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Πιλοτική Εφαρμογή των Προγραμμάτων Σπουδών & Υποστηρικτές ενέργειες
1.

Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:

Στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών»
εκπονήθηκαν τα νέα προγράμματα σπουδών (ΠΣ) υποχρεωτικής εκπαίδευσης
(νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου), σύμφωνα με τις αρχές του Νέου Σχολείου. Κρίνεται
σκόπιμο, πριν γενικευτεί η εφαρμογή τους, να γίνει προηγουμένως μια ευρείας έκτασης
πιλοτική εφαρμογή. Στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) –
Πιλοτική Εφαρμογή» και για την επίτευξη των στόχων της προβλέπεται:
(α) να γίνει στοχευμένη επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων με την πιλοτική
εφαρμογή (εκπαιδευτικών, διευθυντών σχολικών μονάδων, εκπαιδευτών
εκπαιδευτικών, Σχολικών Συμβούλων),
(β) να γίνει ευρείας έκτασης πιλοτική εφαρμογή των νέων Π.Σ. σε επιλεγμένες σχολικές
μονάδες «πιλοτικά» σχολεία» (νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια).
(γ) να εξασφαλιστεί η παρακολούθηση και υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών,
ώστε άμεσα να καλύπτεται οποιαδήποτε ανάγκη παρουσιάζεται και να επιλύονται
τυχόν προβλήματα που προκύπτουν. Τα πιλοτικά σχολεία θα έχουν τη δυνατότητα
ανατροφοδοτικής επικοινωνίας.
(δ) να γίνει εκτενής χρήση της εσωτερικής διαμορφωτικής αξιολόγησης καθώς και
εξωτερική αξιολόγηση, ώστε να παρακολουθηθεί η πορεία και η αποτελεσματικότητα
της εισαγωγής του συνόλου των νέων Π.Σ.
Η καταγραφή και η επεξεργασία του συνόλου των δεδομένων που θα προκύψουν από τις
διαδικασίες της πιλοτικής εφαρμογής θα επιτρέψουν την εξαγωγή συμπερασμάτων για την
τελική διαμόρφωση και των Προγραμμάτων Σπουδών καθώς και του απαραίτητου
διδακτικού υλικού, με στόχο την αποτελεσματικότερη γενίκευση της εφαρμογής τους.
2.

Υποστηρικτές ενέργειες της Πιλοτικής Εφαρμογής

Για την υποστήριξη των πιλοτικών σχολικών μονάδων, των Στελεχών Εκπαίδευσης και των
εκπαιδευτικών προβλέπονται οι παρακάτω υποστηρικτικές ενέργειες:
1.

Ανάρτηση υποστηρικτικού υλικού (Ωρολόγια Προγράμματα, Προγράμματα Σπουδών
νηπιαγωγείου, δημοτικού & γυμνασίου, Οδηγοί για τους εκπαιδευτικούς των
αντίστοιχων μαθημάτων), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του «Ψηφιακού Σχολείου»
http://digitalschool-3.minedu.gov.gr/info/newps.php
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2.

Διεξαγωγή Ημερίδας Ενημέρωσης με τίτλο: «Το Νέο Σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών και η
Πιλοτική Εφαρμογή του» το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011, στην Αθήνα.

3.

Υλοποίηση στοχευόμενης Επιμόρφωσης για τις ανάγκες της Πιλοτικής Εφαρμογής για
τα Στελέχη της Εκπαίδευσης και τους Επιμορφωτές που θα εκπαιδεύσουν τους
εκπαιδευτικούς των Πιλοτικών Σχολείων. Συγκεκριμένα θα επιμορφωθούν:

4.

•

Οι Διευθυντές των Πιλοτικών Σχολικών Μονάδων στο τέλος Σεπτεμβρίου- αρχές
Οκτωβρίου για 3 ημέρες, 21 ώρες συνολικά (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή).

•

Οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης των Περιφερειών, 3 ημέρες- 21 ώρες συνολικά, αφού
ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των Σχολικών Συμβούλων.

•

Οι Επιμορφωτές, που θα επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς των Πιλοτικών
Σχολικών μονάδων όλων των ειδικοτήτων, για 3 ημέρες, 21 ώρες συνολικά. Η
επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις Αρχές Οκτωβρίου 2011.

Υλοποίηση στοχευόμενης Επιμόρφωσης για τις ανάγκες της Πιλοτικής Εφαρμογής, για
τους εκπαιδευτικούς των Πιλοτικών Σχολικών μονάδων όλων των ειδικοτήτων. Η
επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί στα κατά τόπους Π.Ε.Κ. σε τρεις Φάσεις:
•
•
•

Α΄ Φάση: 3 ημέρες (3 ημ X 7 ώρες = 21 ώρες), το χρονικό διάστημα τέλος
Οκτωβρίου – μέσα Νοεμβρίου.
Β΄ Φάση: 3 ημέρες (3 ημ X 7 ώρες = 21 ώρες), το χρονικό διάστημα Ιανουάριος –
Φεβρουάριος 2012.
Γ΄ Φάση: 3 ημέρες (2 ημ X 7 ώρες = 14 ώρες), το χρονικό διάστημα Απρίλιος
2012 .

5.

Προβλέπεται ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας pilotiki@iep.edu.gr των
εκπαιδευτικών, των Διευθυντών των Πιλοτικών Σχολικών Μονάδων και γενικότερα των
Στελεχών της Εκπαίδευσης που εμπλέκονται στην Πιλοτική Εφαρμογή των νέων
Προγραμμάτων Σπουδών με τους Υπευθύνους του Έργου. Οποιαδήποτε άλλη
επικοινωνία δεν αποτελεί μέρος της διαδικασίας υποστήριξης. Θα ενημερωθείτε
σύντομα για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής αυτής διεύθυνσης.

6.

Προβλέπονται διαδικασίες ενδοσχολικής παρακολούθησης και υποστήριξης των
εκπαιδευτικών των Πιλοτικών Σχολικών Μονάδων. Συγκεκριμένα:
• Θα υπάρχει μία πενταμελής ομάδα εμπειρογνωμόνων για κάθε διδακτικό
αντικείμενο/μάθημα και για κάθε επίπεδο εκπαίδευσης, η οποία θα προέρχεται από
τους επιμορφωμένους επιμορφωτές, όπου κάθε μέλος θα αναλάβει την
παρακολούθηση-υποστήριξη, με επιτόπιες επισκέψεις συγκεκριμένων σχολικών
μονάδων.
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Η γνώμη και η εμπειρία των εκπαιδευτικών από την Πιλοτική Εφαρμογή, θα αποτελέσει
χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση των νέων Προγραμμάτων Σπουδών πριν από τη
γενίκευση της εφαρμογής τους. Η ενέργεια αυτή κρίνεται σημαντική για την αξιολόγηση του
νέου Προγράμματος Σπουδών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων της Πιλοτικής Εφαρμογής είναι η
υποστήριξη μέσα από τους ρόλους τους: των Διευθυντών των πιλοτικών σχολικών
μονάδων, των Σχολικών Συμβούλων & των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης, των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών.

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πράξης

Χρήστος Δούκας, Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
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