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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία θέτουμε το ερώτημα, εάν μπορούμε να μιλάμε για αναλυτικό πρόγραμμα στην 

περίπτωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και εάν ναι, ποια πρέπει να είναι η μορφή και το πε-

ριεχόμενό του. Τα  προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μέχρις σήμερα, κατά κανόνα δεν 

στηρίζονταν στην ύπαρξη ενός αναλυτικού προγράμματος όπως αυτό ορίζεται από τους κανόνες της 

παιδαγωγικής – διδακτικής επιστήμης. Υποστηρίζεται η άποψη ότι στην περίπτωση της επιμόρφωσης 

των εκπαιδευτικών στην ΚτΠ με μεθόδους της από απόστασης εκπαίδευσης είναι αναγκαία η δημιουρ-

γία ενός υπερμεσικού - αλληλεπιδραστικού οδηγού μελέτης. Ο προτεινόμενος οδηγός περιλαμβάνει 

ένα αναλυτικό πρόγραμμα ανοικτού τύπου υπό μορφή curriculum, το οποίο  θα καθοδηγεί τον εκπαι-

δευτικό να μελετά με το δικό του ρυθμό, στο δικό του χώρο και σε χρόνο που ο ίδιος επιθυμεί. 
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 2 

  

 Οι  εξελίξεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, η μεγάλη αύξηση αλλά και η 

γρήγορη παλαίωση των γνώσεων επηρεάζουν άμεσα τα αναλυτικά προγράμματα, τις 

μεθόδους διδασκαλίας, τις παιδαγωγικές σχέσεις και το γενικότερο κλίμα του σχολεί-

ου. Οι νέες αντιλήψεις για το περιεχόμενο την προέλευση και τη μορφή των γνώσεων 

που πρέπει να δίνει το σύγχρονο σχολείο, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες αντιλήψεις 

για τις διαδικασίες μάθησης που ενεργοποιούν τους μαθητές, τις διαδικασίες αξιολό-

γησης, επεξεργασίας της πληροφορίας και οικοδόμησης γνώσεων, έρχονται σε αντί-

θεση με το παραδοσιακό σχολείο της μετάδοσης γνώσεων της απομνημόνευσης και 

της αναπαραγωγής της γνώσης.  

Από ευρήματα ερευνών (Βεργίδης, 1999) προκύπτει ότι ο κυριότερος παράγο-

ντας αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση είναι ο εκπαιδευτικός και οι ικανότητες 

– δεξιότητες που έχει αναπτύξει. Ένα άλλο σημαντικό πόρισμα των ερευνών είναι ότι 

το βασικό στοιχείο που καθιστά αποτελεσματικό ένα εκπαιδευτικό,  είναι η ποιότητα 

της σχέσης του με τους μαθητές του. Η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών δεν 

είναι δυνατό να καλύψει από μόνη της όλο το φάσμα των ενδιαφερόντων, των γνώ-

σεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για την 

άσκηση του έργου τους.  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει. Δεν αρκεί πλέον να 

γνωρίζει την ύλη και να τη μεταδίδει. Πρέπει να έχει επικοινωνιακή ικανότητα, ικα-

νότητα συνεργασίας, τάση αυτοεξέλιξης (να συνεχίζει να μαθαίνει δια βίου),  αυτο-

πεποίθηση και να διευκολύνει τους μαθητές του στην αξιολόγηση της πληροφορίας 

και την οικοδόμηση γνώσεων. Η χρήση νέων τεχνολογιών  πολυμέσων και του διαδι-

κτύου (Internet) για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, με τη διευκόλυνση 

της πρόσβασης σε πόρους και υπηρεσίες αποτελεί πλέον αναγκαιότητα. Ο καθορι-

σμός νέων βασικών εννοιών και δεξιοτήτων σε σχέση με τις Τεχνολογίες της Πληρο-

φορίας και της Επικοινωνίας, προς απόκτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

απασχόλησης των εκπαιδευτικών είναι ζητούμενο. Πρόκειται για γεγονότα τα οποία 

επιβάλλουν μια νέα θεώρηση και αντιμετώπιση των σύγχρονων απαιτήσεων για προ-

σαρμοστικότητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα των μεθόδων και του περιεχομέ-

νου της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Για την επιτυχημένη εφαρμογή των νέων 

διδακτικών μεθόδων, την αξιοποίηση των  νέων  τεχνολογιών και την κάλυψη των 

αναγκών και ευκαιριών που δίνει η νέα πραγματικότητα απαιτείται συνεχής επιμόρ-

φωση των εκπαιδευτικών. 

 Με τον όρο επιμόρφωση εκπαιδευτικών ορίζουμε το σύνολο των δραστηριο-

τήτων που αφορούν το σχεδιασμό την υλοποίηση  και την εφαρμογή ειδικών προ-

γραμμάτων που έχουν ως στόχο τη συμπλήρωση, τον εμπλουτισμό, τη βελτίωση και 

την αναβάθμιση, καθώς και περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων των 

εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. 

 Διατρέχοντας την ιστορία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, 

διαπιστώνουμε ότι ο θεσμός λειτούργησε κυρίως ως μηχανισμός προώθησης των επι-

λογών της  εκπαιδευτικής πολιτικής στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα.  Ως 

επιμόρφωση θεωρείται κυρίως η παρακολούθηση αποσπασματικών προαιρετικών ή 

υποχρεωτικών επιμορφωτικών προγραμμάτων, μικρής ή μεγάλης διάρκειας χωρίς να 

είναι ενταγμένα στο πλαίσιο μιας συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης 

των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση σε οποιαδήποτε μορφή της δεν είναι συνάρτηση 

των διαπιστωμένων αναγκών  των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, οι οποίοι έστω 

και εμπειρικά έχουν γνώση και επίγνωση των προβλημάτων και απαιτήσεων του συ-

στήματος εκ των έσω, αλλά προϊόν ενός κεντρικού σχεδιασμού του οποίου σκοπός 

είναι κυρίως η προώθηση των επιλογών μιας εκπαιδευτικής πολιτικής (Μαυρογιώρ-

γος, 1999). Συχνά το περιεχόμενο της προσφερόμενης επιμόρφωσης μέσω σεμιναρί-

ων στηρίζεται και εκφράζει κυρίως τις επιστημονικές ενασχολήσεις των εισηγητών 
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παρά τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ή της σχολικής μονάδας ή είναι αποσπασματική 

χωρίς να καλύπτει τις ανάγκες για παιδαγωγική ενημέρωση (Κασσωτάκης, 1996) 

 Εξετάζοντας λεπτομερέστερα την διαδρομή της επιμόρφωσης των εκπαιδευτι-

κών στην Ελλάδα (Παπαδάκης 2003),  τα 30 τελευταία τουλάχιστον χρόνια, διαπι-

στώνουμε τα παρακάτω: 

• Το ΚΕΜΕ (Κέντρο Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμορφώσεως) που 

ιδρύθηκε το 1975 (ν.186/1975) προώθησε και στήριξε την μεταρρύθμι-

ση του 1975. 

• Οι ΣΕΛΔΕ και ΣΕΛΜΕ (Π.Δ. 255/1979, 725/1980 και 177/1983), σαν 

σχολές επιμόρφωσης που ιδρύθηκαν σε 10 πόλεις της Ελλάδας, με την 

δυνατότητα ετήσιας επιμόρφωσης 60 – 80 εκπαιδευτικών, δεν κατάφε-

ραν να ικανοποιήσουν τη μεγάλη ζήτηση από μέρους των εκπαιδευτι-

κών. Το μεγάλο κόστος (μισθός εκπαιδευτικού + του αναπληρωτή του) 

λόγω της ετήσιας διάρκειάς του, ο κεντρικός έλεγχος στο σχεδιασμό και 

υλοποίηση των προγραμμάτων, ο μικρός αριθμός των καλυπτομένων 

αναγκών ήταν τα κυριότερα μειονεκτήματά τους.  

• Τα ΠΕΚ όπως πρωτοιδρύθηκαν (ν.1566/1985) και όπως αργότερα τρο-

ποποιήθηκαν (ν.1824/1988), εξειδικεύθηκαν (Π.Δ. 148/1989) και λει-

τουργούν, παρέχοντας την τρίμηνης διάρκειας επιμόρφωση, αύξησαν 

μεν τον αριθμό των επιμορφούμενων, συνέχισαν όμως να προκαλούν 

αναστάτωση στα σχολεία με την τρίμηνης διάρκειας αναχώρηση των 

εκπαιδευτικών, δεν κατάφεραν όμως να ανταποκριθούν θετικά, όσον 

αφορά την ζητούμενη ποσότητα και την ποιότητα. 

  

 Αναμφίβολα λοιπόν, και σε πλήρη συμφωνία με τα προαναφερθέντα, η επιμόρ-

φωση των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα με τους μέχρι τώρα τρόπους λειτουργίας της, 

δεν κατόρθωσε να ανταποκριθεί στις ανάγκες και προσδοκίες της πλειοψηφίας των 

μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας, ανεξάρτητα βαθμίδας. Υπάρχει αδυναμία κά-

λυψης της ζήτησης και ανταπόκρισης στις σύγχρονες απαιτήσεις. Απαιτείται η υιοθέ-

τηση νέων εκπαιδευτικών μεθόδων όπως η εκπαίδευση από απόσταση με αξιοποίηση 

των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ).  

 Στην εργασία μας αυτή παρουσιάζουμε και προτείνουμε τις αρχές ενός πολυ-

μεσικού οδηγού μελέτης για από απόσταση επιμόρφωση εκπαιδευτικών με αξιο-

ποίηση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), υπό μορ-

φή curriculum που η διαδικασία μάθησης δεν παίρνει από την αρχή μια τελική μορ-

φή, αλλά συνεχώς αναθεωρείται, βελτιώνεται και ανανεώνεται από τους συμμετέχο-

ντες στην επιμορφωτική διαδικασία. 

 

2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡ-

ΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, συχνά το περιεχόμενο της προσφερόμε-

νης επιμόρφωσης μέσω σεμιναρίων στηρίζεται και εκφράζει περισσότερο τις επιστη-

μονικές ενασχολήσεις των εισηγητών παρά τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ή της 

σχολικής μονάδας. Η επισήμανση αυτή μας οδηγεί στη διαπίστωση της αναγκαιότη-

τας για την ύπαρξη μιας μορφής αναλυτικού προγράμματος στα προγράμματα επι-

μόρφωσης των εκπαιδευτικών. Ενός αναλυτικού προγράμματος που θα δίνει λύσεις 

στα παρουσιαζόμενα προβλήματα, είτε αυτά αφορούν την «διδακτέα ύλη», είτε τον 

τρόπο και την μέθοδο προσέγγισης του γνωστικού αντικειμένου. 
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 Με τον όρο Αναλυτικό Πρόγραμμα (Α.Π.) υποδηλώνουμε ένα περίγραμμα της 

διδακτέας ύλης για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης, ένα διάγραμμα ύλης 

για ένα ολόκληρο κύκλο σπουδών στα πλαίσια ορισμένου επιστημονικού κλάδου ή 

στα πλαίσια διαφόρων επιστημονικών κλάδων, ακόμη και ολόκληρη σειρά και περιε-

χόμενο μαθημάτων πολλών κύκλων σπουδών ή επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού Α.Π. αποτελεί την σπουδαιότερη ίσως 

προϋπόθεση για την ουσιαστική και αποτελεσματική λειτουργία της εκπαιδευτικής – 

διδακτικής διαδικασίας. Οι αρχές που πρέπει να διέπουν ένα Α.Π. ώστε  να είναι ικα-

νό για  να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της συνεχούς μεταβαλλόμενης κοινωνικής 

πραγματικότητας είναι οι ακόλουθες: 

• Να είναι εύκαμπτο και να προσαρμόζεται στις ανάγκες των επιμορφούμενων 

εκπαιδευτικών, χωρίς να είναι αυστηρά δομημένο και ομοιόμορφο σε όλο το 

επιμορφωτικό σύστημα. 

• Να βασίζεται στην εμπειρία  και να είναι προσανατολισμένο στην πράξη και  

όχι να βασίζεται  μόνο σε θεωρητικές έννοιες.  

• Να είναι επίκαιρο  και να κοιτά στο μέλλον όσο αυτό είναι προβλέψιμο. 

• Να είναι αντικειμενικό παρουσιάζοντας την πραγματικότητα χωρίς να εξυπη-

ρετεί άλλες σκοπιμότητες. 

• Να δίνει έμφαση στο «γιατί» και  όχι στο «τι» ώστε να διευρύνει τα κίνητρα 

για μάθηση. 

• Να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες για νέες δεξιότητες όπως η διαχείριση, αξιο-

λόγηση και επιλογή της πληροφορίας 

• Να παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου της επίτευξης των επιδιωκόμενων στόχων, 

της «διόρθωσης πορείας», και φυσικά της ανατροφοδότησης. (Φλουρής, 1999, 

Βρεττός & Καψάλης, 1997). 

  

 Το ερώτημα είναι  ποιο περιεχόμενο πρέπει να επιλεγεί, με ποια σειρά να προ-

ταθεί να  μελετηθεί και από ποιους επιστημονικούς τομείς ώστε οι επιμορφούμενοι να 

μπορούν να επιλύσουν ένα συγκεκριμένο θέμα και να οικοδομήσουν μία συγκροτη-

μένη γνώση που θα τους επιτρέπει να αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Η προέ-

λευση της γνώσης δεν πρέπει είναι μονόπλευρη και κατ’ επέκταση μονοσήμαντη, αλ-

λά πολύπλευρη και από πολλές πηγές και επιπλέον να αξιοποιεί την εμπειρικο-

βιωματική γνώση. Καθίσταται έτσι πολυσήμαντη και πολυδιάστατη, περιορίζοντας τη 

στείρα επιστημονική γνώση.  Η οργάνωση ενός αναλυτικού προγράμματος με διακρι-

τά επιστημονικά πεδία προσφέρει αποσπασματικές γνώσεις  που δεν συνάδουν με τις 

εμπειρίες των εκπαιδευτικών γεγονός που τις καθιστά δυσνόητες και αδιάφορες, και 

άρα πρέπει να αποκλειστεί. Άλλωστε, η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών συ-

στημάτων βασίζεται στην αποτελεσματικότητα των παιδαγωγικών προσεγγίσεων και 

των εκπαιδευτικών που τις υλοποιούν.  

 Εξετάζοντας τις υπάρχουσες μορφές των Αναλυτικών Προγραμμάτων διαπι-

στώνουμε τα παρακάτω: 

Τα παραδοσιακά Α.Π. των σχολείων δεν είναι τίποτε άλλο από κατάλογοι των 

συνοπτικών διαγραμμάτων των περιεχομένων διδασκαλίας, τα οποία είναι δεσμευτι-

κά για τον εκπαιδευτικό. Η συγκεκριμένη ύλη πρέπει να διδαχθεί σε καθορισμένο 

χρόνο και σε συγκεκριμένους τύπους σχολείων και τάξεις. (Βρεττός, Καψάλης, 

1997). Το κύριο χαρακτηριστικό των παραδοσιακών Α.Π. είναι τα περιεχόμενα διδα-

σκαλίας, στα οποία εξαντλείται κάθε μορφή παρέμβασης, μια και η διδασκαλία αυ-

τών των περιεχομένων καταντά αυτοσκοπός, με ελάχιστη σύνδεση του προτασσόμε-

νου σκοπού. 
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Τα περιεχόμενα των Α.Π. έχουν μακρόχρονη ισχύ και δεν ανανεώνονται τα-

κτικά, με αποτέλεσμα την παροχή παλαιωμένης και μη ενήμερης γνώσης. Το γεγονός 

αυτό αποτελεί ένα μεγάλο πρόβλημα γιατί οι «εκπαιδευόμενοι» χάνουν σταδιακά την 

επαφή τους με την σύγχρονη γνώση και συνεπώς με την πραγματικότητα. Η αδυναμία 

δε του παραδοσιακού Α.Π. να προσαρμοστεί και να ενσωματώσει τη σύγχρονη γνώ-

ση, τεχνολογία, και γενικά τις σύγχρονες απαιτήσεις, το καθιστά αναχρονιστικό, συ-

ντηρητικό και τελικά οπισθοδρομικό. 

 

 Με τον όρο curriculum αναφερόμαστε στον τύπο του Αναλυτικού Προγράμ-

ματος που χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και τεκμηρίωση των διδακτικών στόχων, 

από την αντιστοιχία του περιεχομένου της μάθησης, των στόχων και των πραγματι-

κών αναγκών του «μαθητή», την εφαρμογή των διδακτικών και μεθοδολογικών και-

νοτομιών για την καλυτέρευση της ποιότητας της διδασκαλίας. Κύριο χαρακτηριστι-

κό στα curricula είναι: 

 Η χρησιμοποίηση των σύγχρονων επιστημονικών γνώσεων και άλλων επιτευγ-

μάτων για την εκπόνησή τους. 

 Η σύνταξη τους από διεπιστημονικές ομάδες ειδικών και όχι από μεμονωμένα 

άτομα.  

 Ο διάλογος που αναπτύσσεται με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην εκ-

παιδευτική διαδικασία, με στόχο την επίτευξη της αποτελεσματικότητας στην εκπαι-

δευτική διαδικασία.  

 Η διαδικασία μάθησης η οποία δεν παίρνει εξ αρχής μια «τελική μορφή», αλλά 

αποτελεί ένα δυναμικό ανοιχτό σχήμα διαρκώς αναθεωρούμενο και αναπροσαρμοζό-

μενο. (Βρεττός & Καψάλης,  1997). 

 

 Τα Curricula, διακρίνονται σε κλειστού και ανοιχτού τύπου. 

 Τα κλειστού τύπου χαρακτηρίζονται από το συγκεκριμένο και στενό περιεχόμε-

νο και αναφέρονται συνήθως στην κατά το δυνατόν λεπτομερή περιγραφή μιας διαδι-

κασίας μάθησης μιας ενότητας γνώσεων για συγκεκριμένους μαθητές σε ένα επίσης 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

 Τα ανοιχτού τύπου χαρακτηρίζονται από την ανοιχτή διδασκαλία, την διερευνη-

τική αποκαλυπτική διαδικασία μάθησης, την μαθητοκεντρική προσέγγιση της γνώ-

σης, τον περιορισμό της κρατικής εξουσίας στην σύνταξη του αναλυτικού προγράμ-

ματος, την ανοιχτότητα των σκοπών και στόχων. 

 Με τον όρο διεπιστημονικότητα (inter-disciplinarity) αναφερόμαστε στην ορ-

γάνωση ενός αναλυτικού προγράμματος που διατηρεί τη διάκριση μεταξύ των γνω-

στικών  αντικείμενων  (μαθήματα) αλλά παράλληλα επιχειρεί διασυνδέσεις και συ-

σχετίσεις μεταξύ του περιεχομένων των γνωστικών αντικειμένων. Τα διεπιστημονικά 

αναλυτικά προγράμματα είναι περισσότερο επιστημονικοκεντρικά και οργανώνονται 

με βάση τις παραδοχές κάθε επιστημονικού κλάδου (Ματσαγγούρας 2001). 

 Με τον όρο διαθεματικότητα (cross a curricular thematic approach) αναφερό-

μαστε στην οργάνωση ενός αναλυτικού προγράμματος που επιχειρεί να προσεγγίσει 

τη γνώση ενιαιοποιημένη και δίνοντας βαρύτητα σε θέματα καθολικού ή προσωπικού 

ενδιαφέροντος που αφορούν διάφορα γνωστικά αντικείμενα.  Η επιλογή  των θεμά-

των γίνεται με βάση τις ανάγκες των υπό μελέτη προβλημάτων και όχι με βάση τη 

«λογική» των εμπλεκομένων επιστημών. (Ματσαγγούρας 2001). 

Το  εκπαιδευτικό σύστημα δεν μπορεί να πορεύεται στις συντεταγμένες του 

παραδοσιακού γνωσιοκεντρικού χαρακτήρα του σχολείου, της αποσπασματικότητας 

και της παθητικής απόκτησης των γνώσεων, καθώς οι κατακερματισμένες πληροφο-

ρίες δεν συνιστούν γνώση. Το σύγχρονο σχολείο πρέπει να είναι μαθητοκεντρικό, 

βιωματικό και δημιουργικό με όλους τους συντελεστές του (διδάσκοντες και διδα-
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σκόμενους) συμμέτοχους, χώρος χαράς και ζωής και όχι μόνο στερεότυπης διδασκα-

λίας. 

Για να επιτευχθεί μια τέτοια προσέγγιση και να αρχίσουμε να «συλλαβίζου-

με» τα περί ανάπτυξης της συλλογικής προσπάθειας, της δημιουργικής πρωτοβουλί-

ας, της συνεργατικής δράσης, και της κριτικής σκέψης, απαιτούνται αλλαγές όχι μόνο 

στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.), την οργάνωση του σχολικού χρό-

νου, τη συγγραφή νέων βιβλίων και την παραγωγή καταλληλότερου γενικά εκπαιδευ-

τικού υλικού, αλλά και ποικιλόμορφη στήριξη του μαχόμενου εκπαιδευτικού στο νέο 

του ρόλο. Απαιτείται συνεχής επιμόρφωση με ανάλογα αναλυτικά προγράμματα 

και μεθόδους επιμόρφωσης.  

Το Π.Ι. κατά τη σύνταξη ενός νέου Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπου-

δών εισάγει τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Η καινοτόμος αυτή προσπάθεια 

που θέτει τους στόχους και τις μεθόδους της διδασκαλίας και ταυτόχρονα δομεί το 

περιεχόμενο των διδασκόμενων αυτοτελών μαθημάτων στη βάση μιας ισόρροπης ο-

ριζόντιας και κάθετης κατανομής της. Με τον τρόπο αυτό προωθείται η διασύνθεση 

γνωστικών αντικειμένων, η σφαιρική ανάλυση βασικών θεμάτων και προβάλλεται η 

παράμετρος της διαθεματικότητας στη σχολική πράξη, διαδικασία που ενισχύει και 

τη Γενική παιδεία. Με το προτεινόμενο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) η επιδιωκόμενη αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης 

επιχειρείται μέσα από τη διαθεματική οργάνωση του περιεχομένου των διδακτικών 

αντικειμένων, τις διερευνητικές και ολιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και την προ-

τυποποίηση συγγραφής νέων βιβλίων, τα οποία θα ανταποκρίνονται στις αρχές της 

διαθεματικότητας και στο σεβασμό της προσπάθειας του μαθητή. (Αλαχιώτης, 2002). 

Οι νέες αυτές αλλαγές κάνουν ακόμη επιτακτικότερη την ανάγκη για μαζική επιμόρ-

φωση των εκπαιδευτικών με ανάλογες μεθόδους και περιεχόμενο.  

 

3. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ Ε-

ΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

 

 Η αδυναμία ικανοποίησης των επιμορφωτικών αναγκών και η ανάγκη για δια 

βίου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών  από τους υπάρχοντες θεσμούς ωθούν στην υιο-

θέτηση νέων μεθόδων όπως η επιμόρφωση από απόσταση με χρήση τεχνολογιών 

της πληροφορίας και των επικοινωνιών. Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα 

προσφέρει περισσότερες επιμορφωτικές δυνατότητες και ευκαιρίες πρόσβασης για 

όλους τους εκπαιδευτικούς στο επιμορφωτικό σύστημα. Θα δώσει τη δυνατότητα 

στον εκπαιδευτικό να προσδιορίζει τον τόπο, το χρόνο και το ρυθμό της επιμόρφωσής 

του και να διαμορφώνει ο ίδιος προοδευτικά την επιμορφωτική του φυσιογνωμία. 

Σύμφωνα με τη νέα πραγματικότητα, στις σύγχρονες μορφές  επιμόρφωσης δεν μιλά-

με πλέον μόνο για πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία. Εκτός από τη δια ζώσης διδα-

σκαλία, η εκπαιδευτική - επιμορφωτική διαδικασία  μπορεί να διεξάγεται και με άλ-

λες μεθόδους, όπως αυτό-διδασκαλία, εκπαίδευση από απόσταση, συνεργατική μά-

θηση.   

 Στη συμβατική επιμόρφωση ο επιμορφωτής βασίζεται κυρίως στο εκπαιδευτικό 

μοντέλο της μετάδοσης γνώσεων στο ακροατήριό του. Σε ένα πρόγραμμα επιμόρφω-

σης από απόσταση, υπάρχει απόσταση που χωρίζει τον επιμορφωτή από τους επιμορ-

φούμενους.  Το κύριο ρόλο παίζει το εκπαιδευτικό υλικό και ο οδηγός μελέτης. Ο ο-

δηγός μελέτης είναι το βασικό εργαλείο που διαθέτουμε στην εκπαίδευση από από-

σταση για να αναπληρώσουμε την απουσία του διδάσκοντα στην καθοδήγηση των 

εκπαιδευόμενων.  Όπως τεκμηριώθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η δημιουργία ε-
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νός κατάλληλου διεπιστημονικού – διαθεματικού δυναμικού αναλυτικού προγράμμα-

τος επιμόρφωσης  είναι απαραίτητο εργαλείο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτι-

κών. Για την εφαρμογή μεθόδων της από απόσταση επιμόρφωσης και την κάλυψη 

των αναγκών της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης, δεν αρκεί μόνο η ανάπτυξη και χρήση 

ενός αναλυτικού προγράμματος αλλά είναι απαραίτητα η δημιουργία και χρήση οδη-

γών εκπαίδευσης – μελέτης με τη μορφή curriculum ανοικτού τύπου. 

 

Ένας οδηγός εκπαίδευσης - μελέτης είναι προϊόν  διαδικασιών σχεδιασμού και 

σύνταξης ενός γενικού πλαισίου οργάνωσης της επιμορφωτικής διαδικασίας, που διε-

ξάγεται σε διακριτά στάδια – επίπεδα και χρονικές περιόδους.  Περιλαμβάνει  όχι μό-

νο το αναλυτικό πρόγραμμα αλλά και οδηγίες  - προτάσεις εφαρμογής του, μεθόδους 

διδασκαλίας, μελέτης και αυτό-αξιολόγησης με αναφορές σε πολλές κατανεμημένες 

πηγές γνώσεων.   

  

 

4. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΟΥ - ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 

ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Η ανάπτυξη ενός οδηγού μελέτης πρέπει να περιλαμβάνει: α) το αναλυτικό πρό-

γραμμα, β) οδηγίες για τη μελέτη του εκπαιδευτικού υλικού γ) οδηγίες για αυτοαξιο-

λόγηση δ) πληροφορίες για παράλληλα κείμενα και άλλες πηγές υλικού ε) οδηγίες για 

τη δημιουργία κατάλληλου (έστω και «εικονικού») εκπαιδευτικού κλίματος  

 

Οι υπάρχουσες τεχνολογίες και οι δυνατότητες αξιοποίησής τους από μεγάλο α-

ριθμό εκπαιδευτικών (με την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης τους στις βασικές δεξιό-

τητες των ΤΠΕ) αποτελούν επιπλέον κίνητρο για τη δημιουργία σύγχρονων εργαλεί-

ων επιμόρφωσης όπως οι ηλεκτρονικοί πολυμεσικοί αλληλεπιδραστικοί οδηγοί μελέ-

της. 

 

  Η υλοποίηση ενός ηλεκτρονικού πολυμεσικού αλληλεπιδραστικού οδηγού μελέ-

της περιλαμβάνει αξιοποίηση των τεχνολογιών υπερκειμένου και υπερμέσων. Αυτό 

δίνει τη δυνατότητα για άμεση προσπέλαση και σύνδεση του υλικού, των οδηγιών, 

και του υλικού ανατροφοδότησης με άμεσο τρόπο. Ο επιμορφούμενος έχει τη δυνα-

τότητα προσπέλασης όχι μόνο με γραμμικό τρόπο αλλά ακολουθώντας το μονοπάτι 

που ο ίδιος επιθυμεί και κρίνει για το δικό του εξατομικευμένο πρόγραμμα επιμόρ-

φωσης. 

 

 Η τεχνολογία υλοποίησης προτείνεται να είναι της μορφής ιστοσελίδων που έ-

χουν τα πλεονεκτήματα: 

 α) της απλότητας στη χρήση και την κατασκευή  

 β) της εξοικείωσης μεγάλου αριθμού προσώπων από την χρήση του διαδικτύου   

 γ) την ευκολία παραγωγής και συντήρησης με χαμηλό κόστος,   

 δ) την δυνατότητα παρουσίασης των πληροφοριών με πολλαπλά μέσα και  

 ε) τη δυνατότητα άμεσης προσπέλασης σε εκπαιδευτικό υλικό πολλών μορφών 

ανεξάρτητα από το σημείο που βρίσκονται μέσω διαδικτύου.  

 

Η υιοθέτηση αυτής της τεχνολογίας παρέχει τη δυνατότητα διάθεσης του υλικού με 

CD/DVD αλλά και μέσω Internet γεγονός που καθιστά δυνατή την συνεχή επικαιρο-
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ποίηση και εμπλουτισμό του. Για παράδειγμα η προσθήκη και αξιοποίηση νέου υλι-

κού ή τμημάτων που επεξηγούν δυσνόητα σημεία  μπορεί να είναι άμεση. 

  

Οι διαδραστικοί πολυμεσικοί οδηγοί μελέτης θέτουν άμεσα σε δράση τους επιμορ-

φούμενους γεγονός που συντελεί στην ενεργητική συμμετοχή και μεγαλύτερη και ευ-

κολότερη οικοδόμηση της γνώσης. Αυξάνονται οι  δυνατότητες συνεργασίας και α-

ξιοποίησης των εμπειριών  των επιμορφούμενων  λόγω της ευκολίας με την οποία 

κάθε επιμορφούμενος μπορεί να συνεισφέρει στην περαιτέρω βελτίωση του πολυμε-

σικού οδηγού. 

 

Εξοικονομείται σημαντικός χρόνος (γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό για τους επιμορ-

φούμενους στην από απόσταση εκπαίδευση) από την αμεσότητα λειτουργίας του ο-

δηγού ιδιαίτερα στις περιπτώσεις παραπομπών, αναφορών κλπ. Η σταδιακή παραπο-

μπή σε επιμέρους τμήματα εκπαιδευτικού υλικού και η εκπόνηση ερωτήσεων, ασκή-

σεων, δραστηριοτήτων και μελετών περίπτωσης  κλπ δίνουν τη δυνατότητα ανάλογα 

με το ρυθμό προόδου και τον επίπεδο του επιμορφούμενου για καθοδήγηση και εν-

θάρρυνση.  

 

Από τη σύνοψη των κεφαλαίων μπορεί να έχει άμεσες παραπομπές στο κύριο υλικό 

για επανάληψη όποιων ενοτήτων επιθυμεί και κρίνει αναγκαίο για εμπέδωση και εμ-

βάθυνση.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Οι νέες αλλαγές στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό σύστημα θέτουν επιτακτικότερα την α-

νάγκη μαζικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Οι υπάρχοντες θεσμοί αδυνατούν να 

καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες. Νέες μέθοδοι όπως η Ανοικτή και εξ 

Αποστάσεως Επιμόρφωσης μπορούν να δώσουν λύση στο πρόβλημα αυτό και να κα-

λύψουν ένα μεγάλο μέρος των αναγκών αυτών.  

 

Για την εφαρμογή μεθόδων της από απόσταση επιμόρφωσης και την κάλυψη των α-

ναγκών της συνεχιζόμενης επιμόρφωσης, δεν αρκεί μόνο η ανάπτυξη και χρήση ενός 

αναλυτικού προγράμματος αλλά είναι απαραίτητη η δημιουργία και χρήση οδηγών 

εκπαίδευσης – μελέτης με τη μορφή curriculum ανοικτού τύπου. 

 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ δίνει επιπλέον τη δυνατότητα δημιουργίας και χρήσης  δια-

δραστικών πολυμεσικών οδηγών μελέτης που εξοικονομούν χρόνο και ανοίγουν νέ-

ους ορίζοντες στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς και εξελίσσουν τη μεθοδολο-

γία και τους τρόπους επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.  
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