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800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ NEA ΣΧΟΛΕΙΑ:
ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΥΝΟΨΗ
Σε 800 ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχολεία της χώρας, 12/θεσια και µε τον µεγαλύτερο
µαθητικό πληθυσµό στο επίπεδο των περιφερειών θα εφαρµοσθεί για το σχολικό
έτος 2010-2011 ένα ενιαίο αναµορφωµένο πρόγραµµα. Το εβδοµαδιαίο
υποχρεωτικό πρόγραµµα του σχολείου τροποποιείται και αυξάνονται κατά (10) ώρες
στις τάξεις Α΄ και Β΄ (από 25 γίνονται 35) , κατά πέντε (5) στις τάξεις Γ΄ και ∆΄
(από 30 γίνονται 35) και κατά τρεις (3) στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ (από 32 γίνονται
35) ενισχύοντας τη διδασκαλία:
·
Γλώσσας
·
Μαθηµατικών
·
Πληροφορικής
·
Φυσικής Αγωγής
·
Αισθητικής Αγωγής
·
Αγωγής Υγείας.
Στο προτεινόµενο πρόγραµµα λειτουργίας της προαιρετικής ζώνης δεν υπάρχουν
υποχρεωτικά µαθήµατα. Ο Σύλλογος διδασκόντων προτείνει ένα πλαίσιο
προγράµµατος διάρκειας (10) ωρών, το οποίο να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές
ανάγκες των µαθητών στο πλαίσιο συγκεκριµένων διδακτικών αντικειµένων.

Αναλυτικά:
Το ζήτηµα της ποιότητας παραµένει ένα µεγάλο ζητούµενο του εκπαιδευτικού µας
συστήµατος, το οποίο δεν κατάφερε την κατοχύρωση της ουσιαστικής ισότητας στις
εκπαιδευτικές ευκαιρίες.
Προχωρούµε στη δηµιουργία του Νέου Σχολείου µε ένα πρόγραµµα
βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων παρεµβάσεων στο σύνολο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας για την αντιµετώπιση των χρόνιων προβληµάτων του εκπαιδευτικού µας
συστήµατος. Το σχέδιο αυτό ξεκινά µε άµεσες παρεµβάσεις στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση, και συνεχίζει στο γυµνάσιο, αντιµετωπίζοντας ενιαία τη δεκάχρονη
υποχρεωτική εκπαίδευση.
Το Ολοήµερο Σχολείο εφαρµόζεται στις χώρες του εξωτερικού εδώ και δεκαετίες,
είναι ένας θεσµός που αποτελεί πλέον µια βασική κοινωνική ανάγκη και φιλοδοξεί να
απαντήσει στις νέες απαιτήσεις. Στο γενικότερο αυτό πλαίσιο, για πρώτη φορά στην
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Ελλάδα το 1997 και µέχρι και το 2003, επιχειρήθηκε τοµή στην Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση µε τη θεσµοθέτηση και τη γενίκευση της λειτουργίας του Ολοήµερου
Σχολείου.
Η µέχρι σήµερα εφαρµογή του θεσµού ανέδειξε κάποιες θετικές αλλά και αρνητικές
πλευρές. Συγκεκριµένα:
ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Υπεράσπιση δηµόσιου χαρακτήρα εκπαίδευσης
Ανταπόκριση στον κοινωνικό του στόχο
Αύξηση του χρόνου παραµονής στο σχολείο και επαφής των µαθητών που
ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες µε την ελληνική γλώσσα και πολιτισµό
Ενεργητική συµµετοχή εκπαιδευτικών, µαθητών και γονέων στο σχεδιασµό
του προγράµµατος κάθε σχολικής µονάδας
Κοινωνικοποίηση του µαθητή
Συµβολή στη µείωση των σχολικών ανισοτήτων
ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αδυναµία συνολικής αντιµετώπισης της σχολικής αποτυχίας και διαρροής
Αδυναµία του Ολοήµερου Σχολείου να αποτελέσει ένα σύγχρονο
αναβαθµισµένο σχολείο µε αυτοδύναµη ταυτότητα και καινοτόµα εκπαιδευτικά
προγράµµατα
Μη περιορισµός της «παραπαιδείας»
Όχι ολοκληρωµένη προετοιµασία του µαθητή για την επόµενη µέρα
Έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου που δρα
αρνητικά στην οµογενοποίηση της εκπαιδευτικής κουλτούρας του σχολείου
Έλλειψη υλικοτεχνικής υποδοµής και παιδαγωγικού, διδακτικού υλικού
Ασάφεια της νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του
Καθυστέρηση ανάληψης υπηρεσίας από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων
Επιθυµία των γονέων για διαφοροποίηση των ωρών αποχώρησης από το
σχολείο
Έλλειψη παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων

Όλα τα παραπάνω συνετέλεσαν στη διαµόρφωση της αντίληψης σε γονείς και
εκπαιδευτικούς ότι υπάρχουν δύο είδη σχολείων: το πρωινό και το ολοήµερο, ή το
κανονικό και το ολοήµερο. Απαιτείται λοιπόν, η υιοθέτηση µιας νέας φιλοσοφίας του
ολοήµερου προς την κατεύθυνση δηµιουργίας ενιαίου σχολείου.
Το Υπουργείο Παιδείας προβαίνει σε ουσιαστικές αλλαγές µε ένα σχέδιο παρεµβάσεων
από την επόµενη σχολική χρονιά, για την άµεση αντιµετώπιση των βασικών
προβληµάτων του δηµοτικού σχολείου. Σε 800 ολοήµερα ∆ηµοτικά Σχολεία της
χώρας, 12/θεσια µε τον µεγαλύτερο µαθητικό πληθυσµό στο επίπεδο των
περιφερειών θα εφαρµοσθεί για το σχολικό έτος 2010-2011 ένα ενιαίο
αναµορφωµένο πρόγραµµα.
Τα επιµέρους στοιχεία του ενιαίου αυτού αναµορφωµένου προγράµµατος είναι τα
εξής:
1. Αυξάνεται κατά 1 ώρα το γλωσσικό µάθηµα στις Α΄ και Β΄ τάξεις. Η επιπλέον
ώρα θα διατίθεται για ανάγνωση λογοτεχνικών κειµένων (φιλαναγνωσία).
2. Αυξάνεται κατά 1 ώρα το µάθηµα των µαθηµατικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις.
3. Αισθητική Αγωγή : Το µάθηµα της Μουσικής διδάσκεται από εκπαιδευτικό του
αντίστοιχου κλάδου και αυξάνεται κατά 1 ώρα στις Α΄ και Β΄ τάξεις. Το µάθηµα της
Θεατρικής Αγωγής είναι 1 ώρα για κάθε τάξη, διδάσκεται από εκπαιδευτικό του
αντίστοιχου κλάδου και εισάγεται στο υποχρεωτικό ωράριο.
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4. Οι ώρες του µαθήµατος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται κατά 2 για τις Α΄, Β΄
και Γ΄ τάξεις και κατά 1 για τη ∆΄ τάξη.
5. Προστίθεται το µάθηµα των Αγγλικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις για 2 ώρες και
αυξάνεται κατά 1 ώρα για τις υπόλοιπες τάξεις.
6. Προστίθεται το µάθηµα των Η/Υ για 2 ώρες εβδοµαδιαίως σε όλες τις τάξεις.
7. Στη Φυσική Αγωγή διατίθενται 2 ώρες την εβδοµάδα για εκµάθηση χορών .
8. Στην Α΄ τάξη : Η µία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες
που αφορούν σε θέµατα Αγωγής Υγείας.
Στην Β΄ τάξη: Η µία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που
αφορούν σε θέµατα ∆ιατροφικών Συνηθειών
Στην Γ΄ τάξη: Η µία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που
αφορούν σε θέµατα Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Στην ∆΄ τάξη: Η µία διδακτική ώρα της ΕΖ θα διατίθεται για δραστηριότητες που
αφορούν σε θέµατα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης.
Τις ώρες αυτές της ΕΖ θα µπορούν να αναλαµβάνουν και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων.
Το εβδοµαδιαίο υποχρεωτικό πρόγραµµα του σχολείου τροποποιείται και αυξάνονται
κατά (10) ώρες στις τάξεις Α΄ και Β΄ (από 25 γίνονται 35) , κατά πέντε (5) στις
τάξεις Γ΄ και ∆΄ (από 30 γίνονται 35) και κατά τρεις (3) στις τάξεις Ε΄ και Στ΄ (από
32 γίνονται 35). Το σύνολο των διδακτικών ωρών από 174 διαµορφώνεται σε 210.

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - Η νέα µας πρόταση
Στο προτεινόµενο πρόγραµµα λειτουργίας της προαιρετικής ζώνης δεν υπάρχουν
υποχρεωτικά µαθήµατα.
Τα γνωστικά αντικείµενα και οι ώρες επιλογής της δίωρης απογευµατινής
απασχόλησης των µαθητών θα ορίζονται µε απόφαση του συλλόγου διδασκόντων
ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθυντή της Σχολικής µονάδας, ο οποίος θα
συνυπολογίζει τις δυνατότητες της σχολικής µονάδας ( ενδιαφέροντα µαθητών,
µαθησιακό επίπεδο, προτιµήσεις γονέων, ευελιξία στις ώρες αποχώρησης των
µαθητών, υλικοτεχνική υποδοµή, πλεονάζουσες ώρες).
Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η αυτονοµία της σχολικής µονάδας µέσα από την
ισχυροποίηση της θέσης και της άποψης του κάθε µαθητή, ανάλογα µε την εκάστοτε
εκπαιδευτική περίσταση και τον αυτόνοµο προγραµµατισµό δράσης σε επίπεδο
σχολείου.
Ο Σύλλογος διδασκόντων προτείνει ένα πλαίσιο προγράµµατος διάρκειας (10) ωρών,
το οποίο να ανταποκρίνεται στις πραγµατικές ανάγκες των µαθητών µε τα παρακάτω
διδακτικά αντικείµενα :
• Μελέτη-προετοιµασία µέχρι συνολικά 10 ώρες, κυρίως στις µικρότερες τάξεις
• Αθλητισµός - αθλοπαιδιές από 1 έως 5 ώρες (για όλες τις τάξεις)
• Θεατρική Αγωγή (θεατρικό εργαστήριο) από 1 έως 5 ώρες (για όλες τις τάξεις)
• Νέες τεχνολογίες από 1 έως 5 ώρες (για όλες τις τάξεις)
• Αγγλικά (µελέτη/άσκηση στην ξένη γλώσσα) από 1 έως 5 ώρες (για όλες τις
τάξεις)
• Μουσική από 1 έως 5 ώρες (για όλες τις τάξεις)
• ∆εύτερη ξένη γλώσσα από 1 έως 5 ώρες (µόνο για τις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις και
όταν υπάρχει ικανός αριθµός µαθητών για συγκρότηση τµήµατος).
• Εικαστικά (εργαστήριο εικαστικών) από 1 έως 5 ώρες (για όλες τις τάξεις)
• ∆ράσεις δηµιουργίας και πολιτισµού (από 1 έως 5 ώρες για όλες τις τάξεις) .
Προτείνεται για όλα τα τµήµατα του ολοήµερου προγράµµατος. Θα
µπορούσαν να υπάρξουν και µικτά τµήµατα από µαθητές διαφορετικών
τάξεων.
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Στο πλαίσιο του συγκεκριµένου διδακτικού αντικειµένου οι µαθητές όλων των τάξεων
προετοιµάζουν σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το συγκεκριµένο διδακτικό αντικείµενο µπορεί να διδαχθεί
από δασκάλους, καθηγητές θεατρικής αγωγής και καθηγητές µουσικής.
Ο σύλλογος διδασκόντων µπορεί να προτείνει και τη δηµιουργία τµηµάτων ακόµα και
ανοµοιογενών υπό τη µορφή κύκλων γνωστικών αντικειµένων, όπου παρέχεται η
δυνατότητα ενασχόλησης όλων των µαθητών από όλα τα ηλικιακά επίπεδα µε
δράσεις που εµπίπτουν στα ενδιαφέροντά τους και τις κλίσεις τους.
Το Ολοήµερο Πρόγραµµα διαµορφώνεται από το σύλλογο των διδασκόντων, ύστερα
από εισήγηση του ∆ιευθυντή του σχολείου και σε συνεργασία µε τον οικείο Σχολικό
Σύµβουλο, οποίος συνδράµει στην καλύτερη δυνατή σύνθεση και οργάνωση του
Ολοήµερου Προγράµµατος.
Ο ∆ιευθυντής του σχολείου αποστέλλει το σχετικό πρακτικό µε του Ολοήµερου
Ωρολογίου Προγράµµατος στο σχολικό σύµβουλο για έγκριση και θεώρηση.
Για τη διαµόρφωσή του Ολοήµερου Προγράµµατος των δέκα (10) διδακτικών ωρών,
λαµβάνονται υπόψη τα παρακάτω:
·
Μέχρι 3 τµήµατα, ένας δάσκαλος και επιλογή τουλάχιστον τριών (3)
διδακτικών αντικειµένων.
·
Μέχρι 5 τµήµατα, ένας δάσκαλος και επιλογή τουλάχιστον πέντε (5)
διδακτικών αντικειµένων.
·
Μέχρι 6 τµήµατα, δύο δάσκαλοι και επιλογή τουλάχιστον έξι (6) διδακτικών
αντικειµένων.
Με αυτό τον τρόπο πιστεύουµε ότι θα αποκτηθούν απ’ όλους τους µαθητές όλα
εκείνα τα στοιχεία που θα χαρακτηρίζουν τον ολοκληρωµένο, µορφωµένο άνθρωπο
του 21ου αιώνα, που θα µπορεί να παρακολουθήσει τις εξελίξεις της κοινωνίας, θα
ακολουθήσει τις αρχές της αειφορίας και µπορεί να οδηγηθεί σε ένα ελπιδοφόρο
µέλλον µε όραµα και προοπτική.
Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο:
Η γνώση είναι ο δρόµος για το µέλλον!

ΣΥΝΟΨΗ
150.000 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης θα συµµετάσχουν µέχρι το ∆εκέµβριο του 2013, στο ολοκληρωµένο
πρόγραµµα επιµόρφωσης για το Νέο Σχολείο.
Το πρόγραµµα δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού στην
σχολική καθηµερινότητα και αξιοποιεί µεθοδολογίες της εκπαίδευσης ενηλίκων και
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σχεδιάζεται µε βάση την έως τώρα εµπειρία από την
επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στη χώρα µας, τα πορίσµατα σχετικών
επιστηµονικών ερευνών και τη διεθνή εµπειρία, ενώ ο σχεδιασµός του θα
ολοκληρωθεί µε τα αποτελέσµατα της ανοιχτής διαβούλευσης που ξεκινάει.
Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί είτε µεµονωµένα είτε σε οµάδες καλούνται µε
δηµόσια και ανοιχτή πρόσκληση µέσω του διαδικτύου να αποστείλουν σχέδια
Καλών Πρακτικών που ενδεχοµένως χρησιµοποίησαν ή χρησιµοποιούν στην
σχολική µονάδα όπου εργάζονται.
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Οι καλύτερες των «καλών πρακτικών» θα αποτελέσουν µέρος του
ηλεκτρονικού ή/και έντυπου επιµορφωτικού υλικού του επιµορφωτικού
προγράµµατος, µε επώνυµη αναφορά στο/στους δηµιουργό/ους τους. Για το σκοπό
αυτό η διεύθυνση www.epimorfosi.edu.gr φιλοδοξεί να αποτελέσει την ενιαία πύλη
επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών.

1.

Εισαγωγικά

Η Κοινωνία της Γνώσης αποτελεί στις µέρες µας τη σηµαντικότερη προτεραιότητα
των ανεπτυγµένων χωρών σε παγκόσµιο επίπεδο, αναδεικνύοντας τον πρωτεύοντα
ρόλο της γνώσης ως βασικού συστατικού στοιχείου της προσωπικής ανάπτυξης και
της κοινωνικής συνοχής. Η έκρηξη της κοινωνικής δικτύωσης σε πλανητικό επίπεδο, ο
τεράστιος όγκος και η πολλαπλότητα της προσφερόµενης ψηφιακής πληροφορίας σε
συνδυασµό µε την ταχυτάτη απαξίωση της γνώσης δηµιουργούν ένα πρωτόγνωρο
κοινωνικό, πολιτισµικό και οικονοµικό περιβάλλον.
Το νέο σχολείο οφείλει να προετοιµάσει µε κριτικό τρόπο τον αυριανό πολίτη στην
Κοινωνία της Γνώσης. Τα νέα προγράµµατα σπουδών που θα υπηρετήσουν τη
φιλοσοφία του νέου σχολείου οφείλουν να είναι ανοικτά και ευέλικτα, στοχοκεντρικά,
ενιαία και συνεκτικά, συνοπτικά, διαθεµατικά και θα πρέπει να στηρίζονται στο
σεβασµό των διαφορετικών ρυθµών µάθησης των µαθητών, των ιδιαιτεροτήτων
στην τάξη, στις διαφορετικές κοινωνικό-πολιτισµικές αναπαραστάσεις. Με βάση την
έως τώρα εµπειρία από την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στη χώρα µας, τα
πορίσµατα σχετικών επιστηµονικών ερευνών και τη διεθνή εµπειρία (όπως αυτή
προκύπτει από την ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας) και τα αποτελέσµατα
της διαβούλευσης και της διερεύνησης αναγκών σχεδιάζεται ένα ολοκληρωµένο
πρόγραµµα παιδαγωγικής επιµόρφωσης του συνόλου των εκπαιδευτικών.
2.
Φυσικό αντικείµενο του προγράµµατος επιµόρφωσης αποτελεί η
παιδαγωγική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών των δηµοσίων σχολείων της χώρας
(περίπου 150.000 άτοµα, σε δύο Φάσεις Α΄ και Β΄) µέχρι το ∆εκέµβριο του 2013.
3.
Η επιµόρφωση απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς όλων των
ειδικοτήτων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως των
τεχνολογικών µέσων και δεξιοτήτων που διαθέτουν.
4.
Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης και της διερεύνησης αναγκών θα
αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία η επιστηµονική επιτροπή του προγράµµατος
θα διαµορφώσει το τελικό πλαίσιο σχεδιασµού της επιµόρφωσης.
5.
Το περιεχόµενο της επιµόρφωσης υπηρετεί την βασική αρχή σύµφωνα
µε την οποία ο εκπαιδευτικός διερευνά και ανακαλύπτει την φιλοσοφία και τις
αρχές του νέου σχολείου µέσα µε όρους διδακτικής πράξης.
Αυτό επιτυγχάνεται τόσο στο επίπεδο του διδακτικού σχεδιασµού σε αυθεντικά
περιβάλλοντα µάθησης (σχέδια διδασκαλίας, σενάρια, projects σε πραγµατικές
συνθήκες διδασκαλίας) όσο και στο επίπεδο των σχέσεων µέσα στην τάξη µεταξύ
εκπαιδευτικών,
µαθητών
και
γονέων.
Επίσης
σχεδιάζεται
να
δοθεί
ιδιαίτερη έµφαση σε θέµατα ηγεσίας και διοίκησης καθώς και στην σύνδεση του
σχολείου µε την τοπική κοινωνία και τις στρατηγικές της δια βίου µάθησης.
6.
Η σχεδιαζόµενη µεθοδολογία επιµόρφωσης στηρίζεται στην βασική
αρχή ότι οι εκπαιδευτικοί επιµορφώνονται ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ του νέου σχολείου
και ενσωµατώνει σηµαντικά καινοτοµικά στοιχεία τα οποία τεκµηριώνονται
βιβλιογραφικά τόσο από την διεθνή όσο και την αντίστοιχη ελληνική εµπειρία.
Οι τέσσερις πυλώνες που στηρίζεται είναι οι εξής:
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Α. Έµφαση στην διδακτική πράξη
Η επιµόρφωση δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην υποστήριξη του εκπαιδευτικού στην
σχολική καθηµερινότητα και πρακτική µε στόχο τον µετασχηµατισµό της.
Β. Aξιοποίηση της µεθοδολογίας εκπαίδευσης ενηλίκων:
Οι εκπαιδευτικοί είναι ενήλικοι εκπαιδευόµενοι. Έχουν γνώσεις, βιώµατα, εµπειρίες και
αναπαραστάσεις που συγκροτούν την βάση της επαγγελµατικής τους ταυτότητας. Η
µεθοδολογία της επιµόρφωσης οφείλει να στηριχτεί στις αρχές της εκπαίδευσης
ενηλίκων προκειµένου αφ ενός να σεβαστεί την εµπειρία τους και να µάθει από
αυτήν και αφ ετέρου να τους δώσει όλα εκείνα τα εργαλεία (µεθοδολογικά,
εννοιολογικά) προκειµένου να είναι σε θέση οι ίδιοι να διερευνήσουν τους τρόπους µε
τους οποίους θα µετασχηµατίσουν την µορφή της διδασκαλίας τους.
Αυτό στην πράξη σηµαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί συµµετέχουν ενεργά και
διαµορφώνουν οι ίδιοι σε συνεργασία µε τον επιµορφωτή τους το πλαίσιο της
επιµόρφωσης τους, διαµοιράζοντας τις γνώσεις τα βιώµατα τους και τις εµπειρίες
τους µε τους άλλους συναδέλφους τους. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από
την εφαρµογή σύγχρονων εκπαιδευτικών µεθόδων και τεχνικών (project method,
debating method, οµαδοσυνεργατική µεθοδολογία, ασκήσεις, µελέτες περίπτωσης,
παιχνίδια ρολών, προσοµοιώσεις, κ.ά).

Γ. Αξιοποίηση της µεθοδολογίας της εξ Αποστάσεως εκπαίδευσης
Η επιµόρφωση στοχεύει στην ενεργοποίηση του εκπαιδευοµένου σε µια ευρετική
πορεία προς την γνώση, διασφαλίζοντας την µέγιστη δυνατή ευελιξία στον χώρο τον
χρόνο και τον ρυθµό της µάθησης. Το θεωρητικό αυτό ζητούµενο επιχειρείται να
εφαρµοστεί στην πράξη µέσα από την χρήση µεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
∆. Εφαρµογή των θεµάτων επιµόρφωσης στην σχολική τάξη- Αναστοχασµός
Ο σχεδιασµός της επιµόρφωσης θα πρέπει να προσφέρει στον εκπαιδευτικό την
δυνατότητα να εφαρµόζει µε κριτικό τρόπο αυτά που διαπραγµατεύεται στο
επιµορφωτικό πρόγραµµα, να διερευνά την χρησιµότητα τους, να προτείνει νέους
εναλλακτικούς τρόπους εφαρµογής µε βάση τις ιδιαιτερότητες της τάξης του.
Το πιο σηµαντικό όµως είναι το επιµορφωτικό πρόγραµµα να δίνει την δυνατότητα
στον εκπαιδευτικό να µοιράζεται αυτή την εµπειρία του µε τους άλλους
συναδέλφους του σε µια ανοιχτή διαδικασία αναστοχασµού και συνεργατικής
οικοδόµησης της γνώσης.
Σε αυτό το σηµείο αναδεικνύεται η κρισιµότητα του ρόλου του επιµορφωτή αλλά και
του εκπαιδευτικού υλικού

7.
Το προτεινόµενο πλαίσιο Επιµόρφωσης θα πρέπει να διέπεται από τις
ακόλουθες αρχές:
1.
Προαιρετικότητα της επιµορφωτικής διαδικασίας
2.
Ενεργητική συµµετοχή του εκπαιδευοµένου
3.
Ευρετική Πορεία προς την γνώση
4.
Άµεση εφαρµογή και σύνδεση της επιµόρφωσης µε την σχολική τάξη:
5.
Ευελιξία
6.
Κοινωνική Αλληλεπίδραση
7.
Αµοιβή για όλους τους εµπλεκόµενους στο πρόγραµµα (επιµορφωτές –
επιµορφούµενοι)
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8.
Ο σχεδιασµός και η διαµόρφωση του επιµορφωτικού προγράµµατος
θα στηριχτεί σε πέντε βασικούς πυλώνες:
Α. ∆ιαβούλευση µε εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς, επιστηµονικούς φορείς
Σκοπός της διαβούλευσης αποτελεί η αξιοποίηση των θέσεων και απόψεων όλων
των εµπλεκόµενων φορέων σχετικά µε το περιεχόµενο και την µεθοδολογία του
επιµορφωτικού προγράµµατος.
Β. ∆ιερεύνηση Επιµορφωτικών αναγκών
Το τµήµα επιµόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχει εκπονήσει ένα
ολοκληρωµένο πλαίσιο διερεύνησης των επιµορφωτικών αναγκών που απευθύνεται:
·
στους εκπαιδευτικούς της Α’βάθµιας και Β’θµιας εκπαίδευσης
·
στα διοικητικά στελέχη της εκπαίδευσης
·
στους σχολικούς συµβούλους
·
στους διευθυντές των σχολείων
·
στους εκπαιδευτικούς που θα επιλεγούν για «µέντορες»
Τα ερωτηµατολόγια θα απευθύνονται στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Θα
µπορούν να συµπληρωθούν τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω
διαδικτύου. Σκοπός της διεύρυνσης είναι η αποτύπωση των απόψεων και των θέσεων
της εκπαιδευτικής κοινότητας για όλα τα θέµατα που αφορούν το επιµορφωτικό
πρόγραµµα.
Γ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Με δηµόσια και ανοιχτή πρόσκληση µέσω του διαδικτύου καλούνται οι εκπαιδευτικοί
είτε µεµονωµένα είτε σε οµάδες να αποστείλουν σχέδια Καλών Πρακτικών[1] που
ενδεχοµένως χρησιµοποίησαν ή χρησιµοποιούν στην σχολική µονάδα όπου
εργάζονται (Νηπιαγωγείο, ∆ηµοτικό, Γυµνάσιο Λύκειο, ΤΕΕ).
Ορισµένες από τις Καλές Πρακτικές θα αποτελέσουν µέρος του ηλεκτρονικού ή/και
έντυπου επιµορφωτικού υλικού του επιµορφωτικού προγράµµατος, µε επώνυµη
αναφορά στο/στους δηµιουργό/ους τους.
∆. Αξιοποίηση της ελληνικής και διεθνούς εµπειρίας
Εκπονούνται µελέτες αποτύπωσης της ευρωπαϊκής εµπειρίας από παρόµοια
προγράµµατα επιµόρφωσης σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και θα αποτυπωθούν σε
σχετική έκθεση η οποία ολοκληρώνεται στα µέσα Ιουνίου.
Ε. ∆ηµιουργία Ολοκληρωµένου ∆ιαδικτυακού Περιβάλλοντος Επιµόρφωσης
www.epimorfosi.edu.gr
Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων έχει προβλεφτεί ο σχεδιασµός ενός
ολοκληρωµένου περιβάλλοντος στο διαδίκτυο που θα αφορά την επιµόρφωση των
εκπαιδευτικών. Για τον σκοπό αυτό στις 13 Μαΐου 2010 δεσµεύτηκε από την Εθνική
Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών
για
λογαριασµό
του
Π.Ι
η
διεύθυνση www.epimorfosi.edu.gr η οποία και φιλοδοξεί να αποτελέσει την ενιαία
πύλη επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών.
Τα αποτελέσµατα της διαβούλευσης και της διερεύνησης αναγκών θα αποτελέσουν
τη βάση πάνω στην οποία η επιστηµονική επιτροπή του προγράµµατος θα
διαµορφώσει το τελικό πλαίσιο σχεδιασµού της επιµόρφωσης.
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Τα τελικό πλαίσιο σχεδιασµού προτείνεται να παρουσιαστεί ηµερίδα µε συµµετοχή
όλων των φορέων που συµµετείχαν στις διαδικασίες διαµόρφωσης του πλαισίου
σχεδιασµού του επιµορφωτικού προγράµµατος.

Τον συντονισµό του επιµορφωτικού προγράµµατος αναλαµβάνει ο ΕΠΕΚ και το
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Στην υλοποίηση του προγράµµατος θα συνεργαστούν
κυρίως εκπαιδευτικοί µε σηµαντική διδακτική εµπειρία και αυξηµένα προσόντα,
Σχολικοί Σύµβουλοι, µέλη ∆ΕΠ για κάθε γνωστικό αντικείµενο και στελέχη του
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Τις επιστηµονικές επιτροπές θα υποστηρίζουν
Πανεπιστηµιακοί αναγνωρισµένου κύρος από τον ∆ιεθνή και Ελλαδικό χώρο,
άνθρωποι των γραµµάτων και των τεχνών, εκπρόσωποι επιστηµονικών ενώσεων,
κοινωνικών και εκπαιδευτικών φορέων κλπ. Η διοίκηση του προγράµµατος θα γίνει µε
την ενεργό συµµετοχή των προέδρων των οµοσπονδιών των εκπαιδευτικών ή των
ειδικών εκπροσώπων τους.
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