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Abstract
The design of “New School” aims at addressing the contemporary educational needs
and challenges of the 21st century. In this context, the “National Program of Teachers’
Training” has been designed according to the objectives of the project “Education and
Lifelong Learning” of the Ministry of Education, Lifelong Learning and Religion,
which aims at upgrading the quality of education. The physical object of the National
Teacher Training Program refers at first to the training of 150,000 public and private
school teachers. The training is aimed to teachers of all disciplines (primary and
secondary education), regardless of the technological tools they have at their disposal
and the skills they possess. The educational training program is based on the
principles of adult education and intends to ensure maximum flexibility regarding
space, time and teachers’ special learning rhythms in accordance with the
methodology of distance education, while providing for the use of innovative
applications from Greece and other countries.
Πεξίιεςε
Σν πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο νθείιεη λα πξνεηνηκάζεη κε θξηηηθφ ηξφπν
ηνλ απξηαλφ πνιίηε ηεο αλαδπφκελεο Κνηλσλίαο 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 ζηελ ζρνιηθή
ηάμε. Με 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 Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ην Μείδνλ
Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο. ηελ παξνχζα εηζήγεζε ζα παξνπζηαζηνχλ ηφζν ηα
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φζν θαη φιν ην πιαίζην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο
πινπνίεζεο ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο
1

Σελ ρξνληθή πεξίνδν ζπγγξαθήο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ν θ. Παλαγηψηεο Αλαζηαζηάδεο αζθεί ρξέε
Αληηπξφεδξνπ ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη είλαη επηζηεκνληθφο ππεχζπλνο ηνπ «Μείδνλνο πξνγξάκκαηνο
Δπηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ»
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Δηζαγσγή
Ζ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο απνηειεί ζηηο κέξεο καο ηε ζεκαληηθφηεξε πξνηεξαηφηεηα
ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ ζε παγθφζκην επίπεδν, αλαδεηθλχνληαο ηνλ πξσηεχνληα
ξφιν ηεο γλψζεο σο βαζηθνχ ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ ηεο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο θαη
ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο (Hargreaves & Giles, 2003). Ζ έιεπζε ηεο Κνηλσλίαο ηεο
Γλψζεο επηθέξεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφκαζηε
ηελ πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή καο θαζεκεξηλφηεηα. (Drucker, 1969;
Webster, 2002). Οη ζπλερείο κεηαβνιέο πνπ ζπληεινχληαη ζην πιαίζην ηνπ
παγθνζκηνπνηεκέλνπ νηθνλνκηθνχ θαη ηερλνινγηθνχ πεξηβάιινληνο ζπκβάιινπλ ζηε
δεκηνπξγία ελφο λένπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη, αλαδεηθλχνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα θαη
ηελ ζεκαζία ηεο δηα βίνπ κάζεζεο ζηε ζεκεξηλή επνρή (Field, 2000; Rubenson, &
Schuetze, 2000, Jarvis, 2001). Ζ έθξεμε ηεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο ζε πιαλεηηθφ
επίπεδν θαη ν ηεξάζηηνο φγθνο θαη ε πνιιαπιφηεηα ηεο πξνζθεξφκελεο ςεθηαθήο
πιεξνθνξίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαρπηάηε απαμίσζε ηεο γλψζεο, δεκηνπξγνχλ έλα
πξσηφγλσξν θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ αλαδεηθλχνληαο ην
θξίζηκν ζέκα ηνπ ςεθηαθνχ δπτζκνχ (Cannon, 2007, Chinn & Fairlie, 2007,
Αλαζηαζηάδεο, 2005).
Ο ζρεδηαζκφο ηνπ «Νένπ ρνιείνπ», θηινδνμεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο
εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηψλα. χκθσλα κε ηελ
πξνγξακκαηηθή δηαθήξπμε ΤΠΔΠΘ, 2010), ην λέν ζρνιείν ζέηεη ηνλ καζεηή ζην
επίθεληξν ησλ αιιαγψλ κε ζθνπφ ηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ζπνπδψλ
θαζψο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο. ηνρεχεη ζηε δηακφξθσζε
ελφο δεκηνπξγηθνχ θαη αλνηθηνχ εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ζπλεξγαηηθήο
νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο, πνπ φρη κφλν επηδέρεηαη αιιά ελζαξξχλεη θαη δεκηνπξγεί
θαηλνηνκία. Σν «Νέν ρνιείν» θηινδνμεί λα είλαη νινήκεξν, εληαμηαθφ, αεηθφξν θαη
αμηνπνηεί ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο
δηαθνξνπνηεκέλεο αλάγθεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο
θαη ζηα δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζρνιείσλ, πξνσζψληαο ηελ ςεθηαθή
επηθνηλσλία ζε αξκνλία κε ηηο θιαζηθέο κνξθέο «πξνθνξηθφηεηαο» θαη
«εγγξακκαηνζχλεο».
Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηνλ θξηηηθφ
κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ πεξηβάιινληνο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο ζηελ ζρνιηθή ηάμε.
θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηνλ
ζρεδηαζκφ ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο. ηελ πξψηε ελφηεηα
αλαδεηθλχεηαη ν ξφινο θαη ε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο ζην πιαίζην ηνπ λένπ
πεξηβάιινληνο κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο. ηελ δεχηεξε ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα
απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δηεξεχλεζεο επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζηελ νπνία έιαβαλ
κέξνο 32.000 κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο. ηελ ηξίηε ελφηεηα αλαιχνληαη νη
βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο. ηελ ηέηαξηε
ελφηεηα απνηππψλεηαη ε ζπκβνιή ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο ζηε
δηακφξθσζε ελφο Δζληθνχ Πιαηζίνπ Δπηκφξθσζεο.
1. Ο ξόινο θαη ε ζεκαζία ηεο επηκόξθσζεο ζηελ θνηλσλία ηεο γλώζεο2
Οη Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) ζα δηαδξακαηίζνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κεηάβαζε ζην λέν πεξηβάιινλ κάζεζεο θαη δηδαζθαιίαο θαζψο
ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηε βέιηηζηε δηαρείξηζε κεγάινπ φγθνπ δεδνκέλσλ θαη
2

Ζ ελφηεηα 1 απνηειεί κέξνο ηεο εξγαζίαο ε νπνία δεκνζηεχηεθε ζην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ «πγθξηηηθή θαη
Γηεζλήο Δθπαηδεπηηθή Δπηζεψξεζε» πνπ εθδφζεθε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2010 κε ηίηιν: Μείδνλ Πξφγξακκα
Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ»: Μειέηε Γηεξεχλεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ .
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πιεξνθνξηψλ, ζηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ κέζσ δπλακηθψλ αιιειεπηδξαζηηθψλ
πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ζηελ επηθνηλσλία (Mikropoulos & Bellou, 2006).
ην ζχγρξνλν ζρνιείν ε έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζηελ παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε
ησλ ΣΠΔ γηα ηελ ππνζηήξημε πνιπηξνπηθψλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Anastasiades,
2010). Θα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο ε άθξηηε θαη ρσξίο παηδαγσγηθέο
πξνυπνζέζεηο εηζαγσγή ηεο ηερλνινγίαο ζηε ζρνιηθή αίζνπζα, ελδπλακψλεη ηηο
ππάξρνπζεο δνκέο (Ράπηεο & Ράπηε, 2004) εληζρχεη ηηο αληζφηεηεο, «αλνίγνληαο ηελ
ςαιίδα» κεηαμχ καζεηψλ ζηελ ίδηα ηάμε αιιά θαη ζρνιείσλ κεηαμχ ηνπο. Ζ
επηθξάηεζε ησλ ηερλνθεληξηθψλ πξνζεγγίζεσλ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ
δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πεξηβαιιφλησλ ηα νπνία δελ επλννχλ ηελ θξηηηθή ζθέςε,
κε απνηέιεζκα ηελ άθξηηε κεηαβίβαζε θνηλσληθψλ πξνηχπσλ κε φηη απηφ
ζπλεπάγεηαη (Ληνλαξάθεο, 2006; Paulsen, 2003).
Ζ πνηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ
εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο νθείιεη λα ζπλδηακνξθψλεη ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη
ζπκβάιιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιαγψλ θαη ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο. Ο εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη κε ηελ
βνήζεηα ησλ ΣΠΔ - ππν παηδαγσγηθέο πξνυπνζέζεηο- λα δηακνξθψζεη έλα αλνηρηφ
πεξηβάιινλ κάζεζεο κε κεγαιχηεξε απηνλνκία, απηελέξγεηα, θαηλνηφκν δηάζεζε θαη
δεκηνπξγηθφηεηα εζηηάδνληαο ζηε δηεξεχλεζε θαη ηε ζπλεξγαηηθή νηθνδφκεζε ηεο
γλψζεο σο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ θξηηηθή κεηάβαζε ζηελ αλαδπφκελε
θνηλσλία ηεο γλψζεο (Kozma, 2003; Voogt and Pelgrum, 2005; Anderson, 2008;
Anastasiades, 2009;).
ηηο κέξεο καο αλαδχεηαη κηα λέα θνπιηνχξα απηή ηεο δηαξθνχο αλαλέσζεο ησλ
γλψζεσλ κέζσ ηεο κάζεζεο. (Κφθθνο 2005). χκθσλα κε ηνλ Βεξγίδε (2003α), «ε
ΓΒΜ απνηειεί κηα πξνζέγγηζε ηνπ ζπλφινπ ησλ κνξθσηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ
(ηππηθήο, µε-ηππηθήο θαη άηππεο) φισλ ησλ επηπέδσλ, πνπ επηηξέπεη ηε ζπγθξφηεζή
ηνπο ζε έλα εθπαηδεπηηθφ ζπλερέο, ζε δηαξθή αιιειεπίδξαζε µε ηελ θνηλσληθννηθνλνµηθή, πνιηηηθή». ην πιαίζην απηφ ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ
απφθηεζε ησλ λέσλ απαηηνχκελσλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ (Κφθθνο, 2007; 2010) θαη
ζηελ ελίζρπζε ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (Βεξγίδεο, 2003β) αλακέλεηαη λα
είλαη πξσηαγσληζηηθφο
Ζ επηκφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αλαγλσξίδεηαη πιένλ σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο
επαγγεικαηηθήο ηνπο αλάπηπμεο (Αλζφπνπινο, & Γαγθιή, 1994; Αλδξένπ, 2004,
Μαηζαίνπ 1999α, Σζνιάθεο, 1992), θαζψο απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
ζπληζηψζεο ησλ δηαρξνληθψλ πξνζπαζεηψλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο (Μαληάο, 2004; Μαπξνγηψξγνο, 1996; 2006, Κφιηαο θ.α, 2004). Ζ
επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο
Δθπαίδεπζεο απνηειεί αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηφζν ηεο πνιηηείαο (Αλζφπνπινο
θ.α, 1994; Βεξγίδεο, 1996· Μπνπδάθεο θ.α,2002, Ξσρέιιεο, 2006: 126-127), φζν θαη
ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θνξέσλ (Βεξγίδεο, 1996, Μαηζαίνπ ,1999β, ΟΛΜΔ,
1991). Ζ επηκφξθσζή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνβάιιεη σο πξσηαξρηθή αλάγθε θαζψο
ζπλδέεηαη κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζε ελεξγφ θαη θξηηηθφ ζπλδεκηνπξγφ ηνπ λένπ
εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο (Αλαζηαζηάδεο, 2008), θαζψο νη εθπαηδεπηηθνί θα
μποπούζαν να δπάζοςν υρ καηαλύηερ ζηιρ εκπαιδεςηικέρ αλλαγέρ εκ ηυν κάηυ
(Μπαγάθεο, 2005).
ην πιαίζην απηφ ζρεδηάζηεθε ην «Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο
Δθπαηδεπηηθψλ, ην νπνίν αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ
Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Γηά
Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο
εθπαίδεπζεο. πλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ινγηθή θαη ηε θηινζνθία ηνπ Νένπ ρνιείνπ
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θαζψο θαη κε ηνλ γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ γηα ηε ζπλερηδφκελε Δπηκφξθσζε ησλ
Δθπαηδεπηηθψλ, πνπ ζα ηνπο δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγρξνλίδνληαη κε ηηο
θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο απαηηήζεηο, αλαζηνραδφκελνη θξηηηθά πάλσ ζηελ ίδηα
ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή κε ζηφρν ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπο ζε
δεκηνπξγνχο/ζπλδεκηνπξγνχο θαηλνηφκσλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαζψο θαη
πνιπηξνπηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
2. Μειέηε Γηεξεύλεζεο Δπηκνξθσηηθώλ Αλαγθώλ
Ο ζρεδηαζκφο ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο εθπαηδεπηηθψλ νθείιεη λα ιάβεη
ππφςε ηνπ ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ησλ επηκνξθνχκελσλ πξνθεηκέλνπ λα
αληαπνθξηζεί ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (Duncombe
θαη Armour, 2004). Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηε δηεξεχλεζε ησλ
επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο εληζρχεη ηελ
εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ ηνπ επηκνξθσηηθνχ
πξνγξάκκαηνο
ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πινπνίεζε ηνπ
(National Foundation for the Improvement of Education, 1996). χκθσλα κε έξεπλα
αμηνιφγεζεο ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ν εθπαηδεπηηθφο
αλαπηχζζεηαη επαγγεικαηηθά, φηαλ ζηηο ηππηθέο θαη άηππεο κνξθέο επηκφξθσζήο ηνπ
ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά, εκπιέθεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη
ελέξγεηεο παξαηήξεζήο ηνπο θαη θξηηηθήο αλαζθφπεζεο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην,
2008). Μειέηεο αλίρλεπζεο επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ έρνπλ εθπνλεζεί απφ ηνλ
ΟΔΠΔΚ ηφζν γηα ηελ Πξσηνβάζκηα (ΟΔΠΔΚ, 2007), φζν θαη γηα ηελ δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε (ΟΔΠΔΚ, 2008).
2.1 Σν πιαίζην ρεδηαζκνύ ηεο Μειέηεο Γηεξεύλεζεο Δπηκνξθσηηθώλ Αλαγθώλ
Σν Σκήκα Δπηκφξθσζεο θαη Αμηνιφγεζεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ εθπφλεζε
έλα νινθιεξσκέλν πιαίζην δηαβνχιεπζεο κε εθπαηδεπηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη
επηζηεκνληθνχο θνξείο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2010).
θνπφο ηεο δηαβνχιεπζεο ήηαλ ε αμηνπνίεζε ησλ ζέζεσλ θαη απφςεσλ φισλ ησλ
εκπιεθφκελσλ θνξέσλ, ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηε κεζνδνινγία ηνπ
επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Ο ζρεδηαζκφο θαη ε δηακφξθσζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ
πξνγξάκκαηνο ζηεξίρηεθε ζηνπο εμήο ππιψλεο (ρήκα 1).

Πιαίζην ρεδηαζκνύ θαη Γηακόξθσζεο ηνπ Δπηκνξθσηηθνύ
Πξνγξάκκαηνο

1. Γηεξεύλεζε
επηκνξθσηηθώλ αλαγθώλ
32.070 κειώλ ηεο
Δθπαηδεπηηθήο Κνηλόηεηαο

2. Γηαβνύιεπζε κε 70
εθπαηδεπηηθνύο, θνηλσληθνύο,
επηζηεκνληθνύο θνξείο
3.Αλνηρηή Γεκόζηα
Γηαβνύιεπζε ζην Γηαδίθηπν

4. Πξόζθιεζε ππνβνιήο
Καιώλ Γηδαθηηθώλ
Πξαθηηθώλ γηα ηε
δηακόξθσζε ηνπ
πεξηερνκέλνπ

Αμηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο θαη δηεζλνύο εκπεηξίαο

Δληαία πύιε επηκόξθσζεο εθπαηδεπηηθώλ www.epimorfosi.edu.gr

SECTION A: theoretical papers, original research and scientific articles
688

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 01/10/2020 11:47:16 |

6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS

ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΜΔΗΕΟΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΔΠΗΜΟΡΦΩΖ
ρήκα 1: Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Δθπφλεζεο Μειέηεο Γηεξεχλεζεο Δπηκνξθσηηθψλ Αλαγθψλ

Σα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο κειέηεο δηεξεχλεζεο ησλ
επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο (Παηδαγσγηθφ
Ηλζηηηνχην, 2010). απνηέιεζαλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία δηακνξθψζεθε ην ηειηθφ
Πιαίζην Αλαθνξάο ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο.
2.2 Μεζνδνινγηθό πιαίζην ηεο έξεπλαο
Ζ κειέηε δηεξεχλεζεο επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ εληάζζεηαη ζην ζπλνιηθφ πιαίζην
ηεο δεκφζηαο δηαβνχιεπζεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο
«Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ». Σν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο
παξνχζαο έξεπλαο ζηεξίρηεθε ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζην κεζνδνινγηθφ πιαίζην πνπ
είρε εθπνλεζεί ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο νκνγέλεηαο (Αλαζηαζηάδεο,
2008) ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ «Παηδεία Οκνγελψλ».
2.3 θνπόο θαη εξεπλεηηθά εξσηήκαηα
Κεληξηθφο ζθνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ θαη
πξνηεξαηνηήησλ ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ κε βάζε ηα αθφινπζα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα:
α) Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε επηκνξθσηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ παξαθνινχζεζαλ ζην παξειζφλ θαη θαηά πφζν απηέο
δηαθνξνπνηνχληαη, κε βάζε ηελ Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ζηελ νπνία ππεξεηνχλ, ηε
βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ηελ εηδηθφηεηά ηνπο;
β) Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ απνδνηηθφηεξε
κνξθή επηκφξθσζεο θαη θαηά πφζν ε επηινγή ηνπο δηαθνξνπνηείηαη, κε βάζε ηελ
Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε ζηελ νπνία ππεξεηνχλ, ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ηελ
εηδηθφηεηά ηνπο;
γ) Πνηεο είλαη νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο νη νπνίεο ζα ήζειαλ λα αλαπηπρζνχλ θαηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα θαιχςνπλ ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη
ζε πνην βαζκφ δηαθνξνπνηνχληαη νη επηινγέο ηνπο, αλάινγα κε ηελ Πεξηθεξεηαθή
Γηεχζπλζε ζηελ νπνία ππεξεηνχλ, ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ηελ εηδηθφηεηά ηνπο;
δ) Πνηα είλαη ηα θίλεηξα, ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα θαη
ζε πνην βαζκφ δηαθνξνπνηνχληαη νη επηινγέο ηνπο, αλάινγα κε ηελ Πεξηθεξεηαθή
Γηεχζπλζε ζηελ νπνία ππεξεηνχλ, ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη ηελ εηδηθφηεηά ηνπο;
2.4 Υξνληθή πεξίνδνο δηελέξγεηαο ηεο έξεπλαο
Ζ παξνχζα έξεπλα δηεμήρζε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010.
2.5 Πιεζπζκόο ηεο έξεπλαο
Σν ζχλνιν ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ.
2.6 Δξεπλεηηθό δείγκα
Σν δείγκα απνηέιεζαλ 27.785 εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη έιαβαλ, ζπκπιήξσζαλ θαη
απέζηεηιαλ ην εξσηεκαηνιφγην. Οη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο αλήθνπλ ζε φιεο ηηο
εηδηθφηεηεο θαη βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη πξνέξρνληαη απφ φιεο ηηο Πεξηθεξεηαθέο
Γηεπζχλζεηο ηεο Διιάδαο.
2.7 Δίδνο έξεπλαο
Πξφθεηηαη γηα πεξηγξαθηθή έξεπλα κε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο Δπηζθφπεζεο.
2.8 πιινγή δεδνκέλσλ
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Χο εξεπλεηηθφ εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ νξίζηεθε ην εξσηεκαηνιφγην. Οη
εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ «θιεηζηέο» (κε δπλαηφηεηα είηε κηαο κφλν
απάληεζεο ηχπνπ «Ναη/Όρη» είηε πνιιαπιψλ επηινγψλ είηε βάζεη κηαο
ηζνδηαζηεκηθήο θιίκαθαο αμηνιφγεζεο) ή «αλνηρηέο», γηα ηηο νπνίεο εθαξκφζηεθαλ
κεζνδνινγηθέο πξαθηηθέο «αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ».
2.9 Δπεμεξγαζία απνηειεζκάησλ
Ζ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, φπσο απηά θσδηθνπνηήζεθαλ θαη
θαηαγξάθεθαλ απφ ηηο απαληήζεηο-απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ φισλ ησλ βαζκίδσλ
ζηελ έξεπλα, έγηλε κε ην ινγηζκηθφ S.P.S.S.-18.
Οη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο παξνπζηάδνληαη αλά Πεξηθεξεηαθή Γηεχζπλζε, βαζκίδα
εθπαίδεπζεο θαζψο θαη αλά εηδηθφηεηα.
2.10 πλνπηηθά Απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο
Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ην 16,05% ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ φιε ηελ Διιάδα
ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα. Σν πνζνζηφ απηφ δηαθνξνπνηείηαη αλά Ννκφ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ
εθπαηδεπηηθψλ αλά εηδηθφηεηα ραξαθηεξίδεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή, αθνχ είθνζη δχν απφ
ηηο είθνζη πέληε νκάδεο εηδηθνηήησλ (22/25) ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα κε πνζνζηά πάλσ
απφ 10%, γεγνλφο πνπ καο επηηξέπεη αλαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ζηνλ γεληθφ
πιεζπζκφ.
ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο κε βάζε ηα εξεπλεηηθά
εξσηήκαηα ηα νπνία ηέζεθαλ (Αλαζηαζηάδεο, 2011; Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2010).
ρεηηθά κε ην Πξψην Δξψηεκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ Αμηνιφγεζε Πξνγξακκάησλ
Δπηκφξθσζεο ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ (82%) απάληεζε φηη έρεη
παξαθνινπζήζεη ζην παξειζφλ πξφγξακκα επηκφξθσζεο, ην νπνίν αμηνινγνχλ ζεηηθά
ιηγφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο (κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο επηκέξνπο αλαιχζεηο αλά
Πεξηθέξεηα, Βαζκίδα θαη Δηδηθφηεηα).
Αλαθνξηθά κε ην Γεχηεξν Δξεπλεηηθφ Δξψηεκα ζρεηηθά κε ηελ
άπνςε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε κνξθή επηκφξθσζεο, ην 44% πξνηείλεη θπξίσο ην
«Μεηθηφ ζχζηεκα (ηαρχξξπζκα ζεκηλάξηα θαη εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε κε ζπκβαηηθά
κέζα θαη πξναηξεηηθή ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ)» θαη κε κηθξφηεξα πνζνζηά ηα
«Σαρχξξπζκα ζεκηλάξηα» κε 24% θαη ηηο «Ζκεξίδεο επηκφξθσζεο» κε 14%.
ρεηηθά κε ην Σξίην Δξψηεκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε, σο πξνο ηε
ζεκαληηθφηεηά ησλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ πνπ πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή
ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο απνηππψλεη ζηηο πέληε πξψηεο ζέζεηο κε ηηο
κεηαβιεηέο «πνιχ», «πάξα πνιχ», δχν ζηε ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα («Γηαρείξηζε
πξνβιεκάησλ ζρνιηθήο ηάμεο» 80,78% θαη «Αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κε
καζεηέο θαη γνλείο» 60,51%) θαη ηξεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηδαζθαιία («χγρξνλεο
δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο» κε 76,37%, «Αμηνπνίεζε Νέσλ Σερλνινγηψλ» 74,84%,
«Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαηά γλσζηηθφ αληηθείκελν» 70,66%).
Σέινο ζρεηηθά κε ην Σέηαξην Δξψηεκα ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε απφ ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηεο ζεκαληηθφηεηαο ησλ θηλήηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα
πξφγξακκα επηκφξθσζεο, απνηχπσζε ηελ «Πηζηνπνίεζε ηεο επηκφξθσζεο» 78%, ηε
«Γηεμαγσγή θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο κε εμαζθάιηζε εθπαηδεπηηθήο άδεηαο (εληφο ζρνιηθνχ
σξαξίνπ)» 70%, θαη ηε «χλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηε δηδαθηηθή πξάμε ζηελ ηάμε» 95%,
ζηηο πξψηεο ζέζεηο ησλ επηινγψλ ηνπο. Αθνινπζνχλ ε «Γηεμαγσγή πξηλ ηελ έλαξμε
(επηέκβξηνο) θαη κεηά ηε ιήμε (Ηνχληνο) ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο» θαη ε «Γηεμαγσγή θαηά ηηο
απνγεπκαηηλέο ψξεο ή/θαη άββαην-Κπξηαθή (εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ)».
3. Βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκόξθσζεο
(Μ.Π.Δ)
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Φπζηθφ αληηθείκελν ηνπ ΜΠΔ (Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο) απνηειεί, ε
επηκφξθσζε 150.000 εθπαηδεπηηθψλ ησλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ ηεο ρψξαο θαζψο θαη
ησλ ηδησηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ3. Ζ επηκφξθσζε απεπζχλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο
φισλ ησλ θιάδσλ (πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο), αλεμαξηήησο
ησλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ δηαζέηνπλ.
Ζ επηκφξθσζε ζα είλαη πξναηξεηηθή θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ έλα πιαίζην θηλήηξσλ
γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σν πιαίζην αλαθνξάο ηεο επηκφξθσζεο νξηζηηθνπνηήζεθε κε
βάζε ηα επξήκαηα ηεο κειέηεο δηεξεχλεζεο επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ θαζψο θαη ηηο
πξνηάζεηο απφ ηε δηαδηθαζία δηαβνχιεπζεο κε επηζηεκνληθνχο, εθπαηδεπηηθνχο θαη
θνηλσληθνχο θνξείο.
3.1 Φηινζνθία θαη Αξρέο
Σν ΜΠΔ ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη ηε κεζνδνινγία ηεο εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο. ην πιαίζην απηφ πξνβιέπεηαη ε αμηνπνίεζε θαηλνηνκηθψλ
εθαξκνγψλ απφ ηνλ ειιαδηθφ θαη δηεζλή ρψξν θαη πξνζαξκνγή ησλ δξάζεσλ ζην
ρψξν, ηνλ ρξφλν θαη ηνπο ηδηαίηεξνπο ξπζκνχο κάζεζεο ησλ επηκνξθσλφκελσλ.
Σν πιαίζην Δπηκφξθσζεο δηέπεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο:
1. Πξναηξεηηθφηεηα ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο
Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία δελ έρεη
ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα θαη επαθίεηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηνπ θάζε
ππνςήθηνπ επηκνξθσλφκελνπ θαη ζηε δηαζεζηκφηεηά ηνπ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο
ρξνληθέο ζηηγκέο ηεο επηκφξθσζεο.
2. Δλεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ
Ο εθπαηδεπφκελνο ελζαξξχλεηαη λα ζπκβάιεη ζηε δηακφξθσζε ηνπ ζθνπνχ, ησλ
ζηφρσλ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο επηκφξθσζεο. Καιείηαη λα γίλεη ζπλδεκηνπξγφο
ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, αμηνπνηψληαο ηελ αλεθηίκεηε εκπεηξία πνπ δηαζέηεη σο
κάρηκνο εθπαηδεπηηθφο ηεο πξάμεο ηελ νπνία θαη δηακνηξάδεηαη κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπ.
3. Δπξεηηθή Πνξεία πξνο ηε γλψζε
Δλζαξξχλεηαη ε επξεηηθή πνξεία ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ πξνο ηε γλψζε, κέζσ ηεο
αιιειεπίδξαζεο κε ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ηνλ επηκνξθσηή, ηνπο άιινπο
επηκνξθνχκελνπο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία Κνηλνηήησλ Μάζεζεο, αμηνπνηψληαο
ηηο Σερλνινγίεο ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ησλ Δπηθνηλσληψλ (ΣΠΔ) θαζψο θαη ηε
κεζνδνινγία ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο.
4. Άκεζε εθαξκνγή ησλ επηκνξθσηηθψλ εκπεηξηψλ ζηε ζρνιηθή ηάμε
εκαληηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ ΜΠΔ απνηειεί ε άκεζε εθαξκνγή ζηε ζρνιηθή
ηάμε ησλ επηκνξθσηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ε ζπλερήο αλαηξνθνδφηεζε κε ηνλ
επηκνξθσηή, ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ηνπο ππφινηπνπο επηκνξθνχκελνπο, θαζ’
φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα απφ ηε δεκηνπξγία θνηλνηήησλ κάζεζεο.
5. Δπειημία
Σν επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ηε κέγηζηε δπλαηή
επειημία ζηνλ ρψξν, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ξπζκφ ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ,
ζπλδπάδνληαο ηελ ππόζυπο με ππόζυπο ζπλάληεζε κε κεζνδνινγίεο ηεο εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο, αμηνπνηψληαο έληππν θαη ςεθηαθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ.
6. Κνηλσληθή Αιιειεπίδξαζε
Γίλεηαη έκθαζε ζηε δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο δπλακηθήο θνηλσληθήο
αιιειεπίδξαζεο, κέζα απφ νκαδνζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζπκκεηνρηθέο
εθπαηδεπηηθέο ηερληθέο.

3

(ΦΕΚ 186/ 16 Σεπτεμβρίου 1999, Άρθρο 6, Παράγραφος 8)
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3.2 ηόρνη ηνπ ΜΠΔ
ην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΜΠΔ δηακνξθψλνληαη ζαθείο ζηφρνη πνπ δηέπνπλ
ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο νη νπνίνη
απνζθνπνχλ:
 ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπο
ζρεηηθά κε ηελ Φηινζνθία θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ «Νένπ ρνιείνπ»
(ΤΠΔΠΘ, 2010),
o ζηε
δεκηνπξγία
πξνυπνζέζεσλ
επαλανξηνζέηεζεο/
κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ζχγρξνλνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην λέν
ζρνιείν σο ζρεδηαζηή θαη εκςπρσηή ηεο ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο
πξάμεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ αιιαγή ηεο θπζηνγλσκίαο
νιφθιεξεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ζε κηα θνηλφηεηα κάζεζεο πνπ
δεκηνπξγεί, δηαρεηξίδεηαη θαη νξγαλψλεη κε ζχγρξνλνπο ηξφπνπο ηελ
παξαγσγή γλψζεο ζηνπο θφιπνπο ηεο,
o ζηελ αμηνπνίεζε πνιπηξνπηθψλ δηδαθηηθψλ γηα φια ηα αληηθείκελα
ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ λέσλ Πξνγξακκάησλ
πνπδψλ,
o ζηελ αλάπηπμε ησλ νξηδφληησλ ηθαλνηήησλ ησλ καζεηψλ
(δεκηνπξγηθφηεηα, θξηηηθή ζθέςε, επηθνηλσλία, ζπλεξγαηηθφηεηα,
πξνγξακκαηηζκφο ελεξγεηψλ, αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ, ηθαλφηεηα
ηνπ «καζαίλσ πσο λα καζαίλσ»),
o ζηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία,
 ηελ εμνηθείσζε κε ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο κε έκθαζε ζηε βειηίσζε ηεο
επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζρέζεσλ ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. (Πνιέκε-Σνδνχινπ, Μ
2000;2005, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην,2011).
o ζηε θαιιηέξγεηα ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο
ςπρηθέο, θνηλσληθέο, πλεπκαηηθέο θαη άιιεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ζε
θάζε ζηάδην αλάπηπμεο ηνπο.
o ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα έγθαηξε
δηάγλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ
ηδηαίηεξσλ θαηαζηάζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ θαζεκεξηλή
εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή,
 ζηε παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ
o (π.ρ. Φεθηαθφ ρνιείν, Αζθαιήο Υξήζε Γηαδηθηχνπ θιπ) ζηελ
εθπαηδεπηηθή πξάμε.
o ζηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθψλ Κνηλνηήησλ Μάζεζεο θαη
ππνζηήξημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηε κεζνδνινγία ηεο εμ
Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο,
 ζηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο,
3.3 Μεζνδνινγία ηνπ ΜΠΔ
Ζ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία επηκφξθσζεο ελζσκαηψλεη ζεκαληηθά θαηλνηφκα
ζηνηρεία, ηα νπνία ηεθκεξηψλνληαη βηβιηνγξαθηθά ηφζν απφ ηε δηεζλή φζν θαη ηελ
αληίζηνηρε ειιεληθή εκπεηξία θαη ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο βαζηθνχο ππιψλεο:
Α. Έκθαζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε
Ζ επηκφξθσζε δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηε
ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηα θαη πξαθηηθή.
Σν ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζε:
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-ζέκαηα ζρεδηαζκνχ κηαο δηδαζθαιίαο ή ελφο δηδαθηηθνχ ζελαξίνπ ή ελφο project, κε
ζηφρν ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ
ξφινπ ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ ηνπ
Νένπ ρνιείνπ,
-δεηήκαηα ζρέζεσλ κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη γνλέσλ, κε ζηφρν ηελ
ελεξγφ εκπινθή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε δηακφξθσζε ηεο επξχηεξεο θηινζνθίαο ηνπ
Νένπ ρνιείνπ θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία,
-πξαθηηθέο πνπ ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ζπλεξγαηηθνχ θιίκαηνο θαη ζηελ
αμηνπνίεζε ηεο δπλακηθήο ηεο νκάδαο γηα παηδαγσγηθνχο ζθνπνχο,
-ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή πξάμε.
Β. Αμηνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ
Οη εθπαηδεπηηθνί σο ελήιηθνη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ γλψζεηο, βηψκαηα, εκπεηξίεο θαη
αλαπαξαζηάζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηε βάζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο. Ζ
κεζνδνινγία ηεο επηκφξθσζεο νθείιεη λα ζηεξηρηεί ζηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο
ελειίθσλ, πξνθεηκέλνπ, αθελφο, λα ζεβαζηεί ηελ εκπεηξία ηνπο θαη λα «κάζεη» απφ
απηήλ θαη, αθεηέξνπ, λα ηνπο δψζεη ηα εξγαιεία (κεζνδνινγηθά, ελλνηνινγηθά), ψζηε
λα είλαη ζε ζέζε νη ίδηνη λα δηεξεπλήζνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα
κεηαζρεκαηίζνπλ ηε κνξθή ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο.
ηελ πξάμε ζεκαίλεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη δηακνξθψλνπλ νη
ίδηνη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ επηκνξθσηή ηνπο ην πιαίζην ηεο επηκφξθσζεο ηνπο,
δηακνηξαδφκελνη ηηο γλψζεηο, ηα βηψκαηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο
ηνπο. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ
κεζφδσλ θαη ηερληθψλ (νκαδνζπλεξγαηηθή κεζνδνινγία, βησκαηηθέο αζθήζεηο,
ζρέζεηο εξγαζίαο, ηερληθέο δηαιφγνπ - επηρεηξεκαηνινγίαο, κειέηεο πεξίπησζεο,
παηρλίδηα ξφισλ, παξαηήξεζε έξγσλ ηέρλεο, πξνζνκνηψζεηο θηι.).
Γ. Αμηνπνίεζε ηεο κεζνδνινγίαο ηεο εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζεο
Ζ επηκφξθσζε ζηνρεχεη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαζνδεγψληαο ηνλ
ζε κηα επξεηηθή πνξεία πξνο ηε γλψζε θαη δηαζθαιίδεη ηε κέγηζηε δπλαηή επειημία
ζηνλ ρψξν, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ξπζκφ ηεο κάζεζεο. Σν ζεσξεηηθφ απηφ δεηνχκελν
επηρεηξείηαη λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε κέζα απφ ηε ρξήζε κεζφδσλ εμ απνζηάζεσο
πνιπκνξθηθήο εθπαίδεπζεο. Οη εθπαηδεπφκελνη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο έληππν
θαη ςεθηαθφ πιηθφ, πξνθεηκέλνπ λα εζηηάδνπλ ζε ζέκαηα πνπ νη ίδηνη θξίλνπλ φηη
ηνπο είλαη ρξήζηκα θαη, κε απηφ ηνλ ηξφπν, λα ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο
κνξθσηηθήο ηνπο θπζηνγλσκίαο. ην πιαίζην ηνπ νινθιεξσκέλνπ δηαδηθηπαθνχ
πεξηβάιινληνο www.epimorfosi.edu.gr, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ, λα
αληαιιάζζνπλ απφςεηο θαη λα δηακνηξάδνληαη πξαθηηθέο, βηψκαηα θαη εκπεηξίεο κε
ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο απφ φιε ηελ Διιάδα, δηακνξθψλνληαο ηηο δηθέο ηνπο
θνηλφηεηεο ελδηαθέξνληνο.
Γ. Δθαξκνγή ησλ ζεκάησλ επηκφξθσζεο ζηε ζρνιηθή ηάμε – Αλαζηνραζκφο
Ο ζρεδηαζκφο ηεο επηκφξθσζεο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηε
δπλαηφηεηα λα εθαξκφδεη κε θξηηηθφ ηξφπν ζηε ζρνιηθή ηάμε απηά πνπ
δηαπξαγκαηεχεηαη ζην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα, λα δηεξεπλά ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο,
λα πξνηείλεη λένπο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο εθαξκνγήο, κε βάζε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο
ηάμεο ηνπ. Σν πην ζεκαληηθφ, φκσο, ζηνηρείν ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο
απνηειεί ε δπλαηφηεηα πνπ πξνζθέξεηαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα κνηξάδεηαη απηή ηελ
εκπεηξία κε ηνπο άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ, κέζα απφ κηα αλνηρηή δηαδηθαζία
αλαζηνραζκνχ θαη ζπλεξγαηηθήο νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο. ε απηφ ην ζεκείν
αλαδεηθλχεηαη ε θξηζηκφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπ επηκνξθσηή αιιά θαη ηνπ
επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ.
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3.4 Θεκαηηθέο Δλόηεηεο ηεο Δπηκόξθσζεο
Σν πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο ζα πξέπεη λα ππεξεηεί ηε βαζηθή αξρή ζχκθσλα κε
ηελ νπνία ν εθπαηδεπηηθφο δηεξεπλά θαη αλαθαιχπηεη ηε θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ηνπ
κεηαζρεκαηηζκνχ ηνπ ξφινπ ηνπ κέζα απφ φξνπο δηδαθηηθήο πξάμεο.
Με βάζε ηε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο δηεξεχλεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ
θαζψο θαη ηε δηεζλή θαη ειιεληθή εκπεηξία ν βαζηθόο θνξκόο ηεο επηκόξθσζεο ζα
ζηεξηρηεί ζηνπο εμήο ππιψλεο:
Α. Οη ζηφρνη, ε θηινζνθία θαη νη κέζνδνη ηνπ Νένπ ρνιείνπ.
Β. χλδεζε κε ηε θηινζνθία θαη πξαθηηθή ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηεο
ςεθηαθήο ηάμεο.
Γ. Παηδαγσγηθφο θαη δηδαθηηθφο ζρεδηαζκφο ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο.
Παξαδείγκαηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ, κε έκθαζε ζηελ
θαηλνηνκία θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ «νξηδνληίσλ ηθαλνηήησλ» ησλ καζεηψλ, νη νπνίεο
δηαηξέρνπλ εγθάξζηα φια ηα ζρνιηθά αληηθείκελα: (1. επηθνηλσλία ζηε κεηξηθή
γιψζζα, 2. επηθνηλσλία ζε μέλεο γιψζζεο, 3. καζεκαηηθή ηθαλφηεηα θαη βαζηθέο
ηθαλφηεηεο ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο θαη ζηελ ηερλνινγία, 4. ςεθηαθή ηθαλφηεηα, 5.
κεηαγλσζηηθέο ηθαλφηεηεο, 6. θνηλσληθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε, 7. πξσηνβνπιία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα, 8. πνιηηηζκηθή
ζπλείδεζε θαη έθθξαζε) θαη εθαξκνγή ηνπο ζε απζεληηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο.
Γίλεηαη έκθαζε ζηε βησκαηηθή επεμεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ- ηερληθή, φπσο
Δκπινπηηζκέλε Γηδαζθαιία, Δξσηήζεηο - Απαληήζεηο, Παηρλίδη Ρφισλ,
Γξακαηνπνίεζε, Μειέηε Πεξίπησζεο , Παηρλίδη (γηα ην λεπηαγσγείν), Καηαηγηζκφο
Ηδεψλ, Project, Δθπαηδεπηηθή Δπίζθεςε, Πξνζνκνίσζε, Πεηξάκαηα, Οκαδηθή
Δξγαζία, Γηαζεκαηηθή Πξνζέγγηζε, Δθπαίδεπζε κέζα απφ ηελ Σέρλε. Δπίζεο,
γίλεηαη αλάιπζε βηληενζθνπεκέλσλ δηδαζθαιηψλ.
Γ. Οη ρέζεηο ζηελ ρνιηθή Κνηλφηεηα (ρέζεηο κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ, καζεηψλ θαη
γνλέσλ κε έκθαζε ζηε δηεξγαζία νκάδαο ζηε ζρνιηθή ηάμε, επηθνηλσλία,
ζπλεξγαηηθέο πξαθηηθέο, έληαμε ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο
αλάγθεο θαη ησλ παηδηψλ ησλ κεηαλαζηψλ θ.ά.).
Δ. Παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ ζηε ζρνιηθή ηάμε (ζχλδεζε κε ην αληίζηνηρν
επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα Β΄ επηπέδνπ).
η. Θεσξεηηθφ πιαίζην θαη πξαθηηθέο εθαξκνγήο ηνπ (βαζηθέο ζεσξίεο κάζεζεο,
ζηνηρεία θνηλσληνινγίαο εθπαίδεπζεο, απηναμηνιφγεζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ,
δηνίθεζε, εγεζία θαη καζεηηθή ζπκκεηνρή κέζα ζην ζρνιείν, αλνηθηφ ζηελ θνηλσλία
θαη ζηε δηα βίνπ κάζεζε ζρνιείν).
ηελ πνξεία ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΜΠΔ θαη ηδηαίηεξα φηαλ ζα έρνπλ νινθιεξσζεί νη
ζρεηηθέο δξάζεηο (Νέα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, Φεθηαθφ ρνιείν) ζα
ελζσκαηψλνληαη ζπλερψο ψξηκα ζηνηρεία απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα θαη ζα
αμηνπνηνχληαη πξνηάζεηο θαη ηδέεο απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ
πξνγξακκάησλ απηψλ. Κνκβηθφ ζεκείν ζηελ φιε πξνζπάζεηα απνηειεί ε
νινθιήξσζε ηνπ θαθέινπ - πιηθνχ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ ζα ζπλνδεχεη ηα λέα
πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ.
3.5 Γηάζξσζε ηκεκάησλ
Ζ Τινπνίεζε ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζα γίλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 13
πεξηθεξεηαθέο δηεπζχλζεηο. Ζ επηκφξθσζε ζην ζχλνιν ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο
ζα ιάβεη ρψξα ζε 350 - 400 Δπηκνξθσηηθά Κέληξα ησλ αληίζηνηρσλ Γήκσλ ηνπ
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Καιιηθξάηε, [Πεξηθεξεηαθά Δπηκνξθσηηθά Κέληξα (ΠΔΚ), Γεκνηηθά Δπηκνξθσηηθά
Κέληξα(ΓΔΚ)]. ε θάζε Σκήκα ζπκκεηέρνπλ 20 επηκνξθσλφκελνη.
ην πιαίζην ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο
δηαβνχιεπζεο, νη επηκνξθνχκελνη πξνηείλεηαη λα θαηαλεκεζνχλ αλάινγα κε ηνλ
θιάδν ηνπο ζε 20 επηκνξθσηηθά ηκήκαηα σο εμήο:
1. Νεπηαγσγψλ
2. Γαζθάισλ
3. Φηινιφγσλ
4. Θενιφγσλ
5. Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Φπζηθήο, Υεκείαο, Βηνινγίαο, Γεσινγίαο, Φπζηνγλψζηεο)
6. Μαζεκαηηθψλ
7. Πιεξνθνξηθήο (ΠΔ19&ΠΔ20)
8. Αγγιηθήο Φηινινγίαο 9. Γαιιηθήο Φηινινγίαο 10 Γεξκαληθήο Φηινινγίαο
11-14. Σερληθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο (4 ππννκάδεο)
15. Φπζηθήο Αγσγήο
16. Κνηλσληθψλ επηζηεκψλ (Κνηλσληνιφγσλ, Οηθνλνκνιφγσλ, Ννκηθψλ, Οηθηαθήο
Οηθνλνκίαο)
17. Δηδηθήο Αγσγήο (Α/ζκηαο & Β/ζκηαο)
18. Μνπζηθήο (ΠΔ16/ΣΔ16)
19. Θεαηξηθψλ πνπδψλ (ΠΔ32) θαη Γξακαηηθήο Σέρλεο (ΠΔ18.41)
20. Δηθαζηηθήο Αγσγήο
3.6 Γηάξζξσζε Δπηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο
Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ, ην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα πξνηείλεηαη λα είλαη δηάξθεηαο
δηαθνζίσλ (200) σξψλ θαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηεο πλδπαζηηθήο
Μάζεζεο (Blended Learning), δειαδή λα πεξηιακβάλεη ζεκηλάξηα δηα δψζεο
δηδαζθαιίαο (face-to-face) δηάξθεηαο 55 σξψλ θαη εμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε
δηάξθεηαο 145 σξψλ. Ο ζρεδηαζκφο απηφο θξίλεηαη θαηαιιειφηεξνο, δηφηη ιακβάλεη
ππφςε φιεο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν (γεσγξαθηθή
εμαθηίλσζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ζρνιηθέο αξγίεο, δηελέξγεηα παλειιαδηθψλ
εμεηάζεσλ, θηι.). Άιισζηε, ηφζν απφ ηα απνηειέζκαηα δηεξεχλεζεο ησλ
επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ πνπ δηελήξγεζε ην ΠΗ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2010 φζν θαη απφ
πξνεγνχκελε εκπεηξία ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο, πξνθχπηεη φηη ε ζπλδπαζηηθή
κέζνδνο έρεη απνδεηρζεί πνιχ απνηειεζκαηηθή, ηδίσο φηαλ πξφθεηηαη γηα επηκφξθσζε
ελήιηθσλ αηφκσλ κε νηθνγελεηαθέο θαη επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο, φπσο νη
εθπαηδεπηηθνί.
πκπεξαζκαηηθά, θάζε επηκνξθσηηθφο θχθινο δνκείηαη ζε δχν επίπεδα:
Α. Γηά δψζεο ζπλαληήζεηο: 3 ηξηήκεξα ζεκηλάξηα ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 55 σξψλ (1/3
ηεο δηάξθεηαο ηεο επηκφξθσζεο).
Β. Δμ Απνζηάζεσο Δθπαίδεπζε ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 145 σξψλ (2/3 ηεο δηάξθεηαο
ηεο επηκφξθσζεο).
Μεηαμχ ησλ ζεκηλαξίσλ κεζνιαβεί ηθαλή ρξνληθή πεξίνδνο (40-60 εκέξεο),
πξνθεηκέλνπ νη επηκνξθσλφκελνη:
-λα αιιειεπηδξνχλ κε ην επηκνξθσηηθφ πιηθφ 500 πεξίπνπ ζειίδσλ (έληππν θαη
ςεθηαθφ),
-λα δηεξεπλνχλ κε θξηηηθφ ηξφπν ηελ εθαξκνγή ησλ πξνο εμέηαζε ζεκάησλ ζηε
ζρνιηθή ηνπο ηάμε,
-λα ζπληάζζνπλ ηηο δχν γξαπηέο εξγαζίεο θαη λα πξνεηνηκάδνπλ ηελ παξνπζίαζή
ηνπο.
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3.7 Δπηκνξθσηηθό Τιηθό
Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ΜΠΔ είλαη ε εθπφλεζε επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ κε ηελ
κεζνδνινγία ηεο εμαε γηα ην ζχλνιν ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ εηδηθνηήησλ.
3.8 Γηαδηθαζία επηηπρνύο νινθιήξσζεο επηκόξθσζεο
Ζ επηηπρήο εθπφλεζε ηξηψλ γξαπηψλ εξγαζηψλ θαη ε ελεξγφο παξνπζία ησλ
επηκνξθνχκελσλ ζηηο δηά δψζεο ζπλαληήζεηο ζεσξείηαη αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα
ηελ απφθηεζε ηεο Βεβαίσζεο Παηδαγσγηθήο Καηάξηηζεο ηνπ Μείδνλνο
Πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο. Οη εξγαζίεο ζα απνζηέιινληαη ζηνλ επηκνξθσηή, ν
νπνίνο ζα παξέρεη πιήξε γξαπηή αλαηξνθνδφηεζε – ζρνιηαζκφ (1-2 ζειίδσλ) ζηνπο
επηκνξθσλφκελνπο.
3.9 ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζε Γηαδηθηπαθνύ Πεξηβάιινληνο Τπνζηήξημεο
Δπηκνξθσηηθνύ Έξγνπ
ηε δηεχζπλζε www.epimorfosi.edu.gr πξνβιέπεηαη ε πινπνίεζε ελφο
νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο επηκφξθσζεο θαη θνηλσληθήο δηθηχσζεο
εθπαηδεπηηθψλ (portal), ην νπνίν ζα έρεη ζθνπφ λα απνηειέζεη έλαλ λέν ηφπν
ζπλάληεζεο ζην δηαδίθηπν φισλ φζσλ εκπιέθνληαη άκεζα ή έκκεζα ζηε δηαδηθαζία
ηεο επηκφξθσζεο θαη λα ζπληεξήζεη ηε δπλακηθή πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηηο δηά
δψζεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο, δίλνληαο ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο πνιιαπιά
εξγαιεία εκπινπηηζκνχ θαη αμηνπνίεζεο ηεο επηκνξθσηηθήο εκπεηξίαο.
Σν ηειηθφ παξαδνηέν ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα δηαηεζεί ζην ζχλνιφ ηνπ
κε άδεηα ρξήζεο ειεχζεξνπ ινγηζκηθνχ αλνηθηνχ θψδηθα, κε έλα πιήξσο
ηεθκεξησκέλν API (Application Programming Interface), γηα ρξήζε απφ νπνηνδήπνηε
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζηελ Διιάδα ή ζηνλ θφζκν.
ην πιαίζην ηνπ έξγνπ, ζα κειεηεζνχλ νη λνκηθέο θαη ζεζκηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ
επέθηαζε ηεο αμηνπνίεζεο ηεο παξαρζείζαο πιαηθφξκαο ζε επξχηεξν θνηλφ.
Σν ζπγθεθξηκέλν ππνέξγν ζα πινπνηεζεί απφ εμσηεξηθνχο αλάδνρνπο κέζα απφ ηε
δηαδηθαζία αλνηθηψλ δηεζλψλ δηαγσληζκψλ.
3.10 Υξνλνδηάγξακκα Τινπνίεζεο
Σνλ Ηνχλην ηνπ 2011 μεθίλεζε ε Πηινηηθή Φάζε ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο
Δπηκφξθσζεο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 7.800 κφληκνη εθπαηδεπηηθνί ησλ θιάδσλ ΠΔ02, - ΠΔ04,- ΠΔ05, - ΠΔ06, - ΠΔ07, - ΠΔ60, - ΠΔ70 νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηνπο
λνκνχο Αηηηθήο, Θεζζαινλίθεο, Κνδάλεο, Μπηηιήλεο θαη Δπξπηαλίαο.
ε ζπλελλφεζε κε ηηο Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη ηνπο δηεπζπληέο
ησλ ΠΔΚ θαηαξηίζηεθε ν θαηάινγνο ησλ Δπηκνξθσηηθψλ Κέληξσλ ηνπ Μείδνλνο
Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο. Αλαιπηηθέο Πιεξνθνξίεο γηα ηα επηκνξθσηηθά θέληξα
ζην www.epimorfosi.edu.gr Ζ επηκφξθσζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 450 πιήξσο
εμνπιηζκέλεο αίζνπζεο ζε 57 επηκνξθσηηθά θέληξα (25 Γεκνηηθά νινήκεξα ζρνιεία
θαη 32 Δξεπλεηηθά Κέληξα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ). (ρήκα 2,3)
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ρήκα 2:Σα Δπηκνξθσηηθά Κέληξα ηνπ ΜΠΔ ζηελ Αηηηθή

ρήκα 3: Σα Δπηκνξθσηηθά Κέληξα ηνπ ΜΠΔ ζηελ Θεζζαινλίθε

4. Ζ ζπκβνιή ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκόξθσζεο ζην Δζληθό Πιαίζην
Δπηκόξθσζεο
Με βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο (ΜΠΔ), ε
ζπκβνιή ηνπ ζηελ αλάπηπμε ηνπ «Δζληθνχ Πιαηζίνπ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ»
κπνξεί λα ζπλνςηζηεί ζε ηέζζεξα θχξηα επίπεδα:
Α. Φηινζνθία Δπηκνξθσηηθνχ Πξνγξάκκαηνο
 Φηινζνθία Πιαηζίνπ Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ
o Δληαίνο ρεδηαζκφο
o Απνθεληξσκέλε Τινπνίεζε
o Έκθαζε ζηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.
 Μεζνδνινγία επηκφξθσζεο
SECTION A: theoretical papers, original research and scientific articles
697

http://epublishing.ekt.gr | e-Publisher: EKT | Downloaded at 01/10/2020 11:47:16 |

6th International Conference in Open & Distance Learning - November 2011, Loutraki, Greece - PROCEEDINGS

o χλδεζε ζεσξίαο κε ηελ πξάμε, έξεπλα δξάζε, αλαζηνραζκφο
o Μεζνδνινγία εθπαίδεπζεο ελειίθσλ
o Μεζνδνινγία εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο
o Μεηθηφ ζχζηεκα επηκφξθσζεο (Blended learning).
Β. Αλζξψπηλνη Πφξνη
 300 επηζηήκνλεο (παλεπηζηεκηαθνί, ζηειέρε ηνπ ΠΗ, ζρνιηθνί ζχκβνπινη,
εθπαηδεπηηθνί ηεο πξάμεο) κε ηερλνγλσζία ζηνλ ζρεδηαζκφ επηκνξθσηηθψλ
πξνγξακκάησλ θαη ηελ παξαγσγή επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο,
κε βάζε ηελ πξνηεηλφκελε κεζνδνινγία.
 2000-2500 επηκνξθσηέο κε εκπεηξία ζηελ επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, κε βάζε
ηε λέα θηινζνθία.
 1500 ζηειέρε θαη κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο απνθηνχλ ζεκαληηθή
ηερλνγλσζία ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ.
Γ. Δπηκνξθσηηθφ Τιηθφ
 Παξάγεηαη Δπηκνξθσηηθφ Τιηθφ ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή κνξθή γηα φιεο ηηο
εηδηθφηεηεο ζε Α/ζκηα θαη Β/ζκηα εθπαίδεπζε κε ηε κεζνδνινγία ηεο εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο (αμηνπνηείηαη ην πιηθφ πνπ ζα παξαρζεί ζην πιαίζην ηνπ
Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο).
Γ. Τπνδνκέο – Σερλνγλσζία
ε ζπλεξγαζία κε ηηο 13 πεξηθέξεηεο πξνηείλνληαη ηα θάησζη:
 Οξγαλσηηθέο Τπνδνκέο
o 13 Πεξηθεξεηαθά πκβνχιηα Δπηκφξθσζεο (ΠΔ) κε ηερλνγλσζία ζηνλ
ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ.
o 350 Γεκνηηθά Δπηκνξθσηηθά Κέληξα (ΓΔΚ) (1 αλά δήκν Καιιηθξάηε) κε
ηερλνγλσζία νξγάλσζεο - πινπνίεζεο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ.
o 3.000 αίζνπζεο δηδαζθαιίαο πιήξσο εμνπιηζκέλεο κε κφληκν ειεθηξνληθφ
εμνπιηζκφ θαη επηθνηλσληαθέο ππνδνκέο γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηκφξθσζεο,
ηεο ζρνιηθήο θαζεκεξηλφηεηαο αιιά θαη ηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηε
δηά βίνπ κάζεζε (αμηνπνηνχληαη νη ππνδνκέο απφ ην Μείδνλ Πξφγξακκα
Δπηκφξθσζεο).
 Ζιεθηξνληθέο Τπνδνκέο
o Γεκηνπξγία Γηαδηθηπαθήο Πχιεο Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία
ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο θαη ησλ δξάζεσλ ζε
εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν.
o Ζ δηαδηθηπαθή πχιε ζα ζπκβάιεη απνθαζηζηηθά ζηελ νξγάλσζε
απνθεληξσκέλσλ ελδνζρνιηθψλ, δηαζρνιηθψλ θαη δηαζεκαηηθψλ
επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, απφ ηνπο ζπιιφγνπο ησλ
δηδαζθφλησλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο αιιά θαη απφ θνηλφηεηεο
εθπαηδεπηηθψλ.
Ζ Φηινζνθία θαη νη αξρέο ηνπ ΜΠΔ θαζψο θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζην Δζληθφ Πιαίζην
Δπηκφξθσζεο αλαθνηλψζεθε δεκνζίσο θαη παξνπζηάζηεθε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2010 ζηελ
Δπηηξνπή Μνξθσηηθψλ Τπνζέζεσλ ηεο Βνπιήο.
Βηβιηνγξαθία

Ξελόγισζζε Βηβιηνγξαθία
Anastasiades, P. (to be published) Design of a Blended Learning Environment for the
Training of Greek teachers: Results of the survey on educational needs. In.
P.Anastasiades (Editor) Blended Learning Environments for Adults: Evaluations and
Frameworks, NY, IGI Global
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