ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ
ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΠΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ
ΕΤΟΣ 2010 – 2011
1. Έναρξη του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης των Φοιτητών/τριων του
Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών.
Με την έναρξη του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/τριων του ΤΑΓ&Φ
του ΕΚΠΑ, θέσαμε τις βάσεις για την ορθή λειτουργία του Γραφείου Πρακτική Άσκησης
καταστρώνοντας αρχικά ένα σχέδιο Πρότυπης Λειτουργίας του Γραφείου με την επιμέλεια
ειδικού Τεύχους με πληροφορίες για τη δομή και τη λειτουργία του Γραφείου.
2. Κατασκευή και ανανέωση βάσεων δεδομένων
Προχωρήσαμε στην κατασκευή νέας βάσης δεδομένων με τα πλήρη στοιχεία των
εκπαιδευτικών – μεντόρων που έχουν συνεργαστεί μαζί μας κατά τα παρελθόντα έτη. Στη
συνέχεια, οργανώσαμε και συντονίσαμε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ήτοι τους
εκπαιδευτικούς – μέντορες και τους διευθυντές των δημόσιων σχολείων και των ιδιωτικών
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Επιβεβαιώσαμε όλα τα στοιχεία των φορέων που είχαμε ήδη
συλλέξει στο παρελθόν, ερχόμενοι σε τηλεφωνικές επαφές μαζί τους και δημιουργώντας
ένα

ηλεκτρονικό

δίκτυο

επικοινωνίας

εκπαιδευτικών

–

μεντόρων

(mentores-

group@googlegroups.com). Καταγράψαμε τα πλήρη, ορθά και πρόσφατα στοιχεία των
φορέων, ενημερώνοντας την προϋπάρχουσα βάση δεδομένων και εμπλουτίζοντάς τη με νέα
στοιχεία

εκπαιδευτικών

–

μεντόρων,

διευθυντών

και

σχολείων.

Εν

συνεχεία,
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τελειοποιήσαμε τη βάση δεδομένων και προχωρήσαμε σε αναρτήσεις ανακοινώσεων και
πληροφοριακού υλικού για τους τεταρτοετείς φοιτητές του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας
και Φιλολογίας στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος
της Πρακτικής Άσκησης.
3. Αιτήσεις συμμετοχής όλων των φοιτητών/τριων
Τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση με τους φοιτητές που είχαν επιλέξει
να παρακολουθήσουν το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης όπου και ενημερώθηκαν για το
Πρόγραμμα. Συλλέξαμε τις αιτήσεις συμμετοχής των φοιτητών/τριων στην Πρακτική
Άσκηση της Αγγλικής Γλώσσας. Καταρτίσαμε βάσεις δεδομένων με όλους φοιτητές/τριες
που επιθυμούσαν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και προχωρήσαμε σε αναρτήσεις
ανακοινώσεων στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης.
4. Ημερίδα για τους νέους εκπαιδευτικούς – μέντορες
Τον Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε ημερίδα την οποία εκλήθησαν να παρακολουθήσουν
οι εκπαιδευτικοί – μέντορες που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα για πρώτη φορά ή που δεν
είχαν λάβει μέρος σε προγενέστερη ενημερωτική συνάντηση. Στην ημερίδα αυτοί οι
συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για το Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης, για τις
αρμοδιότητες του εκπαιδευτικού-μέντορα από την επίκουρη καθηγήτρια Ε. Καραβά
(Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος και Υπεύθυνη για το μάθημα της
Πρακτικής), τη δομή και το περιεχόμενο του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης από την
Δρα Μ. Δρόσου (Επιστημονική Συνεργάτιδα του Προγράμματος και Διδάσκουσα του
μαθήματος της Πρακτικής).
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5. Επικοινωνία με Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
Στις αρχές του 2011, αφού τελειοποιήσαμε όλες τις βάσεις των δεδομένων, αποστείλαμε τις
λίστες με τα συμμετέχοντα δημόσια σχολεία στο ΥΠΔΒΜΘ. Μέσα στον Ιανουάριο λάβαμε
από το ΥΠΔΒΜΘ την ειδική έγκριση για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης στα δημόσια
σχολεία όλης της χώρας που είχαν δηλώσει ότι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
6. Ανάληψη καθηκόντων των φοιτητών/τριων και έναρξη του προγράμματος,
στατιστικά στοιχεία
Τοποθετήσαμε τους φοιτητές στα κατά τόπους σχολεία και με την έναρξη του εαρινού
εξαμήνου ξεκίνησε η Πρακτική Άσκηση, η οποία διήρκεσε 2 μήνες, από τις αρχές Μαρτίου
έως τις αρχές Μαΐου 2011. Στις αρχές Μαΐου 2011, ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος
της Πρακτικής Άσκησης του σχολικού έτους 2010 – 2011. Στο Πρόγραμμα της Πρακτικής
Άσκησης των Φοιτητών/τριων του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2010 – 2011 έλαβαν
μέρος 132 φοιτητές και φοιτήτριες. Από αυτό το σύνολο τα 127 ήταν κορίτσια και τα 5
αγόρια. 51 φοιτητές/τριες έκαναν την πρακτική τους σε ιδιωτικά σχολεία και 81 σε
δημόσια. 2 φοιτήτριες άσκησαν την πρακτική τους σε δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης στην περιφέρεια (στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και στο Ναύπλιο Αργολίδας)
ενώ οι υπόλοιποι 130 σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων
των Αθηνών και των ευρύτερων περιοχών της πρωτεύουσας. Ανάμεσα στους φοιτητές/τριες
που έλαβαν μέρος στην πρακτική άσκηση, υπήρξε και 1 φοιτήτρια με σοβαρά προβλήματα
οράσεως, η οποία έκανε την πρακτική της σε ανάλογο δημόσιο δημοτικό σχολείο σε
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περιοχή της Αττικής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΔΡΕΣ
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7. Στατιστικά στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς – μέντορες
Στο πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών/τριων του ΤΑΓ&Φ του ΕΚΠΑ,
συμμετείχαν 132 εκπαιδευτικοί – μέντορες, έναν για κάθε φοιτητή/τρια. Από αυτό το
σύνολο οι 121 είναι γυναίκες και 9 άνδρες. Στα ιδιωτικά σχολεία είχαμε 46 γυναίκες
εκπαιδευτικούς – μέντορες και 5 άνδρες, στα δημόσια δημοτικά 43 γυναίκες εκπαιδευτικοί
– μέντορες και 1 άνδρα, στα δημόσια γυμνάσια είχαμε 15 γυναίκες εκπαιδευτικούς –
μέντορες και 3 άνδρες, ενώ στα δημόσια λύκεια 19 γυναίκες εκπαιδευτικούς – μέντορες.
Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη σχετικά με τις ετήσιες συμμετοχές των εκπαιδευτικών –
μεντόρων καταλήξαμε στα εξής αποτελέσματα:


25 εκπαιδευτικοί – μέντορες δημόσιων δημοτικών συμμετείχαν στο πρόγραμμα από

παλαιότερα έτη, ενώ 19 νέοι εκπαιδευτικοί – μέντορες προστέθηκαν φέτος στα δημόσια
δημοτικά (ειδικότερα 18 γυναίκες εκπαιδευτικοί – μέντορες και 1 άνδρας εκπαιδευτικός
– μέντορας, 2 από αυτούς στην περιφέρεια)


15 εκπαιδευτικοί – μέντορες δημοσίων γυμνασίων συμμετείχαν στο πρόγραμμα από
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παλαιότερα έτη, 3 νέες εκπαιδευτικοί – μέντορες προστέθηκαν φέτος στα δημόσια
γυμνάσια (όλες γυναίκες)


14 εκπαιδευτικοί – μέντορες δημοσίων λυκείων συμμετείχαν στο πρόγραμμα από

παλαιότερα έτη, 5 νέες εκπαιδευτικοί – μέντορες προστέθηκαν φέτος στα δημόσια
γυμνάσια (όλες γυναίκες)
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΜΕΝΤΟΡΩΝ
ΑΡ.

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚ
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9

121

51

5

46

43

1

42

2

1

1

18

3

15

ΜΕΝΤΟΡΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ

5

ΓΥΜΝΑΣΙΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 19

--

19

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ - ΜΕΝΤΟΡΩΝ
ΑΡ.

ΠΑΛΕΕΣ

ΝΕΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
ΜΕΝΤΟΡΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 132
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ΧΧ
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8. Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους φοιτητές
Κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, στο πλαίσιο του μαθήματος της Πρακτικής
προσφέρθηκαν σεμιναριακά μαθήματα στους φοιτητές με θέματα που αφορούν στην
διδακτική της Αγγλικής ως ξένη γλώσσα από εξωτερικούς συνεργάτες και υποψήφιους
διδάκτορες του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Ο κ. Β. Χαρζουλάκης μίλησε
για την χρήση της τεχνολογίας στην ξενόγλωσση τάξη, η κ. Α. Νικολάκη για την
διδασκαλία της αγγλικής στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, η κ. Α. Γιαννακοπούλου για τα
βιβλία αγγλικών του ΥΠΔΒΜΘ για το Γυμνάσιο και ο κ. Γ. Γιώτης για θέματα
συμπεριφοράς καθηγητών και μαθητών στην τάξη. Στους παραπάνω ομιλητές δόθηκε
βεβαίωση συμμετοχής τους στην κατάρτιση των φοιτητών του Αγγλικού στο πλαίσιο του
Προγράμματος της Πρακτικής.
9. Βαθμολογία των εκπαιδευτικών – μεντόρων από τους φοιτητές/τριες
Μετά το πέρας της Πρακτικής Άσκησης, ζητήθηκε από τους φοιτητές/τριες να
συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο με τις εντυπώσεις τους από το Πρόγραμμα και να
βαθμολογήσουν τους εκπαιδευτικούς – μέντορες για τη συνολική προσφορά τους. Η
βαθμολογία διαμορφώθηκε ως εξής:


60 φοιτητές/τριες έχουν βαθμολογήσει τους εκπαιδευτικούς – μέντορες τους με 4



3 φοιτητές/τριες έχουν βαθμολογήσει τους εκπαιδευτικούς – μέντορες τους με 3,5
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60 φοιτητές/τριες έχουν βαθμολογήσει τους εκπαιδευτικούς – μέντορες τους με 3



1 φοιτήτρια έχει βαθμολογήσει την εκπαιδευτικό – μέντορά της με 2 ή 3



1 φοιτήτρια έχει βαθμολογήσει την εκπαιδευτικό – μέντορά της με 2 ή 2, 5



6 φοιτητές/τριες έχουν βαθμολογήσει τους εκπαιδευτικούς – μέντορες τους με 2



1 φοιτήτρια έχει βαθμολογήσει την εκπαιδευτικό – μέντορά της της με 1,5 ή 2

ΑΡ.

ΒΑΘ/ΓΙΑ ΒΑΘ/ΓΙΑ ΒΑΘ/ΓΙΑ ΒΑΘ/ΓΙΑ ΒΑΘ/ΓΙΑ ΒΑΘ/ΓΙΑ ΒΑΘ/ΓΙΑ

ΦΟΙΤ./ΤΡΙΩΝ 4

3,5

3

2–3

2 – 2,5

2

1,5 – 2

132

3

60

1

1

6

1

60

10. Βαθμολογία των φοιτητών/τριων από τους εκπαιδευτικούς – μέντορες
Αντλώντας πληροφορίες από τις φόρμες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών – μεντόρων,
καταγράψαμε τη βαθμολογία που έλαβαν οι φοιτητές/τριες από τους εκπαιδευτικούς –
μέντορες τους:


1 φοιτήτρια βαθμολογήθηκε με 7 – 12 από την εκπαιδευτικό – μέντορά της



15 φοιτητές/τριες βαθμολογήθηκαν με 13 – 18 από τους εκπαιδευτικούς – μέντορες

τους


51 φοιτητές/τριες βαθμολογήθηκαν με 18 – 24 από τους εκπαιδευτικούς – μέντορες

τους


65 φοιτητές/τριες βαθμολογήθηκαν με 25 – 30 από τους εκπαιδευτικούς – μέντορες

τους
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ΑΡ.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ Α 7 - 12

13 - 18

18 - 24

25 - 30

132

15

51

65

1

11. Τελική βαθμολογία των φοιτητών/τριων για την Πρακτική Άσκηση
Σύμφωνα με το Φύλλο Βαθμολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2010 – 2011 οι φοιτητές/τριες του Τμήματος Αγγλικής
Γλώσσας και Φιλολογίας που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης
σημείωσαν τις εξής επιτυχίες:

ΑΡΙΘΜΟΣ

10

9

8

7

6

5

ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ

ΔΕΝ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΙΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ
2011
125

5

32

64 20 4

--
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12. Χορήγηση βεβαιώσεων
Με το τέλος του Προγράμματος και του μαθήματος της Πρακτικής, στους φοιτητές που
έκαναν την πρακτική τους σε σχολείο και πέρασαν το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης
χορηγήθηκε βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Βεβαίωση συμμετοχής
στην κατάρτιση των φοιτητών που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα της Πρακτικής
χορηγήθηκε και στους εκπαιδευτικούς – μέντορες που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα.
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13. Αγορές και προμήθειες
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Προγράμματος φροντίσαμε να προμηθευτούμε τα
απαραίτητα χρειώδη για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Τμήματος. Έτσι, πάντοτε
σε απόλυτη συνεργασία με τον ΕΛΚΕ, εφόσον επιλέχθηκαν οι κατάλληλοι μειοδότες,
προμηθευτήκαμε 1 πολυμηχάνημα εκτύπωσης Lexmark x204n, από τον προμηθευτή
Πλαίσιο Computers ΑΒΕΕ, διάφορα αναλώσιμα από τον ίδιο προμηθευτή και μελάνια
εκτύπωσης από τον προμηθευτή Διάγραμμα. Επίσης, προμηθευτήκαμε γραμματόσημα από
τα ΕΛΤΑ. Πιο συγκεκριμένα, από την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης τον Σεπτέμβριο
2010 μέχρι και τον Σεπτέμβριιο 2011 έγιναν οι παρακάτω αγορές, και πληρωμές όπως
αυτές προβλέπονται από τις δαπάνες που εγκρίθηκαν για την Πρακτική Άσκηση του
ΤΑΓ&Φ του ΕΚΠΑ:

1
2
3
4
5
6

Η/Υ Τurbo X Siren & περιφερειακός εξοπλισμός
Πολυμηχάνημα Laser Lexmark X204N
Γραμματόσημα
Μ. Δρόσου (Επιστημονική Συνεργάτης, Σεπτ. 2010 – 2011,
13 μήνες x 310,00 €)
Κ. Ρεφανίδου (Γραμματέας, Νοεμ. 2010 – Σεπτ. 2011,
11 μήνες x 350,00 €)
Φοιτητές (Μάρτιος-Μάιος 2011 132 x 580,00 €)

796,42 €
189,78 €
250,00 €

76.560,00 €

Συνολική δαπάνη

85.676,20 €

4.030,00 €
3.850,00 €
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Επίκουρη Καθηγήτρια Ευδοκία Καραβά
Επιστημονική Υπεύθυνη
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