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Πρόλογοσ 

Το  νζο ςχολείο οφείλει να προετοιμάςει με κριτικό τρόπο τον αυριανό πολίτθ τθσ 

αναδυόμενθσ Κοινωνίασ τθσ Γνϊςθσ, προκειμζνου να είναι ςε κζςθ ωσ υπεφκυνοσ, 

δθμοκρατικόσ, ενεργόσ και ςκεπτόμενοσ πολίτθσ να αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ, 

αλλά και να αδράξει τισ ευκαιρίεσ τθσ νζασ εποχισ,  μεταςχθματίηοντασ τθν 

κοινωνικι και οικονομικι πραγματικότθτα που τον περιβάλλει. 

Στο Νζο Σχολείο μακθτζσ  και εκπαιδευτικοί  κα πρζπει να είναι ςε κζςθ  να 

αυτενεργοφν και να διαχειρίηονται με κριτικό και δθμιουργικό τρόπο τον τεράςτιο 

όγκο τθσ παρεχόμενθσ πλθροφορίασ, ϊςτε να μετεξελιχτοφν ςε παραγωγοφσ 

περιεχομζνου που κα αντανακλά τισ δικζσ τουσ αξίεσ και προτεραιότθτεσ, 

οικοδομϊντασ, κατά ςυνζπεια, τθ δικι τουσ εναλλακτικι οπτικι για τθ «διδακτζα 

φλθ» τθσ τάξθσ τουσ. 

Στο περιβάλλον του νζου ςχολείου κα πρζπει να αναδεικνφεται ο κοινωνικόσ ρόλοσ 

του εκπαιδευτικοφ και, με αυτι τθν ζννοια, ιδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςε 

ηθτιματα που άπτονται τθσ δυναμικισ τθσ ομάδασ και των ςχζςεων ςτθ ςχολικι 

τάξθ. 

Η εκπλιρωςθ των ανωτζρω ςτόχων προχποκζτει τον μεταςχθματιςμό του ρόλου 

και τθσ διδακτικισ προςζγγιςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ πράξθσ. 

Με βάςθ τθν ζωσ τϊρα εμπειρία από τθν επιμόρφωςθ  των εκπαιδευτικϊν ςτθ 

χϊρα μασ, τα πορίςματα ςχετικϊν επιςτθμονικϊν ερευνϊν, τθ διεκνι εμπειρία 

(όπωσ αυτι προκφπτει από τθν αναςκόπθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ)  

κατατίκεται προσ διαβοφλευςθ με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ αλλά και τον 

κάκε πολίτθ  το πλαίςιο διαβοφλευςθσ ςχετικά με τθν επιμόρφωςθ των 

εκπαιδευτικϊν για το  Νζο Σχολείο, με τθν πεποίκθςθ ότι  κα ςυμβάλει ςθμαντικά 

ςτθ διαμόρφωςθ του «Μείηονοσ Επιμορφωτικοφ Προγράμματοσ». 
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1. Το    Πλαίςιο Αναφοράσ του Επιμορφωτικοφ Προγράμματοσ 
Η Κοινωνία τθσ Γνϊςθσ αποτελεί ςτισ μζρεσ μασ τθ ςθμαντικότερθ προτεραιότθτα 
των ανεπτυγμζνων χωρϊν ςε παγκόςμιο επίπεδο, αναδεικνφοντασ τον πρωτεφοντα 
ρόλο τθσ γνϊςθσ ωσ βαςικοφ ςυςτατικοφ ςτοιχείου τθσ προςωπικισ ανάπτυξθσ και 
τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ.  
Η ζλευςθ τθσ Κοινωνίασ τθσ Γνϊςθσ επιφζρει ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβανόμαςτε τθν προςωπικι, κοινωνικι και εργαςιακι μασ 
κακθμερινότθτα. Οι ςυνεχείσ μεταβολζσ που ςυντελοφνται ςτο πλαίςιο του 
παγκοςμιοποιθμζνου οικονομικοφ και τεχνολογικοφ περιβάλλοντοσ ςυμβάλλουν  
ςτθ δθμιουργία ενόσ νζου κοινωνικοφ γίγνεςκαι, αναδεικνφοντασ νζουσ τρόπουσ  
επικοινωνίασ, νζουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ, νζα πρότυπα και αξίεσ ηωισ. Η ζκρθξθ 
τθσ κοινωνικισ δικτφωςθσ ςε πλανθτικό επίπεδο, ο τεράςτιοσ όγκοσ και θ 
πολλαπλότθτα τθσ προςφερόμενθσ ψθφιακισ πλθροφορίασ, ςε ςυνδυαςμό με τθν 
ταχυτάτθ απαξίωςθ τθσ γνϊςθσ, δθμιουργοφν ζνα πρωτόγνωρο κοινωνικό, 
πολιτιςμικό και οικονομικό περιβάλλον. 
Το νζο ςχολείο οφείλει να προετοιμάςει με κριτικό τρόπο τον αυριανό πολίτθ τθσ 
αναδυόμενθσ Κοινωνίασ τθσ Γνϊςθσ, προκειμζνου να είναι ςε κζςθ ωσ υπεφκυνοσ, 
δθμοκρατικόσ, ενεργόσ και ςκεπτόμενοσ πολίτθσ να αντιμετωπίςει τισ προκλιςεισ, 
αλλά και να αδράξει τισ ευκαιρίεσ τθσ νζασ εποχισ. Υπό αυτι τθν ζννοια, δίνεται 
ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ανάπτυξθ των απαιτοφμενων γνωςτικϊν, κοινωνικϊν και 
τεχνολογικϊν δεξιοτιτων. 
Τα νζα προγράμματα ςπουδϊν που κα υπθρετιςουν τθ φιλοςοφία του νζου 
ςχολείου1 οφείλουν να είναι ανοικτά και ευζλικτα, ςτοχοκεντρικά, ενιαία και 
ςυνεκτικά, ςυνοπτικά, διακεματικά και κα πρζπει να ςτθρίηονται ςτο ςεβαςμό των 
διαφορετικϊν ρυκμϊν μάκθςθσ των μακθτϊν, των ιδιαιτεροτιτων ςτθν τάξθ, 
κακϊσ και ςτισ διαφορετικζσ κοινωνικοπολιτιςμικζσ αναπαραςτάςεισ. 
Προκειμζνου τα νζα προγράμματα ςπουδϊν να ενταχκοφν ςτθν ςχολικι 
κακθμερινότθτα, οι μακθτζσ και οι εκπαιδευτικοί κα ενκαρρφνονται να 
αυτενεργοφν και να διαχειρίηονται με κριτικό και δθμιουργικό τρόπο τον τεράςτιο 
όγκο τθσ παρεχόμενθσ πλθροφορίασ, ϊςτε να μετεξελιχτοφν ςε παραγωγοφσ 
περιεχομζνου που αντανακλά τισ δικζσ τουσ αξίεσ και προτεραιότθτεσ. 
Στο περιβάλλον του νζου ςχολείου, αναδεικνφεται ο κοινωνικόσ ρόλοσ του 
εκπαιδευτικοφ και, με αυτι τθν ζννοια, ιδιαίτερθ ζμφαςθ πρζπει να δοκεί ςε 
ηθτιματα που άπτονται τθσ δυναμικισ τθσ ομάδασ και των ςχζςεων ςτθ ςχολικι 
τάξθ (ιδιαίτερα ςτο ςθμερινό οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον) κακϊσ και ςε 
ηθτιματα θγεςίασ και διοίκθςθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ. Επομζνωσ ο ρόλοσ τθσ 
επιμόρφωςθσ είναι διττόσ, κακϊσ από τθ μια κα πρζπει να υποςτθρίξει το ανωτζρω 
κεωρθτικό υπόβακρο, με όρουσ διδακτικισ πράξθσ που λαμβάνουν υπόψθ τισ 
ςθμερινζσ ςυνκικεσ τθσ ςχολικισ κακθμερινότθτασ, και από τθν άλλθ να κζςει τισ 
βάςεισ για το μεταςχθματιςμό τθσ. Το ςθμερινό οικονομικό και κοινωνικό 
περιβάλλον κζτει νζεσ προκλιςεισ αλλά και δυςκολίεσ, που κα πρζπει να 
αντιμετωπιςτοφν άμεςα και αποτελεςματικά.  
 
                                                           
1
 Νζο Σχολείο: Πρϊτα ο Μακθτισ (2010). Υπουργείο Παιδείασ  Δια Βίου Μάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων. 
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2. Το Πλαίςιο Σχεδιαςμοφ και Διαμόρφωςθσ του Επιμορφωτικοφ 
Προγράμματοσ 
Ο ςχεδιαςμόσ και θ διαμόρφωςθ  του  επιμορφωτικοφ προγράμματοσ κα ςτθριχτεί 
ςτουσ εξισ πυλϊνεσ: 
Α.  Διαβοφλευςθ με εκπαιδευτικοφσ, κοινωνικοφσ και επιςτθμονικοφσ φορείσ 
Το Τμιμα Επιμόρφωςθσ του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου ζχει εκπονιςει ζνα 
ολοκλθρωμζνο πλαίςιο  διαβοφλευςθσ με εκπαιδευτικοφσ, κοινωνικοφσ και 
επιςτθμονικοφσ φορείσ. 
Σκοπόσ τθσ διαβοφλευςθσ  είναι θ αξιοποίθςθ των κζςεων και απόψεων όλων των 
εμπλεκόμενων φορζων  ςχετικά με το περιεχόμενο και τθ μεκοδολογία του 
επιμορφωτικοφ προγράμματοσ. 
Β. Διερεφνθςθ επιμορφωτικών αναγκών  
 Το Τμιμα Επιμόρφωςθσ του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου ζχει εκπονιςει ζνα 
ολοκλθρωμζνο πλαίςιο διερεφνθςθσ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν που 
απευκφνεται: 

 ςτουσ εκπαιδευτικοφσ τθσ Α’βάκμιασ και Β’κμιασ εκπαίδευςθσ 

 ςτα διοικθτικά ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ 

 ςτουσ ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ 

 ςτουσ  διευκυντζσ των ςχολείων. 
Τα ερωτθματολόγια απευκφνονται ςτο ςφνολο τθσ εκπαιδευτικισ κοινότθτασ. 
Σκοπόσ τθσ διεφρυνςθσ είναι θ αποτφπωςθ των απόψεων και των κζςεων τθσ 
εκπαιδευτικισ  κοινότθτασ για όλα τα κζματα που αφοροφν το επιμορφωτικό 
πρόγραμμα. 
 
Γ. Πρόςκλθςθ  κατάκεςθσ καλών πρακτικών προσ όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ  
Πρωτοβάκμιασ, Δευτεροβάκμιασ και Τεχνικισ -Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 
Με δθμόςια και ανοιχτι πρόςκλθςθ μζςω του διαδικτφου, καλοφνται οι 
εκπαιδευτικοί είτε μεμονωμζνα είτε ςε ομάδεσ  να αποςτείλουν ςχζδια καλϊν 
πρακτικϊν2 που ενδεχομζνωσ χρθςιμοποίθςαν ι χρθςιμοποιοφν ςτθ ςχολικι 
μονάδα όπου εργάηονται  (Νθπιαγωγείο, Δθμοτικό, Γυμνάςιο Λφκειο, ΤΕΕ). 
Οριςμζνεσ από τισ Καλζσ Πρακτικζσ κα αποτελζςουν μζροσ του θλεκτρονικοφ ι/και 
ζντυπου επιμορφωτικοφ  υλικοφ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ, με επϊνυμθ 
αναφορά ςτο/ςτουσ δθμιουργό/ουσ τουσ. 
 
Δ.  Αξιοποίθςθ  τθσ ελλθνικισ και διεκνοφσ εμπειρίασ 
Εκπονοφνται μελζτεσ αποτφπωςθσ τθσ ευρωπαϊκισ εμπειρίασ  από παρόμοια 
προγράμματα επιμόρφωςθσ ςε ευρωπαϊκό και εκνικό επίπεδο και κα 
αποτυπωκοφν ςε ςχετικι ζκκεςθ,  θ οποία ολοκλθρϊνεται ςτα μζςα Ιουνίου.   
 
 
 

                                                           
2
 Παράρτθμα 6 
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Ε. Δθμιουργία ολοκλθρωμζνου διαδικτυακοφ περιβάλλοντοσ επιμόρφωςθσ 
www.epimorfosi.edu.gr    
Για τθν υλοποίθςθ των ανωτζρω δράςεων ζχει προβλεφτεί ο ςχεδιαςμόσ ενόσ 
ολοκλθρωμζνου περιβάλλοντοσ ςτο διαδίκτυο που κα αφορά τθν επιμόρφωςθ των 
εκπαιδευτικϊν. Για τον ςκοπό αυτό, ςτισ 13 Μαΐου 2010, δεςμεφτθκε  από τθν 
Εκνικι Επιτροπι Τθλεπικοινωνιϊν για λογαριαςμό του Π.Ι θ διεφκυνςθ  
www.epimorfosi.edu.gr ,  θ οποία και φιλοδοξεί να αποτελζςει τθν ενιαία πφλθ 
επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν.  
 
Τα αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ και τθσ διερεφνθςθσ αναγκϊν κα αποτελζςουν 
τθ βάςθ πάνω ςτθν οποία θ επιςτθμονικι επιτροπι του προγράμματοσ κα 
διαμορφϊςει το τελικό πλαίςιο ςχεδιαςμοφ τθσ επιμόρφωςθσ. 
Το τελικό πλαίςιο ςχεδιαςμοφ προτείνεται να παρουςιαςτεί ςε θμερίδα με 
ςυμμετοχι όλων των φορζων που ςυμμετείχαν ςτισ διαδικαςίεσ διαμόρφωςθσ του 
πλαιςίου ςχεδιαςμοφ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ. 
 

Το Πλαίςιο Σχεδιαςμοφ και Διαμόρφωςθσ του Επιμορφωτικοφ 
Προγράμματοσ 
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3. Περιγραφι του Φυςικοφ Αντικειμζνου του Επιμορφωτικοφ 
Προγράμματοσ για το Νζο Σχολείο 
 
Φυςικό αντικείμενο τθσ πρόταςθσ που κατατίκεται για διαβοφλευςθ  είναι θ 
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν για το νζο ςχολείο, θ οποία κα υλοποιθκεί ςε δφο 
φάςεισ (Αϋ και Βϋ) και κα ολοκλθρωκεί τον Δεκζμβριο του 2013. 
Η επιμόρφωςθ απευκφνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ όλων των ειδικοτιτων 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (περίπου 150.000 άτομα), 
ανεξαρτιτωσ των τεχνολογικϊν μζςων και δεξιοτιτων που διακζτουν. 
 

3.1 Φιλοςοφία και Αρχζσ  

Με βάςθ τθν ζωσ τϊρα εμπειρία από τθν επιμόρφωςθ  των εκπαιδευτικϊν ςτθ 

χϊρα μασ, τα πορίςματα ςχετικϊν επιςτθμονικϊν ερευνϊν και τθ διεκνι εμπειρία 

(όπωσ αυτι προκφπτει από τθν αναςκόπθςθ τθσ διεκνοφσ βιβλιογραφίασ) και ςε 

ςυνάρτθςθ με τα αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ και τθσ διερεφνθςθσ των 

επιμορφωτικϊν αναγκϊν, ςχεδιάηεται ζνα ολοκλθρωμζνο πρόγραμμα 

παιδαγωγικισ επιμόρφωςθσ του ςυνόλου των εκπαιδευτικϊν. 

Η φιλοςοφία του προτεινόμενου επιμορφωτικοφ προγράμματοσ ςτθρίηεται ςτισ 

αρχζσ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων και κα μεριμνά για τθ μζγιςτθ δυνατι ευελιξία ςτο 

χϊρο, το χρόνο και τουσ ιδιαίτερουσ ρυκμοφσ μάκθςθσ των επιμορφωνόμενων, με 

βάςθ τθ μεκοδολογία τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, ενϊ παράλλθλα 

προβλζπεται θ αξιοποίθςθ καινοτομικϊν εφαρμογϊν από τον ελλαδικό και διεκνι 

χϊρο. 

Το προτεινόμενο πλαίςιο Επιμόρφωςθσ διζπεται από τισ ακόλουκεσ αρχζσ: 
1. Προαιρετικότθτα τθσ επιμορφωτικισ διαδικαςίασ με παράλλθλθ κζςπιςθ 

πλαιςίου κινιτρων 
2. Ενεργθτικι ςυμμετοχι του επιμορφωνόμενου: Ο επιμορφωνόμενοσ 

ενκαρρφνεται  να ςυμβάλει ςτθ διαμόρφωςθ του ςκοποφ, των ςτόχων και του 
περιεχομζνου τθσ επιμόρφωςθσ. Καλείται να γίνει ςυνδθμιουργόσ του 
εκπαιδευτικοφ υλικοφ, αξιοποιϊντασ και διαμοιράηοντασ με τουσ ςυναδζλφουσ 
του τθν ανεκτίμθτθ εμπειρία που διακζτει ωσ εκπαιδευτικόσ τθσ πράξθσ. 

3. Ευρετικι Πορεία προσ τθν γνϊςθ: Ο επιμορφωνόμενοσ ενκαρρφνεται να 
ανακαλφψει ο ίδιοσ  τθ γνϊςθ, μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ με το εκπαιδευτικό 
υλικό, τον επιμορφωτι και τουσ άλλουσ εκπαιδευόμενουσ.και τθσ δθμιουργίασ 
κοινοτιτων μάκθςθσ κ.λπ.  

4. Άμεςθ εφαρμογι και ςφνδεςθ τθσ επιμόρφωςθσ με τθν ςχολικι τάξθ: Ο 
επιμορφωνόμενοσ ενκαρρφνεται να εφαρμόςει άμεςα ςτθ ςχολικι τάξθ το 
αντικείμενο τθσ επιμόρφωςθσ, ενϊ υποςτθρίηεται με το ανάλογο εκπαιδευτικό 
υλικό και τθ ςυνεχι ανατροφοδότθςθ από τον επιμορφωτι και τουσ 
υπόλοιπουσ επιμορφοφμενουσ, κακ’ όλθ τθν διάρκεια του προγράμματοσ. 



8 

 

5. Ευελιξία: Παρζχεται ςτουσ επιμορφωνόμενουσ ευελιξία ςτο χϊρο, το χρόνο και 
το ρυκμό των επιμορφωτικϊν δράςεων, ο ςυνδυαςμόςσ τθσ δια ηϊςθσ με τθν εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ, και θ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ ζντυπου και ψθφιακοφ 
εκπαιδευτικό υλικό.  

6. Κοινωνικι Αλλθλεπίδραςθ: Δίνεται ζμφαςθ ςτθ δθμιουργία περιβάλλοντοσ 
δυναμικισ κοινωνικισ αλλθλεπίδραςθσ, μζςα από ομαδοςυνεργατικζσ 
δραςτθριότθτεσ και ςυμμετοχικζσ εκπαιδευτικζσ τεχνικζσ. 

  
3.2 Προτεινόμενοι Στόχοι τθσ Επιμόρφωςθσ  

 θ αναβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ τθσ εκπαίδευςθσ και θ επιτυχία του νζου 
ςχολείου, οι οποίεσ κα αναδείξουν το ρόλο του ωσ βαςικοφ πυλϊνα αλλαγισ 
και μεταςχθματιςμοφ,  

 θ δθμιουργία προχποκζςεων επαναοριοκζτθςθσ του ρόλου του 
εκπαιδευτικοφ ωσ ςχεδιαςτι και εμψυχωτι τθσ ςφγχρονθσ διδακτικισ 
εμπειρίασ. Η αλλαγι τθσ φυςιογνωμίασ ολόκλθρθσ τθσ ςχολικισ μονάδασ ςε 
μια κοινότθτα μάκθςθσ που διαχειρίηεται και οργανϊνει με ςφγχρονουσ 
τρόπουσ τθν παραγωγι γνϊςθσ ςτουσ κόλπουσ τθσ,  

 θ ευαιςκθτοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τθν αντίλθψθ και τθν 
πρακτικι του νζου ςχολείου, θ εμπζδωςθ τθσ φιλοςοφίασ και των ςτόχων 
του, κακϊσ και  εξοικείωςι τουσ με τα νζα Προγράμματα Σπουδϊν,  

 θ βελτίωςθ τθσ  επικοινωνίασ εκπαιδευτικοφ - μακθτι μζςα ςτθν τάξθ, 

 θ καλλιζργεια των γνϊςεων των εκπαιδευτικϊν ςχετικά με τισ ψυχικζσ, 
κοινωνικζσ, πνευματικζσ και άλλεσ ανάγκεσ των παιδιϊν ςε κάκε ςτάδιο 
ανάπτυξθσ τουσ, 

 θ αξιοποίθςθ πολυτροπικϊν διδακτικϊν για όλα τα αντικείμενα ςφμφωνα με 
τισ εκνικζσ προδιαγραφζσ των Προγραμμάτων Σπουδϊν,  

 θ ανάπτυξθ δεξιοτιτων των εκπαιδευτικϊν για ζγκαιρθ διάγνωςθ και 
διαχείριςθ των μακθςιακϊν προβλθμάτων και των ιδιαίτερων καταςτάςεων 
των μακθτϊν ςτθν κακθμερινι εκπαιδευτικι πρακτικι,  

 θ δθμιουργία ςυνεργατικϊν κοινοτιτων μάκθςθσ και υποςτιριξθσ των 
εκπαιδευτικϊν με τθ μεκοδολογία τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ, 

 θ ςφνδεςθ του ςχολείου με τισ διαδικαςίεσ τθσ δια βίου μάκθςθσ,  

 θ ανάπτυξθ των οριηόντιων ικανοτιτων των μακθτϊν (δθμιουργικότθτα, 
κριτικι ςκζψθ, επικοινωνία, ςυνεργατικότθτα, προγραμματιςμόσ ενεργειϊν, 
εξοικείωςθ με τισ τζχνεσ, ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν, ικανότθτα του «μακαίνω 
να μακαίνω»).  

 θ εξοικείωςθ με τθν παιδαγωγικι αξιοποίθςθ των ΤΠΕ  (π.χ. διαδραςτικόσ 
πίνακασ, ψθφιοποιθμζνο εκπαιδευτικό υλικό, αςφαλισ χριςθ του 
διαδικτφου κά.) ςτθν εκπαιδευτικι πράξθ.  
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3.3  Προτεινόμενθ Μεκοδολογία τθσ Επιμόρφωςθσ 
 
Η προτεινόμενθ μεκοδολογία επιμόρφωςθσ  διαμορφϊνεται, λαμβάνοντασ υπόψθ 
τθ βαςικι αρχι, ςφμφωνα με τθν οποία θ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ του νζου ςχολείου αποτελεί 
τθν αφετθρία αλλά και το πλαίςιο αναφοράσ του  προγράμματοσ επιμόρφωςθσ των 
εκπαιδευτικϊν. Ενςωματϊνει ςθμαντικά καινοτομικά ςτοιχεία  τα οποία 
τεκμθριϊνονται βιβλιογραφικά τόςο από τθν διεκνι όςο και τθν αντίςτοιχθ 
ελλθνικι εμπειρία και ςτθρίηεται ςε τζςςερισ βαςικοφσ πυλϊνεσ, οι οποίοι κα 
εμπλουτιςτοφν και κα οριςτικοποιθκοφν, με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ 
διαβοφλευςθσ και τθσ μελζτθσ διερεφνθςθσ. 
  
Οι τζςςερισ πυλϊνεσ είναι οι εξισ: 
 
Α.  Η ζμφαςθ ςτθ διδακτικι πράξθ  
Η επιμόρφωςθ δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν υποςτιριξθ του εκπαιδευτικοφ ςτθ 
ςχολικι κακθμερινότθτα και πρακτικι.  
Το ενδιαφζρον εςτιάηεται ενδεικτικά ςε: 
- κζματα ςχεδιαςμοφ μιασ διδαςκαλίασ ι ενόσ διδακτικοφ ςεναρίου ι ενόσ project, 
με ςτόχο τθν ενεργοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν και των μακθτϊν και τθν ανάδειξθ 
του ρόλου τουσ ςτθ διαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ περιεχομζνου και του 
παιδαγωγικοφ  πλαιςίου  του νζου ςχολείου, 
-ηθτιματα  ςχζςεων μεταξφ μακθτϊν, γονζων και εκπαιδευτικϊν, ςτο πλαίςιο τθσ 
τάξθσ και τθσ ευρφτερθσ κοινωνίασ, με ςτόχο τθν ενεργό εμπλοκι των 
εκπαιδευτικϊν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ  ευρφτερθσ φιλοςοφίασ του νζου ςχολείου, 
- δράςεισ που ςυμβάλλουν ςτο άνοιγμα του ςχολείου ςτθν τοπικι κοινωνία, 
- κζματα που άπτονται τθσ εκπαιδευτικισ αξιοποίθςθσ των ΤΠΕ ςτθ ςχολικι πράξθ, 
- ςε κζματα διοίκθςθσ και θγεςίασ,   
- πρακτικζσ που ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία ςυνεργατικοφ κλίματοσ και ςτθν 
αξιοποίθςθ τθσ δυναμικισ τθσ ομάδασ για παιδαγωγικοφσ ςκοποφσ. 
Β. Η αξιοποίθςθ τθσ μεκοδολογίασ τθσ εκπαίδευςθσ ενθλίκων: 
 Οι εκπαιδευτικοί είναι ενιλικοι εκπαιδευόμενοι. Ζχουν γνϊςεισ, βιϊματα, 
εμπειρίεσ και αναπαραςτάςεισ, που ςυγκροτοφν τθ βάςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ 
ταυτότθτασ. Η μεκοδολογία τθσ επιμόρφωςθσ οφείλει να ςτθριχτεί ςτισ αρχζσ τθσ 
εκπαίδευςθσ ενθλίκων, προκειμζνου, αφενόσ, να ςεβαςτεί τθν εμπειρία τουσ και  
να μάκει από αυτιν και, αφετζρου, να τουσ δϊςει όλα εκείνα τα εργαλεία 
(μεκοδολογικά, εννοιολογικά), προκειμζνου να είναι ςε κζςθ οι ίδιοι να 
διερευνιςουν τουσ τρόπουσ με τουσ οποίουσ κα  μεταςχθματίςουν τθν μορφι τθσ 
διδαςκαλίασ τουσ. 
Στθν πράξθ, ςθμαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί ςυμμετζχουν ενεργά και διαμορφϊνουν 
οι ίδιοι ςε ςυνεργαςία με τον επιμορφωτι τουσ το πλαίςιο τθσ επιμόρφωςθσ τουσ, 
διαμοιράηοντασ τισ γνϊςεισ, τα βιϊματα και τισ εμπειρίεσ τουσ  με τουσ 
ςυναδζλφουσ τουσ. Αυτό επιτυγχάνεται μζςα από τθν  εφαρμογι ςφγχρονων 
εκπαιδευτικϊν μεκόδων και τεχνικϊν (project method, debating method, 
ομαδοςυνεργατικι μεκοδολογία, αςκιςεισ, μελζτεσ περίπτωςθσ, παιχνίδια ρολϊν, 
προςομοιϊςεισ κ.ά.). 
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Γ. Η αξιοποίθςθ τθσ μεκοδολογίασ τθσ εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ 
Η επιμόρφωςθ ςτοχεφει ςτθν ενεργοποίθςθ του εκπαιδευομζνου κακοδθγϊντασ 
τον ςε μια ευρετικι πορεία προσ τθν γνϊςθ και διαςφαλίηει τθ μζγιςτθ δυνατι 
ευελιξία ςτον χϊρο τον χρόνο και τον ρυκμό  τθσ μάκθςθσ. Το κεωρθτικό αυτό 
ηθτοφμενο επιχειρείται να εφαρμοςτεί ςτθν πράξθ μζςα από τθ χριςθ μεκόδων εξ 
αποςτάςεωσ εκπαίδευςθσ.  
Οι εκπαιδευόμενοι κα ζχουν ςτθ διάκεςθ τουσ ζντυπο και ψθφιακό υλικό, 
προκειμζνου να εςτιάηουν  ςε κζματα που οι ίδιοι κρίνουν ότι τουσ είναι χριςιμα 
και, με αυτό τον τρόπο, να ςυμβάλουν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ μορφωτικισ τουσ 
φυςιογνωμίασ. Στο πλαίςιο του ολοκλθρωμζνου διαδικτυακοφ περιβάλλοντοσ, κα 
ζχουν τθ δυνατότθτα να επικοινωνοφν και να ανταλλάςςουν απόψεισ, να 
διαμοιράηονται πρακτικζσ, βιϊματα και εμπειρίεσ με τουσ ςυναδζλφουσ τουσ, 
διαμορφϊνοντασ τισ δικζσ τουσ κοινότθτεσ ενδιαφζροντοσ. 
Δ. Η εφαρμογι των κεμάτων επιμόρφωςθσ ςτθ ςχολικι τάξθ- ο αναςτοχαςμόσ 
Ο ςχεδιαςμόσ τθσ επιμόρφωςθσ  κα πρζπει να προςφζρει ςτον εκπαιδευτικό τθν 
δυνατότθτα να  εφαρμόηει με κριτικό τρόπο  αυτά που διαπραγματεφεται ςτο 
επιμορφωτικό πρόγραμμα, να διερευνά τθ χρθςιμότθτα τουσ, να προτείνει νζουσ 
εναλλακτικοφσ τρόπουσ εφαρμογισ  με βάςθ τισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ τάξθσ του.  
Το πιο ςθμαντικό, όμωσ, ςτοιχείο ενόσ επιμορφωτικοφ προγράμματοσ αποτελεί θ 
δυνατότθτα που προςφζρεται ςτον εκπαιδευτικό να μοιράηεται αυτι τθν εμπειρία  
με τουσ άλλουσ ςυναδζλφουσ του, μζςα από μια ανοιχτι διαδικαςία αναςτοχαςμοφ 
και ςυνεργατικισ οικοδόμθςθσ τθσ γνϊςθσ. Σε αυτό το ςθμείο αναδεικνφεται θ 
κριςιμότθτα του ρόλου του επιμορφωτι αλλά και του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 
 
3.4  Περιεχόμενο τθσ Επιμόρφωςθσ  
Το περιεχόμενο τθσ επιμόρφωςθσ κα πρζπει να υπθρετεί τθ βαςικι αρχι ςφμφωνα 
με τθν οποία ο εκπαιδευτικόσ διερευνά  και ανακαλφπτει τθ   φιλοςοφία και τισ 
αρχζσ του νζου ςχολείου μζςα από όρουσ διδακτικισ πράξθσ. 
 Αυτό επιτυγχάνεται  τόςο ςτο επίπεδο του διδακτικοφ ςχεδιαςμοφ ςε αυκεντικά 
περιβάλλοντα μάκθςθσ (ςχζδια διδαςκαλίασ, ςενάρια, projects ςε πραγματικζσ 
ςυνκικεσ διδαςκαλίασ)  όςο και ςτο επίπεδο των ςχζςεων  μζςα ςτθν τάξθ μεταξφ 
εκπαιδευτικϊν, μακθτϊν και γονζων. Επίςθσ προβλζπεται να δοκεί ιδιαίτερθ  
ζμφαςθ   ςε κζματα θγεςίασ και διοίκθςθσ, αξιοποίθςθσ των ΤΠΕ ςτθν ςχολικι τάξθ 
κακϊσ  και  ςτθ ςφνδεςθ του ςχολείου με τθν τοπικι κοινωνία και τισ ςτρατθγικζσ  
τθσ δια βίου μάκθςθσ.  
Το τελικό περιεχόμενο τθσ επιμόρφωςθσ κα διαμορφωκεί ςε μεγάλο βακμό  με 
βάςθ τα αποτελζςματα τθσ διαβοφλευςθσ, τθσ διερεφνθςθσ των αναγκϊν και τθσ 
μζχρι ςιμερα ςυςςωρευμζνθσ εμπειρίασ τόςο ςε ευρωπαϊκό όςο και ςε εκνικό 
επίπεδο. 
Στθν πορεία τθσ επιμόρφωςθσ και ιδιαίτερα  όταν κα ζχουν ολοκλθρωκεί οι 
ςχετικζσ δράςεισ (Νζα Προγράμματα Σπουδϊν, Ψθφιακό Σχολείο, Επιμόρφωςθ ςτισ 
ΤΠΕ), κα ενςωματϊνονται ςυνεχϊσ ϊριμα ςτοιχεία από αυτά τα προγράμματα και 
κα αξιοποιοφνται  προτάςεισ και ιδζεσ από τουσ αρμόδιουσ για τθ διαμόρφωςθ των 
προγραμμάτων αυτϊν. Για τον ςκοπό αυτό, ςυςτινονται μεικτζσ ςυμβουλευτικζσ  
επιτροπζσ. Κομβικό ςθμείο ςτθν όλθ προςπάκεια αποτελεί θ  ολοκλιρωςθ του 
υλικοφ για τουσ εκπαιδευτικοφσ που κα ςυνοδεφει τα νζα προγράμματα ςπουδϊν. 
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3.5  Υλοποίθςθ του Επιμορφωτικοφ Προγράμματοσ 
 
3.5.1 Επιμόρφωςθ Εκπαιδευτικών 
 
Τμιματα Επιμορφωνόμενων 
Στο πλαίςιο τθσ επιμορφωτικισ διαδικαςίασ, οι επιμορφωνόμενοι προτείνεται να 
κατανεμθκοφν ανάλογα με τον κλάδο τουσ ςε τμιματα μάκθςθσ ωσ εξισ: 
1. Νθπιαγωγοί 
2. Δάςκαλοι 
3. Φιλόλογοι 
4. Θεολόγοι 
5. ΠΕ4 (Φυςικοί, Χθμικοί, Βιολόγοι κ.ά.) 
6. Μακθματικοί 
7. Κακθγθτζσ Πλθροφορικισ, Προγραμματιςτζσ Η/Υ 
8. Κακθγθτζσ Ξζνων Γλωςςϊν 
9. Κακθγθτζσ Τεχνικισ – Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ 
10. Κακθγθτζσ Φυςικισ Αγωγισ  
Οι εκπαιδευτικοί των λοιπϊν κλάδων προτείνεται να κατανεμθκοφν ςτα ανωτζρω 
είδθ Τμθμάτων ι ςε ad hoc Τμιματα για τθν ειδικότθτά τουσ. 
 
Διάρκεια και Χαρακτιρασ Επιμορφωτικοφ Προγράμματοσ:  
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα προτείνεται να είναι διάρκειασ διακοςίων (200) ωρϊν 
και να πραγματοποιθκεί ςτο πλαίςιο τθσ Συνδυαςτικισ Μάκθςθσ (Blended 
Learning), δθλαδι να περιλαμβάνει ςεμινάρια δια ηϊςθσ διδαςκαλίασ (face-to-face) 
και αξιοποίθςθ τθσ μεκοδολογίασ που αφορά τθν εξ αποςτάςεωσ εκπαίδευςθ. 
Ο ςχεδιαςμόσ αυτόσ κρίνεται καταλλθλότεροσ, διότι λαμβάνει υπόψθ όλεσ τισ 
ιδιαιτερότθτεσ που χαρακτθρίηουν το εκπαιδευτικό ζργο (γεωγραφικι εξακτίνωςθ 
ςχολικϊν μονάδων, ςχολικζσ αργίεσ, διενζργεια πανελλαδικϊν εξετάςεων, κ.ά.).  
Άλλωςτε, από προθγοφμενθ εμπειρία ςτθν Ελλάδα και διεκνϊσ, προκφπτει ότι θ 
ςυνδυαςτικι μζκοδοσ ζχει αποδειχκεί πολφ αποτελεςματικι, ιδίωσ όταν πρόκειται 
για επιμόρφωςθ ενθλίκων ατόμων με οικογενειακζσ και επαγγελματικζσ 
υποχρεϊςεισ.  
Η οριςτικι διαμόρφωςθ τθσ διάρκειασ και του χαρακτιρα του επιμορφωτικοφ 
προγράμματοσ κα ςτθριχτεί ςτα αποτελζςματα τα οποία κα προκφψουν από τισ 
δράςεισ διαβοφλευςθσ και τθ μελζτθ των επιμορφωτικϊν αναγκϊν. 
 
Διαδικαςία Πρόςκλθςθσ Εκπαιδευτικϊν προσ Επιμόρφωςθ: 
Προτείνεται διαδικαςία ενθμζρωςθσ / πρόςκλθςθσ εκπαιδευτικϊν προσ 
επιμόρφωςθ. Θα απευκυνκεί ειδικι πρόςκλθςθ ςτουσ εκπαιδευτικοφσ όλθσ τθσ 
χϊρασ, μζςω των κατά τόπουσ Πρωτοβάκμιων και Δευτεροβάκμιων Διευκφνςεων 
και Γραφείων Εκπαίδευςθσ τθσ χϊρασ. Θα γίνει πρόςκλθςθ δφο, τρείσ ι και 
περιςςότερεσ φορζσ, ανάλογα με τθ ανταπόκριςι Των εκπαιδευτικϊν και ςε κάκε 
ςτάδιο  τθσ Επιμορφωτικισ Διοργάνωςθσ.  
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3.5 .2  Επιμόρφωςθ Επιμορφωτών 
Διαδικαςία Πρόςκλθςθσ Υποψθφίων Επιμορφωτϊν:  
Οι επιμορφωτζσ του προγράμματοσ, κα αναηθτθκοφν με ανοικτι πρόςκλθςθ 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. Η επιλογι τουσ κα γίνει ςφμφωνα με κριτιρια που κα 
κακοριςτοφν και κα δθμοςιευτοφν ςτο διαδίκτυο. Η πρόςκλθςθ κα απευκφνεται ςε 
υποψιφιουσ επιμορφωτζσ Α επιπζδου (επιμορφωτζσ επιμορφωτϊν) και ςε 
υποψιφιουσ επιμορφωτζσ Β επιπζδου (επιμορφωτζσ εκπαιδευτικϊν). Για τουσ 
τελευταίουσ κα γίνει πρόςκλθςθ δφο ι και περιςςότερεσ φορζσ, ανάλογα με τθν 
εκδιλωςθ ενδιαφζροντοσ και τισ απαιτιςεισ ςε κάκε ςτάδιο τθσ Επιμορφωτικισ 
Διοργάνωςθσ.  
Επιμόρφωςθ Επιμορφωτϊν 
Η επιμόρφωςθ των επιμορφωτϊν διακρίνεται ςε 2 επίπεδα: 
- Επιμόρφωςθσ επιμορφωτϊν  Α’ (επιμορφωτζσ επιμορφωτϊν), 
- Επιμόρφωςθσ επιμορφωτϊν Β’  (επιμορφωτζσ εκπαιδευτικϊν ). 
Δθμιουργία Ενιαίου Μθτρϊου 
Οι επιμορφωτζσ Αϋ και Βϋ κα καταχωριςτοφν ςε ειδικό Αρχείο Επιμορφωτϊν των 
Εκπαιδευτικϊν. Θα καλοφνται ωσ επιμορφωτζσ των εκπαιδευτικϊν, ανάλογα με τισ 
ανάγκεσ τθσ κάκε επιμορφωτικισ διοργάνωςθσ. Το μθτρϊο ςυγκροτείται μετά τθν 
επιτυχι επιμόρφωςι τουσ, και επικαιροποιείται κάκε φορά που πραγματοποιείται 
επιμόρφωςθ ςε νζουσ επιμορφωτζσ. Συνεπϊσ το αρχείο κα επικαιροποιθκεί 
τουλάχιςτον μία φορά, με προςκικθ νζων επιμορφωτϊν Βϋ (ι και διαγραφι μετά 
από αποχϊρθςθ επιμορφωτϊν). 
 
3.5.3  Διαμόρφωςθ Εκπαιδευτικοφ Υλικοφ 
Η διαμόρφωςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ αποτελεί ζνα από τα πλζον ςθμαντικά  
ςθμεία για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του όλου εγχειριματοσ. 
Το εκπαιδευτικό Υλικό κα περιζχει: 
1) Αναλυτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωςθσ (για όλα τα ςτάδια τθσ Επιμορφωτικισ 

Διοργάνωςθσ),  

2) Οδθγό Σπουδϊν, 

3) Κφριο Επιμορφωτικό Υλικό, 

4) Οδθγό του Επιμορφωτι, 

5) Κατάλογο Προτεινόμενων Βιβλίων, 

6) Πρόςκετο Υλικό ςε ζντυπθ ι/και ψθφιακι μορφι. 

 
 
3.5.4 Σχεδιαςμόσ και Υλοποίθςθ Διαδικτυακοφ  Περιβάλλοντοσ Υποςτιριξθσ 
Επιμορφωτικοφ Ζργου 
Στθ διεφκυνςθ www.epimorfosi.edu.gr κα υλοποιθκεί ζνα ολοκλθρωμζνο 
περιβάλλον επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν, το οποίο ενδεικτικά κα περιλαμβάνει: 
1. Διαχείριςθ του ςυνόλου των οργανωτικϊν ηθτθμάτων, 
2. Διαχείριςθ εκπαιδευτικοφ υλικοφ, 
3. Παροχι επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων με θλεκτρονικό τρόπο (e-learning),  
4.  Κοινωνικι δικτφωςθ επιμορφωτϊν και επιμορφοφμενων-  Σφνδεςθ με δια  
              βίου μάκθςθ, 

http://www.epimorfosi.edu.gr/
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5.           Περιβάλλον ςφγχρονθσ τθλεκπαίδευςθσ και βιντεοςκοπθμζνων  
              επιμορφωτικϊν δράςεων , 
6.           Πιλοτικι εφαρμογι περιβάλλοντοσ εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων 
              (learning by design), 
7.           Σχεδιαςμό διαδραςτικϊν  περιβαλλόντων ςυνεργαςίασ εκπαιδευτικϊν,  
              Δθμιουργία κοινοτιτων μάκθςθσ,  
8.          Συνζργεια με τισ  ςχεδιαηόμενεσ δράςεισ του ψθφιακοφ ςχολείου.   
Η πλατφόρμα ςχεδιάηεται ϊςτε να είναι ςε κζςθ να υποςτθρίηει το ςφνολο του 
οργανωτικοφ, διοικθτικοφ και εκπαιδευτικοφ ζργου τθσ επιμόρφωςθσ.  
Το τελικό παραδοτζο προτείνεται να διατεκεί με άδεια χριςθσ ελεφκερου 
λογιςμικοφ/ λογιςμικοφ ανοικτοφ κϊδικα, για χριςθ από οποιοδιποτε φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο, ςτθν Ελλάδα ι ςτον κόςμο.  
 
3.5.5  Αξιολόγθςθ του ςυνόλου του Επιμορφωτικοφ Προγράμματοσ 
Για τθν καλι λειτουργία του Προγράμματοσ είναι ςκόπιμο να υπάρχει διαρκισ εςωτερικι 
αξιολόγθςθ. Η αξιολόγθςθ μπορεί να διακρικεί αφενόσ ςτον τρόπο εφαρμογισ του 
Προγράμματοσ (αξιολόγθςθ εφαρμογισ) και αφετζρου ςτθν αξιολόγθςθ των επιμορφωτϊν 
κάκε επιπζδου (αξιολόγθςθ επιμορφωτϊν). 
Αξιολόγθςθ Εφαρμογισ: Η αξιολόγθςθ αυτι κα είναι και διαμορφωτικι, δθλαδι κα ζχει 
άμεςθ επιρροι ςτθν υλοποίθςθ ι/ και  αναπροςαρμογι, εφόςον κρικεί αναγκαίο, του 
Προγράμματοσ,  ανάλογα με το ςτάδιο λειτουργίασ τουσ. Κυρίωσ κα πραγματεφεται τθν 
διάγνωςθ δυςχερειϊν κακϊσ και τθν μελζτθ και εφαρμογι διορκωτικϊν κινιςεων προσ 
όλα τα ςτάδια των επιμορφϊςεων κατά  τθ διάρκεια  υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ και 
ανά επιςτθμονικό πεδίο.  
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν αξιολόγθςθ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ, κακϊσ αποτελεί 
ςθμείο που κα μποροφςε να κεωρθκεί «βάςθ» για τθν περαιτζρω υλοποίθςθ του 
Προγράμματοσ. Επιπροςκζτωσ, ςτο πλαίςιο των δράςεων αξιολόγθςθσ, κα ςυμπεριλθφκεί 
και θ αξιολόγθςθ τθσ παραγόμενθσ δικτυακισ πλατφόρμασ. 
Αξιολόγθςθ Επιμορφωτϊν: Θα χρθςιμοποιθκοφν μεκοδολογίεσ αξιολόγθςθσ που κα 
αφοροφν ςτουσ Επιμορφωτζσ Αϋ και Επιμορφωτζσ Βϋ επιπζδου, (ενδεικτικά 
ερωτθματολόγια βακμοφ ικανοποίθςθσ ςε κάκε επίπεδο), ϊςτε να υπάρχουν περικϊρια 
βελτίωςθσ,είτε  για το ςφνολο των Επιμορφωτϊν  είτε για κάκε «οντότθτα» επιμορφωτι, 
όπου απαιτείται, γεγονόσ που κα ςυμβάλει ςτο  να γίνουν πιο αποτελεςματικοί ςτθν 
υλοποίθςθ του ζργου τουσ.  
Η αξιολόγθςθ κα γίνεται εςωτερικά από τθν Κεντρικι Επιτροπι Συντονιςμοφ τθσ Πράξθσ και 
με τθ ςυμβολι Ειδικϊν  Επιςτθμόνων, οι οποίοι κα καλοφνται  από τθν  παραπάνω 
Επιτροπι,  ανάλογα με τθν περίπτωςθ. 
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3.5.6  Οργανωτικι Διάρκρωςθ του Προγράμματοσ Επιμόρφωςθσ 

 
Η προτεινόμενθ οργανωτικι διάρκρωςθ του προγράμματοσ ζχει ωσ εξισ: 

 
Α.   Κεντρικι Επιτροπι Συντονιςμοφ και Παρακολοφκθςθσ τθσ Πράξθσ (Κ.Ε.Σ.Π.) 
Η Κ.Ε.Σ.Π. ζχει ωσ αρμοδιότθτα τον εν γζνει ςυντονιςμό των ομάδων που 
εργάηονται ςτθν Πράξθ, τθν επίβλεψθ για τθν ομαλι λειτουργία αυτϊν, τθν  
ποςοτικι και ποιοτικι αποτίμθςθ των παραδοτζων και τθν αξιολόγθςι τουσ. Η 
ΚΕΣΠ μεριμνά για τθ διαςφνδεςι τθσ με τουσ υπευκφνουσ των προγραμμάτων 
ςπουδϊν, τθν επιμόρφωςθ επιμορφωτϊν Β’ επιπζδου και το ψθφιακό ςχολείο. Τα 
προγράμματα αυτά ορίηουν τουσ εκπροςϊπουσ τουσ, που κα αποτελοφν τουσ 
ςυνδετικοφσ κρίκουσ με το μείηον πρόγραμμα επιμόρφωςθσ. 
Στθν ΚΕΣΠ προτείνεται να ςυμμετζχουν  ζνασ εκπρόςωποσ από κάκε φορζα από 
κάκε φορζα υλοποίθςθσ και ζνασ εκπρόςωποσ του Υπουργείου Παιδείασ. Κακ’  όλθ 
τθ διάρκεια του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ και με  ευκφνθ τθσ ΚΕΣΠ, 
προτείνεται θ δθμιουργία ομάδων των οποίων οι αρμοδιότθτεσ και θ διακριτότθτα 
τουσ  κα κακορίηονται κεςμικά από αυτιν. 
 
Β.  Συμβουλευτικι Επιτροπι (Σ.Ε.)  
Η Σ.Ε.  προςφζρει ςυμβουλευτικι και επιςτθμονικι ςτιριξθ ςτθν Κ.Ε.Σ.Π. για  
ηθτιματα που ςχετίηονται  με τθ διαδικαςία τθσ επιμόρφωςθσ και τισ 
δραςτθριότθτεσ τθσ Πράξθσ. 
Η Σ.Ε. ορίηεται με απόφαςθ τθσ Κ.Ε.Σ.Π.  
Στθ Συμβουλευτικι Επιςτθμονικι Επιτροπι  προτείνεται να  μετζχουν:  

 Διεκνείσ Εμπειρογνϊμονεσ με ςθμαντικι εμπειρία  ςε προγράμματα 
επιμόρφωςθσ εκπαιδευτικϊν και δράςεισ δια βίου μάκθςθσ, 

 Προςωπικότθτεσ από τον Ελλθνικό Ακαδθμαϊκό Χϊρο, 

 Προςωπικότθτεσ των Γραμμάτων και των Τεχνϊν, 

 ο Πρόεδροσ του Π.Ι., 

 ο Πρόεδροσ του Κ.Ε.Ε., 

 ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Δ.Ο.Ε (Θα οριςτεί από τθν ομοςπονδία) 

 ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Ο.Λ.Μ.Ε (Θα οριςτεί από τθν ομοςπονδία) 

 ζνασ εκπρόςωποσ (μζλοσ ΔΕΠ)  από το ςφνολο των επιςτθμονικϊν  ομάδων (ο 
οποίοσ κα οριςτεί από τισ ομάδεσ), 

 ζνασ εκπρόςωποσ από το ςφνολο των Ομάδων Εκπαιδευτικισ Πρακτικισ και 
Εφαρμογϊν (ο οποίοσ κα οριςτεί από τισ ομάδεσ), 

 ζνασ εκπρόςωποσ από το ςφνολο των Εγκαρςίων Ομάδων (ο οποίοσ κα οριςτεί 
από τισ ομάδεσ), 

  Υπεφκυνοι Καινοτομικϊν Προγραμμάτων παλαιοτζρων ετϊν (π.χ. «ΜΕΛΙΝΑ»), 
• ζνασ εκπρόςωποσ από τουσ Προϊςταμζνουσ Επιςτθμονικισ και 
Παιδαγωγικισ Κακοδιγθςθσ Α’κμιασ και Β’κμιασ Εκπαίδευςθσ  (ο οποίοσ κα οριςτεί  
από τουσ ίδιουσ), 
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• ζνασ εκπρόςωποσ από τθν Ελλθνικι Επιςτθμονικι Ζνωςθ για τισ ΤΠΕ ςτθν 
εκπαίδευςθ (ΕΤΠΕ) (ο οποίοσ κα οριςτεί από τουσ ίδιουσ), 
• ζνασ εκπρόςωποσ του Ελλθνικοφ Δικτφου για τθν Ανοικτι και Εξ Αποςτάςεωσ 
Εκπαίδευςθ (ΕΔΑΕ) (ο οποίοσ κα οριςτεί από τουσ ίδιουσ τουσ φορείσ), 
• ζνασ εκπρόςωποσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Ελεφκερου Λογιςμικοφ ΕΕΛ/ΛΑΚ  
(ο οποίοσ κα οριςτεί από τουσ ίδιουσ τουσ φορείσ). 
 
 
Γ.  Επιςτθμονικζσ Ομάδεσ για τθ Διδακτικι του Γνωςτικοφ Αντικειμζνου  
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ και με  ευκφνθ τθσ 
Κ.Ε.Σ.Π., προτείνεται θ ςφςταςθ επιςτθμονικϊν επιτροπϊν, ζργο των οποίων είναι   
θ οριοκζτθςθ των αξόνων και θ διαμόρφωςθ του υλικοφ επιμόρφωςθσ για τθν  
παιδαγωγικι κατάρτιςθ και τθ διδακτικι του γνωςτικοφ αντικειμζνου. 
Σε κάκε επιςτθμονικι ομάδα ςυμμετζχουν: 
1. ζνασ εκπρόςωποσ από κάκε αντίςτοιχο τμιμα ΑΕΙ- ΤΕΙ που κα ορίηεται από 
με απόφαςθ του οικείου Τμιματοσ, κατόπιν πρόςκλθςθσ τθσ Κ.Ε.Σ.Π. ςε όλα τα 
Πανεπιςτιμια και ΤΕΙ τθσ χϊρασ, 
2. ζνασ Σφμβουλοσ- Πάρεδροσ ςχετικόσ με το γνωςτικό αντικείμενο, που κα 
προτείνεται από το Π.Ι. 
Η κάκε επιςτθμονικι ομάδα επιλζγει το ςυντονιςτι τθσ. 
 
Ε.  Ομάδεσ Εκπαιδευτικισ Πρακτικισ και Εφαρμογϊν 
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ και με  ευκφνθ τθσ 
Κ.Ε.Σ.Π., προτείνεται θ ςφςταςθ Ομάδων εκπαιδευτικισ πρακτικισ και εφαρμογϊν. 
Το ζργο των ομάδων αυτϊν είναι θ διαμόρφωςθ υλικοφ ςχετικά με διδακτικζσ 
πρακτικζσ και εφαρμογζσ ανά γνωςτικό αντικείμενο (ςχζδια διδαςκαλίασ, ςενάρια 
διδαςκαλίασ, ετιςιοσ προγραμματιςμόσ). 
Οι ςυντονιςτζσ αυτϊν των ομάδων είναι είτε μζλθ ΔΕΠ είτε ςτελζχθ τθσ 
εκπαίδευςθσ και του Παιδαγωγικοφ Ινςτιτοφτου  είτε εκπαιδευτικοί με αυξθμζνα 
προςόντα  και ςθμαντικι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι διδακτικϊν 
πρακτικϊν. 
Τα μζλθ των ομάδων μπορεί να είναι είτε ςτελζχθ τθσ εκπαίδευςθσ είτε 
εκπαιδευτικοί με αυξθμζνα προςόντα και ςθμαντικι εμπειρία ςτο ςχεδιαςμό και 
τθν εφαρμογι διδακτικϊν πρακτικϊν. Τα μζλθ των ομάδων αυτϊν επιλζγονται μετά 
από ανοιχτι δθμόςια πρόςκλθςθ. 
 
Δ. Εγκάρςιεσ Ομάδεσ  
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ και με  ευκφνθ τθσ 
Κ.Ε.Σ.Π., προτείνεται θ ςφςταςθ Εγκάρςιων Ομάδων, οι οποίεσ υποςτθρίηουν τισ 
οριηόντιεσ δράςεισ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ. Οι εγκάρςιεσ ομάδεσ κα 
οριςτικοποιθκοφν μετά από ςχετικι μελζτθ. Τα μζλθ των ομάδων αυτϊν 
επιλζγονται μετά από ανοιχτι δθμόςια πρόςκλθςθ. 


