αύξηση του κινήτρου των νέων να επιλέξουν σταδιοδρομία 

STEM μέσω μιας καινοτόμου διεπιστημονικής προσέγγισης STE(A)M στην 

https://steamonedu.eu/el/
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1745
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εκπαίδευση, σε συνεργασία με άλλες 4 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ισπανία, 

Κύπρος, Βέλγιο και Ελλάδα) (https://el.euchoice.eu/ και 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1806). Στόχος του έργου CHOICE είναι να 

ενθαρρύνει τους νέους να επιλέξουν σταδιοδρομίες STE(A)M μέσω μιας 

βιωματικής προσέγγισης, να εμπλέξει εκπαιδευτικούς και μαθητές σε μια 

διεπιστημονική bottom-up εκπαιδευτική προσέγγιση με χρήση καινοτόμων 

παιδαγωγικών μεθόδων, να προωθήσει τον συντονισμό και τη συνεργασία 

μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, επιχειρήσεων και τοπικών αρχών στον τομέα 

STEM και να υποστηρίξει τη διασυνοριακή συνεργασία και αμοιβαία μάθηση 

μεταξύ, και εντός, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που προωθούν καινοτόμες 

προσεγγίσεις STE(A)M στην εκπαίδευση STEM, ώστε να έχουν συστημικό 

αντίκτυπο στα εκπαιδευτικά συστήματα. Αποτελέσματα του έργου θα είναι 

Εθνικές και Συγκριτικές Εκθέσεις για τις τοπικές και περιφερειακές 

πρωτοβουλίες, βέλτιστες πρακτικές, στάσεις των μαθητών και προσεγγίσεις των 

εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση STEM, πλαίσιο για τη μεταρρύθμιση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων STEM, OERs βασισμένων στην προσέγγιση 

STE(A)M στην εκπαίδευση STEM, MOOC για την εκπαίδευση STE(A)M, 

ενημερωτική εκστρατεία μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, συστάσεις 

πολιτικής, εργαλείο βέλτιστης πρακτικής CHOICE@SCHOOL, καθώς και τελικό 

διεθνές συνέδριο. 

GEM-IN-Game to Embrace Intercultural education,  

σε συνεργασία με άλλες  5 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, 

Κύπρος Αυστρία και Ελλάδα) (https://gem-in.eu/en/ και 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1960).Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο 

2020 και είναι διάρκειας δύο (2) ετών. Σκοπός του έργου «» είναι η υποστήριξη 

της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στο σχολείο σε τυπικά και σε μη τυπικά 

περιβάλλοντα για νέους ως μέσου για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, 

του διαπολιτισμικού διαλόγου και της ενεργού συμμετοχής του πολίτη στην 

προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών. Σε επίπεδο εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσω 

αυτού του καινοτόμου πλαισίου, επιδιώκεται να συγκροτηθούν προτάσεις για 

στρατηγικές παρέμβασης, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την προώθηση του 

διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ των ευρωπαϊκών -και όχι μόνο- κρατών και 

την ενεργοποίηση της συμμετοχής των πολιτών. Επιδιώκεται, επίσης, η 

https://el.euchoice.eu/
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1806
https://gem-in.eu/en/
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1960
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αξιοποίηση ποικίλων μεθοδολογικών προσεγγίσεων, οι οποίες έχουν υιοθετηθεί 

από την UNESCO, αλλά και έχουν ήδη αναπτυχθεί στο  «μητρικό» παιχνίδι, το 

οποίο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του εξαιρετικά πετυχημένου έργου 

EuroMed–GEM.  Θα σχεδιαστεί, λοιπόν, και θα δημιουργηθεί ένα επιτραπέζιο 

παιχνίδι εμπλουτισμένο με πολλά ψηφιακά στοιχεία, στο οποίο θα εφαρμοστεί 

μια σειράδοκιμασμένων εργαλείων, πρακτικών και μεθοδολογιών που μπορούν 

να προσεγγίσουν και να κινητοποιήσουν όλους τους μαθητές (ακόμα και όσους 

διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού ή όσους υπάρχει κίνδυνος να 

εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο), ώστε να γνωρίσουν τις χώρες της Ε.Ε., αλλά 

και να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να 

επικοινωνούν και να αποδέχονται τους εαυτούς τους και τους άλλους. Οι 

παίκτες του παιχνιδιού θα κληθούν να ακολουθήσουν «το μονοπάτι της Σοφίας 

του Σωκράτη» ή άλλα μονοπάτια και θα καταλήξουν, μέσα από μία περιπέτεια 

γνώσης, σε διαπολιτισμικό διάλογο, αλλά και στην προσωπική έκφραση.  

Η επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://gem-in.eu/en/, και η αντίστοιχη σελίδα στο facebook, στο σύνδεσμο: 

https://www.facebook.com/Gem-In-100288265056471 και στο ιστολόγιο του 

ΠΕΚΕΣ: https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1960   

Το έργο των προγραμμάτων αυτών είναι σε εξέλιξη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 

κάθε έργο χρονοδιαγράμματα. 

2. Για τα τρία αυτά έργα, η Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων υποστηρίζει τις 

επιμέρους Επιστημονικές Ομάδες των Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, οι 

οποίες έχουν αναλάβει τη διαχείριση και ολοκλήρωσή τους. Φροντίζει, επίσης, για 

τη διεύρυνση του κύκλου εργασιών και συμμετοχής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

και σε άλλα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά έργα.  

6.2.4. Ομάδα Εργασίας Επιμορφωτικών Δράσεων Σ.Ε.Ε. 

Η Ομάδα Εργασίας Επιμορφωτικών Δράσεων, κατά το τρέχον σχολικό έτος 2019-2020, 

ασχολήθηκε με τα παρακάτω θέματα: 

Δημιουργία Μητρώου Επιμορφωτών και προσφερόμενης θεματολογίας για 

επιμορφώσεις στη Δυτική Ελλάδα. Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε έρευνα με 

αποστολή ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων (Google Forms): 

1. Στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας προκειμένου 

να καταγραφούν: α) τα θέματα επιμορφωτικού ενδιαφέροντος και ο τρόπος που 

https://gem-in.eu/en/
https://www.facebook.com/Gem-In-100288265056471
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1960
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προκρίνεται ως καταλληλότερος για την υλοποίησή τους και β) η διαθεσιμότητα 

αυτών να επιμορφώσουν συναδέλφους τους Σ.Ε.Ε. και θέματα στα οποία είναι 

πρόθυμοι να το πράξουν.  

2.  Σε εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων της Δυτικής Ελλάδας, προκειμένου να 

καταγραφεί: 

α) η διαθεσιμότητά τους να παράσχουν επιμορφωτικό έργο σε συναδέλφους στην 

Δυτική Ελλάδα και β) η θεματολογία και το πεδίο στο οποία διατίθενται να το 

προσφέρουν.  

Ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς. Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκε συνεργασία με 

επιστημονικούς εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς της Δυτικής Ελλάδας, όπως:  

● Κίνηση  «ΠΡΟΤΑΣΗ», με την οποία υπεγράφη και σχετικό Πρωτόκολλο 

Συνεργασίας 

● Διεθνές Δίκτυο  για την Παραγωγική Μάθηση - International Network of 

Productive Learning Schools and Projects (INEPS) 

● Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 

● Κέντρο Πρόληψης και Εξαρτήσεων «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ» 

● Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» 

● Άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Ελλάδας  

Δράσεις αυτο-επιμόρφωσης των Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό 

πραγματοποιήθηκαν:  

α) Στις 14, 15, 16 Νοεμβρίου 2019  σεμινάριο  με θέμα «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ 

ΜΑΘΗΣΗ», που διοργάνωσαν η  Κίνηση  «ΠΡΟΤΑΣΗ» με το διεθνές 

δίκτυο INEPS ( International Network of Productive Learning schools and projects) και τη 

υποστήριξη της  Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  

β) Σχεδιάστηκε σεμινάριο ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στην 

εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού «Εγώ κι Εσύ Δυναμώνουμε Μαζί» και στη 

διεργασία ομάδας, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» . Η υλοποίησή 

του αναβλήθηκε λόγω του μικρού αριθμού δηλώσεων συμμετοχής. 

γ) Στις 2 Δεκεμβρίου 2019, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις», 

πραγματοποιήθηκε αυτο-επιμόρφωση των Σ.Ε.Ε. με θέμα «Ασφαλής Χρήση του 

Διαδικτύου, Ενημέρωση και Βιωματικές Δραστηριότητες».  

δ) Επιμορφωτικό Σεμινάριο-Ημερίδα αυτο-επιμόρφωσης των Σ.Ε.Ε., που οργανώθηκε σε 

συνεργασία με το Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», με θέμα «Προχωρημένη Διαχείριση Φύλλων 
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Excel στο MySchool». Η εν λόγω ημερίδα δεν υλοποιήθηκε λόγω αναστολής λειτουργίας 

των σχολικών μονάδων.   

 

6.2.5. Ομάδα Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού 

Η Ομάδα Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού ανέλαβε τη συγγραφή του ετήσιου 

προγραμματισμού 2019 – 2020 και του σχεδίου δράσης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

για το διάστημα Μαρτίου - Μαΐου 2020, κατά το οποίο ανεστάλη η λειτουργία των 

σχολικών μονάδων και το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας λειτουργούσε σε καθεστώς 

τηλεργασίας, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας του πληθυσμού και σταδιακής 

εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η Ομάδα ανέλαβε, επίσης, τη 

συγκέντρωση στοιχείων από τους Σ.Ε.Ε. (από τα Πρακτικά των Ολομελειών, από σχετικά 

συγκεντρωτικά αρχεία της Γραμματείας, καθώς και από δελτία τύπου και ανακοινώσεις 

του ιστολογίου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας) για τη συγγραφή της έκθεσης αποτίμησης 

του έργου του κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Για την ολοκλήρωση των εργασιών 

αυτών πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη και 

διαχειρίστηκε αρχεία κοινής πρόσβασης με όλους τους Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 

Ελλάδας, ώστε το τελικό αποτέλεσμα της συγγραφής των σχετικών  κειμένων να είναι 

συλλογικό.   

 

6.2.6. Ομάδα Εργασίας Επικοινωνίας και Διάχυσης  

Η Ομάδα Εργασίας Επικοινωνίας και Διάχυσης επιμελήθηκε τη διάχυση των δράσεων 

του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και την ευρύτερη επικοινωνία με φορείς και 

εκπαιδευτικούς. Το έργο αυτό στηρίχθηκε κυρίως στην επικαιροποίηση και ενημέρωση 

του ιστολογίου και στη δημιουργία υποδειγμάτων βεβαιώσεων για αξιοποίηση από τους 

Σ.Ε.Ε.. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την επιμέλεια: 

● του ιστολογίου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας στον σύνδεσμο 

https://blogs.sch.gr/pekesde, 

● των συνδέσμων που δημιουργήθηκαν για τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας 

κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, οι οποίοι είναι οι 

εξής:  

o συνοπτικός Οδηγός προς την Ομάδα Υποστήριξης του σχολείου και προς τον 

Εκπαιδευτικό στον σύνδεσμο  https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1825   

https://blogs.sch.gr/pekesde
https://blogs.sch.gr/pekesde
https://blogs.sch.gr/pekesde
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1825
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1825
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1825
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o  Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού, το οποίο δημιουργήθηκε για την 

υποστήριξη της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και 

εμπλουτίστηκε με επιλεγμένο εκπαιδευτικό – επιμορφωτικό υλικό (βίντεο, 

οδηγούς, εγχειρίδια χρήσης, παραδείγματα, επιμορφωτικά σεμινάρια, κ.λπ.) για 

τη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στον σύνδεσμο 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1813:  

o διάχυση των ιστοσεμιναρίων μεγάλης κλίμακας που οργανώθηκαν από το 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας στον σύνδεσμο  

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1875  

o παρουσίαση της επιστημονικής τηλε-διημερίδας για την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση στον σύνδεσμο https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1900 

o δημιουργία πρότυπων βεβαιώσεων για αξιοποίηση από τους Σ.Ε.Ε. στις 

επιμέρους δράσεις τους, αλλά και από τη γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 

Ελλάδας στις δράσεις μεγάλης κλίμακας, που οργανώθηκαν κατά τη διάρκεια 

του σχολικού έτους 2019-2020. 

 

6.2.7. Ομάδα Εργασίας ΠΕ60 

Η Ομάδα Εργασίας ΠΕ60, στις πρώτες τέσσερις συναντήσεις που πραγματοποίησε, 

ασχολήθηκε κυρίως με θέματα επιμόρφωσης των νηπιαγωγών, ενώ στις υπόλοιπες οχτώ 

συναντήσεις ασχολήθηκε κυρίως με θέματα στήριξης εκπαιδευτικών και γονέων κατά τη 

διάρκεια αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, προκειμένου τα παιδιά να 

διατηρήσουν την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Οι επιμορφωτικές δράσεις της πρώτης περιόδου αφορούσαν κυρίως στην υποστήριξη 

των εκπαιδευτικών σε θέματα συνεργασίας με τα Κ.Ε.Σ.Υ., διαχείρισης της σχολικής 

μονάδας και της σχολικής τάξης, διαφοροποιημένης διδασκαλίας της Γλώσσας και 

ομαλής μετάβασης των παιδιών από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, ψηφιακής 

αφήγησης και δημιουργίας βίντεο στο Νηπιαγωγείο, ανάλογα με τις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών της κάθε Ενότητας Νηπιαγωγείων. Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν 

αρκετές απογευματινές προαιρετικές επιμορφωτικές δράσεις, σε θέματα που 

αφορούσαν: στη διαχείριση του πένθους σε συνεργασία με το Κ.Ε.Σ.Υ., στην εξαφάνιση 

παιδιών σε συνεργασία με το «Χαμόγελο του παιδιού», στην ενημέρωση για τα 

προγράμματα Erasmus+ σε συνεργασία με την Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας μέσω της 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1813
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1813
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1813
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1813
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1813
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1813
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1813
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1875
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1900
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Προωθήτριας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στη διαχείριση της τάξης και στην οργάνωση 

δραστηριοτήτων γλώσσας και μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο. 

Κατά την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων, η Ομάδα ΠΕ60 

διαμόρφωσε και απέστειλε επιστολή προς τους γονείς για την υποστήριξη των παιδιών 

στο σπίτι και στη συνέχεια τα μέλη της πραγματοποίησαν τηλεδιασκέψεις με τις 

νηπιαγωγούς για την υλοποίηση εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Οι τηλεδιασκέψεις 

οργανώθηκαν  στην αρχή μέσω skype για τις Προϊστάμενες, με στόχο την υποστήριξη της 

ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας, και στη συνέχεια μέσω cisco Webex για όλες 

τις νηπιαγωγούς τόσο για την ασύγχρονη όσο και για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως 

υποστήριξη των παιδιών στο Νηπιαγωγείο. 

Οι Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, σε συνεργασία με νηπιαγωγούς των τεσσάρων Ενοτήτων Νηπιαγωγείων 

της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, αξιοποίησαν υλικό για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως 

διδασκαλία από τα Νηπιαγωγεία, τόσο για εμπλουτισμό της ιστοσελίδας «Προσχολικής 

εκπαίδευσης δράσεις» όσο και για την αλληλεπίδραση και την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών. 

Το ιστολόγιο «Προσχολικής Εκπαίδευσης δράσεις» λειτουργεί και προσφέρει στους 

εκπαιδευτικούς, αλλά, στην περίπτωση της πανδημίας, και στους γονείς και στα παιδιά, 

υλικό για δράσεις χαρούμενες και δημιουργικές. 

Μετά το άνοιγμα των σχολείων, πραγματοποίησαν σειρά τηλεδιασκέψεων με τις 

Προϊστάμενες για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς, και οργάνωσαν τηλε -ημερίδα 

επιμόρφωσης για τα εργαλεία και τη λειτουργία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο 

Νηπιαγωγείο. 

6.2.8. Ομάδα Εργασίας ΠΕ70 

Η Ομάδα Εργασίας Σ.Ε.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επεξεργάστηκε ζητήματα της 

Δημοτικής Εκπαίδευσης και διαμόρφωσε, αντίστοιχα προτάσεις / εισηγήσεις για τα εξής 

θέματα:  

● προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικής μονάδας  

● σχεδιασμός πρότυπου εντύπου και οδηγίες υλοποίησης της ενισχυτικής  

διδασκαλίας 

● λειτουργία τμημάτων Ζ.Ε.Π. 

● λειτουργία ιδιωτικών σχολείων 

● συνεργασία με Δ/ντες Π.Ε. (Αχαΐας, Αιτ/νίας, Ηλείας)  

● επιμορφωτικές δράσεις (περιεχόμενο, μορφή, ομάδες εκπ/κών). Θέματα που 
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προτάθηκαν: α) διαχείριση τάξης, β) διαχείριση ύλης, ... 

● συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχικής 

υγείας  της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας «Καλλίπολις» 

● καταγραφή και ανάλυση της κατάστασης των σχολικών μονάδων μετά τη λήψη 

των περιοριστικών  μέτρων  για την προστασία από την πανδημία  

● υποστήριξη σχολικών μονάδων και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών κατά την 

περίοδο της πανδημίας (οργάνωση τηλεδιασκέψεων και τηλε-ημερίδων, 

δημιουργία και αποστολή υποστηρικτικού υλικού, ...) 

● εξ αποστάσεως ενδυνάμωση ομάδων σχολείων ή εκπαιδευτικών 

● υποστήριξη των σχολικών μονάδων κατά την περίοδο 1-30/6/2020 (μετά το 

πέρας των μέτρων για την πανδημία) 

● επιμορφωτικές δράσεις (περιεχόμενο, μορφή, ομάδες εκπ/κών)  

● σχεδιασμός και λειτουργία της ενισχυτικής διδασκαλίας και τμημάτων Ζωνών 

Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.)  

● συνεργασία με φορείς όπως: τα Κ.Ε.Σ.Υ., το «Χαμόγελο του παιδιού» και τα 

Κέντρα Πρόληψης  

● καταγραφή και ανάλυση κατάστασης σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια 

αναστολής λειτουργίας τους για την προστασία από την πανδημία, αλλά και μετά 

την επαναλειτουργία τους. 

 

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

Ενταξιακής Εκπαίδευσης 

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

Εκπαίδευσης κατά το τρέχον έτος 2019-2020, συνεδριάζοντας ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, εξέτασε και επεξεργάστηκε τα ακόλουθα ζητήματα:  

1. Έλλειψη πρόβλεψης θεσμοθετημένου επιμορφωτικού χρόνου για τους 

εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

2. Διάθεση διδακτικών ωρών των μαθημάτων Κοινών Ειδικοτήτων για Ενισχυτική 

διδασκαλία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τρόποι πλήρους αποφυγής αυτής 

της πρακτικής σε περίπτωση μονόωρων μαθημάτων κοινής ειδικότητας (σε 

συνεργασία και συμφωνία με τους Σ.Ε.Ε. Πρωτοβάθμιας)   

3. Συνεργασία εκπαιδευτικών Κοινών Ειδικοτήτων με εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας. 
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4. Στάση-ανταπόκριση των Εκπαιδευτικών Κοινών Ειδικοτήτων στην εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση. 

5. Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί Κοινών Ειδικοτήτων κατά τη 

διεξαγωγή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και προτάσεις για επίλυσή τους. 

6. Χάραξη κοινής πολιτικής των Σ.Ε.Ε. Κοινών Ειδικοτήτων σε θέματα υλοποίησης 

της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ευθυγράμμιση στον βαθμό του δυνατού των 

οδηγιών των Σ.Ε.Ε. Κοινών Ειδικοτήτων προς τους εκπαιδευτικούς Κοινών 

Ειδικοτήτων. 

Κατά την περίοδο της υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων 

λόγω της πανδημίας, οι Σ.Ε.Ε. Κοινών Ειδικοτήτων, ανέλαβαν τον συντονισμό και την 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών Κοινών Ειδικοτήτων μέσω προγραμματισμένων 

τηλεδιασκέψεων και ιστοσεμιναρίων, στοχευμένων στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Επίσης, εκπόνησαν ψηφιακό υλικό και πρότειναν διαθεματικά σχέδια μαθήματος, τόσο 

για την Πρωτοβάθμια όσο και για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα οποία ήταν δυνατό 

να υλοποιηθούν και ψηφιακά μέσω e-class και e-me. 

 

6.2.10. Ομάδα Εργασίας Σ.Ε.Ε. Πρωτοβάθμιας 

Η Ομάδα Εργασίας Σ.Ε.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους, συνεδρίαζε κατά τακτά χρονικά διαστήματα , αλλά και εκτάκτως, όταν 

προέκυπταν επείγοντα ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων συζητήθηκαν και 

λήφθηκαν αποφάσεις για τα εξής θέματα:  

● Λειτουργία της ενισχυτικής διδασκαλίας και τμημάτων Ζωνών Εκπαιδευτικής 

Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) 

● Λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας 

● Συνεργασία με Δ/ντές Π.Ε. (Αχαΐας, Αιτ/νίας, Ηλείας)  

● Επιμορφωτικές δράσεις (περιεχόμενο, μορφή, ομάδες εκπ/κών)  

● Συνεργασία με φορείς (π.χ., Κ.Ε.Σ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ., Πανεπιστήμιο Πατρών, Κέντρα 

Πρόληψης, «Χαμόγελο του παιδιού») 

● Καταγραφή και ανάλυση κατάστασης σχολικών μονάδων κατά τη διάρκεια 

αναστολής λειτουργίας τους για την προστασία από την πανδημία, αλλά και μετά 

την επαναλειτουργία τους. 

Κατά την περίοδο της πανδημίας οι Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 και οι Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 δημιούργησαν και 

πρότειναν υλικό στους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να τους βοηθήσουν προς την 

κατεύθυνση της δημιουργικής εξ αποστάσεως μάθησης.  
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● Οι Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 και ΠΕ70 εμπλούτισαν τις ιστοσελίδες τους με υλικό για τους 

εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές. 

● Για να υποστηριχθούν στο έργο τους οι εκπαιδευτικοί, οργανώθηκαν από τους Σ.Ε.Ε. 

τηλεδιασκέψεις σε μικρές ομάδες Διευθυντών, Προϊσταμένων, εκπαιδευτικών και 

Συλλόγων Διδασκόντων. 

● Συνεχίστηκε η υποστήριξη των σχολικών μονάδων μετά την άρση των μέτρων για 

την πανδημία μέσω τηλεδιασκέψεων, δια ζώσης επικοινωνίας, καθώς και μέσω 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε θέματα όπως: αποστολή οδηγιών, διδακτικού και 

ενημερωτικού υλικού για δόμηση δημιουργικού διαλείμματος (παιχνίδια από 

απόσταση), ψυχοκοινωνική στήριξη μαθητών, μετάβαση από το Δημοτικό στο 

Γυμνάσιο.  

 

6.2.11. Ομάδα Εργασίας Σ.Ε.Ε. Δευτεροβάθμιας 

Η Ομάδα Εργασίας Σ.Ε.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην πρώτη συνεδρίασή της (21-

11-2020) όρισε ως νέο Συντονιστή τον κ. Αριστοτέλη Τσιάχτα, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04. Συνεδρίασε 

συνολικά επτά φορές και ασχολήθηκε με τα εξής θέματα:  

● Προγραμματισμός νέας σχολικής χρονιάς - Επιμορφωτικός χρόνος στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (εφαρμογή διδακτικού επταώρου, αναγκαιότητα 

επιμορφωτικών δράσεων λόγω πρόσληψης πολλών αναπληρωτών εκπαιδευτικών 

με μικρή ή και μηδενική διδακτική εμπειρία σε διάφορα διδακτικά αντικείμενα, 

προβλήματα από μετακίνηση εκπαιδευτικών σε πολλές σχολικές μονάδες για 

συμπλήρωση ωραρίου, διαχείριση σχολικής τάξης, στελέχωση Τμημάτων Ένταξης, 

συνεργασία εκπαιδευτικών ίδιας ειδικότητας που διδάσκουν το ίδιο αντικείμενο σε 

διαφορετικά τμήματα της ίδιας σχολικής μονάδας).  

● Θέματα λειτουργίας των σχολικών μονάδων και υποστήριξη εκπαιδευτικών 

(παρεμβάσεις γονέων, κίνδυνος καταλήψεων – προληπτικά μέτρα – τρόποι 

αντιμετώπισης, εισαγωγή ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες, κακοτεχνίες σε 

σχολικούς χώρους επικίνδυνες για την αρτιμέλεια των μαθητών, προβλήματα που 

παρουσιάζονται σε συγκροτήματα με συστεγαζόμενα σχολεία, καταλήψεις 

σχολικών κτιρίων και υποδομών, αναπλήρωση απολεσθέντων διδακτικών ωρών, 

σχολικός εκφοβισμός - σχεδιασμός και προγραμματισμός διοργάνωσης σειράς 

ημερίδων, αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μαθητή – σχεδιασμός και 

προγραμματισμός διοργάνωσης σειράς ημερίδων). 
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● Αντιμετώπιση έκτακτης κατάστασης λόγω αναστολής λειτουργίας των σχολικών 

μονάδων (τηλεργασία – τηλεκπαίδευση, επισκόπηση θεμάτων από την εφαρμογή 

της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και από τη χρήση και αξιοποίηση του 

ψηφιακού περιβάλλοντος Webex, ανίχνευση αναγκών ενδυνάμωσης – υποστήριξης 

Διευθυντών σχολικών μονάδων, Συλλόγων Εκπαιδευτικών και σχολικών κοινοτήτων, 

σχολικών μονάδων παιδαγωγικής ευθύνης των Σ.Ε.Ε., ενδυνάμωση – υποστήριξη – 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών επιστημονικής ευθύνης των Σ.Ε.Ε., απευθείας ζωντανή 

αναμετάδοση διδασκαλίας με χρήση ψηφιακών μέσων σύγχρονης επικοινωνίας 

(online streaming), δυνατότητες συνέχισης τηλεκπαίδευσης και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης). 

● Επαναλειτουργία σχολικών μονάδων (θεσμικό πλαίσιο, απουσίες μαθητών, ύλη 

μαθημάτων, προετοιμασία εξετάσεων)  

 

6.2.12. Ομάδα Εργασίας Σ.Ε.Ε. Ξένων Γλωσσών (ΠΕ05-06-07) 

Η Ομάδα Εργασίας Σ.Ε.Ε. Ξένων Γλωσσών, στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2019-2020, 

συνεδρίαζε κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, συνεδρίαζε εκτάκτως, όταν 

προέκυπταν επείγοντα ζητήματα. Στο πλαίσιο αυτών των συναντήσεων συζητήθηκαν και 

λήφθηκαν αποφάσεις για:  

● επιμορφωτικές δράσεις (περιεχόμενο, μορφή, ομάδες εκπ/κών)  

● συνεργασία με φορείς  

● υποστήριξη και ενδυνάμωση εκπαιδευτικών κατά την περίοδο της πανδημίας 

(οργάνωση τηλεδιασκέψεων και τηλε-ημερίδων, δημιουργία και αποστολή 

υποστηρικτικού υλικού, διαρκής επικοινωνία μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και πλατφορμών σύγχρονης επικοινωνίας (Webex, Skype), κ.ά .) 

● εξ αποστάσεως ενδυνάμωση  εκπαιδευτικών 

● υποστήριξη των εκπαιδευτικών μετά το πέρας των μέτρων για την πανδημία μέσω 

τηλεδιασκέψεων ή/και δια ζώσης επικοινωνίας (όπου απαιτήθηκε) και 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας (αποστολή οδηγιών, ψυχοκοινωνική στήριξη μαθητών 

κ.ά.)  

Κατά την περίοδο της πανδημίας οι Σ.Ε.Ε. ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 δημιούργησαν ή 

πρότειναν υλικό στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να τους βοηθήσουν προς την 

κατεύθυνση της δημιουργικής εξ αποστάσεως μάθησης και εμπλούτισαν τις ιστοσελίδες 

τους με υλικό για τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές. Για να 
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υποστηριχθούν στο έργο τους οι εκπαιδευτικοί, οργανώθηκαν από τους Σ.Ε.Ε. 

τηλεδιασκέψεις σε ομάδες  εκπαιδευτικών. 
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6.2.13. Ομάδα Εργασίας «Αρχαίων Παραδοσιακών Παιχνιδιών»  

Η Ομάδα Εργασίας «Αρχαίων – Παραδοσιακών Παιχνιδιών» ασχολήθηκε με τον 

σχεδιασμό και την οργάνωση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Μαθαίνω - Παίζω - 

Δημιουργώ μέσα από Αρχαία - Παραδοσιακά Παιχνίδια». Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής και υποστηρίχθηκαν 112 εκπαιδευτικοί από την 

Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας (101 Πρωτοβάθμιας και 11 Δευτεροβάθμιας). Η Ομάδα, επίσης, 

συνέταξε έγγραφα όπως: οδηγίες, υποστηρικτικό υλικό, βεβαιώσεις προς τους 

εκπαιδευτικούς. Μετά από ενέργειες στις οποίες προέβη, παραχωρήθηκε μια αίθουσα 

του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Σταδίου Πατρών για τη δημιουργία και στέγαση του 

Μουσείου Αρχαίων – Παραδοσιακών Παιχνιδιών, καθώς και για τη μόνιμη έκθεση των 

κατασκευών των παιδιών, η οποία θα είναι επισκέψιμη από τους μαθητές. Τέλος, 

διαμόρφωσε το ιστολόγιο του Μουσείου (https://blogs.sch.gr/pekesde-games/archaia-

paichnidia/), το οποίο φιλοξενείται στο ιστολόγιο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., όπου παρουσιάζονται τα 

παιχνίδια που αποστέλλουν οι σχολικές μονάδες και διαρκώς εμπλουτίζεται με νέο 

υλικό. 

 

6.2.14. Ομάδα Εργασίας Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας  

Η Ομάδα ξεκίνησε την προετοιμασία του 10ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής 

Δημιουργίας για το σχ. έτος 2019-20 στη Δυτική Ελλάδα  

(https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1022), το οποίο προγραμματιζόταν να γίνει για 

8η φορά από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,  τους Υπευθύνους Πληροφορικής 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τοπικούς φορείς (υπό την 

προϋπόθεση ότι θα εκδηλωνόταν ενδιαφέρον συμμετοχής εκπαιδευτικών στην 

οργανωτική επιτροπή και τεχνική υποστήριξη) και από ομάδες μαθητών –  σχολείων για 

συμμετοχή  ως ακολούθως: 

Πύργος, Τρίτη 5 Μαΐου 2020, 1ο Γυμνάσιο Πύργου (https://10digifestilei.blogspot.com/) 

Αγρίνιο, Τετάρτη 6 Μαΐου 2020, Μουσικό Σχολείο Αγρινίου   

(https://10digifestait.blogspot.com/)  

Πάτρα Πέμπτη 7 Μαΐου 2020, Αρχαιολογικό Μουσείο Πάτρας 

(https://10digifestach.blogspot.com/) 

Το Φεστιβάλ (http://www.digifest.info/index.php/el/) αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας 

https://blogs.sch.gr/pekesde-games/archaia-paichnidia/
https://blogs.sch.gr/pekesde-games/archaia-paichnidia/
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1022
https://10digifestilei.blogspot.com/
https://10digifestait.blogspot.com/
https://10digifestach.blogspot.com/
http://www.digifest.info/index.php/el/
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για τις 12-18/04/2021. 

Το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας είναι μια εκπαιδευτική εκδήλωση η 

οποία δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να  δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν 

ψηφιακά έργα που αναπτύσσουν στο σχολείο τους. Είναι ανοιχτό στην κοινωνία και δίνει 

την ευκαιρία σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και επισκέπτες να λάβουν μέρος σε 

πρωτότυπες εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες με αντικείμενο την 

Πληροφορική και την Ψηφιακή Τεχνολογία.  

 

6.2.15. Ομάδα Εργασίας Δικτύου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο  

Η Ομάδα Εργασίας για το Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο διαδίκτυο» 

του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας αποτελείται από 12 Σ.Ε.Ε. με 35 σχολικές μονάδες για το 

τρέχον σχολικό έτος 2019-20.  

Η Ομάδα Εργασίας του Δικτύου πραγματοποίησε τρεις συνολικά συναντήσεις 

συνεργασίας. Στην απολογιστική της συνάντηση διαπίστωσε ότι, δεδομένων των 

συνθηκών (αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων λόγω πανδημίας), η φετινή χρονιά 

πήγε πολύ καλά, καθώς οι εκπαιδευτικοί αναζητούσαν περισσότερο χρόνο ενταγμένο 

στο αναλυτικό πρόγραμμα για ανάπτυξη δράσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια στο 

Διαδίκτυο. Ωστόσο, παρατήρησαν ότι, λόγω της μη μονιμότητας του εκπαιδευτικού 

προσωπικού σε σχολικές μονάδες που αναπτύσσουν δράσεις του Δικτύου, κάθε νέα 

σχολική χρονιά απαιτείται χρόνος εκ νέου για την ανάπτυξη σχέσεων που προϋποθέτουν 

την ανάληψη δράσεων.  

Επισημάνθηκε, επίσης, ότι: α) τα παραδοτέα πρέπει να είναι αποτέλεσμα της 

συμμετοχής των μαθητών και όχι έργο του εκπαιδευτικού, β) εφόσον στόχος του Δικτύου 

είναι η βελτίωση του σχολείου, πρέπει να γίνεται διάχυση δράσεων στις ομάδες 

σχολείων ή σε άλλες ομάδες και γ)  Δίκτυο σημαίνει και αναστοχασμός. Άρα, είναι 

αναγκαία μία συνάντηση αποτίμησης της λειτουργίας του Δικτύου στο τέλος κάθε 

σχολικής χρονιάς, σε επίπεδο ενοτήτων σχολείων ανά Σ.Ε.Ε., ώστε να υπάρξει συζήτηση 

μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών για στάσεις-συμπεριφορές-στόχους που 

τέθηκαν, αξιολόγηση της δουλειάς των μαθητών, τρόπους βελτίωσης, αξιοποίηση των 

ομάδων, κ.ά.).  

Η ομάδα μετά από αναλυτική συζήτηση κατέληξε στις ακόλουθες προτάσεις:  

α) Σε τοπικό επίπεδο (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας) 

• Να δοθεί έμφαση στη συνεργασία των εκπαιδευτικών, καθώς Δίκτυο σημαίνει 
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συνεργασία. 

• Να τεθεί πιο αυστηρό χρονοδιάγραμμα δράσεων: η πρώτη δράση να έχει χρονικό 

ορίζοντα την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου (συμπίπτει χρονικά με την 

εβδομάδα της εκδήλωσης του Ασφαλούς διαδικτύου). 

• Μετά την κεντρική εκδήλωση του Δικτύου (στο Νόησις, Θεσ/κη) να γίνεται μία 

εκδήλωση σε τοπικό επίπεδο (εντός Φεβρουαρίου, ενδεχομένως την ίδια 

εβδομάδα)  με παρουσίαση των ολοκληρωμένων έως εκείνη τη χρονική στιγμή 

δράσεων.  

• Να καθιερωθεί εκδήλωση στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς για διάχυση των 

δράσεων στην εκπαιδευτική κοινότητα.  

• Να υπάρχει τακτική συνάντηση 3 φορές τον χρόνο μεταξύ των Σ.Ε.Ε.-Πρεσβευτών 

του Δικτύου για συζήτηση και συνεργασία.  

β) Σε επίπεδο Σ.Ε.Ε.- σχολείων Δικτύου 

• Να υπάρχει πιο στενή και ουσιαστική σχέση συνεργασίας του κάθε Σ.Ε.Ε.-Πρεσβευτή 

με τον Υπεύθυνο του Δικτύου κάθε συμμετέχοντος σχολείου ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα (π.χ., μία φορά το μήνα) για ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών, 

πληροφόρηση και γενικά  ανατροφοδότηση.  

• Να γίνονται συναντήσεις συνεργασίας των Σ.Ε.Ε.-Πρεσβευτών με τους Υπεύθυνους 

Δικτύου κάθε συμμετέχοντος σχολείου σε επίπεδο ομάδας, μία ανά τρίμηνο , για 

παρουσίαση της καλύτερης δράσης με τους μαθητές, πληροφόρηση και 

εμπλουτισμό ιδεών (απώτερος στόχος η καλλιέργεια κινήτρου στους 

εκπαιδευτικούς). 

γ) Σε επίπεδο Δικτύου 

• Να δοθούν κίνητρα στα σχολεία για συμμετοχή στο Δίκτυο (π.χ. , αξιολόγηση και 

επιβράβευση). Οι εκπαιδευτικοί έχουν αναφέρει σε Σ.Ε.Ε. ως κίνητρο την ηθική και 

υλική επιβράβευση μέσα από χρηματοδοτούμενα προγράμματα για την ασφάλεια 

στο Διαδίκτυο. 

• Να γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για ημερίδα παρουσίασης καλών πρακτικών με 

θέμα την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. 

• Ως επιπλέον κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς: να γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος 

στους εκπαιδευτικούς  για κατάθεση εργασιών που έχουν ήδη υλοποιηθεί και 

αναρτηθεί στον ιστότοπο του Διαπεριφερειακού Δικτύου και αξιολόγησή τους, με 

στόχο τη δημιουργία ενός online ηλεκτρονικού συλλογικού τόμου εργασιών στη 
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θεματική: «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» (το ανέφεραν και οι εκπαιδευτικοί ως κίνητρο: 

ανάδειξη του έργου τους με τη δημιουργία ενός συλλογικού τόμου). 

• Να υπάρχει ειδικότερη συνεργασία Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών σε επίπεδο 

Διαπεριφερειακού Δικτύου. 

• Να γίνει ειδική ενημέρωση/επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αυξηθούν οι συμμετοχές σχολείων.  

• Να αξιοποιηθούν τα εργαλεία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας για online 

συνεργασία των μαθητών και εκπαιδευτικών από διαφορετικά σχολεία , τόσο σε 

τοπικό επίπεδο (όμορα σχολεία) όσο και σε περιφερειακό (σε επίπεδο 

Περιφερειακής Ενότητας ).  

• Να αξιοποιηθούν τα νέα δεδομένα του ψηφισθέντος νομοσχεδίου (εργαστήρια 

δεξιοτήτων με θεματική «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», ομάδες σχολείων, ομάδες 

δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης εντός του σχολείου) και να γίνει στοχευμένη 

επιμόρφωση. 

• Να τεθούν ερευνητικά ερωτήματα σε θέματα όπως: κυβερνοεκφοβισμός 

(cyberbullying) και να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του 

Δικτύου.  

• Να αποτελέσει στόχο της λειτουργίας του Δικτύου η ενεργή εμπλοκή των γονέων, 

να συσταθεί σχολή για τους γονείς με στόχο την ενημέρωσή τους για την ασφάλεια 

στο Διαδίκτυο. Επίσης, ενημέρωση και των υπόλοιπων εκπαιδευτικών που δεν 

συμμετέχουν στο Δίκτυο, ώστε με τη σειρά τους να ενημερώνουν τους γονείς.  

Τέλος, πραγματοποιήθηκε απολογιστική συνάντηση των Συντονιστών του Δικτύου σε 

διαπεριφερειακό επίπεδο στην οποία από τις επτά Περιφέρειες, όπου λειτουργεί το 

Δίκτυο, συμμετείχαν εκπρόσωποι από τις έξι. Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε 

παρουσίαση δράσεων, απολογισμός και επισήμανση προβλημάτων.  Προτάθηκε, τέλος, 

να παρακολουθήσουν όλοι οι συμμετέχοντες Συντονιστές από κάθε ΠΕ.Κ.Ε.Σ. τις 

μελλοντικές συναντήσεις του Δικτύου, καθώς αυτή η ομάδα συντονίζει όλους τους 

Πρεσβευτές και αποφασίζει μεταφέροντας τις απόψεις τους για το μέλλον του Δικτύου.  
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6.2.16. Ομάδα Εργασίας Μαθητικού Διαγωνισμού Μαθηματικής Λογικής 

και Υπολογιστικής σκέψης «Alan Turing» 

Συστάθηκε Ομάδα Εργασίας με τη συνεργασία των Σ.Ε.Ε. Μαθηματικών (ΠΕ03) και 

Πληροφορικής (ΠΕ86) του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και διοργανώθηκε ο 1ος Μαθητικός 

Διαγωνισμός Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής σκέψης «Alan Turing». Στο 

πλαίσιο αυτό, συστάθηκε επίσης η επιστημονική επιτροπή του διαγωνισμού 

(αποτελούμενη από Πανεπιστημιακούς, Σ.Ε.Ε. και εκπαιδευτικούς), καθώς και η 

οργανωτική επιτροπή του διαγωνισμού, και δημιουργήθηκε σχετική τράπεζα θεμάτων. 

 

6.2.17. Ομάδα Εργασίας Αγώνων «Grand Prix Φυσικών Επιστημών 2019-

2020» με θέμα: «Όλα για το κλίμα» στα Γυμνάσια και τα Λύκεια της 

Π.Ε. Αχαΐας 

Με ευθύνη των μελών της Ομάδας Εργασίας Αγώνων, συστάθηκε Επιστημονική και 

Οργανωτική Επιτροπή, δημιουργήθηκε και τυπώθηκε  η σχετική αφίσα από μαθητές του 

Γυμνασίου Φαρρών και δήλωσαν συμμετοχή 27 Γυμνάσια και 25 Λύκεια. Ολοκληρώθηκε 

η συλλογή ερωτήσεων από εκπαιδευτικούς και Πανεπιστημιακούς και η διαμόρφωση 

του διαγωνιστικού πακέτου. Η αναστολή λειτουργίας των σχολείων βρήκε την Ομάδα 

ακριβώς πριν από τη διεξαγωγή των ενδοσχολικών αγώνων. Έχει ήδη υποβληθεί εκ νέου 

αίτηση έγκρισης των αγώνων για την επόμενη σχολική χρονιά. Αν όλα πάνε καλά, οι εν  

λόγω αγώνες προγραμματίζεται να διεξαχθούν και στις τρεις Περειφερειακές Ενότητες 

της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. 

 

6.3. Διαχείριση αρχειακού υλικού των Γραφείων Σχολικών Συμβούλων 

και Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (Π.Ε.Κ.) Πατρών 

Το αρχειακό υλικό των Γραφείων των τέως Σχολικών Συμβούλων βρίσκεται στη διάθεση 

των Σ.Ε.Ε. Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προς το παρόν σε 

αποθηκευτικό χώρο στις έδρες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αχαΐας και στον χώρο όπου φιλοξενείται το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας. Το υλικό αυτό 

έχει αποθηκευτεί στους παραπάνω χώρους, χωρίς, λόγω έλλειψης επαρκούς 

γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης, να γίνει εκκαθάριση, ταξινόμηση και 

αρχειοθέτησή του, ώστε να είναι αξιοποιήσιμο τόσο από τους Σ.Ε.Ε. όσο και ευρύτερα 

από την εκπαιδευτική κοινότητα.  
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Σύμφωνα με την παράγραφο 6  του άρθρου 20 του ν. 4547/2018, ΦΕΚ 102/12-06-2018 

τεύχος Α΄, οργανώθηκε, με μέριμνα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αιτωλοακαρνανίας, στις αρχές Φεβρουαρίου 2020, η ολοκλήρωση της διαδικασίας 

μεταφοράς υλικών δημόσιας περιουσίας από το Γραφείο του Πρώην Σχολικού 

Συμβούλου της 7ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας που είχε 

έδρα την Ναύπακτο, στο Μουσείο Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας στο Αγγελόκαστρο, 

με σκοπό την ασφαλή φύλαξη του υλικού. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε αζημίως για το 

δημόσιο, με εθελοντική εργασία μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού της Διεύθυνσης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας. Στον συντονισμό της διαδικασίας 

εποπτικό ρόλο είχε ο Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αιτωλοακαρνανίας και ο Σ.Ε.Ε. Μουσικής (ΠΕ79) του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας. Η 

διαδικασία μεταφοράς του υλικού ολοκληρώθηκε επιτυχώς σύμφωνα με τον σχεδιασμό 

και η έκτοτε φυλάσσεται ασφαλώς στο Μουσείο Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας στο 

Αγγελόκαστρο. 

 

6.4. Διοικητικά θέματα – Διασφάλιση πλαισίου αρμονικής και 

αποτελεσματικής συνεργασίας 

6.4.1. Κοινές συσκέψεις με τον Περιφερειακό Διευθυντή 

Πραγματοποιήθηκαν, πέντε (5) συσκέψεις της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 

Ελλάδας, στις 19-12-2019, 23-1-2020, 19-3-2020, 2-4-2020 και στις 30-04-2020, 

παρουσία του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Κων. Γιαννόπουλου. Στις 

συναντήσεις συζητήθηκαν θέματα που αφορούσαν στην εύρυθμη λειτουργία του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, στην κτηριακή και υλικοτεχνική κάλυψη αναγκών, καθώς και 

θέματα εξ αποστάσεως υποστήριξης των σχολικών μονάδων εξαιτίας των περιοριστικών 

μέτρων της πανδημίας. 

 
6.4.2. Κοινές συσκέψεις με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης των 

Περιφερειακών Ενοτήτων 

Πραγματοποιήθηκε, 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, μια (1) σύσκεψη της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 

Ελλάδας, στις 23-1-2020, με τους Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας. Στις 
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συναντήσεις συζητήθηκαν θέματα συνεργασίας και συντονισμού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και των 

Σ.Ε.Ε. με τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.  

 

6.4.3. Κοινές συσκέψεις με τους Προϊστάμενους των Κέντρων 
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.)  

Πραγματοποιήθηκε, 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, μία (1) σύσκεψη της Ολομέλειας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 

Ελλάδας, στις 23-1-2020, με τους Προϊσταμένους των Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας για 

συντονισμό και συνεργασία.  

 

6.4.4. Συνάντηση εργασίας με τους Υπεύθυνους των 
Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών 

Πραγματοποιήθηκαν, μετά από πρόσκληση των Σ.Ε.Ε. Φυσικών Επιστημών, σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στο Ν.4547/2018, την Υ.Α. 158733/ ΓΔ4/ 24-09-2018 και την Υ.Α. 

222076/ΓΔ4/27-12-2018, τέσσερις (4) συναντήσεις συνεργασίας με τους Υπεύθυνους 

των πέντε (5) Ε.Κ.Φ.Ε Δυτικής Ελλάδας, στις οποίες συζητήθηκε ο προγραμματισμός των 

Ε.Κ.Φ.Ε., υποστηρίχθηκαν στις επιμέρους δράσεις τους κατά τη διάρκεια του έτους, 

πραγματοποιήθηκε απολογισμός πεπραγμένων για το σχολικό έτος 2019-2020 και 

διαμορφώθηκαν προτάσεις για τον προγραμματισμό του επόμενου σχολικού έτους. Στο 

Παράρτημα παρατίθενται οι Εκθέσεις Δραστηριοτήτων των Ε.Κ.Φ.Ε. της Π.Δ.Ε. Δυτικής 

Ελλάδας (Βλ. Παράρτημα Θ, σ. 141). 

 

6.4.5. 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 αξιοποίησή τους σε δράσεις όπως: 

● επιμόρφωση εκπαιδευτικών (ενδεικτικές θεματικές: η Γλώσσα στο Νηπιαγωγείο 

μέσα από καινοτόμες διαδικασίες, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο 

– πρακτικές και εργαλεία, καλές πρακτικές σε προγράμματα Erasmus+, συμμετοχή 

σε πειραματικές δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών, αξιοποίηση ψηφιακών 

εργαλείων στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, διδακτική και παιδαγωγική 

συμπερίληψη μαθητών προσφύγων, παραγωγή, συγγραφή και διόρθωση γραπτού 
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λόγου στην ΣΤ’ τάξη, μελέτες περίπτωσης στη διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών, 

σχέσεων σχολείου-οικογένειας και διαχείρισης διδακτικού χρόνου στα ολιγοθέσια 

σχολεία, εργαστήριο δημιουργικής γραφής), 

● ανάδειξη καλών πρακτικών και διάχυσή τους τόσο δια ζώσης όσο και με συμμετοχή 

σε τηλε-ημερίδες και τηλε-διασκέψεις, 

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

τηλε-διημερίδας, 

● δημιουργία τράπεζας θεμάτων του μαθητικού διαγωνισμού Μαθηματικής λογικής 

και υπολογιστικής Σκέψης «Alan Turing», 

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

 

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

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 υλοποιήθηκαν οι παρακάτω συνεργασίες με το Ι.Ε.Π. με 

τις εξής θεματικές: 

● Διημερίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση, στην οποία συμμετείχε 

ο Σ.Ε.Ε.  Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης.  

● Ημερίδα για τα  πνευματικά δικαιώματα, στην οποία είχαν κληθεί να συμμετάσχουν 

οι Οργανωτικοί Συντονιστές. 

● Διήμερη επιμορφωτική συνάντηση “Supporting Multilingual Classrooms: Two-Day 

Workshop”, που οργανώθηκε  από το  ECML σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας 

και Θρησκευμάτων και στην οποία συμμετείχε ο Σ.Ε.Ε. Αγγλικών (ΠΕ06).  

● Τηλε-ημερίδες για ενημέρωση εκπαιδευτικών και Σ.Ε.Ε. στην αξιοποίηση της 

εκπαιδευτικής πλατφόρμας (Webex meetings) στη σύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση.   

Υπήρξε, επίσης, διαρκής συνεργασία με συλλόγους γονέων, τους υπεύθυνους 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Προγραμμάτων, τα 

Ε.Κ.Φ.Ε., την Κίνηση «Πρόταση», το Κέντρο πρόληψης «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ», την Παγκόσμια 

Οργάνωση Προσχολικής Αγωγής (Ο.Μ.Ε.Ρ.), το Πανεπιστήμιο Πατρών, τον Ελληνικό 

Ερυθρό Σταυρό (Ε.Ε.Σ), το Ι.Τ.Υ.Ε «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», το Γαλλικό Ινστιτούτο, τα Δ.Ι.Ε.Κ, την 

Πρεσβεία της Γερμανίας, το Γερμανικό Ινστιτούτο Goethe, τη Γαλλική Πρεσβεία, το 

Γαλλικό Ινστιτούτο, το Μορφωτικό Τμήμα της Αμερικανικής Πρεσβείας, την Ελληνική 

Μαθηματική Εταιρεία (Παραρτήματα Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας), τον 
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Συνήγορο του Παιδιού, τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας,  επιστημονικές ενώσεις 

εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, Δήμους, Συλλόγους Εκπαιδευτικών, την ομάδα 

Προσχολικής του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας και τα Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας, Αιτωλ/νίας και Ηλείας.  

Οργανώθηκαν επίσης από το  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας:  

● Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας σε συνεργασία με άλλα ΠΕ.Κ.Ε.Σ., το 

οποίο τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των περιοριστικών μέτρων της 

πανδημίας.  

● Grand Prix Φυσικών Επιστημών, το οποίο δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των 

περιοριστικών μέτρων της πανδημίας 

● Συμμετοχή σε απογευματινές επιμορφωτικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις 

Συλλόγων Διδασκόντων και Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων. 

● Υποστήριξη για συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο Διαπεριφερειακό 

Διαθεματικό Δίκτυο για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο  

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

● Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. σε συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων (π.χ., Π.Υ.Σ.Π.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε, 

Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε., Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π., ΕΠ.Ε.Σ., Δ.Ε.Δ.Α.)  και στις επιτροπές εξεταστικών 

και βαθμολογικών κέντρων των πανελλαδικών εξετάσεων. 

● Συμμετοχή Σ.Ε.Ε. σε κριτικές επιτροπές (π.χ., Διαγωνισμοί Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής, Euroscola, European School Radio, Μουσείο Επιστημών Τεχνολογίας, 

Ολυμπιάδα Βιολογίας). 

● Συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Πρώτη Σχολική 

Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η.) του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του προγράμματος 

PROMEHS, με στόχο την εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών για θέματα ψυχικής 

υγείας και συμπεριφοράς, καθώς και την οργάνωση επιμόρφωσης για 

εκπαιδευτικούς, μαθητές και στελέχη εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας 

Αχαΐας.  

● Συμμετοχή Σ.Ε.Ε στην αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος 

Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Πρώτη Σχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

● Συμμετοχή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας δια των Σ.Ε.Ε. Νηπιαγωγών (ΠΕ60 και 

Πληροφορικής (ΠΕ86 στο 12ο Συνέδριο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής 

Αγωγής (Ο.Μ.Ε.Ρ.), σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. του Πανεπιστημίου Πατρών,  οι 

οποίοι έλαβαν μέρος ως μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής αλλά και ως Σύνεδροι. 

http://isecurenet.sch.gr/portal/
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Χαιρετισμός των Εργασιών από τον Οργανωτικό Συντονιστή.  

● Συνεργασία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας δια των Σ.Ε.Ε. Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04)  

με το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τη διδασκαλία του 

προπτυχιακού σεμιναριακού μαθήματος «Η διδακτική των Γεωεπιστημών στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» του εαρινού εξαμήνου του 4ου έτους σπουδών . 

● Συνεργασία της Σ.Ε.Ε. Καλλιτεχνικών μαθημάτων με το Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο για την ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, τον σχεδιασμό, την 

ανάπτυξη εκπαιδευτικού περιεχομένου και την υλοποίηση MOOC για την 

επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα Ψηφιακού Πολιτισμού με συνακόλουθη 

πιλοτική εφαρμογή σε σχολικές τάξεις, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο «Οι 

Νέοι Συν-δημιουργούν Ψηφιακό Πολιτισμό». 
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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 Εργαστηριακά Κέντρα - 

συναντήσεις συνεργασίας με Διευθυντές και Προϊστάμενους των 
σχολικών μονάδων, συμμετοχή σε συνεδριάσεις Συλλόγων 
Διδασκόντων, συνεδριάσεις Ομάδων Σχολείων- και σε συναντήσεις 
με τις Μαθητικές Κοινότητες. 

 

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και οι Σ.Ε.Ε. ανταποκρίθηκαν σε σημαντικό βαθμό στην 

ανάγκη πρόσθετης συμβουλευτικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων, 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 (Webex, τηλεφωνική 

συνεργασία, skype, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιστοσελίδες και ιστολόγια των Σ.Ε.Ε. 

και του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) 

● διάθεση (αποστολή ή ανάρτηση στον ιστότοπο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) υποστηρικτικού 

παιδαγωγικού υλικού  αναφορικά με τις παρακάτω ενδεικτικές θεματικές: 

○ Πώς αναπτύσσω την επιθυμητή συμπεριφορά των μαθητών μου; Πώς 

καλλιεργώ θετικό κλίμα στη τάξη μου; 

○ Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς 

○ Διαφοροποιημένη διδασκαλία και Διαχείριση τάξης 

○ Οδηγίες στους Διευθυντές σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης Σ.Ε.Ε.  

○ Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών και εκπαιδευτικών. 

○ Νέα ύλη Φυσικών Επιστημών, οδηγίες για διδασκαλία στα πανελλαδικώς 

εξεταζόμενα μαθήματα. 

 

7.2. Βιωματικές δράσεις στο πλαίσιο Διαπεριφερειακού Θεματικού 
Δικτύου 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.  

http://isecurenet.sch.gr/portal/
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Κατά το τρέχον σχολικό έτος συμμετείχαν στο Δίκτυο 35 σχολικές μονάδες. Συγκεκριμένα 

συμμετέχουν: α) 6 Σ.Ε.Ε. ΠΕ70 με 27 σχολικές μονάδες, β)  μία Σ.Ε.Ε. ΠΕ60, με 1 

Νηπιαγωγείο και γ) 5 Σ.Ε.Ε. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 7 σχολικές μονάδες. 

Παρά τον αρχικό σχεδιασμό και προγραμματισμό τους, εξαιτίας των συνθηκών της 

πανδημίας και την αναστολή λειτουργίας των σχολείων λόγω πανδημίας , δεν 

ολοκλήρωσαν τις δράσεις τους όλες οι σχολικές μονάδες του Δικτύου.  Ειδικότερα , από 

τα 27 δημοτικά σχολεία ολοκλήρωσαν μέρος των δράσεων τους ή/και όλες τις δράσεις 

τους μόνο 18 εξ αυτών. Ενδεικτικά, μερικές από τις δράσεις τους ήταν: ερωτηματολόγια, 

φυλλάδιο ενημέρωσης για τη σωστή χρήση του Διαδικτύου, βίντεο, πόστερ, 

παρουσιάσεις, blog στο οποίο οι μαθητές έμαθαν να αναρτούν άρθρα με κείμενο, 

φωτογραφίες και βίντεο, μέσω σύγχρονων και ασύγχρονων μαθημάτων την περίοδο της 

αναστολής λειτουργίας. Το Νηπιαγωγείο υλοποίησε μόνο μια δραστηριότητα εκκίνησης, 

στην οποία αποτυπώθηκαν οι αρχικές αντιλήψεις των παιδιών σχετικά με το διαδίκτυο, 

αλλά και με την ασφάλεια σε σχέση με αυτό, με τελικό παραδοτέο μια παρουσίαση. Από 

τις 7 σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υλοποίησαν τελικά δράσεις μόνο 

οι 3 και οι δράσεις τους περιλάμβαναν βίντεο, ένα περιοδικό σε 3 τεύχη στο school press, 

συνεργασία με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και ενημερώσεις στους μαθητές της Β΄ και Γ΄ 

τάξης και στους γονείς με θέμα: «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», ερωτηματολόγιο σε μορφή 

google form για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο διαμοιράστηκε 

ηλεκτρονικά σε μαθητές της Β΄ Λυκείου (οι δράσεις είναι αναρτημένες στο 

(https://schoolpress.sch.gr/asflaleiastodiadiktyo/).  

 
7.3. Δημιουργία και αξιοποίηση 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 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 και επικυρώθηκε από την Ολομέλεια. Τα σχετικά έντυπα συνεργασίας 

των σχολικών μονάδων με τα Κ.Ε.Σ.Υ. (πρότυπο επικοινωνίας και πρότυπο συνεργασίας 

και υποστήριξης των σχολείων σε θέματα μαθητών και αξιολόγησης τους), τα οποία 

δημιουργήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2018-2019, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από 

τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες και είναι στη διάθεση της ευρύτερης εκπαιδευτικής 

https://schoolpress.sch.gr/asflaleiastodiadiktyo/
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κοινότητας (https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/822). 

Διαμορφώθηκε, επίσης, από την Ομάδα Εργασίας ΠΕ70 πρότυπο έντυπο Έκθεσης 

Λειτουργίας Τμημάτων Ζώνης Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π. Ι και ΙΙ) για το 

σχολικό έτος 2019-2020, το οποίο απεστάλη στις σχολικές μονάδες προκειμένου να 

διευκολυνθούν στη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης λειτουργίας των Τμημάτων Ζ.Ε.Π. Ι και 

ΙΙ σύμφωνα με το υπ. αριθμ. Φ1/72573/Δ1/12-6-2020 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.  

Διαμορφώθηκε ενδεικτικό πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας, συντάχθηκαν οδηγίες 

εφαρμογής της σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εστάλησαν στις σχολικές 

μονάδες προς υποστήριξη, αφού πρώτα ενημερώθηκαν από τους Σ.Ε.Ε. οι Προϊστάμενοι 

Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής 

Ελλάδας. 

 

8. Επιστημονική υποστήριξη και καθοδήγηση του έργου των 
εκπαιδευτικών της δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης και των 
εποπτευόμενων δομών (Κ.Ε.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 Σ.Ε.Ε. 

επιμορφωτικές δράσεις σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Αξιοποιήθηκαν μοντέλα 

συνεργατικής δράσης για τη διοργάνωση ημερίδων με διάφορους εισηγητές, 

οργανώθηκαν εργαστήρια με εισηγητές Σ.Ε.Ε., μέλη του Ειδικού Επιστημονικού 

Προσωπικού των Κ.Ε.Σ.Υ. και εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα και υλοποιήθηκαν 

εργαστήρια από Σ.Ε.Ε. με υιοθέτηση διαφόρων μοντέλων επιμόρφωσης όπως: 

εναλλακτική διδασκαλία/εισήγηση, έρευνα δράσης, προσομοίωση διδασκαλίας, 

βιωματικά εργαστήρι, ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες.  

Ακολούθως, αναφέρεται ο αριθμός των επιμορφωτικών δράσεων και οι θεματικοί 

άξονες που αναπτύχθηκαν ανά βαθμίδα εκπαίδευσης: 

 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 300 επιμορφωτικές δράσεις με πολλές και 

ποικίλες θεματικές. Ορισμένες από αυτές υλοποιήθηκαν δια ζώσης και άλλες με τεχνικές 

εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.  Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Δια ζώσης Υλοποίηση προγραμμάτων μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/822
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Σχολείο και από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο.  

● Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2019 – 2020.  

● Οργάνωση μαθησιακού περιβάλλοντος σε συνάρτηση με την υποχρεωτικότητα 

φοίτησης των προνηπίων. 

● Νομοθετικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης - Εξειδίκευση 

γνωμάτευσης Κ.Ε.Σ.Υ. στο Νηπιαγωγείο. 

● Κατανοώντας τη διαφοροποιημένη προσέγγιση στη μάθηση και στη διδασκαλία: 

μπορεί να εφαρμοστεί στο Νηπιαγωγείο; Διαφοροποιημένη διδασκαλία στην 

πράξη. 

● Σχεδιασμός επικοινωνιακών δραστηριοτήτων για την ανάπτυξη γλωσσικών 

δεξιοτήτων στο Νηπιαγωγείο. 

● Ιδιαιτερότητες και προκλήσεις της Προσχολικής Εκπαίδευσης.  

● Διαχείριση του πένθους στο Νηπιαγωγείο. 

● Η ενασχόληση των μαθητών στις γωνιές του Νηπιαγωγείου ως μέσον ενεργητικής 

μάθησης-Βιωματικές Δράσεις. 

● Η  διδασκαλία των μαθηματικών στο Νηπιαγωγείο-Βιωματικές Δράσεις. 

● Η εκπαίδευση μαθητών Ρομά ή αλλόγλωσσων μαθητών στο πλαίσιο της 

Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Παιδαγωγικές – Διδακτικές παρεμβάσεις - 

Εκπαιδευτικά υλικά. 

● Σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές διαστάσεις στα μαθήματα της Γλώσσας και 

των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο. 

● Σύγχρονες παιδαγωγικές, διδακτικές και διοικητικές διαστάσεις του εκπαιδευτικού 

έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

● Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις - Διαχείριση προβλημάτων τάξης στο Δημοτικό 

Σχολείο - τεχνικές και μέθοδοι. Ενδυνάμωση μαθητών και συμμετοχή στην ομάδα 

της τάξης. 

● Φιλοσοφική προσέγγιση στη διδασκαλία των Μαθηματικών της Ε' Τάξης.  

● Διαφοροποιημένη διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές.  

● Ψηφιακή αφήγηση. 

● Διδασκαλία Τ.Π.Ε. στο Δημοτικό Σχολείο. 

● Διαμόρφωση και ενίσχυση της δυναμικής των ομάδων. 

● Συνεργασία σχολείου-οικογένειας. Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις στην 

οικογένεια και στο σχολείο: δημιουργώντας γέφυρες και διαύλους επικοινωνίας. 
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● Διαχείριση τάξης με έμφαση σε μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα 

συμπεριφοράς. 

● Πρόληψη και διαχείριση περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. 

● Ο ρόλος των Διευθυντών στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.  

● Μαθηματικά & Φυσική Αγωγή – Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στη 

σχολική τάξη. 

● Η διδασκαλία της Χειροσφαίρισης στο Δημοτικό Σχολείο. 

● Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς - Η διδασκαλία της Πετοσφαίρισης. 

● Προγραμματισμός διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή - Διαχείριση προβλημάτων 

συμπεριφοράς - Μουσικοκινητική Αγωγή. 

● Διδακτική της Φυσικής Αγωγής και Μουσικοκινητική Αγωγή.  

● Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και διδακτικές προτάσεις στο πλαίσιο των γνωστικών 

αντικειμένων του Προγράμματος Σπουδών. 

● Διαφοροποιημένη διδασκαλία: διδακτικές πρακτικές και εκπαιδευτικά εργαλεία για 

ένα σχολείο ισότητας και δημοκρατίας.  

● Πρόληψη και αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών: Η μέθοδος: «Ανταπόκριση στη 

διδασκαλία και στην παρέμβαση» (Response to intervension).  

● Αξιοποιώντας τα εκπαιδευτικά λογισμικά της Γλώσσας για την Α΄, Β΄ και Γ΄ στο 

γλωσσικό μάθημα: η παραγωγή του γραπτού αφηγηματικού κειμένου.  

● Διδακτική προσέγγιση της Νεοελληνικής Γλώσσας και των Μαθηματικών στην Α΄ 

τάξη Δημοτικού. 

● Συμπεριληπτική εκπαίδευση (Inclusion) και διαφοροποιημένη διδασκαλία.  

● Γενικές επισημάνσεις στη διδασκαλία της Γλώσσας της Β΄ τάξης Δημοτικού-  

Διαφοροποιημένη διδασκαλία. 

● Η εκπαίδευση αλλόγλωσσων μαθητών (Ρομά, αλλοδαπών, προσφύγων) στο πλαίσιο 

της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: Παιδαγωγικές – Διδακτικές παρεμβάσεις – 

Υποστηρικτικά εκπαιδευτικά υλικά. 

● Οδηγίες για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο συμμετοχής στο Διαπεριφερειακό 

Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο». 

● Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού Θεατρικής Αγωγής - 

Διαθεματικότητα και διεπιστημονικές συνεργασίες στο Δημοτικό Σχολείο.  

● Λειτουργία σχολικών μονάδων: αποτύπωση, οδηγίες και κατευθύνσεις.  

● Περιγραφική αξιολόγηση: θεωρητικό πλαίσιο - εργαλεία. 
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● Κατανόηση των φαινομένων Ενέργειας και Φωτός στην  Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού 

Σχολείου. 

● Κατανόηση των φαινομένων Ενέργειας, Θερμότητας και Ηλεκτρισμού στην  Ε’ και 

ΣΤ’ Δημοτικού Σχολείου. 

● Εκπαίδευση μαθητών Ρομά: διαχείριση μαθητών και γονέων, διαχείριση διδακτικού 

χρόνου, σχέσεις σχολείου - οικογένειας. 

● Διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης, γραφής και αρίθμησης σε μαθητές Ρομά με 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε..  

● Διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών, σχέσεων σχολείου - οικογένειας και διαχείριση 

διδακτικού χρόνου στα Ολιγοθέσια Σχολεία: μελέτες περίπτωσης. 

● Διδακτική και παιδαγωγική συμπερίληψη μαθητών προσφύγων.  

● Παραγωγή, συγγραφή και διόρθωση γραπτού λόγου στην ΣΤ’ τάξη. 

Εξ αποστάσεως 

● Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο. 

● Συντονισμός & υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στα σχολεία ευθύνης 

των Σ.Ε.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

● Η σύγχρονη & ασύγχρονη εξ αποστάσεως επικοινωνία και διδασκαλία των μαθητών: 

τεχνολογικά μέσα, εκπαιδευτική/παιδαγωγική προσέγγιση. 

● Τα πρώτα βήματα στην πλατφόρμα e-Me: δημιουργία τάξης, ανάρτηση υλικού, 

ανατροφοδότηση. 

●  Η πλατφόρμα η-τάξη (e-class). 

● Η χρήση και αξιοποίηση της πλατφόρμας WEBEX Meeting. 

● Σχεδιασμός και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

● Νέοι διδακτικοί στόχοι στην εξ αποστάσεως διδασκαλία; 

● Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Ομάδα 

υποστήριξης: λειτουργία και τρόπος υποστήριξης των εκπαιδευτικών . Ανάδειξη 

καλών πρακτικών. Βασικές αρχές  της εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης.   

● Ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες - Ανάδειξη καλών πρακτικών των 

εκπαιδευτικών. 

● Επαναλειτουργία των σχολείων. 

● Απολογισμός εκπαιδευτικού έργου με τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020. 

● Επιστημονική υποστήριξη εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής στην Ειδική Αγωγή: α) 

ανατροφοδότηση από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση: εκπαιδευτικοί, παιδιά, 
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γονείς, β) διδακτικές εφαρμογές θεατρικής αγωγής-διαθεματική/διεπιστημονική 

προσέγγιση, γ) δημιουργία δικτύου εκπαιδευτικών.  

● Η δημιουργική γραφή σε διάλογο με τη θεατρική διαδικασία. 

● Η Ιστορία επί σκηνής-Σχεδιάζοντας μία παράσταση με εκπαιδευτικό δράμα.  

● Εναλλακτική παιδαγωγική και διδακτική αντιμετώπιση μη συμμετεχόντων μαθητών 

στις ψηφιακές τάξεις. 

● Δυνατότητες αξιοποίησης σύγχρονης σε συνδυασμό με ασύγχρονη εκπαίδευση. 

Ενδεικτικά παραδείγματα. 

● Η διδακτική διεργασία της Μάθησης  μέσω Σχεδιασμού και η ένταξή της στο Ενιαίο 

Πρόγραμμα Σπουδών-Ξένων Γλωσσών. 

 
 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) επιμορφωτικές δράσεις 

με ποικίλες θεματικές. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Δια ζώσης 

● Πρόγραμμα Σπουδών φιλολογικών μαθημάτων, συμπληρωματικές οδηγίες, 

εκπαιδευτικό υλικό, αξιολόγηση του μαθήματος. 

● Η βαθμολόγηση στο γλωσσικό μάθημα Γ΄ Γ.Ε.Λ. 

● Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας και της 

Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019 -

2020. 

● Διδάσκοντας Γραμματισμό στο Γυμνάσιο 

● Ανασχεδιασμός της Διδασκαλίας και Αξιολόγηση στα Φιλολογικά Μαθήματα Γ΄ τάξης 

Γ.Ε.Λ. 

● Το μάθημα των Νέων Ελληνικών (Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία) στη Γ’ 

Λυκείου. 

● Το διδακτικό αντικείμενο της Ιστορίας στη Γ΄ Λυκείου. 

● Διδασκαλία και Αξιολόγηση στο Μάθημα της Ιστορίας Γυμνασίου 

● Οργανώνοντας μια σχολική θεατρική παράσταση. 

● Στατιστική Β΄ ΓΕΛ. 

● Διαχείριση ύλης Άλγεβρας Β΄ Γ.Ε.Λ.. 

● Μαθηματικά & Φυσική Αγωγή – Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική 

τάξη. 
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● Η διδασκαλία της Πετοσφαίρισης. 

● Τ.Π.Ε. στη Φυσική Αγωγή  

● Μοντέλα διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς στη Φυσική Αγωγή.  

● Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ στη Φυσική Αγωγή  

● Αθλητικές δραστηριότητες Λυκείων. 

● Διαφοροποιημένη διδασκαλία και διαχείριση τάξης. 

● Η Διδακτική των Τεχνών στο Σχολείο. Προβληματισμοί και προτεινόμενες λύσεις.  

● Διδασκαλία Πληροφορικής με το μοντέλο της Ανεστραμμένης Τάξης.  

● Διδασκαλία Μαθημάτων Πληροφορικής στο Γυμνάσιο / Γ.Ε.Λ. / ΕΠΑ.Λ. σχ. έτ. 2019-

20. 

● Επιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ86 των Γ.Ε.Λ. Αχαΐας οι οποίοι διδάσκουν 

το Πανελλαδικά Εξεταζόμενο μάθημα Πληροφορικής στη Γ΄ Γ.Ε.Λ..  

● Χρονοπρογραμματισμός μαθήματος και τρόποι αξιοποίησης ψηφιακού υλικού-Νέα 

Προγράμματα Σπουδών Ξένων Γλωσσών. 

● Καλές πρακτικές διδασκαλίας – Δειγματικές διδασκαλίες. 

● Προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού Θεατρικής Αγωγής: 

παιδαγωγικές και καλλιτεχνικές προεκτάσεις. 

● Καλλιεργώντας δεξιότητες του 21ου αιώνα μέσα από τη διδασκαλία των 

Εφαρμοσμένων Τεχνών. 

● Η διδασκαλία της Αγγλικής σε Γ.Ε.Λ. - ΕΠΑ.Λ. και η διδακτική διεργασία «Μάθηση 

μέσω Σχεδιασμού».  

● «Enriching English Teaching Material» σε συνεργασία με το Μορφωτικό Τμήμα της 

Αμερικανικής Πρεσβείας.  

● Ενημέρωση στο νέο πρόγραμμα σπουδών Γενικού Λυκείου για τους εκπαιδευτικούς 

Φυσικών Επιστημών. 

● Επιλεγμένες πειραματικές επιδείξεις και μετωπικές εργαστηριακές ασκήσεις στη 

Φυσική, Χημεία και Βιολογία σε εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών. 

● Σεμινάρια δια ζώσης στην Κοινωνιολογία, με εκπαιδευτικούς της περιφέρειας Δυτ. 

Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων νήσων. 

 

Εξ αποστάσεως 

● Εξ αποστάσεως εκπαίδευση  

● Προτάσεις διδασκαλίας για την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων.  
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● Προτάσεις και εργαλεία για την εξ αποστάσεως διδασκαλία στα μαθήματα του τομέα 

Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος των ΕΠΑ.Λ. 

● Σύγχρονες ενημερωτικές - επιμορφωτικές τηλε-συναντήσεις εκπαιδευτικών 

Πληροφορικής Δυτικής Ελλάδας για την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  

● Ενημερωτική-επιμορφωτική τηλε-συνάντηση εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ86) οι 

οποίοι διδάσκουν το πανελλαδικά εξεταζόμενο μάθημα της Πληροφορικής.  

● Ενημερωτική τηλε-συνάντηση διδασκόντων ΕΠΑ.Λ. στα μαθήματα Δίκτυα 

Υπολογιστών & Προγραμματισμός Υπολογιστών.  

● Αξιοποίηση των διαδικτυακών υπηρεσιών του Ψηφιακού Σχολείου στη 

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

● Ιστοσεμινάριο με θέμα «Αξιοποίηση του Ψηφιακού Σχολείου στη διδασκαλία 

Γεωγραφίας-Γεωλογίας». 

● Ενημέρωση στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Γενικού Λυκείου.  

● Η Κοινωνιολογία ως εξεταζόμενο μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις.  

● Ενημέρωση - υποστήριξη των εκπαιδευτικών Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ05) σχετικά με την  

εξ αποστάσεως σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.  

● Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο για την παιδαγωγική αξιοποίηση της 

πλατφόρμας η τάξη (e-class) στην εποχή του COVID 19. 

● Αξιοποίηση της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e -me για τη στήριξη της 

ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

● Ψηφιακό Σχολείο και Φωτόδεντρο. 

● Χρήση της εφαρμογής Skype και Skype for business για την σύγχρονη εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση και επικοινωνία. 

● Κλίμακα και χάρτες: μια STE(A)M προσέγγιση. 

● Βασικές αρχές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

● Θεατρική Αγωγή και εξ αποστάσεως διδασκαλία-Σημεία σύγκλισης και απόκλισης. 

● Επιστημονική υποστήριξη εκπαιδευτικών Θεατρικής Αγωγής στην Ειδική Αγωγή: α) 

ανατροφοδότηση από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση: εκπαιδευτικοί, παιδιά, γονείς, 

β) διδακτικές εφαρμογές θεατρικής αγωγής-διαθεματική/διεπιστημονική 

προσέγγιση, γ) δημιουργία δικτύου εκπαιδευτικών. 

● Η δημιουργική γραφή σε διάλογο με την θεατρική διαδικασία. 

● Η Ιστορία επί σκηνής-Σχεδιάζοντας μία παράσταση με εκπαιδευτικό δράμα.  

● Υποστήριξη εκπαιδευτικών Εφαρμοσμένων Τεχνών για την εξ αποστάσεως 



49 

 

εκπαίδευση. 

● Σεμινάρια εξ αποστάσεως στην Κοινωνιολογία, με εκπαιδευτικούς της περιφέρειας 

Δυτ. Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων νήσων. 

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

πολλά  γνωστικά αντικείμενα, όπως: στην Πληροφορική σε Δημοτικά και Γυμνάσια, στις 

Φυσικές Επιστήμες στα Γ.Ε.Λ., στις Κοινωνικές Επιστήμες στα Γ.Ε.Λ., στην Οικονομία-

Διοίκηση-Λογιστική στα ΕΠΑ.Λ., στα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο, στη Φιλοσοφία, στη 

Νεοελληνική Γλώσσα, στα Αρχαία Ελληνικά, στην Ιστορία, στα μαθήματα Ξένων 

Γλωσσών (Γερμανικά, Γαλλικά, Αγγλικά), καθώς επίσης και διαθεματικές δειγματικές 

διδασκαλίες, όπως Χημεία και Βιολογία, Μαθηματικά και Γλώσσα, Μαθηματικά και 

Μουσική, Μαθηματικά, Ιστορία και Θρησκευτικά, Μαθηματικά και Φυσική Αγωγή: 

Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στα ΕΠΑ.Λ.  

 

Σεμινάρια μεσαίας και μακράς διάρκειας 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-2020 σχεδιάστηκαν, επίσης, σεμινάρια 

μεσαίας διάρκειας με τη μέθοδο μεικτής επιμόρφωσης (με συναντήσεις δια ζώσης, 

μελέτη από απόσταση και εφαρμογή δραστηριοτήτων στη σχολική  μονάδα). Τα τρία 

σεμινάρια υλοποιήθηκαν μερικώς από τους εκπαιδευτικούς, ενώ το τέταρτο δεν 

υλοποιήθηκε λόγω αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.  

● Σεμινάριο επιμόρφωσης (35 ωρών) εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης 

(ΠΕ60) με θέμα: «Η διαχείριση κρίσεων στην τάξη του Νηπιαγωγείου» (υλοποιήθηκε 

μερικώς και προγραμματίζεται να επαναληφθεί το επόμενο σχολικό έτος). 

● Σεμινάριο επιμόρφωσης (35 ωρών) εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης 

(ΠΕ60) με θέμα: «Η γλώσσα στο Νηπιαγωγείο μέσα από καινοτόμες διαδικασίες» 

(υλοποιήθηκε μερικώς και προγραμματίζεται να επαναληφθεί το επόμενο σχολικό 

έτος). 

● Σεμινάριο επιμόρφωσης (35 ωρών) εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΕ70)  

με θέμα «Εφαρμογή Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας στις τάξεις του Δημοτικού 

Σχολείου» (υλοποιήθηκε μερικώς και προγραμματίζεται να επαναληφθεί το 

επόμενο σχολικό έτος). 

● Σεμινάριο επιμόρφωσης (40 ωρών) εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ86) και άλλων 

Ειδικοτήτων με θέμα την υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 



50 

 

εκπαιδευτικές ανάγκες για τη συνεκπαίδευση – συμπερίληψή τους (οργανώθηκε 

αλλά δεν υλοποιήθηκε, αντί αυτού οργανώθηκε ένα σύντομο 4ωρο σεμινάριο σε 

συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας).  

● Κύκλος εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων (webinars) για τη σύγχρονη και 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία (10 ωρών) με θέμα: «Βασικές αρχές και 

εργαλεία αξιοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση». 

● Κύκλος εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων (webinars) για τη σύγχρονη και 

ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία (8 ωρών) με θέμα: «Διδακτική μεθοδολογία 

και εργαλεία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη διδασκαλία των φιλολογικών 

μαθημάτων».   

 

8.2. Επιμορφωτικές δράσεις ευρείας κλίμακας, για όλη την 
εκπαιδευτική κοινότητα με εξ αποστάσεως διαδικασίες 

 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενημέρωσης της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης -και όχι μόνο-, οργανώθηκαν ευρείας κλίμακας 

επιμορφωτικές δράσεις με τεχνικές εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Οργανώθηκαν 

δράσεις με τη μορφή ιστοσεμιναρίων και τηλε-ημερίδων, στις οποίες είχαν τη 

δυνατότητα να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί τόσο από την Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας όσο 

και από όλη την επικράτεια. Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2019 -

2020 είναι οι ακόλουθες:  

Τηλε-ημερίδες  

● ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σχολική 

πραγματικότητα», Σάββατο-Κυριακή 25-26/04/2020 

(https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1900).  

Με πρωτοβουλία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας και τη συνεργασία δεκαοκτώ (18) 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ της χώρας πραγματοποιήθηκε τηλε-διημερίδα στις 25-26 Απριλίου με θέμα 

«Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σχολική πραγματικότητα» μέσω του παγκόσμιου 

ιστού σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης και παράλληλα απευθείας μετάδοση (live -

streaming) μέσω συνδέσμων από το YouTube και το Facebook. Η τηλε-διημερίδα 

αποτέλεσε ένα βήμα ακαδημαϊκού-εκπαιδευτικού διαλόγου και παρουσίασης 

επιστημονικών δεδομένων, αναλύσεων, θεωρητικών μελετών, καλών διδακτικών 

πρακτικών και εφαρμογών, σχετικών με την  εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη σχολική 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1900
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πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο αναδείχθηκαν οι ποικίλες πτυχές, οι 

διαφορετικές απόψεις και δυνατότητες της εξ αποστάσεως σύγχρονης και 

ασύγχρονης διδασκαλίας, οι προβληματισμοί που αναδύονται από την εφαρμογή 

της στο σχολείο σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, αλλά και οι δυνατότητες 

αξιοποίησής της ως συμπληρωματικού εργαλείου στο σχολείο μετά την κρίση.  

 

Κατά τη διάρκεια τηλεδιασκέψεων σε 

εικονικές αίθουσες παρουσιάστηκαν 

έντεκα (11) κεντρικές ομιλίες και εννέα 

(9) διδακτικές πρακτικές, από 

προσκεκλημένους ομιλητές υψηλού 

κύρους: διδάσκοντες σε πανεπιστήμια 

στο αντικείμενο της  εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής 

τεχνολογίας, Συντονιστές Εκπαιδευτικού 

Έργου (Σ.Ε.Ε.), ειδικούς επιστήμονες και 

εκπαιδευτικούς. Τη δεύτερη ημέρα 

παρουσιάστηκαν εβδομήντα εννέα (79) 

αναρτημένες εργασίες που υποβλήθηκαν 

στο Ψηφιακό Αποθετήριο Διδακτικών Πρακτικών-Εισηγήσεων και συζητήθηκαν σε 

έντεκα παράλληλες συνεδρίες (σε αίθουσες τηλε-διασκέψεων Webex events με τη 

συμμετοχή εκατοντάδων συμμετεχόντων σε καθεμία από αυτές). Στη θετική 

αποτίμηση της τηλε-διημερίδας, όπως αποτυπώθηκε στο σχετικό ερωτηματολόγιο 

που συμπλήρωσαν ηλεκτρονικά 8.782 συμμετέχοντες, αξίζει να προστεθούν τα 

ακόλουθα: 

o Η αθρόα διαδικτυακή συμμετοχή 65.888 συμμετεχόντων στο δωμάτιο 

τηλεδιάσκεψης και στην απευθείας live-streaming μετάδοση από παράλληλα 

κανάλια μετάδοσης (YouTube, F/B, esos.gr, Ομάδα Εκπαιδευτικού Υλικού 

Εκπαιδευτικών Κύπρου).  

o Η ποικιλία προέλευσης των εκπαιδευτικών ως προς την βαθμίδα, την ιδιότητα 

και την γεωγραφική κατανομή (την τηλε-διημερίδα παρακολούθησαν 

εκπαιδευτικοί των τριών βαθμίδων και στελέχη της εκπαίδευσης από όλη την 

Ελλάδα και 30 χώρες του εξωτερικού: Κύπρος, Γερμανία, Γαλλία, Μ. Βρετανία, 
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Βέλγιο, Ουκρανία, Ρουμανία, Τουρκία, ΗΠΑ, Αργεντινή Ν. Αφρική, Καζακστάν, Ν. 

Κορέα, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία κ. ά.). 

Επισημαίνεται τέλος, ότι στην τηλε-διημερίδα συμμετείχαν και απηύθυναν 

χαιρετισμό κατά την πρώτη ημέρα η Υφυπουργός Υ.ΠΑΙ.Θ. κ. Ζαχαράκη Σ., ο 

Υπουργός Παιδείας Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου κ. Προδρόμου 

Π., ο Πρόεδρος Ε.Α.Π. κ. Ζώρας Οδ., ο Π.Δ.Ε. Δυτ. Ελλάδας κ. Γιαννόπουλος Κ., ο 

Π.Δ.Ε. Κ.  Μακεδονίας κ. Κόπτσης Αλ.   

Κατά τη δεύτερη ημέρα της τηλε-διημερίδας απηύθυναν χαιρετισμό ο Βουλευτής 

Αχαΐας, π. Υπουργός Παιδείας & Θρησκευμάτων και π. Πρωθυπουργός Ελληνικής 

Δημοκρατίας κ. Παπανδρέου Γ., ο Βουλευτής Α΄ Αθήνας και π. Υπουργός Παιδείας 

και Θρησκευμάτων κ. Φίλης Ν., ο Π.Δ.Ε. Αττικής κ. Κόσυβας Γ., ο Π.Δ.Ε. Κρήτης κ. 

Καρτσωνάκης Ε., ο Πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος κ. Κικινής 

Θ.. Το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών, οι περιλήψεις, οι διαφάνειες και τα video 

από τις παρουσιάσεις της τηλε-διημερίδας είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της 

εκδήλωσης:  https://pekesexae2020.pdekritis.gr/  

(Πηγή: απόσπασμα από το δελτίου τύπου της Οργανωτικής επιτροπής) 

Επίσης στον σύνδεσμο https://drive.google.com/file/d/1gLJj6DZ7-

FXp9TfTRDJkLk8IL5Q6kPB2/view?fbclid=IwAR0PXe4E5CgVnT9wK1h2u5J-

C4J1S_r7VjKIdVYXcq42XLg5SfGYFk02ulg διατίθεται με ελεύθερη πρόσβαση Τόμος 

Πρακτικών της τηλε-διημερίδας σε εκδόσεις από το Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και 

εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (Ε.Δ.Α.Ε.) και το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας. 

Λεπτομερές δελτίο αξιολόγησης της τηλε-διημερίδας περιλαμβάνεται στον Τόμο 

Πρακτικών καθώς και στο Παράρτημα Δ της Έκθεσης Απολογισμού (Βλ. 

Παράρτημα Δ, σ. 74).  

● Ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις του Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης 

για τους εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης των σχολικών μονάδων Π.Δ.Ε. 

Δυτικής Ελλάδας, με θέμα, «Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης και 

προγραμματισμός της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για την τρέχουσα περίοδο  - 

Βασικές αρχές στην παιδαγωγική της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης». Οι 

τηλεδιασκέψεις πραγματοποιήθηκαν στις 29-4-2020 για τους εκπαιδευτικούς των 

Τμημάτων Ένταξης των σχολικών μονάδων Αχαΐας και στις 30-4-2020 για τους 

εκπαιδευτικούς των Τμημάτων Ένταξης των σχολικών μονάδων Αιτ/νίας & Ηλείας. 

Συμμετείχαν, επίσης, σε αυτές οι Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 της κάθε Π.Ε., καθώς και οι 

https://pekesexae2020.pdekritis.gr/
https://drive.google.com/file/d/1gLJj6DZ7-FXp9TfTRDJkLk8IL5Q6kPB2/view?fbclid=IwAR0PXe4E5CgVnT9wK1h2u5J-C4J1S_r7VjKIdVYXcq42XLg5SfGYFk02ulg
https://drive.google.com/file/d/1gLJj6DZ7-FXp9TfTRDJkLk8IL5Q6kPB2/view?fbclid=IwAR0PXe4E5CgVnT9wK1h2u5J-C4J1S_r7VjKIdVYXcq42XLg5SfGYFk02ulg
https://drive.google.com/file/d/1gLJj6DZ7-FXp9TfTRDJkLk8IL5Q6kPB2/view?fbclid=IwAR0PXe4E5CgVnT9wK1h2u5J-C4J1S_r7VjKIdVYXcq42XLg5SfGYFk02ulg
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Προϊστάμενοι του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας και του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας αντίστοιχα.  

● Επιμορφωτική τηλε-ημερίδα για τις Νηπιαγωγούς της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, στις 

29 Ιουνίου 2020 με θέμα: «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Νηπιαγωγείο», η οποία 

πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία των Σ.Ε.Ε. Π.Ε.60 της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας 

και είχε ως σκοπό την ευρύτερη ενημέρωση των Νηπιαγωγών για συγκεκριμένα 

εργαλεία και τεχνικές που μπορούν να αξιοποιούν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 

στο Νηπιαγωγείο. Στην τηλε-ημερίδα συμμετείχε ο Σ.Ε.Ε. Πληροφορικής (ΠΕ86 του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας ως ομιλητής, καθώς και εκπαιδευτικοί με ειδίκευση αλλά 

και εμπειρία στις Τ.Π.Ε. και στην ευρύτερη αξιοποίησή τους στην Προσχολική 

Εκπαίδευση. Παρουσιάστηκαν, επίσης, καλές πρακτικές από Νηπιαγωγούς. 

 

Ιστο-Σεμινάρια (Webinars) 

● «Υποτιτλισμός βίντεο, ανάρτηση σε video-server και διαμοίρασή του» 

(https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1623) 

● «Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα. Εφαρμογή στην εκπαίδευση και 

στις νέες τεχνολογίες» (https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1709) 

● «Προσωπικά δεδομένα και κοινωνικά δίκτυα» 

(https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1675) 

● «Αξιοποίηση της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me για την στήριξη της 

ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» 

(https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1846) 

● «Ο εκπαιδευτικός ως τεμπέλης και ανειδίκευτος στην εποχή του Covid-19: μύθοι και 

πραγματικότητα» (https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1875) 

● «Τα πρώτα βήματα στην πλατφόρμα e-Me: δημιουργία τάξης, ανάρτηση υλικού, 

ανατροφοδότηση» (https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1875) 

● «Παιδαγωγική αξιοποίηση της ψηφιακής πλατφόρμας η-τάξη του ΠΣΔ (e-class) στην 

εποχή Covid 19» (https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1875) 

● «Η χρήση και αξιοποίηση της πλατφόρμας WEBEX Meeting από  τον εκπαιδευτικό» 

(https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1875)  

 

 
9. Επιμορφωτικές δράσεις για στελέχη εκπαίδευσης 
 

Οργανώθηκαν περισσότερες από εκατό (100) επιμορφωτικές συναντήσεις σε επίπεδο 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1623
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1709
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1675
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1846
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1875
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1875
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1875
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1875
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ενότητας σχολικών μονάδων ή Περιφερειακής Ενότητας κάθε Σ.Ε.Ε. με τους 

Προϊστάμενους και τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και Ε.Κ. ευθύνης τους. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες θεματικές: 

Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
 

● Συζήτηση επί του προγραμματισμού των Νηπιαγωγείων με τις Προϊστάμενες των 

σχολικών μονάδων με κατάθεση ερωτημάτων.  

● Συνάντηση συνεργασίας με Προϊστάμενες Νηπιαγωγείων για θέματα διοικητικής 

διαχείρισης της σχολικής μονάδας, καθώς και επικοινωνίας και υποστήριξης από 

τα Κ.Ε.Σ.Υ..  

● Τηλεδιάσκεψη Διευθυντών: η νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα, τα 

προβλήματα, τα διλήμματα, αλλαγές και προοπτικές.  

● Επιμορφωτικά σεμινάρια Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας 

Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικού 

εκφοβισμού». 

● Τηλε-διασκέψεις με Διευθυντές σχολείων παιδαγωγικής ευθύνης Σ.Ε.Ε.. 

● Εξ αποστάσεως σύγχρονες συναντήσεις συνεργασίας ομάδων Διευθυντών μέσω 

της πλατφόρμας Webex Meetings. 

● Διαμόρφωση επιμορφωτικής πολιτικής σχολικών μονάδων 2019-2020. 

● Βιωματικό εργαστήριο «H διαχείριση των ζητημάτων της σχολικής 

καθημερινότητας και η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών: προβλήματα 

και πρακτικές αντιμετώπισης» σε συνεργασία με τη Συνήγορο του παιδιού και 

την υποστήριξη των Αρσακείων Σχολείων Πάτρας. 

 

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

10.1. 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. 

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 η Επιτροπή πραγματοποίησε τις προβλεπόμενες 

τριμηνιαίες συναντήσεις με τα τέσσερα Κ.Ε.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, -με εξαίρεση 

την περίοδο της πανδημίας- προκειμένου να συζητηθούν θέματα προγραμματισμού, 

αλλά και τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν στη λειτουργία τους. Ειδικότερα, έμφαση 
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δόθηκε στη συνεργασία με τον Σύλλογο Προσωπικού του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας, ο οποίος 

λειτούργησε σταδιακά εντός του 2020 λόγω προβλημάτων εξοπλισμού και κτηριακής 

υποδομής. 

Για την καλύτερη οργάνωση της εξ αποστάσεως υποστήριξης των μαθητών και των 

γονέων τους στο διάστημα κατά το οποίο τα Σχολεία δεν λειτουργούσαν 

πραγματοποιήθηκε μια τηλεδιάσκεψη με τους Προϊστάμενους όλων των Κ.Ε.Σ.Υ. της 

Δυτικής Ελλάδας με τη συμμετοχή και του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Κ. 

Γιαννόπουλου. 

Σε ό,τι αφορά το έργο των Κ.Ε.Σ.Υ., παρατίθενται οι εκθέσεις αποτίμησης που 

κατατέθηκαν από τους Προϊστάμενους των δομών στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας (βλ. 

Παραρτήματα Ε, ΣΤ, Ζ και Η, σσ. 91-140).  

 

10.2. Συνεργασία με τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2019-2020 υπήρξε επικοινωνία και έγιναν 

συναντήσεις του Σ.Ε.Ε. για την Αειφορία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας με τις 

διευθύνσεις και τις παιδαγωγικές ομάδες των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

(Κ.Π.Ε.) Κλειτορίας Αχαΐας, Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας και Κρεστένων Ηλείας και  υπήρξε 

ανταλλαγή απόψεων γύρω από θέματα εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας τους. 

Όπως καταδείχθηκε, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για τρία Κ.Π.Ε. της Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας τα οποία είναι γεωγραφικά απομακρυσμένα, τα προβλήματα τα οποία 

οι διευθύνσεις και οι παιδαγωγικές ομάδες τους αντιμετωπίζουν είναι κοινά. Η σχολική 

χρονιά 2019-2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά για τα Κ.Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής 

Ελλάδας. Κατά γενική ομολογία, η χρηματοδότηση των Κ.Π.Ε. ήταν προβληματική και η 

υποστήριξη (από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής, έμψυχου δυναμικού, 

χρηματοδότησης, αλλά και από άποψη διαγραφόμενων προοπτικών) των διευθύνσεων 

των Κ.Π..Ε και των παιδαγωγικών ομάδων τους, ίσως όχι η καλύτερη δυνατή. Το γεγονός 

ότι δεν ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις των διευθύνσεων των Κ.Π.Ε. και των παιδαγωγικών 

ομάδων τους αποτέλεσε σε έναν βαθμό αίτιο αβεβαιότητας και ανασταλτικό παράγοντα 

επιχείρησης στρατηγικού σχεδιασμού. Τα προγράμματα επισκέψεων των μαθητών στα 

Κ.Π.Ε., τόσο από τοπικές γεωγραφικές περιοχές όσο και από άλλες περιφέρειες της 

χώρας, καταρτίστηκαν με επιφυλάξεις, όχι μόνο λόγω μιας διάχυτης αβεβαιότητας και 

προβλημάτων χρηματοδότησης, αλλά και λόγω της συγκυρίας της πανδημίας, η οποία 
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εκ των πραγμάτων στέρησε από τους μαθητές τις δυνατότητες βιωματικής μάθησης στα 

Κ.Π.Ε. με διδασκαλίες «στο πεδίο».  

 

10.3. Συνεργασία με τα Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών 
(Ε.Κ.Φ.Ε.) 

Πραγματοποιήθηκαν πέντε (5) επιμορφωτικές δράσεις (από μια σε κάθε Ε.Κ.Φ.Ε.) για 

τους εκπαιδευτικούς Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) κατόπιν διερεύνησης των 

επιμορφωτικών αναγκών, ταυτόχρονα με την ενημέρωση για τη νέα ύλη του Λυκείου. Οι 

δράσεις αυτές οργανώθηκαν από τους Σ.Ε.Ε. Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) και 

συμμετείχαν οι υπεύθυνοι και το προσωπικό των Ε.Κ.Φ.Ε.,  καθώς και εκπαιδευτικοί 

αυξημένων προσόντων. 

Κατά τη διάρκεια του έτους υπήρχε συνεχής επικοινωνία, υποστήριξη, ανταλλαγή 

απόψεων και πρακτικών, από κοινού σχεδιασμός, προγραμματισμός δράσεων αλλά και 

αναζήτηση πόρων. 

Στο τέλος του σχολικού έτους πραγματοποιήθηκε συλλογή και αποτίμηση των εκθέσεων 

λειτουργίας των Ε.Κ.Φ.Ε. ευθύνης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας (βλ. Παράρτημα Θ, σ. 

141). Ένας σοβαρός προβληματισμός που αποτυπώθηκε στις συναντήσεις αφορούσε 

στο πώς θα ανταποκριθούν τα Ε.Κ.Φ.Ε. υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς και τα 

σχολεία σε ενδεχόμενο νέας αναστολής λειτουργίας των σχολείων, συνδυάζοντας την εξ 

αποστάσεως με την πειραματική διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.  

 

10.4. Συνεργασία με τους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής και Σχολικού 
Αθλητισμού 

Οι Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α.) , σε συνεργασία με 

τον Σ.Ε.Ε. Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11), ασχολήθηκαν κυρίως με τον προγραμματισμό και την 

οργάνωση των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων και αγώνων στα Δημοτικά, 

Γυμνάσια και Γ.Ε.Λ./ΕΠΑ.Λ. της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας. Λόγω της υγειονομικής 

κατάστασης στην οποία περιήλθε η χώρα μας, αρκετές από αυτές τις δραστηριότητες 

δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν σε όλο το εύρος τους. Επίσης, συνεργασία 

υπήρξε και για τη διεξαγωγή του προγράμματος εκμάθησης της κολύμβησης στα 

Δημοτικά Σχολεία με τους παραπάνω Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής που εκτελούσαν και 

χρέη Συντονιστών Κολύμβησης.  
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10.5. Συνεργασία με Υπεύθυνους Πληροφορικής σε Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης 

Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86) πραγματοποίησε δύο (2) 

συναντήσεις με τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 

και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, όπου έχουν 

τοποθετηθεί  με τριετή θητεία στο Τμήμα Δ ́ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών ως 

«Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών».  Από τις Διευθύνσεις στις οποίες δεν 

είχε υπάρξει ενδιαφέρον για απόσπαση από εκπαιδευτικούς και δεν υπάρχουν οι 

αντίστοιχοι Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών συμμετείχαν οι Διοικητικοί 

Υπάλληλοι Προϊστάμενοι των αντίστοιχων τμημάτων. Στις συναντήσεις συζητήθηκαν τα 

προβλήματα της υποστήριξης των σχολείων και διατυπώθηκαν προτάσεις για την 

ενίσχυση και την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους. Από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 

Ελλάδας ζητήθηκε η τεχνική υποστήριξη από τους υπεύθυνους της Αχαΐας ως προς την 

ψηφιακή του υποδομή και τη σύνδεση στο Διαδίκτυο. Επιπλέον, συζητήθηκε η 

υποστήριξη και συνεργασία τους στη διοργάνωση δράσεων του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 

Ελλάδας όπως: το Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας στον Πύργο, στο Αγρίνιο 

και στην Πάτρα, ο Μαθητικός Διαγωνισμός Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής 

Σκέψης «Allan Turing», τα ιστοσεμινάρια (Webinars) και η τηλε-διημερίδα με θέμα «Εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση και σχολική πραγματικότητα». 

 

11.  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 Σ.Ε.Ε. είτε επιμορφωτές άλλων φορέων που προσέφεραν τη 

συνεργασία τους εθελοντικά. Οι αυτο-επιμορφώσεις, που συνδιοργανώθηκαν με 

άλλους φορείς κατά το σχολικό έτος 2019-2020, ήταν οι εξής: 

● Επιμορφωτική συνάντηση για την παρουσίαση και βράβευση των προγραμμάτων 

Erasmus του σχολικού έτους 2018-2019 και παρουσίαση του STEΑMonEdu 

Erasmus+ KA3 Project,  του CHOICE Erasmus+ KA3 Project, και του GEM-IN Erasmus+ 

KA3 Project, σε συνδιοργάνωση με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης 

Δυτικής Ελλάδας και το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου 
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Πατρών. 

● Βιωματικό εργαστήριο «H διαχείριση των ζητημάτων της σχολικής καθημερινότητας 

και η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών: προβλήματα και πρακτικές 

αντιμετώπισης», σε συνεργασία με τη Συνήγορο του παιδιού και την υποστήριξη 

των Αρσακείων Σχολείων Πάτρας. 

● Εκπαιδευτική διημερίδα με θέμα: «Παιδαγωγική και διδακτική συμπερίληψη 

μαθητών προσφύγων», που συνδιοργάνωσαν το 1ο και 2ο Δημοτικά Σχολεία 

Λεχαινών, το Αυτοτελές Τμήμα Προσφύγων του Υ.ΠΑΙ.Θ., το Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 

Ελλάδας και το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του 

Πανεπιστημίου Πατρών, στα Λεχαινά Ηλείας. Η διημερίδα έχει τεθεί υπό την Αιγίδα 

του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης. 

● «Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικού εκφοβισμού», σε συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. 

Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. 

● «Πρόγραμμα Brain Breaks: μικρά διαλείμματα φυσικής δραστηριότητας στην τάξη 

του Νηπιαγωγείου», σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και 

της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η.) Πανεπιστημίου Πατρών (δεν 

ολοκληρώθηκε και θα συνεχιστεί το επόμενο σχολικό έτος).  

● Σύγχρονο εξ αποστάσεως ιστο-σεμινάριο (Webinar) με θέμα: «Προσωπικά 

δεδομένα και κοινωνικά δίκτυα», σε συνεργασία με τη Συνήγορο του παιδιού. 

● Δια ζώσης σεμινάριο και εξ αποστάσεως ιστο-σεμινάριο (Webinar) με θέμα: 

«Πνευματική ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα. Εφαρμογή στην εκπαίδευση και 

στις νέες τεχνολογίες», σε συνεργασία με τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας 

(Ο.Π.Ι.). 

● Επιμορφωτική συνάντηση για στελέχη της εκπαίδευσης με θέμα: «Selfie: εργαλείο 

αναστοχασμού σχολικών μονάδων για την ψηφιακή τεχνολογία», και παρουσίαση 

των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων STEΑMonEdu Erasmus+ KA3 Project,  CHOICE 

Erasmus+ KA3 Project, και GEM-IN Erasmus+ KA3 Project,  σε συνδιοργάνωση με το 

Αρσάκειο Γενικό Λύκειο Πατρών. 

● GRAND PRIX ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 2020 με θέμα: «Όλα για το κλίμα» (οργανώθηκε 

αλλά δεν υλοποιήθηκε. Αναμένεται η ολοκλήρωση το επόμενο σχολικό έτος). 

● Μαθητικός διαγωνισμός ΜΔ-ΜΛΥΣ -1ος Μαθηματικής Λογικής και Υπολογιστικής 

Σκέψης «Alan Turing» 2020 (οργανώθηκε αλλά δεν υλοποιήθηκε και μετατίθεται για 

το επόμενο σχολικό έτος). 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1675
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1675
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1675
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● ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΗΛΕ-ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και σχολική 

πραγματικότητα», σε συνδιοργάνωση με άλλα 18 ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

● Σεμινάριο «Γνωριμία με την παραγωγική μάθηση» που διοργάνωσαν 

η  Κίνηση  «ΠΡΟΤΑΣΗ» με το διεθνές δίκτυο INEPS ( International Network of 

Productive Learning schools and projects) και την υποστήριξη της  Περιφέρειας 

Δυτικής Ελλάδας.  

● Αυτο-επιμόρφωση των Σ.Ε.Ε. με θέμα «Ασφαλής χρήση του Διαδικτύου, Ενημέρωση 

και βιωματικές δραστηριότητες», που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο 

Πρόληψης «Καλλίπολις».  

● Σεμινάριο ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης στην εφαρμογή του 

εκπαιδευτικού υλικού «Εγώ κι Εσύ Δυναμώνουμε Μαζί» και στη διεργασία Ομάδας 

σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» (οργανώθηκε αλλά δεν 

υλοποιήθηκε).  

● Επιμορφωτικό σεμινάριο-ημερίδα αυτο-επιμόρφωσης Σ.Ε.Ε. με θέμα 

«Προχωρημένη διαχείριση φύλλων excel στο MySchool», σε συνεργασία με το 

Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (οργανώθηκε αλλά δεν υλοποιήθηκε). 

● Διάχυση του υλικού της συνάντησης στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας με θέμα 

«Supporting Multilingual Classrooms: Two-Day Workshop» που οργανώθηκε  από το  

ECML σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (αναβλήθηκε 

εξαιτίας της μη λειτουργίας των σχολικών μονάδων). 

● Συνεργασία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας  στο διαθεματικό/διεπιστημονικό 

διδακτικό σενάριο STREAM, «Μαθητικός τύπος: χθες, σήμερα, αύριο», που 

οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από το Γ.Ε.Λ. Ανδρίτσαινας (συντονίστρια σχολική 

μονάδα) και το 5ο Γ.Ε.Λ. Ιλίου.  Οι δράσεις υλοποιήθηκαν δια ζώσης και  εξ 

αποστάσεως. Τα εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα του σεναρίου STREAM είναι: 

Γλώσσα και Λογοτεχνία Α΄ και Β΄ Τάξης, Μαθηματικά Β΄ Τάξης, Ερευνητική Εργασία 

Β΄ Τάξης (Χημεία και Βιολογία Β΄ Τάξης), Πληροφορική Α΄ Τάξης, Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση και Εικαστικά.  

● Συνεργασία με: α) τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Πύργου-Ολυμπίας σε ενημερωτική 

ημερίδα με θέμα: «Νέο Πρόγραμμα Σπουδών Γλώσσας και Λογοτεχνίας στη Γ΄ Γ.Ε.Λ. 

και ενιαίος τρόπος αξιολόγησης», β) τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Αιγιαλείας και 

Καλαβρύτων σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα: «Προτάσεις για τη διδασκαλία του 

γραμματισμού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: το παράδειγμα της Γ΄ Λυκείου» και 
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γ)  τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Αιγιαλείας και Καλαβρύτων σε ενημερωτική ημερίδα 

με θέμα: «Προσεγγίζοντας την Ιστορία από τις πηγές: ανάλυση και σύνθεση των 

πηγών στο πλαίσιο του σχολικού λόγου».  

Επιπροσθέτως, Σ.Ε.Ε. Φιλολόγων (ΠΕ02) συμμετείχαν στη βαθμολόγηση των γραπτών 

στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Euroscola 2019-2020, με βάση τη με αριθμ. πρωτ. 

Φ.50/12818/31-10-2019 απόφαση της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτικής Ελλάδας. 

Σε συνεργασία με Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων υλοποιήθηκαν απογευματινές 

επιμορφωτικές δράσεις με θέματα, όπως: «Οι πρώτες βοήθειες στο σχολείο», 

«Μεταβαίνοντας από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο» και «Σχέσεις γονέων 

παιδιών» (οργανώθηκε αλλά δεν υλοποιήθηκε). 

Οι Σ.Ε.Ε. ΠΕ60 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας διοργάνωσαν, σε συνεργασία με 

την Π.Δ.Ε. Δυτικής Αχαΐας, επιμόρφωση των Νηπιαγωγών  των ενοτήτων τους για να 

συμμετάσχουν στον «Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για 

μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Οργανισμού 

Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης WRO Hellas – Ολυμπιάδα Εκπαιδευτικής 

Ρομποτικής World Robot Olympiad (W.R.O.)ΤΜ - σχ. έτ. 2019-2020». 

Οι Σ.Ε.Ε. Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) συμμετείχαν στην επιστημονική επιτροπή των 

παρακάτω διαγωνισμών: 

● 25ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Αστρονομίας και Διαστημικής, 03 

Δεκεμβρίου 2019. 

● EUSO 2020 - Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τη συμμετοχή στην 18η  

Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών, 7/12/2019. 

● 17ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Βιολογίας 2020-Διεθνής Ολυμπιάδα Βιολογίας, 

1/2/2019. 

● 34ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας - Ολυμπιάδα Χημείας 2020, 28/ 

3/2020 (οργανώθηκε αλλά δεν υλοποιήθηκε). 

● Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής Αριστοτέλης 2020, 7/3/2020 (οργανώθηκε αλλά 

δεν υλοποιήθηκε). 

 

12.  Δυσκολίες και εμπόδια στη λειτουργία του θεσμού 

Κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας της δομής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

επισημάνθηκαν δυσλειτουργίες και προβλήματα  τα οποία δεν κατέστη δυνατόν να 
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επιλυθούν. 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 στον ρόλο και στις αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. 

Μετά από  δύο χρόνια λειτουργίας, οι Σ.Ε.Ε. εξακολουθούν να μην έχουν γραφεία 

και βέβαια τον απαραίτητο εξοπλισμό (Η/Υ, τηλέφωνα, αναλώσιμα), προκειμένου να 

επιτελούν στοιχειωδώς το έργο τους όπως: να πραγματοποιούν συναντήσεις 

συνεργασίας με φορείς, εκπαιδευτικούς, συλλόγους γονέων ή και μεμονωμένους 

γονείς.   

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 Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας. Η έλλειψη οικονομικής 

αυτονομίας και η μη χρηματοδότηση του φορέα για τα λειτουργικά του έξοδα και 

για την οργάνωση επιμορφωτικών δράσεων έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και σήμερα 

να αναζητούνται αναλώσιμα από τις Διευθύνσεις 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 τρεις (3) εκπαιδευτικοί, των οποίων η διάθεση λήγει στις 30 Ιουνίου. 

Αυτό έχει 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). 

5. H έλλειψη πρόβλεψης επιμορφωτικού χρόνου για τους εκπαιδευτικούς της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικότατο εμπόδιο της υποστήριξής 

τους και της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Ο προβλεπόμενος χρόνος  κατά το 

τελευταίο δεκαήμερο του Ιουνίου και κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 

δεν επαρκεί, διότι πριν από τον Οκτώβριο δεν έχουν ολοκληρωθεί οι τοποθετήσεις 
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και διαθέσεις από τα ΠΥΣΔΕ, ενώ τον Ιούνιο υπάρχει πλήρης απασχόληση των 

εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λόγω της υποστήριξης που παρέχουν, 

μέσα από διάφορους ρόλους και αρμοδιότητες, στη διεξαγωγή των  πανελλαδικών 

εξετάσεων και στη λειτουργία των Βαθμολογικών Κέντρων. 

6. 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.). 

7. 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). 

8. 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), μείωσε τις δυνατότητες άμεσης ενημέρωσης, 

παιδαγωγικής εποπτείας και υποστήριξης από τους Σ.Ε.Ε.. 

9. 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 

υποχρέωσής του να ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Σ.Ε.Ε..  

10.  Η συλλογική λειτουργία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ., στις περιπτώσεις εκείνες που υφίσταται 

μεγάλος αριθμός Σ.Ε.Ε. (περισσότεροι από 20 ανά ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), οδήγησε σε διαδικασίες 

λήψης απόφασης και παραγωγής έργου πολύ χρονοβόρες παρά τις καλές προθέσεις 

και τις συνεχείς και εντεινόμενες προσπάθειες όλων των μελών του. 

11.  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. Επιπλέον, κατέστησε απαγορευτική τη δυνατότητα άμεσης 

επαφής και συνεργασίας με Συλλόγους Γονέων και μεμονωμένους γονείς για 
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επίλυση θεμάτων, καθώς οι γονείς δεν μπορούσαν να διανύσουν τόσα χιλιόμετρα 

για να επισκεφθούν την έδρα του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. για συνεργασία με τους Σ.Ε.Ε.. 

12.  Η ανάθεση των καθηκόντων του Οργανωτικού Συντονιστή σε έναν Σ.Ε.Ε. χωρίς 

ταυτόχρονη απαλλαγή από τα καθήκοντα της ειδικότητάς του έχει ως αποτέλεσμα 

την παρεμπόδιση της επαρκούς υποστήριξης και των δύο παράλληλων ρόλων του. 

Αντίστοιχη είναι και η δυσκολία για τον Αναπληρωτή Οργανωτικό Συντονιστή στα 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. που απαρτίζονται από μεγάλο αριθμό Σ.Ε.Ε..  

13.  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 Σ.Ε.Ε. 

αναλωνόταν σε γραμματειακό έργο (π.χ., συγκέντρωση στοιχείων, σύνταξη 

εγγράφων, αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων κ.τ.λ.).  

14.  Η έλλειψη υποδομών για συστηματική εξ αποστάσεως επικοινωνία και επιμόρφωση 

με τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς της Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας, 

υπονομεύει την αποτελεσματική λειτουργία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ., την αξιοποίηση στο 

έπακρο των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τ.Π.Ε. και τη διάχυση της γνώσης και 

εμπειρίας των Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας στην εκπαιδευτική κοινότητα.  

 

 

13.  Προτάσεις βελτίωσης των θεσμών επιστημονικής και παιδαγωγικής 
υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 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 μόνιμου προσωπικού, η πρόβλεψη θέσεων απόσπασης και 
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διάθεσης με τριετή θητεία κατ’ 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 Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση στους κλάδους ΠΕ60 και ΠΕ70) επαρκούς επιμορφωτικού χρόνου. 

Συγκεκριμένα, προτείνονται δύο (2) τουλάχιστον 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 Διευθυντή της σχολικής μονάδας. Επιπλέον, 

προτείνεται να επανέλθει ως επιμορφωτικός χρόνος το δίωρο (12:00-14:00) στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση που ίσχυε και καταργήθηκε με το Π.Δ. 79/2017. 

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

νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς ή/και τους έχοντες λιγότερα από τρία χρόνια 

υπηρεσίας και β) 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 δημιουργίας και 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 
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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.  

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 των 25 χιλιομέτρων (50 μετ’ 

επιστροφής) αντί μόνον των άνω των 50 χιλιομέτρων  (100 μετ’ επιστροφής), που 

ισχύει σήμερα, καθώς και η δυνατότητα διαδοχικών μετακινήσεων σε περισσότερες 

προορισμούς την ίδια ή σε συνεχόμενες ημέρες.  

12.  Όσον αφορά στις μετακινήσεις Σ.Ε.Ε. μεταξύ των Περιφερειακών Διευθύνσεων 

Εκπαίδευσης, η διαδικασία χρήζει αναμόρφωσης, σύμφωνα  με το Υπόμνημα που 

υποβλήθηκε από 30/8/2019 στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής 

Ελλάδας (Βλ. Παράρτημα Β, σ. 69).   

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 
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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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Παράρτημα Α 

Πλαίσιο Σχεδίου Δράσης του ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής  Ελλάδας  

περιόδου Μαρτίου – Μαΐου 2020 

Α. Εισαγωγή 

Από τις αρχές του Μαρτίου 2020 η χώρα μας βρίσκεται στη δίνη μιας πρωτόγνωρης πανδημίας 
που απειλεί άμεσα ζωτικές δομές της κοινωνίας μας. Επιμέρους τομείς, όπως δημόσια υγεία και 
οικονομία, πλήττονται άμεσα και η λήψη προληπτικών μέτρων από την Πολιτεία κατέστη 
επιβεβλημένη. Στα πλαίσια των μέτρων προστασίας του πληθυσμού αποφασίστηκε η αναστολή 
λειτουργίας των σχολικών μονάδων και η σταδιακή εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 
Το εγχείρημα, επιβεβλημένο από τις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε, απαιτεί 
συντονισμένες προσπάθειες σε πολλά επίπεδα και συνεκτίμηση πολλών παραμέτρων.  

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, έχοντας επίγνωση της αποστολής του,  σχεδιάζοντας 
συλλογικά  και υποστηρίζοντας συνεργατικά - διεπιστημονικά τη σχολική κοινότητα, προχώρησε 
άμεσα στην ανάληψη πρωτοβουλιών υποστήριξης των σχολικών μονάδων της περιοχής 
ευθύνης του, αλλά και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας. Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. αναπροσαρμόζοντας 
τον ετήσιο προγραμματισμό του, αναδιαμορφώνει τους στόχους και τις δράσεις του 
αποσκοπώντας να καλύψει τις νέες επιτακτικές ανάγκες που  προέκυψαν. Ειδικότερα, 
αποφασίζει τη διαμόρφωση βραχυπρόθεσμου σχεδιασμού, για το τρίμηνο Μαρτίου, Απριλίου, 
Μαΐου 2020, προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες και άμεσες ανάγκες που καλούνται να 
αντιμετωπίσουν οι σχολικές κοινότητες της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας. Ο σχεδιασμός εξειδικεύεται 
ως προς τους άξονες δράσης του στις επόμενες ενότητες και χαρακτηρίζεται από ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα στα νέα δεδομένα που διαρκώς προκύπτουν. Η Ολομέλεια του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Δυτικής Ελλάδας παρακολουθεί την υλοποίησή του και, ανάλογα με τη διαμορφούμενη 
κατάσταση, δύναται να προχωρήσει στις απαραίτητες τροποποιήσεις.    

 Β. Κύριοι άξονες σχεδίου δράσης 

Το  ΠΕ.ΚΕ.Σ. Δυτικής  Ελλάδας  ανέπτυξε ευθύς εξαρχής μια στρατηγική τριών επιπέδων 
προκειμένου να υποστηρίξει τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικούς και 
γονείς).  

• Σε ένα πρώτο επίπεδο ο τρόπος εργασίας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
τροποποιείται με βάση τις συνθήκες που απορρέουν από την εξέλιξη της πανδημίας ως 
εξής: 

α) Οργανώνεται ο τρόπος λειτουργίας του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας εξ αποστάσεως, με 
τηλεργασία των Σ.Ε.Ε. και τηλεδιασκέψεις σε επίπεδο Ολομέλειας και Ομάδων Εργασίας.  

β) Σχεδιάζεται και υλοποιείται ο συντονισμός των Ομάδων Υποστήριξης για Εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση ανά ενότητα σχολικών μονάδων των Σ.Ε.Ε., με στόχο την προαιρετική ενδοσχολική 
επιμόρφωση στη χρήση των προτεινόμενων από το Υ.ΠΑΙ.Θ. πλατφορμών. 

γ) Δημιουργείται και εμπλουτίζεται διαρκώς μία δεξαμενή επιμορφωτών (Σ.Ε.Ε. με εξειδίκευση 
στις Τ.Π.Ε., εκπ/κοί ΠΕ86, επιμορφωτές Β΄ επιπέδου κ.λπ.) οι οποίοι δηλώνουν εθελοντικά 
συμμετοχή στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα που άπτονται της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης.  
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δ) Οργανώνεται πλαίσιο συνεργασίας και επιμόρφωσης μέσω τηλεδιασκέψεων των Σ.Ε.Ε. με 
Διευθυντές, Προϊσταμένους και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων στο πλαίσιο 
Παιδαγωγικής και Επιστημονικής καθοδήγησης.  

• Σε ένα δεύτερο επίπεδο παρέμβασης στον ιστότοπο που διατηρεί το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Δυτικής Ελλάδας (https://blogs.sch.gr/pekesde), περιέλαβε τη δημιουργία και 
υποστήριξη των ακόλουθων δύο ιστοσελίδων με αποκλειστικό περιεχόμενο την εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση, προκειμένου να ενημερωθεί η σχολική κοινότητα: 

α) Τη σελίδα «ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΟΔΗΓΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ & ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ» 
(https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1825) η οποία αποσκοπεί στην υποστήριξη – 
βοήθεια, από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, των Ομάδων Υποστήριξης των σχολείων 
και των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αποτίμηση της εξ 
αποστάσεως (σύγχρονης και ασύγχρονης) εκπαίδευσης. 
β) Τη σελίδα «Τηλεργασία – Τηλε-Ολομέλεια | Υλικό για Εκπαίδευση & Επιμόρφωση 
από Απόσταση» (https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1813), με στόχο την 
επιμόρφωση  και την υποστήριξη από απόσταση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και 
των γονέων τους παραθέτοντας πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό (οδηγούς και βίντεο) για 
τη βήμα-βήμα εξοικείωση με τις πλατφόρμες ασύγχρονης και σύγχρονης εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης.  

 

γ) Τις σελίδες «Δημοτικό – Υλικό Διδασκαλίας από Απόσταση» 
(https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1886) και «Προσχολικής Εκπαίδευσης Δράσεις» 
(https://64ppa.blogspot.com/) με στόχο την υποστήριξη των εκπαιδευτικών Α/θμιας 
Εκπαίδευσης με ενδεικτικό υλικό για Απομακρυσμένη σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης 
Διδασκαλία. Παράλληλα στο αποθετήριο του ιστότοπου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
(https://bit.ly/2xOlxGH) εμπλουτίζονται διαρκώς οι ιστοσελίδες των Σ.Ε.Ε., με ανάλογο υλικό 
επιστημονικού και παιδαγωγικού περιεχομένου ανά ειδικότητα στη λογική της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης για ενημέρωση όλων των εκπαιδευτικών. 
 

• Σε ένα τρίτο επίπεδο διοργανώνει δράσεις επικοινωνίας και υποστήριξης των μελών 
της εκπαιδευτικής κοινότητας, αξιοποιώντας τις τεχνικές της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης: 

α) Οργανώνονται επιμορφωτικά ιστοσεμινάρια μεγάλης κλίμακας 
(https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1875) για εκπαιδευτικούς ΠΕ86, Διευθυντές/ντριες, 
Προϊσταμένους/νες σχολικών μονάδων, σε πρώτη φάση, και για όλους τους εκπαιδευτικούς, 
καθώς και τους εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας στη συνέχεια, για την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση και τη λειτουργική αξιοποίησή της στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

β) Οργανώνεται τηλε-ημερίδα την οποία συντονίζει και υποστηρίζει τεχνικά το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 
Ελλάδας, σε συνεργασία με όσα ΠΕ.Κ.Ε.Σ. δηλώσουν συμμετοχή, στο επιστημονικό πεδίο 
“Σχολική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση” με θεματικούς άξονες: Φιλοσοφία, αρχές και μέθοδοι 
της εξΑΕ, Εκπαιδευτικό υλικό και μαθησιακές δραστηριότητες για εξΑΕ, Ο ρόλος της 
τεχνολογίας στην εξΑΕ, Αυτονομία, επικοινωνία και αλληλεπίδραση, Καλές πρακτικές, 
παραδείγματα εφαρμογής, Εκπαιδευτική τηλεόραση και εξΑΕ, Νομικά θέματα, πνευματικά 
δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα.  

γ) Οργανώνονται επιμορφωτικά σεμινάρια τα οποία απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς όλων των 
βαθμίδων και αφορούν τόσο την εξ αποστάσεως εκπαίδευση όσο και παιδαγωγικά και 
επιστημονικά θέματα που απορρέουν από την αξιοποίησή της στη δεδομένη χρονική συγκυρία. 

https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1825
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1825
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1813
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1886
https://64ppa.blogspot.com/
https://bit.ly/2xOlxGH
https://blogs.sch.gr/pekesde/archives/1875
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Τα σεμινάρια υλοποιούνται διαδικτυακά, με συνέργειες των Σ.Ε.Ε. μεταξύ τους, αλλά και με τους 
εθελοντές επιμορφωτές. 

δ) Οργανώνονται εξειδικευμένα επιμορφωτικά σεμινάρια σε σχολικές μονάδες που δηλώνουν 
αυξημένες επιμορφωτικές ανάγκες (σε τεχνικό, παιδαγωγικό, επιστημονικό και ψυχολογικής 
υποστήριξης επίπεδο), σε συνεργασία με τις κατά τόπους δομές (ενδεικτικά ΙΤΥΕ, ΕΔΕΑΥ, 
Κ.Ε.Σ.Υ., Κέντρα Πρόληψης).  

Γ. Αποτίμηση σχεδίου δράσης 

Σε κάθε επίπεδο δράσης πραγματοποιείται διαρκής αξιολόγηση μέσω ανατροφοδότησης από 
την εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να πραγματοποιούνται οι απαραίτητες τροποποιήσεις και να 
προτείνονται νέες δράσεις όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

Η Ολομέλεια ενημερώνεται από τους Σ.Ε.Ε. κάθε ειδικότητας για τις συνέργειες σε δράσεις, την 
υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων, καθώς και για τα αποτελέσματα από την 
ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων.   
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Παράρτημα Β  
 

Ταχ. Δ/νση: Κτίριο 3ου Δημοτικού Σχολείου 

Παραλίας (2ος  όροφος) 

Εργατικές Κατοικίες Παραλίας 

26333, Παραλία Πατρών 

                             Πάτρα, 30/08/2019                         

ΠΡΟΣ: 

  κ. Κων. Γιαννόπουλο,     

  Περιφερειακό Δντή ΠΕ και ΔΕ 

  Δυτικής Ελλάδας 

ΚΟΙΝ.: 

  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

  

  

  

  

  

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ 

 

Σχετ.:    α)  ΥΑ Φ.351.1/3/100766/Ε3/19.06.2018 (ΦΕΚ 2316/Β/2018) 
 β)  Ν. 4336 (ΦΕΚ 94/Α/2015)  

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του (α) σχετικού, ορίζεται η κατανομή θέσεων και η ανάθεση 
επιστημονικής ευθύνης στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου. Στην παρ. (ι) του άρθρου αυτού  
ορίζονται οι θέσεις Σ.Ε.Ε. για το ΠΕΚΕΣ της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, καθώς επίσης και 
οι περιοχές της επιστημονικής τους ευθύνης.   
 Για τους Σ.Ε.Ε. του ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας των Κλάδων Γαλλικής ΠΕ05, Γερμανικής ΠΕ07, Καλλιτεχνικών 
ΠΕ08, Κοινωνικών Επιστημών ΠΕ78, Μουσικής ΠΕ79, Οικονομίας ΠΕ80 και Μηχανολόγων ΠΕ82, έχει 
ανατεθεί επιπρόσθετα επιστημονική ευθύνη και σε ΠΕΚΕΣ άλλων Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης. Ως αποτέλεσμα αυτών των αναθέσεων, προκύπτει η ανάγκη επισκέψεων σε περιοχές όχι 
μόνο εντός της ΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας, αλλά και σε περιοχές των ΠΔΕ που οι τοποθετημένοι Σ.Ε.Ε. των 
παραπάνω κλάδων έχουν επιστημονική ευθύνη. Αυτό συνεπάγεται αποστάσεις που υπερβαίνουν τα 
160 (ή τα 120 αν χρησιμοποιηθεί ΜΜΜ) χιλιόμετρα και σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (α) της 
παραγρ. 1 του άρθρου 10 του Κεφ. Β της  ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.9, αναγνωρίζονται έξοδα 
διανυκτέρευσης. Λόγω αυτών των αποστάσεων, οι Σ.Ε.Ε. που έχουν επιστημονική ευθύνη σε ΠΕΚΕΣ 
επιπλέον του ΠΕΚΕΣ στο οποίο έχουν τοποθετηθεί, εντάσσουν στον προγραμματισμό τους διαδοχικές 
μετακινήσεις στις περιοχές ευθύνης τους. Λόγω των αποστάσεων και της παντελούς αδυναμίας 
εκτέλεσης της υπηρεσίας με τη χρήση ΜΜΜ, οι εν λόγω Σ.Ε.Ε. αναλαμβάνουν την ευθύνη και το 
πρόσθετο κόστος να χρησιμοποιήσουν το ΙΧΕ αυτοκίνητό τους, προκειμένου να φέρουν σε πέρας 
αποτελεσματικά και με αξιοπρέπεια το υπηρεσιακό καθήκον τους.    
  Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11, του άρθρου 1 του Κεφ. Α της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.9, η 
διαδοχική μετακίνηση ορίζεται ως «…η μετάβαση διαδοχικά σε περισσότερες από μια περιοχές για 
εκτέλεση υπηρεσίας σε κάθε μια από αυτές». Σύμφωνα δε με τις διατάξεις των παραγρ. 2 και 3 του 
άρθρου 7 του Κεφ.Β της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Δ.9, η χρήση ΙΧΕ αυτοκινήτου επιτρέπεται όταν δεν υπάρχει 
διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα,  στην εντολή μετακίνησης προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση, καθώς  
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και διαδοχική μετακίνηση εντός νησιού. Αυτή μάλιστα η επιλογή αποτελεί και συμφερότερη 
οικονομικά λύση, σύμφωνα με την παράγρ. 6 του ίδιου ως άνω άρθρου, στην περίπτωση (όπως 
πράγματι συμβαίνει) της μη ύπαρξης συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, οπότε δικαιολογείται η μίσθωση 
ταξί ή άλλου επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης και αναγνωρίζεται τόσο η μίσθωση, όσο και η 
χιλιομετρική αποζημίωση.   
 Με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να αντιμετωπισθούν και οι αυθημερόν εκτός έδρας μετακινήσεις, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγρ. 2 και 6 του ως άνω άρθρου 7, καθώς δεν διατίθεται υπηρεσιακό 
όχημα και η χρησιμοποίηση ΜΜΜ δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας (στην περίπτωση αυτή υπάγονται και πολλοί άλλοι Σ.Ε.Ε. του ΠΕΚΕΣ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ).      
 Αιτούμαστε την επανεξέταση και αναθεώρηση της έγκρισης των ως άνω μετακινήσεών μας σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις και παρακαλούμε να έχουμε συνάντηση μαζί σας για την έκθεση των σκέψεων 
και προβληματισμών μας, σχετικά με την εκτέλεση του υπηρεσιακού καθήκοντός μας.     
 

        ΟΙ Σ.Ε.Ε.  
       ΠΕ05 Γκουρνέλου Αδαμαντία 
       ΠΕ07 Γεωργακοπούλου Άννα 

       ΠΕ08 Λίλλη Μόνικα                                                                                                         
       ΠΕ78 Γεωργούση Ακριβή 

       ΠΕ79 Μποκώρος Παναγιώτης 
       ΠΕ80 Πομώνης Γεράσιμος 

       ΠΕ82 Γκέρτζος Κωνσταντίνος 
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Παράρτημα Γ  
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

----- 

 

 

Πάτρα, 24-07-2020 

Αρ. Πρωτ.: 1289 

Ταχ. Δ/νση: 
Κτήριο π.1ης ΕΠΑΣ  (Ισόγειο), Αχαϊκής 
Συμπολιτείας 20 

ΠΡΟΣ: ● Υ.ΠAI.Θ.  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

Τ.Κ. – Πόλη: 

Τηλέφωνο: 

Fax: 

Ηλ. Δ/νση: 

Ιστολόγιο ΠΕΚΕΣ: 

26441 – Πάτρα 

2610526621 

2610527193 

pekesde@sch.gr 

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

  Κοιν:  

● ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & 
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

  

  

  

  

  

Θέμα: «Αίτημα εκπόνησης Κτιριολογικής μελέτης Γραφειακών Χώρων, για τη στέγαση του 

Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας»  

Σχετ.:  

α) Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102, τ.Α’, 12-06-2018) 

β) Την υπ’ αριθ. πρωτ. Φ.34.1/9515/9-9-2019 (ΑΔΑ:ΩΡΕ74653ΠΣ-ΠΓ9)Τροποποίηση της αριθμ. 

πρωτ. Φ.63/12890/2-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΦΝΟ4653ΠΣ-ΙΛΘ) Απόφασης Ανάθεσης Επιστημονικής και 

Παιδαγωγικής ευθύνης Σχολικών Μονάδων, Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης,Ε.Κ. και Κ.Ε.Α στους 

Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας)  

mailto:pekesde@sch.gr
https://blogs.sch.gr/pekesde/
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γ) Φ.11.5/9313/03.09.2019 Απόφαση ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας για τη διάθεση Διοικητικών 

Υπαλλήλων για το σχ. έτος 2019-2020. 

Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια λειτουργίας του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού 

Σχεδιασμού Δυτικής Ελλάδας και στο πλαίσιο των ενεργειών που αναπτύσσουμε προκειμένου να λυθεί 

το πρόβλημα της στέγασής μας, σας αποστέλλουμε τα στοιχεία του δυναμικού του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 

Ελλάδας προκειμένου να προχωρήσετε στην εκπόνηση κτιριολογικής μελέτης.   

Τα επιχειρήματά μας για την υποβολή του αιτήματος εκπόνησης αυτής της μελέτης εκκινούν 

από την υπάρχουσα κατάσταση στην οποία λειτουργούμε. Σημειώνουμε πως η λειτουργία τις δύο 

πρώτες χρονιές πραγματοποιήθηκε με πάρα πολλές δυσκολίες καθώς μέχρι σήμερα στεγαζόμαστε 

μόνο σε ένα ανοιχτό ισόγειο χώρο της π. 1ης ΕΠΑΣ Πάτρας χωρίς σταθερό τηλέφωνο και με τη 

λειτουργία του αρχείου του π.  ΠΕΚ Πάτρας & π. ΣΕΛΜΕ - ΣΕΛΔΕ, σε αίθουσες του 3ου ορόφου του 3ου 

Δημοτικό Σχολείο Παραλίας Πατρών (χωρίς όμως να υπάρχει νέα απόφαση παραχώρησης τους στο 

ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας από το Δήμο Πατρέων όπως υπήρχε για το ΠΕΚ Πάτρας, παρά το σχετικό αίτημα 

μας). Παράλληλα τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την συγκατοίκηση αυτή αφορούν στις 

δυσκολίες χρήσης του χώρου (ενδεικτικά αναφέρουμε την διαθεσιμότητα μόνο μίας (1) τουαλέτας για 

48 άτομα, ανυπαρξία τακτικής υπηρεσίας καθαριότητας κ.α. ) καθώς και στις δυσκολίες λειτουργίας 

μιας δημόσιας υπηρεσίας που την επισκέπτονται πολίτες ή πρόσωπα που δεν έχουν σχέση με τη 

σχολική μονάδα που μας φιλοξενεί. Επιπροσθέτως, η μη λειτουργία επαρκών γραφείων  Συντονιστών 

Εκπαιδευτικού Έργου που συνωστίζονται στον ίδιο χώρο (αίθουσες σχολείου) δεν εξασφαλίζει τις 

συνθήκες παραγωγής αποτελεσματικού έργου καθώς επίσης και των διαφόρων συνεργασιών. 

Σε ό,τι αφορά στα στοιχεία στα οποία θα στηριχθεί η μελέτη σας, σας αναφέρουμε πως το 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, προβλέπεται να λειτουργεί με τριάντα πέντε (35) Συντονιστές/τριες 

Εκπαιδευτικού Έργου, από τους οποίους/ες ο ένας έχει οριστεί να προΐσταται της υπηρεσίας 

(Οργανωτικός Συντονιστής) με έναν αναπληρωτή του. Αναλυτικότερα, οι θέσεις αυτές των Συντονιστών 

Εκπαιδευτικού έργου, είναι:  

● Νηπιαγωγών (ΠΕ 60): τέσσερις (4) θέσεις,  

● Δασκάλων (ΠΕ 70): έντεκα (11) θέσεις,  

● Φιλολόγων (ΠΕ 02): τέσσερις (4) θέσεις,  

● Μαθηματικών (ΠΕ 02):δύο (2) θέσεις,  

● Φυσικών Επιστημών (ΠΕ 04): δύο (2) θέσεις,  

● Αγγλικής (ΠΕ06): μία (1) θέση,  

● Γαλλικής (ΠΕ05): μία (1) θέση, 

● Γερμανικής (ΠΕ07): μία (1) θέση,  

● Καλλιτεχνικών (ΠΕ08): μία (1) θέση, 

● Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,  

● Κοινωνικών Επιστημών (ΠΕ78): μία θέση,  

● Μουσικής (ΠΕ79): μία (1) θέση, 
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● Οικονομίας (ΠΕ80): μία (1) θέση, 

● Μηχανολόγων (ΠΕ82): μία (1) θέση,  

● Πληροφορικής (ΠΕ86): μία (1) θέση,  

● Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης: μία (1) θέση  

● Εκπαίδευσης για την Αειφορία: μία (1) θέση.  

Στη Δυτική Ελλάδα έχουν επιστημονική ευθύνη και οι ακόλουθες ειδικότητες Σ.Ε.Ε. που αν και 

δεν έχουν τοποθετηθεί με έδρα στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτική Ελλάδας, καλύπτουν επιστημονικά τους 

εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας που διδάσκουν στις σχολικές μονάδες της Δυτική Ελλάδας: 

● Θεολόγων (ΠΕ01) 

● Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων (ΠΕ81) 

● Ηλεκτρολόγων (ΠΕ83) 

● Ηλεκτρονικών (ΠΕ84) 

● Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας (ΠΕ87) 

● Γεωπονίας, Διατροφής & Περιβάλλοντος (ΠΕ88) 

● Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΠΕ89) 

● Θεατρικής Αγωγής (ΠΕ91) 

Επομένως και για τους συντονιστές αυτούς θα πρέπει να υπάρχει διαθεσιμότητα χρήσης 

γραφείων – θέσεων εργασίας, για τις ημέρες που επισκέπτονται και εργάζονται τους εκπαιδευτικούς 

αρμοδιότητας τους στην ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας. 

Σύμφωνα με τον νόμο 4547 ο οποίος διέπει τη λειτουργία των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. (Σχετικό α΄ το οποίο 

επισυνάπτεται) οι ανωτέρω Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου συνέρχονται σε Ολομέλεια, στην οποία 

συζητούνται όλες οι ενέργειες που πρόκειται να αναπτυχθούν προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο 

τους, τουλάχιστο δύο φορές κάθε μήνα. Γίνεται σαφές πως πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλος και 

επαρκής χώρος για την πραγματοποίησή τους καθώς μάλιστα πρόκειται για ιδιαίτερα κρίσιμη ενέργεια. 

Χώρος, επίσης, πρέπει να προβλεφθεί και για συναντήσεις – συνεργασίες των Σ.Ε.Ε. με γονείς ή 

εκπαιδευτικούς, που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο παροχής συμβουλευτικής.  

Τέλος, σας ενημερώνουμε πως στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας είχαν διατεθεί από την Π.Δ.Ε. 

Δυτικής Ελλάδας τέσσερις διοικητικοί υπάλληλοι που υποστηρίζουν την υπηρεσία μας γραμματειακά 

και τεχνικά. Για επαρκή υποστήριξη απαιτείται η διάθεση έξι διοικητικών υπαλλήλων τεσσάρων (4) για 

γραμματειακή και δύο (2) για τεχνική υποστήριξη.  

 Ο Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Δυτικής Ελλάδας 
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Παράρτημα Δ  
 

 

Αξιολόγηση ΤηλεΔιημερίδας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας με θέμα: 

«Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Σχολική Πραγματικότητα» 
 

Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ποιότητας της ΤηλεΔιημερίδας αποτελούνταν από 

τέσσερις ενότητες. Η πρώτη, αφορούσε περιγραφικά στοιχεία – προφίλ των Εκπαιδευτικών οι 

οποίοι επέλεξαν να καταθέσουν την άποψή (απαντώντας το ερωτηματολόγιο ικανοποίησής 

τους) για την ΤηλεΔιημερίδα, οι ανεξάρτητες – με την έννοια πως δεν μπορούν να επηρεαστούν 

από το φαινόμενο που αξιολογείται – μεταβλητές όπως ονομάζονται στη στατιστική. Αυτές ήταν 

το φύλο, η ιδιότητα, η ειδικότητα και τα έτη υπηρεσίας ως προς τους εκπαιδευτικούς. Οι άλλες 

τρεις ενότητες αφορούσαν την καταγραφή των απόψεων όσων προχώρησαν στην αξιολόγηση, 

με την έννοια αυτή θεωρήθηκαν εξαρτημένες μεταβλητές. Η πρώτη από αυτές, κατέγραφε τους 

λόγους συμμετοχής στην ΤηλεΔιημερίδα και οι άλλες δύο την ικανοποίηση από αυτή ως προς 

θέματα περιεχομένου και ως προς τεχνικά ζητήματα. Αρχικά θα γίνει η παράθεση των 

περιγραφικών στοιχείων και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην αναζήτηση διαφορών και 

σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών. 

Α. Περιγραφικά στοιχεία – Ανεξάρτητες μεταβλητές 

Οι συμμετέχοντες / συμμετέχουσες στην ΤηλεΔιημερίδα κλήθηκαν να αξιολογήσουν την 

ποιότητά της μέσω ερωτηματολογίου το οποίο υλοποιήθηκε σε φόρμα google. Στη διαδικασία 

αξιολόγησης συμμετείχαν 8752 άτομα. Περισσότερα από τα 3/4 αυτών (78.3%) ήταν γυναίκες 

και οι υπόλοιποι (21,3%) άνδρες. Τα άτομα αυτά κατείχαν όλες τις δυνατές θέσεις στην 

εκπαίδευση όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 1, που ακολουθεί: 

 

 

 

 

 

 

 

Δρ Σπυρίδων Παπαδάκης 

Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 

Πληροφορικής (ΠΕ86) 
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Γράφημα 1. Ιδιότητα όσων συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της ΤηλεΔιημερίδας  

Η πλειοψηφία όσων προχώρησαν στην κατάθεση άποψης ήταν Εκπαιδευτικοί οι οποίοι/ες 

διδάσκουν, περισσότεροι/ες – το 48% αυτών – από την πρωτοβάθμια και 32,8% από τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η τρίτη ομάδα σε ποσοστό συμμετοχής ήταν αυτή των Διευθυντών 

σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με ποσοστό 9,7%.  

Σε ό,τι αφορά στην ειδικότητα, στο Γράφημα 2 που ακολουθεί κατηγοριοποιούνται 

ανάλογα με την ειδικότητα και τη βαθμίδα που διδάσκουν όσοι/ες κατέθεσαν την άποψή τους 

για την ΤηλεΔιημερίδα. Οι ειδικότητες που ταξινομήθηκαν στη Συστάδα 3 πρέπει να 

κατανεμηθούν και στις δύο βαθμίδες. Εφιστούμε την προσοχή των αναγνωστών στο γεγονός 

πως εδώ καταγράφονται οι ειδικότητες και όχι οι θέσεις που κατέχουν οι Εκπαιδευτικοί. Για 

παράδειγμα, αν αθροιστεί το ποσοστό των Νηπιαγωγών με το ποσοστό των Δασκάλων (Συστάδα 

1 & 2) προκύπτει ποσοστό πολύ κοντά σε αυτό των Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας που 

αναφέρεται στο προηγούμενο γράφημα, με αποτέλεσμα να μη «χωρούν» σε αυτό οι 

Εκπαιδευτικοί των κοινών ειδικοτήτων. Αν όμως θεωρηθούν και όσοι και όσες Εκπαιδευτικοί 

δήλωσαν πως θητεύουν σε θέση ευθύνης, τότε τα ποσοστά που παρουσιάζονται στα δύο 

γραφήματα είναι σύμφωνα. 

 

Γράφημα 2. Ειδικότητα όσων συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της ΤηλεΔιημερίδας  

Τα χρόνια υπηρεσίας όσων κατέθεσαν την άποψή τους για την ΤηλεΔιημερίδα 

ταξινομήθηκαν σε τέσσερα διαστήματα ώστε να δοθεί η δυνατότητα επεξεργασίας τους. Στο 

Γράφημα 3 που ακολουθεί, αποδίδονται τα μερίδια κάθε ηλικιακής ομάδας. Θα σταθούμε στα 

ποσοστά της πρώτης και στα ποσοστά των δύο τελευταίων ομάδων. Μόλις 12,1% δήλωσαν πως 

έχουν μέχρι πέντε έτη υπηρεσίας, ποσοστό που μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός πως σε όλα 

τα παιδαγωγικά τμήματα διδάσκονται οι αρχές και η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, αλλά και στο γεγονός της απουσίας μεγάλου αριθμού προσλήψεων 

εκπαιδευτικών τα τελευταία δέκα χρόνια στην εκπαίδευση. Το μεγαλύτερο μερίδιο στην ομάδα 

των συμμετεχόντων που προχώρησαν στην αποτίμηση δήλωσε πως έχει από δεκάξι ως είκοσι 

πέντε έτη υπηρεσίας, τα οποία οδηγούν στον χαρακτηρισμό του ώριμου εκπαιδευτικού που έχει 

διαμορφώσει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του. Τέλος, το ένα τέταρτο σχεδόν του συνόλου 
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έχει περισσότερα από είκοσι πέντε έτη υπηρεσίας, ώριμοι εκπαιδευτικοί που δεν θα ήταν 

υπερβολή να θεωρήσουμε πως μπορεί να μην έχουν διδαχθεί σχετικά με την εξ αποστάσεως 

και να την προσεγγίζουν μόνο στο επίπεδο της εφαρμογής.  

 

 

Γράφημα 3. Έτη υπηρεσίας όσων συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της 

ΤηλεΔιημερίδας 

Κρίνουμε πως έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί η κατανομή ως προς το φύλο για τις μεταβλητές 

Ιδιότητα και Βαθμίδα Εκπαίδευσης προκειμένου να αποτυπώσουμε με πιο αντικειμενικό τρόπο 

τις ποσοστώσεις ανδρών γυναικών. Στους πίνακες, που ακολουθούν, αποδίδονται κατανομές 

κατά φύλο, ιδιότητα, βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν και έτη υπηρεσίας. 

  

ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

 
ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ - ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 7 4 11 

 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΤΗΣ 7 7 14 

 Δ/ΝΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 21 48 69 

 Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 9 28 37 

 ΣΥΝ/ΣΤΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 58 100 158 

 Π/ΝΟΣ Κ.Ε.Σ.Υ. 2 8 10 

 Π/ΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 3 6 9 

 
ΣΥΝ. ΕΚΠ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2 7 9 

 
Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ 223 630 853 

 
Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ 147 137 284 

 ΕΚΠ/ΚΟΣ Π/ΘΜΙΑΣ 598 3607 4205 

 ΕΚΠ/ΚΟΣ Δ/ΘΜΙΑΣ 760 2111 2871 
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ΦΟΙΤΗΤΗΣ 22 39 61 

 
ΑΛΛΟ 43 118 161 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1902 6850 8752 

Πίνακας 1. Κατανομές φύλου ως προς ιδιότητα 

Η ανάγνωση του Πίνακα 1 αναδεικνύει πως σε ό,τι αφορά στο ποσοστό της κατανομής του 

φύλου ως προς την ιδιότητα όσων προχώρησαν στη διατύπωση άποψης για την ΤηλεΔιημερίδα, 

οι γυναίκες ήταν περισσότεροι από τους άνδρες. Δύο οι ιδιότητες που ο αριθμός των  ανδρών 

είναι μεγαλύτερος, αυτή του μέλους ΔΕΠ και αυτή του Διευθυντή σχολείου δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Θα ήταν υπερβολή αν διατυπώναμε την εικασία πως οι γυναίκες είναι 

περισσότερο εξοικειωμένες από τους άνδρες με τις διαδικασίες αποτίμησης; Σίγουρα το  θέμα 

χρήζει συζήτησης και παραπέρα διερεύνησης για να απαντηθεί. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και 

στην κατανομή ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης που εργάζονται.  

  
ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

 
ΒΑΘΜΙΔΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 24 1593 1617 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 817 2712 3529 

 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 339 1094 1433 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 302 617 919 

 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 182 298 480 

 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ 94 165 259 

 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 43 134 177 

 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΚΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 25 41 66 

 
ΙΕΚ 0 1 1 

 
ΑΛΛΟ 68 171 239 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1894 6826 8720 

Πίνακας 2. Κατανομές φύλου ως προς τη βαθμίδα εκπαίδευσης που διδάσκουν 

Οι Πίνακες 3 & 4 που ακολουθούν αποδίδουν τις κατανομές των Ετών Υπηρεσίας ως προς 

τις μεταβλητές φύλο και ιδιότητα. Σε ό,τι αφορά στη δήλωση των ετών υπηρεσίας, 2523 άτομα 

δε σημείωσαν τα έτη υπηρεσίας τους, αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό 28,8% του συνόλου. 

Μπορεί να θεωρηθεί πως οι Εκπαιδευτικοί δεν κρίνουν ως σημαντικό στοιχείο τα έτη υπηρεσίας 

και για τον λόγο αυτό δεν τα δήλωσαν (ήταν άλλωστε προαιρετική η συμπλήρωσή του). Σημασία 

έχει πως αυτό το σημαντικό ποσοστό, καθώς δεν δήλωσε τα έτη υπηρεσίας του, δεν μπορεί να 

σχετιστεί ως προς τη μεταβλητή αυτή με τον βαθμό ικανοποίησης από την ΤηλεΔιημερίδα.  
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ΦΥΛΟ ΣΥΝΟΛΟ 

  
ΑΝΔΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΑ 

 
ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1-5 έτη 176 603 779 

 
6-15 έτη 344 1276 1620 

 
16-25 έτη 494 1757 2251 

 
25+ έτη 329 1182 1511 

 
άλλο 17 51 68 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

1360 4869 6229 

Πίνακας 3. Κατανομές φύλου ως προς τα έτη υπηρεσίας 

Τέλος, στον Πίνακα 4 αποδίδονται οι κατανομές της Ιδιότητας προς τα έτη υπηρεσίας. Κι 

εδώ διαπιστώνουμε λογικά σφάλματα καθώς καταγράφονται υψηλόβαθμα στελέχη να έχουν 

λίγα χρόνια υπηρεσίας. Μπορεί να θεωρηθεί πως η απάντηση αφορούσε τα έτη που ο/η 

εκπαιδευτικός που προχώρησε στη δήλωση, ότι θητεύει σε κάποια θέση. Οι εσφαλμένες 

δηλώσεις δεν επιτρέπουν την περαιτέρω στατιστική αξιοποίηση της μεταβλητής.  

  
Έτη Υπηρεσίας Σύνολο 

  
1-5 έτη 6-15 έτη 16-25 έτη 25+ έτη άλλο 

 
Ιδιότητα ΜΕΛΟΣ ΔΕΠ 0 2 4 3 0 9 

 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ 0 2 3 2 0 7 

 
Δ/ΝΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 6 12 22 13 0 53 

 
Δ/ΝΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 5 8 5 11 0 29 

 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 15 22 42 27 2 108 

 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Κ.Ε.Σ.Υ. 0 2 1 5 0 8 

 
Π/ΝΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1 1 4 1 0 7 

 
ΣΥΝ. ΕΚΠ. ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 0 2 2 3 0 7 

 
Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Π/ΘΜΙΑΣ 84 149 224 158 7 622 

 
Δ/ΝΤΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ/ΘΜΙΑΣ 22 61 74 48 1 206 

 
ΕΚΠ/ΚΟΣ Π/ΘΜΙΑΣ 360 792 1065 717 36 2970 

 
ΕΚΠ/ΚΟΣ Δ/ΘΜΙΑΣ 272 525 744 487 20 2048 

 
ΦΟΙΤΗΤΗΣ 3 9 20 8 0 40 

 
ΑΛΛΟ 11 33 41 28 2 115 

Σύνολο 
 

779 1620 2251 1511 68 6229 

Πίνακας 4. Κατανομές ετών υπηρεσίας ως προς την ιδιότητα 
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Β. Κίνητρα συμμετοχής 

Tα κίνητρα συμμετοχής δηλώθηκαν μέσα από έξι σχόλια κλίμακας Likert. Στο Γράφημα 4 

παραθέτουμε τις αποδόσεις των συχνοτήτων των επιλογών.  

 

 

Γράφημα 4. Περιγραφή των κινήτρων / κριτηρίων συμμετοχής στην ΤηλεΔιημερίδα 

Παρατηρήσαμε πως η επιλογή της μη απάντησης καταγράφηκε σε διάφορα κίνητρα ενώ 

την ίδια στιγμή, κάποια άλλα βαθμολογούνταν ανάλογα. Θεωρώντας τη μη απάντηση ως 

απολύτως απορριπτική θέση, της δώσαμε τη μικρότερη βαθμολογία και στη συνέχεια 

προχωρήσαμε στον υπολογισμό της μέσης τιμής για καθένα από τα κίνητρα. Η λογική αυτού του 

υπολογισμού είναι πως όσο μεγαλύτερη η μέση τιμή τόσο μεγαλύτερο το ενδιαφέρον . Μέσες 

τιμές και τυπικές αποκλίσεις αποδίδονται στον Πίνακα 5 που ακολουθεί.  

 
N Ελάχιστο Μέγιστο Μέση τιμή 

Τυπική 

Απόκλιση 

Ενδιαφέρον 8752 1.00 4.00 3,80 0,47 

Προσκεκλημένοι ομιλητές 8752 1.00 4.00 3,13 0,88 

Προσωπική εξέλιξη 8752 1.00 4.00 3,71 0,59 

Περιέργεια 8752 1.00 4.00 2,80 0,95 

Επιστημονική ανάπτυξη 8752 1.00 4.00 2,26 1,02 

covid19 8752 1.00 4.00 3,56 0,74 

Πίνακας 5. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις για καθένα από τα κίνητρα συμμετοχής 

Υψηλότερη μέση τιμή καταγράφηκε στο Ενδιαφέρον για το αντικείμενο της εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης, ακολουθεί το κίνητρο της Προσωπικής Εξέλιξης και έπεται το κίνητρο της 

Κάλυψης των αναγκών λόγω της έκτακτης κατάστασης (covid19). Με βάση τα αποτελέσματα 

αυτά, δε θα ήταν παρακινδυνευμένο αν αποδίδαμε τον χαρακτηρισμό « ενδιαφέρουσα» στην 

ΤηλεΔιημερίδα καθώς κάλυψε τις απαιτήσεις της τρέχουσας κατάστασης.  
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Αναζητήθηκαν διαφορές για τις ανωτέρω ανεξάρτητες μεταβλητές ως προς τα κίνητρα 

συμμετοχής  στην ΤηλεΔιημερίδα. Ο παράγοντας φύλο ανέδειξε στατιστικώς σημαντικές 

διαφορές για τα κίνητρα α) της προσωπικής ανάπτυξης, β) της περιέργειας και γ) της κάλυψης 

των αναγκών λόγω της έκτακτης κατάστασης (covid19). Όπως προέκυψε από το t-test, στα 

κίνητρα αυτά οι γυναίκες του δείγματος έδειξαν μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους άνδρες  και 

οι διαφορές, όπως άλλωστε προαναφέρθηκε, αναδείχθηκαν στατιστικώς σημαντικές.  

 

φύλο N Μέση τιμή 

Τυπ. 

Απόκλιση 

Τυπ. 

Σφάλμα 

μέσου t 

Βαθμοί 

Ελευθερίας 

Σημαντικότητα 

(2-tailed) 

Ενδιαφέρον 

ΑΝΔΡΑΣ 1902 3,76 0,51 0,012 -0,691 2.801,92 .490 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 3,80 0,45 0,005 
   

Προσκεκλημένοι ομιλητές  

ΑΝΔΡΑΣ 1902 3,12 0,90 0,021 -0,479 2.967,31 .632 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 3,13 0,88 0,011 
   

Προσωπική εξέλιξη 

ΑΝΔΡΑΣ 1902 3,58 0,71 0,016 -9,549 2.553,87 .000 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 3,74 0,55 0,006 
   

Περιέργεια 

ΑΝΔΡΑΣ 1902 2,71 0,98 0,022 -4,737 2.978,45 .000 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 2,83 0,95 0,011 
   

Επιστημονική ανάπτυξη 

ΑΝΔΡΑΣ 1902 2,25 1,00 0,023 -0,483 3.109,33 .629 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 2,26 1,03 0,012 
   

covid19 

ΑΝΔΡΑΣ 1902 3,34 0,85 0,019 -13,271 2.621,43 .000 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 3,62 0,69 0,008 
   

Πίνακας 6. Μέσες τιμές, τυπικές αποκλίσεις, τυπικό σφάλμα μέσης τιμής, τιμές t-test, βαθμοί 

ελευθερίας και πιθανότητες για καθένα από τα κίνητρα συμμετοχής 

Ο έλεγχος για αναζήτηση διαφορών ως προς τη μεταβλητή ιδιότητα που 

πραγματοποιήθηκε με τη δοκιμασία της ανάλυσης διακύμανσης (anova) ανέδειξε στατιστικώς 

σημαντικές διαφορές, όπως φαίνεται στον Πίνακα 7 που ακολουθεί.  

  
Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Ενδιαφέρον 9,348 13 0,719 3,307 0,000 

Προσκεκλημένοι ομιλητές 49,428 13 3,802 4,909 0,000 

Προσωπική εξέλιξη 11,181 13 0,860 2,475 0,002 

Περιέργεια 72,397 13 5,569 6,103 0,000 

Επιστημονική ανάπτυξη 80,463 13 6,189 5,936 0,000 

covid19 92,765 13 7,136 13,386 0,000 

Πίνακας 7. Αναζήτηση διαφορών στα κίνητρα με βάση την Ιδιότητα (ANOVA)  
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Η μετα-ανάλυση με το κριτήριο Tukey HSD κατέδειξε τις διαφορές μεταξύ συγκεκριμένων 

ομάδων για καθένα από τα κριτήρια που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα των διαφορών. Από 

τις ομάδες ιδιοτήτων, η ομάδα των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου κατέγραψε διαφορές με 

τις ομάδες των Διευθυντών σχολείων πρωτοβάθμιας, των Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας, των Φοιτητών και της Άλλης ιδιότητας για τα κίνητρα των Προσκεκλημένων 

ομιλητών, της Προσωπικής εξέλιξης, της Περιέργειας και της Επιστημονικής ανάπτυξης, με τους 

Σ.Ε.Ε. να εκδηλώνουν μικρότερο ενδιαφέρον για αυτά σε σχέση με το ενδιαφέρον των άλλων 

ομάδων. Διαφορές καταγράφηκαν και μεταξύ άλλων ομάδων, όπως για παράδειγμα μεταξύ των 

μελών ΔΕΠ με τους Διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι διαφορές αυτές, ωστόσο, δεν 

ακολουθούν ένα σταθερό μοτίβο το οποίο μπορούμε να ερμηνεύσουμε. Μπορούν, συνεπώς, 

να θεωρηθούν πως οφείλονται στο δείγμα. 

Τέλος, ο έλεγχος για διαφορές μεταξύ των κατηγοριών των ετών υπηρεσίας δεν ανέδειξε 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων της μεταβλητής.  

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Ενδιαφέρον (1) 
 

.193** .435** .062** -.009 .233** 

Προσκεκλημένοι ομιλητές (2) 
  

.146** .083** .205** .073** 

Προσωπική εξέλιξη (3) 
   

.128** .017** .271** 

Περιέργεια (4) 
    

.193** .130** 

Επιστημονική ανάπτυξη (5) 
     

.136** 

covid19 (6) 
      

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
   

Πίνακας 8. Συσχετίσεις μεταξύ των κινήτρων 

Η αναζήτηση συσχετίσεων μεταξύ των κινήτρων (Πίνακας 8) ανέδειξε κυρίως χαμηλές αλλά 

στατιστικώς σημαντικές σχέσεις με την υψηλότερη να καταγράφεται μεταξύ του Ενδιαφέροντος 

για το θέμα και της Προσωπικής εξέλιξης. Αυτή η συσχέτιση  μπορεί να μεταφραστεί ως 

εκτίμηση πως οι εκπαιδευτικοί είναι τόσο δεμένοι/ες με τη δουλειά τους που το ενδιαφέρον 

για μάθηση για το αντικείμενο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης το συνδέουν με την προσωπική 

τους επαγγελματική εξέλιξη και με τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες 

συνθήκες οι οποίες επιβάλλονται από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί.  

 

Γ.  Ικανοποίηση ως προς την οργάνωση και το τεχνικό μέρος της ΤηλεΔιημερίδας 

Η ικανοποίηση ως προς την οργάνωση, την υποστήριξη και το τεχνικό μέρος της 

ΤηλεΔιημερίδας δηλώθηκε μέσα από πέντε σχόλια κλίμακας Likert. Παραθέτουμε γραφήματα 
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απόδοσης συχνοτήτων των επιλογών καθώς επίσης και μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των 

μεταβλητών που αφορούν στην οργάνωση της ΤηλεΔιημερίδας.  

 

 

 
 

 

 

 

Γραφήματα 5. Περιγραφή των επιλογών για την οργάνωση και το τεχνικό μέρος (Α. Οργάνωση, 

Β. Ποιότητα ήχου, Γ. Ποιότητα εικόνας, Δ. Διάρκεια & Ε. Υποστήριξη) στην ΤηλεΔιημερίδα 

Από τα αποτελέσματα γίνεται φανερό πως ο βαθμός ικανοποίησης για τα θέματα 

οργάνωσης κυμάνθηκε σε υψηλά θετικά επίπεδα. Η διαχείριση και η οργάνωση των θεμάτων 

που αφορούσαν σε τεχνικά θέματα και θέματα υποστήριξης εκτιμήθηκαν με υψηλές 

βαθμολογίες.  

 
N Ελάχιστο Μέγιστο Μέση τιμή Τυπική απόκλιση 

Οργάνωση 8752 1,00 5,00 3,92 0,83 

Διάρκεια 8752 1,00 3,00 2,47 0,53 

Υποστήριξη 8752 1,00 4,00 3,13 0,60 

Ποιότητα ήχου 8752 1,00 5,00 3,46 0,97 

Ποιότητα εικόνας 8752 1,00 5,00 3,41 0,98 

Πίνακας 9. Βαθμός ικανοποίησης για τεχνικά θέματα 
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Η συνεργασία Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών που κατέθεσαν όλη τη 

θετική τους διάθεση για να υλοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο αυτό το εγχείρημα έφερε τα 

θετικά αποτελέσματα. Δεν υπήρξαν παράπονα κατά τη διάρκεια της ΤηλεΔιημερίδας ακόμη και 

για τα ελάχιστα προβλήματα που προέκυψαν από τις στιγμιαίες αστάθειες της λειτουργίας του 

διαδικτύου. 

Ο έλεγχος για διαφορές μεταξύ των μεταβλητών που αφορούσαν στα τεχνικά θέματα 

επέστρεψε κάποιες διαφορές για τις οποίες έχει νόημα να αναφερθούμε προκειμένου να 

διαφανούν οι τάσεις που χαρακτηρίζουν το δείγμα.  

Σε ό,τι αφορά στο φύλο, διαφορές καταγράφηκαν ως προς την ικανοποίηση από τη 

διάρκεια της ΤηλεΔιημερίδας με τις γυναίκες να έχουν πιο θετική άποψη για τη διάρκειά της, 

διαφορά που οδήγησε στη στατιστική σημαντικότητα.  

 

 

φύλο N 

Μέση 

τιμή 

Τυπ. 

Απόκλιση 

Τυπ. Σφάλμα 

μέσου t 

Βαθμοί 

Ελευθερίας 

Σημαντικότητα 

(2-tailed) 

Οργάνωση 

ΤηλεΔιημερίδας 

ΑΝΔΡΑΣ 1902 3.9364 .84061 .01927 .846 8750 .398 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 3.9181 .83200 .01005    

Διάρκεια 

ΤηλεΔιημερίδας 

ΑΝΔΡΑΣ 1902 2.4038 .53292 .01222 -6.294 8750 .000 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 2.4908 .53357 .00645    

Τεχνική 

υποστήριξη 

ΑΝΔΡΑΣ 1902 3.1325 .61054 .01400 -.163 8750 .871 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 3.1350 .60176 .00727    

Ποιότητα ήχου ΑΝΔΡΑΣ 1902 3.4574 .96112 .02204 .112 8750 .910 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 3.4546 .96715 .01169    

Ποιότητα 

εικόνας 

ΑΝΔΡΑΣ 1902 3.3801 .97041 .02225 -1.387 8750 .166 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 3.4152 .97668 .01180    

Πίνακας 10. Διαφορές βαθμού ικανοποίησης για τεχνικά θέματα ως προς το φύλο. 

Η σύγκριση των απαντήσεων για την ικανοποίηση των διαστάσεων της οργάνωσης ως προς 

την Ιδιότητα των συμμετεχόντων ανέδειξε στατιστικώς σημαντικές διαφορές όπως άλλωστε 

φαίνεται και στον Πίνακα 11. 
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 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Οργάνωση ΤηλεΔιημερίδας 87,180 13 6,706 9,770 0,000 

Διάρκεια ΤηλεΔιημερίδας 23,048 13 1,773 6,252 0,000 

Τεχνική υποστήριξη 26,966 13 2,074 5,733 0,000 

Ποιότητα ήχου 54,966 13 4,228 4,557 0,000 

Ποιότητα εικόνας / βίντεο 54,873 13 4,221 4,460 0,000 

Πίνακας 11. Διαφορές βαθμού ικανοποίησης για τεχνικά θέματα ως προς την ιδιότητα 

Η ανάλυση σε δεύτερο επίπεδο με το τεστ Tukey HST ανέδειξε διαφορές κυρίως στις 

απόψεις των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου με τις απόψεις των Διευθυντών Διευθύνσεων 

Πρωτοβάθμιας, Διευθυντών Σχολείων Πρωτοβάθμιας, Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Φοιτητών και όσων δήλωσαν «Άλλη» ιδιότητα. Αντίστοιχα, 

διαφορές καταγράφηκαν και στις απόψεις Διευθυντών σχολείων πρωτοβάθμιας με αυτές των 

Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας και Φοιτητών.  

Έλεγχος πραγματοποιήθηκε για διαφορές και με βάση τα έτη υπηρεσίας. Όπως φαίνεται 

στον πίνακα 12, για τη μεταβλητή Οργάνωση προέκυψε στατιστική σημαντικότητα στις 

διαφορές μεταξύ των υποομάδων. Αναζητώντας σε δεύτερο επίπεδο τις διαφορές, 

διαπιστώσαμε πως αυτές οφείλονται στη διακύμανση όλων των τιμών χωρίς να αναδεικνύον ται 

στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ κάποιων ομάδων.  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Οργάνωση ΤηλεΔιημερίδας 7,168 4 1,792 2,588 0,035 

Διάρκεια ΤηλεΔιημερίδας 1,285 4 0,321 1,122 0,344 

Τεχνική υποστήριξη 2,793 4 0,698 1,948 0,100 

Ποιότητα ήχου 6,489 4 1,622 1,738 0,139 

Ποιότητα εικόνας / βίντεο 6,296 4 1,574 1,636 0,162 

Πίνακας 12. Διαφορές βαθμού ικανοποίησης για τεχνικά θέματα ως προς τα έτη υπηρεσίας 

Για το τεχνικό μέρος της ΤηλεΔιημερίδας προχωρήσαμε στη δημιουργία πίνακα 

συσχετίσεων μεταξύ των πέντε μεταβλητών προκειμένου να δούμε, αν συνδυάζοντάς τις, 

μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιο συμπέρασμα. Η μεταβλητή της Διάρκειας, όπως άλλωστε 

φαίνεται στον Πίνακα 13, έχει συσχετίσεις μέτριες και ισχυρές έχει όμως και κάποιες αδύναμες 

μεν, πλην όμως στατιστικώς σημαντικές και αρνητικές. Οι τελευταίες χαρακτηρίζουν τη 
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μεταβλητή της διάρκειας που δείχνει να διαφοροποιείται από το σώμα των υπολοίπων. Η 

διάρκεια της ΤηλεΔιημερίδας δηλαδή επηρέασε αρνητικά τις υπόλοιπες μεταβλητές.  

  



23 

 

 

 
Οργάνωση Ήχος Εικόνα Διάρκεια Υποστήριξη 

Οργάνωση 
 

.530** .523** -.141** .542** 

Ήχος 
  

.842** -.131** .514** 

Εικόνα 
   

-.134** .531** 

Διάρκεια 
    

-.124** 

Υποστήριξη 
     

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
  

Πίνακας 13. Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών της οργάνωσης και υποστήριξης 

 

Δ. Ικανοποίηση ως προς το περιεχόμενο της ΤηλεΔιημερίδας 

Η ικανοποίηση για το περιεχόμενο της ΤηλεΔιημερίδας δηλώθηκε μέσα από οκτώ σχόλια 

κλίμακας Likert. Παραθέτουμε μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών που 

αφορούν σε καθεμιά από τις διαστάσεις ικανοποίησης του περιεχόμενου της ΤηλεΔιημερίδας 

καθώς επίσης και γραφήματα απόδοσης συχνοτήτων των επιλογών. Στον Πίνακα 14 και στα 

γραφήματα 6 που ακολουθούν αποδίδονται οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκ λίσεις καθώς 

επίσης οι συχνότητες για καθεμιά από τις μεταβλητές που χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο.  

 
N Ελάχιστο Μέγιστο Μέση Τιμή Τυπική Απόκλιση 

Ικανοποίηση προσδοκιών 8752 1.00 4.00 2,71 0,74 

Επιστημονική βελτίωση 8752 1.00 4.00 3,34 0,98 

Επαγγελματική βελτίωση 8752 1.00 4.00 3,23 1,00 

Νέες και σημαντικές γνώσεις 8752 1.00 4.00 3,28 0,72 

Ικανοποίηση από το περιεχόμενο 8752 1.00 5.00 3,80 0,82 

Ικανοποίηση από τις εισηγήσεις 8752 1.00 5.00 3,77 0,79 

Ικανοποίηση από τις διδακτικές πρακτικές 8752 1.00 5.00 3,60 0,91 

Αξιοποίηση στη διδακτική πράξη 8752 1.00 5.00 3,34 0,96 

Πίνακας 14. Μέσες τιμές και τυπικές αποκλίσεις των μεταβλητών που αφορούν στο 

περιεχόμενο της ΤηλεΔιημερίδας 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν, η άποψη όσων προχώρησαν στην 

αποτίμηση της ποιότητας της ΤηλεΔιημερίδας είναι θετική. Είτε εκτιμώντας μέσες τιμές είτε 

συχνότητες, η ΤηλεΔιημερίδα χαρακτηρίστηκε πως προσέφερε τόσο στον επιστημονικό όσο και 

στον επαγγελματικό τομέα. Τόσο οι θεωρητικές εισηγήσεις όσο και οι διδακτικές εφαρμογές 
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που παρουσιάστηκαν ικανοποίησαν τις προσδοκίες των συμμετεχόντων  καθώς προσέφεραν 

νέες γνώσεις και έδωσαν ιδέες που θα εμπλουτίσουν την διδακτική τους πράξη. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Γραφήματα 6. Περιγραφή των συχνοτήτων των μεταβλητών που αφορούν στο περιεχόμενο 

της ΤηλεΔιημερίδας. 

Αναζητήθηκαν διαφορές ως προς τις τρεις κατηγορικές ανεξάρτητες μεταβλητές στις οποίες 

χωρίστηκε το δείγμα μας, δηλαδή το Φύλο, την Ιδιότητα και τα Έτη υπηρεσίας. Σε ό,τι αφορά 

στις διαφορές ως προς το φύλο, στατιστικώς σημαντικές διαφορές καταγράφηκαν στις 
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μεταβλητές Αξιοποίηση στη διδακτική πράξη, Ικανοποίηση προσδοκιών, Επιστημονική και 

Επαγγελματική βελτίωση. Στις τρεις πρώτες μεταβλητές οι άνδρες δηλώνουν περισσότερο 

ικανοποιημένοι από τις γυναίκες, στην τέταρτη μεταβλητή συμβαίνει το αντίστροφο. 

 

Φύλο N 

Μέση 

Τιμή 

Τυπ.  

Απόκλ. 

Τυπ. 

Σφάλμα 

Μέσου t 

Βαθμοί 

Ελευθερίας 

Σημαντικότητα 

(2-tailed) 

1. Νέες και σημαντικές 

γνώσεις 

ΑΝΔΡΑΣ 1902 3,26 0,73 0,017 -1,354 8750 0,176 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 3,28 0,71 0,009    

2. Ικανοποίηση από το 

περιεχόμενο 

ΑΝΔΡΑΣ 1902 3,83 0,81 0,018 1,677 8750 0,094 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 3,79 0,83 0,010    

3. Ικανοποίηση από τις 

εισηγήσεις 

ΑΝΔΡΑΣ 1902 3,76 0,79 0,018 -0,584 8750 0,559 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 3,77 0,79 0,010    

4. Διδακτικές πρακτικές ΑΝΔΡΑΣ 1902 3,60 0,89 0,020 0,080 8750 0,936 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 3,60 0,91 0,011    

5. Αξιοποίηση στη 

διδακτική πράξη 

ΑΝΔΡΑΣ 1902 3,38 0,94 0,021 1,958 3101,608 0,050 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 3,33 0,96 0,011    

6. Ικανοποίηση 

προσδοκιών 

ΑΝΔΡΑΣ 1902 2,76 0,75 0,017 3,623 8750 0,000 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 2,69 0,73 0,009    

7. Επιστημονική 

βελτίωση 

ΑΝΔΡΑΣ 1902 3,38 0,93 0,021 2,045 8750 0,041 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 3,33 0,99 0,012    

8. Επαγγελματική 

βελτίωση 

ΑΝΔΡΑΣ 1902 3,17 0,99 0,023 -2,871 8750 0,004 

ΓΥΝΑΙΚΑ 6850 3,24 1,00 0,012    

Πίνακας 15. Συγκρίσεις ως προς το φύλο των μεταβλητών που αφορούν στο περιεχόμενο της 

ΤηλεΔιημερίδας 

Αυτές οι διαφορές επιδέχονται διάφορες εξηγήσεις. Οι διαφορές στις μέσες τιμές 

ικανοποίησης φαίνεται να είναι μικρές, ο μεγάλος αριθμός όμως των συμμετεχόντων στην 

αποτίμηση αναδεικνύει τη στατιστική σημαντικότητα αυτών. Η επαγγελματική βελτίωση 

φαίνεται πως έχει διαφορετικό υπόβαθρο αναφοράς και τεκμηρίωσης από την επιστημονική 

βελτίωση στη σκέψη των δύο φύλων. Ένα άλλο σημείο που επίσης έχει νόημα αναφοράς είναι 

οι διαφορές που καταγράφηκαν στις μεταβλητές Αξιοποίηση στη διδακτική πράξη και 

Επαγγελματική βελτίωση, στις οποίες τα δύο φύλα τοποθετήθηκαν διαφορετικά. Εφόσον 

αναφερόμαστε σε Εκπαιδευτικούς, προκύπτει το ερώτημα ποια είναι τα χαρακτηριστικά που 

επηρεάζουν την επαγγελματική τους βελτίωση; 
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Έλεγχος διαφορών πραγματοποιήθηκε και για τη μεταβλητή Ιδιότητα. Τα αποτελέσματα 

που παρουσιάζονται στον Πίνακα 16, έδειξαν πως υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των 

ομάδων. Ο έλεγχος σε δεύτερο επίπεδο που πραγματοποιήθηκε με το  τεστ Tukey HST ανέδειξε 

διαφορές μεταξύ της ικανοποίησης που καταγράφηκε στις ομάδες Εκπαιδευτικών 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Διευθυντών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Νέες και σημαντικές γνώσεις 35,591 13 2,738 5,354 0,000 

Ικανοποίηση από το περιεχόμενο 51,343 13 3,949 5,865 0,000 

Ικανοποίηση από τις εισηγήσεις 40,525 13 3,117 4,977 0,000 

Ικανοποίηση από τις διδακτικές πρακτικές 19,838 13 1,526 1,856 0,030 

Αξιοποίηση στη διδακτική πράξη 38,533 13 2,964 3,238 0,000 

Ικανοποίηση προσδοκιών 78,442 13 6,034 11,270 0,000 

Επιστημονική βελτίωση 44,049 13 3,388 3,559 0,000 

Επαγγελματική βελτίωση 21,102 13 1,623 1,617 0,073 

Πίνακας 16. Συγκρίσεις ως προς την Ιδιότητα για τις μεταβλητές που αφορούν στο 

περιεχόμενο της ΤηλεΔιημερίδας 

Έλεγχος διαφορών πραγματοποιήθηκε και για τη μεταβλητή Χρόνος υπηρεσίας. Τα 

αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 17 έδειξαν πως δεν υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των ομάδων των ετών υπηρεσίας. Ο λόγος που αναφέρεται αυτό το εύρημα, 

είναι επιστημολογικός και πιο συγκεκριμένα αφορά στη διαφοροποιό ισχύ της μεταβλητής των 

Ετών υπηρεσίας στην παρούσα μελέτη.  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Νέες και σημαντικές γνώσεις 2,657 4 0,664 1,306 0,265 

Ικανοποίηση από το περιεχόμενο 5,597 4 1,399 2,057 0,084 

Ικανοποίηση από τις εισηγήσεις 4,583 4 1,146 1,811 0,124 

Ικανοποίηση από τις διδακτικές πρακτικές 5,839 4 1,460 1,776 0,131 

Αξιοποίηση στη διδακτική πράξη 4,573 4 1,143 1,247 0,289 

Ικανοποίηση προσδοκιών 4,501 4 1,125 2,067 0,082 

Επιστημονική βελτίωση 4,446 4 1,112 1,200 0,309 

Επαγγελματική βελτίωση 10,106 4 2,526 2,584 0,035 

Πίνακας 17. Συγκρίσεις ως προς τα Έτη υπηρεσίας για τις μεταβλητές που αφορούν στο 

περιεχόμενο της ΤηλεΔιημερίδας 
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Οι μόνες στατιστικώς σημαντικές διαφορές που καταγράφηκαν αφορούσαν στη μεταβλητή 

Επαγγελματική βελτίωση. Ο έλεγχος για την ανάδειξη των ομάδων μεταξύ των οποίων 

καταγράφονται οι διαφορές οδήγησε στην ομάδα «Άλλο» που διαφοροποιούνταν σημαν τικά με 

όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες εκτός της νεότερης. Αν υποτεθεί πως όσοι δήλωσαν πως 

ανήκουν στο «άλλο» είναι αδιόριστοι εκπαιδευτικοί με μηδέν έτη υπηρεσίας, οδηγούμαστε στο 

συμπέρασμα ότι έχουν διαφορετική αντίληψη για την επαγγελματική τους βελτίωση από τους 

εκπαιδευτικούς που έχουν κάποια χρόνια στο επάγγελμα. 

Ο Πίνακας 18 αποδίδει τις συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών που θεωρήθηκαν πως 

περιγράφουν την ικανοποίηση από τη ΤηλεΔιημερίδα. Καταγράφηκαν μέτριες και ισχυρές έως 

πολύ ισχυρές συσχετίσεις, όλες στατιστικώς σημαντικές. Η μεταβλητή Αξιοποίηση (όσων 

παρουσιάστηκαν) στην πράξη συγκέντρωσε πολύ ισχυρές συσχετίσεις με τις μεταβλητές 

Διδακτικές πρακτικές, Εισηγήσεις, Περιεχόμενο και Νέες γνώσεις που αποκτήθηκαν.  

 

Νέες 

γνώσει

ς 

Περιεχ

όμενο 

Εισηγή

σεις 

Διδακτικές 

πρακτικές 

Αξιοποίηση 

στην πράξη 

Ικανοποίηση 

προσδοκιών 

Επιστημονική 

βελτίωση 

Επαγγελματική 

βελτίωση 

Νέες γνώσεις 

 

.588** .491** .464** .512** .621** .408** .350** 

Περιεχόμενο 

  
.711** .621** .639** .646** .361** .304** 

Εισηγήσεις 

   
.601** .588** .563** .320** .263** 

Διδακτικές 

πρακτικές 

    
.779** .532** .290** .280** 

Αξιοποίηση 

στην πράξη 

     
.598** .334** .335** 

Ικανοποίηση 

προσδοκιών  
     

.408** .347** 

Επιστημονική 

βελτίωση 

       
.534** 

Επαγγελματικ

ή βελτίωση 

        
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 18. Πίνακας συσχετίσεων των διαστάσεων ποιότητας της ΤηλεΔιημερίδας 

Ε. Συμπεράσματα 

Ανακεφαλαιώνοντας με βάση τα ευρήματα της παρούσας μελέτης και τα στοιχεία από τις 

αιτήσεις συμμετοχής, την επιβεβαίωση συμμετοχής, την υποβολή ερωτήσεων προς τους 

ομιλητές και την επισκεψιμότητα του ιστότοπου – αποθετηρίου εργασιών – πρακτικών και της 

θέασης των video, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η ΤηλεΔιημερίδα αξιολογήθηκε πάρα 

πολύ θετικά.  

Όλες οι παράμετροι για τις οποίες ζητήθηκε άποψη εκτιμήθηκαν θετικά.  Το ενδιαφέρον 

των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας μπορεί να χαρακτηριστεί καθολικό με συμμετοχή και 

εκπροσώπηση ως προς τις ιδιότητες αλλά και τις περιοχές της Ελλάδας και το εξωτερικό. Αυτό 
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πρέπει να εκτιμηθεί σε συνάρτηση με το σύντομο (μόλις 25 ημέρες) χρόνο οργάνωσης της και 

τη μικρή σχετικά προβολή της ΤηλεΔιημερίδας αρχικά από τα περισσότερα ΜΜΕ και τις 

εκπαιδευτικές πύλες ενημέρωσης. 

Αυτή η θετική εκτίμηση πιστεύουμε πως αντανακλάται και από το συντριπτικό ποσοστό του 

98,2% των Εκπαιδευτικών το οποίο εκφράζει την επιθυμία τους, να παρακολουθήσουν και άλλη 

τηλε-ημερίδα. 
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Παράρτημα Ε  
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥ  

2019 - 2020 

Κ.Ε.Σ.Υ.  

(Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 

Υποστήριξης)  

Αιτ/νίας 

Ιούλιος 2020 

 

Μεσολόγγι 20/7/2020 

ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ 

Η επεξεργασία και συγγραφή του κειμένου έγινε από την Ομάδα Εργασίας για την αποτίμηση έργου 

που απαρτίζεται από τους/τις: 

Αθανάσιο Κ. Ρισβά ΠΕ 70 Προϊστάμενο του Κ.Ε.Σ.Υ. 

Σπύρο Μπαλτά ΠΕ 21 

Τσαούση Δέσποινα ΠΕ 60   

Αλεξάκη Κων/νο ΠΕ 23  

Κυρίτση Μαρία ΠΕ 23 

Όλγα Χριστογιάννη ΠΕ 23 

Δεληγιάννη Βαια ΠΕ 30 

Μελίστα Θεοδώρα ΠΕ 30 

Λεκατσά Κατερίνα  ΠΕ 30 

Αγοραστού Ευαγγελία ΠΕ 2.50 
Ρόδη Μαρία ΠΕ 

Ελευθεριάδου Σοφία ΠΕ 71  

Γκοργκόλης Συμεών ΠΕ 70 

Τριανταφύλλης Σπύρο ΠΕ 82 

Χαμπεσή Κων/νο ΠΕ 83 

Εγκρίθηκε από την Ολομέλεια. 

Εισαγωγή 

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας λειτουργεί στην έδρα των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Ν. Αιτ/νίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του ν.  4547/2018 και του άρθρου 1 παρ. 1 του 

Ενιαίου Κανονισμού λειτουργίας Κ.Ε.Σ.Υ. και αποτελεί οργανική μονάδα της Περιφερειακής 
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας.  
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Αποστολή του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν.  4547/2018 είναι η 

υποστήριξη των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητάς του για τη διασφάλιση της ισότιμης 

πρόσβασης όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαίδευση και την προάσπιση της αρμονικής 

ψυχοκοινωνικής τους ανάπτυξης και προόδου.  

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες λειτουργίας του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας διατάξεις του 

άρθρου 7 του ν. 4547/2018 και αφορούν τα επίπεδα:  

1. της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,  
2. των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων 

επαγγελματικού προσανατολισμού,  
3. της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων,  
4. της ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας και  
5. της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου.  
 
Ο θεσμικός ρόλος, οι σκοποί και οι στόχοι του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας, όπως προκύπτουν από τον νόμο 

4547/2018 και τον «Ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας των Κ.Ε.Σ.Υ.», αναλύονται ακολούθως σε επίπεδο 

αποτίμησης έργου για το διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως τον Ιούλιο 2020.  

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

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση και υλοποίηση των στόχων του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας  
αποτελεί 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 τη ς σχολικής 

κοινότητας και τους φορείς της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας.  

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

του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τους κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας τη ς κάθε 

ειδικότητας και ενεργεί 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). 

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

προσανατολισμό και αποσκοπούν στην πολυδιάστατη υποστήριξη του έργου των σχολικών μονάδων 

και του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής ευθύνης του.  

ΣΚΟΠΟΣ  
Σκοπός του προγραμματισμού είναι 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). 

1. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥΚΕΝΤΡΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 2018-19 
1.1. 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: 
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Θετικά στοιχεία 

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 Υλοποιήθηκαν δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού  
4 Αναβαθμίστηκε το μπλοκ του Κ.Ε.Σ.Υ. https://blogs.sch.gr/kesyait/author/kesyait/ 
5 Συντάχθηκαν από διεπιστημονικές ομάδες (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης) οδηγοί διαχείρισης για τον  COVID-19 
6 Υποστηρίχθηκαν αποτελεσματικά με την σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση  μαθητές, γονείς 

και εκπαιδευτικοί. 
7 Συμβάλαμε στην ενημέρωση και υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και  μάλιστα και ώρες εκτός 

ωραρίου 
8 Συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Πάτρας 
9 Συνεργασία με τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Μεσολογγίου, Αγρινίου και Πάτρας και άλλων 

περιοχών 
10 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 Κ.Ε.Σ.Υ.. Ήδη αιτήθηκε 
αλλαγή κτηρίου με συγκεκριμένες προδιαγραφές και προχώρησαν ικανοποιητικά οι 
διαδικασίες 

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 ενός επιπλέον 
ψυχολόγου, αφού δεν καλύφτηκε η 4η οργανική θέση. Επίσης και η 3η θέση του 
επαγγελματικού προσανατολισμού.  

4. Η περιοχή ευθύνης του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας  γεωγραφικά και πληθυσμιακά είναι μεγάλη και 
απαιτείται η ίδρυση Κ.Ε.Σ.Υ. στο Αγρίνιο 

5. Δεν έχουν σταλεί προτυποποιημένα έγγραφα διαδικασιών από το Ι.Ε.Π. ή Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Παιδείας (αξιολογικά εργαλεία, βραχυχρόνιο πρόγραμμα παρέμβασης κ.ά.) 

6. Έλλειψη έγκαιρης κεντρικά σχεδιασμένης επιμόρφωσης των Κ.Ε.Σ.Υ.  
7. Έλλειμμα πόρων για τη διευκόλυνση των δράσεων π.χ. κάλυψη εξόδων για τις μετακινήσεις 

στις σχολικές μονάδες, αγορά υλικοτεχνικού εξοπλισμού. 
8. Αύξηση του μαθητικού πληθυσμού που χρήζει υποστήριξης,  
9. Μεγάλο ποσοστό του προσωπικού εργάζεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου που λήγει στις 

30/6/2019, με επακόλουθο να αποδυναμωθεί η υπηρεσία το διάστημα 1-20/7/2020. 
10. Οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν σχετικά με την πανδημία COVID-19. 

https://blogs.sch.gr/kesyait/author/kesyait/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ 
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 

Σπύρο Μπαλτά ΠΕ 21 
Τσαούση Δέσποινα ΠΕ 60   
Αλεξάκη Κων/νο ΠΕ 23  
Κυρίτση Μαρία ΠΕ 23 
Όλγα Χριστογιάννη ΠΕ 23 
Δεληγιάννη Βαια ΠΕ 30 
Μελίστα Θεοδώρα ΠΕ 30 
Λεκατσά Κατερίνα  ΠΕ 30 
Αγοραστού Ευαγγελία ΠΕ 2.50 
Ρόδη Μαρία ΠΕ 

 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Σπύρο Μπαλτά ΠΕ 21 
Αλεξάκη Κων/νο ΠΕ 23  

Κυρίτση Μαρία ΠΕ 23 

Όλγα Χριστογιάννη ΠΕ 23 

Δεληγιάννη Βαια ΠΕ 30 

Μελίστα Θεοδώρα ΠΕ 30 

Λεκατσά Κατερίνα  ΠΕ 30 

Ελευθεριάδου Σοφία ΠΕ 71  

Γκοργκόλης Συμεών ΠΕ 70 

 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

Σπύρο Μπαλτά ΠΕ 21 
Αλεξάκη Κων/νο ΠΕ 23  
Κυρίτση Μαρία ΠΕ 23 
Όλγα Χριστογιάννη ΠΕ 23 
Δεληγιάννη Βαια ΠΕ 30 
Μελίστα Θεοδώρα ΠΕ 30 
Λεκατσά Κατερίνα  ΠΕ 30 
Αγοραστού Ευαγγελία ΠΕ 2.50 
Ρόδη Μαρία ΠΕ03 
Τριανταφύλλης Σπύρο ΠΕ 82 
Χαμπεσή Κων/νο ΠΕ 83 
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Το Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας υποστηρίχτηκε γραμματειακά με υπάλληλο που κατέχει οργανική θέση στην 

υπηρεσία μας από τον Φεβρουάριο.  

Εμπλουτίστηκε η ιστοσελίδα μέσω του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου https://blogs.sch.gr/kesyait/. 

Σύμφωνα με το νομοθεσία υποστηρίχθηκαν ανάλογα οι Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 

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 Κ.Ε.Σ.Υ.  

Μετά τον ορισμό υπευθύνων επικοινωνίας των σχολείων με το Κ.Ε.Σ.Υ., ακολούθησε ο ανάλογος 

ορισμός προσώπων επαφής και αναφοράς του Κ.Ε.Σ.Υ. 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.  

2. Συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Φορείς της Εκπαίδευσης  
Το Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας πραγματοποίησε τις ακόλουθες συνεργασίες:  

o Συνεργασία με το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
o Συνεργασία με τα Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας στη βάση της ανταλλαγής απόψεων, τη διαμόρφωση 

μιας συναντίληψης για τους σκοπούς λειτουργίας αυτών.  
o Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στις οποίες συμμετείχε ο οργανωτικός συντονιστής του 

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

o Πραγματοποιήθηκαν - συνεργασίες με τον Σ.Ε.Ε. 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 Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης με την 
Ολομέλεια του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας.  

o Υλοποιήθηκαν συσκέψεις με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά τα οριζόμενα στο θεσμικό πλαίσιο.  

o Συσκέψεις με τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτ/νίας και τον Διευθυντή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αιτ/νίας για ζητήματα που προέκυψαν σε ότι μας αφορά,.  

o Υπήρξε συνεργασία με τους Σ.Ε.Ε. και τον Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Υποστήριξης για 
τον προγραμματισμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων.  

o Συνεργασία με τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα Μεσολογγίου, Αγρινίου και Πάτρας και άλλων 
περιοχών. 

o Συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Ιωαννίνων και Πάτρας. 
 

3. Προγραμματισμένες δράσεις 2019 - 2020: 
3.1.  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 περιλάμβαναν κατά περίπτωση:  

https://blogs.sch.gr/kesyait/
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α) τη διαδικασία καταγραφής αναγκών περαιτέρω αξιολόγησης, σύμφωνα με την παρ. 3,  

β) τη διαδικασία εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης και έκδοσης έκθεσης 

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 Κ.Ε.Σ.Υ. 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 Κ.Ε.Σ.Υ. στα σχολεία. 

γ) μέχρι τις 20 Ιουλίου 2020, αξιολογήθηκαν:  

  Προσχολική 120 μαθητές 

Πρωτοβάθμια 165 μαθητές 

Δευτεροβάθμια 98 μαθητές 

Εκκρεμούν:  

Προσχολική 40 μαθητές 

Πρωτοβάθμια 209 μαθητές 

Δευτεροβάθμια 163 μαθητές 

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν 122 λογοθεραπευτικές αξιολογήσεις.  

7.2. Στοχευμένες εκπαιδευτικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και δράσεων επαγγελματικού 

προσανατολισμού 

Οι στοχευμένες 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, 

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.  
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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 Κ.Ε.Σ.Υ.επιμορφωτικές συναντήσεις σε  

συνεργασία με τον Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Υποστήριξης  

Υποστηρίχθηκαν σχολικές μονάδες με σοβαρά ζητήματα όπως τα ΕΠΑΛ, σχολεία που φοιτούν Ρομά, 
μετανάστες ή πρόσφυγες. 

Η παρουσία του Κ.Ε.Σ.Υ.στις εξετάσεις των μαθητών που διδάχτηκαν κατ’ οίκον ήταν ουσιαστική και 

βοηθητική από κοινωνικοσυναισθηματική και παιδαγωγική άποψη.  

Η συμβολή μας στην διεξαγωγή των προφορικά εξεταζόμενων μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις  

ήταν αποτελεσματική τόσο σε σχέση με τους μαθητές με δυσλεξία και Δ.Α.Φ. όσο και με τους 

εξεταστές. 

Σε σχολικές μονάδες που δεν υφίσταται Ε.Δ.Ε.Α.Υ. είχαν πραγματοποιηθεί στοχευμένες παρεμβάσεις 

κατά τη λειτουργία ως Κ.Ε.Σ.Υ.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 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 υπήρχαν ήδη διαπιστωμένα προβλήματα ή δυσλειτουργίες στη σχολική 
κοινότητα που απαιτούνταν αντιμετώπιση.  

Σύνταξη εξατομικευμένων προγραμμάτων με βιωματικό τρόπο στο χώρο των σχολείων, αλλά και του 

Κ.Ε.Σ.Υ.με συμμετοχή των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, αλλά και γονέων.  

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.  

Σχεδιασμός δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

o Παρασκευή   13/09/2019: Κανονισμός λειτουργίας – Καθήκοντα και αρμοδιότητες του 
εκπαιδευτικού με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και 
συγκεκριμένα: 

o Σε ατομικό επίπεδο: παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής σε ζητήματα επαγγελματικού 
προσανατολισμού. 
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o Σε ομαδικό επίπεδο: ενημέρωση της σχολικής κοινότητας για θέματα υλοποίησης προγραμμάτων 
Αγωγής Σταδιοδρομίας, παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης για τα προγράμματα σπουδών 
δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα συστήματα εισαγωγής 
σε αυτές. 

o Υποστήριξη της ιστοσελίδας του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτωλ/νίας για θέματα Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού. 

 
 
 
Υλοποίηση δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού  

o Σεπτέμβριος 2019: Συμμετοχή ως εισηγητές σε επιμορφωτικές ημερίδες σε Γυμνάσια και το 1ο 
ΕΠΑΛ Αγρινίου. 

o Οκτώβριος 2019: Αποστολή ενημερωτικού σημειώματος στις σχολικές μονάδες για τις υπηρεσίες 
του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτωλ/νίας σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  

o Νοέμβριος 2019 – Μάρτιος 2020: Επισκέψεις σε σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
για την ενημέρωση των μαθητών για την μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο και την 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 

o Δεκέμβριος 2019: Αποστολή στις σχολικές μονάδες ενημερωτικού σημειώματος σχετικά με το 
σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας καθώς και της σχετικής 
εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

o Μάρτιος 2020 – Ιούνιος 2020: Σχεδίαση και ανάπτυξη, στην Ψηφιακή πλατφόρμα e-me, 
εκπαιδευτικών θεμάτων και   Επαγγελματικού Προσανατολισμού: 
- Σχεδίαση και ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτωλ/νίας ηλεκτρονικού οδηγού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού.  
- Αποστολή ενημερωτικού σημειώματος προς τις σχολικές μονάδες, γονείς - κηδεμόνες, 

μαθητές για την παροχή εξ αποστάσεως δράσεων Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Skype, 
τηλεφωνική επικοινωνία κ.λπ.). 

o Σεπτέμβριος 2019 – Ιούλιος 2020: Ατομική συμβουλευτική, στο Κ.Ε.Σ.Υ.  Αιτωλ/νίας, μαθητών και 
γονέων-κηδεμόνων κατόπιν σχετικού αιτήματος, για θέματα 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.   

3.2. Υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων  και εργαστηριακών κέντρων 
Για την υποστήριξη του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου -

Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκαν 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 Κ.Ε.Σ.Υ. 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 Κ.Ε.Σ.Υ., κ.ά. 

3.3.  Ενημέρωση και επιμόρφωση  

https://blogs.sch.gr/kesyait/
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Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων σε συνεργασία με το οικείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

πραγματοποιήθηκαν μετά από πρωτοβουλία και υποβολή πρότασης από το Κ.Ε.Σ.Υ . προς το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

ή αντιστρόφως και μετά από σχετική έγκριση του Περιφερειακού Δ/ντή Εκπ/σης.  

Πραγματοποιήθηκαν από τον Σ.Ε.Ε. Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Υποστήριξης και τους Σ.Ε.Ε. 

υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων με συμμετοχή του προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ.. 

Τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, έγιναν ενημερωτικές  συναντήσεις των προφορικά εξεταζόμενων 
μαθητών σχετικά με τη διαδικασία της προφορικής εξέτασης από τους εκπαιδευτικούς 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Κατά τη διάρκεια των εισαγωγικών πανελλαδικών εξετάσεων ορίστηκαν τα μέλη του Κ.Ε.Σ.Υ . και 

παρευρέθηκαν στα ειδικά εξεταστικά κέντρα για την παροχή επεξηγήσεων και διευκρινήσεων και 

αντιμετώπιση κρίσεων. 

3.4. Ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου  
Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου, πραγματοποιήθηκαν δράσεις σε 

συνεργασία με φορείς που ασχολούνται με θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας.  

Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις κοινωνικών λειτουργών του Κ.Ε.Σ.Υ. με Υπηρεσίες της Αιτ/νίας με 
στόχο την αλληλοενημέρωση και συνεργασία για την αποτελεσματικότερη ψυχοκοινωνική υποστήριξη 

ευπαθών κοινωνικά μαθητών και των οικογενειών τους.  

Έγινε χαρτογράφηση φορέων ψυχικής υγείας και κοινωνικών δομών του νομού Αιτωλοακαρνανίας  και 

είναι αναρτημένη στο 

https://blogs.sch.gr/kesyait/category/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%8

4%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c/ 

Συντάχθηκαν από διεπιστημονικές ομάδες (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης) οδηγοί διαχείρισης για τον  COVID-19 και στάλθηκαν στις σχολικές μονάδες προκειμένου 

να ενημερωθούν γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί. 

https://blogs.sch.gr/kesyait/category/diacheirisi-koronoioy/ 

Συντάχθηκε οδηγός Επαγγελματικού Προσανατολισμού από διεπιστημονική ομάδα και στάλθηκε σε 

όλες τις σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Επίλογος 

Τα Κ.Ε.Σ.Υ. είναι μια υποστηρικτική δομή με αυξημένες αρμοδιότητες με κομβική θέση στην 

εκπαίδευση και χρειάζεται να διευκρινιστούν και να απαντηθούν τα εξής:  

o Η ανάγκη για στελέχωση 
- με διοικητικό προσωπικό 
- με μόνιμο εκπαιδευτικό και ειδικό επιστημονικό προσωπικό.  

o Σε περίπτωση στελέχωσης με αναπληρωτές να τοποθετούνται έγκαιρα και όχι σταδιακά.  
o Σχεδιασμένη κεντρικά από το Υ.ΠΑΙ.Θ. επιμόρφωση. 
o Χορήγηση από το Υ.ΠΑΙ.Θ. προτυποποιημένων και συγκεκριμένων εργαλείων για κάθε ειδικότητα. 
o Να τροποποιηθεί η νομοθεσία για τις μετακινήσεις του προσωπικού . 
o Η υλικοτεχνική υποδομή. 
o Η περιοχή ευθύνης του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας  γεωγραφικά και πληθυσμιακά είναι μεγάλη και 

απαιτείται η ίδρυση Κ.Ε.Σ.Υ. στο Αγρίνιο. 
 
 

https://blogs.sch.gr/kesyait/category/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c/
https://blogs.sch.gr/kesyait/category/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%8c/
https://blogs.sch.gr/kesyait/category/diacheirisi-koronoioy/
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Ο Προϊστάμενος του Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτ/νίας 

Αθανάσιος Κ. Ρισβάς  
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Παράρτημα ΣΤ  

 
1ο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΧΑΪΑΣ (1ο Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ) 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 
1ου Κ.Ε.Σ.Υ. 2019 – 2020 

                           

           ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
  

                                                                                                         ΠΑΤΡΑ 20/07/2020 
ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ Π.Ε.& Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ                       
1ο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΧΑΪΑΣ   
                                                                                               ΑΡ.ΠΡ:   1957                   
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 59-61  
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 26223 

ΤΗΛ.: 2610 461953 
                  462018 

ΦΑΞ: 2610 429995 
Πληροφορίες: Μαυρόγιαννη Θεώνη  

Στατιστική Ανάλυση:  Μπιλιάνη Μαρία 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΧΑΙΑΣ: 
 

Βάση των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 4547/2018  οι αρμοδιότητες και οι βασικοί άξονες 

λειτουργίας του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας  αφορούν τα επίπεδα:  

α) της διερεύνησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών αναγκών,  

β) των στοχευμένων εκπαιδευτικών και ψυχοκοινωνικών παρεμβάσεων και δράσεων 

επαγγελματικού προσανατολισμού,  

γ) της υποστήριξης του συνολικού έργου των σχολικών μονάδων, 

δ) της ενημέρωσης και επιμόρφωσης της σχολικής κοινότητας και  

ε) της ευαισθητοποίησης του κοινωνικού συνόλου. 

Επισημαίνεται ότι: 

Ο  προγραμματισμός του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας για το σχολικό έτος 2019-20 καταρτίστηκε τον 

Δεκέμβριο του 2019 και όχι από την αρχή του σχολικού έτους, δεδομένου ότι η χωροταξική 

κατανομή των σχολικών μονάδων στα Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας (απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή 

Δυτικής Ελλάδας αρ. πρωτ. Φ. 28.1/14578/12-12-2019) και η παράδοση Αιτήσεων και Φακέλων 

που ανήκουν στο 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο. 

Στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τη 

διασπορά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι γονείς μπορούν πλέον να υποβάλλουν 

ηλεκτρονικά το αίτημα τους για αξιολόγηση μαθητών/μαθητριών που φοιτούν σε σχολεία 

αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας, συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση ανάλογα με τη βαθμίδα 

φοίτησης του παιδιού σας (οι αιτήσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του 1 ου Κ.Ε.Σ.Υ.) 

Παρουσίαση δράσεων του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας Σεπτέμβριος 2019  – Ιούλιος 2020 : 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Κ.Ε.Σ.Υ.  
(ΠΡΟΤΕΡΑ
ΙΟΤΗΤΑ) 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙ
ΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΥ 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
2019 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
2019 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
2019 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
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ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
2019 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
2020 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
2020 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

ΜΑΡΤΙΟΣ 
2020 

Χ ✓  Χ Χ ✓  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ2020 Χ ✓  ✓  Χ ✓  

ΜΑΙΟΣ2020 ✓  ✓  ✓  Χ ✓  

ΙΟΥΝΙΟΣ 
2020 

 
✓  

 
✓  

 
✓  

Χ ✓  

ΙΟΥΛΙΟΣ 
2020 

 
✓  

 
Χ 

 
✓  

 
Χ 

✓  
 

 

Έως τον Δεκέμβριο του 2019 το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. διεκπεραίωνε Αιτήσεις που ανήκουν 

χωροταξικά στις σχολικές μονάδες και των δύο Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας. 

Το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαϊας αποτιμά τη δράση του στους παρακάτω άξονες: 

1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 

5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  Κ.Ε.Σ.Υ. 

6. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΤΑ ΆΞΟΝΑ ΔΡΑΣΗΣ: 

ΑΞΟΝΑΣ 1:  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. : 

Το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας προσπάθησε να  διασφαλίσει ένα πλαίσιο αρμονικής και αποτελεσματικής 

συνεργασίας με τους φορείς της Εκπαίδευσης για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας 

του έργου του. Συγκεκριμένα,  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 και τους στόχους  των Κ.Ε.Σ.Υ., καθώς και 

τον προγραμματισμό συνεργατικών δράσεων υπό το συντονισμό της τριμελούς επιτροπής 

παρακολούθησης.  
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γ) Συναντήσεις-συνεργασίες με τον Σ.Ε.Ε. 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) Συναντήσεις με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, τους Διευθυντές 

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

ε) Συνεργασία με τους Σ.Ε.Ε. 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 επίλυση δυσκολιών 

των παιδιών και γονιών που υποστηρίξαμε όπως: 

• Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής 

• Παιδοψυχιατρικό Τμήμα (ΙΚΑ) 

• Παιδοψυχιατρικό Τμήμα Καραμανδανείου Νοσοκομείου Πατρών 

• Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας 

• Κοινωνικός Τομέας Δήμου Πατρέων 

ζ)  Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την 

πραγματοποίηση των θερινών σχολείων 

η)  Συνεργασία με την υπεύθυνη της Μονάδας Αναπτυξιακής  παιδιατρικής: Θωμαïδου  

Λωρεττα - Αναπληρώτρια  καθηγήτρια  αναπτυξιακής  παιδιατρικής για την Πανελλαδική 

Έρευνα με θέμα «Εκτίμηση επιπολασμού Διαταραχών Αυτιστικού Φάσματος σε 

παιδιά στην Ελλάδα (2019 - 2020)»  

 Ομάδα συνεργασίας της Μονάδας Αναπτυξιακής  παιδιατρικής : Χολέβα Αντιγόνη – Μαυροειδή 

Νικολέτα . Για το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ.: Μαυρόγιαννη Θεώνη – Μπιλιάνη Μαρία. 

Επισκέψεις σε Φορείς της περιοχής για την εξυπηρέτηση Μαθητών του 1ου 

Κ.Ε.Σ.Υ. : 

26/9/2019 Τμήματα Πανεπιστημίου Πατρών 
Πετράτου - Κανελλάκη- 

Δημητροπούλου 

27/9/2019 Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Θανασα Τριάδα Εμμανουέλα 

1/10/2019 Τμήματα Πανεπιστημίου Πατρών  Κανελλάκη- Δημητροπούλου 

28/11/2019 Τμήματα Πανεπιστημίου Πατρών 
Παναγοπούλου - Πετράτου- 

Σταθόπουλος 
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ΑΞΟΝΑΣ 2:  ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΜΟΝΑΔΩΝ: 

Α. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΔΔΥ 

1. 3o Νηπιαγωγείο 26/9/2019 Μαυρόγιαννη 

2. 5ο Νηπιαγωγείο 26/9/2019 Μαυρόγιαννη 

3. 14ο Νηπιαγωγείο 4/10/2019 Γιορμέζη 

4. 55ο Νηπιαγωγείο 4/10/2019 Γιορμέζη 

5. 61ο Νηπιαγωγείο 4/10/2019 Γιορμέζη 

6. 53ο Νηπιαγωγείο 14/10/2019 
Τσαγκανέλια - 

Μπέσσας 

7. Νηπιαγωγείο Ακταίου 31/10/2019 Μαυρόγιαννη 

8. 39ο Νηπιαγωγείο 31/10/2019 
Τσαγκανέλια -Γιαλούση 

- Γιορμέζη 

9. 4ο Νηπιαγωγείο Παραλίας 21/11/2019 Τσαγκανέλια -Γιορμέζη 

10. 3ο Νηπιαγωγείο 5/12/2019 Τσαγκανέλια -Γιορμέζη 

11. 13ο Νηπιαγωγείο 5/12/2019 Τσαγκανέλια -Γιορμέζη 

12. 47ο Νηπιαγωγείο 13/2/2020 Τσαγκανέλια -Γιορμέζη 

13. 2ο Νηπιαγωγείο Ρίου 13/2/2020 Τσαγκανέλια -Γιορμέζη 

14. 18ο Νηπιαγωγείο 17/2/2020 Γιορμέζη 

15. 25ο Νηπιαγωγείο 17/2/2020 Γιορμέζη 

16. 26ο Νηπιαγωγείο 17/2/2020 Γιορμέζη 

17. 6ο Νηπιαγωγείο 25/2/2020 Γιορμέζη - Γιαλούση 

 

Οι Επισκέψεις στα Σχολεία της Προσχολικής Εκπαίδευσης  αναπτύχθηκε ως τις αρχές Μαρτίου 

2020 και διακόπηκε λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων για τον Covid - 19 

Β ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

 
Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΕΔΔΥ 

1. 2ο Δημοτικό Πάτρας 2/10/2019 
Νικολοπούλου 
Χρυσάνθη 

2. 49ο Δημοτικό 30/9/2019 Τσαγκανέλια 

3. 49ο Δημοτικό 1/10/2019 
Μαυρόγιαννη - 
Τσαγκανέλια 

4. 50ο Δημοτικό 4/10/2019 Τσαγκανέλια 

5. Πειρ. Δημοτικό Πάτρας 9/10/2019 Μαυρόγιαννη  

6. 20ο Δημοτικό 15/10/2019 
Τσαγκανέλια - 
Μπέσσας 

7. 53ο Δημοτικό 18/10/2019 Πατσαούρα 

8. Ειδικό Κωφών 18/10/2019 Μαυρόγιαννη 

9. Δημοτικό Άνω Αλισσού 31/10/2019 Μαυρόγιαννη 
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10. 49ο Δημοτικό 4/12/2019 
Γιορμέζη - 
Πατσαούρα -Κυριαζη 

11. 55ο Δημοτικό 5/12/2019 
Γιορμέζη 
Τσαγκανέλια 

12. Δημοτικό Μιντιλογλίου 5/12/2019 
Γιορμέζη 
Τσαγκανέλια 

13. Ειδικό Δημοτικό Κωφών 13/1/2020 
Μαυρόγιαννη - 
Τσαγκανέλια 

14. 59ο Δημοτικό 14/1/2020 
Γιορμέζη - 
Τσαγκανέλια 

15. 42ο Δημοτικό 16/1/2020 
Νικολοπούλου - 
Κυριαζή  

16. Ειδικό Δημοτικό Κωφών 21/1/2020 
Μαυρόγιαννη - 
Πατσαούρα 

17. 
Ειδικό Δημοτικό 

Κ.Αχαϊας 27/1/2020 Μαυρόγιαννη 

18. Δημοτικό Καστριτσίου 12/2/2020 Τσαγκανέλια 

19.  Δημοτικό Αραχωβιτίκων 14/2/2029 

Σκιαδά-
Νικολοπούλου - 
Κυριαζή  

20. 62ο Δημοτικό 21/2/2020 Μαυρόγιαννη 

21. Δημοτικό Διακοπτό 5/3/2020 
Θανασά - 
Μαυρόγιαννη 

 

Οι Επισκέψεις στα Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  αναπτύχθηκε ως τις 

αρχές Μαρτίου 2020 και διακόπηκε λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων 

για τον Covid - 19 

 

Γ. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: 

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΔΔΥ 

1. 12ο Γυμνάσιο Πάτρας 11/9/2019 Σεραφείμ - Μάνου 

2. Ε Ε Ε Γυμνάσιο - Λύκειο 26/9/2019 Μαυρόγιαννη 

3. 10ο ΓΕΛ Πάτρας 26/9/2019 Σεραφείμ  

4. 10ο ΓΕΛ Πάτρας 30/9/2019 Σεραφείμ - Μαυρόγιαννη 

5. 7ο ΓΕΛ 1/10.2019 Σεραφείμ 

6. 2ο Γυμνάσιο Παραλίας 2/10/2019 Σεραφείμ 

7. 7ο ΓΕΛ 3/10/2019 Σεραφείμ Τσαγγανέλια 

8. 2ο Γυμνάσιο Παραλίας 4/10/2019 Σεραφείμ 

9. 14ο Γυμνάσιο Πάτρας 4/10/2019 Σεραφείμ 

10. 10ο ΓΕΛ Πάτρας 7/10/2019 Σεραφείμ 

11. ΕΠΑΛ Παραλίας 4/10/2019 Σεραφείμ 

12.  1ο ΓΕΛ Αιγίου 8/10/2019 Σεραφείμ - Μαυρόγιαννη 

13. 18ο Γυμνάσιο  11/10/2019 Σεραφείμ 

14. ΓΕΛ Δεμενίκων 11/10/2019 Σεραφείμ 
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15. 1ο ΕΠΑΛ Πάτρας 18/10/2019 Σεραφείμ 

16. 1ο ΓΕΛ Αιγίου 21/10/2019 Σεραφείμ - Μαυρόγιαννη 

17. ΕΠΑΛ Παραλίας 22/10/2019 Σεραφείμ  

18. 13ο ΓΕΛ Πάτρας 23/10/2019 Νικολόπουλος - Μακρυγιάννης 

19. Γυμνάσιο Καστριτσίου 31/10/2019 Σεραφείμ - Μαυρόγιαννη 

20. Πειρ. Γυμν. Παν/μίου Πατρών 21/11/2019 Μαυρόγιαννη 

21. 18ο Γυμνάσιο  25/11/2019 Πατσαούρα -  Μαυρόγιαννη 

22. 10ο ΓΕΛ Πάτρας 13/12/2019 Νικολόπουλος - Μακρυγιάννης 

23. 1ο Γυμνάσιο Αιγιου 9/1/2020 
Μαυρόγιαννη -Τσαγκανέλια- 

Πετράτου 

24. 2ο Γυμνάσιο Αιγίου 9/1/2020 
Μαυρόγιαννη -Τσαγκανέλια-

Πετράτου 

25. ΕΕΕΕΚ Πάτρας 10/1/2020 Νικολόπουλος - Μακρυγιάννης 

26. Γυμνάσιο Καστριτσίου 14/1/2020 Μαυρόγιαννη 

27. Γυμνάσιο Ρίου 24/1/2020 Μάνου - Πατσαούρα 

28. 1ο ΓΕΛ Πάτρας 12/2/2020 Μάνου - Πατσαούρα 

29. 15ο Γυμνάσιο 12/2/2020 Μαυρόγιαννη 

30. 18ο Γυμνάσιο  14/2/2020 Μαυρόγιαννη 

31 ΕΕΕΕΚ Πάτρας 14/2/2020 Μαυρόγιαννη 

32 Γυμνάσιο Καμαρών 18/2/2020 Μαυρόγιαννη 

33 4ο Γυμνάσιο Αιγίου 18/2/2020 Μαυρόγιαννη 

34 ΕΕΕΕΚ Αιγίου 18/2/2020 Μαυρόγιαννη 

35 1ο ΓΕΛ 19/2/2020 Φραγκάκης 

36 4ο ΓΕΛ 19/2/2020 Φραγκάκης 

37 9ο ΓΕΛ 19/2/2020 Φραγκάκης 

38 ΓΕΛ Καστριτσίου 19/2/2020 Φραγκάκης 

39 
Πειρ. Λύκειο Παν/μίου 

Πατρών 19/2/2020 Φραγκάκης 

40 2ο ΓΕΛ 19/2/2020 Πετράτου 

41 5ο ΓΕΛ 19/2/2020 Πετράτου 

42 7ο ΓΕΛ 19/2/2020 Πετράτου 

43 12ο ΓΕΛ 19/2/2020 Πετράτου 

44 Πειρ. ΓΕΛ Πατρών 19/2/2020 Πετράτου 

45 ΓΕΛ Ρίου 21/2/2020 Μαυρόγιαννη 

46 1ο ΓΕΛ Πάτρας 21/2/2020 Μάνου - Πατσαούρα 

47. 1ο Γυμνάσιο Πάτρας 21/2/2020 Νικολόπουλος - Μακρυγιάννης 

48. 1ο ΓΕΛ 26/2/2020 Πατσαούρα  

49. Γυμνάσιο Διακοπτό 5/3/2020 Θανασά -Μαυρόγιαννη 

 

Οι Επισκέψεις στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  αναπτύχθηκαν ως τις 

αρχές Μαρτίου 2020 και διακόπηκε λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων 

για τον Covid – 19. 

Διατηρείται Ειδικό Ημερολόγιο-Βιβλίο Συναντήσεων στο οποίο καταγράφονται οι 

συναντήσεις (ημερομηνία, σκοπός, διάρκεια και το περιεχόμενο των επισκέψεων/παρεμβάσεων 

στις σχολικές μονάδες).  
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Στα πλαίσια της εποπτείας των ΣΔΕΑΥ-ΕΔΕΑΥ και των ψυχολόγων των δημοτικών 

σχολείων και σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις με Αρ. Πρωτ.: 39317/ΓΔ4Α/19/3/2020 

και με Αρ. Πρωτ.: 41070 /ΓΔ4/27/3/2020 πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις για την οργάνωση 

και τον συντονισμό της εξ αποστάσεως υποστήριξης των οικογενειών και των μαθητών 

προκειμένου να διαχειριστούν το άγχος του εγκλεισμού, τα οικονομικά προβλήματα, τη 

διαχείριση του χρόνου των παιδιών κ.α. χρησιμοποιώντας τη χρήση της τεχνολογίας και του 

διαδικτύου μέσω τηλεφώνου, e-mail, skype από το ΕΕΠ των ΕΔΕΑΥ.  

Πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι τηλεδιασκέψεις (Skype) αρχικά για την οργάνωση και στη 

συνέχεια για το συντονισμό και την εποπτεία της εξ αποστάσεως υποστήριξης:  

 31/3/2020: ΣΔΕΥ Ειδικού Νηπιαγωγείου Αιγίου και ΣΔΕΥ Ειδικού Δημοτικού Αιγίου  

 31/3/2020: ΣΔΕΥ Ειδικού Δημοτικού Κωφών Πάτρας 

 1/4/2020: ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ Πάτρας 

 1/4/2020 ΣΔΕΥ Ειδικού Δημοτικού Καλαβρύτων 

 1/4/2020 ΣΔΕΥ 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Πατρών 

 1/4/2020 ΣΔΕΥ Ειδικού Σχολείου για παιδιά στο φάσμα του αυτισμού  

 1/4/2020: Ψυχολόγοι δημοτικών 

 7/4/2020: ΣΔΕΥ 3ου Ειδικού Δημοτικού Πάτρας 

 7/4/2020: ΣΔΕΥ 1ου Ειδικού Δημοτικού Πάτρας 

 7/4/2020: ΣΔΕΥ Ειδικού Δημοτικού Κωφών Πάτρας 

 7/4/2020: ΣΔΕΥ Ειδικού Δημοτικού Αιγίου και Ειδικού Νηπιαγωγείου Αιγίου  

 9/4/2020: ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ Αχαΐας, 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου, 2ου Ειδικού Νηπιαγωγείου 

 9/4/2020: ΣΔΕΥ 2ου Ειδικού Δημοτικού, Ειδικού Δημοτικού για παιδιά στο φάσμα του 

αυτισμού, Ειδικού Δημοτικού Καλαβρύτων 

 28/4/2020: ΣΔΕΥ Ειδικού Δημοτικού Κωφών Πάτρας 

 28/4/2020: ΣΔΕΥ 2ου Ειδικού Δημοτικού Πάτρας 

 28/4/2020: ΣΔΕΥ Ειδικού Νηπιαγωγείου Αιγίου και Ειδικού Δημοτικού Αιγίου  

 30/4/2020: ΣΔΕΥ 1ου Ειδικού Δημοτικού, 3ου Ειδικού Δημοτικού, Ειδικού Δημοτικού Κ. 

Αχαΐας, ΕΝΕΓΥΛ Πάτρας 

 30/4/2020: ΣΔΕΥ 2ου Ειδικού Δημοτικού, Ειδικού Δημοτικού για παιδιά στο φάσμα του 

αυτισμού, Ειδικού Δημοτικού Καλαβρύτων 

 30/4/2020: ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ Αχαΐας, 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου, 2ου Ειδικού Νηπιαγωγείου 

 6/5/2020: ΣΔΕΥ 1ου Ειδικού Δημοτικού Πάτρας 

 11/5/2020: ΣΔΕΥ 3ου Ειδικού Δημοτικού Πάτρας 
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 14/5/2020: ΣΔΕΥ 1ου Ειδικού Δημοτικού, 3ου Ειδικού Δημοτικού, Ειδικού Δημοτικού Κ. 

Αχαΐας, ΕΝΕΓΥΛ Πάτρας 

 14/5/2020: ΣΔΕΥ 2ου Ειδικού Δημοτικού, Ειδικού Δημοτικού για παιδιά στο φάσμα του 

αυτισμού, Ειδικού Δημοτικού Καλαβρύτων 

 14/5/2020: ΣΔΕΥ ΕΕΕΕΚ Αχαΐας, 1ου Ειδικού Νηπιαγωγείου, 2ου Ειδικού Νηπιαγωγείου 

 14/5/2020: ΣΔΕΥ Ειδικού Δημοτικού Κωφών, Ειδικού Νηπιαγωγείου Αιγίου, Ειδικού 

Δημοτικού Αιγίου 

 

Επιπλέον, στις 15/3/2020 δημιουργήθηκε φάκελος στην ιστοσελίδα για τη διαχείριση του 

κορωνοιού που εμπλουτιζόταν συνεχώς με προτάσεις για τη διαχείριση των παιδιών και τη 

δημιουργική τους απασχόληση από μέλη του προσωπικού αλλά και από άλλες πηγές (ΙΕΠ, ΕΚΠΑ, 

ΑΠΘ, ΣΕΨ κ.α.). Έγινε ενημέρωση των σχολείων και των γονέων (μέσω των σχολείων) για το 

υλικό που αναρτάτο στην ιστοσελίδα, ενώ συγκεκριμένο υλικό στάλθηκε στα σχολεία προς 

ενημέρωση των γονέων και των μαθητών.  

Από τις 23/3/2020 έως 8/5/2020 λειτούργησε γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους 

μαθητές, τους γονείς μαθητών και τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητας του 1 ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας με 

στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που βίωναν τα παιδιά, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί 

στα πλαίσια της νέας καθημερινότητας λόγω κορωνοιού. Οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα 

να επικοινωνούν είτε στο τηλέφωνο που είχε δοθεί είτε μέσω φόρμας που συμπλήρωναν και 

ακολούθως το προσωπικό επικοινωνούσε μαζί τους. Οι γονείς ενημερώθηκαν μέσω των σχολείων 

και μέσω ανακοινώσεων στα ΜΜΕ για τη λειτουργία της γραμμής.  

ΑΞΟΝΑΣ 3  : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ: 

 

Α/
Α 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ
Α ΤΟΠΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣ

ΗΣ ΘΕΜΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤ

ΕΣ  

1 5/9/2019 1η ΕΠΑΣ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Προγραμματισμ
ός 

εκπαιδευτικού 
έργου 

σχ.ετ.2019 - 
2020 -

Προτάσεις 
Μαυρόγιαννη 

Θεώνη 

2 20/9/2019 1η ΕΠΑΣ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Συνάντηση 
σχολικών 
δικτύων 

Μαυρόγιαννη 
Θεώνη 

3 23-24/9/2019 ΥΠΑΙ.Θ ΥΠΑΙ.Θ 
Καλές πρακτικές 

στην 
Μαυρόγιαννη 

Θεώνη 
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Εκπαίδευση - 
Ενταξιακή 

εκπαίδευση 

4 10/10/2019 
Πανεπιστήμι

ο Πατρών 

Σχολή 
Επιστημών 

Αποκατάστασ
ης Υγείας - 

Τμήμα 
Λογοθεραπεία

ς 

Ο ρόλος και οι 
αρμοδιότητες 
του Κ.Ε.Σ.Υ. 

Μαυρόγιαννη 
Θεώνη 

5 14/10/2019 16o Δ Σ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Σχεδιασμός 
συνεργατικής 
διδασκαλίας 
μαθητών με 
Παράλληλη 

Στήριξη 

Μαυρόγιαννη - 
Γιορμέζη - 
Σεραφείμ 

6 16/10/2019 16ο Δ. Σ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Σχεδιασμός 
συνεργατικής 
διδασκαλίας 
μαθητών με 
Παράλληλη 

Στήριξη 
Μαυρόγιαννη 

Θεώνη 

7 29/10/2019 

Ειδικό 
Δημοτικό 

Αιγίου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Σχεδιασμός 
συνεργατικής 
διδασκαλίας 
μαθητών με 
Παράλληλη 

Στήριξη 
Μαυρόγιαννη 

Θεώνη 

8 8/11/2019 60ο Δ Σ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Διαχείριση 

σχολικής τάξης  
Μαυρόγιαννη 

Θεώνη 

9 11/11/2019 
Δ Σ 

Βραχνεϊκων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Ιδιαιτερότητες 
και Προκλήσεις 

της 
Προσχολικής 
Εκπαίδευσης 

Μαυρόγιαννη 
Τσαγκανέλια 

Γιορμέζη 
Γιαλούση Μπέσας 

10 12/11/2019 

3ο 
Νηπιαγωγείο 

Παραλίας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Ιδιαιτερότητες 
και Προκλήσεις 

της 
Προσχολικής 
Εκπαίδευσης 

Μαυρόγιαννη 
Τσαγκανέλια 

Γιορμέζη 
Γιαλούση Μπέσας 

11 13/11/2019 
62ο 

Νηπιαγωγείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Ιδιαιτερότητες 
και Προκλήσεις 

της 
Προσχολικής 
Εκπαίδευσης 

Μαυρόγιαννη 
Τσαγκανέλια 

Γιορμέζη 
Γιαλούση Μπέσας 

12 18/11/2019 
30ο 

Νηπιαγωγείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Ιδιαιτερότητες 
και Προκλήσεις 

της 
Προσχολικής 
Εκπαίδευσης 

Μαυρόγιαννη 
Τσαγκανέλια 

Γιορμέζη 
Γιαλούση Μπέσας 

13 19/11/2019 
53ο 

Νηπιαγωγείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Ιδιαιτερότητες 
και Προκλήσεις 

της 
Μαυρόγιαννη 
Τσαγκανέλια 
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Προσχολικής 
Εκπαίδευσης 

Γιορμέζη 
Γιαλούση Μπέσας 

14 20/11/2019 

4ο 
Νηπιαγωγείο 

Αιγίου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Ιδιαιτερότητες 
και Προκλήσεις 

της 
Προσχολικής 
Εκπαίδευσης 

Μαυρόγιαννη 
Τσαγκανέλια 

Γιορμέζη 
Γιαλούση Μπέσας 

15 22/11/2019 51o  Δ Σ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Διαχείριση 

σχολικής τάξης  
Μαυρόγιαννη 

Θεώνη 

16 25/11/2019 56ο Δ Σ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Διαχείριση 
σχολικής τάξης - 

Συνεργασία 
Σχολείου - 

Οικογένειας Τσαγκανέλια 

17 26/11/2019 26ο Δ Σ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Διαχείριση 
σχολικής τάξης - 

Συνεργασία 
Σχολείου - 

Οικογένειας Μαυρόγιαννη 

18 29/11/2019 36ο Δ Σ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Διαχείριση 

σχολικής τάξης  
Μαυρόγιαννη 

Θεώνη 

19 2/12/2019 
15ο 

Νηπιαγωγείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Διαχείριση του 

πένθους 
Μαυρόγιαννη - 

Γιορμέζη  

20 4/12/2019 
15ο 

Νηπιαγωγείο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Διαχείριση του 

πένθους 
Μαυρόγιαννη 

Θεώνη 

21 4/12/2019 

4ο 
Νηπιαγωγείο 

Αιγίου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Διαχείριση του 

πένθους Γιορμέζη 

22 4/12/2019 49ο Δ Σ ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Η Λειτουργία 
των ΕΔΕΑΥ 

Μαυρόγιαννη - 
Πατσαούρα 

Κυριαζή Σκιαδά 

23 9/12/2019 3ο ΔΣ Αιγίου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Διδακτικές 
προσεγγίσεις 

στα Μαθηματικά 
Γλώσσα και 

Φυσικές 
επιστήμες 

Μαυρόγιαννη 
Θεώνη 

24 10/12/2019 3ο ΔΣ Αιγίου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Διδακτικές 
προσεγγίσεις 

στα Μαθηματικά 
Γλώσσα και 

Φυσικές 
επιστήμες 

Μαυρόγιαννη 
Θεώνη 

25 11/12/2019 3ο ΔΣ Αιγίου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Διδακτικές 
προσεγγίσεις 

στα Μαθηματικά 
Γλώσσα και 

Φυσικές 
επιστήμες 

Μαυρόγιαννη 
Θεώνη 

26 12/12/2019 3ο ΔΣ Αιγίου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Διδακτικές 

προσεγγίσεις 
Μαυρόγιαννη 

Θεώνη 
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στα Μαθηματικά 
Γλώσσα και 

Φυσικές 
επιστήμες 

27 16/12/2019 3ο ΔΣ Αιγίου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Διδακτικές 
προσεγγίσεις 

στα Μαθηματικά 
Γλώσσα και 

Φυσικές 
επιστήμες 

Μαυρόγιαννη 
Θεώνη 

29 18/12/2019 
49o 

Δημοτικό ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Η Λειτουργία 
των ΕΔΕΑΥ 

Μαυρόγιαννη- 
Πατσαούρα- 

Κυριαζή- Σκιαδά 

30 19/12/2019 
1ο Κ.Ε.Σ.Υ. 

Αχαϊας ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Εκπαιδευτική 
υποστήριξη με 

Παράλληλη 
στήριξη - 

συνεκπαίδευση 
Μαυρόγιαννη 

Θεώνη 

31 16/1/2020 
Δ Σ 

Καλαβρύτων ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Πρόληψη και 
αντιμετώπιση 

ΜΔ, κα 
Μαυρόγιαννη 

Θεώνη 

32 19/2/2020 
49o 

Δημοτικό ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Η Λειτουργία 
των ΕΔΕΑΥ 

Μαυρόγιαννη 
Θεώνη 

33 28/2/2020 

Δ/νση 
Α/θμιας 

Εκπαίδευσης ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 

Παράλληλη 
στήριξη - 

συνεκπαίδευση 
Μαυρόγιαννη 

Θεώνη 

 

Ο Τομέας της Επιμόρφωσης  αναπτύχθηκε ως τις αρχές Μαρτίου 2020 με φυσική παρουσία και 

διακόπηκε λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων για τον Covid – 19.  

Ωστόσο, διοργανώθηκαν τηλεδιασκέψεις για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση από τον 

Συντονιστή ΕΑΕ κ. Ζησιμόπουλο με τους διευθυντές των ΣΜΕΑΕ στις 27-3, 3-4, 10-4, 

29-4 και με τους/τις εκπαιδευτικούς της Παράλληλης Στήριξης στις 8-4 και με τους 

εκπαιδευτικούς των τμημάτων ένταξης στις 29-4, στις οποίες συμμετείχε η Θεώνη 

Μαυρόγιαννη.  

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εξ΄αποστάσεως μέσω Τηλεδιάσκεψης του 

προσωπικού του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας  

1. Στις 2/4/2020 για την οργάνωση της εξ αποστάσεως υποστήριξης 

2. Στις 3/4/2020 για την οργάνωση της εξ αποστάσεως συμβουλευτικής 

επαγγελματικού προσανατολισμού με τα μέλη ΣΕΠ 

3.  Στις 6/5/2020 για την επαναλειτουργία του Κ.Ε.Σ.Υ. και τα μέτρα προστασίας 

 

ΑΞΟΝΑΣ 4 : ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ: 
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Δράσεις και δραστηριότητες του  1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας  στη Συμβουλευτική στον 

Επαγγελματικό Προσανατολισμό: 

Προγραμματισμένες δράσεις: 

1] Ατομική συμβουλευτική σε μαθητές Β και Γ Λυκείου για ζητήματα επαγγελματικού 

προσανατολισμού,  

2] Οργάνωση και εποπτεία των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας  σε συνεργασία με 

άλλα μέλη του προσωπικού του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας καθώς και με τους/τις εκπαιδευτικούς των 

σχολικών μονάδων.   

3] Υλοποίηση της δράσης «Η μετάβαση από το δημοτικό στο Γυμνάσιο – Μια αναγκαιότητα 

προγραμμάτων παρέμβασης» σε συνεργασία με άλλα μέλη του προσωπικού του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. 

Αχαΐας καθώς και με τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων.   

4] Πραγματοποίηση της δράσης «Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο – ΓΕΛ ή 

ΕΠΑΛ», η οποία απευθύνεται  στους μαθητές της Γ Γυμνασίου των σχολείων αρμοδιότητας του 

1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας 

5] Οργάνωση Θερινών Σχολείων 2020 σε συνεργασία με άλλα μέλη του προσωπικού του 1ου  

Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας.  

Οι εκπαιδευτικοί με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό που υπηρετούν στο 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας παρείχαν υπηρεσίες συμβουλευτικής 

και προσανατολισμού σε καθημερινή βάση σε μαθητές/μαθήτριες, γονείς και  εκπαιδευτικούς. 

 

ΔΡΆΣΗ 1.  ατομική συμβουλευτική σε μαθητές Β και Γ Λυκείου για ζητήματα 

επαγγελματικού προσανατολισμού 

➢ Δράσεις Ατομικής Συμβουλευτικής σε μαθητές: 

Πραγματοποιήθηκαν  συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής σε 301 μαθητές  ΓΕΛ- ΕΠΑΛ, τις 

περισσότερες φορές με τη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων εγκεκριμένων από το  Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων.  

➢ Εξατομικευμένη Συμβουλευτική  σε γονείς. 

   Έγινε εξατομικευμένη Συμβουλευτική σε 301 γονείς.  
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ΔΡΆΣΗ 2. Οργάνωση και εποπτεία των προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας  σε 

συνεργασία με άλλα μέλη του προσωπικού του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας καθώς και με τους/τις 

εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων   

Το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. ενέκρινε το Πρόγραμμα Αγωγής και Σταδιοδρομίας για να πραγματοποιηθεί σε 

δύο σχολεία, στο ΓΕΛ Ρίου και στο ΓΕΛ Καστριτσίου ως εξής: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ 2019-2020 

A

/

A 

ΣΧΟΛΙΚ
Η 

ΜΟΝΑΔ

Α 

ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ

ΟΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ 
ΤΡΙΑ ΠΟΥ 

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΙΔΙΚ

Ο 

ΤΗΤΑ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ ΤΡΙΑ 
ΠΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ/ΟΥΝ 

ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΙΔΙ

ΚΟΤΗ

ΤΑ 

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 

ΜΑΘΗΤ

ΩΝ 

Αριθμ
. 

Πρωτ

. 

1 
 

 
 

 

ΓΥΜΝΑΣ

ΙΟ ΡΙΟΥ 
 

 

 

R-i-obots 3, 
ανακαλύπτουμ

ε με το 
Arduino και 

κάνουμε το 
σχολείο μας 

έξυπνο 

Αθανασόπουλος 

Δημήτριος 
 

 

ΠΕ86 
 

 

Δρακοπούλου 

Σταυρρούλα 
 

 

ΠΕ04

.01 
 

 

13 
 

 

110/
13.1.

2020 
 

 

2 

 
 

ΓΕΛ 

ΚΑΣΤΡΙ
ΤΣΙΟΥ 

Ρητορικοί 
Όμιλοι 

Κοτρώτσου 

Μαρία 
 

ΠΕ02 

 
 

Γκότσης Ιωάννης                    

Κωστακοπούλου 
Ευγενία 

ΠΕ02                  
ΠΕ02 

34 

 
 

113/
14.1.

2020 
 

 

Η Δράση αυτή  δεν ολοκληρώθηκε λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων για τον Covid 

– 19 Δόθηκε δυνατότητα παράτασης για να λειτουργήσει το επόμενο σχολικό έτος (ΑΡ 

ΠΡ:79827/ΓΔ4 – 24-06 -2020) 

Δράση 3. Υλοποίηση της δράσης «Η μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο – Μια 

αναγκαιότητα προγραμμάτων παρέμβασης» σε συνεργασία με άλλα μέλη του προσωπικού του 

1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας καθώς και με τους/τις εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων όπως 

προκύπτει από το νόμο  4547/18 περί αναδιοργάνωσης των δομών υποστήριξης της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 102, 12 Ιουνίου 2018)  

Η Δράση αυτή  δεν ολοκληρώθηκε λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων για τον Covid 

– 19 με φυσική παρουσία των στελεχών του Κ.Ε.Σ.Υ., ωστόσο δημιουργήθηκε και στάλθηκε 

σχετικό υλικό στα σχολεία, το οποίο αναρτήθηκε και στην Ιστοσελίδα του 1 ου Κ.Ε.Σ.Υ..  

Δράση 4.  Πραγματοποίηση της δράσης «Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο – ΓΕΛ 

ή ΕΠΑΛ», η οποία απευθύνεται  στους μαθητές της Γ Γυμνασίου των σχολείων αρμοδιότητας 

του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας 
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Η Δράση αυτή  δεν ολοκληρώθηκε λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων για τον Covid 

– 19 με φυσική παρουσία των στελεχών του Κ.Ε.Σ.Υ., ωστόσο δημιουργήθηκε και στάλθηκε 

σχετικό υλικό στα σχολεία, το οποίο αναρτήθηκε και στην Ιστοσελίδα του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ..  

Δράση 5. Οργάνωση Θερινών Σχολείων 2020 σε συνεργασία με άλλα μέλη του προσωπικού 

του 1ου  Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας 

Δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων για τον Covid – 19. 

ΑΞΟΝΑΣ 5:  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ: 

ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΕΕΠ: 

Α. ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ  ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. 

ΑΧΑΙΑΣ: 

Με βάση το Πρωτόκολλο των Αιτήσεων για διάγνωση και αξιολόγηση της υπηρεσίας του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ.  

Αχαΐας, η εικόνα της κινητικότητας των προσερχόμενων μαθητών προς διάγνωση & αξιολόγηση έχει ως 

ακολούθως: 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 
ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ  
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΟΜΑΔΕΣ 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ   
ΠΟΥ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΗΚΑΝ 
2019 - 2020 

 

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝ
ΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΚΛΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
9ο 2020 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
Α/Α 
ΚΛΗΣΕΩΝ 

 
Υπόλοιπο από  
2018-2019: 

531 
 Νέες αιτήσεις από 

1/9/2019 – 
17/7/2020:  957 

ΣΥΝΟΛΟ: 1488 

 
 

1168 

 
 

301   

 
 

1469 

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

2019 – 2020: 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. 2020 (9ος  2019 - 7ος 2020): 

1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας 2020  

Δ/ΝΕΣ 
ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 
1168 

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 301 

ΣΥΝΟΛΟ: 1469 

 

  

1

2018 -2019

2019 - 2020

ΣΥΝΟΛΟ

1488
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0
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ΑΙΤΗΣΕΙΣ 1ου ΚΕΣΥ 2019 2020

2018 -2019

2019 - 2020

ΣΥΝΟΛΟ
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ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  2019 -2020 ( Σ – Ι):  1ου Κ.Ε.Σ.Υ.  ΑΧΑΪΑΣ: 

 

ΒΑΘΜΙΔΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: 

1o Κ.Ε.Σ.Υ. 2019 

- 2020 
(Σ 2019- 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ: ΝΗΠΙ

Α 

14 14 

 

 
 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ: 

Α΄ 37  

 
 

177 

Β΄ 27 

Γ΄ 31 

Δ΄ 23 

Ε΄ 34 

ΣΤ΄ 48 

 
 

 

 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ: 

 
 

 

Α΄Γ 37  
 

 

100 

Β΄Γ 17 

Γ΄Γ 8 

Α΄Λ 15 

Β΄Λ 22 

Γ΄Λ 1 

Δ Λ 0 

ΑΠΟ 0 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ: 

 
9 

 
9 

ΣΥΝΟΛΟ: 301 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 1ου Κ.Ε.Σ.Υ.  ΑΧΑΪΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  & ΕΒΠ: 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ 
Α΄ΘΜΙΑΣ Β ́ ΘΜΙΑΣ 

40 11 

ΣΥΝΟΛΟ:    51 

 

0 50 100 150 200

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ 2019 - 2020
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ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
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ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
Α΄ΘΜΙΑΣ Β ́ ΘΜΙΑΣ 

0 2 

ΣΥΝΟΛΟ:   2 

 

 

 

ΑΞΟΝΑΣ 6 :  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: 

Το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας αποτιμά τη δράση του στους παρακάτω άξονες: 

1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

2. ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

3. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

4. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 
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5. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΕΔΔΥ - Κ.Ε.Σ.Υ. 

Ολοκληρώνοντας το σχολικό έτος 2019 – 2020, 1o 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. αποτιμά το ρόλο και την 

αποτελεσματικότητά του. 

Ο στόχος του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. είναι όλοι οι μαθητές να είναι στο κατάλληλο σχολικό πλαίσιο και να 

καταπολεμηθεί η σχολική αποτυχία και ο σχολικός αποκλεισμός. 

Η Αξιολόγηση της χρονιάς περιλαμβάνει πέντε άξονες: 

Για τον άξονα 1, Συνεργασίες του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ.: 

Πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες συναντήσεις με την τριμελή επιτροπή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. και 

τον Συντονιστή Ειδικής αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης. 

Συνεργασίες με τους Φορείς και τις Υπηρεσίες του νομού για την κοινή αντιμετώπιση 

προβλημάτων μαθητών και γονιών. 

Επίσης συνεργασίες με τις σχολικές μονάδες όλων των Βαθμίδων. 

Χρειάζεται περισσότερη οργάνωση και προγραμματισμός από τον Σεπτέμβριο 2020 για να 

υπάρξει καλύτερη επικοινωνία και διευθέτηση προβλημάτων στις σχολικές μονάδες με τους 

υπεύθυνους επικοινωνίας των σχολείων. 

Για τον άξονα 2, Ψυχοκοινωνικές Παρεμβάσεις – Υποστήριξη των σχολικών 

μονάδων: 

Οι συνεργασίες με τις σχολικές μονάδες  εστιαστήκαν σε ιδιαίτερες δυσκολίες των μαθητών που 

αφορούσαν: 

• Παραβατικές συμπεριφορές  

• Ψυχολογικά και συναισθηματικά προβλήματα 

• Προβλήματα σχέσεων 

• Απόσυρση από το σχολικό πλαίσιο –άρνηση  

• Προγράμματα υποστήριξης των μαθητών 

Στη περίοδο των περιοριστικών υγειονομικών μέτρων για τον Covid – 19, οργανώθηκε η εξ 

αποστάσεως υποστήριξη των μαθητών και των οικογενειών τους.  

Προτείνεται στενότερη συνεργασία με αρμόδιους φορείς και σχετικές δομές της περιοχής για 

την καλύτερη διαχείριση των αιτημάτων και των δυσκολιών των χρηστών της υπηρεσίας. 

Για τον άξονα 3, Ενημέρωση – Επιμόρφωση: 
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Ενημέρωση-Επιμόρφωση σε Εκπαιδευτικούς, ΕΔΕΑΥ. ΤΕ, Δ/ντες σχολικών μονάδων, 

Ψυχολόγους τοποθετημένους στις σχολικές μονάδες 

Ο άξονας της Επιμόρφωσης  αναπτύχθηκε ως τις αρχές Μαρτίου 2020 με φυσική παρουσία και 

συνεχίστηκε με συναντήσεις εξ αποστάσεως μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των περιοριστικών 

υγειονομικών μέτρων για τον Covid – 19. 

Για τον άξονα 4, Δράσεις Επαγγελματικού Προσανατολισμού: 

Οι ειδικοί στον ΣΕΠ ανέπτυξαν όλους τους τομείς αρμοδιοτήτων ολοκληρώνοντας κάποιους από 

αυτούς λόγω της διακοπής λειτουργίας των σχολείων.  

Για τον άξονα 5, Αξιολόγηση Αιτήσεων 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαϊας 

Ο αριθμός των εισερχομένων αιτήσεων ξεπέρασε τις 1469 αιτήσεις. Συγκεκριμένα: Η  εισροή 

των αιτήσεων  που έφτασε αυτή τη σχολική περίοδο, από 1/09/2019 έως 19/07/2020, στις 

1469 αιτήσεις δηλώνει το μεγάλο ενδιαφέρον των γονιών και την αγωνία τους να αξιολογηθούν 

τα παιδιά τους από ένα πιστοποιημένο κρατικό φορέα και να τύχουν μιας καλύτερης 

αντιμετώπισης στις σχολικές μονάδες που φοιτούν. 

Με τις 6 διεπιστημονικές ομάδες που λειτούργησαν αυτή την περίοδο έγινε υπεράνθρωπη 

προσπάθεια και εξετάσθηκαν οι 1168 αιτήσεις, ενώ μεταφέρθηκαν για την επόμενη σχολική 

χρονιά 301 αιτήσεις ως τις 19/07/2020. 

Για τον συγκεκριμένο άξονα προτείνεται: 

1. τοποθέτηση Αναπληρωτών ΕΕΠ άμεσα στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ώστε την 

ακόλουθη χρονιά να ανταποκριθούμε συντομότερα στα αιτήματα των σχολείων και των 

οικογενειών.  

2. εξειδικευμένες  επιμορφώσεις  στους εκπαιδευτικούς και στο ΕΕΠ  που υπηρετούν στο  

Κ.Ε.Σ.Υ. σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση  και υποστήριξη των μαθητών οικογενειών και 

εκπαιδευτικών. 

3. ενημερώσεις στις σχολικές μονάδες για την διαδικασία παραπομπής και αξιολόγησης 

στα Κ.Ε.Σ.Υ..  

Όσον αφορά την Υποστήριξη και 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. Συνεχής εμπλουτισμός με νέο υλικό της Ιστοσελίδας του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας 

(http://1kesy.ach.sch.gr) παρέχοντας περισσότερες πληροφορίες και συνδέσεις όσον 
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αφορά θέματα των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, οδηγίες σε γονείς και 

εκπαιδευτικούς, άρθρα και σχετικούς ιστότοπους σύνδεσης με σχετικούς φορείς και 

υπηρεσίες. 

3. Βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού των γραφείων του προσωπικού για να μπορεί να 

εκσυγχρονίσει τον τρόπο εργασίας του στην υπηρεσία. 

4. Αναβάθμιση των εργαλείων αξιολόγησης των μαθητών κατά βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Πάτρα, 20/7/2020  
  

Υπεύθυνη για τη Στατιστική Ανάλυση: ΜΠΙΛΙΑΝΗ ΜΑΡΙΑ                                   
 

                                                                                               Η   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 

1ΟΥ Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΧΑΪΑΣ 

 

ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΩΝΗ 
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Παράρτημα Ζ  
 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. ΑΧΑΙΑΣ 
 

 

                             

 

 

 

 

                                                                                   

                       

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: «Ετήσια έκθεση αποτίμησης του 2ου  Κ.Ε.Σ.Υ.  Π.Ε Αχαΐας  σχολικού έτους 2019-2020» 
Σχετ.: Ν. 4547/2018 

Η αποτίμηση της δράσης του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας για το σχολικό έτος 2019-2020 συντάσσεται 
με βάση τις διατάξεις του άρθρου 7 του Νόμου 4547/2018, μετά από συνεδρίαση του 
Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του (Αρ. Πράξης: 46/17-7-2020). Περιορίζεται χρονικά 

στο διάστημα Ιανουάριος – Ιούλιος 2020, λόγω συγκεκριμένων περιορισμών που 
αντιμετώπισε στη λειτουργία του. Με βάση τα παραπάνω, οι επιμέρους δράσεις του Κ.Ε.Σ.Υ. 
αποτιμώνται σε αδρές γραμμές ως εξής: 

 
1. Λειτουργία του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας 

1.1. Ίδρυση 

Το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας ιδρύθηκε με τον Ν.4547/18, καλύπτοντας μέρος του Νομού που μέχρι 
τότε βρισκόταν στις αρμοδιότητες του 1ο  ΚΕΔΔΥ Αχαΐας. Το 2Ο Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας λειτούργησε 
ουσιαστικά στις 27 Ιανουαρίου του 2020, 15 μήνες μετά τη σύστασή του, λόγω αδυναμίας 

στέγασής του. Παρέλαβε για αξιολόγηση 309 αιτήσεις μαθητών από το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ.. Σήμερα οι 
αιτήσεις για αξιολόγηση ανέρχονται σε 465.  Για να ανταποκριθούμε στις αυξημένες ανάγκες 
πρέπει να ενισχυθούμε με προσωπικό πέραν των οργανικών θέσεων. Ζητήθηκε, με τα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

2ο ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (2ο Κ.Ε.Σ.Υ.) ΑΧΑΪΑΣ 

Ταχ. Δ/νση:  Αχαϊκής Συμπολιτείας 
20 

Τ.Κ.-Πόλη:    26441 Πάτρα 

Πληροφορίες:  

Τηλέφωνο: 2610423433 

E-mail: mail@2kesy.ach.sch.gr 

 

 

Πάτρα, 17-7-2020 

Αρ. Πρωτ.: 1207 

Προς: Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, 

Συντονιστή εκπαιδευτικού έργου 

ειδικής αγωγής 

          

 

 

file://///KESY_PC1/sharedfolder/Users/user/Desktop/Κ.Ε.Σ.Υ./mail@2kesy.ach.sch.gr
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υπηρεσιακά έγγραφα που έχουν αποσταλεί και με την καθημερινή επικοινωνία με τον 
Περιφερειακό Διευθυντή  η κάλυψη 7 οργανικών ή/ και λειτουργικών θέσεων ψυχολόγων και 

κοινωνικών λειτουργών ώστε να λειτουργήσει η υπηρεσία την επόμενη χρονιά με τουλάχιστον 
5 διεπιστημονικές ομάδες, προκειμένου να ανταποκριθεί στον όγκο των αιτημάτων. 
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο για τις οργανικές θέσεις του προσωπικού κατά 

κλάδο (Υπ. Απ. Αρ. 129064/ΓΔ5/ 7.8.2018, Φεκ.3233, τ.Β), έχει 18 οργανικές θέσεις. Φέτος 
υπηρέτησαν 3 Ψυχολόγοι (2 μόνιμοι και ένας αναπληρωτής), 3 Κοινωνικοί Λειτουργοί 
(αναπληρωτές), Ι Λογοθεραπευτής, 3 Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 6 
Εκπαιδευτικοί Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (2 μόνιμοι 

και 4 αναπληρωτές), σύνολο 17 με τον Διευθυντή, ενώ σε πλήρη ανάπτυξη με τις υπόλοιπες 
ειδικότητες και τη γραμματεία  είναι αναγκαίο να φτάσουν στον αριθμό των 30 ατόμων.  Με 
απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος, μας δόθηκαν το 50% 

των σχολικών μονάδων της Νοτιοδυτικής πλευράς της πόλης των Πατρών και του ευρύτερου 
Νομού. Μάλιστα παραλάβαμε 259 αιτήσεις μαθητών που δεν είχαν αξιολογηθεί   για ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες και 50 για επαγγελματικό προσανατολισμό και συμβουλευτική από το 

1ο Κ.Ε.Σ.Υ.. Οι ανωτέρω αιτήσεις έχουν ημερομηνία κατάθεσης από τον Ιανουάριο του 2019. 
Πρέπει να σημειώσουμε ότι το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. λειτούργησε στις 27 Ιανουαρίου του 2020, με 
ελάχιστους πόρους (χώρους αξιολόγησης, υλικοτεχνική υποδομή, ανθρώπινο δυναμικό).   

Η υποστήριξη του συγκεκριμένου γεωγραφικού τμήματος με 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. κρίνεται αναγκαία από 
τη σχολική κοινότητα αφού αποτελείται κυρίως από περιοχές κοινωνικοοικονομικά 
υποβαθμισμένες, (αναφερόμαστε αναλυτικά στο Προγραμματισμό) . 

 
1.2. Κτηριακό 
Σημαντικό ζήτημα για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας είναι το στεγαστικό, που 
παραμένει πρωταρχικός στόχος των ενεργειών μας. Ο χώρος λειτουργίας και η διαμόρφωση 

κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών στο χώρο στέγασης του Κ.Ε.Σ.Υ. είναι εξαιρετικά 
αναγκαία προϋπόθεση για τη παροχή έγκυρων και ποιοτικών υπηρεσιών Εκπαιδευτικής & 
Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Με την υπ’ αριθμ. 13703/ 18-9-2019, απόφαση του 

Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος, 
ορίσθηκε ως έδρα του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας, το κτιριακό συγκρότημα της πρώην ΕΠΑΣ στο 
Ζαβλάνι και επί της οδού Αχαϊκής Συμπολιτείας.  Σε αυτό το πλαίσιο σημειώνουμε πως μετά 

από πολλές ενέργειες μας παραχωρήθηκε προσωρινά χώρος στο σχολικό συγκρότημα της 1ης 
ΕΠΑΣ, που αποτελείται από 3 αίθουσες διδασκαλίας και ένα γραφείο συλλόγου διδασκόντων. 
Παράλληλα συνεχίστηκαν οι ενέργειές μας και πλέον βρισκόμαστε στη τελική διαδικασία 

μίσθωσης ακινήτου από την Περιφέρεια Δυτικής  Ελλάδος.  
 
1.3. Προσωπικό 
Σε σχέση με το προσωπικό είχαμε δύο ψυχολόγους (μόνιμους) και δύο κοινωνικούς 

λειτουργούς (αναπληρωτές), μια λογοθεραπεύτρια (μόνιμη), μία νηπιαγωγό και δύο 
δασκάλους (αναπληρωτές), δύο φιλολόγους (μόνιμους), έναν μαθηματικό (αναπληρωτή). Στο 
δυναμικό υπήρχαν και μία ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός (αναπληρωτές), που έκαναν 

χρήσεις αδειών κύησης και λοχείας. Ουσιαστικά ξεκινήσαμε τη λειτουργία με δύο 
διεπιστημονικές ομάδες.  
Σε σχέση με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό έχουμε πλήρη κάλυψη των θέσεων . 

Σημειώνεται πως δεν είχαμε ούτε έχουμε διοικητικό προσωπικό, τουλάχιστον δύο άτομα και 
εκπαιδευτικό κλάδου πληροφορικής που ήταν και είναι απαραίτητοι για την οργάνωση της 
νεοσύστατης υπηρεσίας.  
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1.4. Υλικοτεχνική υποδομή 

Για την υλικοτεχνική υποδομή και τη λειτουργία του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. δε διατέθηκε ούτε ένα Ευρώ.   
Οι υπολογιστές και οι εκτυπωτές και ένα φωτοτυπικό μηχάνημα που χρησιμοποιήθηκαν είναι 
όχι απλά παρωχημένης τεχνολογίας αλλά εντελώς απαρχαιωμένα εργαλεία, χορηγία της 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και δανεισμός από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ., με αποτέλεσμα να έχουμε 
διαρκώς προβλήματα λειτουργίας και επιδιόρθωσης - συντήρησης.  Το γεγονός αυτό 
δυσχέρανε ιδιαίτερα  το έργο μας και αναπόφευκτα επέφερε καθυστερήσεις στην υλοποίησή 
του. Τα λειτουργικά έξοδα καλύπτονται από τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλά δος, από τον 

Ιανουάριο του 2020 και από «χορηγίες», σχολείων της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης.  
4. Η επικοινωνία με τον έξω κόσμο και τα σχολεία ήταν  ιδιαίτερα δύσκολη με ένα τηλέφωνο 
που διαθέτουμε και θα ήταν αδύνατη εάν το προσωπικό δεν χρησιμοποιούσε τα προσωπικά 

κινητά τηλέφωνα 
5. Ασανσέρ υπάρχει στο κτίριο αλλά δεν λειτούργησε γιατί κανένας δεν αναλαμβάνει το κόστος 
λειτουργίας και συντήρησης με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι γονείς, οι μαθητές αλλά και 

το προσωπικό που ανεβαίνει πολλές φορές τη μέρα τους δύο ορόφους του κτιρίου αφού 
πρέπει να υποδέχεται και να ξεπροβοδίζει γονείς και μαθητές στην εξώπορτα του κτιρίου με 
δεδομένο ότι η πόρτα του Σχολείου πρέπει πάντα να είναι κλειστή. Ιδιαίτερη ταλαιπωρία 

υφίστανται τα άτομα με κινητικά προβλήματα.   
6. Δεν υπάρχει καμιά ασφάλεια επίσης για το αρχείο, φακέλους μαθητών με ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα, τα έγγραφα και την τη εν γένει υλικοτεχνική υποδομή, αφού στο κτίριο 

το απόγευμα παραμένει ανοικτό αφού λειτουργούν τμήματα του ΙΕΚ Πάτρας  και 
πραγματοποιούνται εργαστηριακά μαθήματα. Υπάρχει σύστημα συναγερμού το οποίο όμως 
δεν λειτουργεί αφού κανένας δεν αναλαμβάνει το κόστος σύνδεσης και λειτουργίας του.  Οι 
ψυχολόγοι εργάστηκαν με ένα Wisc παραχώρηση από Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας. Επιτακτική 

ανάγκη είναι η προμήθεια τουλάχιστον 3 (τριών) Wisc. 
 

2. Συνεργασίες με σχολικές μονάδες 
 

Ανταποκριθήκαμε σε όλα τα αιτήματα των σχολικών μονάδων ευθύνης μας  που αφορούσαν 

ενημερώσεις συλλόγων διδασκόντων, έκτακτα περιστατικά, περιπτώσεις κρίσεων και άλλα. Οι 
διεπιστημονικές ομάδες, στον περιορισμένο χρόνο που είχαν επισκέφθηκαν περισσότερες  
από 20 σχολικές μονάδες. 

 

3. Αξιολογήσεις Μαθητών για Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και αναπηρίες 
3.1. Γενικά  

Σύνολο αξιολογήσεων: 183 μαθητές  

Στις δεδομένες προαναφερόμενες συνθήκες, καταφέραμε να ανταποκριθούμε στο σύνολο των 
προτεραιοτήτων που έθεσε το Υπουργείο, όπως: αιτήματα Γ Λυκείου για διερεύνηση 

δυσλεξίας, μεταβάσεις από νηπιαγωγείο σε δημοτικό και από δημοτικό σε γυμνάσιο, αιτήματα 
διερεύνησης παράλληλης στήριξης.  
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Σημαντικό  μέρος των μαθητών είχαν αξιολογηθεί στο παρελθόν από άλλο Κ.Ε.Σ.Υ. και κυρίως 
από το 1ο Αχαΐας που είχε τα σχολεία ευθύνης μας μέχρι την έναρξη λειτουργίας μας, αν και 
η διαδικασία διεπιστημονικής αξιολόγησης δεν διέφερε ανεξαρτήτως της ύπαρξης 

προηγούμενης αξιολόγησης ή όχι.  

 

Πίνακας μαθητών που αξιολογήθηκαν ανα βαθμίδα εκπαίδευσης 

Πρώτες αξιολόγηση σε 
ΚΕΣΥ 

Προηγούμενη 
αξιολόγηση σε άλλο 
ΚΕΣΥ

86 μαθητές
(47%)

Προσχολική εκπαίδευση

Δημοτική εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση

90 μαθητές 
( 49%)

30 μαθητές
(16%)

63 μαθητές
( 35%)

97 μαθητές 

     (53%) 
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Πίνακας μαθητών ανα ηλικία 

Τα παραπάνω αποτυπώνουν τις  προτεραιότητες που έθεσε το Υπουργείο για τις μεταβάσεις 

και την  έμφαση που δώσαμε στην πρώιμη ανίχνευση – διάγνωση – υποστήριξη.  

3.2. Οι μαθητές που αξιολογήθηκαν με βάση τα αποτελέσματα της διαγνωστικής 
διαδικασίας. 

 

4 ετών

5 ετών

6 ετών

7 ετών

8 ετών

9 ετών

10 ετών

11 ετών

12 ετών

13 ετών

17 (9,2%) 

31 (16,9%) 

11 (6%) 

Αριθμός Μαθητών: 

18(9,8%) 

22(12%) 

6 (3,2%) 

14(7,6%) 

26(14,2%) 
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• Στον παραπάνω πίνακα αναφέρονται ο αριθμός μαθητών ανά κατηγορία ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών ή/και αναπηριών και τα ποσοστά επί του συνόλου των 
διεκπεραιωμένων αιτημάτων.   

• Ο μεγάλος αριθμός μαθητών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος, έχει να κάνει με την 
επιλογή αξιολόγησης των συγκεκριμένων μαθητών, ώστε να ανταποκριθούμε στις 
προτεραιότητες του Υπουργείου και τις ανάγκες μαθητών και σχολείων.  

• Ο 1/10 μαθητές δεν ανήκε σε κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.   

• Κλείνοντας, σημειώνουμε πως επιπλέον 21 μαθητές, δεν ολοκληρώθηκε η διάγνωσή 
τους  λόγω παραπομπής μας σε παιδοψυχίατρο, αναγκαιότητας νέας αξιολόγησής μας 
και ορισμός αυτής,  απόφασης των γονέων να μην κάνουν τελικά χρήση των υπηρεσιών 
μας κ.α..  

 

3.3. Εισηγήσεις για υποστηρικτικές υπηρεσίες ειδικής αγωγής & παρατάσεις φοίτησης 

 
Παράλληλες στηρίξεις   

• Γνωματεύσεις: 15 νέες εισηγήσεις (οι 3 ήταν αξιολογήσεις για πρώτη φορά και οι 12 
επαναξιολογήσεις μαθητών που έληξε η προηγούμενη γνωμάτευσή τους για 

παράλληλη στήριξη ή δεν είχαν ανάλογη εισήγηση)  

• Σημειώνουμε πως οι 13 μαθητές βρίσκονται στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσής τους, 
δηλαδή νηπιαγωγείο και Α δημοτικού, με στόχο την υποστήριξή τους σε πρώιμο 
εκπαιδευτικό στάδιο, ένας μαθητής Δ τάξη δημοτικού και άλλος ένας θα συνεχίσει σε 

Γυμνάσιο. Στους 14 μαθητές ορίστηκε επαναξιολόγηση σε ένα ή το πολύ σε δύο χρόνια, 
ώστε να διαπιστωθεί η ανταπόκριση των μαθητών στην συγκεκριμένη υποστηρικτική 
δομή και να επανακαθοριστεί η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης υποστήριξης.  

• Ανανεώσεις  γνωματεύσεων σε ισχύ από 1ο Κ.Ε.Σ.Υ.: 24 μαθητές 

• Το σύνολο των εισηγήσεων που τελικά κατατέθηκαν, από την υπηρεσία μας είναι για  
37 μαθητές (οι 11 ήταν νέες από γνωμάτευση του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. που κατατέθηκαν και οι 
26 ανανεώσεις από 1ο Κ.Ε.Σ.Υ.). 

 
Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό  

• Γνωματεύσεις : 4 νέες εισηγήσεις (οι δύο ήταν αξιολογήσεις για πρώτη φορά και οι 
άλλες δύο επαναξιολογήσεις μαθητών που έληξε η γνωμάτευσή τους).  

• Ανανεώσεις  γνωματεύσεων σε ισχύ από 1ο Κ.Ε.Σ.Υ. : 14 μαθητές. 

• Το σύνολο των μαθητών φοιτούν στην Π.Ε..  
 

Κατ’ οίκον διδασκαλία 

• Σε μαθητή (προνήπιο) με σοβαρά προβλήματα που υπήρχε ιατρική γνωμάτευση - 

εισήγηση για κατ’ οίκον διδασκαλία, δόθηκε εισήγηση για ειδικό παιδαγωγό.  
 

Ειδικά Σχολεία 

• Σύνολο εισηγήσεων: 29 μαθητές, εκ των οποίων: 

• Ειδικό Νηπιαγωγείο: 3 μαθητές 

• Ειδικό Δημοτικό: 12 μαθητές 

• ΕΝΕΕΓΥΛ: 14 μαθητές  
 
Τμήματα Ένταξης  
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Συνολικά 50 εισηγήσεις.  
Εκ των οποίων:  

- Νηπιαγωγεία: 5 μαθητές 
- Δημοτικά: 16 μαθητές 
- Γυμνάσια: 29 μαθητές  

 

 

Πίνακας γνωματεύσεων με εισηγήσεις υποστηρικτικών υπηρεσιών ειδικής αγωγής σε όλες 
τις βαθμίδες εκπαίδευσης 

 

Παρατάσεις φοίτησης στο νηπιαγωγείο 
Σημειώνεται πως λόγω του covid-19, σύμφωνα και με τις οδηγίες του Υπουργείου 

ενεπλάκησαν στην εισήγηση παράτασης φοίτησης οι Σ.Ε.Ε., οι οποίοι προέβησαν σε ανάλογες 
εισηγήσεις όταν υπήρχε η σύμφωνη γνώμη εκπαιδευτικού και γονέα.  
Εμείς αξιολογήσαμε το σύνολο των μαθητών όπου οι γονείς προβληματίζονταν για την 

αναγκαιότητα παράτασης φοίτησης, εκ των οποίων εισηγηθήκαμε ανάλογα για 13 μαθητές.    
 

4. Αξιολογήσεις μαθητών για επαγγελματικό προσανατολισμό 
 

Το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. ξεκίνησε τυπικά την λειτουργία του, με αξιολογήσεις και συνεντεύξεις 
Επαγγελματικού Προσανατολισμού  στις 27 Ιανουαρίου μετά την παραλαβή των αιτήσεων 
αξιολόγησης και των αιτήσεων επαγγελματικού προσανατολισμού από το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ.  

Ουσιαστικά όμως είχε ξεκινήσει τις δράσεις επαγγελματικού προσανατολισμού από τον 
Σεπτέμβριο με την ανάληψη και την επιτυχή ολοκλήρωση της δράσης «Μαθαίνω για τις 
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο».  Στη δράση αυτή συμμετείχαν 760 μαθητές των σχολείων του 

Νομού Αχαΐας οι οποίοι παρακολούθησαν τα εργαστήρια, ενημερώθηκαν για το πρόγραμμα 
σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές ενός ζεύγους τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Πατρών από τα επτά ζεύγη που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.  Μαθητές από το 1ο, 2ο , 3ο ,5ο 

,6ο , 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, το ΓΕΛ Καστριτσίου, ΓΕΛ Ρίου, ΓΕΛ Βραχναιΐκων, ΓΕΛ Δεμενίκων, 
Πειραματικό ΓΕΛ Λάγγουρα, Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Πατρών, ΓΕΛ Κάτω Αχαΐας 
επισκέφτηκαν τα τμήματα των θεατρικών Σπουδών - Φιλοσοφίας, Βιολογίας - Γεωλογίας, 

Πολιτικών Μηχανικών- Χημικών Μηχανικών, Οικονομίας – Διοίκησης Επιχειρήσεων, Φυσικής 

Παράλληλες Στηρίξεις 

Τμήματα Ένταξης 

Ειδικά Σχολεία 

ΕΒΠ

50 μαθητές  

29 μαθητές 

15 μαθητές 

4 

μ

. 
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– Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών, Φιλοσοφίας – Επιστημών της Εκπαίδευσης και 
Κοινωνικής Εργασίας, Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής – Επιστήμης των Υλικών.  

Eπίσης στις 16 Δεκεμβρίου με αφορμή την «Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» 
συνδιοργανώσαμε με το Σ.Δ.Ε. Πάτρας βιωματική δράση, η οποία υλοποιήθηκε από επτά 
επιμορφωτές του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας.  Η δράση αυτή με τίτλο «Όλοι διαφορετικοί,  όλοι ίσοι» 

είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών του Σ.Δ.Ε. όσον αφορά στα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την παροχή ίσων ευκαιριών. 

Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις επαγγελματικού προσανατολισμού σε μαθητές 
της Β΄ και Γ΄ Λυκείου των σχολείων της αρμοδιότητάς μας.   

Αναφορικά με τις συνεντεύξεις επαγγελματικού προσανατολισμού ολοκληρώθηκαν επιτυχώς 
εκατόν εξήντα οκτώ (168).  Εξ αυτών οι πενήντα (50) παρελήφθησαν από το 1ο Κ.Ε.Σ.Υ.  Οι 
υπόλοιπες δέκα εννέα (118) ήταν αιτήσεις που έγιναν μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που είχε 

σταλεί με ηλεκτρονικό μήνυμα στα σχολεία της αρμοδιότητάς μας ή μέσω φυσικής παρ ουσίας 
στο χώρο του 2ου Κ.Ε.Σ.Υ.   

Μεγάλος αριθμός συνεντεύξεων επαγγελματικού προσανατολισμού, που έφτασε τον αριθμό 

των εβδομήντα (70) περατώθηκε με την εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της 
πλατφόρμας webex, του Υ.ΠΑΙ.Θ.. Προσήλθαν επίσης 85 μαθητές της Γ΄Λυκείου, τον Ιούλιο και 
υποστηρίχτηκαν για τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού για τη πρόσβαση στη τριτοβάθμια 

εκπαίδευση 

Επιπροσθέτως στις 6 Μαρτίου 2020 είχε προγραμματισθεί να υλοποιηθεί σεμινάριο 
ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τίτλο «Ενδυναμώνοντας 

τη σχέση εκπαιδευτικών και μαθητών».  Το σεμινάριο είχε προγραμματισθεί  από κοινού με 
το κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής 
ενότητας Αχαΐας (Καλλίπολις) με στόχο την βιωματική προσέγγιση των σχέσεων 
εκπαιδευτικών και μαθητών. Δεν υλοποιήθηκε λόγω κορωνοϊού.   

Ακόμη εγκρίθηκαν και προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας με την υποστήριξη του 2ου 
Κ.Ε.Σ.Υ. από τα Σχολεία ευθύνης μας. 

 

5. Άλλες Δράσεις / Συνεργασίες 
 

Στενή συνεργασία με Περιφερειακό Δ/ντή, ΠΕ.Κ.Ε.Σ., Τριμελή επιτροπή Παρακολούθησης, 

Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου για την Ειδική Αγωγή και Ενταξιακή Εκπαίδευση, ΕΔΕΑΥ κ.λπ. 

Σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο, ολοκληρώσαμε επιτυχώς τη δράση «Μαθαίνω για τις 
Σπουδές στο Πανεπιστήμιο».  δράση του επαγγελματικού προσανατολισμού. Δε μπορέσαμε 

να επαναλάβουμε τη ανωτέρω δράση την άνοιξη του 2020  και το πρόγραμμα με τα θερινά 
σχολεία λόγω της πανδημίας. Είχαμε συμμετοχή, ύστερα από πρόσκληση του Πανεπιστημίου 
Πατρών στο Διήμερο Διεπιστημονικό Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 
Νοεμβρίου στο Πολυχώρο Αγοράς Αργύρη, όπου ο Προϊστάμενος παρουσίασε εργασία με 

θέμα: «Μια κριτική προσέγγιση του νόμου 4547/2018 για την αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης με εστίαση στη 
θεσμοθέτηση των Κ.Ε.Σ.Υ.. 
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Πραγματοποιήσαμε εκδήλωση στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας για την Ημέρα ατόμων με 
Αναπηρία, ύστερα από πρόσκληση του Σχολείου. 

Στα πλαίσια της περιόδου Covid-19  η υπηρεσία: Υποστήριξε εκπαιδευτικούς, γονείς και 
μαθητές μέσω τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας. Καταγράψαμε περισσότερες από 800 
κλήσεις. Αποστείλαμε υλικό υποστήριξης σε σχολικές μονάδες και γονείς και κυρίως το 2ο 

Κ.Ε.Σ.Υ. παρέμεινε ανοικτό σε όλη τη διάρκεια της «καραντίνας» και ανταποκρίθηκε σε όλα τα 
αιτήματα. 

6. Συμπεράσματα 
 

Το 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. παρά τις αντίξοες συνθήκες μπόρεσε να λειτουργήσει και να ανταποκριθεί σε 
όλες τις προτεραιότητες που έθεσε και το Υπουργείο και το μεγαλύτερο επίτευγμα θεωρούμε 
το γεγονός ότι έμεινε ανοικτό σε όλη τη περίοδο του εγκλεισμού και των περιοριστικών μέτρων 

λόγω της πανδημίας, χάρις στην αυταπάρνηση και αυτοθυσία που επέδειξε το Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό του.  Αποδείχθηκε η αναγκαιότητα του θεσμού και διεύρυνσής του στη Π.Ε Αχαΐας 
στη συγκεκριμένη περιοχή ευθύνης του και μάλιστα στην ιδιαίτερη χρονική συγκυρία που όλοι 

βιώσαμε.  Οι εκκρεμότητες αφορούν 460 μαθητές για αξιολόγηση ειδικών εκπαιδευτικών 
αναγκών. Οι αιτήσεις για αξιολόγηση και παροχή συμβουλευτικής και επαγγελματικού 
προσανατολισμού  έχουν όλες ικανοποιηθεί. Τα Κ.Ε.Σ.Υ. και ειδικά τα νεοσύστατα  χρειάζονται 

άμεση υποστήριξη υλικοτεχνική και κάλυψη των οργανικών και λειτουργικών θέσεων 
εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού. 

 

7. Πρωταρχικοί Στόχοι & Προτάσεις  
 

• Η οριστική λύση του στεγαστικού αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο μας. Σε αυτό το 
πλαίσιο θα συνεχίσουμε να ενεργοποιούμε τις διαδικασίες, κινητοποιώντας φορείς της 

τοπικής κοινωνίας και της εκπαίδευσης. Προσδοκούμε πως άμεσα θα ολοκληρωθούν 
οι διαδικασίες επιλογής κτηρίου, από τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Σε αυτό το 
πλαίσιο φαίνεται η μετακίνησή μας στο νέο χώρο να γίνει μεταξύ Σεπτεμβρίου και 
Νοεμβρίου 2020 και έγιναν ενέργειες από τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης 

Δυτικής Ελλάδος ώστε να παραταθεί η παραχώρηση του προσωρινού χώρου έως τη 
συγκεκριμένη χρονική περίοδο με στόχο τη συνέχιση λειτουργίας της υπηρεσίας μας.  

•  Κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση της υπηρεσίας μας μέσω του αναμενόμενου 

προγράμματος υλικοτεχνικής υποδομής για τα Κ.Ε.Σ.Υ.. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε 
απαραίτητη την προτεραιότητα ενίσχυσης των νεοσύστατων Κ.Ε.Σ.Υ. της χωράς, μιας 
και υστερούν σημαντικά σε βασικούς πόρους, λειτουργώντας με προσωπικά μέσα των 
εργαζομένων ή παραχωρήσεις εκπαιδευτικών δομών που αφορούν πεπαλαιωμένα 

μέσα. 

• Η ενίσχυση της υπηρεσίας μας με το απαραίτητο ειδικό εκπαιδευτικό και διοικητικό 
προσωπικό, όπως διοικητικό υπάλληλο και καθηγητή ΤΠΕ, ώστε να ανταποκριθούμε 

στα προαναφερόμενα αιτήματα προς την υπηρεσία μας. Σε σχέση με το ειδικό 
εκπαιδευτικό προσωπικό, θεωρούμε λανθασμένη την απόφαση μη κάλυψης των 
οργανικών κενών μέσω των διορισμών στην Ειδική Αγωγή. Προτείνουμε μάλιστα την 
αναγκαία κάλυψη των θέσεων των Κ.Ε.Σ.Υ. με την παροχή δυνατότητας των 

νεοπροσλαμβανομένων - που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία και τυπικά προσόντα – 
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εφόσον το επιθυμούν να καλύψουν με διάθεση τις θέσεις των Κ.Ε.Σ.Υ.. Υπάρχει 
δηλωμένη πρόθεση από νεοδιόριστους Κοινωνικούς Λειτουργούς και Ψυχολόγους με 

εμπειρία σε Κ.Ε.Σ.Υ. να διατεθούν στο 2ο Κ.Ε.Σ.Υ.. Ο Προϊστάμενος και το Εκπαιδευτικό 
Προσωπικό του 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. έχουν αιτηθεί στον Περιφερειακό Διευθυντή να 
δρομολογήσει τη διαδικασία για την διάθεση των ενδιαφερομένων, αφού σημειωτέον 

οι συγκεκριμένοι με τη διάθεσή τους το Μάιο και Ιούνιο συνέδραμαν καθοριστικά στη 
λειτουργία του 2ο Κ.Ε.Σ.Υ. και στην ανταπόκρισή του στις ιδιαίτερα μεγάλες ανάγκες 
του   

• Επίσης, θεωρούμε αναγκαία για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας 

μας την άμεση ενίσχυσή μας με εργαλεία αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, με την 
ολοκλήρωση των αξιολογήσεων μας επιστρέψαμε το ένα ψυχομετρικό εργαλείο (Wisc-
III) που χρησιμοποιούσαμε με παραχώρηση από το Κ.Ε.Σ.Υ. Αιτωλοακαρνανίας. 

Μάλιστα κρίνεται πλέον και επιστημονικά αναγκαία η χρήση και αξιολόγηση μαθητών 
με επικαιροποιημένα ψυχομετρικά εργαλεία όπως το Wisc-V.  Σε αυτό το πλαίσιο 
κρίνουμε προς τη θετική κατεύθυνση την προσπάθεια του Υπουργείου για δημιουργία 
εκπαιδευτικών αξιολογήσεων για τα Κ.Ε.Σ.Υ.. Επιπλέον, θεωρούμε αναγκαία η 

ενίσχυση του θεσμού με εργαλεία που θα αξιοποιηθούν από τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό.  

• Σε αυτό το πλαίσιο είναι αναγκαία η επιμόρφωση του προσωπικού μας. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε την επιμόρφωση στα προαναφερόμενα εργαλεία και σε άξονες που 

αποτελούν αναγκαιότητα για το σύγχρονο σχολείο, όπου το προσωπικό μας μπορεί 
να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής πχ, σχολικός εκφοβισμός, στις νέες θεματικές 
της ψυχικής υγείας , του αλληλοσεβασμού και της διαφορετικότητας, στις ΕΔΕΑΥ, 

στους 3.200 ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς που ανακοινώθηκε πως θα 
μπουν στα σχολεία την επόμενη σχολική χρονιά. Θεωρούμε πως το Υπουργείο θα 
πρέπει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες μεγαλύτερης συμμετοχής ειδικοτήτων (π.χ. 

ψυχολόγων) στα πλαίσια του επαγγελματικού προσανατολισμού, μετά από 
επιμόρφωση. Σημειώνουμε πως το προσωπικό των Κ.Ε.Σ.Υ. έχει να λάβει επιμόρφωση 
από το 2002 ως προσωπικό των ΚΔΑΥ. Σε αυτό το πλαίσιο χωρίς καμία βοήθεια έχει 

αναλάβει εκατοντάδες επιμορφώσεις προσωπικού της εκπαίδευσης. Μάλιστα, πολλές 
φορές έχει αποκλειστεί από δυνατότητες επιμόρφωσης, όπως πρόσφατα στην 
επιμόρφωση ΤΠΕ β΄ επιπέδου. Είναι απαραίτητο επίσης να επιμορφωθεί το 

Προσωπικό στην ψηφιοποίηση των αρχείων και στην εν γένει ηλεκτρονική καταχώρηση 
όπως ο νόμος ορίζει. Για τη συγκεκριμένη επιμόρφωση αποφασίσαμε να αιτηθούμε 
στο ΕΚΔΔΑ να υλοποιήσει ανάλογο πρόγραμμα επιμόρφωσης για το Προσωπικό μας. 
Επίσης σε συνεργασία με το ΕΚΔΔΑ είναι απαραίτητο να οργανώσουμε επιμορφωτικά 

σεμινάρια σχετικά με τη Συγκρότηση και Λειτουργία των Ομάδων, τη Διαχείριση 
Συγκρούσεων κ.λπ..   
 

Ο  Προϊστάμενος του 2ου  Κ.Ε.Σ.Υ. Αχαΐας 

Δημήτριος Δημακόπουλος 
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Παράρτημα Η  

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
Κ.Ε.Σ.Υ. ΗΛΕΙΑΣ 

 
 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Κέντρο Εκπαιδευτικής & Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Ηλείας 
 

Κ.Ε.Σ.Υ. ΗΛΕΙΑΣ 
 
 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

ΣΧ. ΕΤΟΣ: 2019-2020 
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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 Κ.Ε.Σ.Υ. 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 κοινότητασε 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. 
 

 

Διάγνωση - αξιολόγηση  

Για την υποστήριξη και υλοποίηση των στόχων και αρμοδιοτήτων του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας 

συστήθηκαν και λειτούργησαν οι παρακάτω διεπιστημονικές ομάδες: 

• Δύο (02) τριμελείς διεπιστημονικές ομάδες έως τη λήξη του 2019 και μετά 

• μία (01) τριμελή διεπιστημονική ομάδα έως το τέλος της σχολικής χρονιάς 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, κοινωνικό 
λειτουργό και ψυχολόγο. Στη διεπιστημονική ομάδα 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. 

• Διεπιστημονική ομάδα για τη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό  
στην οποία συμμετείχε η προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας αφού δεν καλύφτηκε η 
θέση από εκπαιδευτικό δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εξειδίκευση στη 

συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό. 
Ως ημέρες αξιολόγησης κάθε εβδομάδας ορίστηκαν οι ημέρες από την Τρίτη έως και την 

Παρασκευή. Κάθε Δευτέρα πραγματοποιούνταν συνεδρίαση της διεπιστημονικής ομάδας 

κατά την οποία αποφασίζονταν το περιεχόμενο της γνωμάτευσης και προσδιοριζόταν η 

διάγνωση του εκάστοτε μαθητή, οι προτάσεις της διεπιστημονικής ομάδας για τη 

βελτίωση των δυσκολιών του, η πιθανή παραπομπή του για περαιτέρω διερεύνηση από 

τον κατάλληλο εξειδικευμένο φορέα, η παραπομπή στο κατάλληλο σχολικό πλαίσιο 

φοίτησης και η χρονική διάρκεια των γνωματεύσεων. Επιπρόσθετα, συζητούνταν τα 

αιτήματα συμβουλευτικής και γενικότερης στήριξης των σχολικών μονάδων της  περιοχής 

ευθύνης του Κ.Ε.Σ.Υ. και αποφασιζόταν το πλάνο παρέμβασης και στήριξης για το 

εκάστοτε αίτημα. 

Εισαγωγή 

Διάγνωση - Αξιολόγηση & Συμβουλευτική Υποστήριξη 
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Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνταν κατά χρονολογική σειρά, σύμφωνα με την 
ημερομηνία αίτησης, η ροή των οποίων διαφοροποιούνταν μόνο γ ια την εξυπηρέτηση 
επειγόντων περιστατικών. 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. 

Είναι αναγκαίο σε αυτό το σημείο να σημειωθεί πως λόγω της πανδημίας του Covid19, 
οι αξιολογήσεις μαθητών με φυσική παρουσία είχαν διακοπεί για διάστημα  δύο (02) 

μηνών. 

Κατά τη τρέχουσα σχολική χρονιά 2019-2020 αξιολογήθηκαν από το Κ.Ε.Σ.Υ. συνολικά 
174 μαθητές (172 Α/θμιας και 2 Β/θμιας εκπ/σης), 42 ανανεώσεις εισηγήσεων για Π.Σ. 
Α/θμιας και 21 Β/θμιας ενώ 4 και 3 ανανεώσεις εισηγήσεων για Ε.Β.Π. αντίστοιχα.  
Ειδικότερα: 

• Προσχολική Εκπαίδευση: 41 αγόρια και 09 κορίτσια/Σύνολο=50  μαθητές 

• Δημοτική Εκπαίδευση: 88 αγόρια και 34 κορίτσια  /Σύνολο=122 μαθητές 

• Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 2 κορίτσια/Σύνολο= 2 μαθήτριες 

Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 δεν πραγματοποιήθηκαν αξιολογήσεις στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση λόγω μη στελέχωσης του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας με Εκπαιδευτικό 

ΠΕ02, ειδικότητας φιλολόγου. Κατά περίπτωση αξιολογήθηκαν μόνο επείγοντα  

περιστατικά, κυρίως φοιτήσεως σε ΣΜΕΑΕ από την εκπαιδευτικό ΕΑΕ δημοτικής  

εκπαίδευσης (ΠΕ 71). 

 

Εργαλεία αξιολόγησης  
 

Τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την Ψυχολογική-Ψυχομετρική 

αξιολόγηση: 

➢ Άτυπες δοκιμασίες αξιολόγησης (π.χ. γνωστικών παραμέτρων οι οποίες σχετίζονται 

με την εκμάθηση του γραπτού λόγου, οπτικής διάκρισης, προγραφικών δεξιοτήτων, 
μαθησιακής ετοιμότητας), καθώς επίσης και τυπικές δοκιμασίες (WISC-ΙΙΙ), 
(RAVEN –Short version) 

➢ Βιωματικές προβολικές ασκήσεις (ιχνογράφημα-συμπλήρωση προτάσεων), με 

σκοπό την αξιολόγηση μαθητών που δεν ανταποκρίνονται στις συνήθεις δοκιμασίες 
➢ Action picture test 
➢ Ερωτηματολόγια ανίχνευσης Δ.Ε.Π.Υ για γονείς 

➢ Ερωτηματολόγια ανίχνευσης ΔΑΦ για γονείς 

➢ Κλίμακες σχολικής ετοιμότητας για νήπια 

➢ Κλινική παρατήρηση & συνέντευξη 

➢ Παραπομπή για ψυχιατρική, αναπτυξιακή ή νευρολογική εκτίμηση μαθητών, των 
οποίων η γενική εικόνα παρέπεμπε σε κλινικές ενδείξεις (π.χ. Διάχυτη Αναπτυξιακή 

Διαταραχή, Δ.Ε.Π.Υ). 

Τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την Εκπαιδευτική αξιολόγηση: 
 

➢ Άτυπες δοκιμασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης βασισμένες στην εμπειρία του 
εκπαιδευτικού, στα Αναλυτικά Προγράμματα (ΑΠΣ, ΔΕΠΠΣ), σε λίστες βασικών 
δεξιοτήτων και στα Αναλυτικά Προγράμματα των Ειδικών Σχολείων (ΠΑΠΕΑ, 
Δραστηριότητες Μαθησιακής Ετοιμότητας) 
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➢ Άτυπα τεστ παραγωγής γραπτού λόγου, αντιγραφής και ορθογραφίας 
➢ Προφορικός λόγος: Άτυπη αξιολόγηση εύρουςλεξιλογίου, ευχέρειας εκφοράς, 

άρθρωσης, φωνολογικών διαταραχών. 

➢ Ανάγνωση: Άτυπες δοκιμασίες: ροή-ρυθμός ανάγνωσης, κατανόηση κειμένου από 
ανάγνωση και ακρόαση. 

➢ Άτυπα τεστ ανάγνωσης ψευδολέξεων και φωνολογικής επίγνωσης. 
➢ Μαθηματικά: Άτυπο τεστ προσυνδυασμών πρόσθεσης, πολλαπλασιασμού, 

γεωμετρικής αντίληψης, εκτέλεσης πράξεων με παραδοσιακούς και νοερούς 
αλγορίθμους, επίλυση προβλημάτων, δραστηριότητες αξιολόγησης ειδικότερων 
γνώσεων σε άλγεβρα – γεωμετρία. 

➢ Σε μαθητές προσχολικής ηλικίας χρησιμοποιήθηκε άτυπο υλικό που διερευνούσε 

προμαθηματικές έννοιες, σχολική ετοιμότητα, προγραφικές δεξιότητες, αδρή-λεπτή 
κινητικότητα και γενικές γνώσεις που προβλέπονται να έχουν κατακτηθεί πριν τη 
φοίτηση στην Α΄ τάξη του Δημοτικού. 

➢ Σταθμισμένες δοκιμασίες εκπαιδευτικής αξιολόγησης: Κριτήριο Μαθησιακής 

Επάρκειας (Detroit), Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας (ΛΑΤΩ), Κριτήριο 
Μαθηματικής Επάρκειας, Τεστ Ανάγνωσης-Τεστ-Α Σουζάνα Παντελιάδου- Φαίη 
Αντωνίου, Εργαλεία ανίχνευσης και διερεύνησης αναγνωστικών δυσκολιών & 
δυσκολιών στο γραπτό λόγο-Κωνσταντίνου Δ. Πόρποδα, Εικόνες δράσης-

Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας για παιδιά προσχολικής και 
πρώτης σχ. ηλικίας-Ιωάννης Βογινδρούκας- Σταυρούλα Σταυρακάκη-Αθ. 
Πρωτόπαπας. 

 

Συμβουλευτική Υποστήριξη  
 

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαδικασίας αξιολόγησης, τα μέλη της διεπιστημονικής 
ομάδας παρείχαν ενημέρωση, υποστηρικτική συμβουλευτική και καθοδήγηση των 

γονέων, σχετικά με τη γνωμάτευση, αλλά και τις προτάσεις σε σχέση με το μαθησιακό 
και κοινωνικό/συμπεριφορικό/ψυχολογικό επίπεδο των μαθητών. Άμεση συνεργασία 
υπήρξε και με τους διευθυντές των σχολείων, τους εκπαιδευτικούς των σχολικών 
μονάδων και τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, 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 στην αντιμετώπιση και το 
χειρισμό μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο. 
 

Αντιμετώπιση ζητημάτων κρίσεων στις σχολικές μονάδες  
 

Τα αιτήματα των σχολικών μονάδων για Συμβουλευτική Υποστήριξη παρουσιάζονταν 
στην ολομέλεια του προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. & χρεώνονταν ανά περίπτωση σε ομάδα 

ειδικών (Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχολόγος, Εκπαιδευτικός κοκ). 
Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε σχολικές μονάδες που 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. 

Οι θεματικές των επισκέψεων, αφορούσαν σε διάφορα ζητήματα εκτάκτων κρίσεων που 
άπτονταν της λειτουργίας του σχολικού πλαισίου, όπως η διαχείριση κοινωνικών 
καταστάσεων, η διαχείριση πένθους, η διαχείριση της παρεκκλίνουσας και 
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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, 

συμβουλευτική, ανταλλαγή απόψεων, καθοδήγηση, υποστήριξη των εκπαιδευτικών και 
των μαθητών και βιωματικές παρεμβάσεις στους μαθητές σχετικά με τα προαναφερθέντα 
ζητήματα. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω επισκέψεις: 
 

➢ Γυμνάσιο Βουνάργου: Στις 23/9/2019 και στις 30/09/2019 κατόπιν παραπομπής από 

τη σχολική μονάδα πραγματοποιήθηκε συμβουλευτική στήριξη σε μαθήτρια που 
παρουσίαζε έντονη σχολική άρνηση και στη μητέρα της από τη Ψυχολόγο 
Θεοδωροπούλου Βασιλική. Έγινε διερεύνηση του ζητήματος και στήριξη της 
μαθήτριας για τη συμμετοχή της στη σχολική διαδικασία. Επιπρόσθετα, δόθηκαν 

κατευθύνσεις στη μητέρα και στη σχολική μονάδα για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος. 

➢ 2ο Δημοτικό σχολείο Πύργου: Στις 18/09/2019, 4/10/2019 και 10/10/2019 κατόπιν 
παραπομπής από τη σχολική μονάδα, πραγματοποιήθηκε συμβουλευτική στήριξη σε 

γονέα μαθητή που αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες (αναπτυξιακή διαταραχή, 
ενδοοικογενειακά προβλήματα) από την ψυχολόγο Κούλη Μαρία. 

➢ 2ο ΓΕΛ Αμαλιάδας: Στις 2/10/2019, κατόπιν αιτήματος-πρόσκλησης της σχολικής 
μονάδας, μετέβησαν η Ψυχολόγος Θεοδωροπούλου Βασιλική και η κοινωνική 

λειτουργός Παναγοπούλου Παρασκευή, ώστε να διαχειριστούν περιστατικό θανάτου 
μαθήτριας που φοιτούσε στο σχολείο. Πραγματοποιήθηκε συμβουλευτική και 
αποφορτιστική ομάδα με το Σύλλογο διδασκόντων και κατόπιν έγινε βιωματική δράση 
για τη διαχείριση της απώλειας και του πένθους στο τμήμα όπου φοιτούσε η μαθήτρια. 

Παράλληλα στις 1/10/2019, 15/10/2019, 28/10/2019 και20/12/2019 
πραγματοποιήθηκε συμβουλευτική-ψυχολογική στήριξη στην οικογένεια και την 
δίδυμη αδερφή της αποθανούσης από την ψυχολόγο Κούλη Μαρία. 

➢ 2ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας: Στις 29/10/2019 και στις 2/12/2019, κατόπιν αιτήματος της 

σχολικής μονάδας, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση και συμβουλευτική μαθητή για 
επιθετική συμπεριφορά. Συμβουλευτική στήριξη πραγματοποιήθηκε και στον γονέα 
του μαθητή από την ψυχολόγο Κούλη Μαρία. 

➢ 2ο Δημοτικό Σχολείο Γαστούνης: Στις 23/11/2019 κληθήκαμε από το σχολείο να 

διαχειριστούμε περιστατικό θανατηφόρου ατυχήματος μαθητή της Ε΄ Δημοτικού. 
Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη σχολική μονάδα από την  Προϊσταμένη κα Μάρα 
Μαζαράκη, την ψυχολόγο Θεοδωροπούλου Βασιλική και την κοινωνική λειτουργό 
Παναγοπούλου Παρασκευή. Στα πλαίσια της επίσκεψης έγινε ομάδα αποφόρτισης και 

παροχής συμβουλών και κατευθύνσεων στο Σύλλογο των διδασκόντων και κατόπιν 
βιωματικές δράσεις με τους μαθητές με στόχο την ενημέρωση για το γεγονός, τη 
στήριξη και την έκφραση των συναισθημάτων τους. 

➢ Γυμνάσιο Ζαχάρως: Στις 9/12/2019 η κα Κωνσταντοπούλου Διονυσία, Διευθύντρια 

του Γυμνασίου Ζαχάρως επισκέφτηκε το Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας για τη διαχείριση 
περιστατικού του σχολείου της. Η συνεδρίαση του Συλλόγου ξεκίνησε με την 
παρουσίαση στην ολομέλεια των ενεργειών που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα από την Υπηρεσία μας για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση. Η Συμβουλευτική και η διαχείριση του συγκεκριμένου περιστατικού 

πραγματοποιήθηκε από την προϊσταμένη κα Μάρα Μαζαράκη, τη ψυχολόγο κα 
Θεοδωροπούλου Βασιλική και τον κοινωνικό λειτουργό κ. Κόρακα Παναγιώτη. 

➢ 1ο ΓΕΛ Αμαλιάδας: Στις 6/11/2019, κατόπιν πρόσκλησης-αιτήματος από τη σχολική 
μονάδα, το Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας μετέβη στη σχολική μονάδα με εκπροσώπηση από την 

προϊσταμένη κα. Μάρα Μαζαράκη, την ΠΕ23 Ψυχολόγο κα.  Θεοδωροπούλου 
Βασιλική και τον ΠΕ30 κοινωνικό λειτουργό κ. Κόρακα Παναγιώτη, προκείμενου να 
παρακολουθήσει τη Συνέλευση του Συλλόγου Διδασκόντων, ώστε να ενημερωθεί 
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αναφορικά με τα παιδαγωγικά μέτρα που θα ληφθούν από την πλευρά του σχολείου 
για τους δύο (2) μαθητές που είχαν διαπληκτιστεί (με σοβαρό τραυματισμό ενός εκ 
των δύο), καθώς επίσης και για να προσφέρει υποστηρικτικές παρεμβάσεις, τόσο στη 

σχολική μονάδα, όσο και στην αρμόδια ΕΔΕΑΥ. Επιπλέον, την Παρασκευή 08 
Νοέμβριου 2019 εκλήθη στο Κ.Ε.Σ.Υ. η ανωτέρω ΕΔΕΑΥ για συνέχιση 
παρακολούθησης της περίπτωσης και περαιτέρω συνεργασία. Τέλος, την Τετάρτη 27 
Νοεμβρίου 2019 η συγκεκριμένη περίπτωση συζητήθηκε ενδελεχώς στο Κ.Ε.Σ.Υ. 

Ηλείας, παρουσία της τριμελούς οργανωτικής επιτροπής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής 
Ελλάδας (κ. Ζησιμόπουλος, κα. Γεωργούση & κ. Κονιδάρης).  

➢ ΕΝΕΕΓΥ-Λ Πύργου: Στις 29/11/2019 η κα Αλεξοπούλου Ευφροσύνη, ΠΕ30 
Κοινωνική Λειτουργός του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Πύργου και η κα Καδά Αναστασία, ΠΕ23 

Ψυχολόγος του ΕΝΕΕΓΥ-Λ Πύργου παραβρέθηκαν σε προγραμματισμένη 
συνάντηση στην Υπηρεσία μας προκειμένου να λάβουν υποστήριξη για διαχείριση 
περιστατικού του σχολείου τους. Πραγματοποιήθηκε αναπλαισίωση του περιστατικού 
και συζητήθηκαν στρατηγικές διαχείρισης σε ατομικό, ομαδικό και οικογενειακό 

επίπεδο που βοήθησαν τις συναδέλφους στις περαιτέρω ενέργειες τους. 
➢ Γυμνάσιο Μακρισίων: Κατόπιν επικοινωνίας στις 28/01/2019 από τη σχολική 

μονάδα συμφωνήθηκε η παραπομπή μαθητή στο Κ.Ε.Σ.Υ., ο οποίος παρουσίαζε 
έντονα συμπεριφορικά ζητήματα κυρίως στο οικογενειακό του περιβάλλον.  

Επιπρόσθετα, εντοπίζονταν σοβαρές κοινωνικές και συναισθηματικές δυσκολίες στην 
οικογένεια. Στις 18/02/2019 και στις 29/05/2020 πραγματοποιήθηκε στήριξη της 
μητέρας και αξιολόγηση-συμβουλευτική του μαθητή από τον Κοινωνικό Λειτουργό 
Παναγιώτη Κόρακα και την ψυχολόγο Θεοδωροπούλου Βασιλική. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια της παρέμβασης με την οικογένεια υπήρχε στενή τηλεφωνική συνεργασία με 
το σχολείο του μαθητή. Για το ανωτέρω περιστατικό γνωστοποιήθηκαν στη 
Διεύθυνση του σχολείου όλες οι διαθέσιμες βοηθητικές πηγές της περιοχής (πχ το 
Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ανδρίτσαινας Κρεστένων που διαθέτει ψυχολόγο και 

κοινωνική λειτουργό) για συνέχιση της στήριξης και παρακολούθησης του μαθητή και 
της οικογένειας του κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  

➢ ΓΕΛ Λεχαινών: Στις 27/01/2020 Ομάδα προσωπικό από το Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας και 
συγκεκριμένα η προϊσταμένη κα Μάρα Μαζαράκη, η ψυχολόγος Κούλη Μαρία, και 

ο κοινωνικός λειτουργός Παναγιώτης Κόρακας, μετέβησαν στη σχολική μονάδα 
κατόπιν πρόσκλησής τους, ώστε να πραγματοποιήσουν συμβουλευτική και 
αποφορτιστική συνάντηση (Συμβουλευτική πένθους) με το Σύλλογο Διδασκόντων με 
στόχο τη διαχείριση περιστατικού θανάτου καθηγητή της σχολικής μονάδας σε 

τροχαίο δυστύχημα. 
➢ Γυμνάσιο Επιταλίου: Στις 13/12/2019 προσήλθε στην υπηρεσία μας ο κος Καββαθάς 

Θεόδωρος, Δ/ντης του Γυμνασίου Επιταλίου, προκειμένου να ζητήσει την αρωγή του 
Κ.Ε.Σ.Υ. μέσω υποστηρικτικών/συμβουλευτικών παρεμβάσεων για συγκεκριμένους 

μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς. Η συγκεκριμένη περίπτωση χρεώθηκε στη 
ψυχολόγο Κούλη Μαρία και στον κοινωνικό λειτουργό Κόρακα Παναγιώτη όπου 
επισκέφτηκαν τη σχολική μονάδα στις 29/02/2020. Πραγματοποιήθηκε παρέμβαση 
στο σύλλογο των διδασκόντων με στόχο τη στήριξή των εκπαιδευτικών στην 

αντιμετώπιση των συμπεριφορικών δυσκολιών των μαθητών αλλά και σημαντικές 
προτάσεις για τη διαχείριση της τάξης. Επιπρόσθετα, στις 20/02/2020 έγινε 
συμβουλευτική στήριξη ενός εκ των μαθητών, καθώς και της οικογένειας του στο 
χώρο της υπηρεσίας μας. 

➢ 4ου ΓΕΛ Πύργου: Στις 14/01/2020 ο κος Ανδρουτσόπουλος Χαράλαμπος, Δ/ντης του 
4ου ΓΕΛ Πύργου, ζήτησε την αρωγή της Υπηρεσίας μας για Συμβουλευτική 
Υποστήριξη μαθητών του σχολείου του. Το ανωτέρω αίτημα συζητήθηκε στη 
διεπιστημονική ομάδα και κατόπιν δόθηκαν στον Διευθυντή κατευθύνσεις για την 

αντιμετώπιση των περιστατικών. Συμφωνήθηκε να παραπεμφθεί για συμβουλευτική 
μητέρα μαθητή, ο οποίος αντιμετωπίζει σημαντικές συναισθηματικές δυσκολίες. Την 
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συμβουλευτική ανέλαβε η ψυχολόγος Κούλη Μαρία, η οποία και παρέπεμψε σε 
αρμόδιο ειδικό. 

 

Υποστήριξη και εποπτεία στο έργο των Ψυχολόγων που τοποθετήθηκαν σε σχολικές 

μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας     
 

Η Υποστήριξη και η εποπτεία στο έργο των Ψυχολόγων που τοποθετήθηκαν στις ομάδες 
85 και 86 των σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης στο Νομό Ηλείας 
πραγματοποιήθηκε σε συναντήσεις των ακόλουθων ημερομηνιών: 25/10/2019, 
26/11/2019 και 31/01/2020 από τους ψυχολόγους της Υπηρεσίας μας.  

Σκοπός των συναντήσεων αυτών ήταν η υποστήριξη και η εποπτεία στο έργο των 
ψυχολόγων που τοποθετήθηκαν σε ομάδες σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης και 
θα ασκούν καθήκοντα Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ23. Η τοποθέτηση των δύο ψυχολόγων έγινε 

με την υπ. αριθμ. Υ.Α. αριθμ. 127895/Δ1/23.08.2019 με θέμα: 

«Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης στις οποίες θα ασκεί 
καθήκοντα Ε.Ε.Π. του κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγοι». 

Κατά την 1η συνάντηση, η προϊσταμένη τους ενημέρωσε αναλυτικά για το έργο τους, τις 
υποχρεώσεις τους και τους ανέλυσε τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους σύμφωνα 
με την υπ. αριθμ. Υ.Α. Αριθμ.14628/ΓΔ4(ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 3032/4.9.2017) με θέμα: 
«Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων στα σχολεία της Α/θμας 

Εκπαίδευσης». 
 

Επιμορφώσεις/Συνεργασίες-Υποστήριξη εκπαιδευτικών και μελών ΕΔΕΑΥ  
 

➢ Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής 
Εκπαίδευσης κ. Ζησιμόπουλος προσκαλεί στο Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας τους/τις 
Διευθυντές/ντριες & τους/τις προϊσταμένους/ες των Σχολικών Μονάδων Ειδικής 
Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Ηλείας σε συνάντηση εργασίας, τη 

Δευτέρα 16/9/2019, 10.30-12.30 μ.μ. με θεματική: "Προγραμματισμός 
εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2019-2020, Επισημάνσεις-Προτάσεις 
βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου." Στη συνάντηση συμμετείχε και η προϊσταμένη 
του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας κ. Μάρα Μαζαράκη. 

➢ Συμμετοχή της προϊσταμένης του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας κα. Μάρας Μαζαράκη στη 
διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στις 23 και 24/9/2019 στο Υ.ΠΑΙ.Θ. (αίθουσες 
Γαλάτεια Σαράντη & Έλλη Παππά) στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο 
«Προωθώντας την ενταξιακή εκπαίδευση: Αντιμετώπιση προκλήσεων στη 

νομοθεσία, στην εκπαιδευτική πολιτική και πράξη», μετά από πρόσκληση στους 
Οργανωτικούς Συντονιστές, στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Ειδικής 
Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης των ΠΕ.Κ.Ε.Σ. καθώς και τους προϊσταμένους 
Κ.Ε.Σ.Υ. Στόχος της διημερίδας ήταν η ανταλλαγή καλών πρακτικών αναφορικά με 

την προώθηση της ενταξιακής εκπαίδευσης μέσω εισηγήσεων και βιωματικών  
εργαστηρίων. 

➢ Συμμετοχή του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας σε επιμορφωτική ημερίδα του Συντονιστή 
Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70, του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, κ. Γεωργίου Ζάγκου 

που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28/11/2019, ώρες 08:15 -14:00  για τους 
εκπαιδευτικούς του Δημ. Σχολείου Σκουροχωρίου. Συμμετείχαν ως επιμορφώτριες 
η προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας κα Μάρα Μαζαράκη και η κα Παρασκευή 
Παναγοπούλου, (ΠΕ 30) Κοινωνική Λειτουργός. Υλοποίησαν εισηγήσεις και 

βιωματικά εργαστήρια με θέμα: «Ο καθρέφτης του εαυτού μου-Βιωματική 
προσέγγιση» και «Συμβουλευτική υποστήριξη για την πρόσβαση των παιδιών Ρομά 
στο σχολείο». 
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➢ Το Γενικό Λύκειο Ανδρίτσαινας στο πλαίσιο υλοποίησης διαθεματικής ενότητας «Οι 
συγγραφείς σε πρώτο πλάνο» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 20/12/2019 
στο χώρο της δημόσιας ιστορικής βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας, ζήτησε την αρωγή της 

Υπηρεσίας μας, στη διαμόρφωση του προγράμματος της θεματικής, υποστηρίζοντας 
διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης καινοτόμων διδακτικών και παιδαγωγικών 
δραστηριοτήτων του σχολείου. Επιπλέον, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα παιδιού, 
το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, το Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας και η Βιβλιοθήκη 

Ανδρίτσαινας, προγραμμάτισαν εκδήλωση με θέμα: «Με ουρανό και χρώμα». Στην 
εκδήλωση από την πλευρά του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας συμμετείχε η προϊσταμένη κα Μάρα 
Μαζαράκη ως εισηγήτρια με θέμα: «Αυτοεκτίμηση - Διερευνώντας τον εαυτό 

μου». 

 

Επιμόρφωση μελών ΕΔΕΑΥ και εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης:  
 

➢ Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής 
Εκπαίδευσης κ. Ζησιμόπουλος σε συνεργασία με την προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. 
Ηλείας κα Μάρα Μαζαράκη πραγματοποίησαν ημερίδα την Παρασκευή 26/09/2019 

από τις 8:30 π.μ. έως τις 14:00 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πύργου με 
προσκεκλημένους τους Συντονιστές των Σ.Δ.Ε.Υ., Δ/ντές των ΣΜΕΑΕ, Δ/ντές 
σχολικών μονάδων γενικής εκπαίδευσης τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ των Τμημάτων 
Ένταξης, τα μέλη ΕΕΠ ΠΕ23 και ΠΕ30 των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τους εκπαιδευτικούς της 

παράλληλης στήριξης. 
➢ Ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.) Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής 

Εκπαίδευσης κ. Ζησιμόπουλος σε συνεργασία με την προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. 
Ηλείας κα Μάρα Μαζαράκη πραγματοποίησαν ημερίδα την Παρασκευή 21/02/2020 

από τις 8:30 π.μ. έως τις 14:00 στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμαλιάδας με 
προσκεκλημένους τους Συντονιστές των Σ.Δ.Ε.Υ. Λεχαινών και Αμαλιάδας, τους 
Δ/ντές των ΣΜΕΑΕ, τους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ των Τμημάτων Ένταξης, τα μέλη 
ΕΕΠ ΠΕ23 και ΠΕ30 των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης 

στήριξης. Στην επιμορφωτική ημερίδα παρουσιάστηκαν οι παρακάτω εισηγήσεις και 
ακολούθησε γόνιμος διάλογος: α) "Η λειτουργία των επιτροπών Διεπιστημονικής 
Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ). Καθορισμός 
αρμοδιοτήτων, διαδικασιών αξιολόγησης και παρέμβασης" (Εισηγητής κ. 

Ζησιμόπουλος). 
➢ β) "Η εκπαιδευτική υποστήριξη μαθητών με παράλληλη στήριξη - συνεκπαίδευση: 

Καθήκοντα εκπαιδευτικών και συνεργατικές πρακτικές διδασκαλίας" (Εισηγήτρια 
κα. Μάρα Μαζαράκη). Στην ημερίδα παρευρέθησαν και τα μέλη του προσωπικού 

του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας. 
➢ Εξ’ αποστάσεως διαδικτυακή συνάντηση-σύσκεψη για τις παράλληλες στηρίξεις 

αλλά και για τις ΕΔΕΑΥ και τα μέλη ΕΕΠ: Ο Συντονιστής Ειδικής Αγωγής του 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας κ. Ζησιμόπουλος σε συνεργασία με το Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας 

πραγματοποίησε εξ’ αποστάσεως διαδικτυακή συνάντηση- σύσκεψη για τους 
εκπαιδευτικούς της Παράλληλης Στήριξης αλλά και για τις ΕΔΕΑΥ και μέλη ΕΕΠ 
του Νομού Ηλείας. Η συγκεκριμένη διαδικτυακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
στις 09/04/2020 09.00-11.00 π.μ. για τις ΕΔΕΑΥ και μέλη ΕΕΠ και 11.00-14.00 για 

Εκπαιδευτικούς ΠΣ. Στις 10/04/2020 η σύσκεψη ήταν μόνο για Εκπαιδευτικούς της 
Παράλληλης Στήριξης. 

➢ Συμμετοχή του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας στη τηλεδιάσκεψη των Διευθυντών/ντριων και 
Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής: η προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. 

Ηλείας κα Μάρα Μαζαράκη παρακολούθησε την τηλεδιάσκεψη της Τρίτης 28 
Απριλίου στις 9.00 π.μ. των Διευθυντών/ντριων και Προϊσταμένων Σχολικών 
Μονάδων Ειδικής Αγωγής Αιτ/νίας και Ηλείας. 

➢ ηλεδιάσκεψη για τα τμήματα ένταξης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης: Η 
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τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 30/04/202 μέσω της πλατφόρμας 
webex meeting, με συντονισμό από το συντονιστή Ειδικής Αγωγής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας, για την αποτίμηση της 

πορείας υλοποίησης των προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης στην 
τρέχουσα περίοδο του covid 19, αλλά και για τις βασικές αρχές στην παιδαγωγική 
της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

 

Η λειτουργία του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας την περίοδο της πανδημίας του Covid19  
 

To Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας βάσει της αριθμ. πρωτ.: 38510/ΓΔ4/17-03-2020 που αναφερόταν σε 

«Διευκρινίσεις για τη λειτουργία των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης» όπου α) ανέστειλαν όλες τις προγραμματισμένες ενέργειες που απαιτούν 
φυσική παρουσία μαθητών/τριών β) λειτουργούσαν για τη διεκπεραίωση των υπολοίπων 
υποχρεώσεων και αρμοδιοτήτων όπως αυτές απορρέουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας 

τους και γ) σε εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις επιτρεπόταν η αυτοπρόσωπη 
εξυπηρέτηση πολιτών αποκλειστικά κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας 
και ραντεβού. 
Επιπροσθέτως, βάσει της αριθμ. πρωτ.: 39317/ΓΔ4/19/03/2020 εγκύκλιο του 

Υπουργείου παιδείας που αφορούσε στην «εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών 
με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» όπου σύμφωνα με την οποία τα 
Κ.Ε.Σ.Υ., λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εγκύκλιο, καλούνταν να προβούν σε 
σχεδιασμό και οργάνωση εξ αποστάσεως συμβουλευτικής υποστήριξης των γονέων και 

μαθητών/τριών, που είτε έχουν αξιολογηθεί, είτε απευθύνονται προς τις υπηρεσίες τους 
πρώτη φορά, αξιοποιώντας τρόπους άμεσης ή έμμεσης υποστήριξης, ηλεκτρονικά (skype 
ή email) ή με τηλεφωνική επικοινωνία. Επιπλέον, σε συνεργασία με τους/τις 
διευθυντές/ντριες των ΣΜΕΑΕ, θα συντόνιζαν το προσωπικό των Ε.Δ.Ε.Α.Υ. 

προκειμένου να παράσχουν τις αντίστοιχες εξ αποστάσεως υπηρεσίες στην περιοχή 
ευθύνη τους. 
Για όλους τους παραπάνω λόγους, με κυριότερο την αναστολή όλων των 
προγραμματισμένων ενεργειών που απαιτούσαν τη φυσική παρουσία μαθητών/τριών και 

γονέων κηδεμόνων, το Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας προέβη: 
➢ Στη δημιουργία ειδικής φόρμα επικοινωνίας με το κοινό στην ιστοσελίδα του 

Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας. 
➢ Στη δημιουργία ομάδα τηλεργασίας στο skype για την συνεργασία των μελών του 

εκπαιδευτικού προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ.. 
➢ Στην τηλεργασία της προϊσταμένης του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας σε ομάδες εργασίας 

στελεχών εκπαίδευσης, απαρτιζόμενες από τον Περιφερειακό Διευθυντή Δυτικής 
Ελλάδας, τον Συντονιστή Ειδικής Αγωγής, μέλη ΠΕ.Κ.Ε.Σ., προϊστάμενους 

Κ.Ε.Σ.Υ.). 
➢ Στη συγκρότηση συνεργείων προσωπικού (εργασία με φυσική παρουσία). Αξίζει να 

σημειωθεί πως το συνεργείο προσωπικού που δε βρισκόταν με φυσική παρουσία στο 
χώρο του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας, εργαζόταν από το σπίτι του μέσω των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της τηλεσυνεργασίας. 
➢ Επιπροσθέτως, στο site του Κ.Ε.Σ.Υ. http://www.kesyileias.mysch.gr/, που 

επιμελείται η προϊσταμένη, δημιουργήθηκε ειδικός κόμβος (Υλικό για Covid19) 

όπου αναρτήθηκαν πλήθος σχετικών βοηθητικών άρθρων. 

➢ Προς την ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και τα μέλη του συλλόγου εκπαιδευτικού 
προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας με σχετική αρθρογραφία. 

 
  

http://www.kesyileias.mysch.gr/
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Συμβουλευτική με ειδίκευση στον επαγγελματικό προσανατολισμό  
 

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας με την πράξη 
72/17.01.2020 αποφάσισε την έγκριση των δύο (02) προγραμμάτων Αγωγής 

Σταδιοδρομίας που υποβλήθηκαν από τις σχολικές μονάδες μέσω της Δ/νσης Β/θμιας 
Εκπ/σης Ηλείας στο Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας. 
Τα προγράμματα που υποβλήθηκαν τη φετινή σχολική χρονιά είναι τα εξής: 

• 1ο Γυμνάσιο Πύργου με τίτλο: «Επαγγέλματα του παρελθόντος… επαγγέλματα 

του μέλλοντος» 

• Γυμνάσιο Βάρδας με τίτλο: «Σύγχρονα & Νέα Επαγγέλματα»  
Λόγω των ιδιαίτερων υγειονομικών συνθηκών και τη λήψη σχετικών μέτρων 

αντιμετώπισης του Covid-19 με σχετική εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. αποφασίστηκε η 
επέκταση του χρόνου υλοποίησης των Προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας του 
διδακτικού έτους 2019-2020. Τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας που 
προαναφέρθηκαν κρίνεται απαραίτητο να συνεχιστούν κατά το επόμενο σχολικό έτος 

2020-2021 και να  ολοκληρωθούν έως την 31η Οκτωβρίου 2020. 
Σχετικά με την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό πραγματοποιήθηκαν συνεδρίες δια ζώσης και εξ' αποστάσεως σε 
ατομικό επίπεδο και σε ομαδικό επίπεδο για τους μαθητές & τις μαθήτριες. 

Σε ατομικό επίπεδο - ατομικές συνεδρίες συμβουλευτικής: 

• Συμβουλευτική σε μαθητές Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 

• Συμβουλευτική σε απόφοιτους Λυκείου 

• Συμβουλευτική σε γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών/τριών 

Συγκεκριμένα σε ομαδικό επίπεδο: 

• Πληροφόρηση και υποστηρικτική βοήθεια για την προετοιμασία φακέλων υποψηφίων 
για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομία, Λιμενικό, ΑΕΝ, Πυροσβεστική (έως 20  

Ιουλίου) 

• Συμβουλευτική για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου 2020  και του 
Μηχανογραφικού Δελτίου για το Πανεπιστήμιο Κύπρου (έως 20  Ιουλίου) 

• Ενημέρωση της ιστοσελίδας μας ως προς τα θέματα που αφορούν τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό & τη συμβουλευτική για σπουδές σταδιοδρομίας: 
www.sep4all.mysch.gr 

 

Το Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας στο έργο του συνεργάστηκε με:  

• Την Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Δυτ.  Ελλάδας 

• Τις Διευθύνσεις Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ηλείας 

• Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

• Την Τριμελή Επιτροπή του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

• Τους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 

• Τα Κ.Ε.Σ.Υ. Δυτικής Ελλάδας αλλά και Κ.Ε.Σ.Υ. άλλων περιοχών 

• Τους κοινωνικούς φορείς της περιοχής 

• Το ΚΕΦΙΑΠ Ηλείας που μας φιλοξενεί 

• Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας 

• Το Χαμόγελο του Παιδιού 

• Την Εισαγγελία και τους επιμελητές ανηλίκων Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας 

• Το Πανεπιστήμιο 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 

  

http://www.sep4all.mysch.gr/
http://www.sep4all.mysch.gr/
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Παρατηρήσεις-Προτάσεις  
 

Μαζί με την αποτίμηση του έργου του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας κρίνεται απαραίτητο και αποτελεί 
βασική προϋπόθεση ώστε το Κ.Ε.Σ.Υ. να μπορέσει να υλοποιήσει τους στόχους του να 
αναφερθούν οι παρακάτω προτάσεις: 

• Η ανάγκη στελέχωσης του Κ.Ε.Σ.Υ. με μόνιμο προσωπικό καθώς και η έγκαιρη 
τοποθέτησή του, προκειμένου να λειτουργεί εύρυθμα και να ανταποκρίνεται 
πληρέστερα και αποτελεσματικότερα στον πολυδιάστατο ρόλο  του. 

• Η υποχρεωτική επιμόρφωση του προσωπικού στην περίπτωση κάλυψης θέσεων με 

αναπληρωτές, από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. σε συνεργασία με το Κ.Ε.Σ.Υ.. 

• Η συνέχιση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων αναφορικά 
με τη διαδικασία παραπομπής μαθητών στο  Κ.Ε.Σ.Υ.. 

• Η δημιουργία και στελέχωση Τμημάτων Ένταξης των Νηπιαγωγείων του νομού 

Ηλείας, καθώς επίσης και ύπαρξη ΕΔΕΑΥ στην προσχολική αγωγή, ώστε να δοθεί 
έμφαση στην πρώιμη παρέμβαση. 

• 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. 

• Η επισκευή & συντήρηση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του Κ.Ε.Σ.Υ. (Η/Υ κ.λπ.) 

 
Σε γενικές γραμμές είμαστε ικανοποιημένοι για το έργο μας καθώς και για τις συνέργειες 

που είχαμε με όλους τους εμπλεκομένους. Δουλέψαμε με όρεξη, ζήλο και συνέπεια και 
κυρίως με ενσυναίσθηση. Αν και υπο-στελεχωμένη δομή προσπαθήσαμε να 
ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα στις υποχρεώσεις μας, ανάλογα με 
το προσωπικό και τα μέσα που διαθέτουμε. 

Σας ευχαριστώ 
Για το Σύλλογο Εκπαιδευτικού Προσωπικού  

Η προϊσταμένη του Κ.Ε.Σ.Υ. Ηλείας 
Μάρα Μαζαράκη 
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Παράρτημα Θ  

Εκθέσεις Δραστηριοτήτων των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών 
Επιστημών της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

----- 

  

 

 

Πάτρα, 10 / 07 / 2020 

Α/Α: 107 

 

 

«Συνεργασία Σ.Ε.Ε.  Φυσικών Επιστημών με υπευθύνους ΕΚΦΕ » 

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020, και ώρα 13.30-15.00, μετά από πρόσκληση των Σ.Ε.Ε. 

ΠΕ04 πραγματοποιήθηκε η  τηλεδιάσκεψη λήξης του σχολικού έτους με θέμα:  

«Αποτίμηση δραστηριότητας των ΕΚΦΕ για τη χρονιά που ολοκληρώνεται, 

ανταλλαγή απόψεων, προτάσεις για προγραμματισμό δράσεων και υποστήριξη του έργου 

των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων στο τομέα των Φυσικών Επιστημών για τη 

χρονιά που έρχεται». 

Έως τις 10 Ιουλίου 2020 συγκεντρώθηκαν οι ετήσιες εκθέσεις από τη λειτουργία των 5 

ΕΚΦΕ της Δυτικής Ελλάδας οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια:  
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 ΕΚΦΕ Αγρινίου 

Συνοπτικός απολογισμός δράσης του ΕΚΦΕ Αγρινίου το Σχ. Έτος 2019-2020 

Εκτός από τη συνήθη δράση (συναντήσεις ένα τρίωρο την εβδομάδα, υποστήριξη των 

υποχρεωτικών πειραμάτων, επιμορφωτικές συναντήσεις στην αρχή της χρονιάς) 

διοργανώθηκαν και οι παρακάτω δράσεις:  

1. Διοργάνωση σεμιναρίου 24 ωρών, 8 τρίωρων συναντήσεων το δίμηνο Οκτώβριος-Νοέμβριος 

2029 με θέμα:  Εκπαιδευτική ρομποτική για Πρωτοβάθμια και προγραμματισμός με scratch 

http://ekfe-agrin.ait.sch.gr/index.php/10-seminaria/36-seminario-scratch2019 σε συνεργασία 

με τους συντονιστές εκπαίδευσης κ. Μαστρογιάννη και Σακκούλη. 

2. Διοργάνωση  σεμιναρίου με θέμα ΣΤΕΜ http://ekfe-agrin.ait.sch.gr/index.php/10-

seminaria/37-seminario-stem στο εργαστήριο  του Γυμνασίου Νεάπολης Αγρινίου που 
απευθυνόταν σε καθηγητές πληροφορικής, αναπτύχθηκε  σε πέντε τρίωρες συναντήσεις στο 

διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2019 σε συνεργασία με το τμήμα Πληροφορικής και ΝΤ της 

ΔΔΕ Αιτωλ/νίας. 

3. Υποστήριξη δίωρων εργαστηριακών δραστηριοτήτων στο Δημοτικό  (παρατήρηση 

μικρόκοσμου με μικροσκόπια και στερεοσκόπιο, θερμότητα, ηλεκτρισμός σύνδεση λαμπτήρων, 

ηλεκτρομαγνητισμός-πειράματα εργαστηριακού οδηγού, οξέα-βάσεις-άλατα -όξινη βροχή). Ο 

συνεργάτης του ΕΚΦΕ Αλπάς Αλάξανδρος, μεταφέροντας κάθε φορά τον αντίστοιχο εξοπλισμό, 

επισκέπτονταν τα σχολεία και εργαζόταν με τους μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ είτε κάνοντας 

παρουσίαση είτε εργασία με ομάδες μαθητών  στις ενότητες του ηλεκτρισμού και 

ηλεκτρομ/μού σύμφωνα με τις οδηγίες του εργαστηριακού οδηγού. Η δράση αυτή διακόπηκε 

βίαια το Μάρτιο. 

4. Στα πλαίσια του διαγωνισμού εκπαιδευτικής ρομποτικής έγινε επιμορφωτική συνάντηση  την 

Παρασκευή 13/12/2019  και ώρα 11.30 για επίδειξη λειτουργίας των εκδοχών  

α) wedo  για την Πρωτοβάθμια (εισηγητής Σ. Τσοβόλας) 

β) ΝΧΤ και συνοδευτικό λογισμικό (Γ. Κουμπαρούλης) 

γ) AV3 και συνοδευτικό λογισμικό (Λ.Παπαθανασίου) 

http://ekfe-agrin.ait.sch.gr/index.php/10-seminaria/38-parousiasi-ton-wedo-nxt-av3 

5. Συνεργασία με το τμήμα Πληροφορικής και ΝΤ της ΔΔΕ Αιτωλ/νιαςκαι   υποστήριξη της 

πρότασης παρουσίασης εκπαιδευτικής ρομποτικής σε μαθητές   Α/θμιας και Β/θμιας με 

επίσκεψη στο σχολείο τους τις Τρίτες και Πέμπτες στο χρονικό διάστημα μεταξύ   Νοεμβρίου 

2019 και Πάσχα 2020 . Η πρόταση είχε την παρακάτω δομή: 

α) Παρουσίαση διάφορων εκδοχών ρομποτικής όπως arduino, wedo, meet-edison, thymio, NXT 

β) Απλές εφαρμογές καθημερινής ζωής (αυτόματο άνοιγμα θυρών, φωτισμού κλπ) 

γ) Ισοροπία οχήματος πάνω σε κύλινδρο ή σε δύο τροχούς  

δ) Επίλυση δύο προβλημάτων: επιτυχής έξοδος από σπηλιά, οδήγηση πάνω σε γραμμή.  

http://ekfe-agrin.ait.sch.gr/index.php/10-seminaria/36-seminario-scratch2019
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 Λεπτομέρειες στο  http://ekfe-agrin.ait.sch.gr/index.php/10-seminaria/35-ekpaideftiki-

rompotiki-synexeia   Και αυτή η δράση αυτή διακόπηκε βίαια το Μάρτιο.  

Τέλος οι εξελίξεις του Μαρτίου ακύρωσαν τις προσπάθειες και έπληξαν τον προγραμματισμό 

μιας και ακυρώθηκε ο τοπικός προκριματικός διαγωνισμός εκπαιδευτικής ρομποτικής που 
είχαμε σχεδιάσει και προετοιμάσει για το Μάρτιο στο χώρο του 1ου Γυμνασίου Αγρινίου. Η 

δράση αυτή είχε σκοπό να αναδείξει την εκπαιδευτική ρομποτική σε επίπεδο πόλης σαν μια 

ανοιχτή στο κοινό γιορτή τεχνολογίας και επιστημών.  

Σπύρος Τσοβόλας 

Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Αγρινίου 

  

http://ekfe-agrin.ait.sch.gr/index.php/10-seminaria/35-ekpaideftiki-rompotiki-synexeia
http://ekfe-agrin.ait.sch.gr/index.php/10-seminaria/35-ekpaideftiki-rompotiki-synexeia
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 ΕΚΦΕ Αιγίου 

Ε.Κ.Φ.Ε.: ΑΙΓΙΟΥ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η Ε.Κ.Φ.Ε. (όνομα - ειδικότητα): ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ – ΦΥΣΙΚΟΣ – 

MSc 
ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (με 
θητεία/απόσπαση): 

Με θητεία 

1. Επικαιροποιημένα στοιχεία του Ε.Κ.Φ.Ε. 

 

 
 

 

 
Στελέχωση
: 

Ονοματεπώνυμο 
Κλάδος
/ 

Ειδικότη
τα 

Είδος απόσπασης ή διάθεσης 

(μερική ή ολική) 

1 Σταματία 
Γιανναρέλη 

ΠΕ04 / 
Φυσικός 

Διατίθεται 2 ημέρες / εβδομάδα 
(από 17 Οκτ 2019) 

2 Αντωνία Ντρίνια ΠΕ04 / 
Βιολόγος 

Διατίθεται 1 ημέρα/ εβδομάδα 
(από 17 Οκτ 2019) 

3 Κωνσταντίνα 
Σιαμέτη 

ΠΕ70 Διατίθεται 3ώρες/εβδομάδα 
(από Δεκ 2019) 

4 Αναγνωστοπούλου 
Καλή 

ΠΕ70 Διατίθεται 3ώρες/εβδομάδα 
(από Δεκ 2019) 

Διεύθυνση 
Ε.Κ.Φ.Ε.: 

Κλεισούρας (πάροδος Κορίνθου), τκ 251 00 ΑΙΓΙΟΝ 

Τηλέφωνο: 2691061395 

Φαξ: 2691062382 

e-mail: ekfe-aigiou@dide.ach.sch.gr 

Ιστοσελίδα
: 

http://ekfe-aigiou.ach.sch.gr/ 

 

2. Παρατηρήσεις - προτάσεις που προκύπτουν από την λειτουργία των Σ.Ε.Φ.Ε. και 
τη συνεργασία με τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του 
Ε.Κ.Φ.Ε. 

Σε όλες τις Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας ΕΚΦΕ Αιγίου χρησιμοποιήθηκε το Σ.Ε.Φ.Ε. 

προκειμένου να γίνουν εργαστηριακές δραστηριότητες-ασκήσεις και πειραματικές 

διδασκαλίες. 

Λόγω της καθυστέρησης διάθεσης συνεργατών (λειτουργικά για το 2ο τετράμηνο) η 

δια ζώσης δραστηριότητα του ΕΚΦΕ ειδικά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ήταν εκ 

των πραγμάτων περιορισμένη, συγκριτικά με τα προηγούμενα σχ. έτη. Ξεκινήσαμε 

πάλι να δεχόμαστε μαθητές για πειραματική και εργαστηριακή διδασκαλία από τον 

Ιανουάριο του 2020 μέχρι την ημέρα που έκλεισαν τα σχολεία λόγω covid-19. 

Τα προβλήματα που δυσχεραίνουν την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων σε 

ομάδες, είναι κυρίως ο μικρός διαθέσιμος χρόνος, το πλήθος των μαθητών και η 

έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού ειδικά για τα Γυμνάσια και τα Δημοτικά. Επίσης 

ιδιαίτερο πρόβλημα δημιουργείται στα Γυμνάσια λόγω της αναντιστοιχίας 

ειδικοτήτων (σε 2η ανάθεση διδάσκουν τη Φυσική Μαθηματικοί) 

Σε γενικές γραμμές το Σ.Ε.Φ.Ε. χρησιμοποιείται για το σκοπό για τον οποίο έχει 

mailto:ekfe-aigiou@dide.ach.sch.gr
http://ekfe-aigiou.ach.sch.gr/
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δημιουργηθεί. 

Τέλος έχε διαπιστωθεί κατ επανάληψη ότι το ενδιαφέρον των μαθητών για την 

πειραματική διδασκαλία είναι δεδομένο. 

Σκόπιμο είναι να επισημάνουμε ότι τα Γυμνάσια στο σύνολό τους δεν διαθέτουν 

συγκροτημένα εργαστήρια φυσικών επιστημών. Σε κάποιες περιπτώσεις με τη στήριξη 

του ΕΚΦΕ έχουν δοθεί οδηγίες για στοιχειώδη διαμόρφωση ασφαλούς χώρου κα 

προμήθεια εξοπλισμού ώστε να υπάρχει λειτουργική επάρκεια. Αυτό όμως δεν 

αποτελεί μόνιμη λύση. 

Τέλος, πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών είναι η επαναφορά της τρίωρης 

εργαστηριακής απασχόλησης του Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. ώστε να διευκολυνθεί η λειτουργία των 

Σ.Ε.Φ.Ε. 

Αξιολόγηση του ρόλου του Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. 

Σε γενικές γραμμές, ο ρόλος του Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. κρίνεται ικανοποιητικός όσον αφορά τις 
δράσεις για τη βελτίωση της εργαστηριακής διδασκαλίας και άριστος όσον αφορά τη 
συνεργασία με τους άλλους εκπαιδευτικούς και με τον Υ.Ε.Κ.Φ.Ε.  

3. Επισκέψεις σε σχολικές μονάδες (συμμετοχή στις προγραμματισμένες 
εργαστηριακές δραστηριότητες) 

 

Σχολική 
μονάδα 

Αιτιολογία 
Ημερομηνία 

Επίσκεψης/Συχνό
τητα 

1. ΓΕΛ Διακοπτού Λειτουργία ΣΣΛΑ σε περιβάλλον W10 16 Σεπ 2019 

2. ΓΕΛ Καμαρών Λειτουργία ΣΣΛΑ σε περιβάλλον W10 29 Σεπ 2019 

3. ΓΕΛ 
Καστριτσίου 

Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 
(Β Λυκείου - ηλεκτρομαγνητισμός) 

23 Σεπ 2019 

4. ΓΕΛ Δεμενίκων Συνάντηση με ΠΕ04 2 Οκτ 2019 

5. ΓΕΛ 
Καστριτσίου 

Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 
(Β Λυκείου - ηλεκτρομαγνητισμός) 15 Οκτ 2019 

6. ΓΕΛ 
Καστριτσίου 

Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 
(Β Λυκείου - ηλεκτρομαγνητισμός) 

18 Οκτ 2019 

7. 9ο ΓΕΛ Πατρών 
Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 
(Β Λυκείου - Θερμοδυναμική) 

3 Μαρ 2020 

8. ΠΛΠΠ Δειγματική διδασκαλία 17 Μαρ 2020 

9. Γυμνάσιο 
Καμαρών 

Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 18 Μαρ 2020 

10. Αρσάκειο 
Γυμνάσιο 

Project Μηχανικά κύματα 23 Μαρ 2020 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι συναντήσεις του σκιασμένου τμήματος του ΠΙΝΑΚΑ, αν και είχαν 

προγραμματιστεί δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω covid-19 
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4. Επισκέψεις σχολικών μονάδων στο Ε.Κ.Φ.Ε. Αιγίου (συμμετοχή στις 
προγραμματισμένες εργαστηριακές δραστηριότητες) 

 

Σχολική μονάδα Αιτιολογία Ημερομηνία 
Επίσκεψης/Συχνό

τητα 

1. 10ο Δ.Σ. Αιγίου Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 17 Ιαν 2020 
2. Δ.Σ. Τέμενης Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 22 Ιαν 2020 

3. 10ο Δ.Σ. Αιγίου Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 24 Ιαν 2020 
4. Δ.Σ. Αβύθου Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 29 Ιαν 2020 

5. Αρσάκειο Δ.Σ. Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 31 Ιαν 2020 

6. 3ο ΔΣ. Αιγίου Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 5 Φεβ 2020 
7. 9ο Δ.Σ. Αιγίου Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 7 Φεβ 2020 

8. 9ο Δ.Σ. Αιγίου Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 12 Φεβ 2020 
9. Αρσάκειο Δ.Σ. Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 14 Φεβ 2020 
10. Δ.Σ. Αβύθου Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 19 Φεβ 2020 

11. Δ. Σ. Τέμενης Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 21 Φεβ 2020 
12. 4ο Δ.Σ. Αιγίου Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 26 Φεβ 2020 

13. 9ο Δ.Σ. Αιγίου Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 28 Φεβ 2020 
14. 9ο Δ.Σ. Αιγίου Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 4 Μαρ 2020 
15. 1ο Δ.Σ. Αιγίου Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 6 Μαρ 2020 

16. 9ο Δ.Σ. Αιγίου Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 11 Μαρ 2020 
17. 3ο Δ.Σ. Αιγίου Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 13 Μαρ 2020 

18. Δ.Σ. Ελίκης Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 20 Μαρ 2020 
19. Δ.Σ. Λεχαίου 

Κορινθίας 
Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 1 Απρ 2020 

20. Δ.Σ. 
Ροδοδάφνης 

Εργαστηριακή άσκηση σε 4-μελεις ομάδες 6 Μαίου 2020 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι συναντήσεις του σκιασμένου τμήματος του ΠΙΝΑΚΑ, αν και είχαν 

προγραμματιστεί δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω covid-19. 

5.   Σεμινάρια– Ημερίδες που έχουν διοργανωθεί από το Ε.Κ.Φ.Ε. ή είχε οργανωτική 
συμμετοχή σε αυτές. 

Σεμινάριο - Ημερίδα - 
Επιμορφωτική συνάντηση 

Τόπος 
διεξαγωγής 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής - 

Διάρκεια 

Σε ποιους 
απευθυνότα

ν 

Πειράματα 
Ηλεκτρομαγνητισμού – 
Σύστημα Συγχρονικής 
Λήψης και Απεικόνισης 

 
ΕΚΦΕ Αιγίου 

 
Ημερίδα 
6 Σεπ 2019 

 
Εκπαιδευτικοί ΠΕ04 

Πειράματα 
Ηλεκτρομαγνητισμού – 
Σύστημα Συγχρονικής 
Λήψης και Απεικόνισης 

 
ΕΚΦΕ 
Πατρών 

 
Ημερίδα 9 Σεπ 2019 

 
Εκπαιδευτικοί ΠΕ04 

Επιμορφωτικές Ημερίδες 
Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

3ο Δ.Σ. 

Αιγίου 

Ημερίδες 

9, 10, 11 Δεκ 2019 

Εκπαιδευτικοί 
Πρωτοβάθμι
ας 
εκπαίδευσης 
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6. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στην οποία είχε συμμετοχή το Ε.Κ.Φ.Ε. 

Τίτλος 
Είδος 

(cd/dvd, βιβλίο, 
περιοδικό,κλπ.) 

1. Η ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Αιγίου έχει καταγραφεί ως ένα 

χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για τους συναδέλφους ΠΕ04 

όπως αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό επισκεπτών που 
φθάνει, μέχρι αυτή τη στιγμή, περίπου τις 181.000 στο σχετικά 

μικρό χρονικό διάστημα λειτουργίας. Έχει αναρτηθεί αρκετά 

χρήσιμο διδακτικό υλικό μετά από προσεκτική επιλογή και 

ταξινόμηση. Ο εμπλουτισμός και η καθημερινή ενημέρωση 
συνεχίζεται από τον Υπεύθυνο του ΕΚΦΕ Αιγίου με 

εκπαιδευτικό υλικό που παράγουν οι Συνεργάτες και ο 

Υπεύθυνος του ΕΚΦΕ. Πρόσφατα έχει δημιουργηθεί 

εργαστηριακό υλικό πολλαπλότητας επί πέντε, για τις ανάγκες 
των Φ.Ε. που έχουν ετοιμαστεί για τη θεματική περιοχή ΦΩΣ (Ε 

και Στ Δημοτικού). Αξίζει τον κόπο να επισκεφθείτε τη σελίδα 

μας! 

 
 
 
 
 
 
 
 

ekfe-aigiou@dide.ach.sch.gr 

2. Παραγωγή ΝΕΩΝ Φύλλων Εργασίας για το πρόγραμμα 
πειραματικής διδασκαλίας, σε μαθητές Δημοτικού Ε και Στ 
Δημοτικού. 

 
ekfe-

aigiou@dide.ach.sch.gr 

3. Παραγωγή ΝΕΟΥ επιμορφωτικού υλικού για το Λύκειο. Φ-Χ-Β 

Εργαστηριακές Ασκήσεις –Προτάσεις διδασκαλίας. 

ekfe-
aigiou@dide.ach.sch.gr 

4. Παραγωγή ΝΕΟΥ επιμορφωτικού υλικού για το Γυμνάσιο. Φ-

Χ-Β Εργαστηριακές Ασκήσεις – Προτάσεις διδασκαλίας. 

ekfe-
aigiou@dide.ach.sch.gr 

6. Παραγωγή ΝΕΟΥ επιμορφωτικού υλικού για τα 

Σεμινάρια των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας στην ΟΠΤΙΚΗ  

ekfe-
aigiou@dide.ach.sch.gr 

7. Παραγωγή ΝΕΟΥ επιμορφωτικού υλικού για τα 

Σεμινάρια των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας στον 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ 

 
ekfe-

aigiou@dide.ach.sch.gr 

8. Παραγωγή ΝΕΟΥ επιμορφωτικού υλικού  

κατάλληλου για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. (Ψηφιακά 

πειράματα βασισμένα σε βαθμονομημένα video 

 
Υπό ανάρτηση 

  

mailto:ekfe-aigiou@dide.ach.sch.gr
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7. Διαγωνισμοί που έχουν διοργανωθεί από το Ε.Κ.Φ.Ε. ή είχε οργανωτική 
συμμετοχή σε αυτούς. 

Τίτλος 
Συμμετοχή (ποιοι 

συμμετείχαν) 
Διακρίσει

ς (αν 
υπάρχουν) 

 

1. Τοπικός διαγωνισμός EUSO 2020 

 
Λύκεια, με τριμελείς 
ομάδες μαθητών 

Προκρίθηκε για 
τον Πανελλαδικό 
διαγωνισμό η ομάδα 
μαθητών του 2ου 
ΓΕΛ Αιγίου 

 
2. Πανελλήνιος διαγωνισμός EUSO 
2019 

Οι τριμελείς ομάδες 38 
Λυκείων της 
Νότιας Ελλάδος 

 

4. Πανελλήνιος διαγωνισμός 
Αστρονομίας 

Μαθητές Λυκείων 
 

Ενδοσχολικό GP 2020 
Μαθητές Γυμνασίων- 
Λυκείων ΔΔΕ Αχαΐας 

 

 

Τελικός GP 2020 
Η τριμελής ομάδα που 
προκρίθηκε από κάθε 
Σχολείο 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι διαγωνισμοί του σκιασμένου τμήματος του ΠΙΝΑΚΑ, αν και είχαν 
προγραμματιστεί δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω covid-19. 

8. Συνεργασίες του Ε.Κ.Φ.Ε. με άλλους φορείς με επιστημονικό/εκπαιδευτικό 
σκοπό. 

Φορείς που συνεργάστηκαν Ημερομηνία/Διάρκεια Τόπ
ο
ς 

1. Συντονιστές Εκπαιδευτικού 
Έργου 

αδιάκοπα Πάτρα – Αίγιο 

2. Πανεπιστήμιο Πατρών – Τμήμα 
Φυσικής 

Project: Η νέα Φυσική στην 
εξέλιξη του Σύμπαντος 
(NewPhysics) 

 
Πάτρα 

3. Μουσείο Επιστημών και 
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών 

Κατά τις επισκέψεις των 
μαθητών – Υποστήριξη 

δράσεων 

 
Πάτρα 

4. Εστία Επιστημών Πάτρας και 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Πατρών 

Δημιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού 

Πάτρα 

5. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδος 
(επιμορφωτικές ημερίδες) 

6 Σεπ 2019 Αίγιο 

6. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδος 
(επιμορφωτικές ημερίδες) 

9 Σεπ 2019 Πάτρα 

9. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδος 

(επιμορφωτικές ημερίδες) 
9 Δεκ 2019 Αίγιο 

10. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδος 
(επιμορφωτικές ημερίδες) 

10 Δεκ 2019 Αίγιο 

13. ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδος 
(επιμορφωτικές ημερίδες) 

11 Δεκ 2019 Αίγιο 
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9. Συμμετοχή του/της Υπεύθυνου/ης ή των Συνεργατών/τιδών του Ε.Κ.Φ.Ε. σε 
επιμορφωτικές συναντήσεις (συνέδρια, ημερίδες, κλπ.). 

Ονοματεπώνυμο 
συμμετέχοντος/ούσης 

Τίτλος επιμορφωτικής συνάντησης 
Τόπος 

1. Γιώργος Ζησιμόπουλος 
Ταξίδι στο Σύμπαν – Σταθμός 1ος : Το 
Ηλιακό μας σύστημα 

Διαδίκτυο 
https://mathesis.cup.gr/ 

 

3. Αντωνία Ντρίνια 

«Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες 
το Περιβάλλον και την τεχνολογία» 

Σχολή Κοινωνικών 
και Ανθρωπιστικών Σπουδών 

 
Πανεπιστήμιο 
Δυτικής 
Μακεδονίας 

4. Κωνσταντίνα Σιαμέτη STEM in Education Πανεπιστήμιο 
Πατρών 

10. Συμμετοχή μαθητών/τριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. σε 
Διαγωνισμούς Φυσικών Επιστημών. 

Τίτλος Διαγωνισμού Συμμετοχή (σχολική 
μονάδα ή 
ονοματεπώνυμο 
μαθητών/τριών) 

Διάκριση 

 
1. Τοπικός διαγωνισμός 

EUSO 2020 

1ο ΓΕΛ Αιγίου, 2ο ΓΕΛ Αιγίου, ΓΕΛ 
Διακοπτού, ΓΕΛ Καλαβρύτων, 
ΓΕΛ Αιγείρας, ΓΕΛ Ακράτας, 
Πειραματικό Λύκειο ΑΕΙ (*), 
Αρσάκειο Λύκειο Πάτρας (*), 
ΓΕΛ Καστριτσίου (*) 

Πρόκριση του ΓΕΛ 
Καλαβρύτων στον 
Πανελλαδικό 
διαγωνισμό 

2. Πανελλαδικός 
διαγωνισμός EUSO 2019 

ΓΕΛ Καλαβρύτων ΟΧΙ 

3. 25οςΠανελλήνιος 
Διαγωνισμός 
Αστρονομίας 

ΓΕΛ Καστριτσίου (*), 2ο ΓΕΛ 
Αιγίου 

ΝΑΙ 

11. Άλλες Δραστηριότητες του Υ.Ε.Κ.Φ.Ε. 

• Μέλος της ομάδας υποστήριξης των εκπαιδευτικών του 1ου ΓΕΛ Αιγίου στη χρήση 
της πλατφόρμας Webex Meetings 

• Επιμορφωτής του έργου «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (Επίπεδο Β1_ΙΙb) 

• Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων του Μουσείου Επιστημών και Τεχνολογίας του 
Πανεπιστημίου Πατρών 

• Μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φίλων της Εστίας Επιστημών Πάτρας 

• Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και θεματοδότης των εργαστηριακών ασκήσεων 
του Πανελλήνιου διαγωνισμού EUSO 2019 

• Μέλος της επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού Αστρονομίας 2019, στο ΕΚΦΕ 
Πατρών. 

 

Αίγιο 30 Ιουνίου 2020 

 

 

 

 

https://mathesis.cup.gr/
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 ΕΚΦΕ Μεσολογγίου 

 

Ε.Κ.Φ.Ε.: Μεσολογγίου 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η Ε.Κ.Φ.Ε. (όνομα - 

ειδικότητα): 
Μπαγιώργας Χαράλαμπος-Νεκτάριος, ΠΕ04.01, 
ΠΕ80 
M.Sc, Ph.D. στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (με 
θητεία/απόσπαση): 

Με θητεία 

 

Επικαιροποιημένα στοιχεία του Ε.Κ.Φ.Ε. 

 

 
Στελέχωση: 

 

Ονοματεπώνυμο 

 

Κλάδος/Ειδικότητα 

Είδος απόσπασης ή διάθεσης 
(μερική/ημέρες και ώρες 
ανά εβδομάδα ή ολική) 

Δεν υπάρχει κανένας συνεργάτης 

Διεύθυνση Ε.Κ.Φ.Ε.: Κτίριο Γενικού Λυκείου Ευηνοχωρίου, Ευηνοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, 
30014 

Τηλέφωνο: 2631039361 
Φαξ: 2631038111 

Ηλεκτρονική 
διεύθυνση (e-mail): 

ekfemes@dide.ait.sch.gr 

Ιστοσελίδα (website): http://dide.ait.sch.gr/ekfemes/ 

 

1. Συνοπτική περιγραφή δράσεων του Ε.Κ.Φ.Ε. Μεσολογγίου τη χρονιά που  πέρασε 
Συνοπτικά, το Ε.Κ.Φ.Ε. Μεσολογγίου κινήθηκε στις δράσεις των προηγούμενων ετών. Ήταν 

ανοικτό Δευτέρα και Τετάρτη για όποιους συναδέλφους ΠΕ04 ήθελαν να βοηθηθούν, ενώ τις 

άλλες μέρες πραγματοποιούνταν επισκέψεις σε σχολεία και συνεργασία με τους συναδέλφους 

ΥΣΕΦΕ. Φέτος, παράλληλα με τις επισκέψεις σε Δημοτικά σχετικά με το μάθημα των Φυσικών, 

επιχειρήθηκε για πρώτη φορά και η γνωριμία μικρών μαθητών Δημοτικού με την Αστρονομία 

(σε κάποια σχολεία του Μεσολογγίου). Συλλέχθηκαν επικίνδυνα υλικά (υδράργυρος) από 

κάποια σχολεία και παραδόθηκαν στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έγινε πρώτη γνωριμία με τη 

Ρομποτική σε κάποια σχολεία και, ενώ, με τη βοήθεια του Ε.Κ.Φ.Ε. Αγρινίου είχε 

προγραμματιστεί συστηματικό σεμινάριο για καθηγητές ΠΕ04, δεν πραγματοποιήθηκε, λόγω 
του κορονοϊού. 

Αναλυτικά, κατά το σχολικό έτος 2019-2020, οι δραστηριότητες του ΕΚΦΕ Μεσολογγίου 

οργανώθηκαν πάνω σε δυο κύριους άξονες: 

Α. Ενίσχυση του έργου του ΕΚΦΕ για τα σχολεία ευθύνης του με την, όσο το δυνατόν, άμεση 

και αποτελεσματική ανταπόκριση στις βασικές υποχρεώσεις του για την επιστημονική και 

παιδαγωγική καθοδήγηση των συναδέλφων εκπαιδευτικών ΠΕ04 και την υποστήριξή τους στις 

καθημερινές διδακτικές ανάγκες πραγματοποίησης των εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικών 

Επιστημών. 

Β. Εισαγωγή νέων ιδεών και καινοτόμων δράσεων, αλλά και, ταυτόχρονα, υιοθέτηση νέων 

διδακτικών πρακτικών που βασίζονται στις ΤΠΕ. Αυτός ο άξονας δράσεων του ΕΚΦΕ, συνίστατο 

σε: 

• Επισκέψεις σε σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια) για επίδειξη δράσεων που θα μπορούσαν 
να οργανωθούν από τους ίδιους τους μαθητές, για «άνοιγμα του Σχολείου» στις τοπικές 
κοινωνίες. Έτσι, παρουσιάστηκε ο τρόπος παρασκευής σαπουνιού και πολλά σχολεία, στη 

mailto:ekfemes@dide.ait.sch.gr
http://dide.ait.sch.gr/ekfemes/
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συνέχεια, έκαναν ανάλογες δράσεις. 
• Επισκέψεις σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία για επίδειξη απλών πειραμάτων 

Φυσικής ή Χημείας. Οι δράσεις αυτές προτείνεται να ενταθούν τις επόμενες χρονιές, τόσο 
για την υποστήριξη του μαθήματος των «Φυσικών» της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού, όσο και για 
την υιοθέτηση θετικής από τα παιδιά στάσης απέναντι στις Φυσικές Επιστήμες, μέσα από 
την επαφή τους με απλά πειράματα.  

• Προσπάθεια να συμμετέχουν σχολεία της περιοχής ευθύνης του ΕΚΦΕ σε μαθητικούς 
διαγωνισμούς Φυσικών Επιστημών.  

• Μέριμνα για συγκέντρωση και απόσυρση επικίνδυνων και άχρηστων υλικών από τα 
σχολεία, αλλά και δράσεις ανακύκλωσης.  

• Δράσεις απόκτησης χρήσιμων για τα σχολικά εργαστήρια εξαρτημάτων από άχρηστους 
Η/Υ των σχολείων. 

• Προγραμματισμός επισκέψεων σχολείων της περιοχής σε τμήματα του Πανεπιστημίου 
Πατρών, στο πλαίσιο της εβδομάδας του προγράμματος «τα Σχολεία πάνε Πανεπιστήμιο», 
κατά την οποία τα Πανεπιστήμια της χώρας είναι επισκέψιμα από σχολεία.  

• Προώθηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στα σχολεία, με την 
υποστήριξη συναδέλφων σε νέα λογισμικά και εκπαιδευτικά πακέτα Φυσικών Επιστημών. 

Το Ε.Κ.Φ.Ε. Μεσολογγίου δημιούργησε φύλλα εργασίας σε σχεδόν όλες τις εργαστηριακές 

δραστηριότητες, Διδακτικά Σενάρια, Παρουσιάσεις σε PowerPoint, κ.λ.π., πολλά από τα οποία 
έχουν δοθεί σε ψηφιακή μορφή στους συναδέλφους, ενώ κάποια έχουν αναρτηθεί και στην 

ιστοσελίδα του Ε.Κ.Φ.Ε. 

Είχε πολύ καλή συνεργασία με την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικών Επιστημών 

(ΠΕ04) του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας κ. Γαριού, τον Δ/ντή Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας και 

το γειτονικό Ε.Κ.Φ.Ε. Αγρινίου. 

Το Ε.Κ.Φ.Ε. Μεσολογγίου παρείχε, επίσης, υποστήριξη σε προγράμματα στα πλαίσια του 

μαθήματος της Τεχνολογίας Γ΄ Γυμνασίου, σε Γυμνάσια της περιοχής ευθύνης του.  

Είχε συνεργασία με το Ίδρυμα Ευγενίδου, σχετικά με το πρόγραμμα Hydrobot, το οποίο και 

διακόπηκε, λόγω του κορονοϊού. 

Πραγματοποίησε τους προκριματικούς διαγωνισμούς για τον «Πανελλήνιο Μαθητικό 
Διαγωνισμό για την επιλογή στην 18η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών-EUSO 2020» και 
σχολείο της περιοχής ευθύνης του (ΓΕΛ Ευηνοχωρίου) συμμετείχε στην τελική φάση του 
διαγωνισμού, με σχετικά καλά αποτελέσματα.  

Στη διάρκεια της πανδημίας είχε επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα (ασύγχρονη επικοινωνία, 

emails) με τους συναδέλφους ΠΕ04, αλλά και σύγχρονη (μέσω Skype και άλλων εργαλείων), 

όπου παρουσιάστηκαν κάποιες προσομοιώσεις πειραμάτων, στα πλαίσια της τηλεκπαίδευσης. 

Βέβαια, το ΕΚΦΕ στερείται βασικής υλικοτεχνικής υποδομής για την υποστήριξη των ΥΣΕΦΕ και 

όλες οι προσπάθειες επισκευής οργάνων γίνονταν με τη συνδρομή του ΕΚΦΕ Αγρινίου, με 

έξοδα του σχολείου που φιλοξενεί το ΕΚΦΕ ή προσωπικά του υπευθύνου του ΕΚΦΕ. Αν το ΕΚΦΕ 

εξοπλιστεί με καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή θα μπορεί, σε πολύ καλύτερο βαθμό, να 
επιμορφώνει τους ΥΣΕΦΕ σε απογευματινές συναντήσεις - επιμορφώσεις ή επισκέψεις, με 

σκοπό την εξάσκηση των ΥΣΕΦΕ σε υποχρεωτικά και μη πειράματα,  εξοικείωση με νέες 

διατάξεις ή εκπαιδευτικά λογισμικά, επισκευές οργάνων κλπ. Έτσι, δεν θα υπάρχει η ανάγκη να 

αναζητείται κάποιο διαθέσιμο σχολείο για φιλοξενία, όπως σε πολλές περιπτώσεις συνέβαινε 

φέτος. 
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2. Παρατηρήσεις – προτάσεις σχετικά με την πειραματική διδασκαλία των Φυσικών 
Επιστημών των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε.  
Σε όλα τα σχολεία της περιοχής ευθύνης του ΕΚΦΕ Μεσολογγίου τα εργαστήρια Φυσικών 

Επιστημών (Φ.Ε.) λειτούργησαν ικανοποιητικά. Στο ΓΕΛ Θέρμου, λόγω των προβλημάτων που 

είχε υποστεί το παλιό σχολείο από το σεισμό και της μετεγκατάστασής σε λυόμενα, το σχολείο 

δεν χαρακτηρίζεται από την τυπική κτιριακή δομή ενός Λυκείου. Όμως, με προσπάθειες του 

Διευθυντή και του ΥΣΕΦΕ του σχολείου, το σχολικό εργαστήριο Φ.Ε. λειτούργησε αρκετά 

ικανοποιητικά και εξοπλίστηκε εκ νέου, όσο το δυνατόν καλύτερα, ενώ κάποια όργανα 

μεταφέρθηκαν στο σχολείο από το ΕΚΦΕ Μεσολογγίου, τόσο την προηγούμενη χρονιά, όσο και 

φέτος. Όμως, το νέο κτίριο του Λυκείου παραδόθηκε και από τη νέα χρονιά θα λειτουργήσει 

και σ’ αυτό πλήρες σχολικό εργαστήριο Φ.Ε. 

Ως προς την πραγματοποίηση των εργαστηριακών δραστηριοτήτων Φ.Ε., επισημαίνονται τα 
εξής: 

Μετά από συλλογή στοιχείων από τους συναδέλφους ΠΕ04 των σχολείων ευθύνης, βρέθηκε 

πως στα Γενικά Λύκεια πραγματοποιήθηκε το 40-50% των υποχρεωτικών εργαστηριακών 

ασκήσεων Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Στα Γυμνάσια, όμως, πραγματοποιήθηκε 

μεγαλύτερο ποσοστό εργαστηριακών ασκήσεων Φυσικής,  Χημείας και Βιολογίας και λιγότερο 

ασκήσεων Γεωλογίας-Γεωγραφίας, κυρίως λόγω έλλειψης εξοπλισμού. Στα ΕΠΑΛ 

πραγματοποιήθηκαν περίπου οι μισές από τις προβλεπόμενες εργαστηριακές ασκήσεις 

Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας. Ο βασικός λόγος των μικρών ποσοστών είναι πως, λόγω της 

πανδημίας COVID-19 και του κλεισίματος των σχολείων, η πειραματική διδασκαλία διακόπηκε 

και περιορίστηκε μόνο σε κάποιες επιδείξεις με τη βοήθεια προγραμμάτων τηλεεκπαίδευσης, 
τα οποία παρείχαν περιορισμένες μόνο δυνατότητες πειραματικής διδασκαλίας. 

Με βάση τις απόψεις των ΥΣΕΦΕ, εξάγεται το συμπέρασμα πως στα Γυμνάσια και στα Λύκεια 

τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο οφείλονται, πρωτίστως, στις ελλείψεις 

του εργαστηρίου, δευτερευόντως στον μεγάλο αριθμό των μαθητών/τριών ανά τμήμα, όπως 

κυρίως συμβαίνει στα σχολεία των αστικών κέντρων και, τέλος, στην έλλειψη του απαραίτητου 

χρόνου που διατέθηκε για την εργαστηριακή διδασκαλία και στη δομή του ωρολογίου 

προγράμματος. Τα τρία κυριότερα μέτρα που προτείνονται για τη βελτίωση της εργαστηριακής 

διδασκαλίας είναι, πρωτίστως, να επανέλθει η «διάθεση» των τριών (3) ωρών του διδακτικού 

ωραρίου του/της Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. για την ενασχόληση με το Σ.Ε.Φ.Ε., δευτερευόντως να γίνει 

προμήθεια σύγχρονων εργαστηριακών οργάνων και, τέλος, να χαρακτηρισθούν τα μαθήματα 

των Φυσικών Επιστημών «εργαστηριακά», έτσι ώστε να προβλέπεται και δεύτερος/η 
εκπαιδευτικός στο Εργαστήριο. 

Το κύριο αίτημα των ΥΣΕΦΕ που είναι Φυσικοί (ΠΕ0401) είναι η τεχνική υποστήριξη και 

λιγότερο η βοήθεια στην πειραματική πρακτική και λειτουργία. Στους άλλους κλάδους ΥΣΕΦΕ 

(μη Φυσικοί), η βοήθεια στην πειραματική πρακτική και λειτουργία αποτελεί μια σημαντική 

προσδοκία γι αυτούς, ακόμη και για το Γυμνάσιο. Η προσδοκία αυτή μάλιστα ενισχύεται στα 

Λύκεια σε όλους τους ΥΣΕΦΕ, καθώς εκεί οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι απαιτητικές.  

Επισημαίνεται η έλλειψη οργάνων στα Γυμνάσια (μερικά λειτουργούν με απαρχαιωμένες 

διατάξεις), ενώ τα Λύκεια βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο, αν και η προμήθεια 

αναλώσιμων υλικών και αντιδραστηρίων είναι, μερικές φορές, δύσκολη λόγω έλλειψης πόρων. 

Σε ότι αφορά το κριτήριο της αρχαιότητας των ΥΣΕΦΕ, οι παλιότεροι ΥΣΕΦΕ χρειάζονται 
λιγότερη βοήθεια και υποστήριξη (λειτουργούν περισσότερο ανεξάρτητα) και η βοήθεια αυτή 

περιορίζεται στη συντήρηση των οργάνων,  στη χορήγηση αναλώσιμων, στην προμήθεια 

σύγχρονων λογισμικών κλπ. Επίσης, μεγαλύτερη βοήθεια χρειάζονται οι γυναίκες ΥΣΕΦΕ στην 
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πειραματική πρακτική, σε σχέση με τους άνδρες συναδέλφους τους.  

 

3. Επιμορφωτικές συναντήσεις για την υλοποίηση των υποχρεωτικών εργαστηριακών 
δραστηριοτήτων (στο πλαίσιο διευθέτησης του ωραρίου των εκπαιδευτικών που δίδαξαν τα 
μαθήματα Φυσικών Επιστημών). 

 

Είδος Τόπος διεξαγωγής Ημερομηνία διεξαγωγής - 
Διάρκεια 

Σε ποιους/ες απευθυνόταν 

1. Γνωριμία με τους 
ΥΣΕΦΕ των Γυμνασίων(1)

 
ΕΚΦΕ Μεσολογγίου Τετάρτη 25/9/19 - 3 ώρες 

ΥΣΕΦΕ Γυμνασίων περιοχής 
ευθύνης του ΕΚΦΕ Μεσολογγίου 

2. Γνωριμία με τους 
ΥΣΕΦΕ των Λυκείων – 
ΕΠΑΛ(1)

 

ΕΚΦΕ Μεσολογγίου Πέμπτη 26/9/19 - 3 ώρες 
ΥΣΕΦΕ Λυκείων-ΕΠΑΛ περιοχής 
ευθύνης του ΕΚΦΕ Μεσολογγίου 

3. Εξορθολογισμός της 
ύλης των Φυσικών 
Μαθημάτων των 
Γυμνασίων(1)

 

 
ΕΚΦΕ Μεσολογγίου 

 
Δευτέρα 30/9/19 - 3 ώρες 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ03 και ΠΕ04 
που διδάσκουν τα Φυσικά 
Μαθήματα 
στα Γυμνάσια της ευρύτερης 
περιοχής 
Μεσολογγίου και Ναυπάκτου 

5. Εξορθολογισμός της 
ύλης των Φυσικών 
Επιστημών των 
Λυκείων(1)

 

 
 

ΕΚΦΕ Μεσολογγίου 

 
 

Δευτέρα 7/10/19 - 3 ώρες 

Εκπαιδευτικοί ΠΕ04 που 
διδάσκουν τα Φυσική, Χημεία 
και Βιολογία στις Α΄ και Β΄ τάξεις 
ημερησίων ΓΕΛ και στις Α΄, Β΄ 
και Γ΄ τάξεις εσπερινών ΓΕΛ της 
ευρύτερης περιοχής 
Μεσολογγίου και Ναυπάκτου 

8. Υποχρεωτικές 
εργαστηριακές 
δραστηριότητες 
Φυσικής 

Γυμνασίου(1)
 

Εργαστήριο Φ.Ε. του 
Λυκείου 
Ευηνοχωρίου 

 
Τετάρτη 13/11/19 - 3 ώρες 

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 
Φυσική σε Γυμνάσια περιοχής 
ευθύνης του 
ΕΚΦΕ Μεσολογγίου 

9. Υποχρεωτικές 
εργαστηριακές 
δραστηριότητες 
Φυσικής Λυκείου(1)

 

Εργαστήριο Φ.Ε. του 
Λυκείου 
Ευηνοχωρίου 

 
Τετάρτη 20/11/19 - 3 ώρες 

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 
Φυσική σε Λύκεια περιοχής 
ευθύνης του ΕΚΦΕ Μεσολογγίου 

12. Υποχρεωτικές 
εργαστηριακές 
ασκήσεις Χημείας 

Γυμνασίου-Λυκείου(1)
 

Εργαστήριο Φ.Ε. του 
Λυκείου 
Ευηνοχωρίου 

 
Τετάρτη 27/11/19 - 3 ώρες 

Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν 
Χημεία σε Γυμνάσια-Λύκεια 
περιοχής ευθύνης του ΕΚΦΕ 
Μεσολογγίου 

(1) Με πρόσκληση του ΕΚΦΕ, απογευματινές ώρες 

4. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στην οποία είχε συμμετοχή το Ε.Κ.Φ.Ε. 
 

Τίτλος Είδος (cd/dvd, βιβλίο, περιοδικό κλπ.) 

1. Πειράματα Φυσικής (ψηφιακό υλικό).  dvd 

2. Πειράματα Χημείας (ψηφιακό υλικό).  dvd 

3. Πειράματα Βιολογίας (ψηφιακό υλικό).  dvd 

4. Φύλλα εργασίας για τη Φυσική.  Έντυπο – ψηφιακό μέσο dvd 

5. Φύλλα εργασίας για τη Χημεία.  Έντυπο – ψηφιακό μέσο dvd 
6. Φύλλα εργασίας για τη Βιολογία.  Έντυπο – ψηφιακό μέσο dvd 
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Επιθυμητές δραστηριότητες για το επόμενο σχολικό έτος 

• Για την επόμενη σχολική χρονιά, σε συνεργασία με την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου 
Φυσικών Επιστημών (ΠΕ04) του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας κ. Γαριού, θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί ένα «Grand Prix Φυσικών Επιστημών», στην οποία ομάδες παιδιών, από 
διάφορα σχολεία, θα διαγωνιστούν σε πρακτικά και χρήσιμα, πειράματα σε κοινό σε  
κάποια μεγάλη αίθουσα της περιοχής. 

• Συστηματικότερη «παρακολούθηση» των εργαστηρίων Φ.Ε. στα Δημοτικά σχολεία και 
υποστήριξη των δασκάλων σε θέματα παραγγελίας οργάνων, εκτέλεσης πειραμάτων και 
προμήθειας αναλώσιμων. 

• Ένταξη πολλών σχολείων και ιδιαίτερα παραλιακών περιοχών στο πρόγραμμα Hydrobot 
του Ιδρύματος Ευγενίδου, για μετρήσεις στα παράλια του Νομού Αιτωλοακαρνανίας. Για 
το σκοπό αυτό, θα γίνουν νέες ενημερώσεις από το ΕΚΦΕ, με την έναρξη της νέας σχολικής  
χρονιάς. 

• Μέτρηση της ποιότητας του νερού σαν project, σε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολεία, 
ώστε να έχουμε μια αξιόπιστη εικόνα του νερού που πίνουμε. Πρέπει να γίνουν οι σχετικές 
ενημερώσεις από το ΕΚΦΕ, με την έναρξη της νέας σχολικής  χρονιάς. 

• Διοργάνωση συστηματικών σεμιναρίων Ρομποτικής 
 

Προτάσεις για βελτίωση 

Δεν υπάρχουν αποσπασμένοι συνάδελφοι στο Ε.Κ.Φ.Ε. Θα χρειαζόταν ένας δάσκαλος, που θα 

αναλάμβανε να συστηματοποιήσει τη βοήθεια στα Δημοτικά κι ένας καθηγητής Χημείας που 

θα βοηθούσε στις πιο απαιτητικές ασκήσεις Χημείας, στην παρασκευή αντιδραστηρίων, 

δεικτών κ.λπ. 

 

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε. 

 Μπαγιώργας Χαράλαμπος 
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 ΕΚΦΕ Πατρών 

 

Ε.Κ.Φ.Ε.: Πατρών 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ε.Κ.Φ.Ε. (όνομα - ειδικότητα): Ανδρέας Γ. Νιώτης -ΠΕ04.02 

ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (με θητεία/απόσπαση): Θητεία 

 

1. Επικαιροποιημένα στοιχεία του Ε.Κ.Φ.Ε. 
 

 
 
 
 

Στελέχωση: 

 

Ονοματεπώνυμο 
Κλάδος/ 
Ειδικότητα 

Είδος απόσπασης ή 
διάθεσης 
(μερική ή 

ολική) 
1. Σταύρος Τελιτζίδης ΠΕ04.01 Ολική διάθεση 

από 02-10-2019 
2. Σταυρούλα Πλέρου ΠΕ 70 Ολική διάθεση από 

24- 
01-2020 

3. Βασίλειος Φερτάκης ΠΕ 04-04 Μερική διάθεση 
(1) ημέρας 
/εβδομάδα από 
24-01-2020 

Διεύθυνση 
Ε.Κ.Φ.Ε.: 

Αυστραλίας 62 , 13ο Γυμνάσιο Πατρών, Πάτρα 264 42 

Τηλέφωνο: 2610435028 

e-mail: ekfe@dide.ach.sch.gr 
Ιστοσελίδα: http://ekfe-aigiou.ach.sch.gr/ 

 

2. Παρατηρήσεις - προτάσεις που προκύπτουν από την συνεργασία των Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. των 
σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε. 

2.1. (ΓΕΛ) Οι κυριότεροι παράγοντες που «δυσκολεύουν» την πραγματοποίηση 
εργαστηριακών ασκήσεων είναι: α) ο λιγοστός χρόνος που διατίθεται για την 
εργαστηριακή διδασκαλία β) ο μεγάλος αριθμός μαθητών ανά τμήμα και γ) Το 
ασφυκτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και διάθεσή τους σε πολλές σχολικές μονάδες 

2.2. (ΓΕΛ) Για την βελτίωση της εργαστηριακής διδασκαλίας προτείνεται (κυρίως) α) Να 
χαρακτηρισθούν τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών «εργαστηριακά», έτσι ώστε 
να προβλέπεται και δεύτερος/η εκπαιδευτικός στο Εργαστήριο, β) Να επανέλθει η 
«διάθεση» των τριών (3) ωρών του διδακτικού ωραρίου του/της Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. για την 
ενασχόληση με το Σ.Ε.Φ.Ε. και γ) Να δημιουργηθούν ανά Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης 
αποθηκευτικοί χώροι εργαστηριακών οργάνων και αναλωσίμων. 

2.3 (Γυμνάσια) Οι κυριότεροι παράγοντες που «δυσκολεύουν» την πραγματοποίηση 
εργαστηριακών ασκήσεων είναι: α) ο λιγοστός χρόνος που διατίθεται για την 
εργαστηριακή διδασκαλία, β)οι ελλείψεις σε όργανα και συσκευές αλλά και 
ολοκληρωμένου εργαστηρίου αντίστοιχου των ΓΕΛ, γ)ο μεγάλος αριθμός μαθητών 
ανά τμήμα και δ) Το ασφυκτικό ωράριο των εκπαιδευτικών και διάθεσή τους σε πολλές 
σχολικές μονάδες 

2.4 (Γυμνάσια) Για τη βελτίωση της εργαστηριακής παιδείας νομίζετε ότι πρέπει:. α) Να 
επανέλθει η «διάθεση» των τριών (3) ωρών του διδακτικού ωραρίου του/της 
Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. για την ενασχόληση με το Σ.Ε.Φ.Ε. , β) Να χαρακτηρισθούν τα μαθήματα των 
Φυσικών Επιστημών «εργαστηριακά», έτσι ώστε να προβλέπεται και δεύτερος/η 
εκπαιδευτικός στο Εργαστήριο. Και γ) Να γίνει προμήθεια σύγχρονων εργαστηριακών 

mailto:ekfe@dide.ach.sch.gr
http://ekfe-aigiou.ach.sch.gr/
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οργάνων. 
 

3. Επιμορφωτικές συναντήσεις-συνεργασίες για την υλοποίηση των προτεινόμενων 
εργαστηριακών δραστηριοτήτων . 
 

Α) Δεν πραγματοποιήθηκε διευθέτηση ωραρίου των εκπαιδευτικών που δίδαξαν τα μαθήματα 

Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2019-2020 όπως έγινε τα προηγούμενα έτη, καθώς 
κάτι τέτοιο δεν προγραμματίστηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης. 

Β) 

Φορέας Δραστηριότητα-Αντικείμενο Ημερομηνία 
Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 Προγραμματισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 02-05/09/2019 
Εκπαιδευτικοί 
Δ.Ε. 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δ.Ε. περιοχής Β΄ και Γ΄ Αχαΐας  06/09/2019 

Εκπαιδευτικοί 
Δ.Ε. 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δ.Ε. περιοχής Α΄ και Δ΄ Αχαΐας 09/09/2019 

Πανεπιστήμιο 
Πατρών 

Συμμετοχή στην βραδιά του Ερευνητή 27/09/2019 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 Προγραμματισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και GP 09/10/2019 
Εκπαιδευτικοί 
Δ.Ε 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δ.Ε.  10/10/2019 

Εκπαιδευτικοί 
Δ.Ε 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δ.Ε.  15/10/2019 

Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 Προγραμματισμός Υλοποίησης GP 13/11/2019 
Πειραματικό ΓΕΛ 
ΑΕΙ Πατρών 

Συμμετοχή στην ημερίδα Φυσικών Επιστημών 29/11/2019 

Εκπαιδευτικοί 
Π.Ε. 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. (1ο μέρος) 02/12/2019 

Εκπαιδευτικοί 
Π.Ε. 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. (2ο μέρος) 03/12/2019 

Δήμος Πατρέων Ανακύκλωση 10/12/2019 
Πανεπιστήμιο 
Πατρών 

Καθοδήγηση στην πρακτική άσκηση της φοιτήτριας 
του Βιολογικού Τμήματος κ. Παπαβασιλείου Αικατερίνης  

01/06- 
31/07/2020 

ΠΑΝΕΚΦΕ Τηλεδιάσκεψη-Καθορισμός πλαισίου δράσης 10/6/2020 

ΠΑΝΕΚΦΕ Τηλεδιάσκεψη- Παρουσίαση καλών πρακτικών 16/6/2020 
ΠΑΝΕΚΦΕ Τηλεδιάσκεψη-Παρουσίαση προτάσεων 23/6/2020 

ΠΑΝΕΚΦΕ Τηλεδιάσκεψη-Παρουσίαση προτάσεων 30/6/2020 
 

4. Επισκέψεις από / σε σχολικές μονάδες (συμμετοχή στις προγραμματισμένες 
εργαστηριακές δραστηριότητες) 
 

Σχολική μονάδα Αιτιολογία Ημερομηνία 
Επίσκεψης 

Πειραματικό ΓΕΛ 
Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής για μαθητές Γ΄ 
ΓΕΛ 

07/10/2019 

Πειραματικό ΓΕΛ ΑΕΙ 
Πατρών 

Δειγματική συνδιδασκαλία Χημείας- 
Βιολογίας Β΄ΓΕΛ 

01/11/2019 

24ο Δημοτικό Σχολείο 
Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για 
μαθητές Στ΄ τάξης Δημοτικού 

22/11/2019 
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41ο Δημοτικό Σχολείο 
Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για 
μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού 

27/11/2019 

 
ΓΕΛ Χαλανδρίτσας 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής για μαθητές Γ΄ ΓΕΛ 

03/12/2019 

Δημοτικό Σχολείο 
Αγίου Βασιλείου 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Ε  ́
και Στ΄ τάξης Δημοτικού 

04/12/2019 

64ο Δημοτικό Σχολείο 
Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Ε  ́
και Στ΄ τάξης Δημοτικού 

11/12/2019 

10ο ΓΕΛ Πατρών Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής για μαθητές Γ΄ ΓΕΛ 

12/12/2019 

65ο και 53ο Δημοτικό 
Σχολείο Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Ε  ́
και Στ΄ τάξης Δημοτικού 

13/12/2019 

60ο Δημοτικό Σχολείο 
Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Ε  ́
και Στ΄ τάξης Δημοτικού 

18/12/2019 

Δημοτικό Σχολείο 
Καλλιθέας 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Ε  ́
και Στ΄ τάξης Δημοτικού 

20/12/2019 

13ο και 20ο Δημοτικό 
Σχολείο Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για 
μαθητές Ε΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού 

10/01/2020 

Δημοτικό Σχολείο 
Σαραβαλίου και 20ο 
Δημοτικό Σχολείο 
Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Ε΄ 
και Στ΄ τάξης Δημοτικού 

15/01/2020 

Δημοτικό Σχολείο 
Σαραβαλίου και 12ο 
Δημοτικό Σχολείο 
Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Ε΄ 
και Στ΄ τάξης Δημοτικού 

17/01/2020 

Δημοτικό Σχολείο 
Κρήνης Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Ε κ́αι 
Στ΄ τάξης Δημοτικού 

22/01/2020 

10ο Δημοτικό Σχολείο 
Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Ε  ́
και Στ΄ τάξης Δημοτικού 

24/01/2020 

53ο Δημοτικό Σχολείο 
Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Ε  ́
και Στ΄ τάξης Δημοτικού 

29/01/2020 

61ο Δημοτικό Σχολείο 
Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Ε κ́αι 
Στ΄ τάξης Δημοτικού 

31/01/2020 

10ο ΓΕΛ Πατρών Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Χημείας για μαθητές Γ΄ ΓΕΛ 

06/02/2020 

56ο Δημοτικό Σχολείο 
Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Ε  ́
και Στ΄ τάξης Δημοτικού 

07/02/2020 

47ο Δημοτικό Σχολείο 
Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Ε κ́αι 
Στ΄ τάξης Δημοτικού 

12/02/2020 
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50ο Δημοτικό Σχολείο 
Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Στ΄ 
τάξης Δημοτικού 

14/02/2020 

46ο Δημοτικό Σχολείο 
Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Στ΄ 
τάξης Δημοτικού 

19/02/2020 

Δημοτικό Σχολείο 
Καστριτσίου 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Ε  ́
τάξης Δημοτικού 

21/02/2020 

Δημοτικό Σχολείο 
Βραχνεϊκων 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Ε  ́
τάξης Δημοτικού 

26/02/2020 

13ο Γυμνάσιο 
Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής 
Α΄ Γυμνασίου 

27/02/2020 

20ο Δημοτικό Σχολείο 
Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Ε  ́
τάξης Δημοτικού 

28/02/2020 

24ο  Δημοτικό 
Σχολείο Πατρών 

Μετωπικές Εργαστηριακές δραστηριότητες – 
Διδακτικά σενάρια Φυσικής-Χημείας για μαθητές Ε  ́
τάξης Δημοτικού 

03/03/2020 

Αναστολή λειτουργίας λόγω έκτακτων μέτρων covid-19 

13ο Γυμνάσιο 
Πατρών 

Εργαστηριακές ασκήσεις επίδειξης Φυσικής 
Α Γυμνασίου 

21/05/2020 

13ο Γυμνάσιο 
Πατρών 

Εργαστηριακές ασκήσεις επίδειξης Φυσικής 
Α Γυμνασίου 

28/05/2020 

 

Συνολικός αριθμός μαθητών που παρακολούθησαν τις παραπάνω προγραμματισμένες 
μετωπικές εργαστηριακές δραστηριότητες του ΕΚΦΕ : 1239 μαθητές !!! 

 

2. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στην οποία είχε συμμετοχή το Ε.Κ.Φ.Ε. 

Τίτλος Είδος 
(cd/dvd, βιβλίο, 
περιοδικό,κλπ.) 

1. Δημιουργία Σκιάς Video 
2. Σύνθεση Μηχανικών Ταλαντώσεων (σχήματα 
Lissajous) 

Video 

3. «Στάσιμα κύματα» Video 
4. Δημιουργία ειδώλου με συγκλίνοντες φακούς Διόρθωση 
μυωπίας 

Video 

5. Αντιστροφή φωτεινών ακτίνων σε συγκλίνοντες φακούς Video 
6.«Οικοδομώντας την έννοια της πυκνότητας»,  για μαθητές και 
εκπαιδευτικούς 

Φύλλο εργασίας 

7. «Οξέα –Βάσεις- Δείκτες», για μαθητές και εκπαιδευτικούς Φύλλο εργασίας 
8. «Ηλεκτρικό κύκλωμα-Αγωγοί/μονωτές- 
Βραχυκύκλωμα» ,για μαθητές και εκπαιδευτικούς 

Φύλλο εργασίας 

9. « Ηλεκτρομαγνητισμός-Επαγωγικά φαινόμενα», για 
μαθητές και εκπαιδευτικούς 

Φύλλο εργασίας 

10. Διδακτικά σενάρια διδασκαλίας μαθημάτων 
Φυσικών Επιστημών για εκπαιδευτικούς- Αντικείμενο Χημείας 

Φύλλο εργασίας 
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11. Διδακτικά σενάρια διδασκαλίας μαθημάτων Φυσικών
 Επιστημών για εκπαιδευτικούς- 
Αντικείμενο Φυσικής 

Φύλλο εργασίας 

12. «Ενέργεια-Διατήρηση,μετατροπή, μεταφορά, 
αποθήκευση», για μαθητές και εκπαιδευτικούς 

Φύλλο εργασίας 

13. «Ώσμωση» , για μαθητές και εκπαιδευτικούς Φύλλο εργασίας 

14. «Χημική Κινητική», για μαθητές και εκπαιδευτικούς  Φύλλο εργασίας 

15. «Πυροχημική ανίχνευση», για μαθητές και 
εκπαιδευτικούς 

Φύλλο εργασίας 

 

6.Διαγωνισμοί που έχουν διοργανωθεί από το Ε.Κ.Φ.Ε. ή είχε οργανωτική συμμετοχή σε 
αυτούς. 

 

Τίτλος Συμμετοχή 
(ποιοι συμμετείχαν) 

1. Τοπικός προκριματικός διαγωνισμός EUSO 
(07/12/2019) 

Σχολεία αρμοδιότητας του ΕΚΦΕ 

2. Διαγωνισμός Βιολογίας (τοπικός) Μαθητές από τα ΓΕΛ της Αχαΐας 
3. Διαγωνισμός Αστρονομίας Μαθητές από τα ΓΕΛ της Αχαΐας 

 

7. Συνεργασίες του Ε.Κ.Φ.Ε. με άλλους φορείς με επιστημονικό/εκπαιδευτικό σκοπό. 
 

Φορείς που συνεργάστηκαν Ημερομηνία/Διάρκεια Τόπος 
Ένωση Ελλήνων Φυσικών Ετήσια  

Εργαστήριο Πειραμάτων Επίδειξης 
Φυσικής , Τμήμα Φυσικής, 
Πανεπιστημίου Πατρών, 

Ετήσια Εργαστήριο Πειραμάτων 
Επίδειξης Φυσικής , ΕΚΦΕ 
Πατρών 

ΕΚΦΕ Αιγίου Ετήσια ΕΚΦΕ Αιγίου, ΕΚΦΕ 
Πατρών 

Σ.Ε.Ε. κλάδου ΠΕ04 Ετήσια ΕΚΦΕ Πατρών 
ΕΚΦΕ Αγρινίου, Μεσολογγίου, 
Ηλείας 

Ετήσια ΕΚΦΕ Πατρών 

Ελληνικό Ανοικτό πανεπιστήμιο Ετήσια ΕΚΦΕ Πατρών 
 

8.Συμμετοχή μαθητών/τριών σχολικών μονάδων αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε . σε 
Διαγωνισμούς Φυσικών Επιστημών. 

 

Τίτλος Διαγωνισμού Συμμετοχή (σχολική μονάδα ή 
ονοματεπώνυμο μαθητών/τριών) 

Διάκριση 

Πανελλήνιοςδιαγωνισμός EUSO 
(25/1/2020) 

7ο ΓΕΛ Πατρών ΝΑΙ 

 

9. Άλλες Δραστηριότητες 
• Πρακτική  εξάσκηση της κ. Παπαβασιλείου Αικατερίνης, φοιτήτριας του Τμήματος 

Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών 

• Συνεργασία με τον Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς του 21ου Δημοτικού Σχολείου 
Πατρών για την δημιουργία Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών στο σχολείο 

• Συνεργασία με την Διευθύντρια και τους εκπαιδευτικούς του 43ου Δημοτικού Σχολείου 
Πατρών για την δημιουργία Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών στο σχολείο 
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• Δανεισμός των σχολικών μονάδων σε όργανα , συσκευές και αναλώσιμα υλικά  

• Βαθμονόμηση συσκευών και οργάνων των σχολικών μονάδων 
• Επισκευή και συντήρηση συσκευών και οργάνων των σχολικών μονάδων 
 

10. Προτάσεις για την του εύρυθμη λειτουργία ΕΚΦΕ Πατρών 
Για την λειτουργία του ΕΚΦΕ και την ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που αυτές απορρέουν 

από την αριθμ. 222076/ΓΔ4(ΦΕΚ5934/τ.Β΄/31-12-2018) Υπουργική απόφαση, λαμβάνοντα 

υπόψη τον μεγάλο αριθμό των μαθητών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που προσέρχονται στο ΕΚΦΕ Πατρών:  

Α) Απαιτείται η ολική διάθεση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 όλων των ειδικοτήτων (ΠΕ04-01, 

ΠΕ04-02, ΠΕ04-04, ΠΕ04-05) καθώς και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70, η οποία θα πρέπει να 

γίνει κατά την διαδικασία των υπηρεσιακών μεταβολών της περιόδου Ιουνίου.  

Β) Η θητεία των εκπαιδευτικών που αποσπώνται – διατίθενται στο ΕΚΦΕ θα πρέπει να 

χαρακτηριστεί ως εκπαιδευτική υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει μεγάλη προθυμία 

εκπαιδευτικών για απόσπαση- διάθεση. 

Γ) Ο χώρος θα πρέπει να πληροί τις βασικές προϋποθέσεις της ασφαλούς λειτουργίας 

Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών.  Ενδεικτικά αναφέρουμε: πιστοποιημένο σύστημα 

πυρασφάλειας , σύστημα εξαερισμού, έξοδος κινδύνου. 

Δ) 1)Ο εργαστηριακός εξοπλισμός αλλά και ο εξοπλισμός υποδομής (Η/Υ- φωτοτυπικό – 

εκτυπωτικά) θα πρέπει να είναι αφενός μεν σύγχρονος και αφετέρου να υπάρχει σε 

πολλαπλότητα. 

2) Ο εξοπλισμός υποδομής (Η/Υ- φωτοτυπικό – εκτυπωτικά-βιντεοπροβολέας ) θα πρέπει να 
είναι σύγχρονος και σε επάρκεια. 

Ε) Το κόστος των αναλώσιμων υλικών για την λειτουργία του ΕΚΦΕ θα πρέπει να 

προβλέπεται κάθε χρόνο από την Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

ΣΤ) Οι λειτουργικές ανάγκες του χώρου σε καθαριότητα, θέρμανση, αλλά και γενικότερα 

εργασίες συντήρησης-επισκευής, θα πρέπει να καλύπτονται σε καθημερινή βάση από τις 

αντίστοιχες ανάγκες της σχολικής μονάδας στην οποία στεγάζεται το ΕΚΦΕ Πατρών (13ο 

Γυμνάσιο Πατρών). 

Ζ) Απαιτείται μετάταξη ή απόσπαση τεχνικού ηλεκτρονικών ΤΕ ή ΠΕ στο ΕΚΦΕ Πατρών, για 

την επισκευή των εργαστηριακών συσκευών των ΕΚΦΕ Αχαΐας και των σχολικών μονάδων 

ΔΔΕ Αχαΐας. 

Ο Υπεύθυνος του Ε.Κ.Φ.Ε.  
Ανδρέας Γ. Νιώτης Δρ. Χημικός 
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 ΕΚΦΕ Πύργου 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ 

 

 

 

 

 

Δ/νση: ΕΚΦΕ, 4ο Γυμνάσιο Πύργου, Τέρμα Ροφιά, Πύργος, 271 31 

Τηλέφωνο: 26210-23615 

Φαξ: 26210-23615 

e-mail:  mail@ekfe.ilei.sch.gr 

 

Υποβάλλεται στους Σ.Ε.Ε. ΠΕ4 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας  

Κοινοποιείται:1)στο Τμήμα Γ΄ Πολιτιστικών θεμάτων και Υποστηρικτικών δομών 

της Δ/νσης Εκπ/κών Προγραμμάτων και Εκπ/σης για την Αειφορία του ΥΠΕΘ και 

                        2) στο Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης  Ηλείας 

            

                  Πύργος, Ιούλιος 2020 

Ετήσια  έκθεση 

δραστηριοτήτων  

σχολικού έτους 2019-2020 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 

ΦΥΣΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ  

  (ΕΚΦΕ) ΗΛΕΙΑΣ 

mailto:mail@ekfe.ilei.sch.gr
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Ε.Κ.Φ.Ε. 

Ε.Κ.Φ.Ε.: ΗΛΕΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η  Ε.Κ.Φ.Ε. (όνομα - 

ειδικότητα): 

ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΕ04.01 

ΕΙΔΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ (με 
θητεία/απόσπαση): 

ΘΗΤΕΙΑ 

 

1. Επικαιροποιημένα στοιχεία του Ε.Κ.Φ.Ε. 

Στελέχωση: 

Ονοματεπώνυμο 
Κλάδος/ 

Ειδικότητα 

Είδος απόσπασης ή διάθεσης 

(μερική ή ολική) 

1. 
Νίκος Χαραλαμπάκης ΠΕ 04.02 3 ημέρες την εβδομάδα (από 

30/9/2019) 

Διεύθυνση 
Ε.Κ.Φ.Ε.: 

4ο Γυμνάσιο Πύργου, Τέρμα Ροφιά, Πύργος 271 31 

Τηλέφωνο: 26210-23615 

Φαξ: 26210-23615 

e-mail: mail@ekfe.ilei.sch.gr 

Ιστοσελίδα: ekfe.ilei.sch.gr 

 

2. Παρατηρήσεις - προτάσεις που προκύπτουν από την επεξεργασία των 
Εκθέσεων Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων των Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. των σχολικών 

μονάδων αρμοδιότητας του Ε.Κ.Φ.Ε.  

Στους ΥΣΕΦΕ στάλθηκε ένα ερωτηματολόγιο  το οποίο απαντήθηκε και οι 

απαντήσεις επεξεργάστηκαν από το προσωπικό του ΕΚΦΕ. Οι απαντήσεις έχουν 

ταξινομηθεί κατά τύπο σχολείου (Γυμνάσιο-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και είναι οι πιο κάτω: 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20 

Παρατήρηση: Οι αριθμοί αναφέρονται σε πλήθος Γυμνασίων. 

1. Το εργαστήριο λειτούργησε: 

 Άριστα 6 

 Ικανοποιητικά 21 

 Με προβλήματα 3 

 Δεν λειτούργησε 3 
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2. Ορισμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο  
οφείλονται: 

Στον χρόνο που διατέθηκε για την εργαστηριακή διδασκαλία.  12 

Στην αναντιστοιχία της ειδικότητας (01, 02, 03, 04, 05) του 

εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04 που χρησιμοποίησε το εργαστήριο και 
των απαιτούμενων  εργαστηριακών δραστηριοτήτων τις οποίες 
έπρεπε να υλοποιήσει.   

3 

Στις ελλείψεις του εργαστηρίου.  12 

Στον μεγάλο αριθμό των μαθητών ανά τμήμα.  12 

Στη δομή του ωρολογίου προγράμματος. 5 

Σε άλλες αιτίες (να τις αναφέρετε με κωδικοποιημένο τρόπο, 
παραθέτοντας το πολύ δύο  από αυτές, τις πιο βασικές κατά τη γνώμη 

σας) 
1. Περιορισμένος αριθμός ωρών διδασκαλίας στα μαθήματα της 

φυσικής, βιολογίας και χημείας. Στα μονόωρα μαθήματα 

υπάρχει , λόγω μεγάλης χρονικής διαφοράς μεταξύ των 
μαθημάτων  και απώλειας ωρών από άλλες δραστηριότητες, 

αδυναμία των μαθητών να αποκτήσουν σαφή εικόνα του 
μαθήματος και να διατηρήσουν την επαφή τους με αυτό. 

2 

2. Περιορισμένος χώρος του εργαστηρίου (διαστάσεις αίθουσας  

        3,80 χ 5,80μ). 

1 

3. Αδυναμία τοποθέτησης διαδραστικού πίνακα στον χώρο του  

Εργαστηρίου   

1 

4. Πανδημία 2 

5. Δεν υπάρχει εργαστήριο 3 

3. Το εργαστήριο λειτούργησε και ως αίθουσα διδασκαλίας άλλου 
μαθήματος εκτός από αυτά των Φυσικών Επιστημών; 

Ναι 5 

Όχι 25 

4. Το ενδιαφέρον των μαθητών για την εργαστηριακή διδασκαλία ήταν: 

Πολύ μεγάλο 18 

Αρκετό 12 

Μέτριο  

Μικρό  

5. Από τις εργαστηριακές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν, μεγαλύτερη 

δυσκολία παρουσίασε η: 

Τίτλος δραστηριότητας Μάθημα Τάξη Αριθμός 
Γυμνασίων 

Αλλαγές φάσεις νερού Φυσική Α’ 1 

Αρχή του Αρχιμήδη Φυσική Β΄ 1 

Ηλεκτρόλυση νερού Χημεία Β’ 3 
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Περιεκτικότητα Δ/των >> >> 1 

Πειραματικός Έλεγχος απλού 

εκκρεμούς 
Φυσική Γ’ 

1 

Νόμος του Ωμ >> >> 3 

Άλατα Χημεία Γ΄ 1 

Εξουδετέρωση >> >> 2 
Απομόνωση νουκλεϊκών 

οξέων 
Βιολογία Γ 

2 

6. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου σήμερα είναι: 

Πλήρης 1 

Ικανοποιητικός 23 

Υποτυπώδης 6 

7. Για την βελτίωση της εργαστηριακής παιδείας νομίζουμε ότι πρέπει: 

Να αναβαθμιστεί ο θεσμός  του Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.  16 

Να γίνει προμήθεια σύγχρονων εργαστηριακών οργάνων.  14 

Nα πληρούνται αυστηρά οι προδιαγραφές λειτουργίας των αιθουσών 
των εργαστηρίων. 

6 

Να προσαρμοσθεί κατάλληλα το ωρολόγιο πρόγραμμα ώστε να είναι 
αποδοτικότερη η λειτουργία της εργαστηριακής διδασκαλίας.  

8 

Να γίνεται τακτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04.  7 

Να παραχθούν λογισμικά για προσομοιώσεις πειραμάτων Φυσικών 
Επιστημών.  

4 

Να δημιουργηθούν ανά Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης αποθηκευτικοί χώροι 
εργαστηριακών οργάνων και αναλώσιμων. 

12 

Να θεσμοθετηθούν οι συνεχόμενες ώρες εργαστηριακής διδασκαλίας. 13 

Κάτι άλλο. Περιγράψτε: 

Επαναφορά του 3ώρου ΥΣΕΦΕ                                                                                     4 

Να χαρακτηρισθούν τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών «εργαστηριακά», 

έτσι ώστε να προβλέπεται και δεύτερος/η εκπαιδευτικός στο Εργαστήριο         3                                                                                  
Να δημιουργηθεί θέση υπευθύνου εργαστηρίου ο οποίος θα έχει την ευθύνη 

για την λειτουργία των οργάνων, την προμήθεια των υλικών για κάθε άσκηση  

και θα συμμετέχει μαζί με τον καθηγητή που διδάσκει το μάθημα, σαν δεύτερος 
καθηγητής, στις εργαστηριακές ασκήσεις ώστε στις εργαστηριακές ασκήσεις  να 
μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά καθηγητή στο μισό του αριθμού μαθητών 
του τμήματος.                                                                                                                    1 

Μείωση μαθητών ανά τμήμα                                                                                                                    1 

Λειτουργία σύγχρονων-εξοπλισμένων αιθουσών στα γυμνάσια, αποκλειστικά 
για εργαστηριακές ασκήσεις.                                                                                        1 

Να δοθούν χρήματα στις σχολικές επιτροπές για την αγορά αναλώσιμων 
χημικών αντιδραστηρίων.                                                                                                                              1 
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Β. Πίνακας που συμπληρώνεται από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας. 

 

ΓΕΛ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20 

Παρατήρηση: Οι αριθμοί αναφέρονται σε πλήθος των ΓΕΛ. 

1. Το εργαστήριο λειτούργησε: 

 Άριστα 1 

 Ικανοποιητικά 16 

 Με προβλήματα 3 

 Δεν λειτούργησε  

2. Ορισμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο  
οφείλονται: 

Στον χρόνο που διατέθηκε για την εργαστηριακή διδασκαλία.  13 

Στην αναντιστοιχία της ειδικότητας (01, 02, 03, 04, 05) του 

εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04 που χρησιμοποίησε το εργαστήριο και 
των απαιτούμενων  εργαστηριακών δραστηριοτήτων τις οποίες 

έπρεπε να υλοποιήσει.   

1 

α) Οι δράσεις του Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. για την βελτίωση της εργαστηριακής διδασκαλίας 
(εργαστηριακός χώρος, εξοπλισμός)  ήταν:  άριστες-υποδειγματικές 3 , πολύ 
καλή 2,  ικανοποιητικές 9, ενεργητικές 1, αποτελεσματικές 3, εντός 

προγράμματος 1, συνεχείς 2, ενδιαφέρουσες 1,  : επαρκείς για να γίνουν οι 
περισσότερες εργαστηριακές ασκήσεις μετωπικά από τους μαθητές με 

επιτυχία 1, Αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού και υπολογιστών 2 , συντήρηση 
εργαστηριακού εξοπλισμού 2 ,  Έγινε προσπάθεια να διατηρηθεί ο χώρος 

καθαρός και λειτουργικός παρά τις όποιες οικονομικές δυσκολίες 1,  Δεν 
έγιναν όλες οι προβλεπόμενες ασκήσεις γιατί το εργαστήριο παρέμεινε 
κλειστό από 4/3/2020 έως τέλος σχολικού έτους με απόφαση συλλόγου 

διδασκόντων.  1, Συνεργασία με ΕΚΦΕ 2 

β) Οι συνεργασίες του Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. με τους άλλους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ04 

ήταν:  

υψηλού επιπέδου 1, άριστες 10, πολύ καλές 3, αποδοτικές 2, χωρίς 

προβλήματα- καλές -ικανοποιητικές 6, απρόσκοπτες 1,  δεν υπάρχουν άλλοι 

εκπαιδευτικοί ΠΕ04 3, συνεργασία στις εργαστηριακές δραστηριότητες 2, 

ανταλλαγή απόψεων 1 , παροχή εκπαιδευτικού υλικού 1 

γ)  Οι συνεργασίες του Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. με το οικείο Ε.Κ.Φ.Ε. ήταν: πολύ καλές 10, 

συνεχείς και αποδοτικές 2, άριστες 8, υπήρχε υποστήριξη 1, υπήρχε 

αλληλεπίδραση 1,  Ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει σε ότι του ζητήθηκε και 

ήταν μέσα στις  δυνατότητές του 1, καλές –ικανοποιητικές 2 , επιτυχείς 1 
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Στις ελλείψεις του εργαστηρίου.  3 

Στον μεγάλο αριθμό των μαθητών ανά τμήμα.  7 

Στη δομή του ωρολογίου προγράμματος. 6 

Σε άλλες αιτίες (να τις αναφέρετε με κωδικοποιημένο τρόπο, 
παραθέτοντας το πολύ δύο  από αυτές, τις πιο βασικές κατά τη γνώμη 

σας) 

 

1. Στέγαση σε λυόμενα 1 

2.Δεν είναι αρκετές οι ώρες διδασκαλίας σε όλα τα μαθήματα των 

Φυσικών Επιστημών σε Γυμνάσιο και Λύκειο. 

1 

3.Πανδημία 1 

3. Το εργαστήριο λειτούργησε και ως αίθουσα διδασκαλίας άλλου 

μαθήματος εκτός από αυτά των Φυσικών Επιστημών; 

Ναι 3 

Όχι 17 

4. Το ενδιαφέρον των μαθητών για την εργαστηριακή διδασκαλία ήταν: 

Πολύ μεγάλο 6 

Αρκετό 13 

Μέτριο 2 

Μικρό 1 

5. Από τις εργαστηριακές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν, μεγαλύτερη 

δυσκολία παρουσίασε η: 

Τίτλος δραστηριότητας Μάθημα Τάξη  

Μελετώντας το περιεχόμενο του χυμού του 
πορτοκαλιού 

Χημεία Α 
1 

Χημικές αντιδράσεις και ποιοτική ανάλυση ιόντων >> >> 1 

Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων >> >> 2 

Πειραματική επιβεβαίωση του γενικού νόμου των 
ιδανικών αερίων 

Φυσική Β 
1 

Νόμοι αερίων >> Βθετ 1 

Απομόνωση νουκλεϊκών οξέων Βιολογία Β 1 

Μικροσκοπική παρατήρηση πυρήνων μετά από 
ειδική χρώση  

>> >> 
1 

Απλή αρμονική ταλάντωση με τη χρήση του Multilog  Φυσική Γ 1 

Διατήρηση της ορμής σε μια έκρηξη >> Α 1 

6. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου σήμερα είναι: 

Πλήρης 6 

Ικανοποιητικός 13 

Υποτυπώδης 1 
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7. Για την βελτίωση της εργαστηριακής παιδείας νομίζουμε ότι πρέπει: 

Να αναβαθμιστεί ο θεσμός  του Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.  9 

Να γίνει προμήθεια σύγχρονων εργαστηριακών οργάνων.  5 

Nα πληρούνται αυστηρά οι προδιαγραφές λειτουργίας των αιθουσών 

των εργαστηρίων. 

2 

Να προσαρμοσθεί κατάλληλα το ωρολόγιο πρόγραμμα ώστε να είναι 

αποδοτικότερη η λειτουργία της εργαστηριακής διδασκαλίας.  

13 

Να γίνεται τακτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04.  9 

Να παραχθούν λογισμικά για προσομοιώσεις πειραμάτων Φυσικών 

Επιστημών.  

4 

Να δημιουργηθούν ανά Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης αποθηκευτικοί χώροι 
εργαστηριακών οργάνων και αναλώσιμων. 

5 

Να θεσμοθετηθούν οι συνεχόμενες ώρες εργαστηριακής 
διδασκαλίας. 

15 

Κάτι άλλο. Περιγράψτε. 

Να χαρακτηρισθούν τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών «εργαστηριακά», 
έτσι ώστε να προβλέπεται και δεύτερος/η εκπαιδευτικός στο Εργαστήριο.        3                                                                                                   

Μεταφορά στο Νέο κτήριο του σχολείου.                                                                                 1 

Να επανέλθει η «διάθεση» των τριών (3) ωρών του διδακτικού ωραρίου 

του/της   Υ.Σ.Ε.Φ.Ε                                                                                                                                             1 

Η εργαστηριακή δραστηριότητα ελαττώνεται έντονα στο Λύκειο σε σχέση με 
το 

Γυμνάσιο. Η μορφή του Λυκείου (αναλυτικό πρόγραμμα, ύλη, εξετάσεις), 
πιστεύουμε ότι είναι βασική αιτία                                                                                1                                            

Το αναλυτικό πρόγραμμα πρέπει να αναπροσαρμοστεί και η ύλη να 

αναθεωρηθεί ώστε να συνδεθεί με το εργαστήριο.                                                  1                                          

 

Β. Πίνακας που συμπληρώνεται από τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια της 

σχολικής μονάδας. 

α) Οι δράσεις του Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. για την βελτίωση της εργαστηριακής διδασκαλίας 

(εργαστηριακός χώρος, εξοπλισμός)  ήταν:  

Υπεύθυνες και στοχευμένες 1, Συνεχείς για την αξιοποίηση ενός 

υποβαθμισμένου εργαστηριακού χώρου 1, έκανε το καλύτερο δυνατό 
αναλόγως των συνθηκών και των χρονικών περιθωρίων 2, Άριστες 5, Πολύ 
καλές 2, Ικανοποιητικές 4, Αγορά εξοπλισμού 3, Επισκευές 1, Ελάχιστες 1, 

Οργάνωση ημερίδας 1 

β) Οι συνεργασίες του Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. με τους άλλους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ04 
ήταν:  

Εποικοδομητικές 3, άριστες 11, Αρκετά καλές 3,  Καλές -Ικανοποιητικές 3, 
αρμονικές 1 
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ΕΠΑΛ 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20 

Παρατήρηση: Οι αριθμοί αναφέρονται σε πλήθος ΕΠΑΛ. 

1.Το εργαστήριο λειτούργησε: 

 Άριστα  

 Ικανοποιητικά 3 

 Με προβλήματα  

 Δεν λειτούργησε  

2.Ορισμένα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο  οφείλονται: 

Στον χρόνο που διατέθηκε για την εργαστηριακή διδασκαλία.  1 

Στην αναντιστοιχία της ειδικότητας (01, 02, 03, 04, 05) του 
εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ04 που χρησιμοποίησε το εργαστήριο και 

των απαιτούμενων  εργαστηριακών δραστηριοτήτων τις οποίες 
έπρεπε να υλοποιήσει.   

 

Στις ελλείψεις του εργαστηρίου.   

Στον μεγάλο αριθμό των μαθητών ανά τμήμα.  3 

Στη δομή του ωρολογίου προγράμματος.  

Σε άλλες αιτίες (να τις αναφέρετε με κωδικοποιημένο τρόπο, 
παραθέτοντας το πολύ δύο  από αυτές, τις πιο βασικές κατά τη γνώμη 
σας) 

1. 

2. 

 

3.Το εργαστήριο λειτούργησε και ως αίθουσα διδασκαλίας άλλου μαθήματος 

εκτός από αυτά των Φυσικών Επιστημών; 

Ναι  

Όχι 3 

4.Το ενδιαφέρον των μαθητών για την εργαστηριακή διδασκαλία ήταν: 

Πολύ μεγάλο 1 

Αρκετό 2 

Μέτριο  

Μικρό  

 

 

γ)  Οι συνεργασίες του Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. με το οικείο Ε.Κ.Φ.Ε. ήταν:  
Άριστες 12 , Πολύ καλές 2,  Καλές - Ικανοποιητικές 2, Εποικοδομητικές 3, 

Τακτικές 2, Λίγες 2 
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5.Από τις εργαστηριακές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν, μεγαλύτερη 

δυσκολία παρουσίασε η: 

Τίτλος δραστηριότητας Μάθημα Τάξη 
Ευθ. ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση Φυσική Α 

 Χημεία  
 Βιολογία  

6. Ο εξοπλισμός του εργαστηρίου σήμερα είναι: 

Πλήρης  

Ικανοποιητικός 2 

Υποτυπώδης 1 

7. Για την βελτίωση της εργαστηριακής παιδείας νομίζουμε ότι πρέπει: 

Να αναβαθμιστεί ο θεσμός  του Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.  2 

Να γίνει προμήθεια σύγχρονων εργαστηριακών οργάνων.  1 

Nα πληρούνται αυστηρά οι προδιαγραφές λειτουργίας των αιθουσών 

των εργαστηρίων. 

 

Να προσαρμοσθεί κατάλληλα το ωρολόγιο πρόγραμμα ώστε να είναι 

αποδοτικότερη η λειτουργία της εργαστηριακής διδασκαλίας.  

 

Να γίνεται τακτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04.   

Να παραχθούν λογισμικά για προσομοιώσεις πειραμάτων Φυσικών 

Επιστημών.  

1 

Να δημιουργηθούν ανά Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης αποθηκευτικοί χώροι 

εργαστηριακών οργάνων και αναλώσιμων. 

 

Να θεσμοθετηθούν οι συνεχόμενες ώρες εργαστηριακής διδασκαλίας.  2 

Κάτι άλλο. Περιγράψτε. 

 ΟΧΙ ΜΟΝΟΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ                                                                                                 1 

 

Β. Πίνακας που συμπληρώνεται από τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια της 

σχολικής μονάδας. 

α) Οι δράσεις του Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. για την βελτίωση της εργαστηριακής διδασκαλίας 

(εργαστηριακός χώρος, εξοπλισμός)  ήταν: Δεν ζητήθηκε από τη διεύθυνση 

του σχολείου εξοπλισμός ή κάποιες ενέργειες για τη βελτίωση του 
εργαστηριακού χώρου 1 , Καλές 1 

β) Οι συνεργασίες του Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. με τους άλλους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ04 
ήταν: 

Δεν συνεργάστηκε με άλλο εκπαιδευτικό  κλάδου ΠΕ04,καθώς κάλυπτε μόνη 

της τις συνολικές ώρες διδασκαλίας όλων των τάξεων του σχολείου 1, Καλές 1  



110 

 

3) Επισκέψεις του υπευθύνου ΕΚΦΕ σε σχολικές μονάδες (συμμετοχή στις 
προγραμματισμένες εργαστηριακές δραστηριότητες ή για άλλο λόγο) 

Σχολική μονάδα Αιτιολογία 
Ημερομηνία 

Επίσκεψης 

1. 1ο ΓΕΛ 
Αμαλιάδας 

Επισκευή και ρύθμιση 20 μικροσκοπίων  26/9/2019 

2. ΓΕΛ Βαρθολομιού Επισκευή και ρύθμιση 12 μικροσκοπίων 16/10/2019 

3. 2ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας  
Οργάνωσα στα 4 τμήματα της Α΄ Λυκείου τη 
παρατήρηση φυτικών κυττάρων σε συνεργασία 

με τον διδάσκοντα καθηγητή  

5/11/2019 

4. 1ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας  
Αναγνώριση, απογραφή και τακτοποίηση 

οργάνων 

14/1/2020 

5. Γυμνάσιο Αρχαίας 
Ολυμπίας 

Σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά και παράλληλα 6/2/2020 

4) Σεμινάρια - Ημερίδες που έχουν διοργανωθεί από το Ε.Κ.Φ.Ε. ή είχε 

οργανωτική συμμετοχή σε αυτές. 

 Σεμινάριο - Ημερίδα - 

Επιμορφωτική συνάντηση 

Τόπος  

διεξαγωγής 

Ημερομηνία 
διεξαγωγής  

Διάρκεια 

Σε ποιους 

απευθυνόταν 

Επιμόρφωση για τη νέα ύλη των 
Φυσικών Επιστημών Λυκείου και για 

εργαστηριακές ασκήσεις (συνεργασία 
των  Σ.Ε.Ε.  ΠΕ04 του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. 

Ελλάδας  κας  Γαριού Αγγελικής και κου 
Τσιάχτα Αριστοτέλη με το  ΕΚΦΕ 
Ηλείας).  

Δίδαξαν οι 2 Σ.Ε.Ε. ΠΕ04, 
 ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ  Καλογήρου, και οι 

εκπ/κοί 

 Μαρίνα Αγγελακοπούλου (3ο ΓΕΛ 
Πύργου),  

Πασσά Αγγελική (2ο ΓΕΛ Αμαλιάδας),  
Αποστολόπουλος Αντρέας (Γυμν. 

Χαβαρίου),  

Χαραλαμπάκης Νίκος (Γυμν. Επιταλίου) 
και  
Νίκος Δημόπουλος (1ο Γυμν. Πύργου).  

ΕΚΦΕ 
 Ηλείας 

 

5/9/2019 
 (5 ώρες) 

 

35  
εκπαιδευτικοί 

των ΓΕΛ  
και 15 

εκπαιδευτικοί  
των Γυμνασίων 
της Ηλείας  

  

Επιμόρφωση δασκάλων σε Ενέργεια, 
Θερμότητα και Ηλεκτρισμό κατόπιν 

πρόσκλησης από την Συντονίστρια 

2ο Δημοτικό 
σχολείο 

Αμαλιάδας  

31/1/2020,  
2 ώρες 

25 Δάσκαλοι Ε’ 
τάξης  

γ)  Οι συνεργασίες του Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. με το οικείο Ε.Κ.Φ.Ε. ήταν: Δεν έχω στοιχεία 
σχετικά με τη συνεργασία της Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. με το οικείο Ε.Κ.Φ.Ε. και ως εκ τούτου 

αδυνατώ να εκφράσω άποψη1, Καλές 1. 
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Π/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας κας 
Τουρκάκη Διονυσίας. 

περιοχής 
Αμαλιάδας 

Επιμόρφωση δασκάλων σε Ενέργεια, 
Θερμότητα, Ηλεκτρισμό και Φως 

κατόπιν πρόσκλησης από την 

Συντονίστρια Π/θμιας Εκπ/σης Δυτ. 
Ελλάδας κα Τουρκάκη Διονυσία. 

>> 13/2/2020 
2 ώρες 

12 Δάσκαλοι 
ΣΤ’ τάξης  

περιοχής Α’ 

Αμαλιάδας 

5) Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού στην οποία είχε συμμετοχή το Ε.Κ.Φ.Ε. 

Τίτλος Είδος (cd/dvd, βιβλίο, περιοδικό κλπ.) 

Ταυτοποίηση 

χημικών ουσιών 

https://blogs.sch.gr/ekfeilei/2019/11/18/taytopoiisi-
agnoston-oysion-stin-apothiki-ergastirioy/ (μια συνεργασία 

των ΕΚΦΕ Ηλείας και Αχαΐας) 

Μαγνητοσκοπήσεις 
από το τοπικό κανάλι 

της ΟΡΤ (κατόπιν 

έγκρισης της ΔΔΕ 
Ηλείας) έξι 10λεπτων 

βίντεο με 
εκλαϊκευμένη 

επιστήμη. Οι 

βιντεοσκοπήσεις 
αυτές συνεχίζονται. 

https://blogs.sch.gr/ekfeilei/category/epistimi-gia-olous/  

6) Διαγωνισμοί που έχουν διοργανωθεί από το Ε.Κ.Φ.Ε. ή είχε οργανωτική 

συμμετοχή σε αυτούς.  

Τίτλος 
 

Συμμετοχή 
(ποιοι συμμετείχαν) 

Διακρίσεις 
(αν υπάρχουν) 

 Πανελλήνιος διαγωνισμός 

EUSO 2020 που οργανώθηκε 
από την ΠΑΝΕΚΦΕ στο ΕΚΦΕ 

Αγ. Αναργύρων όπου ο 
υπεύθυνος  ΕΚΦΕ Ηλείας ήταν 

θεματοδότης, επιτηρητής και 

βαθμολογητής 

29 ΓΕΛ Νοτίου 

Ελλάδας 

Πρώτευσε ένα σχολείο που 

με ένα  δεύτερο σχολείο που 
πρώτευσε στο διαγωνισμό 

της Βόρειας Ελλάδας, θα 
εκπροσωπήσουν  την Ελλάδα  

στο πανευρωπαϊκό 

διαγωνισμό. 

7)  Συνεργασίες του Ε.Κ.Φ.Ε. με άλλους φορείς με επιστημονικό/εκπαιδευτικό 

σκοπό. 

Φορείς που συνεργάστηκαν Ημερομηνία/Διάρκεια/Θέμα Τόπος 

1. 3ο Δημοτικό σχολείο 

Πύργου 

17/9/2019 Παρουσίασα σε 50 

μαθητές της ΣΤ΄ τάξης για 2 

διδακτικές ώρες  την εργασία: 

 «Ανιχνεύοντας την υπεριώδη 
ακτινοβολία του ήλιου με ειδικές 

χάντρες-Κίνδυνοι-Προφυλάξεις» 

3ο  

Δημοτικό 

 σχολείο  

Πύργου 

https://blogs.sch.gr/ekfeilei/2019/11/18/taytopoiisi-agnoston-oysion-stin-apothiki-ergastirioy/
https://blogs.sch.gr/ekfeilei/2019/11/18/taytopoiisi-agnoston-oysion-stin-apothiki-ergastirioy/
https://blogs.sch.gr/ekfeilei/category/epistimi-gia-olous/
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2. Γυμνάσιο Νεοχωρίου 19/9/2019 Επόπτευσα και 
παρουσίασα τη δράση «Μέτρηση της 

ακτίνας της Γης με τη μέθοδο του 
Ερατοσθένη» σε 16 μαθητές Γ’ 

Γυμνασίου (3 διδακτικές ώρες) 

Γυμνάσιο 
Νεοχωρίου 

3. 2ο  Γυμνάσιο Πύργου 20/9/2019 Επόπτευσα και 
παρουσίασα τη δράση «Μέτρηση της 

ακτίνας της Γης με τη μέθοδο του 

Ερατοσθένη»  σε 20 μαθητές Γ’ 
Γυμνασίου (3 διδακτικές ώρες)  

2ο  Γυμνάσιο 
 Πύργου 

4. Πανεπιστήμιο Πατρών με 
το πρόγραμμα «Βραδιά του 

ερευνητή» 

Στις 27/9/2019 στο πλαίσιο «Βραδιά 
του Ερευνητή 2019» παρουσίασα το 

απόγευμα σε κοινό και μαθητές τις 
εργασίες «Λειτουργικά ανάλογα 
οπτικής ίνας και τυφώνα», 

«Μηχανικά ανάλογα ηλεκτρικού 
ρεύματος και φωτοηλεκτρικού 

φαινομένου» και «Λειτουργία 

καταλύτη αυτοκινήτου (κατασκευή)».  

Εμπορικό 
Επιμελητήριο 

Αχαΐας 

5. Δημοτικό σχολείο 

Σκουροχωρίου 

Παρουσίασα στις 15/10/2019 

εισήγηση σε πρόγραμμα ERASMUS με 
συμμετοχή Ελλάδας (Δημοτικό 

σχολείο Σκουροχωρίου), Βουλγαρίας, 
Ρουμανίας και Τουρκίας. Είχα 
σχεδιάσει έξι εργαστηριακές 

ασκήσεις θερμότητας που εκτέλεσαν 
45 μαθητές  (Έλληνες και μη)(3 

διδακτικές ώρες). 

Σκουροχώρι 

Πύργου   
Ηλείας 

6. Γυμνάσιο και ΓΕΛ 
Μεθώνης 

Στις 28/11/2019 παρουσίασα την  
εργασία μου «Η Φυσική του 

πυραύλου: από τη θεωρία στη 
πράξη». Παρακολούθησαν όλοι οι 

μαθητές του Γυμνασίου Μεθώνης, η 
Α’ Λυκείου του ΓΕΛ Μεθώνης και η Γ’ 
Λυκείου του ΓΕΛ Πύλου.  

Συνολικά παρακολούθησαν 80 
μαθητές (2 διδακτικές ώρες επί 2 

φορές). 

Γυμνάσιο 
Μεθώνης 

7. Δημοτικό σχολείο 
Σκουροχωρίου 

Παρουσίασα στις 18/10/2019  
εισήγηση σε πρόγραμμα ERASMUS με 

συμμετοχή Ελλάδας (Δημοτικό 
σχολείο Σκουροχωρίου), Βουλγαρίας, 

Ρουμανίας και Τουρκίας με θέμα 
<<Κατασκευή χειροποίητων οργάνων 
Μουσικής>> που εκτέλεσαν 45 

Σκουροχώρι 
Πύργου   

Ηλείας 
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μαθητές (Έλληνες και μη) (3 
διδακτικές ώρες). 

8.Ένωση Ελλήνων Φυσικών Στην εκδήλωση «Η Φυσική μαγεύει» 
είχα εισήγηση με θέμα «Η 

ατμοσφαιρική πίεση που δρα 

αόρατα: μια ανάκριση μέσω 
πειραμάτων». Εκατοντάδες μαθητές 

παρακολούθησαν την επίδειξη 

πειραμάτων.  

Πανεπιστήμιο 
Δυτικής  

Αττικής, 

 Αθήνα 

9. Σχολείο Δεύτερης 

Ευκαιρίας Πύργου 

17/1/2020, 3 ώρες παρουσίαση των 

δύο πειραμάτων «Παραγωγή, 
ανίχνευση και χρήση υδρογόνου» και 

«Ιστορία Αλχημείας-Μετατροπή 
χάλκινου νομίσματος σε αργυρό και 
χρυσό»  σε 20  μαθητές του 1ου 

κύκλου του ΣΔΕ (συνεισηγητής 
Χαραλαμπάκης Νίκος) 

ΕΚΦΕ Ηλείας 

 
 

 

10. Σχολείο Δεύτερης 

Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Πύργου  

28/1/2020, 3 ώρες παρουσίαση των 

δύο πειραμάτων «Παραγωγή, 
ανίχνευση και χρήση υδρογόνου» και 

«Ιστορία Αλχημείας-Μετατροπή 
χάλκινου νομίσματος σε αργυρό και 

χρυσό»  σε 25  μαθητές του ΣΔΕ 
(συνεισηγητής Χαραλαμπάκης Νίκος) 

ΕΚΦΕ Ηλείας 

11. ΕΚΦΕ Ζακύνθου 3-5/2/2020 Με ενεργό συμμετοχή 

των μαθητών από 6 σχολεία της 
Ζακύνθου  και σε συνεργασία με το 
ΕΚΦΕ Ζακύνθου παρουσίασα 

πειράματα με θέμα «Ηχητική-Ακοή-
Μουσική». 

ΕΚΦΕ Ζα- 

κύνθου 

12.ΓΕΛ Ανδρίτσαινας Στις 14/2/2020 παρουσίασα σε όλους 
τους μαθητές του Γυμνασίου και του 

ΓΕΛ Ανδρίτσαινας τα εξής θέματα 

μέσω πειραμάτων: «Η καύση 
φωσφόρου» και «Η ατμοσφαιρική 

πίεση που δρα αόρατα: μια ανάκριση 
μέσω πειραμάτων» στο πλαίσιο της 
δράσης «Ανοιχτό εργαστήριο 

Φυσικών Επιστημών» που έχει 
αναλάβει το ΓΕΛ Ανδρίτσαινας. (3 διδ. 

ώρες) 

Ανδρίτσαινα 

13. Γυμνάσιο Γουμέρου Στις 20/2/2020 παρουσίασα σε όλους 

τους μαθητές του σχολείου μέσω 

πειραμάτων α) Ηλεκτρόλυση του 
νερού και β)  Ανιχνεύοντας την 

υπεριώδη ακτινοβολία του Ήλιου με 

Γούμερο 
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ειδικές χάντρες-Κίνδυνοι-
Προφυλάξεις.(2  διδ. ώρες)  

14. Γυμνάσιο Βαρθολομιού Στις 25/2/2020 παρουσίασα στα 2 
τμήματα της Β’ Γυμνασίου πειράματα 

σχετικά με την ηλεκτρόλυση του 

νερού, το ηλιακό αυτοκίνητο και το 
αυτοκίνητο υδρογόνου. (2 διδ. ώρες) 

Βαρθολομιό 

15. ΓΕΛ Βάρδας Στις 28/2/2020 σε συνεργασία του 

ΕΚΦΕ Ηλείας  με το ΓΕΛ Βάρδας και 
στο πλαίσιο της «Άνοιξης Φυσικών 

Επιστημών» της ΠΑΝΕΚΦΕ 
πραγματοποιήθηκε στο ΓΕΛ Βάρδας η 

δράση «Η Χημεία της καθημερινής 
ζωής». Συμμετείχαν τα σχολεία α) 
Γυμνάσιο Βάρδας, β)Γυμνάσιο 

Επιταλίου, γ)3ο Γυμνάσιο Πύργου και 
δ)ΓΕΛ Βάρδας. Τα πειράματα 

εκτελέστηκαν από τους μαθητές και 

παρακολούθησαν 100 μαθητές των 
πιο πάνω σχολείων. (3 διδ. ώρες) 

Βάρδα 

16.ΓΕΛ Βασιλακίου Στις 11/6/2020 παρουσίασα σε 15 
μαθητές του ΓΕΛ Βασιλακίου την 

εργασία «Ανιχνεύοντας την υπεριώδη 
ακτινοβολία του Ήλιου με ειδικές 
χάντρες-Κίνδυνοι-Προφυλάξεις» (2 

διδ. ώρες) 

Βασιλάκι 

8) Συμμετοχή του Υπεύθυνου ή των Συνεργατών/τιδων του Ε.Κ.Φ.Ε. σε 
επιμορφωτικές συναντήσεις (συνέδρια, ημερίδες, κλπ.) 

Ονοματεπώνυμο 

συμμετέχοντος/ουσης 

Τίτλος επιμορφωτικής 

συνάντησης 
Τόπος 

   

9.Επισκέψεις που δέχτηκε το ΕΚΦΕ  

Α/Α Ημερ/νία Σχολείο διδ/λίας του 

επισκέπτη 

Αντικείμενο συνεργασίας 

1 2/9/2019 Γυμν. Χαβαρίου Πειράματα ηλεκτρισμού 

2 >> Γυμν. Επιαλίου Ηλεκτρόλυση 

3 >> 3ο ΓΕΛ Πύργου Σαπωνοποίηση 

4 >> 2ο ΓΕΛ Αμαλιάδας Πειράματα 
ηλεκτρομαγνητισμού 

5 12/9/2019 ΓΕΛ Βουνάργου Επαναμαγνήτιση μαγνητών και 

επισκευή μηχανής Βίμσχουρστ  
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ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 

Επισκευάστηκαν τα πιο κάτω είδη: 

Ηλ/στατική γεννήτρια Βίμσχουρστ, ηλεκτρονικός ζυγός, μικροσκόπιο (τεμ. 3), 

τροφοδοτικό (τεμ. 1), βολτάμετρο Χόφμαν (τεμ. 2). Επίσης  επαναμαγνητίστηκαν  

δεκάδες ραβδόμορφοι και πεταλοειδείς μαγνήτες. 

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Πιο κάτω αναφέρουμε τα δανεισθέντα υλικά, όργανα και συσκευές κατά 

κατηγορία, που δείχνουν συγχρόνως και μερικές από τις ελλείψεις των 

σχολείων (κυρίως Γυμνασίων και ΕΠΑΛ). 

6 16/9/2019 4ο ΓΕΛ Πύργου Πειράματα 
ηλεκτρομαγνητισμού 

7 30/9/2019 Δημοτικό σχολείο 
Σκουροχωρίου 

Στνεργασία σε πρόγραμμα 
ERASMUS 

8 1/10/2019 2ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας εξουδετέρωση , μικροσκοπία 

9 24/10/2019 4ο ΓΕΛ Πύργου ηλεκτρομαγνητισμός 

10 29/10/2019 ΓΕΛ Πελοπίου αεροδιάδρομος 

11 30/10/2019 2ο ΕΠΑΛ Αμαλιάδας μικροσκόπηση 

12 6/11/2019 4ο ΓΕΛ Πύργου παλμογράφος 
13 8/11/2019 2ο ΓΕΛ Πύργου ηλεκτρομαγνητισμός 

14 11/11/2019 1ο ΓΕΛ Πύργου παλμογράφος 
15 12/11/2019 Εσπερινό Αμαλιάδας Εργ. ασκήσεις Νοεμβρίου-

Δεκεμβρίου 

16 13/11/2019 ΓΕΛ Ζαχάρως παλμογράφος 

17 19/11/2019 2ο ΓΕΛ Αμαλιάδας ηλεκτρομαγνητισμός  

18 7/2/2020 Γυμνάσιο Σαββαλίων ηλεκτρόλυση νερού 

19 12/2/2020 3ο Γυμνάσιο Πύργου αντιδράσεις Χημείας για 
βεγγαλικά 

20 17/2/2020 >> Πυροχημική ανίχνευση 
μετάλλων 

21 >> 4ο ΓΕΛ Πύργου Εξήγηση λειτουργίας 

γαιοράματος 

22 11/5/2020 Μουσικό Γυμνάσιο 

Βαρθολομιού 

Πειράματα Μετεωρολογίας 

23 14/5/2020 Μουσικό Γυμνάσιο 

Βαρθολομιού και 1ο 

Γυμνάσιο Πύργου 

>> 

24 25/5/2020 4ο ΓΕΛ Πύργου Εξήγηση λειτουργίας 

γαιοράματος 

25 5/6/2020 >> Λειτουργία γεννήτριας 
συχνοτήτων 
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✓ Μηχανική στερεών και γενικά όργανα: σειρά μετάλλων , ηλεκτρονικό 
χρονόμετρο, απλοί σύνδεσμοι, ορειχάλκινος δακτύλιος με άγκιστρο, 
μεταλλικές ράβδοι, ηλεκτρικό χρονομετρητή, κεκλιμένο επίπεδο και 
εξαρτήματα, φυγοκεντρική μηχανή απλού τύπου, ελατήρια, μάζες  

✓ Μηχανική ρευστών: συσκευή για την αρχή του   Αρχιμήδη 

✓ Θερμότητα: συσκευή μελέτης του ιδανικού νόμου των αερίων 
✓ Οπτική: συσκευή μελέτης προβλημάτων όρασης, ακτινόμετρο, γυαλιά 

περίθλασης, φακοί, δίσκος Νεύτωνα, επίπεδο κάτοπτρο, πρίσμα 
✓ Ταλαντώσεις: ελατήριο slinky   

✓ Μαγνητισμός: μαγνητική βελόνα, μαγνήτες 

✓ Ηλεκτρισμός:  πλακίδιο αντιστάσεων, ηλεκτροστατική γεννήτρια 
Βίμσχουρστ και Βαν ντε Γκράαφ,  ηλεκτρικοί θύσανοι, ηλεκτροσκόπιο, 

μονωτική λαβή με μεταλλικό δίσκο, τροφοδοτικό, κλωβός Φαραντέι, 
αιωρούμενο πηνίο, απλός ηλεκτρικός κινητήρας, απλός μαχαιρωτός 
διακόπτης, καλώδια σύνδεσης. 

✓ Χημεία: χημικές ουσίες (ο νομός Ηλείας δεν πήρε χημικές ουσίες από τους 
διαγωνισμούς που έγιναν για τον εξοπλισμό των εργαστηρίων των ΓΕΛ), 

πεχαμετρικό χαρτί, ηλεκτρονικό πεχάμετρο,  μοντέλα μορίων, ποτήρια 

ζέσεως. 
✓  Βιολογία: μικροσκόπια, συλλογές παρασκευασμάτων , εργαλεία χειρισμού 

παρασκευασμάτων, μοντέλο DNA, πρόπλασμα ματιού, στερεοσκόπιο. 
✓ Βιβλία (που διατίθενται από τη δανειστική βιβλιοθήκη του ΕΚΦΕ) 

✓ Μοντέλα: Γαιόραμα 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Από τη συγκέντρωση πλεοναζόντων οργάνων ή από σχολεία που καταργήθηκαν 

χορηγήθηκαν στις σχολικές μονάδες τα πιο κάτω εποπτικά μέσα: 

✓ Γενικά όργανα και όργανα Μηχανικής στερεών:  δυναμόμετρο, μεταλλικές 
ράβδοι, μεταλλική λαβίδα, εργαστηριακά αμαξίδια (απλά και με ελατήριο), 

βάσεις χυτοσιδερένιες, μάζες , σφιγκτήρες , ελατήρια. 
✓ Μηχανική ρευστών:, συσκευή υδροστατικής πίεσης 

✓ Ταλαντώσεις: λεκάνη κυματισμών 
✓ Ηλεκτρισμός:  βολτόμετρα, διακόπτες, πολύμετρα, αμπερόμετρα, 

τροφοδοτικά, καλώδια σύνδεσης, ηλεκτρικοί θύσανοι 
✓  Χημεία: ογκομετρικοί κύλινδροι, υδροβολείς, ποτήρια ζέσεως, ασφαλιστικά 

χωνιά, χημικές ουσίες , πεχαμετρικό χαρτί, , ογκομετρική φιάλη,  λαβίδα, 

πλέγματα με κεραμικό, γυάλινα χωνιά, εργαστηριακός λύχνος, σιφώνια, 
ύαλος ωρολογίου, γυαλιά προστασίας,  

✓ Βιολογία: μικροσκόπια 

  



117 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΕΚΦΕ  

• Προσπαθώ κάθε χρόνο να αναδιανέμω το υπάρχον υλικό σύμφωνα με τις 
ανάγκες (όπως προβλέπει η Υπουργική Απόφαση  με αριθ. Πρωτ.  92985/Γ7/  

10-08-2012 καθώς και η μεταγενέστερη με αριθμ. 222076/ΓΔ4/27-12-2018 

(5934/τ.Β΄/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση, με θέμα: «Καθορισμός των 
προσόντων, των αρμόδιων οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας 

επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων 
Φυσικών Επιστημών ( Ε. Κ.Φ. Ε. ) των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, καθώς και των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων 

τους.  

• Στις 7/11/2019 έστειλα έγγραφο στα σχολεία (αρ. διεκπεραίωσης 264/1-11-

2019, ΕΚΦΕ Ηλείας) όπου καλούνταν οι εκπ/κοί Γυμνασίων και Λυκείων να 
επισκέπτονται το ΕΚΦΕ επί μία εβδομάδα για να εκτελούν τις εργαστηριακές 
ασκήσεις που αντιστοιχούν στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Ίδιο 

έγγραφο (αρ. διεκπεραίωσης 267/20-1-2020, ΕΚΦΕ Ηλείας)  εστάλη και για 
τις εργαστηριακές ασκήσεις του 2ου τετραμήνου. 

• Τη Παρασκευή 15/11/2019 στο Λαζαράκειο θέατρο Αμαλιάδας προλόγισα 

το βιβλίο του Διονύση Σιμόπουλου <<Από τα Ψηλαλώνια στο Φεγγάρι>> 
παρουσία του συγγραφέα, του Ακαδημαϊκού Σταμάτη Κριμιζή και του 
δημοσιογράφου Μάκη Προβατά. 

• Στις 5 Μαρτίου 2020 έκλεισαν τα σχολεία της Ηλείας λόγω της covid-19 και 

επαναλειτούργησαν στις 6 Μαΐου 2020. 

• Συμμετείχα στις τηλεδιασκέψεις των υπευθύνων ΕΚΦΕ που οργανώθηκαν 
από την ΠΑΝΕΚΦΕ. 

• Από τις 15/6/2020 έως τις 4/7/2020 προσέφερα τις υπηρεσίες μου στο 
επικουρικό προσωπικό του 42ου βαθμολογικού κέντρου Πύργου. 

• Στις  25/6/2020 πήρα μέρος σε τηλεδιάσκεψη που οργανώθηκε από τους 

Σ.Ε.Ε. του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδος κα Γαριού και κο Τσιάχτα σχετικά με τον 
απολογισμό του τρέχοντος σχολικού έτους και τον προγραμματισμό του 

επόμενου.  

• Συνεχώς ενημερώνεται η ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ από τις νέες εργασίες που 
παράγονται. 

• Πολίτες με ενδιαφέροντα στις φυσικές επιστήμες επισκέπτονται το ΕΚΦΕ 
βρίσκοντας απάντηση σε πολλές απορίες τους ή ενημερώνονται για 

επιστημονικά θέματα. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ –ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1) Υπάρχει άμεση ανάγκη χρηματοδότησης του ΕΚΦΕ. Πρόκειται για ένα 

εργαστηριακό χώρο με διαρκείς ανάγκες για μόνιμο εξοπλισμό και 
αναλώσιμα.  

2) Η υπηρεσία πρέπει να φροντίσει και για την απόσπαση ενός καθηγητή 
ΠΕ04 για κάθε ειδικότητα  (Φυσικού, Χημικού, Βιολόγου) για μερικές μέρες 
την εβδομάδα. 
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3) Προτείνω σε κάθε ΕΚΦΕ (αν όχι σε κάθε σχολείο) να δοθούν δωρεάν αφού 
αγοραστούν από τους αντίστοιχους εκδοτικούς οίκους 4 αντίτυπα από  τα 
πιο κάτω βιβλία: α) Gammon : Γενική Χημεία, εκδόσεις Τραυλός, β) 
Βιολογία: Επιστήμη και ζωή, Μοριακή προσέγγιση, εκδόσεις Ευγενιδείου 

Ιδρύματος και γ) P. Hewitt: Οι έννοιες της Φυσικής, Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης. 
4) Ρωτάω το εξής: έπαψε πλέον να υπάρχει υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. η οποία 

χορηγεί όργανα στα σχολεία (όπως η Δ/νση Εποπτικών Μέσων 
Διδασκαλίας και ο ΟΣΚ); 

5) Τα νέα σχολικά βιβλία που θα γραφούν θα πρέπει να ξεκινάνε με 

εργαστηριακή άσκηση και πάνω σε αυτή θα δομείται η θεωρία. Έτσι θα 
βελτιωθεί η εργαστηριακή εμπειρία των μαθητών. 

6) Προσπαθώ να βρω χώρο ώστε να αρχίσει η δημιουργία Μουσείου Φυσικών 
Επιστημών. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Είναι μεγάλη η πικρία και η απογοήτευση που νιώθω καθώς το Υπουργείο 

Παιδείας κατήργησε τις 3 ώρες που διέθετε ο ΥΣΕΦΕ από τα διδακτικά του 

καθήκοντα στο εργαστήριο. Αυτό έχει επισημανθεί από τη πλειονότητα των 

ΥΣΕΦΕ. Έτσι, όπως είχα προβλέψει από πέρυσι, μειώθηκε η διδασκαλία των 

Φυσικών μαθημάτων μέσω πειραμάτων. Επίσης καταργήθηκε και η μέρα όπου 

οι καθηγητές ΠΕ4 είχαν μειωμένα διδακτικά καθήκοντα για να παρακολουθούν 

τις επιμορφώσεις χωρίς απώλεια διδακτικών ωρών αλλά μειώθηκαν και οι ώρες 

διδασκαλίας των Φυσικών μαθημάτων. Συγχρόνως παρατηρώ σε όλους τους 

φορείς (ΥΠΠΕΘ, ΙΕΠ, Πανεπιστήμια, κ.λπ.) μία στροφή   για τον εμπλουτισμό της 

διδασκαλίας με νέες τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής (ΤΠΕ). 

Προτείνω λοιπόν, κατόπιν συνεργασίας των Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 με τους υπευθύνους 

ΕΚΦΕ, να καταρτιστεί ένας ενδεικτικός πίνακας φαινομένων Φυσικών 

Επιστημών που διδάσκονται με πραγματικά πειράματα, ένας ενδεικτικός 

πίνακας που διδάσκονται μέσω  ΤΠΕ  και ένας ενδεικτικός πίνακας που 

διδάσκονται με τη βοήθεια και των δύο. 

Αν αναλογιστούμε ότι η πραγματικότητα σαν φυσικό γεγονός είναι γονιμότερη 

και αιωνιότερη από κάθε περιγραφή της, ας μας απασχολήσει πολύ σοβαρά 

ποια περιγραφή θα επιλέξουμε για να την παρουσιάσουμε στους μαθητές 

μας! 

Ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ηλείας 

Ηλίας Καλογήρου, Φυσικός 
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