Kαθήκοντα και Aρμοδιότητεσ
των υντονιςτών Εκπαιδευτικοφ Ζργου
ΤΝΣΟΝΙΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΕΡΓΟΤ

ΠΕΚΕ

ΑΠΟΣΟΛΗ

ΣΟΧΟΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΕ

Προαγωγι των
ςκοπϊν τθσ
εκπαιδευτικισ
πολιτικισ και
διευκόλυνςθ
εφαρμογισ τθσ
Επιςτθμονικι /
παιδαγωγικι
υποςτιριξθ των
.Μ., των Ε.Κ., των
Κ.Ε..Τ., των Κ.Ε.Α.
και των Ε.Κ.Φ.Ε

Να εξειδικεφουν τουσ
ςκοποφσ και το
περιεχόμενο του εκνικοφ
εκπαιδευτικοφ
ςχεδιαςμοφ ςε τοπικό
επίπεδο.
Να ςυμβάλουν ςτθ
βζλτιςτθ
αποτελεςματικότθτα τθσ
παρεχόμενθσ
εκπαίδευςθσ

Αναλφουν τον εκνικό εκπαιδευτικό
ςχεδιαςμό και τισ τοπικζσ ςυνκικεσ.
υνεργάηονται με το ΙΕΠ. υνεδριάηουν
τακτικά ςε ολομζλεια

υμβολι ςτθ
διαμόρφωςθ τθσ
εκνικισ
εκπαιδευτικισ
πολιτικισ
υνδιαμόρφωςθ
ςτρατθγικοφ
ςχεδιαςμοφ του
ζργου του ΠΕ.Κ.Ε..

1. Οργάνωςθ και
υλοποίθςθ του
ετιςιου
προγραμματιςμοφ
2. Διαρκισ
παρακολοφκθςθ και
αναμόρφωςι του
3. Αποτίμθςι του.

Προςδιοριςμόσ ενόσ
ζνα κοινοφ πλαιςίου
επιςτθμονικισ και
παιδαγωγικισ

Aνάπτυξθ πνεφματοσ
ςυλλογικισ λειτουργίασ
και ςυλλογικι λιψθ
αποφάςεων

Οργανϊνουν με ευκφνθ τουσ και
ςυμμετζχουν ςε κοινζσ ςυςκζψεισ
(τουλάχιςτον 3 κατ’ ζτοσ) με τουσ Διευκυντζσ
Εκπαίδευςθσ, τουσ Διευκυντζσ των Μ και
Ε.Κ., τουσ Προϊςταμζνουσ των Κ.Ε..Τ. και των
Κ.Ε.Α. για τθν εξζταςθ γενικότερων
εκπαιδευτικϊν/παιδαγωγικϊν κεμάτων.
υνεργάηονται επίςθσ με τον Περιφερειακό
Διευκυντι Εκπαίδευςθσ.
υγγράφουν ετιςιεσ εκκζςεισ αποτίμθςθσ
του ζργου του ΠΕ.Κ.Ε.., ειςθγιςεισ προσ τα
αρμόδια όργανα του ΤΠ.Π.Ε.Θ. (για βελτίωςθ
των ΑΠ) που αποτυπϊνουν και αναλφουν τθ
ςχολικι πραγματικότθτα ςτθν περιφζρεια
ευκφνθσ τουσ.
1. Μελζτθ των ετιςιων εκκζςεων
προγραμματιςμοφ και αποτίμθςθσ του
εκπαιδευτικοφ ζργου των Μ και των
δομϊν υποςτιριξθσ του εκπαιδ ζργου,
αποδελτίωςθ των αιτθμάτων,
διαπίςτωςθ αναγκϊν, ςυλλογικι λιψθ
αποφάςεων για προγραμματιςμό του
ζργου του ΠΕ.Κ.Ε.. – Αναηιτθςθ και
καταγραφι φορζων που εκτιμοφν ότι
μποροφν να ςυμβάλουν, με τα
εγκεκριμζνα από το ΤΠ.Π.Ε.Θ.,
προγράμματά τουσ, ςτθν
αποτελεςματικι εφαρμογι του
προγραμματιςμοφ του ΠΕ.Κ.Ε..
2. Σακτικζσ ςυνεδριάςεισ τθσ Ολομζλειασ
3. H Ολομζλεια του ΠΕ.Κ.Ε.. προβαίνει ςε
ζκκεςθ αποτίμθςθσ του ετιςιου
προγραμματιςμοφ και διατφπωςθ
προτάςεων βελτίωςθσ
Λειτουργία Ολομζλειασ ςε τακτικι και ςυχνι
βάςθ.
Οι υντονιςτζσ ανταλλάςςουν ςυςτθματικά
πλθροφορίεσ για τισ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ

χολείο &
ομάδεσ
ςχολείων
περιοχήσ
ευθφνησ
τουσ

κακοδιγθςθσ και
υποςτιριξθσ των
εκπαιδευτικϊν των
Μ και των Ε.Κ.
κακϊσ και του
εκπαιδευτικοφ
προςωπικοφ των
Κ.Ε..Τ., των ΚΕΑ,
των ΕΚΦΕ, κτλ
Ανάπτυξθ
ςυνεργαςιϊν Μ με
ΠΕΚΕ και παροχι
υποςτιριξθσ ςτισ
διαδικαςίεσ
προγραμματιςμοφ
και αποτίμθςθσ του
εκπαιδευτικοφ
ζργου

των χολικϊν Μονάδων τουσ και
ςυνεργάηονται για τθν ομαδοποίθςθ των
αναγκϊν και τθν οργάνωςθ τθσ απαραίτθτθσ
επιμορφωτικισ ςτιριξθσ των ςχολικϊν
μονάδων με κοινζσ ανάγκεσ.
ΜΗΝΙΑΙΟ ΑΣΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ
ΕΡΓΟΤ
Να υποςτθρίξουν τισ Μ
ςτον προγραμματιςμό και
τθν αποτίμθςθ του
παρεχόμενου
εκπαιδευτικοφ ζργου.

Να ςυνδιαμορφϊςουν το
πλαίςιο επιμόρφωςθσ των
εκπαιδευτικϊν.

Παροχι
επιςτθμονικισ και
ςυμβουλευτικισ
υποςτιριξθσ ςε
κζματα
εκπαιδευτικισ
λειτουργίασ και
παιδαγωγικισ
πρακτικισ

Ενκάρρυνςθ και
υποςτιριξθ τθσ
ςυνεργαςίασ μεταξφ
Μ που
ςυναποτελοφν
Ομάδα χολείων
Τποςτιριξθ τθσ
εφαρμογισ των
Αναλυτικϊν
Προγραμμάτων
πουδϊν και τθσ
εφαρμογισ
εκπαιδευτικϊν
καινοτομιϊν ςτισ
εκπαιδευτικζσ

Παρζχουν τισ επιςτθμονικζσ γνϊςεισ και τισ
εμπειρίεσ τουσ, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθ
βζλτιςτθ διαχείριςθ των κακθμερινϊν
εκπαιδευτικϊν αναγκϊν, κακϊσ και ςτθν
ενδυνάμωςθ του ρόλου των εκπαιδευτικϊν.
Παρζχουν ςυνεχι επιςτθμονικι κακοδιγθςθ
ςτο ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ ενδοςχολικισ
επιμόρφωςθσ, ςε επίπεδο Μ ι ομάδασ
ςχολείων.
Οργανϊνουν ενθμερωτικζσ επιμορφωτικζσ
ςυναντιςεισ με εκπαιδευτικοφσ.
Επιςκζπτονται τισ Μ και ςυνεργάηονται με
τουσ Διευκυντζσ και τουσ υλλόγουσ
Διδαςκόντων, ςε επίπεδο περιοχισ ι ομάδασ
ςχολείων ι/και Μ
υνεργάηονται με τισ Μ ςε κζματα
εκπαιδευτικισ λειτουργίασ και παιδαγωγικισ
πρακτικισ.
Ζχουν τθν αρμοδιότθτα τθσ επιςτθμονικισ
και παιδαγωγικισ κακοδιγθςθσ
προγραμμάτων Ενιςχυτικισ Διδαςκαλίασ και
Πρόςκετθσ Διδακτικισ τιριξθσ που
υλοποιοφνται ι/και άλλων προγραμμάτων
αντιςτακμιςτικοφ χαρακτιρα που
εφαρμόηονται ςτισ Μ περιοχισ ευκφνθσ
τουσ

υνεργάηονται με τισ Μ για προςαρμογι
των ΑΠ ςτισ ανάγκεσ και ιδιαιτερότθτεσ των
εκπαιδευτικϊν και κοινωνικϊν ςυνκθκϊν τθσ
περιοχισ ευκφνθσ τουσ

δομζσ.

Εκπαιδευτικ
οί

Η επαγγελματικι
ανάπτυξθ των
εκπαιδευτικϊν
Ζχουν τθν
επιςτθμονικι και
παιδαγωγικι
ευκφνθ για τθν
κακοδιγθςθ και
υποςτιριξθ των
εκπαιδευτικϊν του
κλάδου τουσ ςτισ Μ
τθσ περιοχισ
ευκφνθσ τουσ.

Γονείσ

Προαγωγι τθσ
ςυνεργαςίασ
ςχολείουοικογζνειασ

Σοπική
κοινωνία

Η διαςφνδεςθ του
ςχολείου με τθν
τοπικι κοινωνία

ΑΕΙ

Η ανάπτυξθ
ςυνεργαςιϊν μεταξφ
Μ, Ε.Κ., Κ.Ε..Τ.,
Κ.Ε.Α. και Ε.Κ.Φ.Ε.
τθσ περιοχισ
ευκφνθσ τουσ με τα
πανεπιςτθμιακά
ιδρφματα τθσ
οικείασ περιφζρειασ

Να ςυμβάλουν ςτθν
ενδυνάμωςθ των
εκπαιδευτικϊν
Να υποςτθρίηουν ωσ
κριτικοί φίλοι τισ
διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ
και υλοποίθςθσ των
διδακτικϊν/παιδαγωγικϊν
δραςτθριοτιτων των
εκπαιδευτικϊν, τουσ
ενκαρρφνουν ωσ προσ τθν
ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν
και τθν ανάπτυξθ
καινοτόμων δράςεων και
ςυνεργαςιϊν.

Να ενδυναμωκοφν οι
ςχζςεισ του ςχολείου με
το κοινωνικό και
πολιτιςτικό περιβάλλον

Τλοποίθςθ των επιμορφωτικϊν
προγραμμάτων
Μζςω ΣΠΕ ι διά ηϊςθσ ςυνεργάηονται με
τουσ εκπαιδευτικοφσ εςτιάηοντασ ςτθν
επίλυςθ προβλθμάτων κακθμερινισ
εκπαιδευτικισ λειτουργίασ και πρακτικισ.
Οργανϊνουν παρουςιάςεισ δειγματικϊν
διδαςκαλιϊν, ςυνεργαηόμενοι με τουσ
εκπαιδευτικοφσ

Αναλαμβάνουν επιμορφωτικζσ δράςεισ και
κεματικά ςεμινάρια που απευκφνονται ςε
γονείσ/κθδεμόνεσ. Οργανϊνουν θμερίδεσ
ι/και ενθμερωτικζσ ςυναντιςεισ
Γονζων/Κθδεμόνων για κζματα που
ςχετίηονται με προβλιματα αγωγισ, μάκθςθσ
και ςυμπεριφοράσ των μακθτϊν ςε
ςυνεργαςία των Κ.Ε..Τ. ι για κζματα
Περιβάλλοντοσ, Τγείασ και Πολιτιςμοφ ςε
ςυνεργαςία με το Κ.Ε.Α.
υνεργάηονται με τισ μακθτικζσ κοινότθτεσ,
τουσ ςυνδικαλιςτικοφσ φορείσ ςτθν
εκπαίδευςθ, τα όργανα λαϊκισ ςυμμετοχισ,
τα άλλα εκπαιδευτικά ιδρφματα, τθν Σοπικι
Αυτοδιοίκθςθ, τουσ υλλόγουσ Γονζων, τουσ
πολιτιςτικοφσ και επιςτθμονικοφσ ςυλλόγουσ
ε ςυνεργαςία με τα Ακαδθμαϊκά υμβοφλια
Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ
(Α..Α.Ε.Ε.) επεξεργάηονται και
ςυνδιαμορφϊνουν προγράμματα
ςυνεργαςίασ

OΡΓΑΝΩΣΙΚΟ ΤΝΣΟΝΙΣΗ

ΠΕΚΕ

ΑΠΟΣΟΛΗ

ΣΟΧΟΙ

ΕΝΕΡΓΕΙΕ

Ζχει τθν ευκφνθ των
ςυνεδριάςεων τθσ
Ολομζλειασ του ΠΕΚΕ

Να οργανϊνει και να
ςυντονίηει τισ εργαςίεσ
κάκε ςυνεδρίαςθσ και
να μεριμνά για τθν
εφρυκμθ λειτουργία του
ςυλλογικοφ οργάνου.

υγκαλεί και προεδρεφει ςτισ
ςυνεδριάςεισ τθσ ολομζλειασ .
Διαμορφϊνει τθν θμεριςια διάταξθ τθσ
ςυνεδρίαςθσ, ελζγχει τθν απαρτία του
Οργάνου, καλεί ςτθ ςυνεδρίαςθ
Προϊςτάμενουσ των οικείων Κ.Ε..Τ. ι
Κ.Ε.Α. όταν κρικεί αναγκαίο.

Ζχει τθν ευκφνθ για τα
Ελζγχει τθ λειτουργία τθσ ιςτοςελίδασ
περιεχόμενα τθσ ειδικισ
και εγκρίνει τα περιεχόμενα πριν
ιςτοςελίδασ του ΠΕΚΕ που
αναρτθκοφν.
φιλοξενείται ςτον ιςτότοπο
τθσ Περιφερειακισ
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ
Ζχει τθν ευκφνθ για τθ
Η ςυλλογικι λειτουργία Διαςφαλίηει κλίμα ςυνεργαςίασ και τισ
απαραίτθτεσ ςυνζργειεσ
ςυλλογικι λιψθ
του ΠΕΚΕ
αποφάςεων που αφοροφν
ςτθ διαμόρφωςθ του
ςχεδιαςμοφ προγραμματιςμοφ του
ζργου του ΠΕ.Κ.Ε..
Ζχει τθν ευκφνθ για τον
Εγκρίνει τον μθνιαίο ατομικό
προγραμματιςμό του
προγραμματιςμό Ζργου που του
ζργου του ΠΕΚΕ
κατακζτει κάκε υντονιςτισ
Εκπαιδευτικοφ Ζργου.
Ζχει τθν ευκφνθ για τισ
Να επιτευχκεί
Επίςθσ, ςυλλζγει τον ετιςιο
επιμορφωτικζσ δράςεισ
επαγγελματικι ανάπτυξθ απολογιςμό τθσ δράςθσ κάκε
που υλοποιοφνται
των εκπαιδευτικϊν
υντονιςτι ςτο τζλοσ του ςχολικοφ
ζτουσ.
Ζχει τθν ευκφνθ για τθν
Να αξιοποιιςει όλουσ
υνεργάηεται με τουσ υντονιςτζσ για
υλοποίθςθ του
τουσ διακζςιμουσ
τθν οργάνωςθ επιμορφωτικϊν δράςεων
προγραμματιςμοφ του
πόρουσ
που κα καλφπτουν τισ ανάγκεσ των
ΠΕΚΕ
εκπαιδευτικϊν
υντάςςει οδθγό με όλουσ τουσ φορείσ
που μποροφν να ςυμβάλουν, με τα
εγκεκριμζνα από το ΤΠ.Π.Ε.Θ.,
προγράμματά τουσ, ςτθν
αποτελεςματικι εφαρμογι του
προγραμματιςμοφ του ΠΕ.Κ.Ε.. τον
οδθγό περιλαμβάνονται αναλυτικά
ςτοιχεία επικοινωνίασ των φορζων. Ο
οδθγόσ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα του
ΠΕ.Κ.Ε..
Ζχει τθν ευκφνθ τθσ
Ειςθγείται τθν ανάκεςθ τθσ
κατανομισ των εργαςιϊν
παιδαγωγικισ και επιςτθμονικισ
κακοδιγθςθσ των εκπαιδευτικϊν
ςυγκεκριμζνων ςχολικϊν μονάδων και

Αποτελοφν το ςφνδεςμο
μεταξφ των Μ και των
Διευκφνςεων Εκπαίδευςθσ
ι/ και τθσ Περιφερειακισ
Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ

Ε.Κ. τθσ ζδρασ του ςτουσ υντονιςτζσ
Εκπαιδευτικοφ Ζργου
Όταν τουσ αναφερκοφν από τουσ
υντονιςτζσ ςοβαρά προβλιματα
λειτουργίασ παιδαγωγικοφ ι
επιςτθμονικοφ χαρακτιρα ςτισ ςχολικζσ
μονάδεσ τθσ περιοχισ ευκφνθσ τουσ, ,
ενθμερϊνουν τουσ Διευκυντζσ
Εκπαίδευςθσ και τον Περιφερειακό
Διευκυντι Εκπαίδευςθσ και ςυηθτοφν
τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ.

Β. Μηνιαίοσ Προγραμματιςμόσ του υντονιςτή Εκπαιδευτικοφ Ζργου - Ζνα παράδειγμα
ΠΙΘΑΝΕ ΔΡΑΕΙ:
ΕΠΙΚΕΨΕΙ Ε ΧΟΛΕΙΑ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΤΝΕΔΡΙΑΕΙ ΤΛΛΟΓΩΝ ΔΙΔΑΚΟΝΣΩΝ Ή ΟΜΑΔΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΕΙ
ΤΝΑΝΣΗΗ ΜΕ ΔΙΕΤΘΤΝΣΕ/ΡΙΕ-ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ/ΝΕ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΣΙ ΟΛΟΜΕΛΕΙΕ
ΕΡΓΑΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΑ ΕΜΙΝΑΡΙΑ (Ωσ ΕΠΙΜΟΡΦΟΤΜΕΝΟ) – ΤΝΕΔΡΙΑ Κ.Λ.Π.
ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΕΛΗ ΣΟΤ ΠΕΚΕ

Μηνιαίοσ προγραμματιςμόσ (Νοζμβριοσ 2018)
Ημερομηνία
Πζμπτθ 1/11
Παραςκευι 2/11

Δευτζρα 5/11

Σρίτθ 6/11

Σετάρτθ 7/11
Πζμπτθ 8/11

Ενέργειες – Δράσεις*
Εργαςία ςτο γραφείο – υναντιςεισ με ΕΕ για τθν ανταλλαγι
εμπειριϊν – ςυνεργαςίεσ
υνάντθςθ ςτο 1ο Γυμνάςιο και 1ο Λφκειο Χ (ενθμζρωςθ
φιλολόγων για νζεσ οδθγίεσ διδαςκαλίασ) – υνάντθςθ με τουσ
διευκυντζσ των ςχολείων
υνάντθςθ με τουσ διευκυντζσ ςχολείων παιδαγωγικισ ευκφνθσ
μου – Εργαςία ςτο γραφείο: αποτίμθςθ ςυνάντθςθσ – καταγραφι
ηθτθμάτων
υνάντθςθ με το Διευκυντι Εκπαίδευςθσ – ανατροφοδότθςθ για
τθ ςυνάντθςθ με τουσ διευκυντζσ – Εργαςία ςτο γραφείο:
ενθμζρωςθ οργανωτικισ ςυντονίςτριασ και ΕΕ
9:00-15:00 Ολομζλεια ΠΕΚΕ
Εργαςία ςτο γραφείο – Αποςτολι ανατροφοδοτικϊν ςχολίων για

Παραςκευι 9/11
Δευτζρα 12/11

Σρίτθ 13/11
Σετάρτθ 14/11
Πζμπτθ 15/11
Παραςκευι 16/11
Δευτζρα 17/11
Σρίτθ 18/11
Σετάρτθ 19/11
Πζμπτθ 20/11
Παραςκευι 21/11
……

τουσ προγραμματιςμοφσ - επικοινωνία με ςχολεία - Οργάνωςθ
των επιμορφωτικϊν αναγκϊν
Επιμόρφωςθ ομάδασ εκπαιδευτικϊν ΧΧΧ
υμμετοχι ςτθ ςυνεδρίαςθ ςυλλόγου διδαςκόντων του 5ου
Γυμναςίου με ςκοπό τθν ανατροφοδότθςθ/υποςτιριξθ για τισ
διαδικαςίεσ αποτίμθςθσ των δράςεων - υνάντθςθ με διευκυντζσ
όμορων ςχολείων
Επίςκεψθ ςτο 3ο Λφκειο μετά από επικοινωνία εκπαιδευτικϊν για
υποςτιριξθ ςε…
Επιμορφωτικό ςεμινάριο φιλολόγων ΓΕΛ ςχετικά με τθν
αξιολόγθςθ των Αρχαίων Ελλθνικϊν τθσ Ομάδασ προςανατολιςμοφ
Εργαςία ςτο γραφείο – Επικοινωνία με φορείσ (ΚΕΤ,
Πανεπιςτιμια, ΚΕΑ κ.λ.π) για τθν οργάνωςθ επιμόρφωςθσ
Παρακολοφκθςθ εορταςτικισ εκδιλωςθσ ςτα ςχολεία ΧΧΧΧ
υναντιςεισ με ΧΧΧ για τθν προετοιμαςία τθσ επιμόρφωςθσ –
πρόγραμμα –αφίςα – λίςτεσ ςυμμετεχόντων
9:00-15:00 Ολομζλεια ΠΕΚΕ
Εργαςία ςτο γραφείο – προετοιμαςία για ολομζλεια–ομάδα
εργαςίασ ….
υμμετοχι ςτο Χ εκπαιδευτικό ςεμινάριο, ςυνζδριο

Eπιςήμανςη: τα παραπάνω καθήκοντα πρζπει να αντιμετωπιςτοφν δυναμικά και
δημιουργικά, όχι διεκπεραιωτικά / δημοςιοχπαλληλικά. Αν πρζπει να τονίςουμε την
αυτονομία των εκπαιδευτικών, πρζπει να ζχουμε πρώτα εμπεδώςει την αυτονομία των
τελεχών

