Απόψεις εκπαιδευομένων που παρακολούθησαν το
επιμορφωτικό πρόγραμμα
«Εκπαιδευτικοί και Διά Βίου Μάθηση»
για Εκπαιδευτικούς Αγγλικής Γλώσσας
1. Παναγιώτα Ταμπουρά: «Το περιεχόμενο του προγράμματος είναι αρκετά
κατατοπιστικό και καθοδηγητικό και προσφέρει αρκετή τροφή για σκέψη.
Επίσης, μου πρόσφερε αρκετά εργαλεία για να προχωρήσω την
επαγγελματική μου ανάπτυξη. Εκτός από το δεύτερο κεφάλαιο του υλικού,
που χρησιμοποιήσαμε κατά κόρον και αποτέλεσε το κύριο σημείο αναφοράς,
βρήκα επίσης εξαιρετικά χρήσιμα τα κεφάλαια 4 για τη δυναμική των
σχέσεων και 7 για την αξιοποίηση του διαδικτύου. Σχετικά με τους
εκπαιδευτές του προγράμματος, τόσο ο κ. Σηφάκις όσο και ο κ. Κόκκος, μας
πρόσφεραν πολύτιμη βοήθεια και εποικοδομητικά σχόλια και
ανατροφοδότηση. Η οργάνωση του προγράμματος είναι άψογη και οι
τεχνικές οδηγίες ήταν πάντα κατατοπιστικές».
2. Τζιάκου Δέσποινα: «Σ’ αυτό το επιμορφωτικό πρόγραμμα μου άρεσαν οι
συναντήσεις μέσω Centra και τα όσα ειπώθηκαν από τον κύριο Σηφάκι και
τον κύριο Κόκκο αποτέλεσαν πραγματικό κίνητρο για να προβληματιστώ. Το
υλικό είναι πολύ ενδιαφέρον, χρήσιμο και εφαρμόσιμο. Οι εργασίες με
βοήθησαν να καταλάβω τις πρακτικές της διαφοροποιημένη μάθηση και να
αντιληφθώ τις αδυναμίες μου. Η οργάνωση γενικά είναι πολύ καλή.
Πραγματικά μου ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο αυτό το σεμινάριο και πιστεύω πως
θα ανατρέχω συνεχώς στο υλικό προς μελέτη για να παίρνω ιδέες και να
βρίσκω λύσεις».
3. AΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΑΡΜΠΙΛΑ: Είμαι πραγματικά πολύ ικανοποιημένη με το
επιμορφωτικό πρόγραμμα που παρακολούθησα, καθώς θεωρώ ότι οι στόχοι
του επιτεύχθησαν σε μεγάλο βαθμό. Και οι δύο εκπαιδευτές, Νίκος Σηφάκις
και Αλέξης Κόκκος, έκαναν εξαιρετική δουλειά κατά τις συναντήσεις μας και
κάλυψαν πλήρως όλες μας τις απορίες και ανησυχίες σε σχέση με το
εκπαιδευτικό μας έργο. Η οργάνωση τόσο του υλικού όσο και των
συναντήσεων ήταν εξαιρετική και η ενημέρωση μας για οποιοδήποτε ζήτημα
άμεση, χωρίς να δημιουργήθηκε, για εμένα τουλάχιστον, ουδεμία δυσνόηση».
4. Ρόδω Πυροβολάκη: «Σ’ αυτό το επιμορφωτικό πρόγραμμα μου άρεσαν: Η
ύλη. Τα κείμενα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ήταν εστιασμένα στο θπεμα και
πολύ κατατοπιστικά. Οι εργασίες σε σχέση με την ύλη. Αν και απαιτητικές,
πολύ χρήσιμες και ενδιαφέρουσες. Η δομή των εργασιών έδωσε την ευκαιρία
για την πλήρη αξιοποίηση του υλικού».
5. Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος: «Εξαιρετικοί καθηγητές και υλικό.
Ειδικότερα στο υλικό η ύπαρξη περαιτέρω βιβλιογραφίας και παραπομπές σε
αυτήν μας δίνει τη δυνατότητα να αναζητήσουμε περισσότερο υλικό εφόσον
το θέλουμε. Τα μαθήματα που γίνανε ήταν επίσης πολύ χρήσιμα».
6. Bικτωρία Βουδουράκη:
«Το περιεχόμενο του προγράμματος
ανταποκρίθηκε στα ενδιαφέροντά μου και ήταν συναφές με τις προκλήσεις
του επαγγελματικού χώρου μου. Με βοήθησε να δω το επάγγελμά μου από
διαφορετική οπτική και να πάρω σοβαρές αποφάσεις για την επόμενη
σχολική χρονιά. Οι εκπαιδευτές ήταν εξαιρετικοί στη συμπεριφορά τους, την
κατάρτιση και τη μεταδοτικότητα των συλλογισμών τους, και έδειξαν
προθυμία να συζητήσουν συγκεκριμένα προβλήματα που προκύπτουν σε μια
σχολική τάξη, όπως τέθηκαν από τους εκπαιδευτικούς. Το υλικό ήταν πολύ

κατανοητό, κατατοπιστικό και σε λογικά πλαίσια όσον αφορά το μέγεθός
του. Η οργάνωση ήταν άψογη, τόσο όσον αφορά το προτεινόμενο
χρονοδιάγραμμα μελέτης, όσο και στο συντονισμό των δια ζώσης και
διαδικτυακών συναντήσεων.»
7. Αναστασία Γιαννακούλη: «Σε αυτό το επιμορφωτικό πρόγραμμα μου άρεσε
ο τρόπος διεξαγωγής καθώς και οι χρήσιμες πληροφορίες που έλαβα από
τους αξιόλογους καθηγητές. Θεωρώ πως συμβαδίζει με τα πρότυπα
διεξαγωγής σεμιναρίων του εξωτερικού και είναι πολύ χρήσιμο στους
επαγγελματίες της εκπαίδευσης. Ανοίγει καινούρια παράθυρα στη γνώση και
την μετεκπαίδευση των καθηγητών.»
8. Νικολαΐδου Διαλεχτή: «Θεωρώ ότι οι εκπαιδευτές μας ήταν άψογοι και
άριστα καταρτισμένοι με εξαιρετική επιστημονική κατάρτιση. Η οργάνωση
επίσης ήταν άψογη καθώς και η πλατφόρμα για αυτούς που παρακολουθούν
on line πολύ εύχρηστη. Το θέμα και το περιεχόμενο του σεμιναρίου επίσης
εξαιρετικό και οι σημειώσεις αρκετά κατατοπιστικές.».
9. Γαλανοπούλου Μαρία: «Σ’ αυτό το επιμορφωτικό πρόγραμμα μου άρεσε
ότι είχα στη διάθεσή μου από την αρχή όλο το υλικό και χρονοδιάγραμμα
ενεργειών – θέματα δραστηριοτήτων του, ώστε γνώριζα την έκταση της ύλης
καθώς και τις επιμέρους υποχρεώσεις μου. Το επιμορφωτικό υλικό κάλυψε
ένα ευρύ θεματικό πεδίο που άπτεται της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών
αγγλικής αλλά και της διά βίου μάθησης, δημιουργώντας μου
προβληματισμούς για αναστοχασμό και κίνητρα για μελλοντική διερεύνηση –
πρακτική εφαρμογή του. Πιο συγκεκριμένα, μου φάνηκε πολύ χρήσιμο το
βιντεοσκοπημένο υλικό όπως και τα Παραρτήματα (περιστατικά
διδασκαλίας, ανατροφοδότηση σε δραστηριότητες). Με τη συμμετοχή μου
συνειδητοποίησα την ανάγκη διεπιστημονικής προσέγγισης τόσο στο μακροόσο και στο μικρο-επίπεδο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η σημαντική
υποστήριξη από τους εκπαιδευτές συνέβαλε στην επιτυχή διεξαγωγή και
ολοκλήρωση της επιμορφωτικής μου προσπάθειας. Οφείλω να παραδεχτώ ότι
ήταν ευχάριστη και εξίσου εποικοδομητική η συμμετοχή μου στις
συναντήσεις μέσω διαδικτύου. Τέλος, η γραμματειακή και τεχνική
υποστήριξη διευκόλυνε την υλοποίηση του προγράμματος.»

