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Άξονες Προτεραιότητας:
ΑΠ 1: Αναβάθµιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της
κοινωνικής ενσωµάτωσης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης
ΑΠ 2: >> στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
ΑΠ 3: >> στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου
ΑΠ 7: Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες
Σύγκλισης
ΑΠ 8: >> στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου
ΑΠ 9: >> στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
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(µετέπειτα: Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

∆οµή της Παρουσίασης
1.

Το αντικείµενο της αξιολόγησης

2.

Μεθοδολογία αξιολόγησης

3.

Παραδοτέα

4.

Παρουσίαση των αποτελεσµάτων της αξιολόγησης

5.

∆ιαπιστώσεις- Συµπεράσµατα για το Θεσµό των
ΚΠΕ
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1. Αντικείµενο Αξιολόγησης
Εργασίες και παραδοτέα ανά οµάδα Περιφερειών:.
1. Αξιολόγηση των Πράξεων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης (ΑΠ 1 &7)
2. Αξιολόγηση των Πράξεων στις 3 Περιφέρειες Σταδ. Εξ. (ΑΠ 2 &8)
3. Αξιολόγηση των Πράξεων στις 2 Περιφέρειες Σταδ. Εισ. (ΑΠ 3 &9)

Ενότητες αξιολόγησης :
1η Ενότητα: γεωγραφική θέση, κτιριακή υποδοµή, υλικοτεχνικός εξοπλισµός
2η Ενότητα: εκπαιδευτικές- επιµορφωτικές- ενηµερωτικές δράσεις σε
µαθητές και ενήλικες (προγράµµατα)
3η Ενότητα: αξιολόγηση ανθρώπινου δυναµικού
4η Ενότητα: αξιολόγηση των ενεργειών προβολής και διάχυσης του έργου
των ΚΠΕ- αξιολόγηση συνεργασιών
5η Ενότητα: αξιολόγηση του Ε.Ι.Ν σε σχέση µε τη συνεργασία του µε τα
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ΚΠΕ

2. Μεθοδολογία Αξιολόγησης
I.

Οριστικοποίηση- κατόπιν διαβούλευσης (ΕΙΝ, ΥΠ∆ΒΜ, Σύµβουλος)τριών τύπων Ερωτηµατολογίων, κατά οµάδα στόχου:
1.

Υπεύθυνοι ΚΠΕ

2.

Μέλη Παιδαγωγικής Οµάδας ΚΠΕ

3.

Επιµορφωθέντες Εκπαιδευτικοί

II.

Αποστολή Ερωτηµατολογίων στις οµάδες στόχου

III.

Συµπλήρωση Ερωτηµατολογίων από τα µέλη των οµάδων στόχου

IV.

∆ιαµόρφωση κριτηρίων αξιολόγησης

V.

Εισαγωγή στοιχείων σε βάση δεδοµένων- επεξεργασία- εξαγωγή
αποτελεσµάτων

VI.

Συγκέντρωση στοιχείων σε επί τόπου επισκέψεις σε (5) ΚΠΕ
(Παρενέστι ∆ράµας, Λιθακιά Ζακύνθου, Ελευθερίου Κορδελιού,
Στυλίδας, Καστοριάς0

VII.

Αξιολόγηση αποτελεσµάτων- Αποτύπωση σε Εκθέσεις
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3. Παραδοτέα (1/3)
Εκθέσεις
Αναλυτικά Αποτελέσµατα Επεξεργασίας Ερωτηµατολογίων από τη
Βάση ∆εδοµένων
Έκθεση
1/Α

Περιεχόµενο Έκθεσης

Αφορά στα ΚΠΕ των

Αξιολόγηση στοιχείων 1ης 8 Περιφ. Σύγκλισης (ΑΠ1&
Ενότητας (γεωγραφική θέση, 7)
κτιριακή
υποδοµή,
υλικοτεχνικός εξοπλισµός)
Παραρτήµατα:
Π1 Κωδικοποίηση Χώρων
Π2. Κωδικοποίηση
Εξοπλισµού

1/Β

>>

3 Περιφ. Σταδ. Εξ. (ΑΠ 2 &8)

1/Γ

>>

2 Περιφ. Σταδ. Εισ. (ΑΠ3&9)
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3. Παραδοτέα (2/3)
Έκθεση
2/Α

Περιεχόµενο Έκθεσης
Αξιολόγηση στοιχείων 2ης
Ενότητας (εκπαιδευτικέςεπιµορφωτικέςενηµερωτικές δράσεις)

Αφορά στα ΚΠΕ των
8 Περιφ. Σύγκλισης (ΑΠ1& 7)

2/Β

>>

3 Περιφ. Σταδ. Εξ. (ΑΠ 2 &8)

2/Γ

>>

2 Περιφ. Σταδ. Εισ. (ΑΠ 3 &9)
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3. Παραδοτέα (3/3)
Έκθεση

Περιεχόµενο Έκθεσης

Αφορά στα ΚΠΕ των

3/Α

Αξιολόγηση στοιχείων 3ης, 4ης
και 5ης Ενότητας (ανθρώπινο
δυναµικό, ενέργειες
προβολής-διάχυσης Ε.Ι.Ν.)

8 Περιφ. Σύγκλισης (ΑΠ1& 7)

3/Β

>>

3 Περιφ. Σταδ. Εξ. (ΑΠ 2 &8)

3/Γ

>>

2 Περιφ. Σταδ. Εισ. (ΑΠ 3 &9)

Extra

∆ιαπιστώσειςΣυµπεράσµατα
1) Κατά Ενότητα
2) Για τον θεσµό των ΚΠΕ
Παραρτήµατα
Πίνακες αναλυτικών
αποτελεσµάτων

8 Περιφ. Σύγκλισης (ΑΠ1& 7)
3 Περιφ. Σταδ. Εξ. (ΑΠ 2 &8)
2 Περιφ. Σταδ. Εισ. (ΑΠ 3 &9)
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4. Παρουσίαση των
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης
1η Ενότητα: Γεωγραφικοί προσδιορισµοί, Κτιριακή –
Υλικοτεχνική υποδοµή / εξοπλισµός
α) Ορισµοί - Κριτήρια αξιολόγησης για:
α1) Γεωγραφικοί προσδιορισµοί
α2) Ιδιοκτησιακό καθεστώς
α3) Κτιριακή- Υλικοτεχνική υποδοµή και εξοπλισµός
β) Συµπεράσµατα- ∆ιαπιστώσεις 1ης Ενότητας
γ) Προτάσεις
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1η Ενότητα (υ/τ υποδοµή)
α) Ορισµοί - Κριτήρια αξιολόγησης
α1) Γεωγραφικοί Προσδιορισµοί
Γεωγραφικός Προσδιορισµός ΚΠΕ
Χωροθέτηση των ΚΠΕ σε Περιφερειακές Ενότητες
Χωροθέτηση των ΚΠΕ σε ∆ήµους
Γεωγραφικός Προσδιορισµός περιοχών εργασιών πεδίου
Χωροθέτηση περιοχών εργασιών πεδίου σε ∆ήµους
Χωροθέτηση περιοχών εργασιών πεδίου σε Περιφερειακές Ενότητες
Απόσταση περιοχών εργασιών πεδίου από τα ΚΠΕ-Κατάταξη σε κλίµακα
Χρόνος πρόσβασης στις περιοχές εργασιών πεδίου- Κατάταξη σε κλίµακα
Γεωγραφικός Προσδιορισµός Προστατευόµενων περιοχών/ Ιδιαίτερου
Φυσικού Κάλλους που χρησιµοποιούνται από τα ΚΠΕ
Απόσταση περιοχών εργασιών πεδίου από τα ΚΠΕ- Κατάταξη σε κλίµακα
Χρόνος πρόσβασης στις περιοχές εργασιών πεδίου- Κατάταξη σε κλίµακα
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1η Ενότητα (υ/τ υποδοµή)
α) Ορισµοί - Κριτήρια αξιολόγησης
α2) Ιδιοκτησιακό καθεστώς κτιρίων ΚΠΕ

ΕΙΝ
∆ήµοι
Τρίτοι φορείς
α3) Κτιριακή - Υλικοτεχνική Υποδοµή / εξοπλισµός
∆είκτες:

Αυτοτέλεια ΚΠΕ (συστέγαση)
Είδος, πλήθος, Αυτοτέλεια- Λειτουργικότητα χώρων
Έλλειψη τυποποίησης των προδιαγραφών του έργου των ΚΠΕ
Έλλειψη τυπολογίας
κατηγορία ΚΠΕ

χώρων-

εγκαταστάσεων-

εξοπλισµού

κατά

Αναλυτική καταγραφή & κωδικοποίηση κάθε χώρου και κάθε είδους
εξοπλισµού που αναφέρθηκαν στα συµπληρωµένα από τους Υ/ΚΠΕ
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Ερωτηµατολόγια

1η Ενότητα (υ/τ υποδοµή)
β) Συµπεράσµατα - ∆ιαπιστώσεις
β1) Γεωγραφικοί προσδιορισµοί
β.1.1. Γεωγραφικός Προσδιορισµός των ΚΠΕ
Σε κάθε Π.Ε. αντιστοιχεί 1 ΚΠΕ, πλην της Π.Ε. Αιτωλ/νίας (2 ΚΠΕ), της Π.Ε.
Κοζάνης (2 ΚΠΕ) και της Π.Ε. Φθιώτιδας (2 ΚΠΕ)
Κάθε ΚΠΕ βρίσκεται σε έναν ∆ήµο
β.1.2. Γεωγραφικός Προσδιορισµός Περιοχών εργασιών πεδίου
Αριθµός περιοχών εργασιών πεδίου

266

Χωροθέτηση
περιοχών
πεδίου σε ∆ήµους

εργασιών σε 1 ∆ήµο: τα πεδία 37 ΚΠΕ
σε 2 ∆ήµους: τα πεδία 6 ΚΠΕ
σε 2 ∆ήµους: τα πεδία 1 ΚΠΕ
Χωροθέτηση
περιοχών
εργασιών σε 1 Π.Ε.: τα πεδία 41 ΚΠΕ
πεδίου σε Περιφερειακές Ενότητες
σε 2 Π.Ε.: τα πεδία 2 ΚΠΕ
Απόσταση πεδίων από τα ΚΠΕ
0 - 5km: 103 πεδία
6 - 10km: 54 πεδία
11 - 20km: 49 πεδία
21 - 40km: 51 πεδία
> 41km: 7 πεδία
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1η Ενότητα (υ/τ υποδοµή)
β) Συµπεράσµατα - ∆ιαπιστώσεις
β1.3) Προστατευόµενες περιοχές / Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού
Κάλους (ΙΦΚ) που χρησιµοποιούνται από τα ΚΠΕ
Αριθµός περιοχών Ι.Φ.Κ.
143
Απόσταση περιοχών Ι.Φ.Κ. από 0 - 5km: 32 περιοχές
τα ΚΠΕ
6 - 10km: 25 περιοχές
11 - 20km: 26 περιοχές
21 - 40km: 44 περιοχές
> 41km: 13 περιοχές
β2) Ιδιοκτησιακό καθεστώς
Στο ΕΙΝ

10 ΚΠΕ

22,2%

Σε ∆ήµους

30 ΚΠΕ

66,6%

Σε
φορείς

τρίτους 5 ΚΠΕ

11,1%
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1η Ενότητα (υ/τ υποδοµή)
β) Συµπεράσµατα - ∆ιαπιστώσεις
β3) Κτιριακή- Υλικοτεχνική υποδοµή/ εξοπλισµός
1. Αυτοτέλεια ΚΠΕ: ∆υο ΚΠΕ συστεγάζονται µε Λύκεια (Ιεράπετρας, Μολάων)
2. Πλήθος και Αυτοτέλεια Χώρων

Χώροι γραφείων
Αυτοτελής χώρος Υπευθύνου
Αναπλ.
Αυτοτελής χώρος για την Π.Ο.
Αυτοτελής χώρος για Γραµµατεία
Αυτοτελής χώρος συνεδριάσεων
Βοηθητικοί χώροι γραφείων
Χώροι υποδοχής
Αυτοτελής
επισκεπτών
Αυτοτελής
διοίκησης

/ Σε 21 ΚΠΕ
Σε 31 ΚΠΕ
Σε 4 ΚΠΕ
Σε 5 ΚΠΕ
Σε 11 ΚΠΕ

χώρος

υποδοχής Σε 12 ΚΠΕ

χώρος

υποδοχής Σε 1 ΚΠΕ
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1η Ενότητα (υ/τ υποδοµή)
β) Συµπεράσµατα - ∆ιαπιστώσεις
Χώροι εκθεµάτων
Χώροι εκθεµάτων (διάδροµοι και αίθουσες)
Αυτοτελείς χώροι εκθεµάτων

Σε 9 ΚΠΕ
Σε 4 ΚΠΕ

Αίθ. Προβολών / Εκδηλώσεων / Σεµιναρίων / ∆ιδασκαλίας (ΠΕΣ∆)
Αυτοτελής χώρος ΠΕΣ∆

Σε 39 ΚΠΕ

Αυτοτελείς Αίθ. Εργασιών / ∆ραστηριοτήτων Σε 24 ΚΠΕ
Αυτοτελείς Αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων

Σε 9 ΚΠΕ

Αυτοτελής Χώρος Παρατήρησης & Έρευνας Σε 1 ΚΠΕ
Εργαστήρια
Σύνολο εργαστηρίων
Αυτοτελείς χώροι
∆εν διαθέτουν εξοπλισµό
Κανένα Εργαστήριο

61
46
2
εργαστήρια
12 ΚΠΕ
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1η Ενότητα (υ/τ υποδοµή)
β) Συµπεράσµατα - ∆ιαπιστώσεις
Βιβλιοθήκη
Αυτοτελής χώρος Βιβλιοθήκης
Μέτρια είναι η λειτουργικότητα
∆εν λειτουργεί ως δανειστική

20 ΚΠΕ
σε 9 ΚΠΕ
σε 9 ΚΠΕ

Εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ
∆εν διαθέτουν εγκαταστάσεις πρόσβασης ΑΜΕΑ στο 12 ΚΠΕ
ΚΠΕ
∆εν εξασφαλίζουν πρόσβαση των ΑΜΕΑ στις υπηρεσίες 16 ΚΠΕ
του ΚΠΕ
Ξενώνες
∆ιαθέτουν
19 ΚΠΕ
Ξενώνες
Μη λειτουργικοί
2 (1 υπό ανακαίνιση και 1 µη
ολοκληρωµένο)
Χώροι Εστίασης (Παρασκευαστήριο φαγητού και Τραπεζαρία)
∆ιαθέτουν οργανωµένους χώρους 10 ΚΠΕ
εστίασης
17
Μη αυτοτελείς
2

1η Ενότητα (υ/τ υποδοµή)
β) Συµπεράσµατα - ∆ιαπιστώσεις
Λοιποί Χώροι (Π)
Έχουν αναπτύξει λοιπούς χώρους

16 ΚΠΕ

Θέµατα Ασφαλείας (Π)
προβλήµατα ασφάλειας, σχετιζόµενα µε:

13 ΚΠΕ

• την κατάσταση των Υ/Τ υποδοµών
• έλλειψη προσωπικού φύλαξης

Θέµατα Υγιεινής (Π)
προβλήµατα υγιεινής, σχετιζόµενα µε:

13 ΚΠΕ

• την κατάσταση των Υ/Τ υποδοµών
• έλλειψη προσωπικού φύλαξης
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1η Ενότητα (υ/τ υποδοµή)
γ) Προτάσεις
Εξασφάλιση στέγης για ΚΠΕ που συστεγάζονται µε σχολεία
Βελτίωση εκσυγχρονισµός κτιριακών υποδοµών και εξοπλισµού
Εργαστηρίων
Χώρων φιλοξενίας και διαµονής

Βελτίωση εκσυγχρονισµός περιβάλλοντος χώρου
Βελτίωση
ενεργειακών
υποδοµών
∆υνατότητα τοποθέτησης Α.Π.Ε. Επειδή

και

εγκαταστάσεων-

οι δαπάνες για θέρµανση είναι

υπέρογκες (λόγω παλαιότητας των εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα δυσµενών καιρικών
συνθηκών για πολλούς µήνες), προτείνεται: 1) εγκατάσταση αυτονοµίας θέρµανσης, 2)
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στις σκεπές)
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1η Ενότητα (υ/τ υποδοµή)
γ) Προτάσεις
Αξιοποίηση υποδοµών - εξοπλισµού των ΚΠΕ από άλλους
φορείς (∆ήµους, ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης, ΑΕΙ κ.λπ.) για
εκπαιδευτικές – περιβαλλοντικές δραστηριότητες
Παραχώρηση µέσου µετακίνησης στα ΚΠΕ που δεν διαθέτουν
Τακτική βελτίωση υποδοµών, σύµφωνα µε την τεχνολογία
Αντικατάσταση παλαιών εποπτικών µέσων
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4. Παρουσίαση των
αποτελεσµάτων της αξιολόγησης
2η Ενότητα: Αξιολόγηση Προγραµµάτων και
∆ραστηριοτήτων των ΚΠΕ στη σχολική περίοδο 20102011
α) Κριτήρια αξιολόγησης για:
α1) Εκπαιδευτικό υλικό
α2) Προγ/τα που υλοποιήθηκαν από τα ΚΠΕ, που απευθύνονται σε µαθητές
α3) Επιµορφωτικά προγ/τα που υλοποιήθηκαν από τα ΚΠΕ, που απευθύνονται
σε εκπαιδευτικούς
α4) Θεµατικά ∆ίκτυα
α5) Επιµορφωτικά προγ/τα ∆ιά Βίου Μάθησης
β) Συµπεράσµατα- ∆ιαπιστώσεις 2ης Ενότητας
γ) Προτάσεις
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2η Ενότητα (Προγράµµατα)
α) Κριτήρια αξιολόγησης
α1) Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Υλικού
Τρία (3) επίπεδα:
Α) αξιολόγηση της παραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού, συνολικά
Β) αξιολόγηση του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού
Γ) αξιολόγηση του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού
Αξιολόγηση σε κάθε ένα επίπεδο: µε επιµέρους υποσύνολα
κριτηρίων, κατάλληλα σταθµισµένων
Τελική βαθµολογία ανά επίπεδο: ως άθροισµα των επιµέρους
σταθµισµένων βαθµολογιών.
Τελική (συνθετική) αξιολόγηση: από το άθροισµα των βαθµολογιών
των επί µέρους επιπέδων, κατόπιν στάθµισής τους µε Συντελεστές:
30% για τη συνολική βαθµολογία του επιπέδου Α,
35% για τη συνολική βαθµολογία του επιπέδου Β
35% για τη συνολική βαθµολογία του επιπέδου Γ.
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2η Ενότητα (Προγράµµατα)
α) Κριτήρια αξιολόγησης
α2) Αξιολόγηση Προγραµµάτων που απευθύνονται σε
µαθητές της α’ βάθµιας και β’ βάθµιας εκπαίδευσης
∆ύο (2) επίπεδα:
Α) αξιολόγηση των ποσοτικών στοιχείων
Β) αξιολόγηση των ποιοτικών στοιχείων
Αξιολόγηση: όπως α1.
Τελική –συνθετική- αξιολόγηση: από το άθροισµα των βαθµολογιών
των επί µέρους επιπέδων, κατόπιν στάθµισής τους µε Συντελεστές:
40% για τη συνολική βαθµολογία των ποσοτικών στοιχείων
60% για τη βαθµολογία των ποιοτικών στοιχείων
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2η Ενότητα (Προγράµµατα)
α) Κριτήρια αξιολόγησης
α3)
Αξιολόγηση
Εκπαιδευτικών

Προγραµµάτων

Επιµόρφωσης

Αξιολόγηση για κάθε βαθµίδα, ξεχωριστά, σε δύο (2) επίπεδα:
Α) αξιολόγηση των ποσοτικών στοιχείων των προγραµµάτων
Β) αξιολόγηση των ποιοτικών στοιχείων των προγραµµάτων

Αξιολόγηση όπως α1 (σε κάθε ένα επίπεδο, βαθµολογία ανά επίπεδο,
Τελική –συνθετική- αξιολόγηση: από το άθροισµα των βαθµολογιών των επί
µέρους επιπέδων, κατόπιν στάθµισής τους µε Συντελεστές:

• 30% για τη συνολική βαθµολογία των ποσοτικών στοιχείων των
επιµορφωτικών προγραµµάτων της α’ βάθµιας εκπαίδευσης
• 30% για τη συνολική βαθµολογία των ποσοτικών στοιχείων των
επιµορφωτικών προγραµµάτων της β’ βάθµιας, εκπαίδευσης
• 40% για τη βαθµολογία
προγραµµάτων

των

ποιοτικών

στοιχείων

των
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2η Ενότητα (Προγράµµατα)
α) Κριτήρια αξιολόγησης
α4) Αξιολόγηση Θεµατικών ∆ικτύων των ΚΠΕ
Αξιολογήθηκαν τα Θεµατικά ∆ίκτυα στα οποία συµµετείχαν τα ΚΠΕ, είτε
ως Συντονιστικά είτε ως µέλη.
Αξιολόγηση δοµηµένη σε έξι (6) οµάδες κριτηρίων.
Αξιολόγηση κάθε οµάδας κριτηρίων: µε επιµέρους υποσύνολα
κριτηρίων, κατάλληλα σταθµισµένων
Τελική βαθµολογία ανά οµάδα κριτηρίων: ως άθροισµα των
επιµέρους σταθµισµένων βαθµολογιών
25

2η Ενότητα (Προγράµµατα)
α) Κριτήρια αξιολόγησης
α5) Αξιολόγηση Προγραµµάτων ∆ΒΜ των ΚΠΕ που
απευθύνονται σε Ενήλικες
∆ύο (2) επίπεδα:
Α) αξιολόγηση των ποσοτικών των προγραµµάτων ∆ΒΜ
Β) αξιολόγηση των ποιοτικών στοιχείων των προγραµµάτων ∆ΒΜ
Αξιολόγηση όπως α1 (σε κάθε ένα επίπεδο, βαθµολογία ανά
επίπεδο, Τελική –συνθετική- αξιολόγηση: από το άθροισµα των
βαθµολογιών των επί µέρους επιπέδων, κατόπιν στάθµισής τους µε
Συντελεστές:
• 40% για τη συνολική βαθµολογία των ποσοτικών στοιχείων
• 60% για τη συνολική βαθµολογία των ποιοτικών στοιχείων των
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προγραµµάτων ∆ΒΜ.

2η Ενότητα (Προγράµµατα)
β) Συµπεράσµατα- ∆ιαπιστώσεις
Υλοποιήθηκαν:

Προγ/τ Για µαθητές Επωφ. Σχολικέ Εύρος γεωγραφικής
ς
α
µαθητές µονάδες
προέλευσης
της α’
225
33.499
1.046
1 – 6 Περιφ. 2 – 15 ∆ήµοι
βάθµιας
της β’
214
24.192
794
1 – 8 Περιφ. 4 - 21 ∆ήµοι
βάθµιας
Προγ/τα
95
85

Για
εκπαιδευτικούς
της α’βάθµιας
της β’βάθµιας

Επωφεληθέντες
εκπαιδευτικοί
2.990
2.299

Σύνολο
συµµετεχόντ
ων
19.913

Συµµετέχοντες
από 25 – 64 ετών

Προγ/τα

∆ΒΜ

194

για
ενήλικες

11.708
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2η Ενότητα (Προγράµµατα)
γ) Προτάσεις
Σχέση Προγραµµάτων ΚΠΕ µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα
των σχολείων
Συνολική ρύθµιση για ευέλικτο Αναλυτικό Πρόγραµµα στα σχολεία
Σύνδεση προγραµµάτων ΚΠΕ µε Αναλυτικό Πρόγραµµα σχολείων
Πληρέστερη ενηµέρωση στα σχολεία για την Π.Ε. και τα ΚΠΕ
Υποχρεωτική εκπόνηση περιβαλλοντικών προγραµµάτων στα
σχολεία
Υποχρεωτική παρακολούθηση περιβαλλοντικών προγραµµάτων
ΚΠΕ
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2η Ενότητα (Προγράµµατα)
γ) Προτάσεις
Είδος – ∆οµή των Προγραµµάτων των ΚΠΕ
Οµογενοποίηση προγραµµάτων στα ΚΠΕ
Ενιαίος κύκλος σεµιναρίων
Περισσότερα προγράµµατα / σεµινάρια
Λιγότερη θεωρία, περισσότερη εξοικείωση µε τη Φύση
Μεγαλύτερη διάρκεια προγραµµάτων
Περισσότερες δραστηριότητες υλοποιήσιµες στη σχολική τάξη
Περισσότερες δράσεις στο πεδίο
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2η Ενότητα (Προγράµµατα)
γ) Προτάσεις
Περιεχόµενο των Προγραµµάτων των ΚΠΕ
Περισσότερα θέµατα προγραµµάτων
Έµφαση στην Πρωτοβάθµια και στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση
Ενίσχυση των προγραµµάτων της ∆ΒΜ
Σύνδεση των προγραµµάτων µε τη ∆ΒΜ για βιώσιµη ανάπτυξη
Επέκταση της ∆ΒΜ σε κοινωνικές οµάδες και συλλόγους γονέων
Άνοιγµα των Κ.Π.Ε. στην τοπική κοινωνία µέσω συστηµατικής
επιµόρφωσης ενηλίκων, ξεκινώντας από περιβαλλοντικά ζητήµατα
τοπικού ενδιαφέροντος
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2η Ενότητα (Προγράµµατα)
γ) Προτάσεις
Μορφή των Προγραµµάτων
Υποχρεωτικά συγγράµµατα
Περιεχόµενο σεµιναρίου ίδιο µε τίτλο προγράµµατος
Επιµόρφωση µε βιωµατικό εργαστήρι στο πεδίο
Αξιοποίηση εµπειρίας
συλλογικών )

-καλών

πρακτικών

(ατοµικών

και

Λιγότερες, µικρότερης διάρκειας, πιο περιεκτικές & στοχευµένες
εισηγήσεις
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2η Ενότητα (Προγράµµατα)
γ) Προτάσεις
Συνεργασίες
ενίσχυση συνεργασίας των ΚΠΕ µε οµάδες µαθητών και ενηλίκων και µετά
την υλοποίηση των προγραµµάτων
συνεχής επαφή µε τις σχολικές οµάδες που επισκέπτονται τα ΚΠΕ
συνεργασία των ΚΠΕ µε ανάλογους θεσµούς στο εξωτερικό
συνεργασία των ΚΠΕ µε πανεπιστηµιακά και εκπαιδευτικά ιδρύµατα, φορείς
& επιστηµονικές ενώσεις για την υλοποίηση των προγραµµάτων
ενίσχυση των ∆ικτύων
συµµετοχή των µελών Π.Ο. σε ερευνητικά προγράµµατα
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4. Παρουσίαση των αποτελεσµάτων
της αξιολόγησης
3η , 4η, 5η Ενότητα: Ανθρώπινο ∆υναµικό, Συµβολή των ΚΠΕ στην
έρευνα για την Π.Ε. και τη διάχυση του έργου τους, Αξιολόγηση ΕΙΝ
3η Ενότητα (Ανθρώπινο ∆υναµικό)
α) Ορισµοί
β) Συµπεράσµατα- ∆ιαπιστώσεις
γ) Προτάσεις
4η Ενότητα (Συµβολή των ΚΠΕ στην έρευνα για την Π.Ε. και τη
διάχυση του έργου τους)
α) Ορισµοί
β) Συµπεράσµατα- ∆ιαπιστώσεις
γ) Προτάσεις
5η Ενότητα (Αξιολόγηση ΕΙΝ)
α) Ορισµοί
β) Συµπεράσµατα- ∆ιαπιστώσεις
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γ) Προτάσεις

3η Ενότητα (Ανθρώπινο ∆υναµικό)
α) Κριτήρια Αξιολόγησης
Αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναµικού των ΚΠΕ µε βάση τα κριτήρια:

Μέγεθος και σύνθεση της Παιδαγωγικής Οµάδας
Βαθµός εµπέδωσης της αίσθησης της οµάδας, συνεργατικότητα
Αποτελεσµατικότητα των διοικητικών υπηρεσιών
∆ιαφάνεια και αποτελεσµατικότητα στη διαχείριση των οικονοµικών
πόρων
Κλίµακα αξιολόγησης:
ΠΟΛΥ:
βαθµοί 4
ΑΡΚΕΤΑ: βαθµοί 3
ΜΕΤΡΙΑ: βαθµοί 2
ΛΙΓΟ:
βαθµοί 1
ΚΑΘΟΛΟΥ: βαθµοί µηδέν (0)
ΣΙΓΟΥΡΑ ΝΑΙ: βαθµοί 3
ΜΑΛΛΟΝ ΝΑΙ: βαθµοί 2
ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ: βαθµοί 1
ΣΙΓΟΥΡΑ ΟΧΙ: βαθµοί µηδέν (0)
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3η Ενότητα (Ανθρώπινο ∆υναµικό)
β) Συµπεράσµατα- ∆ιαπιστώσεις
Μέγεθος και σύνθεση της Π.Ο.
ΚΠΕ

Αρ. εκπ/κών
Α'/θµιας

Αρ. εκπ/κών
Β'/θµιας

ΣΥΝΟΛΟ

8 Περιφ.
Σύγκλισης
3 Περιφ. Σταδ. Εξ.
2 Περιφ. Σταδ. Εισ.
ΣΥΝΟΛΟ

40

77

117

25
8
73

48
12
137

73
20
210

Αρ. Μελών Π.Ο. ανά Μέσος Όρος ανά
ΚΠΕ
ΚΠΕ
8 Περιφ. Σύγκλισης
2–6
4,03
3 Περιφ. Σταδ. Εξ.
3–8
4,86
2 Περιφ. Σταδ. Εισ.
2-5
4,00
ΚΠΕ
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3η Ενότητα (Ανθρώπινο ∆υναµικό)
β) Συµπεράσµατα- ∆ιαπιστώσεις

ΚΠΕ

8 Περιφ.
Σύγκλισης
3 Περιφ. Σταδ. Εξ.
2 Περιφ. Σταδ.
Εισ.

Βαθµός
∆ιαφάνεια και
εµπέδωσης της Αποτελεσµατικ αποτελεσµατικότ
ότητα των
αίσθησης της
ητα στη
οµάδας,
διοικητικών
διαχείριση των
συνεργατικότητ
υπηρεσιών
οικονοµικών
α
πόρων
3-4

3,5 - 4

3,5 - 4

3,5 - 4

2-4

3-4

4

4

3
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3η Ενότητα (Ανθρώπινο ∆υναµικό)
γ) Προτάσεις
Αριθµός µελών Π.Ο.
Ανάγκη αύξησης του αριθµού των µελών των Π.Ο.
Αποχώρηση µελών - µη επαναπροκήρυξη θέσεων
µη έγκαιρη τοποθέτηση εκπαιδευτικών κατά την έναρξη της σχ. χρονιάς, λόγω
«παρατάσεως της θητείας» τους.
µη αξιοποίηση της δυνατότητας απόσπασης διαθέσιµου προσωπικού από την
Περιφερειακή ∆/νση

Ενίσχυση των ΚΠΕ των µεγάλων αστικών
εκπαιδευτικό προσωπικό
Χρήση κριτηρίων στελέχωσης των ΚΠΕ:

κέντρων

µε

στοιχεία του παραχθέντος και του παραγόµενου έργου
πληθυσµός των οµάδων στόχων
χρόνος παραγωγικής εργασίας ανά απασχολούµενο, µε βάση τα απολογιστικά
στοιχεία

Σε περίπτωση συγχώνευσης ΚΠΕ: απόσπαση εκπαιδευτικών
(τουλάχιστον 2)
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3η Ενότητα (Ανθρώπινο ∆υναµικό)
γ) Προτάσεις
Επιµόρφωση
Γενική ενδοϋπηρεσιακή
εκπαιδευτικών των ΚΠΕ

επιµόρφωση

των

νέων

Εξειδικευµένη επιµόρφωση των µελών των Π.Ο. σε
∆ΒΜ (Περιβαλλοντικός Γραµµατισµός)
∆ιαρκής επιµόρφωση των µελών των Π.Ο. σε θέµατα
αειφόρου ανάπτυξης και σε µεθοδολογίες εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης µαθητών και ενηλίκων
Πιστοποίηση προσόντων των µελών των Π.Ο. σε
∆ΒΜ
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3η Ενότητα (Ανθρώπινο ∆υναµικό)
γ) Προτάσεις
Εµπειρία
Για απόσπαση εκπαιδευτικών σε ΚΠΕ πρέπει να απαιτείται:
τουλάχιστον 10 έτη διδακτικής υπηρεσίας
η εκπόνηση τουλάχιστον 10 σχεδιών εργασίας στην
τάξης
η παρακολούθηση σεµιναρίων για την Π.Ε. αλλά και
για τα σχέδια εργασίας
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3η Ενότητα (Ανθρώπινο ∆υναµικό)
γ) Προτάσεις
Σύνθεση Π.Ο.
απαραίτητη η συµµετοχή εκπαιδευτικών
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στην Π.Ο.

της

απαραίτητη η καλή συνεργασία του/της Υπευθύνου
µε τα µέλη της Π.Ο.
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3η Ενότητα (Ανθρώπινο ∆υναµικό)
γ) Προτάσεις
Βοηθητικό Προσωπικό
Γραµµατειακή υποστήριξη: εξασφάλιση µόνιµης και
πλήρους απασχόλησης γραµµατειακής υποστήριξης
Καθαριότητα: µόνιµη υπηρεσία καθαριότητας µέσω
συνεργείου
Φύλαξη: πρόσληψη υπαλλήλων φύλαξης των κτηρίων
και τοποθέτηση συναγερµού
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4η Ενότητα (έρευνα, διάχυση του έργου)
α) Κριτήρια Αξιολόγησης
Αξιολογήθηκαν:
η επιστηµονική δραστηριότητα των µελών της Π.Ο.
(επιστηµονικές
δηµοσιεύσεις
σε
επιστηµονικά
περιοδικά, συµµετοχές σε συνέδρια, σεµινάρια), µε
Συντελεστή Βαρύτητας (Σ.Β.) 30%
ο βαθµός διάχυσης του έργου των ΚΠΕ και η
αποτελεσµατικότητα των χρησιµοποιούµενων µέσων,
µε Συντελεστή Βαρύτητας (Σ.Β.) 35%
οι συνεργασίες που ανέπτυξαν τα ΚΠΕ, σε τοπικό /
περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, µε
Συντελεστή Βαρύτητας (Σ.Β.) 35%
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4η Ενότητα (έρευνα, διάχυση του έργου)
β) Συµπεράσµατα- ∆ιαπιστώσεις
Επιστηµονική δραστηριότητα των µελών της Π.Ο.
∆ηµοσιεύσεις σε
επιστηµονικά
περιοδικά (ε.π.)
Πλήθος
Πλήθος
ε.π.
άρθρων

Συµµετοχές σε συνέδρια /
σεµινάρια (σ/σ)
Πλήθος σ/σ

Πλήθος
εισηγήσεων

8 Περιφ. Σύγκλισης

3

3

29

29

3 Περιφ. Σταδ. Εξ.
2 Περιφ. Σταδ. Εισ.
Σύνολο

6
2
11

7
2
12

51
24
104

56
38
123
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4η Ενότητα (έρευνα, διάχυση του έργου)
β) Συµπεράσµατα- ∆ιαπιστώσεις
Ιστοσελίδα στο ∆ιαδίκτυο
39 ΚΠΕ διαθέτουν ιστοσελίδα στο διαδίκτυο
Σε 12 ΚΠΕ η ιστοσελίδα δεν διαθέτει µετρητή
40
ΚΠΕ
παρέχουν
υπηρεσίες
προς
εκπαιδευτικούς και µαθητές µέσω ∆ιαδικτύου

τους
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4η Ενότητα (έρευνα, διάχυση του έργου)
β) Συµπεράσµατα- ∆ιαπιστώσεις
Χρήση ΜΜΕ

∆ΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ
κανένα Ραδιόφ Έντυπα Τηλεόρασ ∆/δικτυακά
ΜΜΕ
ωνο
ΜΜΕ
η
ΜΜΕ
16 ΚΠΕ
8 Περιφ. Σύγκλισης 4 ΚΠΕ 20 ΚΠΕ
5 ΚΠΕ
11 ΚΠΕ
7 ΚΠΕ
3 Περιφ. Σταδ. Εξ.
4 ΚΠΕ 9 ΚΠΕ
2 ΚΠΕ
5 ΚΠΕ
2 Περιφ. Σταδ. Εισ.

1 ΚΠΕ

2 ΚΠΕ

1 ΚΠΕ

2 ΚΠΕ

4 ΚΠΕ

Σύνολο

9

31

8

18

27
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4η Ενότητα (έρευνα, διάχυση του έργου)
γ) Προτάσεις
Για την προβολή του έργου των ΚΠΕ
Ανάγκη υλοποίηση οριζόντιων δράσεων ενηµέρωσης –
πληροφόρησης από το ΥΠ∆ΒΜ για την προβολή του
θεσµού των Κ.Π.Ε. στις σχολικές µονάδες
Προβολή του θεσµού των ΚΠΕ σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο
Ενηµέρωση των ιστότοπων (sites) των ΚΠΕ (τα
περισσότερα
ή
δεν
λειτουργούν
ή
δεν
επικαιροποιούνται)
46

4η Ενότητα (συνεργασίες)
γ) Προτάσεις
Με ΟΤΑ, οργανισµούς, υπηρεσίες και φορείς της τοπικής κοινωνίας:
µε φορείς και υπηρεσίες των ∆ήµων (παιδείας, αθλητισµού και πολιτισµού) κατάλληλος συντονισµός - συµπληρωµατικότητα δράσεων
µε συλλόγους πολιτιστικούς, Γονέων και Κηδεµόνων, επαγγελµατικά σωµατεία κ.ά.
µε τους Υπεύθυνους ΠΕ - για το συντονισµό των µαθητικών επισκέψεων και τις
επιµορφωτικές δράσεις των εκπαιδευτικών

∆ιάθεση των υποδοµών των ΚΠΕ για χρήση από όλη την Περιφερειακή
Ενότητα – διάχυση σε όλο το νοµό της δράσης των ΚΠΕ
Συνεργασία µεταξύ των ΚΠΕ για την παραγωγή επιµορφωτικού υλικού και
τη διεξαγωγή σεµιναρίων
Σε περιπτώσεις παραχώρησης χώρων από ∆ήµους σε ΚΠΕ: µεγαλύτερη
υποστήριξη από τις δηµοτικές αρχές, έτσι ώστε οι κτιριακές υποδοµές να
πληρούν περισσότερο τις προϋποθέσεις λειτουργίας των Κέντρων (πχ. χώροι
εργαστηρίων)
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5η Ενότητα (Αξιολόγηση ΕΙΝ)
α) Κριτήρια Αξιολόγησης
Χρησιµοποιήθηκαν πέντε (5) κύρια κριτήρια:
1. Ποιότητα παρεχόµενων υπηρεσιών, µε Σ.Β. 20%
2. Παροχή υποστήριξης σε προβλήµατα κατά την
υλοποίηση του Έργου, µε Σ.Β. 20%
3. Γνώση αντικειµένου από τα στελέχη του ΕΙΝ, µε Σ.Β.
20%
4. Ταχύτητα ανταπόκρισης σε αιτήµατα των Κ.Π.Ε., µε
Σ.Β. 20%
5. Ικανοποίηση από τη συµπεριφορά των στελεχών
του ΕΙΝ, µε Σ.Β. 20%.
48

5η Ενότητα (Αξιολόγηση ΕΙΝ)
β) Συµπεράσµατα- ∆ιαπιστώσεις
Υψηλές – Πολύ υψηλές βαθµολογίες
Κριτήριο 1: 167,1
Κριτήριο 2: 166
Κριτήριο 3: 158,5
Κριτήριο 4: 154,35
Κριτήριο 5: 170,5
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5η Ενότητα (Αξιολόγηση ΕΙΝ)
γ) Απόψεις και Προτάσεις
Απόψεις για το ρόλο και τη λειτουργία του ΕΙΝ:
Ικανοποιητική συνεργασία µεταξύ στελεχών ΚΠΕ και ΕΙΝ
Καθοριστική συµµετοχή του ΕΙΝ στην αποτελεσµατικότητα του έργου
των ΚΠΕ
Απαραίτητη η συγκέντρωση και έκδοση του εκπαιδευτικού
υλικού: κοινή για όλα τα ΚΠΕ
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5η Ενότητα (Αξιολόγηση ΕΙΝ)
γ) Απόψεις και Προτάσεις
Προτάσεις σε σχέση µε τη γραφειοκρατία:
Κατάργηση της επαναλαµβανόµενης συµπλήρωσης από τα
ΚΠΕ των ίδιων στοιχείων
∆ηµιουργία Κοινής Βάσης ∆εδοµένων αξιοποιήσιµης από
κάθε ΚΠΕ για άντληση και καταγραφή δεδοµένων (ΥΠ∆ΒΜΘ,
Περιφερειακές ∆/νσεις Εκπ/σης, ΕΙΝ, κλπ)
κριτικές για καθυστερήσεις στις διαδικασίες ενταλµατοποίησης
των δαπανών και οικονοµικής εκκαθάρισης χαρακτηρίζονται ως
µη στατιστικά σηµαντικές (εκφράστηκαν από τρία ΚΠΕ).
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5η Ενότητα (Αξιολόγηση ΕΙΝ)
γ) Απόψεις και Προτάσεις
Προτάσεις για το Προσωπικό του ΕΙΝ:
αναβάθµιση των περιφερειακών υπηρεσιών του Ε.Ι.Ν. (π.χ. µε
αξιοποίηση Νέων Τεχνολογιών, επιµόρφωση υπαλλήλων,
καλύτερη συντήρηση των υποδοµών του)
στελέχωση του ΕΙΝ µε ειδικευµένο προσωπικό, τόσο σε θέµατα
Π.Ε. όσο και management και νέες τεχνολογίες
υποστήριξη και ενίσχυση του ΕΙΝ, τόσο µε πόρους όσο και µε
προσωπικό, για τη αποδοτικότερη στήριξη και συνεργασία του µε
τα ΚΠΕ.
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5. ∆ιαπιστώσεις - Συµπεράσµατα
για τον Θεσµό των ΚΠΕ
5.1 Θεσµικό Πλαίσιο
5.2 ∆ιοικητικά
5.3 Πιστοποίηση
5.4 Χρηµατοοικονοµικά
5.5 Χρονοπρογραµµατισµός
5.6 Νησιωτικά ΚΠΕ
5.7 Ίσες ευκαιρίες
5.8 Αξιολόγηση
5.9 ∆υνατά και Αδύνατα Σηµεία
5.10 Γενικό Συµπέρασµα
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5.1 Θεσµικό Πλαίσιο
Προβλήµατα:
Έλλειψη θεσµικού πλαισίου λειτουργίας. Απαιτείται κατοχύρωση του
θεσµικού ρόλου των ΚΠΕ µέσα στην εκπαιδευτική δοµή (τυπική εκπαίδευση)
Νέο θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΠΕ (επέκταση σε δράσεις ∆ΒΜ)
Ασάφειες: όσον αφορά στα νέα καθήκοντα των εκπαιδευτικών και τις
ειδικότερες δράσεις της ∆ΒΜ
Θετικά σηµεία: σε επιµέρους σηµεία, η προσπάθεια περιγραφής µεταξύ άλλων- και των καθηκόντων των εκπαιδευτικών στα ΚΠΕ, κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση (π.χ. ο καθορισµός συγκεκριµένων
διδακτικών ωρών για τα µέλη της Π.Ο., ο επιµερισµός του χρόνου
λειτουργίας σε επισκέψεις σχολικών τµηµάτων για εκπαίδευση -2/3 του
χρόνου- και σχεδιασµό / υλοποίηση και προετοιµασία εκπαιδευτικών
προγραµµάτων –1/3 του χρόνου, άρθρο 7)
Προβλήµατα από συγχωνεύσεις ΚΠΕ: στη λειτουργία τους και στις τοπικές
κοινωνίες (οι ∆ήµοι επιβαρύνθηκαν µε έξοδα για εξοπλισµό που δεν
χρησιµοποιείται)
Συχνές αλλαγές πλαισίου λειτουργίας:
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5.1 Θεσµικό Πλαίσιο
Προτάσεις:
Σταθεροποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΚΠΕ
Εξειδίκευση των νέων καθηκόντων των µελών της
Π.Ο. και των ειδικότερων δράσεων της ∆ΒΜ
Σταθεροποίηση του χρονικού προγραµµατισµού
για την υλοποίηση των σχολικών προγραµµάτων
Υποχρεωτική
εκπόνηση
περιβαλλοντικών
προγραµµάτων σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης
Υποχρεωτική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών
προγραµµάτων των ΚΠΕ
Επαναλειτουργία των ΚΠΕ που καταργήθηκαν
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5.1 Θεσµικό Πλαίσιο
Προτάσεις:
∆ηµιουργία νέων ΚΠΕ (περισσότερα ΚΠΕ στα µεγάλα αστικά κέντρα)
Κριτήρια για κατάργηση / συγχώνευση / ίδρυση νέων ΚΠΕ:
απόδοση,
ευκολία πρόσβασης,
ποικιλία προγραµµάτων
(όχι µόνο µε χωροταξικά κριτήρια – δηλ. ένα ΚΠΕ σε κάθε νοµό της
χώρας
Κατάργηση Συντονιστικών ΚΠΕ
∆ΒΜ: Επέκταση σε κοινωνικές οµάδες και συλλόγους γονέων
Ευελιξία στη διαδικασία έγκρισης της µετακίνησης των σχολικών
οµάδων στα ΚΠΕ (ιδιαίτερα για τη Β/θµια Εκπ/ση, όπου η έγκριση
εκδίδεται από τη ΣΕΠΕ∆).
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5.2 ∆ιοικητικά
Προβλήµατα:
Έλλειψη κινήτρων στελέχωσης των Π.Ο.

θητεία των εκπαιδευτικών στα ΚΠΕ: σύγχυση τα δυο
τελευταία χρόνια- επιπτώσεις στην απόδοσή τους
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5.2 ∆ιοικητικά
Προτάσεις:
καθιέρωση υψηλών δεικτών αξιολόγησης κατά τη
διαδικασία επιλογής των µελών των Π.Ο.
Νοµοθετική κατοχύρωση θέσης και έργου των
εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ΚΠΕ
Κίνητρα για τη στελέχωση και την αύξηση της
αποτελεσµατικότητας των Π.Ο. των ΚΠΕ:
επαναφορά επιδόµατος για όλα τα µέλη της Π.Ο.
επέκταση µοριοδότησης για όλα τα µέλη της Π.Ο.
(προβλέπεται µόνο για τους Υπευθύνους) για την εξέλιξή τους
σε θέσεις ευθύνης
ευκαιρίες για συµµετοχή σε προγράµµατα ενδοϋπηρεσιακής
κατάρτισης και άλλες επιµορφωτικές δράσεις (σεµινάρια,
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ηµερίδες κλπ

5.3 Πιστοποίηση

Επιµόρφωση (προϋπόθεση) και πιστοποίηση των µελών
των Π.Ο.:
ως εκπαιδευτών στην εκπαίδευση Ενηλίκων
(εκπαιδευτικών και µη), στο πλαίσιο της ∆ια Βίου
Μάθησης
σε µεθοδολογίες (π.χ. µέθοδος «Project», βιωµατικές
µέθοδοι κ.λπ.)
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5.4 Χρηµατοοικονοµικά
Επαρκής κάλυψη των δαπανών
Κατανοµή της χρηµατοδότησης των ΚΠΕ βάσει των διακριτών
αναγκών και του παραχθέντος έργου κάθε ΚΠΕ
Έγκαιρη χρηµατοδότηση (από Σεπτέµβρη)
Εξορθολογισµός της κατανοµής των πόρων µεταξύ των
κατηγοριών δράσεων (εκπαιδευτικά για µαθητές – επιµορφωτικά για
εκπαιδευτικούς - προγράµµατα ∆ΜΒ)

60

5.4 Χρηµατοοικονοµικά
Εξορθολογισµός των δαπανών:
µείωση (ή κατάργηση) δαπανών για διαφηµιστικό
υλικό ή εστίαση κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων
Κάλυψη
δαπάνης
για
τους
µαθητές
(συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης µετακίνησης
των σχολικών οµάδων)
Αύξηση πόρων για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
για µαθητές και εκπαιδευτικούς, εργαστηριακό
εξοπλισµό και επιµόρφωση
∆ιάθεση
πόρων
για
διάνοιξη
περιπατητικών µονοπατιών

υπαρχόντων
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5.4 Χρηµατοοικονοµικά
Αµοιβές - Επιδόµατα – Αποζηµιώσεις εκπαιδευτικών
των Π.Ο.
Ανεπαρκείς αµοιβές εργαζοµένων σε σχέση µε τις ώρες απασχόλησης
(εργασία τα απογεύµατα και τα Σαββατοκύριακα, εργασία για την κάλυψη
των προγραµµάτων ∆ΒΜ)
οικονοµική αντιστοίχιση των υπηρετούντων στα ΚΠΕ µε τα άλλα
στελέχη εκπαίδευσης
κίνητρα µισθολογικής φύσης και για την εξέλιξη των µελών της Π.Ο.
σε θέσεις ευθύνης (µοριοδότηση) για όλα τα µέλη των Π.Ο.
Αποζηµίωση µετακίνησης εκπαιδευτικών στο πεδίο όταν απαιτείται
να χρησιµοποιούν τα Ι.Χ. αυτοκίνητά τους.

Αξιοποίηση της διαχειριστικής
οικονοµικού φορέα του ΚΠΕ

επιτροπής

ως
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5.5 Χρονοπρογραµµατισµός
Έγκαιρη η στελέχωση των ΚΠΕ
Προγραµµατισµός δράσεων βάσει γνωστοποίησης
χρηµατοδότησης των ΚΠΕ
έγκαιρη έγκριση και έναρξη των προγραµµάτων
προγραµµατισµός σε ορίζοντα µεγαλύτερο της µιας
σχολικής χρονιάς
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5.6 Νησιωτικά ΚΠΕ
Επίλυση των ειδικών προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα
νησιωτικά ΚΠΕ, λόγω δυσµενούς γεωγραφικής θέσης
κάλυψη της επιπλέον δαπάνης για τους µαθητές
εξασφάλιση δυνατοτήτων για φιλοξενία.

5.7 Ίσες ευκαιρίες
στα σχολεία των µεγάλων αστικών πολεοδοµικών
συγκροτηµάτων (µε 1 µόνο ΚΠΕ ανά Π.Ε. (νοµαρχία), µόνο ένας
µικρός αριθµός σχολικών µονάδων µπορούν να επωφεληθούν)
ίδρυση νέων ΚΠΕ στις περιοχές αυτές, ή ενίσχυση του
ανθρώπινου δυναµικού των Π.Ο. (> 5 µέλη)
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5.8 Αξιολόγησης των ΚΠΕ
αξιολόγηση σε ζητήµατα διδακτικής,
συνεργασιών, προφίλ µελών της Π.Ο. κ.ά.

µεθοδολογίας,

ουσιαστική αξιολόγηση του έργου κάθε ΚΠΕ, µε ποιοτικά
χαρακτηριστικά, µε στόχο την αυτοβελτίωσή του. Η
αξιολόγηση να λαµβάνεται υπόψη στη λήψη των
αποφάσεων για τον σχεδιασµό των επόµενων δράσεων
των ΚΠΕ
Οµογενοποίηση κριτηρίων στελέχωσης των ΚΠΕ οριζόντια
σε όλη τη χώρα.
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5.9 ∆υνατά και Αδύνατα Σηµεία
Α) ∆υνατά Σηµεία
Το ανθρώπινο δυναµικό των ΚΠΕ (εµπειρία, εξειδικευµένες γνώσεις) πολύτιµο ανθρώπινο κεφάλαιο στον τοµέα της εκπαίδευσης, για µαθητές και
εκπαιδευτικούς

Η εφαρµογή εναλλακτικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων, διδακτικών
µεθόδων και εκπαιδευτικών πρακτικών
οµαδική λειτουργία (οµαδο-συνεργατικότητα: µαθητές και εκπαιδευτικοί ή
ενήλικες επικοινωνούν και εργάζονται οµαδικά)
εργασία εκτός σχολικής τάξης
βιωµατική προσέγγιση των θεµάτων
συστηµική του παρατηρητή
αλλαγή συµπεριφορών, µαθητών και ενηλίκων, ανάπτυξη συνεργατικότητας και
δηµιουργικότητας του µαθητή

η λειτουργία της Π.Ο. (ΚΠΕ : µοναδικός θεσµός στην εκπαίδευση συνεργασίας,
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συλλειτουργίας και πραγµατικής οµαδικής λειτουργίας των εκπαιδευτικών των Π.Ο.

5.9 ∆υνατά και Αδύνατα Σηµεία
Α) ∆υνατά Σηµεία
η υλικοτεχνική υποδοµή των ΚΠΕ (κτίρια και
εξοπλισµός) πολύτιµο υλικό κεφάλαιο για χρήση στον
τοµέα της εκπαίδευσης
Ο υψηλός βαθµός αναγνώρισης και εκτίµησης του
έργου των ΚΠΕ από την τοπική κοινωνία.
Η διαφάνεια στη διαχείριση των οικονοµικών
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5.9 ∆υνατά και Αδύνατα Σηµεία
Β) Αδύνατα Σηµεία
Η µη ολοκληρωµένη αξιοποίηση των ΚΠΕ, στην
εκπαιδευτική και ευρύτερη κοινότητα
Η αλλοίωση του προφίλ των ΚΠΕ ως δοµές σχολικές
Οι αδυναµίες των Π.Ο. για ανάπτυξη έργου ∆ΒΜ
(έλλειψη εµπειρίας, έλλειψη σχετικής επιµόρφωσης)
Η αποµάκρυνση – χωρίς ανταπόκριση- µελών των
Π.Ο- απώλεια πολύτιµης τεχνογνωσίας
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5.10 Γενικά συµπεράσµατα
ΚΠΕ: ένας επιτυχηµένος θεσµός µε ιδιαίτερα πλούσιο και
αξιόλογο έργο που έχει εδραιωθεί στη συνείδηση των
τοπικών κοινωνιών, ως αποτελεσµατικός, καινοτόµος,
διαφανής και αναγκαίος για βιώσιµη ανάπτυξη
Εκσυγχρονισµός της παιδαγωγικής διαδικασίας: εφαρµοζόµενες
παιδαγωγικές µέθοδοι και πρακτικές
ενηµέρωση κι ευαισθητοποίηση πολλαπλών κοινωνικών οµάδων
σε θέµατα περιβάλλοντος (µαθητών, ενηλίκων)
µοχλός οικονοµικής ανάπτυξης στις τοπικές κοινωνίες
(κινητικότητα µε τις επισκέψεις µαθητικών οµάδων κι εκπαιδευτικών,
λειτουργικές δαπάνες, παραγωγή υλικού κ.λπ.
Προβολή των τοπικών κοινωνιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
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5.10 Γενικά συµπεράσµατα
Από της σύστασής τους, η ζήτηση για τη λήψη των
υπηρεσιών που παρέχονται από τα ΚΠΕ αυξάνει
διαρκώς
Αντίθετα, µειώνονται ο αριθµός των ΚΠΕ, ο αριθµός
των εκπαιδευτικών των Π.Ο. και οι διαθέσιµοι πόροι
Εφόσον η Πολιτεία αποφασίσει να στηρίξει τον
επιτυχηµένο αυτό θεσµό, θα πρέπει να καθιερώσει και να
εξασφαλίσει:
θεσµική σταθερότητα
ενίσχυση των υποδοµών
ενίσχυση της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών
των Π.Ο.
αποτελεσµατική επικοινωνία και συνεργασία
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µεταξύ όλων των εµπλεκοµένων στο έργο των
ΚΠΕ.

Σας ευχαριστούµε πολύ για την
προσοχή σας
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