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Η έκθεζη ηης δεύηερης διακραηικής ζσνάνηηζης ζσνηονιζηών 

αναθορικά με ηο πρόγραμμα Erasmus + 

 

“Through artistic abilities to developed basic skills” 

  

28. 6. 2017 - 30 .6. 2017 

  

Σηο Osnovna šola Toma Brejca Kamnik 

  

  
Σκοπός ηης ζσνάνηηζης - Δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. Πεξίιεςε, 

παξαθνινύζεζε θαη αμηνιόγεζε ηνπ πξώηνπ έηνπο ηνπ έξγνπ καο, ηα απνηειέζκαηά 

ηνπ, πξνεηνηκαζία ηεο κεξηθήο έθζεζεο θαη ζπκπεξάζκαηα.  Εξγαζία ζηνλ νδεγό γηα 

ηνπο δαζθάινπο θαη θάλνληαο πξνθαηαξθηηθά επξήκαηα ζρεηηθά κε ηνλ νδεγό γηα 

άιινπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ πξόθεηηαη λα δεκνζηεπηεί ειεθηξνληθά σο ην ηειηθό πξντόλ 

ηνπ έξγνπ καο. Πεξαηηέξσ ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζην έξγν γηα ην επόκελν έηνο, αλάιπζε ησλ αλαγθώλ, ζύλνςε ησλ δηαθξαηηθώλ 

εξγαζηεξίσλ κε ηνπο καζεηέο ζηελ Ειιάδα θαη ηελ Κξναηία,  ιεπηνκεξήο 

πξνγξακκαηηζκόο ηεο εξγαζίαο,  θαζνξηζκόο ησλ κέζσλ αμηνιόγεζεο θαη ηνπ ηξόπνπ 

ρξήζεο ησλ κεζόδσλ ησλ εξγαζηεξίσλ ζηελ θαζεκεξηλή καο δηδαζθαιία. 

 

Τα ζσμπεράζμαηα ηης ζσνάνηηζης: Όπσο είρε πξνγξακκαηηζηεί, ζπλνςίζηεθε ν 

πξώηνο ρξόλνο ηνπ έξγνπ καο θαη θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα όηη νη δξάζεηο ηνπ 

έξγνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζύκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα. Οη ζηόρνη ησλ 

εθηεινύκελσλ δξαζηεξηνηήησλ επηηεύρζεθαλ όπσο έγηλε θαλεξό από ηα έληππα 

αμηνιόγεζεο πνπ ζπκπιεξώζεθαλ ηόζν από ηνπο δάζθαινπο όζν θαη από ηνπο καζεηέο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 

Όινη νη εθπαηδεπηηθνί  θαη νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ θέξδηζαλ γλώζε θαη επέθηεηλαλ 

ηηο βαζηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο 

αθνζίσζήο ηνπο ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ έξγνπ. 

 Σπλεξγαζηήθακε γηα ηε ζύληαμε ηεο ελδηάκεζεο έθζεζεο γηα θάζε Εζληθή Μνλάδα, 

όπσο ήηαλ απαξαίηεην. Έρνπκε γξάςεη κέρξη ζηηγκήο ηα επηηεύγκαηα ηνπ έξγνπ, 

πεξηγξάςακε ιεπηνκεξώο ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ έξγνπ, αμηνινγήζακε ηελ 

παξαθνινύζεζε ηνπ έξγνπ, επηζεκάλακε ηελ ίζε ζπκβνιή θαη ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία 

κεηαμύ ησλ εηαίξσλ, εμεηάζακε ηνλ αληίθηππν ηνπ έξγνπ κέρξη ηώξα θαη ζπδεηήζακε 

ηνπο ηξόπνπο δηάρπζεο  ησλ απνηειεζκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από θάζε εηαίξν 

θαη πώο λα ηηο βειηηώζνπκε. 
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 Όζνλ αθνξά ηνλ νδεγό γηα άιινπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ πξόθεηηαη λα δεκνζηεύζνπκε 

ειεθηξνληθά, δεκηνπξγήζεθε κηα εηδηθή ηζηνζειίδα (http://icc.splet.arnes.si/) γηα ηελ 

πξόζθιεζε ησλ νκηιεηώλ γηα ηε Δηεζλή Δηάζθεςε γηα ηηο Δηδαθηηθέο Ιθαλόηεηεο.  

Τν δηεζλέο ζπλέδξην - πνπ δηνξγαλώλεηαη από ηε Σινβέλα ζπληνλίζηξηα - ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Σινβελία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 3νπ δηαθξαηηθνύ εξγαζηεξίνπ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί από ηα ζρνιεία πνπ ζπκκεηέρνπλ, θαζώο θαη από κε ζπκκεηέρνληα 

ζρνιεία, ζα κνηξαζηνύλ παξαδείγκαηα θαιώλ πξαθηηθώλ από ηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο. Οη εξγαζίεο ηνπο ζα είλαη κέξνο ηνπ ειεθηξνληθνύ καο νδεγνύ καδί κε ηα 

ζρέδηα καζεκάησλ από όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηεο κάζεζεο-δηδαζθαιίαο-θαηάξηηζεο. 

Όια απηά ζα καο βνεζήζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπκε λέεο θαη εμεηδηθεπκέλεο κεζόδνπο 

ζηελ θαζεκεξηλή καο δηδαζθαιία. 

  

Αλαιύζακε ηελ νξγάλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο-δηδαζθαιίαο-θαηάξηηζεο θαη 

θαζνξίζακε ηα κέζα αμηνιόγεζεο γηα απηά θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο ζηα ζρνιεία καο. 

Δηεμάγακε ζπλεληεύμεηο κε ηνπο γνλείο, ηνπο  εθπαηδεπηηθνύο ηνπο καζεηέο  θαη ηηο 

ηνπηθέο αξρέο. Επίζεο, ζπκπιεξώζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα από ηνπο γνλείο θαη ηνπο 

καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ 

ζπγθεληξώζεθαλ γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά καο. 

  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο κηιήζακε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Europass, ηα κέξε 

ηνπ θαη ηελ αλάγθε λα ππελζπκίζνπκε ζηνπο καζεηέο πνπ νινθιήξσζαλ ην επίπεδν 

εθπαίδεπζήο ηνπο γηα λα ην ζπκπιεξώζνπλ. 

Σπδεηώληαο γηα ην ρξνλνδηάγξακκα θαη πώο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δξαζηεξηόηεηεο 

ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, θαηαιήμακε ζην ζπκπέξαζκα όηη ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ην 

επόκελν έηνο ρξεηάδεηαη θάπνηεο αιιαγέο, έηζη ώζηε λα δηεπζεηείηαη επθνιόηεξα από 

θάζε ζρνιείν. Οη ιεπηνκέξεηεο θαη νη εκεξνκελίεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ γηα 

ην επόκελν έηνο ζα ζπδεηεζνύλ θαη ζα ηεζνύλ ζηελ 3ε ζπλάληεζε ησλ ζπληνληζηώλ 

ζηελ Ειιάδα ηνλ Σεπηέκβξην. 
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