Απόψεις Εκπαιδευομένων για το Σύντομο Πρόγραμμα Σπουδών του ΕΑΠ
«Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Περιεχόμενο μάθησης, εκπαιδευτικές
μέθοδοι και υποκίνηση»

Απόψεις Εκπαιδευομένων 1ου, 2ου , 3ου κύκλου
Η αξιολόγηση του 1ου, 2ου και 3ου κύκλου του Σύντομου Προγράμματος
«Ολοκληρωμένη Μεθοδολογία Διδασκαλίας» από τους συμμετέχοντες
ήταν ιδιαιτέρως θετική. Ακολουθούν ενδεικτικές απόψεις εκπαιδευομένων
του 1ου, 2ου & 3ου κύκλου:

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ: «Ο τίτλος του προγράμματος «ολοκληρωμένη»
φαινόταν

να έρχεται σε αντίθεση με το «σύντομο». Η πορεία του

προγράμματος έδειξε πως και τα δύο στοιχεία ήταν ακριβή. Το υλικό είναι
επαρκές, ποικίλο, άρτιο, ενδιαφέρον. Η τεκμηρίωση υψηλού επιπέδου, ώστε
να κινητοποιεί το μυαλό. Τα παραδείγματα μου έδωσαν την πεποίθηση ότι
μπορούν να εφαρμοστούν οι θεωρητικές απόψεις, δεν είναι κενό γράμμα. Η
σύνδεση της διδασκαλίας με την τέχνη άγγιξε τα προσωπικά μου
ενδιαφέροντα, ο ανασχεδιασμός της διδακτικής προσέγγισης ήταν πρόσκληση
για τον τρόπο που ως φιλόλογος ενεργούσα τόσα χρόνια: ουκ εν τω πολλώ το
ευ. Αποτελεί ισχυρή ανατροφοδότηση το τεκμηριωμένο επιστημονικά υλικό
για

ορισμένες διδακτικές πρακτικές που εφάρμοζα διαισθητικά κι όχι

οργανωμένα και με λεπτομέρεια. Η συμμετοχή μου στο πρόγραμμα και η
εκπόνηση των εργασιών με ικανοποίησε και προκάλεσε τον αναστοχασμό
στον τρόπο που οργανώνω και διεκπεραιώνω τη διδασκαλία. Με έχει
βοηθήσει ήδη στον προγραμματισμό των μαθημάτων της νέας σχολικής
χρονιάς. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του προγράμματος που με βοήθησε ήταν
πως, ενώ υπήρχε χρονοδιάγραμμα δεν ένιωσα ποτέ πίεση. Τέλος, θα ήθελα να
επισημάνω τον άψογο τρόπο επικοινωνίας με τους υπεύθυνους, την ευγένεια
και την υποστήριξή τους.»
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ: «Πάρα πολύ καλή εντύπωση μου άφησε το
πρόγραμμα. Πλούσιο το υλικό για τις ασκήσεις και πολύ κατατοπιστικό. Αν
και σύντομο το πρόγραμμα καλύπτει τον τρόπο για μια ολοκληρωμένη
διδασκαλία. Επίσης πολύ καλή συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες.
Πρόθυμους κάθε στιγμή να σε βοηθήσουν.»
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ΚΑΤΣΑΝΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ: «Η εντύπωση είναι σίγουρα κάτι παραπάνω
από θετική. Το συγκεκριμένο σύντομο πρόγραμμα σπουδών σε βοηθάει να
διευρύνεις τους ορίζοντες σου σε τεχνικές διδασκαλίας αλλά και στην
αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη διδασκαλία.»
ΑΛΕΞΗ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ: «Πραγματικά δεν περίμενα πως ένα σύντομο
πρόγραμμα διδασκαλίας μπορεί να προσφέρει τόσα πολλά. Μου άρεσε η δομή
του προγράμματος, και συγκεκριμένα το ότι ήταν χωρισμένο σε ενότητες και
σε κάθε ενότητα υπήρχε αρκετό υλικό μελέτης.»
ΠΕΤΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

«Μετά

την

ολοκλήρωση

του

εν

λόγω

προγράμματος και αποκομίζοντας την καλύτερη δυνατή εντύπωση στα
πλαίσια συμμετοχής μου σε αυτό, αναφέρεται πως οι στόχοι του επιτεύχθηκαν
στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Οι γνώσεις μου σχετικά με την αξιοποίηση

μεθόδων και τεχνικών στα πλαίσια της μαθησιακής διεργασίας για την
υποκίνηση και ενεργό εμπλοκή των μαθητών/τριών σε αυτή καθώς και
σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της εμπλουτίσθηκαν σημαντικά, βάσει των
δοκιμίων που ανάγνωσα και τις εύστοχες παρατηρήσεις του υπεύθυνου
καθηγητή, που μας υποστήριζε καθ όλη την διάρκεια του προγράμματος. Εν
γένει το επιμορφωτικό υλικό ικανοποίησε τις ανάγκες αλλά και άπτονταν των
ενδιαφερόντων μου αναφορικά με την βελτιστοποίηση του τρόπου
οργάνωσης των μαθησιακών εμπειριών των μαθητών/τριών μου. Θα χαρώ να
μετάσχω ξανά σε παρόμοιο και τόσο καλά οργανωμένο πρόγραμμα.»
ΜΠΑΜΠΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: «Το εν λόγω πρόγραμμα παρουσίασε άριστη
δομή. Συγκεκριμένα, η ύλη διανεμήθηκε σταδιακά, σε ξεχωριστές ενότητες με
εξαιρετικό υλικό , γεγονός που διευκόλυνε τους σπουδαστές στο να μην
μπερδεύονται. Τα βίντεο που εμπεριείχε ήταν ένας ελκυστικός τρόπος για την
διεκπεραίωση της εργασίας χωρίς να προκαλείται το αίσθημα του κορεσμού.
Καλύτερη στιγμή του προγράμματος η τηλεδιάσκεψη με τον κ. Κόκκο.
Συμμετείχα και εγώ! Ευγενής, γνώστης και μεταδοτικός. Επίσης, η ενημέρωση
από την κ. Καλδάνη, πάντα έγκυρη όπως και η ανταπόκρισή της σε
οποιεσδήποτε ερωτήσεις.»
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ΠΟΥΛΙΟΥ Δ. ΜΑΡΙΑ: «Το πρόγραμμα ήταν άρτια οργανωμένο, άκρως
ενδιαφέρον και είχε να προσφέρει πολύπλευρες γνώσεις σε όσους
απασχολούνται ή σκοπεύουν να απασχοληθούν στην εκπαίδευση. Το ευρύ
φάσμα πληροφοριών που προσέφερε είναι ικανό να καλύψει τις ανάγκες
διδασκαλίας τόσο στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια
εκπαίδευση όσο και στη δια βίου μάθηση. Το υλικό ήταν ευανάγνωστο,
καλογραμμένο, εμπεριστατωμένο και ενδιαφέρον. Προσέφερε και πηγές για
περαιτέρω εμβάθυνση και αναζήτηση. Οι εργασίες, υποχρεωτικές και μη,
ήταν εστιασμένες στο αντικείμενο και μάλιστα στην προσωπική μας κρίση,
στοιχείο σημαντικό καθώς με τον τρόπο αυτό συνειδητοποιούσαμε τα
προβλήματα διδασκαλίας, αντιλαμβανόμασταν καλύτερα τις μεθόδους
διδασκαλίας και τις τεχνικές και μπαίναμε στην θέση του εκπαιδευτικού
σκεπτόμενοι πως θα ενεργούσαμε εμείς στην θέση του. Μάλιστα, ιδίως το
κεφάλαιο Τέχνη και Εκπαίδευση προσέφερε μια σημαντική μέθοδο για τον
μετασχηματισμό των προβληματικών αντιλήψεων των εκπαιδευομένων. Σε
γενικά πλαίσια, το πρόγραμμα κάλυψε κάθε προσδοκία μου και μου
προσέφερε πολύτιμες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο το οποίο αγαπάω.
Ευχαριστώ από καρδιάς τους εμπλεκόμενους του ΕΑΠ σε αυτό. Είχαμε άριστη
συνεργασία.»
ΦΩΤΙΑΔΟΥ-ΧΑΝΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ: «Αξιόλογο, σωστά δομημένο και
αρκετά σαφές το εκπαιδευτικό υλικό που κάλυψε τον σκοπό και τους
επιμέρους στόχους της κάθε ενότητας και του προγράμματος γενικότερα. Οι
εργασίες ήταν ξεκάθαρες ως προς τις απαιτήσεις τους και εστίαζαν στα
σημαντικά σημεία που πρέπει να έχουμε στο νου μας. Οι ταινίες, εξαιρετικά
παραδείγματα με διακριτές διαφορές προσέγγισης της εκπαιδευτικής
διαδικασίας. Διευκρινιστικότατο και πολύ χρήσιμο το υλικό «εκπαίδευση
μέσα από τις τέχνες» με παραδείγματα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η
τηλεδιάσκεψη βοήθησε με αμεσότητα στην κάλυψη ερωτημάτων και
δημιούργησε θετικές εντυπώσεις. Επίσης η πλατφόρμα επικοινωνίας ήταν
φιλική στο χρήστη και απόλυτα λειτουργική. Γενικά η οργάνωση ήταν άρτια
και η επιμορφωτική διαδικασία θεωρώ ότι εξελίχθηκε άψογα.»
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ΑΔΑΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ: «Η εντύπωσή μου για το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα
θετική. Υπήρξε αρκετά φιλικό προς τους συμμετέχοντες και την ίδια
στιγμή

πλήρως

κατατοπιστικό,

ενδιαφέρον

και

εποικοδομητικό.

Η

επικοινωνία πρωτίστως με τον καθηγητή κ. Κόκκο υπήρξε άμεση και άψογη,
καθώς και με όλους τους υπεύθυνους για πάσης φύσεως

θέματα που

αφορούσαν το πρόγραμμα. Αποκόμισα, παρά το σύντομο του προγράμματος,
πολλές γνώσεις και σε πρακτικό επίπεδο, ιδιαιτέρως χρήσιμες για τη δουλειά
μου. Σας ευχαριστώ πολύ!.»
ΘΩΜΑΚΗΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ: «Θεωρώ ότι το πρόγραμμα προσφέρει γνώσεις,
ανεξάρτητα αν κάποιος/α είναι έμπειρος εκπαιδευτής ή όχι. Είναι δια
δραστικό και η αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα σε εκπαιδευόμενους και
εκπαιδευτές είναι πολύ σημαντική προκειμένου να κατανοηθούν οι έννοιες τις
οποίες πραγματεύεται το πρόγραμμα. Επίσης θέλω να αναφέρω ότι ο κ.
Κόκκος και όλο το προσωπικό (διοικητικό, τεχνικό, συνεργάτες κτλ) που
ασχολήθηκε στο πρόγραμμα ήταν πάντα στη διάθεση των εκπαιδευομένων.
Οι δραστηριότητες που δόθηκαν προς επεξεργασία θεωρώ ότι συνέβαλλαν
στο να κατανοήσουμε και να εμπεδώσουμε τις έννοιες που πραγματεύεται και
γενικά όλη την ύλη του προγράμματος. Επίσης χρησιμοποιήθηκαν όλα τα
μέσα που εφαρμόζονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Θεωρώ ότι έλαβα
αρκετές γνώσεις και νέες τεχνικές, που ήδη έχω εφαρμόσει στην αίθουσα
διδασκαλίας με θετικά αποτελέσματα.»
ΚΟΤΤΗ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ:

«Το

πρόγραμμα

σπουδών

«Ολοκληρωμένη

Μεθοδολογία Διδασκαλίας» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με την
άρτια δομημένη και οργανωμένη ύλη του αποτέλεσε μία ευχάριστη έκπληξη
για μένα,

η οποία, λόγω του πολυποίκιλου και απαιτητικού του

προγράμματος σπουδών γρήγορα εξελίχθηκε σε πρόκληση. Οι πολύτιμες
γνώσεις που παρείχε στηρίζονταν σε επίκαιρα επιστημονικά συγγράμματα και
σημειώσεις, η μελέτη των οποίων απαιτούσε σημαντική επένδυση σε χρόνο
και

προσπάθεια. Λόγω της

σύντομης

διάρκειας

του προγράμματος

παρέχονταν εν γένει οι βασικές αρχές επί των γνωστικών αντικειμένων κάθε
διδακτικής ενότητας, δίνοντας ωστόσο τη δυνατότητα και τα εφόδια στον
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σπουδαστή για περαιτέρω εμβάθυνση. Η κατάρτιση του επιστημονικού
προσωπικού που ήταν υπεύθυνο για την διεξαγωγή του προγράμματος ήταν
άριστη και σε συνδυασμό με τον ανεξάντλητο ζήλο τους για παροχή βοήθειας
και διευκρινήσεων σε όλα τα επίπεδα (διδακτικά, επιστημονικά ή ακόμη και
διοικητικής φύσης θέματα), καθιστούσε το επίπεδο της παρεχόμενης
εκπαίδευσης πολύ υψηλό.»
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: Το πρόγραμμα είναι μία εξαιρετική
ευκαιρία για εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές όλων των βαθμίδων ώστε να
εμπνευστούν και να βελτιώσουν τις διδακτικές ικανότητές τους στη βάση
σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών. Το σύνολο των ενοτήτων, πλην
ενδεχομένως της τρίτης, και η βιβλιογραφία που περιλαμβάνεται σε αυτές
αποτελούν μία ολοκληρωμένη βιβλιογραφική πρόταση. Το ίδιο το πρόγραμμα
εγγράφεται, διά του τρόπου διεξαγωγής του, στο πλαίσιο αυτό και έτσι
καθιστά τους σκοπούς του σαφείς στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε
αυτό μέσω ίδιας βιωματικής εμπειρίας. Οι ασκήσεις που συμπεριλαμβάνονται
στα προς ανάγνωση κείμενα, οι δραστηριότητες (υποχρεωτικές και μη) αλλά
και η συνάντηση με τον διδάσκοντα εγγράφονται σε αυτό το πλαίσιο
«βιωματικής» κατανόησης των όσων διδασκόμασταν, όπως και το ίδιο αυτό
το ερωτηματολόγιο. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω την εξαιρετική
γραμματειακή και εν γένει τεχνική υποστήριξη, η οποία συμβάλλει, πέραν της
διευκόλυνσης των συμμετεχόντων αναφορικά με τεχνικά ζητήματα, στην
εμπέδωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

