




Ισότιμη αντιμετώπιση 

Δημιουργία νέων οργανικών θέσεων 

Περισσότερες θέσεις στις πόλεις 

Ίδιο οράριο με Δευτεροβάθμια 

Κοινή νομοθετική κάλυψη 

Λίγο πιο ζωηρά παιδιά.. (λόγω ηλικίας) 



Δεν ίσχυαν τα μόρια μας  

Δεν υπήρχαν οργανικές 

Διαφορετικό οράριο 

Περίεργη συμπεριφορά 

Ίδιες “εθελοντικές” εργασίες 



Μετακίνηση σε πολλά σχολεία  

Δεν υπάρχουν εργαστήρια 

Δεν ισχύει η 3ωρη εργαστηριακή απασχόληση 

Πληροφορικός εφόσον ξέρει – Κάνει! 

Δεν υπάρχουν βιβλία 

Αβέβαιη αποζημίωση μετακινήσεων 

Δυσκολία στις άδειες 





Δεν σπάνε τα τμήματα 

Η κατευθύνσεις διδασκαλίας είναι αόριστες 

Ποιο είναι το κατάλληλο υλικό διδασκαλίας 

Αδυναμία έγκυρης μετακίνησης 

Ισότιμη μεταχείριση 

Δυσκολία διδασκαλίας μαθήματος 

Ανανέωση υλικού εργαστηρίων 



• Στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
• Στο Ψηφιακό Σχολείο 
• Φτιάχνουμε δικό μας 
• Συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών 
     για την δημιουργία ενιαίου 
• Αναζήτηση στο Διαδίκτυο  

• Δημιουργούμε φύλλα εργασίας 
• Κάνουμε θεωρητικότερο το μάθημα 
      στις μεγάλες τάξεις 
• Βρίσκουμε ένα βιντεοπροβολέα & 
      ένα φορητό Η/Υ 
• Βοηθητικός ρόλος στα “βασικά”  
      μαθήματα 
• Ψάχνουμε χορηγούς 
• Κινητό εργαστήριο 

• Βοήθεια από τα ΠΛΗΝΕΤ 
• Δημιουργούμε όσο το δυνατόν 
     Η/Υ που δουλεύουν πλήρως 
• Ζητάμε λεφτά από το σχολείο 
• Ψάχνουμε χορηγούς 

• Επιμορφωτικές συναντήσεις με τους 
      συμβούλους 
• Αναζήτηση στο διαδίκτυο και σε  
     βιβλιογραφία για την διδασκαλία  



Δημιουργία βιβλίων για το πρωινό και ολοήμερο 

Διαίρεση τμημάτων πάνω από 21 μαθητές 

Ύπαρξη εργαστηρίων σε όλα τα δημοτικά 

3ωρη εβδομαδιαία εργαστηριακή απασχόληση 

Μείωση ωρών για πάνω από 3 ή 4 σχολεία 

Ανάθεση ωρών γραμματειακής υποστήριξης 

Επιμορφωτικά σεμινάρια 

Επέκταση των ΕΑΕΠ σε όλα τα δημοτικά 

Οδοιπορικά για τις μετακινήσεις 



Ψηφιακό Σχολείο: http://dschool.edu.gr/ 
e-yliko: http://www.e-yliko.gr/ 
Εκπαιδευτικό Υλικό από την επιμόρφωςη για τα ΕΑΕΠ: 

http://www.oepek.org/site/files/final_pdf/tpe_eaep_800sch.pdf 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα Ολοήμερα: http://www.pi-

schools.gr/lessons/computers/epps/epps_informatics_dim_fek304.pdf 
Εκπαιδευτικό Υλικό για την Διδαςκαλία άλλων μαθημάτων: 

http://www.pi-schools.gr/software/dimotiko/ 
Εκπαιδευτικά βίντεο για τα γράμματα (για τάξη Α’ και Β’): 

http://www.youtube.com/user/EducationalTVGreece 
Ελεφθερο λογιςμικό: http://sxoleio.eu 
Εκπαιδευτικό Λογιςμικό: http://www.e-selides.gr/ 
Φφλλα Εργαςίασ: http://teachingtherapy.wordpress.com/ 
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