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Ο παρών τόμος αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού υλικού που παρήχθη στο πλαίσιο
του πιλοτικού προγράμματος «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου - Διαδικασία
Αυτοαξιολόγησης» με φορέα υλοποίησης το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Ο
τόμος αναφέρεται στα Ερευνητικά Εργαλεία που διαμόρφωσαν οι εκπαιδευτικοί
κατά την εφαρμογή των διαδικασιών της αυτοαξιολόγησης στα σχολεία. Ο τόμος
αποτελεί μέρος των «Καλών Πρακτικών» των σχολείων και θα αναρτηθεί στο
Παρατηρητήριο της ΑΕΕ με σκοπό την ενημέρωση των εκπαιδευτικών.
Η επιμέλεια του τόμου πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της Επιστημονικής
Επιτροπής και της Ομάδας Έργου της ΑΕΕ.

Επιστημονική Επιτροπή
Γεώργιος Πασιάς, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Κωνσταντίνος Λάμνιας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναπληρωτής
επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
Δημήτριος Ματθαίου, Καθηγητής ΕΚΠΑ, μέλος
Κωνσταντίνος
Δημόπουλος,
Αναπληρωτής
Καθηγητής
Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, μέλος
Κωνσταντίνος Παπαχρήστος, χολικός ύμβουλος Π.Ε., Διευθυντής πουδών Π.Ε.
του ΤΠΔΒΜΘ, μέλος
τυλιανός Μερκούρης, χολικός ύμβουλος Δ.Ε., Διευθυντής πουδών Δ.Ε. του
ΤΠΔΒΜΘ, μέλος

Ομάδα Έργου
Γιαννικόπουλος Γεώργιος ΠΕ02, Γκυρτής Κων/νος ΠΕ19, Ζωγράφου Ελένη ΠΕ06,
Ζώτος Ιωάννης ΠΕ03, Κότσιρα Αναστασία ΠΕ70, Κωστοπούλου Φαρά ΠΕ19, Μητσάκη
Ευαγγελία ΠΕ09, Νίκα Μαρία ΠΕ06, Οικονόμου Ασπασία ΠΕ13, Παπαστάμου
Ιωάννα ΠΕ09, Ρουσσάκης Ιωάννης ΠΕ70, αμαρά Αντωνία ΠΕ70, οφού Ευστρατία
ΠΕ60, τελλάκου Βάσω ΠΕ12, τεφάτου Ήρα ΠΕ20, Σαμπάκη μαρώ ΠΕ02, Σρίγκα
Δήμητρα ΠΕ70, Υαντάκη Γεωργία ΠΕ04, Υέρμελη Γεωργία ΠΕ04.
To πιλοτικό πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση» (2007-2013)
Πράξη : «Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου-Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης» (MIS :
295381) («Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 – Οριζόντια Πράξη»)
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10.1.

ΕΕΕΕΚ ΛΕΣΒΟΥ

Ενδοσχολική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Σχέδιο Δράσης :

Οργάνωση, Υλοποίηση και Αξιολόγηση της Ενδοσχολικής
Επιμόρφωσης του Προσωπικού του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λέσβου
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Σαπηόηεηα ηνπ ζρνιείνπ

ρνιηθή Μνλάδα: Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ΛΔΒΟΤ, Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ
Γηεύζπλζε: ηξαηή Μπξηβήιε 106, Μπηηιήλε, Λέζβνο
Σειέθωλν: 2251046766
email: mail@eeeek.les.sch.gr
Αξηζκόο δηδαζθόληωλ θαηά ην 2011-12: 17

Σίηινο ρεδίνπ Γξάζεο : «Οξγάλωζε, Τινπνίεζε θαη Αμηνιόγεζε ηεο
Δλδνζρνιηθήο Δπηκόξθωζεο ηνπ Πξνζωπηθνύ ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λέζβνπ»
Γηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο: 32 εβδνκάδεο
θνπόο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο
Σθνπόο ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο ήηαλ «ε νξγάλσζε, πινπνίεζε θαη αμηνιόγεζε ελόο
ζπζηεκαηηθνύ πξνγξάκκαηνο ελίζρπζεο ησλ γλώζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπ Δθπαηδεπηηθνύ,
Δηδηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ θαη Δηδηθνύ Βνεζεηηθνύ Πξνζσπηθνύ ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Λέζβνπ,
έηζη ώζηε λα αληηκεησπίδνληαη πην απνηειεζκαηηθά ηα γεληθά θαη εμεηδηθεπκέλα
πξνβιήκαηα πνπ ζπζηεκαηηθά αλαθύπηνπλ θαηά ηελ επηηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ ηνπ».
Αθεηεξία γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ απνηέιεζε ε ζπζηεκαηηθή δηεξεύλεζε, ε νπνία αλέδεημε
«ειιείςεηο ζηηο δηαδηθαζίεο ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο, ελώ παξάιιεια, θαηαγξάθεθε
ην ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ε επηζπκία ηνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ θαζηέξσζε ζπλεξγαηηθώλ
πξαθηηθώλ επηκόξθσζεο».
Κύξηα Απνηειέζκαηα


Σε όιεο ηηο ζπλαληήζεηο ε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ ήηαλ κεγάιε, ππήξμε
γεληθά θιίκα δηαιόγνπ, δόζεθαλ απαληήζεηο ζε ζεσξεηηθά θαη πξαθηηθά δεηήκαηα
νη νπνίεο αμηνπνηήζεθαλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν.



Η θαιιηέξγεηα ζπλεξγαηηθώλ πξαθηηθώλ κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ,



Η δεκηνπξγία - ζύζθηγμε ζρέζεσλ κε επηζηεκνληθνύο θνξείο θαη ειεύζεξνπο
επαγγεικαηίεο, πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δξάζε σο εμσηεξηθνί επηκνξθσηέο,



Η παξνρή πιεξνθόξεζεο θαη θαζνδήγεζεο πάλσ ζε ζέκαηα πξνηεξαηόηεηαο,
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Η εθαξκνγή λέσλ παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ πξνζεγγίζεσλ πνπ
πξνέθπςαλ από ηελ επηκόξθσζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ζηελ
αληηκεηώπηζε πξνβιεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ.

Λόγσ ηεο θύζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηα απνηειέζκαηα ηεο ζα αμηνπνηεζνύλ θπξίσο ζε
ελδνζρνιηθό επίπεδν κε πξνηεξαηόηεηα ζηα αθόινπζα:


Τε δεκηνπξγία επηκνξθωηηθνύ πιηθνύ θαη ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπ, π.ρ.
ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ, πξώηεο βνήζεηεο θηι.



Τελ αλάπηπμε θαη θαζηέξσζε ζπζηεκαηηθώλ πξαθηηθώλ απηνεπηκόξθωζεο,



Τε ζπλερή βειηίωζε ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο, ηελ αηνκηθή θαη
επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε ησλ κειώλ ηνπ πξνζσπηθνύ.

Σε εμσζρνιηθό επίπεδν πξνηεξαηόηεηα ζα δνζεί:


ζηε δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ησλ ζπλεξγαζηώλ πνπ αλαπηύρζεθαλ κε ηνπο
εμσηεξηθνύο θνξείο θαη ζηελ παξνρή ακνηβαίαο αλαηξνθνδόηεζεο πάλσ ζηα
ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεύηεθαλ από θνηλνύ,



ζπλέρηζε ησλ επηκνξθσηηθώλ ζπλαληήζεσλ θαη εκπινπηηζκόο ηνπο κε λέα
ζεκαηνινγία θαη πεξηζζόηεξνπο επηκνξθσηέο,



ζπλέρηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ παηδαγσγηθώλ πξαθηηθώλ θαη επηζηεκνληθώλ
πξνζεγγίζεσλ πνπ πξνέθπςαλ από ηε δηαδηθαζία ηεο ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο,



ρξήζε λέσλ κεζόδσλ επηκόξθσζεο π.ρ. λέσλ ηερλνινγηώλ, εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε θηι.

Παξνπζηάδεηαη
Τν Σρέδην Γξάζεο ηνπ ζρνιείνπ, όπσο ηειηθά πινπνηήζεθε θαηά ην β’ έηνο ηεο
εθαξκνγήο ηεο ΑΔΔ (2011-12).
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ:
ΤΛΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΥΔΓΙΟ ΓΡΑΗ 1Η ΟΜΑΓΑ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. ΛΔΒΟΤ

Πεδίο: Εκπαιδευτικζσ Διαδικαςίεσ
Τομζασ: Επιμόρφωςη των Εκπαιδευτικών
Δείκτησ 4.5: Υποςτήριξη Επιςτημονικήσ & Παιδαγωγικήσ Κατάρτιςησ του Προςωπικοφ του
Σχολείου

«Οργάνωςη, Υλοποίηςη και Αξιολόγηςη τησ Ενδοςχολικήσ Επιμόρφωςησ
του Προςωπικοφ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λζςβου»

Ειςαγωγή
Σα αποτελζςματα τθσ ςυςτθματικισ διερεφνθςθσ και θ ςυγκριτικι αξιολόγθςθ με τα
κριτιρια που τζκθκαν αρχικά, ανζδειξαν ελλείψεισ ςτισ διαδικαςίεσ ενδοςχολικισ
επιμόρφωςθσ. Παράλλθλα, καταγράφθκε το ιδιαίτερο ενδιαφζρον και θ επικυμία του
προςωπικοφ για τθν κακιζρωςθ ςυνεργατικϊν πρακτικϊν επιμόρφωςθσ, ϊςτε να ενιςχυκοφν
οι γνϊςεισ και οι δεξιότθτεσ τουσ ςτθν επίλυςθ των δυςκολιϊν που ανακφπτουν κακθμερινά ςτο
ςχολείο και ςτθν εφαρμογι εξειδικευμζνων εκπαιδευτικϊν παρεμβάςεων.
Μζςα ς’ αυτά τα πλαίςια αποφαςίςτθκε θ δθμιουργία ενόσ ςχεδίου δράςθσ, του οποίου
βαςικόσ ςκοπόσ αποτζλεςε θ οργάνωςθ, υλοποίθςθ και αξιολόγθςθ ενόσ ςυςτθματικοφ
προγράμματοσ ενίςχυςθσ των γνϊςεων και δεξιοτιτων του Εκπαιδευτικοφ, Ειδικοφ
Εκπαιδευτικοφ και Ειδικοφ Βοθκθτικοφ Προςωπικοφ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λζςβου, ζτςι ϊςτε να
αντιμετωπίηονται πιο αποτελεςματικά τα γενικά και εξειδικευμζνα προβλιματα που
ςυςτθματικά ανακφπτουν κατά τθν επιτζλεςθ των κακθκόντων του.
Οργανωτικζσ Δομζσ και Μεθοδολογία Υλοποίηςησ
Ο λεπτομερισ ςχεδιαςμόσ και προςδιοριςμόσ των αρμοδιοτιτων των μελϊν τθσ ομάδασ
και των επιμορφωτικϊν δράςεων δεν ιταν εφικτόσ εξ αρχισ, αφοφ λόγω τθσ ζλλειψθσ
ςτακερότθτασ ςτθ ςτελζχωςθ του ςχολείου, ιταν άγνωςτο πόςοι και ποιοι εκπαιδευτικοί κα
ςυμμετζχουν τελικά ςτθ διαδικαςία τθσ οργάνωςθσ και υλοποίθςθσ. Με τθν ζναρξθ του
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ςχολικοφ ζτουσ υπιρξαν ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτο ζμψυχο δυναμικό τθσ ομάδασ και του
ςχολείου γενικότερα με αποτζλεςμα τθν κακυςτζρθςθ ςτο «δζςιμο» τθσ ομάδασ ςτθν αρχικι
φάςθ τθσ υλοποίθςθσ.
Με αυτά τα δεδομζνα, θ Διευκφντρια του ςχολείου, κ. Λεκάκθ Ανδρονίκθ ορίςτθκε
υπεφκυνθ τθσ δράςθσ. Παράλλθλα, ο ςυντονιςτισ τθσ ομάδασ Βάρκασ Μιχάλθσ και θ
πρακτικογράφοσ Γκζντςθ Άννα παρζμειναν ωσ είχαν, ενϊ τα αρχικά μζλθ Δροςάκθσ Δθμιτρθσ,
Λαδιζλλθ Μαρία, Μαυρομάτθ Αφροδίτθ αντικαταςτάκθκαν από τουσ: Λιάκο Ιωάννθ, ιδερίδθ
Ορζςτθ, Φωτεινοφ Παραςκευι και Ροδίτθ Κωνςταντίνο.
Λόγω των ςθμαντικϊν αλλαγϊν ςτθ ςφςταςθ τθσ ομάδασ δράςθσ, ςτο ςυνολικό
προςωπικό του ςχολείου αλλά και ςτθ ςφνκεςθ και τον αρικμό του μακθτικοφ δυναμικοφ
(φοίτθςθ πολλϊν νζων μακθτϊν είτε με ςοβαρζσ διαταραχζσ ςυμπεριφοράσ, είτε με πολλαπλζσ
αναπθρίεσ) αποφαςίςκθκε ομόφωνα από τθν ομάδα θ υλοποίθςθ τθσ επιμορφωτικισ δράςθσ
να γίνει ςε μικρότερο βακμό από τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ του ςχολείου και ςε
μεγαλφτερο από εξωτερικοφσ φορείσ: ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ, ειδικοφσ επιςτιμονεσ, ομάδεσ
ενθμζρωςθσ κτλ
Σα ζξι τελικά μζλθ τθσ ομάδασ ςυνεδρίαςαν ανά τακτά χρονικά διαςτιματα (θ πρϊτθ
ςυνάντθςθ πραγματοποιικθκε ςτισ 25 Οκτωβρίου 2011 και θ τελευταία ςτισ 14 Ιουνίου 2012),
κατά τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του προγράμματοσ ςτο χϊρο του ςχολείου και ςε χρόνο εκτόσ του
ςχολικοφ ωραρίου με περιεχόμενο τθσ ατηζντασ αρχικά τθν ενθμζρωςθ των νζων μελϊν από το
ςυντονιςτι για το ςκοπό του προγράμματοσ και για τα όςα προθγικθςαν και ζπειτα τον
προγραμματιςμό των δραςτθριοτιτων και τθν από κοινοφ ομαλι διεξαγωγι των επιμζρουσ
δράςεων. Πιο ςυγκεκριμζνα, τθν επιλογι τθσ κεματολογίασ, τθν επικοινωνία με τουσ
εξωτερικοφσ επιμορφωτζσ, τον ακριβι χρόνο πραγματοποίθςθσ των ςυναντιςεων, τθν
κατάλλθλθ οργάνωςθ και τον εξοπλιςμό τθσ αίκουςασ επιμόρφωςθσ, τθν καταγραφι των
βαςικϊν ςθμείων τθσ ςυηιτθςθσ, τθν αξιολόγθςθ των ςυναντιςεων και τθσ δράςθσ ςυνολικά.
Όςον αφορά το χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ςχεδίου δράςθσ, αυτό παρατίκεται
παρακάτω:
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Διαδικαςίεσ Υλοποίηςησ

Οκτ-Νοε

Δεκ-Φεβ

Μαρ-Ιου

Προγραμματιςμόσ τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ
Τλοποίθςθ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ
Δθμιουργία τράπεηασ επιμορφωτικοφ υλικοφ
Παρακολοφκθςθ - Ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ
Σελικι αξιολόγθςθ τθσ δράςθσ

Διαδικαςία Υλοποίηςησ
Η κεματολογία των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων επικεντρϊκθκε ςε τομείσ που
επικυμοφςαν εκπαιδευτικοί του ςχολείου και που αναδείχτθκαν ςτα πλαίςια τθσ ςυςτθματικισ
διερεφνθςθσ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν τουσ: διαχείριςθ προβλθματικισ ςυμπεριφοράσ,
κζματα υγιεινισ και αςφάλειασ, ςφγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ. Ενϊ αρχικά είχε
προκρικεί θ δράςθ να περιλαμβάνει κζματα γενικότερου ενδιαφζροντοσ και ςτθ ςυνζχεια, κατά
τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ περιόδου να ζχουν περιεχόμενο πιο ςυγκεκριμζνο, τελικά ζγινε το
αντίκετο, για πρακτικοφσ κυρίωσ λόγουσ όπωσ ιταν θ διαχείριςθ τθσ προβλθματικισ
ςυμπεριφοράσ ςυγκεκριμζνων μακθτϊν.
Πραγματοποιικθκαν επτά επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ και ςε κάκε μία από αυτζσ
παρουςιάςτθκε ζνα κζμα διάρκειασ μιασ ϊρασ περίπου, ζτςι ϊςτε να υπάρχει άλλθ μια ϊρα για
ανάλυςθ και ςυηιτθςθ. Οι δράςεισ υλοποιικθκαν μζςα από ποικίλουσ τρόπουσ που
αποτζλεςαν προςωπικι επιλογι των επιμορφωτϊν: παρουςίαςθ με χριςθ ΣΠΕ, ςυηιτθςθ ανάλυςθ

&

ανταλλαγι

πλθροφοριϊν,

πρακτικι

εξάςκθςθ,

παρουςίαςθ

ζντυπου

επιμορφωτικοφ υλικοφ.
ε ότι αφορά το τόπο και χρόνο υλοποίθςθσ των δράςεων, αυτζσ πραγματοποιικθκαν
εντόσ του ςχολικοφ περιβάλλοντοσ του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λζςβου: αρχικά ςτο γραφείο διδαςκόντων του
ςχολείου και προσ το τζλοσ ςε αίκουςα που παραχωρικθκε από το γειτνιάηον 3 ο Λφκειο
Μυτιλινθσ. Παράλλθλα, οι δράςεισ ζλαβαν χϊρα κακ' όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ και
μετά το πζρασ του ςχολικοφ ωραρίου, είτε του κανονικοφ είτε του μειωμζνου λόγω π.χ.
ςχολικϊν εορτϊν, χωρίσ να παρακωλφεται ζτςι θ φοίτθςθ των μακθτϊν. Η διαδικαςία τθσ
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ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ επ’ ουδενί δεν ζπρεπε να δυςχεράνει τθν ομαλι λειτουργία ενόσ
ιδθ βεβαρυμμζνου πλαιςίου.
Όςον αφορά τθν υλικοτεχνικι υποδομι υπιρχε ζνασ ςτακερόσ και ζνασ φορθτόσ
υπολογιςτισ με ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο, φωτοτυπικό μθχάνθμα, εκτυπωτισ, ενϊ απολφτωσ
απαραίτθτοσ ιταν και ο βίντεο προβολζασ με τθν αντίςτοιχθ οκόνθ προβολισ και τα οποία
χρθςιμοποιικθκαν κατά κόρον.
υνοπτικά, το πρόγραμμα και το περιεχόμενο των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων που
οργάνωςε το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λζςβου κατά τθ φάςθ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ είχαν ωσ εξισ:
1)

26 Οκτωβρίου 2011. υνάντθςθ όλων των μελϊν του προςωπικοφ του ςχολείου κατά

τθν οποία ςυηθτικθκαν άμεςα και κακθμερινά προβλιματα που ςχετίηονται με τθ γενικότερθ
αςφάλεια των μακθτϊν και τθ διαχείριςθ τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ ςυγκεκριμζνων
μακθτϊν. Αποφαςίςκθκε θ εφαρμογι παρεμβάςεων και κοινϊν ςτρατθγικϊν αντιμετϊπιςθσ τθσ
επικετικότθτασ

που

ζκτοτε

αξιολογοφνταν

και

τροποποιοφνταν

ανάλογα

με

τθν

αποτελεςματικότθτα τουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια του ςχολικοφ ζτουσ.
2)

2 Νοεμβρίου 2011. υνάντθςθ με τθν ομάδα του Ιατροπαιδαγωγικοφ Κζντρου του

Βοςτάνειου Νομαρχιακοφ Νοςοκομείου Μυτιλινθσ. Σα βαςικά κζματα ςυηιτθςθσ και
ανταλλαγισ απόψεων αποτζλεςαν γενικότερα ηθτιματα διαχείριςθσ μακθτϊν με ειδικζσ
εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ αλλά και διαχείριςθ κρίςεων και ςυμπεριφοράσ ςυγκεκριμζνων
μακθτϊν που αποτελοφν αντικείμενο και των δυο φορζων. Παράλλθλα, το ςχολείο βρίςκεται ςε
ανοιχτι γραμμι με τθ ςυγκεκριμζνθ επιςτθμονικι ομάδα και γίνεται αξιολόγθςθ και
ενδεχομζνωσ τροποποίθςθ των παρεμβάςεων που ζχουν ςυναποφαςιςτεί.
3)

9 Δεκεμβρίου 2011. Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ κατά τθν οποία αναπτφχτθκε το κζμα:

«υνεργαςία

ςχολείου-οικογζνειασ»

από

τθ

ςχολικι

ςφμβουλο

κ

ταυροφλα

Λυκιαρδοποφλου. Ακολοφκθςε ςυηιτθςθ και ανταλλαγι απόψεων και προβλθματιςμϊν πάνω
ςτο ςυγκεκριμζνο αντικείμενο, θ επιλογι του οποίου ζγινε με ςτόχο να ςυμβάλει ςτθν καλι
επικοινωνία και απρόςκοπτθ ςυνεργαςία των εκπαιδευτικϊν με τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ των
μακθτϊν.
4)

10 Φεβρουάριου 2012. Επιμορφωτικι ςυνάντθςθ με το φμβουλο Ειδικισ Αγωγισ κ.

Κωνςταντίνο Καραβοκφρθ. Επίκεντρο τθσ παρουςίαςθσ του χολικοφ υμβοφλου αποτζλεςε θ
προβλθματικι ςυμπεριφορά ςτο ςχολικό περιβάλλον, θ αξιολόγθςθ και θ διαχείριςθ τθσ μζςω
τροποποιθτικϊν παρεμβάςεων. Ακολοφκθςε ςυηιτθςθ με τα μζλθ του προςωπικοφ του
ςχολείου και αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα παραδείγματα από το πλαίςιο του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Λζςβου.
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5)

9 Μαΐου 2012. υνάντθςθ με τθ διατροφολόγο κ. Δζςποινα Ψαρροφ, κατά τθν οποία

αναπτφχκθκαν εκ μζρουσ τθσ τόςο γενικά κζματα διατροφισ, διαιτολογίασ και υγείασ των
παιδιϊν με αναπθρίεσ όςο και ειδικά προβλιματα που αντιμετωπίηουν οι μακθτζσ του ςχολείου
μασ. Ακολοφκθςε ςυηιτθςθ και ανταλλαγι απόψεων επί ςυγκεκριμζνων περιπτϊςεων και
διατυπϊκθκαν προτάςεισ πρακτικισ επίλυςθσ δυςκολιϊν και αλλαγισ διατροφικϊν ςυνθκειϊν.

6)

23 Μαΐου 2012. Ενθμζρωςθ από τθν ιατρό κ. Γεωργζλλθ και το φυςιοκεραπευτι κ.

τακάκθ, μζλθ του ΚΕΚΤΚΑΜΕΑ Λζςβου, πάνω ςτθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν κυρίωσ ςτο
χϊρο του ςχολείου. Σθν αρχικι κεωρθτικι προςζγγιςθ του κζματοσ ακολοφκθςε πρακτικι
εξάςκθςθ των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν με επικζντρωςθ ςτθν καρδιοπνευμονικι
αναηωογόνθςθ (ΚΑΡΠΑ), ςτθν αντιμετϊπιςθ ατυχθμάτων και τραυματιςμϊν, ςτθν αντίδραςθ ςε
επιλθπτικζσ κρίςεισ, ςτθ ςωςτι φαρμακευτικι αγωγι των μακθτϊν μασ κτλ.

7)

28 Μαΐου 2012. τθν τελευταία επιμορφωτικι ςυνάντθςθ τθσ δράςθσ αναπτφχκθκε από

τθν Προϊςταμζνθ Εκπαιδευτικισ και Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Βορείου Αιγαίου κ. ταυροφλα Λυκιαρδοποφλου το κζμα: «Η παιδαγωγικι του διαλόγου»,
κατά τθν οποία επικεντρϊκθκε ςε τρόπουσ με τουσ οποίουσ θ διδαςκαλία των μακθτϊν του
νθπιαγωγείου (άρα και μακθτϊν ειδικοφ ςχολείου) μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν καλλιζργεια τθσ
κριτικισ τουσ ςκζψθσ και ςτθν ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν ςε αντιδιαςτολι με τθν απλι
αποςτικιςθ γνϊςεων που κατά βάςει γίνεται ςτο ςφγχρονο ελλθνικό εκπαιδευτικό ςφςτθμα.

Παρακολοφθηςη και αξιολόγηςη
Κατά τθ φάςθ τθσ υλοποίθςθσ τθσ δράςθσ, γινόταν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου ϊςτε
να διαπιςτωκεί αν υπάρχουν διαδικαςτικά προβλιματα και αν θ ποιότθτα εργαςίασ των
ςυμμετεχόντων είναι ικανοποιθτικι. Αυτι θ αξιολόγθςθ ζγινε μζςα από:



Ημερολόγιο καταγραφισ κάκε επιμορφωτικισ ςυνάντθςθσ: Θζμα, ζντυπο και
θλεκτρονικό υλικό που παρουςιάςτθκε κτλ.



χζδιο Παρατιρθςθσ των βαςικϊν ςθμείων τθσ ςυηιτθςθσ και του ςχολιαςμοφ τθσ
επιμορφωτικισ ςυνάντθςθσ.
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Ερωτθματολόγιο Ενδιάμεςθσ Αξιολόγθςθσ, ςτο οποίο τα μζλθ τθσ ομάδασ
αποτφπωςαν τισ εκτιμιςεισ τουσ για τθν πορεία εφαρμογισ τθσ δράςθσ και τθν
αποτελεςματικότθτά τθσ.

Από τα αποτελζςματα, τα μζλθ τθσ ομάδασ ζκριναν ότι θ δράςθ ακολουκεί τθν
προγραμματιςμζνθ πορεία και ότι δεν είναι αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ και αλλαγζσ ςτθ
διαδικαςία.
Η Σελικι Αξιολόγθςθ πραγματοποιικθκε από τθν ομάδα μετά τθν ολοκλιρωςθ όλων
των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων και πιο ςυγκεκριμζνα ςτισ 14 Ιουνίου 2012. υνεκτιμικθκαν
τα αποτελζςματα τθσ ενδιάμεςθσ αξιολόγθςθσ, τα δεδομζνα που καταγράφθκαν ςτο
θμερολόγιο τθσ ομάδασ, ο βακμόσ ςτον οποίο προζκυψε τράπεηα υλικοφ ςε ζντυπθ και
θλεκτρονικι μορφι και το ποςοςτό ςυμμετοχισ των εκπαιδευτικϊν. τθ τελευταία αυτι φάςθ
τθσ δράςθσ κρίκθκε ότι θ υλοποίθςθ του προγράμματοσ ιταν ςφμφωνθ με τα προκακοριςμζνα
ποςοτικά και ποιοτικά κριτιρια επιτυχίασ και ότι ςε μεγάλο βακμό επετεφχκθςαν οι ςτόχοι που
τζκθκαν από τθν αρχι. Πιο ςυγκεκριμζνα:


Η ςυμμετοχι των εκπαιδευτικϊν ςτθν ενδοςχολικι επιμόρφωςθ. Η ςυμμετοχι του
προςωπικοφ ςτισ επιμορφωτικζσ ςυναντιςεισ υπιρξε μεγάλθ, περίπου 70 - 80 % του
ςυνόλου των διδαςκόντων, ποςοςτό ιδιαίτερα ικανοποιθτικό λαμβάνοντασ υπόψθ το
γεγονόσ ότι οι δράςεισ λάμβαναν χϊρα μετά το πζρασ του κανονικοφ ωραρίου και ότι
πολφ ςυνάδελφοι προςζφεραν τισ υπθρεςίεσ του και ςε άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ.



Η

δθμιουργία

και

αξιοποίθςθ

του

επιμορφωτικοφ

υλικοφ.

Η

δθμιουργία

ικανοποιθτικοφ ποιοτικά και ποςοτικά υλικοφ μζςα από τισ ςυναντιςεισ, αποτζλεςε
πθγι πλθροφόρθςθσ και γνϊςθσ τόςο ςε κεωρθτικό όςο και ςε πρακτικό επίπεδο και κα
αποτελζςει μελλοντικά βοθκθτικό εργαλείο ςτα χζρια των ςυμμετεχόντων και των
εκπαιδευτικϊν που κα βρεκοφν ςτο ςχολείο ςε επόμενεσ περιόδουσ.


Σο αίςκθμα επάρκειασ και ικανοποίθςθσ των ςυμμετεχόντων. Ιδιαίτερθ ςθμαςία για τθ
κετικι ζκβαςθ του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ είχε θ ανατροφοδότθςθ (feedback)
από τουσ ίδιουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Η ικανοποίθςθ από τισ δραςτθριότθτεσ ιταν
μεγάλθ όπωσ και θ εκτίμθςθ ότι αιςκάνονται πιο ενθμερωμζνοι και ζτοιμοι να
αςκιςουν τα κακικοντά τουσ.

Ζχοντασ αυτά ωσ δεδομζνα αυτά μποροφμε να ποφμε ότι επετεφχκθςαν ςε ςθμαντικό
βακμό και οι ςτόχοι που είχαν τεκεί εξ αρχισ, δθλαδι:
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Η δθμιουργία και ςφςφιγξθ των ςχζςεων με παιδαγωγικοφσ και επιςτθμονικοφσ
φορείσ, μζλθ των οποίων ςυμμετείχαν ςτθ δράςθ ωσ εξωτερικοί επιμορφωτζσ,



Η καλλιζργεια ςυνεργατικϊν πρακτικϊν και θ ενίςχυςθ των δεςμϊν τθσ ομάδασ,



Η εμπζδωςθ του αιςκιματοσ ςυλλογικισ κυριότθτασ τθσ διαδικαςίασ,



Η παροχι πλθροφόρθςθσ και κακοδιγθςθσ πάνω ςε κζματα πρϊτθσ προτεραιότθτασ,



Η βελτίωςθ τθσ επιςτθμονικισ κατάρτιςθσ και θ εξζλιξι των μελϊν του προςωπικοφ,



Η εφαρμογι των παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και των επιςτθμονικϊν προςεγγίςεων που
προζκυψαν από τθν επιμόρφωςθ ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία και ςτθν αντιμετϊπιςθ
προβλθματικϊν καταςτάςεων.

Μζςα από τθν υλοποίθςθ του ςυγκεκριμζνου ςχεδίου δράςθσ δθμιουργικθκε κετικι,
αμφίδρομθ αλλθλεπίδραςθ με δείκτεσ όπωσ οι ςχζςεισ μεταξφ του προςωπικοφ του ςχολείου, οι
ςχζςεισ μεταξφ του προςωπικοφ και των μακθτϊν, θ ποιότθτα των παρεμβάςεων και θ
ανάπτυξθ του προγράμματοσ με βάςθ τισ ειδικζσ εκπαιδευτικζσ ανάγκεσ των μακθτϊν.
Από τθν άλλθ δεν πρζπει να παραλείψουμε τα προβλιματα που ςυνάντθςε θ ομάδα
τόςο ςτο αρχικό ςτάδιο υλοποίθςθσ και που αναφζρκθκαν ςε προθγοφμενεσ ενότθτεσ όςο και
κατά τθ διάρκεια τθσ δράςθσ και πιο ςυγκεκριμζνα: τθ ςωματικι και ψυχολογικι επιβάρυνςθ
των ςυμμετεχόντων εκπαιδευτικϊν από τισ επιπλζον του κανονικοφ ωραρίου ϊρεσ παραμονισ
ςτο ςχολείο, τον ακριβι προγραμματιςμό μερικϊν δράςεων λόγω των ζκτακτων υποχρεϊςεων
των εξωτερικϊν επιμορφωτϊν και τισ δυςκολίεσ ςτον κακοριςμό των ςυναντιςεων τθσ ομάδασ
δράςθσ λόγω προςφοράσ υπθρεςιϊν από μζλθ τθσ ςε διαφορετικά ςχολεία.

υμπεραςματικά, θ ανάπτυξθ και εφαρμογι ςυςτθματικϊν πρακτικϊν επιμόρφωςθσ
αποδείχκθκε επιτυχθμζνθ, θ κακιζρωςθ τουσ όμωσ χρειάηεται ςίγουρα μεγάλθ προςπάκεια. Σο
ίδιο το ςχολείο ωσ οργανιςμόσ και οι εκπαιδευτικοί ωσ μζλθ του οφείλουν να προάγουν τθ
βιωςιμότθτα τθσ ενδοςχολικισ επιμόρφωςθσ και να διατθριςουν τισ ςυνκικεσ ενςωμάτωςθσ
και αξιοποίθςθσ του υλικοφ τθσ ςτο διδακτικό τουσ ζργο.

1. Εκπαιδευτικό υλικό, που παρήχθη ςτο πλαίςιο τησ δράςησ και μπορεί και κατά την
εκτίμηςη του ςχολείου μπορεί να αξιοποιηθεί από άλλεσ ςχολικζσ μονάδεσ (πχ.
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εςωτερικόσ κανονιςμόσ του ςχολείου, διεφθυνςη ιςτοςελίδασ, πρόγραμμα επιμόρφωςησ,
ερωτηματολόγια, φφλλα εργαςίασ κλπ.)

Επιμορφωτικό σλικό 1ης Ομάδας
Καηά ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πξνζθέξζεθε από ηνπο εθάζηνηε
επηκνξθσηέο ζην ζρνιείν θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο ζεκαληηθό επηκνξθσηηθό πιηθό γηα
ελδνζρνιηθή ρξήζε, γηα ην όπνην όκσο δελ ππάξρεη ζρεηηθή έγθξηζε δεκνζηνπνίεζεο
ηνπ. Δμαίξεζε απνηειεί ην επηκνξθσηηθό πιηθό πνπ πξνζθέξζεθε από ηα κέιε ηεο
νκάδαο ηνπ ΚΔΚΥΚΑΜΔΑ Λέζβνπ αλαθνξηθά κε ηελ παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ θαη ην
νπνίν

αλαιπηηθόηεξα

ππάξρεη

ζηελ

παξαθάησ

http://epsl.gr/Υγεηνλνκηθή/73-Φξήζηκεο-πιεξνθνξίεο.
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ειεθηξνληθή

δηεύζπλζε:

