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Ο σκοπός αυτού του σεμιναρίου 

 Ο απολογισμός των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων του τελευταίου έτους 

(Ιούνιος 2016 - Ιούνιος 2017). 

 Η παρουσίαση – αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων 2016-2017.

 Η ενημέρωση – επιμόρφωση – προετοιμασία 

των υποψήφιων εκπαιδευτών ενόψει των 

εξετάσεων του 2017. 



Σκοπός αυτής της εισήγησης 

 Η επισήμανση των σημαντικότερων 

εκπαιδευτικών θεμάτων του τελευταίου 

12μηνου. 

 Η ενίσχυση των εκπαιδευτών και του έργου 

τους.



Ορόσημα του τελευταίου έτους 

 Αγωνιστικά δελτία 2015 – 2016

 Τα σεμινάριο εκπαιδευτών του 2016 

 Οι γραπτές & προφορικές εξετάσεις του 2016

 Η έναρξη της τελευταίας σχολικής χρονιάς (Οκτώβριος 2016 & 

Ιανουάριος 2017) 

 Η άδεια εισόδου σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπίδευσης.

 Το πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία» του Δήμου Αθηναίων. 

 Το πρόγραμμα «Παιχνίδια του μυαλού» του 6ου Γυμνασίου 

Καλαμάτας. 



Πανελλήνια μαθητικά 
πρωταθλήματα

 2016: 138 ζεύγη.

 2017, 118 ζεύγη. 



Πανελλήνιο μαθητών 2016



Πανελλήνιο μαθητών 2017



Αγωνιστικά δελτία 2014 – 2017 

 Επετηρίδα 2014: 3380 μέλη 

 Επετηρίδα 2015: 3708 μέλη

 Επετηρίδα 2016: 4254 μέλη

 Νέα Δελτία περιόδου 2016-2017: 774 δελτία

 Ενεργοί αθλητές από 67 σωματεία: 

5051(στοιχεία 18ης Ιουλίου 2017).



Σωματεία – Μέλη της ΕΟΜ
2014 – 2017 

 Επετηρίδα 2015: 52 σωματεία 

 Επετηρίδα 2016: 54 σωματεία 

 Επετηρίδα 2017: 55 ενεργά σωματεία & 9 

υπό ίδρυση (περίπου 70 σε λειτουργία)



Τα σεμινάρια εκπαιδευτών του 
2016 

 3ο σεμινάριο εκπαιδευτών της ΕΟΜ (ΑΟΜΒ, 10-11

Ιουνίου 2016)
 https://www.youtube.com/watch?v=NZQMBVYll4k&t=9795s

 https://www.youtube.com/watch?v=Et5TZfiFVkk&t=9676s

 Σεμινάριο διδακτικών & παιδαγωγικών θεμάτων

 (ΙΚΑΡΟΣ, 16 Ιουλίου 2016) 
 https://www.youtube.com/watch?v=R27bdc9mEps&t=6984s

https://www.youtube.com/watch?v=NZQMBVYll4k&t=9795s
https://www.youtube.com/watch?v=Et5TZfiFVkk&t=9676s
https://www.youtube.com/watch?v=R27bdc9mEps&t=6984s


Οι γραπτές & προφορικές 
εξετάσεις του 2016

 Το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε η 

πρώτη φάση της εξέτασης των υποψήφιων 

εκπαιδευτών, η οποία αφορούσε τη γραπτή 

δοκιμασία. 

 Παρουσιάστηκαν 13 υποψήφιοι από τους 19 που 

είχαν δηλώσει συμμετοχή (12 από την Αττική και 1 

υποψήφια από την περιφέρεια), 5 γυναίκες & 8 

άνδρες. 

 Στις προφορικές εξετάσεις συμμετείχαν οι 6 

υποψήφιοι που η γραπτή τους βαθμολογία ήταν 

65/100 ή ανώτερα. 



Συμπέρασμα 

 Η επανάληψη των εξετάσεων εκπαιδευτών του 2016, ακριβώς ένα 

χρόνο μετά την επανεμφάνιση του θεσμού των εξετάσεων, μας 

ικανοποιεί ιδιαίτερα και ενισχύει την διαδικασία των εξετάσεων και την 

αξιοπιστία όσων εμπλέκονται σ’ αυτήν. Η επανάληψη των εξετάσεων 

επέτρεψε στην ΟΔΕ να ελέγξει και να ενισχύσει όλη την εξεταστική 

διαδικασία, επιβεβαιώνοντας όλες τις διαστάσεις της (προπαρασκευή, 

σεμινάρια, τρόπος παραγωγής θεμάτων, θεματολογία), έτσι ώστε να 

μπορούμε πλέον να ισχυριστούμε ότι το πρότυπο εξέτασης των 

εκπαιδευτών είναι οριστικό (οπότε διευκολύνεται κάθε ανάλογη 

μελλοντική προσπάθεια). Τα βαθμολογικό σύστημα, ο τρόπος 

διόρθωσης των γραπτών, ο επανέλεγχος και η προφορική εξέταση 

διεξήχθησαν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και χωρίς να παρουσιαστεί το 

οποιοδήποτε έλλειμμα ή πρόβλημα. 



Νέες παιδαγωγικές περιπέτειες …

 ΕΧΩ ΕΝΑΝ ΜΑΘΗΤΗ ΑΠΟ ΠΕΡΣΙ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΥΣΚΟΛΕΥΕΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ, ΕΧΕΙ ΔΙΚΙΑ 

ΤΟΥ ΑΠΟΨΗ, ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΟΥ (ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΛΑΘΗ 

ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ). ΕΝΤΩΜΕΤΑΞΥ "ΚΟΛΛΑΕΙ" ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙ 

ΜΕ 3 ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΜΟΥ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΝΤΑΙ. Ο 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΟΥΤΕ ΕΧΕΙ ΠΑΙΞΕΙ ΠΟΤΕ ΣΕ ΤΟΥΡΝΟΥΑ, (ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΚΑΙ 

ΔΕΝ ΤΟΝ ΠΑΙΖΕΙ ΚΑΝΕΙΣ), ΟΥΤΕ ΔΙΑΒΑΖΕΙ, ΟΥΤΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ 

ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΟΤΙ ΠΕΡΝΑΕΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ.

ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΩ ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΩ ΑΥΤΟ. 



2η περίπτωση 

 Τεράστιο πρόβλημα με τον κ. Παναγιώτη πρεφαδόρο που τους 

υποδείκνυε τι φύλλο έπρεπε να παίξουν ενώ λέγαμε την έννοια της 

λεβέ. Τον παρακάλεσα να σταματήσει και να μην τους μπερδεύει αλλά 

τίποτα. 

Ο κ. Παναγιώτης στην έναρξη του μαθήματος ήταν μόνος του σε ένα 

τραπέζι και όποιος ερχόταν καθόταν αλλού. Τελικά κάθισαν μαζί του οι 

2 περσινοί. Συνέχισε ακόμα χειρότερα να λεει να τον βάλουμε στην 

μέση τον εκτελεστή και τέτοια. Παρόλες τις συστάσεις δεν σταμάτησε 

ούτε λεπτό. Επικοινώνησα με τον Δημήτρη και καταλήξαμε στο να γίνει 

μια κουβέντα και αν δεν αλλάξει άμεσα να φύγει στο οποίο συμφώνησε 

και ο όμιλος. Ήρθε και ένας καινούργιος πιο νωρίς οπότε δεν μπόρεσα 

να κάνω την κουβέντα που ήθελα με τον κ. Παναγιώτη αλλά δεν 

μπορούσα να τον αφήσω να ζαλίσει τους υπόλοιπους μαθητές και 3ο 

μάθημα. 



 Οπότε όταν ξεκίνησε την διδασκαλία της πρέφας του είπα πολύ κοφτά 

«αυτό δεν πρόκειται να συνεχιστεί αν ήθελα να αναφερθώ στην λογική 

θα το έκανα δεν το κάνω που σημαίνει ότι δεν είναι μέσα στους 

διδακτικούς στόχους του σημερινού μαθήματος και αφού δεν είναι θα 

σταματήσει τώρα να αναφέρεται σε θέματα που δεν έχουν διδαχθεί οι 

μαθητές» Με έκπληξη είδα ότι ο κ. Παναγιώτης σταμάτησε και μάλιστα 

ακόμα και όταν τον ρώτησε κάποιος είπε ότι δεν του επιτρέπεται να 

μιλήσει. 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Παρκάραμε μαζί με τον κ. Παναγιώτη ο οποίος μου είπε τι 

καλή μου είμαι σε αυτό που κάνω, και πόσο με έχει εκτιμήσει και τι 

θετικός άνθρωπος που είμαι. Τον ευχαρίστησα και κατόπιν με κέρασε 

και καφέ στον όμιλο ενώ στην τάξη ήταν άλλος άνθρωπος. Καθόλου 

επιθετικός ή δεικτικός και δεν μίλαγε καθόλου. Η απόλυτη μεταστροφή. 



Το 5ο εργαστήριο διαιτησίας EBL 
(Αθήνα, Φεβρουάριος 2017)



Το πρόγραμμα «Kids 2015 - 2019»

 Μαθήματα σε Καλαμάτα (ΟΑΜΚ), Αθήνα (ΟΑΜΛΕ, ΙΚΑΡΟΣ), 

Σέρρες (ΟΑΜΣ)  

 Προετοιμασία της Εθνικής Παίδων 

 Συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία» του ΙΣΝ και του 

Δήμου Αθηναίων

 Διδασκαλία σε Δημοτικό Σχολείο (Χαλάνδρι) 

 «Παιχνίδια του Μυαλού», 6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας 

 Α.Ο. Ακρίτας Summer Camp 

 Διδασκαλία κατ’ οίκον. 



2ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Παίδων 



Μια Μπριτζογιορτή στην Αθήνα 



Στη διάρκεια του Πανελληνίου 
Νέων & Παίδων 



Στο φεστιβάλ Καλαμάτας 



Οι εκπαιδευτές του «Kids 2015 -
2019»

 Μαριάννα Κορώνη, Βασίλης Βιβιδάκης 

 Γιώργος Δοξαστάκης 

 Βασίλης Ρουσέας, Μαρίνα Λαντζούνη, 

Θανάσης Καλογερόπουλος (Καλαμάτα) 

 Χρύσα Καρπουζέλη (Σέρρες)

 Ζώης Νταλιάνης (Πάτρα) 

 Μίλτος Κουτούγκος (Δημοτικό Χαλανδρίου)  



Το πρόγραμμα «παιχνίδια του μυαλού» στο 
6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

 Στο πλαίσιο των σχολικών προγραμμάτων 

που σχεδιάζονται, εγκρίνονται και 

υλοποιούνται κάθε σχολικό έτος στα 

Γυμνάσια της κοινωνίας μας

 Υπεύθυνη του προγράμματος, η καθηγήτρια 

βιολογίας του 6ου Γυμνασίου Καλαμάτας 

Μαρίνα Λαντζούνη (ΟΑΜΚ, 9387). 





Η άδεια του Υπουργείου Παιδείας 
αξιοποιήθηκε σε … 

 Ένα σχολείο στο Χαλάνδρι 

 Εκπαιδευτής: Μίλτος Κουτούγκος 



«Ανοιχτά Σχολεία» του Δήμου 
Αθηναίων (υπό την αιγίδα του ΙΣΝ) 



Το βιβλίο του Μίνι Μπριτζ 



Δημιουργία και χρήση 
της παρουσίασης 

 Το αρχείο αυτό δημιουργήθηκε από το Δημήτρη 

Παπασπύρου για τις ανάγκες του σεμιναρίου της 

ΕΟΜ της 22ης Ιουλίου 2017. Διατίθεται από το 

συντάκτη του στην ΕΟΜ και σε στελέχη της για 

εκπαιδευτική χρήση. 


