Greece - final results with open answers

Ηταν πολύ θεωρητικά
∆εν πιστεύω ότι παλαιότερα υπήρχαν προγράµµατα συνεχούς κατάρτισης
Ο περιορισµένος χρόνος για την κάλυψη πολλών θεµάτων. Τα σεµινάρια πολλές φορές δεν
σχετίζονταν µε καθηµερινές ανάγκες της δουλειάς µας
Στο παρελθόν, τολµώ να πω ότι δεν υπήρχαν καν µαθήµατα συνεχούς κατάρτισης. Από τη στιγµή που
η έννοια της δια βίου µάθησης απέκτησε ιδιάζουσα σηµασία στην ΕΕ, δεν άργησε η εµφάνιση των
πρώτων προγραµµάτων συνεχούς κατά ρτισης και στη Ελλάδα, τα οποία εξελίσσονται και γνωρίζουν
υψηλούς δείκτες ανάπτυξης στην εποχή µας.
Μειωµένη διαχείριση σχολείων προσχολικής εκπαίδευσης, ανυπαρξία προγραµµάτων κατάρτισης
ανώτρης διοίκησης
1. Ανυπαρξία µαθηµάτων κατάρτισης
2. µειωµένες πιθανότητες εισαγωγής σε προγράµµατα κατάρτισης
3. χρονοβόρα διαδικασία που δεν επιτρέπει παράλληλη εργασία ή άλλη ενασχόληση
Σε σχέση µε τα προηγούµενα πέντε χρόνια, η κατάσταση στη συνεχή εκπαίδευση έχει αλλάξει
δραστικά. παλαιότερα, πολύ απλά δεν υπήρχαν δυνατότητες συνεχούς κατάρτισης, ούτε προγράµµατα
δια βίου εκπαίδευσης, όπως τώρα.
δεν υπήρχε πρόνοια για ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόµων µε ειδικές ανάγκες.
Όταν αποφάσισα να ασχοληθώ µε τη συνεχή εκπαίδευση, οι ευκαιρίες εδώ στην Ελλάδα ήταν
µειωµένες και δεν εφάπτονταν ακριβώς στο τοµέα ενδιαφέροντός µου. στο εξωτερικό αντίθετα υπάρχει
πληθώρα τέτοιων µαθηµάτων κατάρτισης.
Ανεπαρκές θεσµικό πλαίσιο για την εισαγωγή ψυχολόγων για παρακολούθηση των παιδιών ακόµα και
στη προσχολική ηλικία που είναι οµόφωνα η πιο ευαίσθητη
Ανεπαρκής γνώση του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση µε αποτέλεσµα να παρέχονται
µέχρι και λαµθασµένη πληροφόρηση
∆εν υπάρχει συνοχή ή οργάνωση µεταξύ των διαφόρων πρωτοβουλιών κατάρτισης.
Τα ΚΕΚ δεν ενδιαφέρονται πολύ για την ποιότητα των µαθηµάτων. Τους ενδιαφέρει περισσότερα να
πάρουν την επιδότηση από το κράτος παρά να καταρτίσουν τους εκπαιδευόµενους.
Οι πρωτοβουλίες συνεχούς κατάρτισης κατά το παρελθόν ήταν ελάχιστες και προσανατολοσµένες σε
άλλους τοµείς εκτός της εκπαίδευσης
Η συνεχής κατάρτιση έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και λαµβάνει ολοένα και µεγαλύτερες
διαστάσεις. Παλαιότερα δεν υπήρχαν οι δυνατότητεςπου έχουµε σηµερα
Κατά το παρελθόν οιπρωτοβουλίες συνεχούς κατάρτισης ήταν ελάχιστες και όπου υπήρχαν γίνονταν
λαµβάνοντας υπόψη άλλες ευρωπαικές χώρες καθώς τα στοιχεία για την ελληνική πραγµατικότητα
ήταν ελλιπή. σήµερα η κατάσταση έχει βελτιωθεί σηµαντικά
∆εν παρέχονταν αρκετά κίνητρα για την επιδίωξη και τη συµµετοχή σε προγράµµατα συνεχούς
κατάρτισης
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Η έξτρα ώρες που αφιέρωνα σ'αυτήν
Ότι δεν είχα συνεχή κατάρτιση
Η συνεχής κατάρτιση στη χώρα µας δεν είναι οργανωµένη και επιπλέον η αναγνώριση της άτυπης ή µη
επίσης εκπαίδευσης είναι ανύπαρκτη
Η κατάρτιση που παρέχεται είναι µέτρια και ανταποκρίνεται σε ένα αρχικό στάδιο κατάρτισης, δεν
µπαίνει εις βάθος στα θέµατα που ασχολείται και δεν είναι λεπτοµερής/διεξοδική.
<< < 1 > >>
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B5: Ποια ήταν η καλύτερη ή η πιο ενδιαφέρουσα εµπειρία στη συνεχή κατάρτιση που λάβατε τα τελευταία
χρόνια;
Total: 21
<< < 1 > >>
Respondent
αν και δεν έχει άµεση σχέση µε τη συνεχή εκπαίδευση, η καλύτερη εµπειρία ήταν ένα πρόγραµµα
κουκλοθέατρου που µετέφερε την Ιστορία του "Μικρού Πρίγκιπα" .
Σεµινάριο για παιδαγωγούς αφιερωµένο στην πολυπολιτισµική εκπαίδευση και το ρόλο της σήµερα
Λόγω του επαγγέλµατός µου, έχω παρακολουθήσει αρκετά προγράµµατα εκπαίδευσης
εκπαιδευτών, τα οποία ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες εξέλιξης στην εργασία µου.
Έχω κατά καιρούς συµµετάσχει σε αρκετά και θα ήταν λάθος να αναφερθώ µόνο σε ένα. θα
αναφέρε παρ'όλα αυτά ένα πρόγραµµα "∆ιοίκηση Σχολικών Μονάδων"
ένα τρίµηνο εκπαίδευσης που παρακολούθησα στο ΕΚΕΠΙΣ κατά τη διαδισκασία εισαγωγής στο
πίνακα εκπαίδευσης εκπαιδευτών
"Ευρωπαικές προοπτικές και εξελίξεις στη δια βίου εκπαίδευση"
το µεταπτυχικαό δίπλωµα στη Ειδική αγωγή
Ένα σεµινάριο εξελικτικής ψυχολογίας που παρακολούθησα λίγους µήνες πριν στο Πανεπιστήµιο
Πατρών
ηµερίδα µε θέµα "∆ιαφορετικές ψυχολογικές προσεγγίσεις σε διαφορετικές ηλικίες"
"Καινοτοµία στη διαχείριση εκπαιδευτικών ιδτυµάτων"
Ένα σεµινάριο 5 ηµερών µε θέµα τη διδακτική ικανότητα
Υπάρχουν καποίοι εκπαιδευτές που έχουν καλή γνώση του αντικειµενού τους
Με βοήθησε να βρώ δουλειά
Σίγουρα η επαφή µε τα ίδια τα παιδιά, όπου έχεις τη δυνατότητα να κάνεις πράξη και να εφαρµόσεις
τις γνώσεις σου
Η πρακτική µας εξάσκηση σε σχολεία πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης
Σίγουρα ένα σεµινάριο για την οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών µονάδων βάσει της οποίας
ανέλαβα τη διεύθυνση του σχολείου
Ένα σεµινάριο για παιδιά µετανάστες
Ειδική εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων
Κατάρτιση εξ αποστάσεως
Κανένα σχόλιο
όλα τα προγράµµατα δια βίου µάθησης παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον
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Γ3. Εδώ µπορείτε να διευκρινίσετε τις απαντήσεις σας. Εάν γράψατε "Άλλα", τι εννοούσατε;
Total: 7
Respondent
Ψυχολογία του παιδιού
Επικοινωνιακές δεξιότητες
γνώσεις Παιδικής ψυχολογίας και συναισθηµατικής νοηµοσύνης
Θεωρία κινήτρων, οµαδικό πνεύµα
Εδική αγωγή
Αν και µε καλύπτει η συγκρότηση οµάδας και διαχείριση συγκρούσεων και έντασης, θα ήθελα να
αναφερθώ στη σηµασία τέτοιων σεµιναρίων και προγραµµάτων στο τοµέα της παιδοψυχολογίας
εύρεση πόρων χρηµατοδότησης και ευρωπαικά προγράµατα
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Γ5. Εδώ µπορείτε να διευκρινίσετε τις απαντήσεις σας. Εάν γράψατε "Άλλα", τι εννοούσατε;
Total: 5
Respondent
Η Προσχολική εκπαίδευση είναι πολυποίκιλη, περιλαµβάνοντας πλήθος δραστηιορτήτων και
γνώσεων που πρέπει να κατέχουν οι εκπαιδευτικοί, καθώς και το πάθος τους για αυτή την εργασία
που θα πρέπει να επικοινωνήσουν στα παιδιά
διαπολυτισµική εκπαίδευση
Εξελικτική ψυχολογία και παροχή κινήτρων
Η θέση των γονέων, το ψυχολογικό τους υπόβαθρο και η σχέση τους µε τα παιδιά
πολιτισµική εκπαίδευση
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Γ6. Εδώ µπορείτε να πείτε περισσότερα για τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρά σας:
Total: 16
Respondent
τα ενδιαφέροντα µου άπτονται των τοµέων που αναφέρονται ανωτέρω και θα ήθελα να αναπτύξω
περισσότερες δεξιότητες σε τοµείς που άπτονται της παιδαγωγικής κατάρτθσης και γενικών
γνώσεων και ιδιαίτερα λογτεχνίας και ιστορίας
Πάντα µε ενδιέφερε ιδιαίτερα ο κόσµος της επιστήµης και φυσικής, µαθηµατικών. Είναι µια αγάπη
που προσπαθώ να περάσω στα παιδιά
Θα µε ενδιέφερε να αναπτύξω δεξιότητες που σχετίζονται µε τις καλλιτεχνικές ανησυχίες των
παιδιών όπως το θέατρο, η ζωγραφική, η µουσική ακόµα και η συγγραφή ιστοριών
Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο τοµέας της παιδοψυχολογίας, που πιστεύω έχει πολλά να πρσφέρει στη
προσχολική αγωγή όπου τα παιδιά καλούνται να λάβουν τις βάσεις για ανάπτυξη της
προσωπικόηττας και των δεξιοτήτων.
Προσωπικά µε ενδιαφέρουν "εναλλακτικές" ή µοντέρνες µέθοδοι εκπαίδευσης, που προέρχονται
από τη τέχνη και τη δηµιουργική έκφραση των παιδιών (µουσική, θέατρο, λογοτεχνία). Θα ήθελα
να δω πιο συνειδητοποιηµένες προσπάθειες ανάπτυξης τέτοιων κινήτρων στους εκπαιδευτικούς
που θα µπορέσουν να τα µεταφέρουν στα παιδιά.
Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα και έχω συµµετάχει σε αρκετά προγράµµατα διαπολιτισµικής εκπαίδευσης
και εκπαίδευσης παιδιών µεταναστών, θα ήθελα πολύ να δηµιουργηθεί και στη περιοχή µας, την
Αχαια, σχολείο διαπολιτισµικής εκπαίδευσης καθώς υπάρχουν ανάγκες.
Καθώς είµαι εκπαιδευτικός σε σχολείο ειδικής αγωγής, ταενδιαφέροντα µου κινούνται στο χώρο
της εκπαίδευσης παιδιών µε ειδικές ανάγκες (κινητικές, µαθησιακές δυσκολίες). θα ήθελα να
ασχοληθώ περισσότερο µε µορφές έκφρασης αυτών των παιδιών µέσω της τέχνης.
συµπληρώνοντας το ερωτηµατολόγιο αυτό, παρατηρώ ότι δεν έχω ασχοληθεί καθόλου µε τις
διοικητικές και οργανωτικές πτυχές της απασχόλησης στο τοµέα της προσχολικής εκπαίδευσης.
πιστεύω πως θα είναι το επόµενο θεµατικό πεδίο µε το οποίο θα ασχοληθώ
Λόγω της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας µε ενδιαφέρει πολύ ο τοµέας ης
νευροπαιδοψυχολο΄γιας καιοι κληρονοµικές ψυχολογικές δυσλειτουργίες
∆ιαχειριστικές ικανότητες
Σίγουρα όλα τα προαναφερόµενα εµπίπτον στους τοµείς δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντος µας
και ιδιαίερα ο τοµέας της αναπτυξιακής ψυχολογίας και ψυχοθεραπείας
Νέες τάσεις στη διαχείριση και διοίκηση εκπαιδευτικών µονάδων είναι ένα νέο θέµα που απασχολεί
την εκπαιδευτική κοινότητα και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, θα µε ενδιέφερε διαίτερα.
Θα µε ενδιέφερε να ασχοληθώ περισσότερο µε τη διαπολιτισµική εκπαίδευση και παιδιά από άλλες
χώρες
όσον αφορά τα δικοικητικά µεγάλο ενδιαφέρον έχει: η διαχείριση ποιότητας για εκπαιδευτικά
ιδρύµατα, πράγµα που δεν υφίσταται στη χώρα µας και όσον αφορά παιδαγωγικές πτυχές της
κατάρτισης, για τισ µικρές ηλικίες ιδιαίτερη σηµασία έχει η µάθηση µέσω του παιχνιδιού και η
πολιτιστική εκπαίδευση µέσω των τεχνων
Να βελτιώσω τη θέση και τις αποδοχές µου είναι ένα σοβαρό κίνητρο.
Σίγουρα υπάρχουν κίνητρα και ενδιαφέροντα για όλα τα προαναφερθέντα. Το θέµα όµως της
έλλειψης χρόνου και προγραµµάτων
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∆2. Ποια είναι τα πιο προκλητικά θέµατα στο µέλλον για τη συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση; Παρακαλώ
πείτε εδώ περισσότερα για τις απόψεις σας!
Total: 19
<< < 1 > >>
Respondent
δυστυχώς όλα, µας απασχολούν και θα συνεχίσουν να µασ απασχολούν καθώς η κατάσταση
επιδεινώνεται. υπάρχουν όµως και άλλα που θα µπορούσαµε να προσθέσουµε όπως παιδική βία
και κακοποίηση
Θέµατα που σχετίζονται µε την προστασία των παιδιών σήµερα από τους ενήλικες,
συµπεριλαµβανοµένων των γονέων που πολλές φορές συµπεριφέρονται µε βία στα παιδιά τους
Σίγουρα η αυξανόµενη γραφεικρατία αποτελεί γενικευµένο πρόβληµα στην Ελλάδα. Μεγαλύτερα
όµως προβλήµατα είναι η ένδεια, η ανεργία των οικογενειών και η απασχόληση σε περισσότερες
της µιας εργασίας, που δεν αφήνει χρόνο αξιοποίησης των οικογενειών µε τα παιδιά τους.
Όλα τα προαναφερόµενα είναιδυστυχώς θέµατα που απασχολούν την οικογένεια και κατ'επέκταση
το εκπαιδευτικό σύστηµα σε όλα τα επίπεδα! Η σχέση οικογένειας-σχολικού περιβάλλοντος, πρέπει
να ενισχυθεί, κατά την άποψή µου, και να υπάρχουν σύµβουλοι και εξειδικευµένοι ψυχολόγοι που
να παρακολουθούν τακτικά τα παιδιά.
Σίγουρα τα ενδοοικογενειακά προβλήµατα ειναι πολύ σηµαντικά και έχουν αρνητικό αντίκτυπο στη
ψυχοσύνθεση των παιδιών. Όµως η ικανότητα εµπλοκής µας σε φαινόµενα ένδειας, ανεργίας και
βίας είναι µειωµένη. το γνωστό ρητό "τα εν οίκω ουκ εν δήµω" ισχύει και σήµερα και ο αντίκτυπος
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αρνητικών συµπεριφορών δεν είναι ιδιαίτερα ορατός στα παιδιά αυτής της ηλικίας.
Μαθήµατα παιδικής µέριµνας και παγκοσµιοίηση, παράνοµη µετανάστευση και παιδί είναι θέµατα
που απασχολούν και θα συνεχίσουν να απασχολούν στο µέλλον. καθηµερινά βρισκόµαστε
αντιµέτωποι µε τέτοια θέµατα και τα παιδιά που έρχονται από άλλες χώρες και δικαίωµα στην
εκπαίδευση και τη µόρφωση.
Το ότι οι οικογένειες παιδιών µε ειδικές ανάγκες δεν έχουν τα εφόδια, τη κατάρτιση και τα µέσα να
αναπτύξουν τις ειδικές δεξιότητες παιδιών µε αναπηρίες (κινητικές ή/και διανοητικές), και ακόµα
χειρότερα αντιµετωπίζουν οικονοµικά πρβλήµατα χωρίς κρατική ενίσχυση και βοήθεια.
Η διεθνοποίηση µας ωθεί να τρέξουµε τις εξελίξεις στο τοµέα της εκπαίδευησς γενικά για να
προλάβαουµε και να φτάσουµε στο επίπεδο άλλων χωρών. κάτι τέτοι µπορεί να αποβεί εις βάρος
των παιδιών αν δε γίνει προσεκτικά και µε κοινό παρανοµαστή τη σωστή και ολοκληρωµένη
εκπαίδευση των παιδιών
Οιανίσχυρες οικογένειες και ακόµα πρισσότερο η πνευµατική ένδεια των οικογενειών είναι το πιο
ανησυχητικό φαινόµενο για µένα. Οικογένειες που δεν είναι σε θέση να µεταδώσουν αξίες και γενική
εκπαίδευσης στα παιδιά
όλα τα προαναφερόµαν δυστυχώς πλήττουν και αποτελούν µεγαλο πρόβληµα για την ανάπτυξη
της συνεχους επαγγελµατικής κατάρτισης αλλά της εν γένει εκπαίδευσης των παιδιών
Να γίνουν πιο πολλά µαθήµατα on-line.
σίγουρα το µέλλον της επαγγελµατικής κατάρτισης διαφαίνετα λαµπρό εφόσον αποτελεί
προτεραιότητα της ΕΕ. Με επισταµένη εργασία, πολλά θετικά µπορούν να προκύψουν από αυτό
∆εν έχω ασχοληθεί ίδιαίτερα µε θέµατα συνεχούς επαγγελµατικής κατάρτισης, αλλά ελπίζω να
υπάρχουν και στο µέλλον αντίστοιχες η περισσότερες δυνατότητες
Η αναγνώριση των προσόντων είναι ένα θέµα µείζονος σηµασίας στην Ελλάδα, καθώς σεµινάρια
δεν αναγνωρίζονται και έτσι οι νέοι εκπαιδευτικοί αποθαρρύνονται από τη παρακολούθησή τους
Η δυσκολία που αντιµετώπισα εγώ προσωπικά είναι η ένταξη στην αγορά εργασίας και η
µελλοντική αποκατάσταση. Εφόσον οι προοπτικές εργασίας µειώνονται, αντίστοιχα µειώνονται και
τα κίνητρα για συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση και πολλοί απόφοιτοι στρέφονται προς άλλα
επαγγέλµατα
Τα προβλήµατα που σχετίζονται µε την οικογένεια και τη κοιωνία είναι όλα εξίσου σηµαντικά και δε
µπορώ να ξεχωρίσω κάποιο
Πρώτα από όλα η πρακτική της συνεχούς κατάρτισης πρέπει να έχει πιο ευρεία εφαρµογή
όλα τα αναφερόµενα αποτελούν µάστιγα όχι τόσο για τη συνεχή επαγγελµατική κατάρτιση αλλά για
τον ίδιο το θεσµό της οικογένειας και κατ-επέκταση της κοινωνίας
Η ανώτατη εκπαίδευση εκπαιδευτών
<< < 1 > >>
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∆3: Νοµίζετε ότι ο παιδικός σταθµός και τα νηπιαγωγεία έχουν σχέση µεταξύ τους; Τι σκέφτεστε για τη
συνεργασία µεταξύ του σχολείου και του παιδικού σταθµού; Τί είδους εµπειρία έχετε στη χώρα σας για
αυτήν την συνεργασία;
Total: 21
<< < 1 > >>
Respondent
Σίγουρα έχουν σχέση, η οποίαν πρέπει να ενισχυθεί, χωρίς όµως να φορτώνουµε τα παιδιά µε
πρώιµες ανησυχίες και γνώσεις. Στόχος πρέπει να είναι η διασκέδαση και η κοινωνικοποίηση
Τα νηπιαγωγεία είναι το πρώτο στάδιο της εκπαιδευτικής βαθµόδας και κατά τη γνώµη µου θα
έπρεπε να είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση για να µπορούν τα παιδιά να εντάσονται οµαλά
στην πρωτοβάθµια εκπαιδευτική διαδικασία.
∆εν νοµίζω ότι υπάρχει στενή επαφή µεταξύ τους και θεωρώ ότι θα µπορούσαν να δουλεύουν µαζί
πιο στενά για τον εντοπισµό προβληµάτων της εργασίας µας και εντοπισµό προβληµάτων των
παιδιών
Σίγουρα σχετίζονται. Στην Ελλάδα συγκεκριµέναο παιδικός σταθµός είναι το πρώτο στάδιο
κοινωνικοποίησης του παιδιού πριν το σχολείο. Αν και δεν είναι απαραίτητο είναι γενικευµένο.
Ναι έχουν σχέση, χωρίς όµως να είµαι σε θέση να διακρίνω εάν αυτό είναι καλό ή όχι. πιστεύω ότι
ακολουθείται µια λογική σειρά που έχει σχέση µε τη κοινωνικοποίηση των παιδιών, από τη
προσχολική στη σχολική ηλικία.
Η προσχολική αγωγή είναι η πιο κρίσιµη περίοδος για τη πνευµατική και κοινωνική διάπλαση
τουπαιδιού. το πιο σηµαντικό µάθηµα που πρέπει να διδάσκονται οι εκπαιδευτικοί
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προσχολικήηλικίας είναι η ενεργοποίηση και παροχή κινήτρων στα παιδιά.
ειδικά σχολεία προσχολικής αγωγής, δυστυχώς δεν υπάρχουν στη περιοχή µας και θα ήθελα µε την
ευκαιρία αυτή να τονίσω αυτή την έλλειωη σε υποδοµές ακτάλληλες να δεχτούν παιδιά
προσχολικής ηλικίας µε ειδικές ανάγκες
Σίγουρα έχουν σχέση και εγώ θεωρώ ότι είναι το πρώτο στάδιο µιας διαδικασίας συνεχούς
εκπαίδευσης που είναι και το κύριο θέµα που πραγµατεύεται αυτό το ερωτηµατολόγιο. Η οµαλή
µετάβαση όµως από µια εκπαιδευτική βαθµίδα σε µια άλλη, είναι άλλο θέµα!
Παρότι η σχέση µεταξύ τους είναι ισχυρή και θα έπρεπε να τονιστεί, πιστεύω πως στη περίπτωση
µας (Στην Ελλάδα, δηλαδή) λειτουργούν ανεξάρτητα. είναι δύο δοµές αποκοµένες µεταξύ τους,
χωρίς πδίο συνεργασίας µεταξύ τους.
Σίγουρα έχουν σχέση, η οποί όµως δεν τονίζεται. Από τα νηπιαγωγεία όπου τα παιδιά
παίζουν,,περνάνε σε ένα χώρο που τα βοµβαρδίζουν µε πκληροφορίες που ίσως είναι ανέτοιµα να
δεχθούν, είναοι µεγάλη αλλαγή για αυτά.
Βέβαιως και έχουν σχέση! Ο ένα είναι η συνέχεια του άλλου. ∆υστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει
ιδιαίτερη συνεργασία.
Γίνουν βήµατα για µεγαλύτερη συνεργασία µεταξύ νηπιαγωγεία,
∆εν έχω σχηµατίσει γνώµη ακόµα
και τα δύο αποτελούν µέρος της προσχολικής αγωγής ή οποία αν και δεν είναι υποχρεωτική είναι
απαραίτητη για οικογένειες όπου δουλεύουν και οι δύο γονείς ή µονογονεικές οικογένειες. Σίγουρα
λοιπόν ο επιµορφωτικός της χαρακτήρας στη χώρα µας θα µπορούσε να ενισχυθεί σηµαντικά
Ναι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα ξεκινά µε τη παρακολούθηση σε παιδικούς σταθµούς και
αργότερα σε νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία. Αυτός ο δεσµός µεταξύ αυτών των δοµών στη
χώρα µας είναι άρρηκτος και πιστεύω πως λειτουργεί αρκετά καλά
∆εν έχουν ιδιαίτερη σύνδεση αν και θα έπερεπε, Ιδιαίτερα οι παιδικοί σταθµοί λειτουργούν
ανεξάρτητα ως αποκοµένες µονάδες, ενώ στη πρωτοβάθµια εκπαίδευση υπάρχει κάποια σχέση
Έχουν σχέση ή οποία όµως θα έπρεπε να ενισχυθεί καθώς η εµπειρία από τη χώρα µας έιναι ότι
στη συντριπτική πλεοψηφία τους τα παιδιά ακολουθούν αυτήν ακριβώς την εκπαιδευτική πορεία
Υπάρχει σχέση σε επίπεδο εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά όχι διοικητικών διαδικασιών και
διαχείρισης. πιστεύω πως θα έπρεπε να δηµιουργηθούν κάθετες και οριζόντιες δοµές συνεργασίας
µεταξύ τους
Είναι όλα στενά συνδεδεµένα. Στην περίπτωσή µου η συνεργασία είναι ΟΚ γιατί το σχολείο µου
είναι και παιδικός σταθµός
Ναι σίγουρα έχουν σχέση, αλλά δεν είµαι σε θέση να επεκταθώ στο θέµα κάθως είµαι καθηγήτρια
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Υπάρχει αρρηκτη συνεργασία µεταξύ τους
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Η6. Προκειµένου να αναπτυχθεί περαιτέρω η συνεχής κατάρτιση, τα αιτήµατά µου προς τα εκπαιδευτικά

ιδρύµατα και κέντρα εκπαίδευσης είναι τα ακόλουθα:
Total: 18
<< < 1 > >>
Respondent
Συνεχής ροή προγραµµάτων που επιτρέπει τη κατάδειξη νέων αναγκών και τάσεων που
προκύπτουν, καθώς και προγράµατα που περολαµβάνουν µεθόδους επίλυσης προβληµάτων και
συγκρούσεων
Συζήτηση µε τους παιδαγωγούς και φορείς. Αξιολόγηση των αναγκών µας
∆ιερεύνηση νέων αναγκών που προκύπτουν, καθορισµός νέων στόχων, καλών πρακτικών, διεθνείς
πρωτοβουλίες, κλπ.
Νέα προγράµµατα, πλήθος προραµµάτων και δικαίωµα επιλογής κατεύθυνσης, προσιτά σε όλους
και ευέλικτα ωράρια
∆ιερεύνηση των ειδικών αναγκών εκπαίδευσης παιδιών µεταναστών και αναζήτηση τρόπων
προσέλκυσής τους στα σχολεία από τη προσχολική ηλικία
Ειδικές εγκαταστάσεις και µέσα κατάρτισης ατόµων µε ειδικές ανάγκες, πρώτα για τους εκπαιδευτές
και µετά για τα ίδια τα παιδιά που λαµβάνουν τη κατάρτιση
προγράµµατα κατάρτισης που να βασίζονται σε πραγµατική έρευνα των αναγκών των παιδιών και
όχι των εκπαιδευτών για να είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν παιδιά που να προσφέρονται δωρεάν και
σε ωράρια προσιτά.
συνεχής κατάρτιση ηοποία να είναι αναγνωρισµένη σε εθνικό καταρχήν πλαίσιο
διασφάλιση ποιότητας εκπαιδευτικής διαδικασίας
Να υπάρχουν σεµινάρια κατάρτιση µε κρατική χρηµατοδότηση και να γίνουν απόγευµα ή βράδυ.
Να υπάρχει περισσότερη επαφή και οργάνωση έτσι ώστε οι ανάγκες για κατάρτιση να ικανοποιηθούν
εγκαίρως.
Ανάπτυξη προγραµµάτων που θα παρακολουθούνται από επαγγελµατίες, γονείς και παιδιά
ξεχωριστά µε µαθήµατα που θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και ανανεωµένα
∆εν είµαι σε θέση να θέσω αιτήµατα, σίγουρα όµως βελτιώσεις στα υπάρχοντα προγράµµατα
µπορούν να γίνουν και είναι επιθυµητές και απαραίτητες, κατά το "συνεχή κατάρτιση" πρέπει να
υπάρχει και "συνεχή αναβάθµιση/ανάπτυξη".
Στη περιοχή µας τα τµήµατα είναι λίγα και περιορισµένος αριθµός µαθητών.Άρα θα πρότεινα τη
σύσταση τµηµάτων βασισµένα σε πραγµατικές ανάγκες που θα προκύπτουν από έρευνα καταρχήν
σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύµατα
Πρωταρχικό αίτηµα είναι η αναγνώριση τέτοιων µαθηµάτων συνεχούς κατάρτισης από τον ΑΣΕΠ και
η δυνατότητα χρήσης τους ως αποκτηθέντα προσόντα σε διαγωνιµούς.
Η ανάπτυξη προγραµµάτων για ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ και ηλεκτρονική εκπαίδευση η οποία
κερδίζει συνεχώς έδαφος
Καλύτερη οικονοµική διαχείριση των υπαρχόντων προγραµµάτων και ανέυρεση επιπλέον πόρων
Αναβαθµισµένη ποιότητα συνεχούς κατάρτισης
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