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Σα όξηα ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ: 
αηνκηθέο πξνϋπνζέζεηο θαη πεξηνξηζκνί πιαηζίνπ 

 
 

Εσή Παπαλανύκ 
Καζεγήηξηα, ΑΠΘ 

zoipapa@edlit.auth.gr  
 

Γηα λα επνδσζνχλ νη ζηφρνη ηνπ ζρνιείνπ -ε δηδαζθαιία θαη ε 

δηαπαηδαγψγεζε ησλ παηδηψλ θαη ησλ εθήβσλ, έηζη ψζηε λα ζηαζνχλ απηνδχλακα 

θαη δεκηνπξγηθά ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν- ρξεηάδνληαη πνιιά: έλα ζεζκνζεηεκέλν 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα κε δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή δνκή, πξφγξακκα θαη κέζα 

δηδαζθαιίαο, ππνδνκή θαη πφξνη θαη βέβαηα νη εθπαηδεπηηθνί. Ο ξφινο ηνπο είλαη 

θεληξηθφο γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα, γηαηί κε ηε δηδαθηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά, αιιά 

θαη κε ηε ζπλνιηθή ηνπο πξνζσπηθφηεηα, επηδξνχλ άκεζα ζηνπο καζεηέο, 

θαζνξίδνληαο ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απηφ πνπ  εθείλνη απνθνκίδνπλ απφ ην ζρνιείν. 

Γελ λνείηαη, ινηπφλ, θαιφ ζρνιείν ρσξίο θαινχο εθπαηδεπηηθνχο θαη αλ ζέινπκε 

θαιχηεξν ζρνιείν, πξέπεη λα γίλνπλ θαιχηεξνη νη εθπαηδεπηηθνί. Πψο ζα γίλεη απηφ; 

Ζ ζπλήζεο απάληεζε είλαη, «κε ηελ επηκφξθσζε». 

Αθεηεξία ηεο εηζήγεζεο απηήο απνηειεί ε άπνςε φηη ζήκεξα, ηδηαίηεξα ζηε 

ρψξα καο, ππεξεθηηκάηαη ε δχλακε πνπ έρεη ε επηκφξθσζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηε κηα κεξηά θαη απφ ηελ άιιε, ε δχλακε πνπ έρεη γηα 

ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρνιείνπ. Σην α’ κέξνο ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην επάγγεικα, θαζψο θαη ε επηκφξθσζή ηνπο 

θαηά ηελ άζθεζή ηνπ έρνπλ εγγελείο πεξηνξηζκνχο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ ίδηα ηε 

θχζε ηεο δηδαζθαιίαο. Ζ δηδαζθαιία είλαη κηα δηαλνεηηθή θαη πνιηηηζκηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο, ηεο νπνίαο ε επηηπρία εμαξηάηαη 

πξσηίζησο απφ ηηο αμίεο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο ηδενινγηθέο παξαδνρέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ηδηφηεηεο νη νπνίεο ζέηνπλ ηα φξηα ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θάζε 

ζπζηεκαηηθήο επηκφξθσζεο. Σεκαληηθή πξαθηηθή γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

επίδξαζεο πνπ έρεη ε επηκφξθσζε ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη λα αληρλεχεηαη ε θάζε 

πνπ δηαλχεη ν θαζέλαο θαηά ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ 

ηαπηφηεηαο. Σην β’ κέξνο ππνζηεξίδεηαη φηη ε «θαιή» δηδαζθαιία δελ είλαη εθ 

πξνδηαγξαθήο «επηηπρήο», γηαηί ε φπνηα ζεηηθή επίδξαζε κπνξεί λα αζθήζεη ζηηο 

ζρνιηθέο επηδφζεηο θαη ζηελ θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ 

επεξεάδεηαη απφ ζπλζήθεο πιαηζίνπ. Τέηνηεο ζπλζήθεο είλαη ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο 

φπνπ ζπληειείηαη, ην δηνηθεηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, θαζψο θαη ε 

δπλακηθή βειηίσζεο ηεο θάζε ζρνιηθήο κνλάδαο. Τέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

αλάγθε γηα εκβέιεηα θαη δηάξθεηα ηεο επηκνξθσηηθήο ππνζηήξημεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ζηελ επειημία ηεο λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο θαηά πεξίπησζε 

αλάγθεο. 
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Κείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο  Δθπαηδεπηηθώλ: βαζηθέο 

αξρέο ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζεο 

 

 

Παλαγηώηεο Αλαζηαζηάδεο 

Αληηπξόεδξνο Παηδαγσγηθνύ Ιλζηηηνύηνπ 

Επηζηεκνληθόο Υπεύζπλνο Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Επηκόξθσζεο 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

panas@edc.uoc.gr  

 

 

Τν πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο νθείιεη λα πξνεηνηκάζεη κε θξηηηθφ 

ηξφπν ηνλ απξηαλφ πνιίηε ηεο αλαδπφκελεο Θνηλσλίαο ηεο Γλψζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

είλαη ζε ζέζε σο ππεχζπλνο, δεκνθξαηηθφο, ελεξγφο θαη ζθεπηφκελνο πνιίηεο λα 

αληηκεησπίζεη ηηο πξνθιήζεηο αιιά θαη λα αδξάμεη ηηο επθαηξίεο ηεο λέαο επνρήο, 

κεηαζρεκαηίδνληαο ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ ηνλ 

πεξηβάιιεη. Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηνλ 

θξηηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ζηε ζρνιηθή 

ηάμε. Κε βάζε ηε κειέηε δηεξεχλεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 θαη ζπκκεηείραλ 32.000 κέιε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηα, ηελ έσο ηψξα εκπεηξία απφ ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα καο, ηα πνξίζκαηα ζρεηηθψλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ θαη ηε 

δηαβνχιεπζε κε θνηλσληθνχο θαη επηζηεκνληθνχο θνξείο, ζρεδηάζηεθε θαη 

πινπνηείηαη  απφ ην Υπνπξγείν Παηδείαο θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ην Κείδνλ 

Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο. 

 

 
 

Δπηκνξθώλνληαο εθπαηδεπηηθνύο ηεο κεηνλνηηθήο εθπαίδεπζεο 

ζηε Θξάθε: πξνβιεκαηηζκνί θαη απνηηκήζεηο 

 

 
Αιεμάλδξα Αλδξνύζνπ 

Επίθνπξε Καζεγήηξηα, ΕΚΠΑ 

alandr@ecd.uoa.gr  
 

 

Ζ εηζήγεζε αλαθέξεηαη ζηηο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ 

Θξάθε ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Δθπαίδεπζεο Κνπζνπκαλνπαίδσλ. Θα γίλεη 

ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ κνξθψλ επηκφξθσζεο δίλνληαο έκθαζε 

ζηηο δπζθνιίεο ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηηο απνηηκήζεηο ηνπ. 
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Οη δπλαηόηεηεο θαη νη ηδηαηηεξόηεηεο ηεο ειεθηξνληθήο 
εμ απνζηάζεσο επηκόξθσζεο 

 
 

Θσλζηαληίλνο Κπίθνο 
Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, ΑΠΘ 

bikos@edlit.auth.gr  
Κελέιανο Σδηθόπνπινο 

Υπνςήθηνο Δηδάθησξ, ΑΠΘ 

metzif@yahoo.gr 
 

Ζ επηκφξθσζε ζεσξείηαη σο ν πιένλ θαηάιιεινο θνξέαο, ν νπνίνο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη εληζρπηηθά ζηελ πξνζπάζεηα θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηφζν ζε 

ζέκαηα επηζηεκνληθήο γλψζεο φζν θαη ζε ζέκαηα επαηζζεηνπνίεζεο, ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε ηεο πνιππνιηηηζκηθφηεηαο ζηε ζρνιηθή ηάμε. Δμσηεξηθνί φκσο παξάγνληεο 

φπσο ε έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ, ε δπζθνιία κεηαθηλήζεσλ, ην ειιηπέο θαη 

αλεπαξθέο εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, φπσο θαη ε δπζθνιία πξφζβαζεο ζ’ απηφ, θαζηζηνχλ 

δχζθνιε φιε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα. Κηα ζρεηηθά πξφζθαηε κνξθή επηκφξθσζεο, ε 

ειεθηξνληθή εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε, ζηνρεχεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

παξαπάλσ εκπνδίσλ θαη παξάιιεια ζηε δεκηνπξγία θηλήηξσλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

γηα ηε ιεγφκελε απηφλνκα νξγαλσκέλε κάζεζή ηνπο. Οη Τερλνινγίεο ηεο 

Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΤΠΔ) θαίλεηαη λα επλννχλ ηε δεκηνπξγία 

ςεθηαθψλ πεξηβαιιφλησλ κάζεζεο, αθφκε θαη ζηηο πην δπζπξφζηηεο θαη 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. Τν εγρείξεκα ηεο εθαξκνγήο κεζφδσλ Ζιεθηξνληθήο 

Κάζεζεο ζπληζηά κία θαηλνηνκία γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα ζην πιαίζην ηεο Πξάμεο: 

«Δθπαίδεπζε αιινδαπψλ θαη παιηλλνζηνχλησλ καζεηψλ». Αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη 

ζηελ πξνζαξκνγή ηνπ έιιελα εθπαηδεπηηθνχ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο θαη 

ζπκπφξεπζε κε ηα δηεζλή θαη επξσπατθά εθπαηδεπηηθά πξφηππα, πνπ πηέδνπλ γηα 

αμηνπνίεζε ησλ δηδαθηηθψλ πφξσλ ςεθηαθήο ηερλνινγίαο. 
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Ζ ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε ζην πνιππνιηηηζκηθό ζρνιείν: 
κεζόδεπζε θαη απνηειέζκαηα 

 
 

Καξία Ιηαθνπνύινπ 
Δξ. Παηδαγσγηθήο ΑΠΘ 

mliakopo@edlit.auth.gr 
 

 

Τν αίηεκα γηα απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ σο ζεζκνχ θαη ζπλίζηαηαη ζηελ επηηπρή επίδξαζε ηεο 

παξερφκελεο ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηνπο καζεηέο. Ωζηφζν, νη δηαξθψο 

δηακνξθνχκελεο θνηλσληθέο, πνιηηηζκηθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

θαζηζηνχλ ην έξγν απηφ ηνπ ζρνιείνπ ζχλζεην θαη απαηηεηηθφ. Τν ζρνιείν θαιείηαη 

λα αθνπγθξάδεηαη ηηο ζπλζήθεο απηέο γηα λα πξνεηνηκάδεη ηε λέα γεληά θαηάιιεια, 

ψζηε απηή αθελφο λα αληεπεμέιζεη θαη αθεηέξνπ λα δηακνξθψζεη απηέο ηηο λέεο 

ζπλζήθεο. Ο εθπαηδεπηηθφο, ζην πιαίζην απηφ, αλαιακβάλεη έλαλ πνιιαπιφ, ζχλζεην 

θαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ φιε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ξφιν. Σηελ ελίζρπζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα αληεπεμέιζεη ζηνλ απαηηεηηθφ απηφ ξφιν, 

ζηνρεχεη ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε. Δηδηθφηεξα, ζηφρνη ηεο ελδνζρνιηθήο 

επηκφξθσζεο είλαη ε ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην έξγν ηνπο κε βάζε ηηο 

αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην έξγν ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν, ε βειηίσζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ηνπ ζρνιείνπ, ε ελίζρπζε ηνπ θιίκαηνο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε δεκηνπξγία θνπιηνχξαο δηαξθνχο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο. 

Αθεηεξία ηεο εηζήγεζεο απηήο απνηειεί ε άπνςε φηη ε ελδνζρνιηθή 

επηκφξθσζε κπνξεί πξαγκαηηθά λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βειηίσζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζπλαθφινπζα ηνπ ζρνιείνπ. Σηελ εηζήγεζε παξνπζηάδνληαη 

δηαπηζηψζεηο απφ 51 ελδνζρνιηθά ζεκηλάξηα πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

δξάζεο «Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο» ζε 

ζρνιεία Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο αλά ηελ επηθξάηεηα, απφ 

ηνλ Φεβξνπάξην έσο ηνλ Σεπηέκβξην ηνπ 2011. Θαζψο ε επηηπρία ηεο θάζε 

επηκφξθσζεο δελ είλαη απηνλφεηε, αιιά εμαξηάηαη απφ ηε θηινζνθία, ην ζρεδηαζκφ, 

ηελ νξγάλσζε ηεο, επηδηψθεηαη λα παξνπζηαζηνχλ επηγξακκαηηθά ε κεζφδεπζε 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ησλ ζεκηλαξίσλ πνπ έγηλα, ηα απνηειέζκαηα απφ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ ζεκηλαξίσλ, θαζψο θαη θάπνηεο ζθέςεηο γηα βειηίσζε. 
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Παξεκβάζεηο 

 

Ησάλλεο Ι. Γνύιαηεο 
Δξ. Φπζηθήο 

yannislg@otenet.gr   

 

Τν δήηεκα ηεο πξνβνιήο / ελεκέξσζεο ηεο δξάζεο είλαη ζχλζεην. Απνηειεί 

φκσο έλαλ θξίζηκν παξάγνληα γηα ηελ επηηπρία ηνπ ζπλνιηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

Σπλνςίδνληαο ηηο απφςεηο θαη ηηο ηδέεο εθπαηδεπηηθψλ (Κάτνο – Σεπηέκβξηνο 

2011)γηα ηελ αλάγθε επηκόξθσζήο ηνπο, ηα νθέιε πνπ αλακέλνπλ λα 

απνθνκίζνπλ θαη ηα εξγαιεία πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ γηα επηκνξθσηηθέο δξάζεηο αλαδεηθλχνληαη ηα 

εμήο θχξηα ζεκεία ζηα νπνία θαηά ηε γλψκε κνπ ζα πξέπεη λα δνζεί ν 

πξνζαλαηνιηζκφο καο γηα ηα επφκελα έηε πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο:  

Α. Αδπλακίεο 

1. Θεσξείηαη φηη ππάξρεη «θνξεζκφο» πξνγξακκάησλ. Τξέρνπλ ηαπηφρξνλα, 

πνιιά έξγα, κε παξφκνηα ζεκαηνινγία. 

2. Ζ απξνζπκία ζπκκεηνρήο νθείιεηαη θπξίσο ζηελ κε ρνξήγεζε θηλήηξσλ, 

αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί απιά, αδηαθνξνχλ γηα ηελ επηκφξθσζε. Δπίζεο, 

δηάρπηε είλαη ε εληχπσζε φηη ε δξάζε, ε θάζε δξάζε, πνπ ζα πινπνηήζεη 

ην ζρνιείν, απνηειεί έλα παξαπάλσ έξγν πνπ ζα επηβαξχλεη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ρσξίο εκθαλή αληαπφθξηζε. 

3. Ζ ελεκέξσζε απφ ηε δηεχζπλζε θαη ε επηινγή ησλ δξάζεσλ 

γίλεηαη spontaneously (ε έξεπλα δηελεξγήζεθε ζην κεηαβαηηθό ζηάδην 

επηινγήο λέσλ δ/λησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ) . 

4. Ζ αλνκνηνγέλεηα ζηε ζρνιηθή ηάμε (ε γλώζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο, 

νη ρώξεο πξνέιεπζεο, νη ειηθίεο ησλ καζεηώλ, ην επίπεδν γεληθώλ γλώζεσλ θαη 

ηδηαίηεξα ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο). 

Β. Πξνηάζεηο Βειηίσζεο 

1. Ζ επηκφξθσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε θχξην άμνλα ηελ 

ανθρωπογεωγραθία ηεο πεξηνρήο θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ / 

ηδηαηηεξφηεηα ζρνιηθήο κνλάδαο, ηελ έληαμε (inclusion) ησλ καζεηψλ,  ηελ 

θαιιηέξγεηα ηνπ  ζεβαζκνχ ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξφηεηαο θαη αλάπηπμε ηνπ 

δηαπνιηηηζκηθνχ δηαιφγνπ. 

2. Θέζπηζε θηλήηξσλ (π.ρ. κνξηνδόηεζε ζηελ εμέιημε ζηειερώλ 

εθπαίδεπζεο.  

3. Ζ επηκφξθσζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη πξσηίζησο ενδοζτολικά, λα είλαη 

ζπλερήο, ζπκκεηνρηθή θαη κε επξχηεηα ζεκαηνινγίαο (βι. θπζηθέο επηζηήκεο θαη 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε) θαη κε έκθαζε ζε παξαδείγκαηα «θαιψλ πξαθηηθψλ», 

νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη projects, κέζα απφ παξνπζηάζεηο ζπλζεηηθψλ 

θαη δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ. 

4. Ζ ελεκέξσζε θαη ε πξνβνιή ηεο δξάζεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη δπλακηθά θαη 

φρη ζηαηηθά, κε ηε ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ηνπ δηαδηθηχνπ – ην ζεκείν 

απηφ λα πξνβιεζεί ηδηαίηεξα πξνο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (όηη δειαδή έρνπλ ηε 

δπλαηόηεηα άκεζεο πξόζβαζεο ζηελ ελεκέξσζε θαη ζε δεδνκέλα πνπ ζα κπνξεί λα 

ηνπο θαλνύλ ρξήζηκα ζηε δνπιεηά ηνπο, π.ρ. εληαία d-base εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ 

ζεκηλαξίσλ θαη παξαδεηγκάησλ θαιώλ πξαθηηθώλ πνπ ζα είλαη αλαξηεκέλα ζηε 

ζειίδα ηνπ πξνγξάκκαηνο /δξάζεο, όπσο επίζεο – ε άπνςε ηνπ ζπληάθηε ηνπ 

παξόληνο: ε δεκηνπξγία ελεκεξσηηθνύ bulletin ζε ηαθηηθά δηαζηήκαηα).  
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Τν πην δπλαηφ ζεκείν ζε φια ηα αλσηέξσ θαη ζηελ πξνζπάζεηά καο,  ε 

θαηαλφεζε εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πολσπολιηιζμικόηηηας ζηα 

ελληνικά ζτολεία. 

 

 

Ιίλα Θσλζηαληίλνπ 

Εθπαηδεπηηθόο 

Δηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Roskilde Δαλίαο 

linakon@hotmail.com 

 

Σθνπφο ηεο παξέκβαζεο είλαη ε απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο κνπ σο 

επηκνξθψηξηα ζηε ζεκαηηθή ελφηεηα κε ηίηιν «Γηαπνιηηηζκηθή Παηδαγσγηθή: 

Δληζρχνληαο ηνλ Δθπαηδεπηηθφ θαη ην 'Γηαθνξεηηθφ' Καζεηή» ζηελ νπνία 

ζπλεξγάζηεθα κε ηελ θ. Λεθηαξία Παιαηνιφγνπ, Δπίθνπξε Θαζεγήηξηα 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Καθεδνλίαο. Ζ παξέκβαζε 

πεξηιακβάλεη ηελ ζχληνκε αλαθνξά ζε α) δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφζηεθαλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζχγρξνλεο ηειεδηδαζθαιίαο γηα ηε δηγισζζία θαη ησλ 2 δηα δψζεο 

ζεκηλαξίσλ θαη β) πξνηάζεηο γηα βειηίσζε. 

 

 
Γήκεηξα Καθξή 

Εθπαηδεπηηθόο –Δξ. Ψπρνινγίαο  
dimimac@yahoo.gr  

 

Σην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο κνπ ζηελ ππνδξάζε «ελδνζρνιηθήο 

επηκφξθσζε» ηεο Γξάζεο 4 ζηελ νπνία ζπκκεηείρα σο επηκνξθψηξηα ζα ήζεια λα 

θαηαζέζσ ηηο εμήο ζθέςεηο-πξνηάζεηο. Ιακβάλνληαο ππφςε καο ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

ησλ επηκνξθνπκέλσλ θαη ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ γλψξηζα θαη πξνηάζζνληαο σο 

θχξην άμνλα παξέκβαζεο ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ηηο δηθέο ηνπο πξνηεξαηφηεηεο 

θαιφ ζα ήηαλ: 

 

1. Αξρηθά λα έρνπκε ζηε δηάζεζή καο πεξηζζφηεξν πιηθφ γηα ηελ πξνο 

επηκφξθσζε ζρνιηθή κνλάδα. 

2. Ζ επηκνξθσηηθή ζπλάληεζε λα είλαη βησκαηηθή, επέιηθηε ή δπλαηφλ λα 

ρεηξίδεηαη καζεζηαθνχο ζρεδηαζκνχο θαη ειεθηξνληθά. 

3. Λα δηαρσξίδεηαη ην ζεσξεηηθφ απφ ην «εξγαζηεξηαθφ» κέξνο. Θαη αλ απηφ 

δελ είλαη δπλαηφλ λα νινθιεξσζεί ζε κία παξέκβαζε, αο γίλνπλ δχν 

παξεκβάζεηο (ε κία ζεσξεηηθή θαη ε άιιε λα εκπεξηέρεη εθαξκνγέο)  

4. Απαξαίηεηεο είλαη επίζεο νη ζπλαληήζεηο αλαηξνθνδφηεζεο κε άιινπο 

επηκνξθσηέο. 
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Παλαγηώηεο Καληάηεο 
  Δηδάζθσλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ 

pmaniat@primedu.uoa.gr 

 
 

Ζ παξέκβαζε απηή έρεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ παξνπζίαζε πξνζσπηθψλ 

εκπεηξηψλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζην Πξφγξακκα Εθπαίδεπζε Αιινδαπώλ θαη 

Παιηλλνζηνύλησλ καζεηώλ (ζηε δξάζε Επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ θαη κειώλ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο θνηλόηεηαο). Σπγθεθξηκέλα θαηαγξάθνληαη δηαπηζηψζεηο πνπ αθνξνχλ 

δηαζηάζεηο ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

θαζψο θαη ηηο νξγαλσηηθέο δπζθνιίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Κε άιια ιφγηα, 

πξφθεηηαη γηα κηα πξνζσπηθή απνηίκεζε ησλ φςεσλ (νξγαλσηηθψλ, δηδαθηηθψλ θαη 

επηζηεκνληθψλ) ηεο επηκνξθσηηθήο δξάζεο, κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο αλαζηνραζκνχ 

πάλσ ζηελ εκπεηξία. 

Σε δεχηεξν επίπεδν δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε 

ησλ ηκεκάησλ, ηελ παξαγσγή επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ 

πξαθηηθψλ. 

 

 

 

Οδπζζέαο Δπαγγέινπ  

Σρνιηθόο Σύκβνπινο 
 oevangelou@hotmail.com     

 

Ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε: Πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα, γηαηί είλαη 

απνθεληξσκέλε, αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζπλδπάδεη 

απνηειεζκαηηθά ηε ζεσξία κε δεηήκαηα θαζεκεξηλήο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο θαη ηηο 

ηδηαηηεξφηεηεο ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ ηάμεσλ, πξνηείλνληαο ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο 

γηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζπιινγηθφ επίπεδν. 

Τειεδηδαζθαιία: Δμαηξεηηθά απνηειέζκαηα, αξθεί λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη 

ηερληθέο δπζθνιίεο πνπ αλαθχπηνπλ. Πξνζαξκνζκέλε ζηηο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, εμππεξεηεί εθπαηδεπηηθνχο δηαθνξεηηθψλ θαη απνκαθξπζκέλσλ 

πεξηνρψλ ηεο ρψξαο πνπ δελ είλαη εχθνιν λα κεηαθηλεζνχλ ζε κεγάιεο πφιεηο φπνπ 

ζπλήζσο ιακβάλνπλ ρψξα νη πεξηζζφηεξεο επηκνξθψζεηο.  

 

Πξνηάζεηο θαη ζθέςεηο γηα βειηίσζε 

 

 Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο Σρνιηθνχο Σπκβνχινπο, ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε 

κπνξεί λα γίλεηαη ελαιιαθηηθά κε ην θιείζηκν ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (έσο θαη δχν 

θνξέο ην ρξφλν) θαη φρη κφλν απνγεχκαηα, Σαββαηνθχξηαθα (γεγνλφο πνπ 

απνζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο) ή 

ζην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

 Τν απμεκέλν νξγαλσηηθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο 

ίζσο επηβάιιεη ηε ιήςε ελαιιαθηηθψλ κέηξσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ζε θάπνηα 

ζρνιεία δελ πξνζέιζνπλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ δήισζαλ ζπκκεηνρή ζην 

πξφγξακκα. 

 Δκπινπηηζκφο ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο θαη κε πξνγξάκκαηα 

ηειεδηδαζθαιίαο (πιενλεθηήκαηα: κείσζε θφζηνπο, δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο θαη 

εθπαηδεπηηθψλ άιισλ ζρνιείσλ κε παξφκνηα πξνβιήκαηα). 
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 Ιεηηνπξγία πξνγξακκάησλ ηειεδηδαζθαιίαο μερσξηζηά γηα Α/ζκηα θαη Β/ζκηα 

εθπαίδεπζε (φπνπ πξνζθέξεηαη) γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνβιεκάησλ αλά βαζκίδα. 

 Ιεηηνπξγία δηεπξπκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηειεδηδαζθαιίαο (κε πεξηζζφηεξεο ψξεο). 

 Γπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο πνηθίισλ κεζφδσλ αζχγρξνλεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο, νη νπνίεο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο επηκνξθνχκελνπο λα 

εξγάδνληαη κε ηνπο δηθνχο ηνπο ξπζκνχο θαη ζε ρξφλν πνπ απηνί επηιέγνπλ.  

 Παξνρή αμηφπηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη επηκνξθσηηθνχ ςεθηαθνχ πιηθνχ, πέξαλ 

απηνχ πνπ δηαζέηεη ν θάζε επηκνξθσηήο μερσξηζηά. 

 Θαηαγξαθή εμαηξεηηθψλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εθαξκφδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζηηο ηάμεηο ηνπο. 

 

Διέλε παζάξε- Κπεγιίηε 

Επίηηκε Σρνιηθή Σύκβνπινο Φηινιόγσλ 

e.spathari@gmail.com  

          Έρεη δηαπηζησζεί φηη νη επηκνξθνχκελνη πξνζέξρνληαη ζηηο επηκνξθψζεηο φρη 

κφλν κε θαηαγεγξακκέλεο δηαθνξεηηθέο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο, αιιά θαη 

δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο, κε απνηέιεζκα λα κελ ζρεκαηίδνπλ νκνηνγελείο νκάδεο. 

Τν γεγνλφο απηφ δπζθνιεχεη ηνλ επηκνξθσηή ζην λα ζρεδηάζεη ηελ επηκνξθσηηθή 

ηνπ παξέκβαζε. Δπηπιένλ, ππνζηεξίδεηαη βηβιηνγξαθηθά φηη έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο 

κάζεζεο πνπ απνθηάηαη απφ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα αμηνπνηείηαη ηειηθά ζηελ 

παηδαγσγηθή πξάμε. Σηε ζχληνκε απηή παξέκβαζε ζα ηεζνχλ ζηνπο επηκνξθσηέο 

πξνο πξνβιεκαηηζκφ ζθέςεηο πνπ δελ ζα εζηηάδνπλ ζην πεξηερφκελν ηεο 

ζρεδηαδφκελεο απφ ηνπο ίδηνπο επηκφξθσζεο, αιιά ζε δηαδηθαζίεο κεηαβίβαζεο ηεο 

κάζεζεο ζην πιαίζην ηεο απνζθνπνχκελεο κεηαζρεκαηηζηηθήο κάζεζεο. 

 

Παύινο Χαξακήο 

Εθπαηδεπηηθόο 

agonsyn2@agonsyn.gr 

 

Γηα ηελ θαιχηεξε ηελ νξγάλσζε ησλ παξεκβαηηθψλ πξνγξακκάησλ πξέπεη λα 

ζπλεθηηκεζνχλ κηα ζεηξά παξάγνληεο θαη εμειίμεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ειιεληθή 

θνηλσλία ηελ ηειεπηαία πεξίνδν, ηδίσο κεηά ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

(φμπλζε αληηπαξαζέζεσλ, αχμεζε θαηλνκέλσλ ζηέξεζεο, παγίσζε αληηπαξαζέζεσλ 

ζε ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο, ηάζε κείσζεο ηεο παξνπζίαο κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα 

θ.ι.π.). Δπίζεο, πξέπεη λα ζπλεθηηκεζνχλ εμειίμεηο πνπ, είηε σο ζπλέπεηα ηεο 

πξφζθαηεο θξίζεο είηε θαη αλεμάξηεηα απφ απηή, επηζεκαίλνληαη ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζεζκνχο θαη θπξίσο ζηε γεληθή εθπαίδεπζε (αιιαγέο 

ζε ππνζηεξηθηηθέο δνκέο, ε πξννπηηθή ησλ Εσλψλ Δθπαηδεπηηθήο Πξνηεξαηφηεηαο, 

κεηαβνιέο ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θ.ι.π.). 

Τνλίδεηαη, ηέινο, ε αλάγθε ζηελφηεξεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ/ 

ζπκκεηερνπζψλ ζε ζρεηηθέο επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα επηηπγράλεηαη 

θαιχηεξνο ζπληνληζκφο κεηαμχ ηνπο. 
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Ηζηνζειίδα 
http://www.diapolis.auth.gr 

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε 
diapolis-drasi4@lists.auth.gr 


