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ρξνλνδηάγξακκα ζπνπδώλ, κέρξη ηελ εκεξνκελία πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε Ο.Σ.Σ.,
νη θνηηεηέο νινθιεξώλνπλ ηε κειέηε ηνπο ζην δεύηεξν ηόκν ηεο ελόηεηαο, ν νπνίνο
αλαθέξεηαη, κεηαμύ ησλ άιισλ, θαη ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο.
Σηε ζπλέρεηα, ζα πεξηγξάςνπκε θαη ζα δηθαηνινγήζνπκε ηνλ ηξόπν πνπ ζα
δνκεζεί απηή ε Ο.Σ.Σ. θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζα αλαθεξζνύκε ζηηο ελέξγεηεο πνπ ζα
θάλνπκε πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ Ο.Σ.Σ.
Ενέργειες πριν ηην Ο...
Πεξίπνπ 12 εκέξεο πξηλ ηελ Ο.Σ.Σ., ζηέιλσ ζηνπο θνηηεηέο κνπ κηα ζύληνκε
επηζηνιή, όπνπ αθελόο ππελζπκίδσ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο, ηνλ ηόπν θαη ηηο
ώξεο, θαη αθεηέξνπ ηνπο παξνηξύλσ λα κνπ ζηείινπλ πξνηεηλόκελα ζέκαηα, ώζηε λα
δηακνξθώζσ ην πξόγξακκα ηεο Ο.Σ.Σ. Επίζεο, ηνπο παξαθαιώ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ
Ο.Σ.Σ. θαη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνη δελ κπνξνύλ λα έξζνπλ, ηνπο παξαθαιώ λα κε
ελεκεξώζνπλ γξάθνληαο ηνπο ιόγνπο. Η πξνζεζκία πνπ έρνπλ γηα λα κνπ
απαληήζνπλ ζπλήζσο είλαη ηξεηο (3) εκέξεο. Σηελ επηζηνιή απηή αληαπνθξίλνληαη
ην πνιύ ηέζζεξηο έσο πέληε (4-5) θνηηεηέο. Σηε ζπλέρεηα, επηά έσο νθηώ (7-8) εκέξεο
πξηλ ηε δηεμαγσγή ηεο Ο.Σ.Σ., ζηέιλσ λέα επηζηνιή κε ην πξόγξακκα ησλ εξγαζηώλ,
όπνπ ηνπο επηζεκαίλσ όηη ην πξόγξακκα δηακνξθώζεθε, αθνύ έιαβα ππόςε θαη ηηο
δηθέο ηνπο πξνηάζεηο, θαη ηνπο επραξηζηώ γη’ απηό. Επίζεο, γηα ηε δηακόξθσζε ηεο
ζεκαηνινγίαο ηεο Ο.Σ.Σ. ιακβάλσ πάληα ππόςε κνπ ηηο απνξίεο ηνπο, όπσο
εθθξάδνληαη ζηελ ηειεθσληθή καο επηθνηλσλία.
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Ενέργειες καηά ηη διάρκεια ηης Ο...
Η ζεκαηνινγία ηεο 3εο Ο.Σ.Σ. είλαη ε αθόινπζε:


Σπδήηεζε γηα ηελ πνξεία ησλ ζπνπδώλ- Επίιπζε απνξηώλ- Δξαζηεξηόηεηεο
εκπέδσζεο (1ν ζέκα).



Γεληθέο επηζεκάλζεηο θαη ζρόιηα ζηε 2ε γξαπηή εξγαζία- Καηάζεζε
εκπεηξηώλ θαη απόςεσλ- Οδεγίεο γηα ηελ εθπόλεζε ηεο 3εο γξαπηήο εξγαζίαο
(2ν ζέκα).



Εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο [βησκαηηθή πξνζέγγηζε, εθαξκνγέο, εξγαζία ζε
κηθξέο νκάδεο] (3ν ζέκα).



Άιια ζέκαηα [Παξνπζηάζεηο εξγαζηώλ ησλ θνηηεηώλ ζην πιαίζην
πξναηξεηηθώλ εξγαζηώλ,

ελεκέξσζε γηα δηάθνξα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηηο

ζπνπδέο ηνπο, όπσο ζπλέδξηα, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, δξαζηεξηόηεηεο
Ε.Δ.Α.Ε., ππελζύκηζε εκεξνκελίαο επόκελεο Ο.Σ.Σ. θαη απνζηνιήο γξαπηήο
εξγαζίαο θ.ιπ]. (4ν ζέκα)


Αμηνιόγεζε Ο.Σ.Σ.

Οη ζηόρνη αλά ζέκα, ηα επνπηηθά όξγαλα, νη εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο θαη ε δηάξθεηα
θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. Επηζεκαίλεηαη όηη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα είλαη
ηέζζεξηο (4) ώξεο. Η δηδαθηηθή δηάξθεηα ηξεηο (3) ώξεο θαη ζαξάληα πέληε (45) ιεπηά,
δηόηη κεζνιαβεί δηάιεηκκα δεθαπέληε (15) ιεπηώλ.
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Πίνακας: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΥΟΜΕΝΟ ΣΗ Ο...

1ο θέμα

Εκπαιδεσηικοί

2ο θέμα

3ο θέμα

4ο θέμα

5ο θέμα

ζηότοι
ΓΝΩΕΙ

Να

Να

Να

Να

Να

πξνζδηνξίδνπλ

αλαγλσξίδνπλ

αλαγλσξίδνπλ

αλαιακβάλνπλ

θαηαιαβαίλνπλ

θαη λα

ηηο

θαη λα

πξναηξεηηθέο

ηε ζεκαζία ηεο

πεξηγξάθνπλ

πξνδηαγξαθέο

πεξηγξάθνπλ

εξγαζίεο ζε

αμηνιόγεζεο

ζέκαηα εμΑΕ

κηαο

ηηο

ζέκαηα εμΑΕ.

ηεο Ο.Σ.Σ.

πνπ κειέηεζαλ.

επηζηεκνληθήο

εθπαηδεπηηθέο

εξγαζίαο.

ηερληθέο
«θαηαηγηζκόο
ηδεώλ» θαη
“debate”.

Να ελεκεξσζνύλ
θαη λα
πεξηγξάθνπλ
δξαζηεξηόηεηεο
ζε ζρέζε κε ηελ
εμΑΕ ζηελ
Ειιάδα.

ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ

Να επεμεγνύλ

Να αλαπηύμνπλ

Να

- Να ζπληάζζνπλ

Να

ζέκαηα εμΑΕ

ηθαλόηεηεο

εθαξκόδνπλ

θαη λα

ελεξγνπνηνύληα

πνπ κειέηεζαλ .

απηναμηνιόγεζε

ηηο

παξνπζηάδνπλ

η πξνο ηελ

ο όζνλ αθνξά

εθπαηδεπηηθέο

πξναηξεηηθέο

θαηεύζπλζε ηεο

ζηηο γξαπηέο

ηερληθέο

εξγαζίεο ζε

αμηνιόγεζεο

εξγαζίεο.

«θαηαηγηζκόο

ζέκαηα ΑεμΑΕ.

ηεο Ο.Σ.Σ.

Να
δηαηππώλνπλ
απνξίεο ζε

ηδεώλ» θαη

ζέκαηα πνπ δελ

“debate” ζηε

θαηαλννύλ.

δηδαθηηθή
ηνπο πξάμε.

- Να
ελεξγνπνηνύληαη
ζε
δξαζηεξηόηεηεο
ζε ζρέζε κε ηελ
ΑεμΑΕ.

ΣΑΕΙ

Να απνθηήζνπλ

Να απνθηήζνπλ

Να

Να δηαηεξνύλ

Να

ελδηαθέξνλ γηα

ελδηαθέξνλ γηα

δηακνξθώζνπ

θαη λα απμάλνπλ

απνδέρνληαη

δεηήκαηα

ηηο γξαπηέο

λ ελδηαθέξνλ

ην ελδηαθέξόλ

ηελ αμηνιόγεζε

ζρεηηθά κε ηηο

εξγαζίεο θαη λα

θαη λα

ηνπο γηα ηελ

ηεο Ο.Σ.Σ. (θαη

ζπνπδέο ηνπο.

ηηο

απνδερηνύλ

εμΑΕ.

γεληθόηεξα

αληηκεησπίδνπλ

ηηο

θάζε

σο παξάγνληα

εθπαηδεπηηθέο

εθπαηδεπηηθή

απηναμηνιόγεζε

ηερληθέο
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ο θαη

«θαηαηγηζκόο

απηνβειηίσζεο.

ηδεώλ» θαη

αμηνιόγεζε)

“debate”.

ΥΡΟΝΙΚΗ

30 ιεπηά

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1ώξα θαη 15

1ώξα θαη 15

ιεπηά

ιεπηά

30 ιεπηά

15 ιεπηά

Σπδήηεζε

Σπδήηεζε

Εηζεγήζεηο

Γξαπηό

ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚ

Εξσηήζεηο-

Εξγαζία ζε

Καηαηγηζκόο

Ε ΣΕΥΝΙΚΕ

απαληήζεηο

νκάδεο

ηδεώλ

Σπδήηεζε

Εξσηήζεηο-

debate

Εξγαζία ζε

Εξσηήζεηο-

νκάδεο

απαληήζεηο

(ελδερνκέλσο)

Εξγαζία ζε
νκάδεο

απαληήζεηο
Σπδήηεζε

(ελδερνκέλσο)
ΕΠΟΠΣΙΚΑ
ΜΕΑ

ν

Σπδήηεζε

Πίλαθαο,

Πίλαθαο,

Πίλαθαο,

Πίλαθαο,

πξνβνιέαο

πξνβνιέαο

πξνβνιέαο

πξνβνιέαο

δηαθαλεηώλ

δηαθαλεηώλ

δηαθαλεηώλ

δηαθαλεηώλ

(ελδερνκέλσο)

(ελδερνκέλσο)

(ελδερνκέλσο)

εξσηεκαηνιόγη

Σηε ζπλέρεηα, αλαιύεηαη πεξαηηέξσ ν ηξόπνο πινπνίεζεο ησλ επηκέξνπο
ζεκάησλ ηεο Ο.Σ.Σ.
Επηζεκαίλεηαη όηη εθαξκόδεηαη ζε όιεο ηηο αζθήζεηο εξγαζία ζε νκάδεο,
γη’απηό θαη ε αίζνπζα έρεη δηακνξθσζεί γηα εξγαζία ζε νκάδεο, ηεηξακειείο θαη
πεληακειείο.

Θέμα 1: Σςζήηηζη για ηην ποπεία ηων ζποςδών- Δπίλςζη αποπιώνΓπαζηηπιόηηηερ εμπέδωζηρ (επγαζία ζηην ολομέλεια και ζε ομάδερ).
Καισζνξίδσ ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο ξσηώ πώο πέξαζαλ ην δηάζηεκα από ηελ
πξνεγνύκελε ζπλάληεζή καο κέρξη ηώξα. Τνπο ξσηώ «πώο πήγε» ε κειέηε ηνπο, αλ
αθνινπζνύλ ην ρξνλνδηάγξακκα θ.ιπ. Τνπο δεηώ λα δηαηππώζνπλ απνξίεο πνπ έρνπλ.
Αθνινπζνύλ εξσηήζεηο ησλ θνηηεηώλ θαη απαληήζεηο ζηηο απνξίεο πνπ ηίζεληαη.
Δηεμάγεηαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηώπηζαλ νη θνηηεηέο ζηελ
πνξεία ησλ ζπνπδώλ ηνπο από ηελ πξνεγνύκελε Ο.Σ.Σ. έσο ηώξα.

4

Θέμα 2: Δπγαζίερ
Αξρηθά, ε ζπδήηεζε αθνξά ζηελ αλαηξνθνδόηεζε ηεο πξνεγνύκελεο
εξγαζίαο. Αξρίδνληαο, αλαθέξνκαη πξώηα ζηα ζεηηθά, ηη έγξαςαλ ζσζηά θαη
ζπλερίδσ επηζεκαίλνληαο ηηο ειιείςεηο, όπνπ κε ηε ρξήζε PowerPoint δίλσ
απνζπάζκαηα ιαλζαζκέλσλ επηινγώλ από ηηο εξγαζίεο (ι.ρ. αηειήο ηεθκεξίσζε,
πξνβιήκαηα ζύληαμεο θαη νξζνγξαθίαο, παξάγξαθνη κε αηειέο λόεκα, κε έγθπξε
βηβιηνγξαθία, ιαλζαζκέλε αλαγξαθή βηβιηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ θαη βηβιηνγξαθίαο
θ.ιπ.). Τνπο αλαθνηλώλσ ην κέζν όξν βαζκνινγίαο ηεο εξγαζίαο. Αθνινπζεί
ζπδήηεζε κε ηνπο θνηηεηέο. Σηε ζπλέρεηα, ηνπο δεηώ λα εξγαζηνύλ ζε κηθξέο νκάδεο
θαη λα κειεηήζνπλ ην ζέκα ηεο επόκελεο γξαπηήο εξγαζίαο, λα δηαηππώζνπλ απνξίεο
θ.ιπ.

Θέμα 3: Δκπαιδεςηικέρ ηεσνικέρ
Οη θνηηεηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηε ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ηερληθώλ, δηόηη νη
πεξηζζόηεξνη είλαη εθπαηδεπηηθνί θαη ζέινπλ λα ηηο εθαξκόζνπλ θαη ζηελ ηάμε πνπ
δηδάζθνπλ. Παξνπζηάδσ ηε δηδαθηηθή ηερληθή «θαηαηγηζκόο ηδεώλ» θαη «debate», κηα
πνιύ ρξήζηκε ηερληθή, πνπ δελ εκπεξηέρεηαη ζηα βηβιία ησλ ζπνπδώλ ηνπο. Η
«δηδαζθαιία» απηώλ ησλ ηερληθώλ γίλεηαη ρξεζηκνπνηώληαο ηηο ίδηεο ηηο ηερληθέο. Γηα
παξάδεηγκα, γηα ηνλ θαηαηγηζκό ηδεώλ γξάθσ ζηνλ πίλαθα «Τη ζεκαίλεη γηα εζάο
θαηαηγηζκόο ηδεώλ». Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ θαηαηγηζκνύ ηδεώλ, αθνύ έρνπλ
θαηαγξαθεί όιεο νη απόςεηο ζηνλ πίλαθα, γίλεηαη νκαδνπνίεζή ηνπο θαη ζπδήηεζε
γηα ηελ ηερληθή απηή. Γηα ην debate, εθαξκόδσ θαηαηγηζκό ηδεώλ θαη ζηε ζπλέρεηα,
αθνύ θάλσ ζύληνκε εηζήγεζε, δεηώ από ηνπο θνηηεηέο λα εθαξκόζνπλ debate κε
ζέκα: «ππέξ θαη θαηά ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο».

Θέμα 4: Άλλα θέμαηα
Αξρηθά, όζνη θνηηεηέο έρνπλ αλαιάβεη ηελ εθπόλεζε πξναηξεηηθήο εξγαζίαο
θαινύληαη λα ηελ παξνπζηάζνπλ. Σηε ζπλέρεηα, επαλαιακβάλνληαη νξηζκέλα
ζηνηρεία ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο (εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ ζα κειεηεζεί έσο ηελ
επόκελε Ο.Σ.Σ., εκεξνκελία παξάδνζεο επόκελεο γξαπηήο εξγαζίαο, εκεξνκελία
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επόκελεο Ο.Σ.Σ.), θαζώο θαη πηζαλέο ελεκεξώζεηο πξνο ηνπο θνηηεηέο (π.ρ. ζπλέδξηα,
πξνζερείο δξαζηεξηόηεηεο Ε.Δ.Α.Ε. (Ειιεληθό Δίθηπν γηα ηελ εμ Απνζηάζεσο
Εθπαίδεπζε) θαη Ε.Ε.Ε.Ε. (Επηζηεκνληθή Έλσζε Εθπαίδεπζεο Ελειίθσλ), έλαξμε
ηεο ειεθηξνληθήο αμηνιόγεζεο, παξόηξπλζε λα ζπκκεηάζρνπλ θ.ιπ.).
Θέμα 5: Αξιολόγηζη Ο.Σ.Σ.
Σηελ ελόηεηα απηή γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηελ απνηίκεζε ηεο Ο.Σ.Σ.. Επίζεο, δίλσ
ζύληνκν γξαπηό εξσηεκαηνιόγην, ζην νπνίν απαληνύλ νη ζπνπδαζηέο.

Ενέργειες μεηά ηην Ο...
Μεηά ηε δηεμαγσγή ηεο Ο.Σ.Σ., θαηαγξάθσ ηηο απνπζίεο πνπ ζεκεηώζεθαλ
θαη ηηο ζεκεηώλσ ζην αληίζηνηρν site ηνπ Ε.Α.Π. (open.eap.gr). Σηε ζπλέρεηα,
απνζηέιισ ζύληνκε επηζηνιή ζηνπο απόληεο, ηνπο ελεκεξώλσ γηα ηα θύξηα ζεκεία
ηεο Ο.Σ.Σ. Ταπηόρξνλα, επηζεκαίλσ όηη δελ είλαη εθηθηό λα κεηαθεξζεί ζε κηα
επηζηνιή ην ζύλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Ο.Σ.Σ., γη’ απηό θαη ηνπο ελζαξξύλσ
λα επηθνηλσλνύλ καδί κνπ, όπνηε αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο, έρνπλ απνξίεο θ.ιπ.
Απνζηέιισ, επίζεο, ζύληνκε επηζηνιή ζηνπο παξόληεο, όπνπ ππελζπκίδσ ηα βαζηθά
ζεκεία θαη ηνπο επραξηζηώ εθ λένπ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Επίζεο, επηζπλάπησ ζε
όινπο πιηθό πνπ ζπκθσλήζακε λα ηνπο απνζηείισ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ο.Σ.Σ. (π.ρ.
δεκνζηεύζεηο γηα θαηαηγηζκό ηδεώλ, debate θ.ιπ.)
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