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  Συνεδρία 3 (10.30-12.30) 
1η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΜΑΔΑ (Αίθουσα 1) – Συντονίστρια Ελένη Κατσιάβου 

Επιμορφωτικά Δίκτυα και συνεργασίες 

Κι αν ήσουν εσύ; 

ένα καινοτόμο μοντέλο θεατροπαιδαγωγικού προγράμματος για την 

ευαισθητοποίηση, την επικοινωνία και τη συνεργασία, γύρω από τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και τους πρόσφυγες 

 
Νάσια Χολέβα, Θεατροπαιδαγωγός, σύμβουλος προγράμματος 'κι αν ήσουν εσύ;' και 

δασκάλα σε δημοτικά σχολεία 
 

Το πρόγραμμα "κι αν ήσουν εσύ;" είναι μια συνεργασία του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην 

Εκπαίδευση και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Αποτελείται από μια σειρά δράσεων 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών παρεμβάσεων σε μαθητικούς πληθυσμούς, αλλά και ανοιχτών 

δράσεων σε γειτονιές. Στόχος του να ευαισθητοποιήσει τον εκπαιδευτικό χώρο γύρω από ζητήματα 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων γενικότερα, αλλά και ειδικότερα σε θέματα που άπτονται του προσφυγικού 

ζητήματος. Δράσεις του έχουν αγγίξει πάνω από 40 πόλεις της χώρας, από τις αρχές του 2015 μέχρι σήμερα. 

        Στο σχεδιασμό και την υλοποίησή του το θέατρο (και ειδικότερα εργαλεία και τεχνικές από το χώρο του 

Εκπαιδευτικού Δράματος, του θεάτρου της Επινόησης, του θεάτρου-ντοκουμέντο, του Θεάτρου του 

Καταπιεσμένου και άλλων συναφών χώρων) αποτελεί δομικό του συστατικό, προκειμένου τα θέματα που 

θίγονται να προσεγγίζονται βιωματικά. Με καταβολές από την παιδαγωγική του Freire, τον κοντρουκτιβισμό, 

τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, τη βιωματική μάθηση, τη μαθητοκεντρική παιδαγωγική οδό, το πρόγραμμα 

αυτό αντιμετωπίζει τον εκπαιδευτικό ως εμψυχωτή, αλλά κυρίως και ως πολλαπλασιαστή προβληματισμού 

και ώθησης σε δράση, και εν τέλει το μαθητή ως ενεργό και υπεύθυνο πολίτη.  

  Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει ένα μοντέλο συνεργασίας μεταξύ φορέων, διευθύνσεων εκπαίδευσης, 

σχολείων και τοπικών κοινωνικών ομάδων, μεταξύ θεατροπαιδαγωγών-εξωτερικών συνεργατών και 

εκπαιδευτικών, που λειτουργεί με άξονα την ενδυνάμωση, την ώθηση σε πρωτοβουλίες, την αυτοοργάνωση 

μικρών ομάδων, τη δικτύωση. Στο εγχείρημα αυτό η όλη διαδικασία βασίζεται στα δυνατά στοιχεία και στο 

γενικότερο προφίλ που φέρνει κάθε φορέας, κάθε συνεργάτης, κάθε μαθητής. Δεν επιδιώκει συγκεκριμένα 

αποτελέσματα (μαθησιακά, αισθητικά) από τους εμπλεκόμενους, αλλά τους δίνει πραγματική ελευθερία στη 

χάραξη της δικής τους δημιουργικής πορείας. Γι' αυτό και τα αποτελέσματά του είναι πολλαπλάσια, με τους 

εμπλεκόμενους να αισθάνονται οι ίδιοι δημιουργοί και κύριοι των επιτευγμάτων τους. Η εισήγηση θα 

αναφερθεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα καλών πρακτικών που προέκυψαν σε πόλεις της Πελοποννήσου: 

Ναύπλιο, Καλαμάτα, Τρίπολη, Σπάρτη (αλλά και Πάτρα, Αίγιο κ.ο.κ.. 

Διερευνώντας την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σε δίκτυο τριών 

καινοτόμων προγραμμάτων από διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης 

 

Γιώργος Μπαγάκης, Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,  

Ελένη Διδάχου, Υπεύθυνη Νηπιαγωγείου,  

Βασιλική Δεμερτζή, π. Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων,  

Κατερίνα Σκιά, π. Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων,  

Παύλος Κοσμίδης, Δ/ντής Γυμνασίου 

 
Η παρουσίαση εστιάζει στην αποτύπωση της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών σε δίκτυο τριών 

καινοτόμων προγραμμάτων από διαφορετικές βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης το σχολικό έτος 2015-2016. 

Τα σχολεία υλοποίησης των προγραμμάτων βρίσκονταν σε δυο διαφορετικές πόλεις. Συγκεκριμένα τα τρία 

προγράμματα αφορούσαν (α) έρευνα δράσης σε νηπιαγωγεία για την ανάπτυξη της συλλογικότητας (β) 

διερεύνηση της διαφορετικότητας μέσω θεάτρου σε γυμνάσιο και (γ) κοινά προγράμματα επαγγελματικής 

ανάπτυξης ομάδας σχολείων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) με εφαρμογές  των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην τάξη τους και στόχο την ενίσχυση της ηγεσίας του εκπαιδευτικού.  

Το δίκτυο των τριών σχολείων λειτουργούσε με εξ αποστάσεως επικοινωνία (skype) και συντονιζόταν από τη 

Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέσω 

συντονιστικής ομάδας στην οποία υπήρχε ένας συντονιστής από το καθένα από τα τρία καινοτόμα προγράμματα. 

Η αποτύπωση επικεντρώθηκε στις συνεργασίες μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και των μαθητών, 

μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και άλλων εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου, μεταξύ των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και της συντονιστικής ομάδας καθώς και στον αναστοχασμό των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών. Εστίασε στις επιτυχίες, τις δυσκολίες τους και σε πιθανές εκπλήξεις,  

Το πρόγραμμα ήταν πιλοτικό και βασικά του ευρήματα αναφέρονται σε στοιχεία όπως:  

  -Εφαρμογή δασκαλοκεντρικών προσεγγίσεων παρόλο που τα πιστεύω των εκπαιδευτικών  ήταν προς την 

αντίθετη κατεύθυνση.   

 -Διευκόλυνση από τη διαφορά ηλικίας και τη διδακτική εμπειρία μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών. 

 -Δυνατότητα έκφρασης προσωπικών απόψεων με συμφωνίες και διαφωνίες μεταξύ των συμμετεχόντων 

εκπαιδευτικών 

 -Δυσκολίες εφαρμογής προσεγγίσεων εκ των άνω (top down) σε σχέση με αυτές από τα κάτω (bottom-up). 

 -Αξιολόγηση των χρησιμοποιούμενων τεχνικών και μέσων, επαναξιολόγηση της σπουδαιότητας του 



υποστηρικτικού κλίματος σε μια ομάδα, εντοπισμός των δυσκολιών και των δυναμικών στοιχείων. 

 -Ικανότητα να ζητάς συμβουλές ή να αξιοποιείς  την εμπειρία ενός άλλου ατόμου, να ανακαλύπτεις αν ένας 

συνάδελφος έχει ανάλογη εμπειρία, να πληροφορείς τους συναδέλφους σου, να ζητάς τη γνώμη τους, να 

σχεδιάζεις συλλογικά μια δραστηριότητα, να σχεδιάζεις και να οργανώνεις συνεργατικά ένα τρόπο συλλογής 

μαρτυρίας/ δεδομένων. Μάθηση, ενθάρρυνση, έμπνευση, συναδελφικότητα, αλλαγή στάσεων και αυτό-

εκτίμησης. 

 -Παραγωγή επαγγελματικής γνώσης μέσα από την ανατροφοδότηση και τον αναστοχασμό. 

Τα προηγούμενα ενδεικτικά στοιχεία αποτυπώνουν τη συνθετότητα και την πολυπλοκότητα της επαγγελματικής 

ανάπτυξης που βασίζεται στο σχολείο.   

Teachers4europe 

Ελένη Κατσιάβου,  Προϊσταμένη 9ου Νηπιαγωγείου Τρίπολης και Μεταπτυχιακή 

φοιτήτρια  στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Η παρούσα περίληψη αφορά την εκπαιδευτική δράση «Teachers4europe». Πρόκειται για μια προσπάθεια 

επιμόρφωσης των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεκίνησε 

πιλοτικά το 2011. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι αφενός να ενημερώσει τους εκπαιδευτικούς για 

ευρωπαϊκά θέματα, αφετέρου να τους βοηθήσει να εφαρμόσουν καινοτόμες βιωματικές μεθόδους 

διδασκαλίας, αξιοποιώντας και τις νέες τεχνολογίες. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Teachers4europe) 

γίνεται σε ομάδες, από τους πρεσβευτές του προγράμματος (Teachers4europe Ambassadors), μέσω δια ζώσης 

συναντήσεων κι εξ αποστάσεως εργαλείων εκπαίδευσης. Οι επιμορφωτικές συναντήσεις γίνονται σε 

εκπαιδευτικά κέντρα στους όμορους με τα σχολεία τους νομούς. Οι εκπαιδευτικοί, μετά από τις πρώτες 

επιμορφωτικές συναντήσεις, σχεδιάζουν και υλοποιούν στα σχολεία τους σχέδια εργασίας (in-class projects). 

Έχουν τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων κι ανατροφοδότησης τόσο με τα μέλη της ομάδας τους όσο και με 

εκπαιδευτικούς άλλων ομάδων μέσω διαδικτυακής πύλης. Πρόκειται για μια πύλη ενημέρωσης ολόκληρης 

της εκπαιδευτικής κοινότητας, δηλαδή των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στη συγκεκριμένη δράση, 

εκείνων που συμμετείχαν στο παρελθόν, αλλά και νέων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο μέλλον. Η 

τελική παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η διάχυση των αποτελεσμάτων τους, 

πραγματοποιείται στο τέλος της σχολικής χρονιάς, με ευθύνη των Πρεσβευτών, σε ανοιχτή προς τη κοινωνία 

εκδήλωση. 

Το πρόγραμμα, δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς Α/μιας και Β/μιας Εκπαίδευσης να συνδυάζουν τις 

υπάρχουσες εκπαιδευτικές προσέγγισες με νέες, να εφαρμόζουν στην πράξη τις νέες επιστημονικές τάσεις και 

να εμπλουτίζουν τις γνώσεις κι εμπειρίες των μαθητών τους.  Επιπλέον, προωθεί τη συνεργασία και την 

ανταλλαγή απόψεων με άλλους συναδέλφους του ίδιου ή διαφορετικών σχολείων, σε μια προσπάθεια να 

μεταδοθεί η Ευρωπαϊκή Ιδέα και να ενισχυθεί το δίκτυο των Τeachers4Εurope. 

 

 

 

«Νέες Προοπτικές για τη διδασκαλία της Ιστορίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Αρχαιομετρία- Ιστορικοί Περίπατοι- Ιστορική Ενσυναίσθηση». 

Μία πρωτότυπη και πρωτοπόρα επιμόρφωση στο 7
ο
 Γυμνάσιο Καλαμάτας 

 

                 Βασιλική Πανταζή, Διευθύντρια 7
ου

 Γυμνασίου Καλαμάτας, 

Γιάννης Καρακατσιάνης, Φιλόλογος, 7
ο
 Γυμνάσιο Καλαμάτας, 

                Σταυρούλα Τσιάγκρα, Θεολόγος, 7
ο
 Γυμνάσιο Καλαμάτας 

 
Κατά τα έτη 2015-2017 στο 7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από επιμορφωτικές 

εκδηλώσεις που απευθύνθηκαν στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, στους εκπαιδευτικούς της 

Μεσσηνίας και των δύο βαθμίδων, Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης, αλλά και στο ευρύ κοινό της πόλης μας 

(Ενδοεπιμόρφωση καθηγητών 7ου Γυμνασίου στις Νέες Τεχνολογίες, Σεπτέμβριος 2015, Διημερίδα με τίτλο "Η 

συμβολή των δραστηριοτήτων Δημιουργικής Γραφής στη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας" σε 

συνεργασία με τη Σύμβουλο Γαλλικής, Περιφέρειας Πελοποννήσου, 2016, Ημερίδα με τίτλο "Καλλιεργώντας τις 

δεξιότητες του εκπαιδευτικού" σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής (ΠΑΣΥΚΑΓΑ), 

2016, Διήμερη συνάντηση Δημιουργικής Γραφής, 2016, Ημερίδα με τίτλο "Επιστημονική κατάρτιση και ψυχική 

ευημερία του εκπαιδευτικού" σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Καθηγητών Γαλλικής (ΠΑΣΥΚΑΓΑ), 

2017). 

Από αυτές τις επιμορφωτικές εκδηλώσεις θα παρουσιάσουμε τη σειρά των επιμορφωτικών σεμιναρίων για 

καθηγητές που διδάσκουν την Ιστορία στη Β/θμια Εκπαίδευση και φοιτητές του Τμήματος Ιστορίας, 

Αρχαιολογίας και Πολιτισμικών Αγαθών του Παν/μίου Πελοποννήσου.   Κατά τη διάρκεια αυτών των 

σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη σχολική χρονιά 2016-2017 δίδαξαν ο Πρόεδρος του Τμήματος 

Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Πολιτισμικών Αγαθών του Παν/μίου Πελ/σου, Νίκος Ζαχαριάς, η Δρ Μαρία 

Θεοχάρη, καθηγήτρια του 7ου Γυμνασίου Καλαμάτας και ο Δρ Γιάννης Καρακατσιάνης, καθηγητής του 7ου 

Γυμνασίου Καλαμάτας. Το Πρόγραμμα περιλάμβανε θεωρητικό και πρακτικό (βιωματικό) μέρος και ανέδειξε 

προτάσεις προς εκπαιδευτικούς επάνω στην ανάδειξη της Αρχαιομετρίας κατά τη διδασκαλία της Αρχαίας 

Ιστορίας, των ιστορικών περιπάτων κατά τη διδασκαλία της Μεσαιωνικής Ιστορίας και της ιστορικής 

ενσυναίσθησης (ιστορικές δραματοποιήσεις, ιστορικά επιτραπέζια παιχνίδια, ιστορικό ντοκιμαντέρ, 

(ανα)παλαιώσεις ιστορικών εγγράφων) κατά τη διδασκαλία της Νεότερης Ιστορίας. Χαρακτηριστικά των 

επιμορφωτικών συναντήσεων ήταν η πρωτοτυπία των μεθόδων και η σχετικά υψηλή συμμετοχή εκπαιδευτικών 

που επιμορφώθηκαν. Αναδείχθηκε η δυνατότητα να προβληθεί και ο επιστημονικός χαρακτήρας των Συλλόγων 

Διδασκόντων, η αυτό-επιμόρφωση και η σύμπραξη με εκπαιδευτικούς φορείς, όπως το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου. Άρα το εγχείρημα κρίθηκε επιτυχές. Ωστόσο, το εν λόγω εγχείρημα είχε να αντιμετωπίσει το 

ελλιπές νομοθετικό πλαίσιο, που θα αναδείκνυε τον αυτόνομο ρόλο των Εκπαιδευτικών Μονάδων να 

προβάλλουν την πρωτοτυπία και να αναλάβουν πρωτοβουλίες: διαπιστώθηκε προβληματισμός και 

σπαταλήθηκαν χρονο/ώρες εργασίας, για να βρεθεί η διοικητική και νομική φόρμουλα για την απονομή 

βεβαιώσεων παρακολούθησης στους επιμορφούμενους.        



 

2η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΜΑΔΑ (Αίθουσα 2) – Συντονίστρια Τριανταφυλιά Νικολούδη 

Προγράμματα επιμόρφωσης που βασίζονται στο σχολείο 

Συνεργατική – Συμμετοχική  μορφή επιμόρφωσης στην 7
η
 Περιφέρεια 

Προσχολικής Αγωγής 

Τριανταφυλλιά Νικολούδη, Σχολική Σύμβουλος 7
ης

 Περιφέρειας Προσχολικής 

Αγωγής 

Οι συνεχείς εξελίξεις σε κοινωνικό επίπεδο έχουν άμεση συνέπεια στην εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας. Οι  νέες συνθήκες, οι ανάγκες για επιμόρφωση που ολοένα 

αναπροσαρμόζονται σε αυτές τις συνθήκες   και οι σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις απαιτούν μια άλλη 

μορφή εκπαίδευσης και συνεπώς, και άλλη μορφή επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Έχοντας αυτό τον προβληματισμό, επιδιώξαμε να εφαρμόσουμε στην 7η Περιφέρεια Προσχολικής Αγωγής τη 

συνεργατική- συμμετοχική ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Synergie). Στόχος της 

συγκεκριμένης επιλογής ήταν οι εκπαιδευτικοί να είναι συμμέτοχοι κι όχι  παθητικοί ακροατές, να βρουν 

απαντήσεις στα εκπαιδευτικά ζητήματα που τους απασχολούν, καθώς και να καλύψουν συγκεκριμένες 

επιμορφωτικές ανάγκες.  Αρχικά, κάναμε διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών, που  στη συνέχεια τις 

ιεραρχήσαμε. Ακολούθησε ο χωρισμός σε επιμέρους ομάδες (πέντε δια-ζώσης και μία εξ’ αποστάσεως), ο 

σχεδιασμός- προγραμματισμός με κάθε ομάδα, καθώς και η υλοποίηση του σχεδιασμού επιμόρφωσης από 

τους συμμετέχοντες. Γινόταν συστηματική εποπτεία των αποτελεσμάτων της δράσης, κατά τις επιμορφωτικές 

συναντήσεις, παράλληλη εξ’ αποστάσεως υποστήριξη και επικοινωνία. Σε κάθε επιμορφωτική συνάντηση 

υπήρχε αναστοχασμός και γινόταν διαμορφωτική αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας. Στο τέλος έγινε η 

τελική αξιολόγηση και η διάχυση - κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της επιμόρφωσης, μέσω του blog  που 

δημιουργήσαμε . 

Θεωρούμε ότι  η καινοτομία αυτής της μορφής επιμόρφωσης έγκειται στο γεγονός, ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν 

ενεργή εμπλοκή, συμμετέχουν, ανταλλάσσουν απόψεις, μοιράζονται εμπειρίες. Επιπλέον, η λειτουργία σε 

μικρές ομάδες, είναι πάντα πιο αποτελεσματική. Συμβάλλει δε σε αυτό και το γεγονός   ότι υλοποιούνται μέσα 

στις σχολικές τάξεις. Τα  συμμετέχοντα άτομα λειτουργούν καλύτερα μέσα σε μικρότερες ομάδες, γιατί 

δημιουργούνται σχέσεις και ανάμεσά τους καλλιεργείται κουλτούρα συνεργασίας. Η επιμόρφωση αυτού του 

τύπου διαμορφώνεται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών. Είναι σημαντικό να παίρνουν 

απαντήσεις στα   ερωτήματα που θέτουν οι ίδιοι και ιδέες για πρακτικές που να καλύπτουν τις δικές τους 

ανάγκες. Οι επιμέρους συναντήσεις, βοηθούν τον κάθε συμμετέχοντα να εντοπίσει  τα αρνητικά και τα θετικά 

του σημεία, συμβάλλοντας κατά πολύ στην αυτό- βελτίωση και στην επαγγελματική του ανάπτυξη.   

Οι απαντήσεις που πήραμε  από τους εκπαιδευτικούς με την ολοκλήρωση κάθε ενδοσχολικής επιμόρφωσης, 

για τα οφέλη που πιθανόν να αποκόμισαν και την προστιθέμενη αξία στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, μας 

οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι τέτοια μορφή επιμόρφωσης είναι πιο αποτελεσματική, γι αυτό και θα 

προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε την εφαρμογή της. 

 

Ενδοσχολική Επιμόρφωση 

Σταματίνα Τετώρου, Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Αγίου Ανδρέα-Πραστού 

    Τα τελευταία χρόνια εφαρμόστηκε στα Νηπ/γεία του Ν. Αρκαδίας  η ενδοσχολική Επιμόρφωση από τη 

Σχολική Σύμβουλο Προσχολικής Αγωγής.  

Μορφή της ενδοσχολικής επιμόρφωσης 

     Στην πρώτη συνάντηση μας παρουσιαζόταν το θεωρητικό πλαίσιο. Στην επόμενη υλοποιούνταν βιωματικά 

εργαστήρια από τις συναδέλφους. Μεσολαβούσε ένα χρονικό διάστημα, ώστε η κάθε συνάδελφος να υλοποιήσει 

δραστηριότητες στο νηπιαγωγείο της. Στην τελευταία συνάντηση γινόταν παρουσίαση της δουλειάς της κάθε 

νηπιαγωγού με παραγόμενο υλικό. Ταυτόχρονα, συμπληρωνόταν ένα φυλλάδιο, όπου μεταξύ άλλων 

περιελάμβανε: βασική επιδίωξη, στόχους και  περιγραφή δραστηριότητας, προσδοκώμενα  αποτελέσματα, 

τεχνικές υλοποίησης της δραστηριότητας,  δυσκολίες που συνάντησαν τα παιδιά, βαθμός ανταπόκρισης από τα 

παιδιά, δυνατά και αδύνατα σημεία, σύγκριση  με τον προηγούμενο τρόπο προσέγγισης που ακολουθούσαμε και 

αποτελεσματικότητα του καθενός, πιθανή αλλαγή στο σχεδιασμό και γενικότερα στον προσωπικό τρόπο που 

ασκούσαμε τη δουλειά μας,  επαγγελματική ωφέλεια από τον συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης,  καταγραφή για 

οτιδήποτε θέλουμε και αξιολόγηση της δραστηριότητας. 

Πλεονεκτήματα 

 -Πραγματοποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

-Καλύπτει πληθώρα  θέματα του Ωρολογίου Προγράμματος, που σχεδόν έχουν προσεγγιστεί όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα του Νηπιαγωγείου. 

-Έχει άμεσα και εμφανή αποτελέσματα στα παιδιά 

-Κάνει πιο ευχάριστες τις δραστηριότητες 

-Υπάρχει διάχυση ιδεών μεταξύ των συναδέλφων 

-Μηδενικό κόστος για το Δημόσιο  

-Δεν απαιτεί επιπλέον χρόνο, κόπο και κόστος από τον εκπαιδευτικό 

Προστιθέμενη αξία 

- Συνδυάζει θεωρία και πράξη 

-Αλλάζει τον τρόπο της δουλειάς μας. Γίνεται πιο επιστημονικός. Έχει ένα στόχο, μία πορεία, αλλάζει με την 

συνεχή αξιολόγηση, γίνεται ανατροφοδότηση και τέλος αναστοχασμός και σχεδιασμός εκ νέου όπου κι εφόσον 

χρειαστεί. 

-Είναι αξιόλογη και αξιοποιήσιμη 

-Προάγει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Πρακτικές Εφαρμογές Ενδοσχολικών Επιμορφώσεων 

    Εδώ θα παρουσιαστούν με powerpoint δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν με τα παιδιά, όσον αφορά το 

γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, του θεατρικού παιχνιδιού και της Μουσειακής Εκπαίδευσης . Θα 

παρουσιασθεί το πριν και το μετά της επιμόρφωσης με κείμενο και φωτογραφίες. 

 

 

 



Μορφή επαγγελματικής ανάπτυξης/ επιμόρφωσης στο πλαίσιο επιμόρφωσης των 

Νηπιαγωγών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας 

Αναστασία Αργυροπούλου, Νηπιαγωγός  Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αρκαδίας,  Μεταπτυχιακή   Φοιτήτρια Σχολής Επιστημών Αγωγής του Τμήματος 

Παιδαγωγικών Σπουδών Πανεπιστημίου Λευκωσίας 

      Οι καινοτόμες μορφές επιμόρφωσης είναι ένα πολύ σημαντικό μέσο ενίσχυσης του επαγγελματισμού των 

εκπαιδευτικών, όπως προκύπτει τα τελευταία χρόνια από πολλές έρευνες. Καινοτόμες μορφές επιμόρφωσης 

όπως αυτή που περιγράφει η παρούσα πρόταση και εφαρμόζεται από το σχολικό έτος 2012 -2013 έως και 

σήμερα στο σύνολο των Νηπιαγωγών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας στο πλαίσιο της επιμόρφωσής 

τους από τη Σχολική Σύμβουλο της 7ης  περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής.  

  Η συγκεκριμένη μορφή επιμόρφωσης θεωρείται καινοτόμα, αρχικά επειδή πρόκειται για ένα σχεδιασμό ο 

οποίος καθιστά τον εκπαιδευτικό ενεργό συμμετέχοντα στην υλοποίησή της. Κατά δεύτερο λόγο, επειδή 

διερευνά τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών (defect approach) σε σχέση με το πλαίσιο αναφοράς 

και μετέπειτα συνδέει το περιεχόμενο της επιμόρφωσης με τους επιμέρους στόχους των καθημερινών 

δραστηριοτήτων διδασκαλίας των τάξεων. Κατά τρίτο λόγο η επιμόρφωση επιδιώκει να βαδίζει στο πλαίσιο 

της πρακτικής εφαρμογής παρουσιάζοντας μια μεθοδολογία διδασκαλίας με εφαρμοζόμενες δραστηριότητες 

με αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και να προάγει την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη (growth approach). Ένας τέταρτος, πολύ σημαντικός λόγος που καθιστά τη 

συγκεκριμένη μορφή επιμόρφωσης καινοτόμα, είναι η ενίσχυση των εσωτερικών κινήτρων των 

συμμετεχόντων εκπαιδευτικών και το κλίμα συνεργασίας που υπήρξε στο πλαίσιο λειτουργίας των ομάδων 

μέσω της ανταλλαγής απόψεων και σκέψεων για καλύτερους τρόπους διδασκαλίας.   

       

 Οι εκπαιδευτικοί είχαν ανάγκη να ενισχύσουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες και να  συμμετέχουν ενεργά 

στις δράσεις. Η μορφή επιμόρφωσης που τους παράχθηκε είχε ως πρόσθετα οφέλη την ενίσχυση των γνώσεων 

τους αναφορικά με το υφιστάμενο πλαίσιο σπουδών, την παροχή νέων εμπειριών και ιδεών διδασκαλίας, την 

ενίσχυση της μεθοδολογίας διδασκαλίας τους, την αξιολόγηση του έργου τους, την ενεργοποίηση της 

συμμετοχής τους και των εσωτερικών τους κινήτρων, την κάλυψη των εκπαιδευτικών τους αναγκών, τη 

συμμετοχή σε ομάδες εργασίας ανατροφοδοτικού χαρακτήρα και πάνω από όλα τη συνεργασία με τους 

συναδέλφους τους και τη Σχολική Σύμβουλο. Προσωπικά στα γνωστικά αντικείμενα που είχα εντοπίσει 

ανάγκες επιμόρφωσης μέσα από αυτή τη δράση, ενίσχυσα την πρακτική μου, εμπλούτισα τον καθημερινό 

σχεδιασμό της διδασκαλίας, μέσω ενός κλίματος συνεργασίας, με νέες δραστηριότητες και πέτυχα 

περισσότερους στόχους αξιολογώντας κάθε διδασκαλία. Συμπερασματικά, η μορφή επιμόρφωσης των 

Νηπιαγωγών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας αποτελεί καινοτομία, επειδή έχει ως αντικείμενο την 

πρακτική εφαρμογή της διδασκαλίας και ως πρωταγωνιστή τον εκπαιδευτικό και τις εκπαιδευτικές ανάγκες 

του σε επίπεδο τάξης, σχολικής μονάδας, σχολικής περιφέρειας.  

 

Επιμορφωτικές πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών 

 
Μαρία Παπαδοπούλου, Φιλόλογος, 2

ο
 Γυμνάσιο Κιάτου και υπ. Διδάκτωρ του Τμήματος 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Σοφία Σμυρνή, Χημικός, 2
Ο
 Γυμνάσιο Ξυλοκάστρου 

 
Με την παρούσα εργασία παρουσιάζουμε την προσπάθεια που γίνεται από μεμονωμένους εκπαιδευτικούς ή 

μικρές ομάδες, «νησίδες» εκπαιδευτικών, να διαμοιραστούν με τους συναδέλφους τους  τις εμπειρίες και τις 

γνώσεις που έχουν αποκτήσει από τυπική επιμόρφωση π.χ. κάλεσμα Συμβούλου ή μη τυπική π.χ. Ευρωπαϊκά και 

άλλα προγράμματα, Ενώσεις, Συλλόγους, δίκτυα ή άτυπη π.χ. προσωπική μελέτη. 

Η αφόρμηση για την πρωτοβουλία αυτή μπορεί να είναι είτε από μια υποχρέωση που έχουν αναλάβει για 

διάχυση αποκτηθέντος πνευματικού κεφαλαίου είτε από παρακίνηση από κάποιους συναδέλφους να 

παρουσιάσουν ένα θέμα που γνωρίζουν καλά είτε από δική τους εσωτερική επιθυμία. 

Παραδείγματα παρεμβάσεων: 

 Διοργάνωση εργαστηρίου με θέμα το Μαθητικό Συμβούλιο στο πλαίσιο της Παιδαγωγικής του 

Freinet. 

 Διοργάνωση ενδοσχολικής και ευρύτερης του σχολείου επιμόρφωσης σε συνεργασία με Σχολικούς 

Συμβούλους, π.χ. ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, δημιουργική γραφή.  

 Βιωματική παρουσίαση της επιμόρφωσης   στο πλαίσιο της δράσης ΚΑ1 του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Erasmus+. 

 Εργαστήρια επάνω στη διδακτική τεχνική «Learning Cafѐ» /Ο Καφές της μάθησης, για τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 Παρουσίαση διαδικτυακών διδακτικών εργαλείων σε συναδέλφους. 

Για την υλοποίηση της δράσης ακολουθούνται τα εξής βήματα: 

1. Ωρίμανση της σκέψης, ανταλλαγή απόψεων  και απόφαση πραγματοποίησης. 

2. Ανακοίνωση της ιδέας σε ιεραρχικά ανώτερους και καθ’ ύλην αρμόδιους π.χ. Συμβούλους, διευθυντές 

σχολείων και παρότρυνση να αναλάβουν οι ίδιοι το κάλεσμα ή να συμμετέχουν.  

3. Εξασφάλιση χώρου, χρόνου, εποπτικών μέσων. 

4. Υλοποίηση της επιμορφωτικής δράσης, αναστοχασμός – συζήτηση.  

  

Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της πρότασης 

Πρόκειται για μια εκ των κάτω οργάνωση επιμόρφωσης. Εκπαιδευτικοί  (bottom)  συχνά με δική τους 

πρωτοβουλία και προσωπικό κόστος και ακολουθώντας το σύστημά αξιών τους, που τους υπαγορεύει να μη 

συσσωρεύουν για τον εαυτό τους μόνον αλλά να μοιράζονται και να συνεργάζονται, απευθύνονται σε ιεραρχικά 

ανώτερους  (up) προκειμένου να οργανωθούν  επιμορφώσεις σε επίπεδο σχολείου ή ευρύτερα και να 

διαμοιράσουν το πνευματικό τους κεφάλαιο στους “ομότιμους”. Είναι, επομένως, πρωτοβουλίες και επιμόρφωση 

από ομότιμους, όπου πληθώρα ερευνών την θεωρεί πολύ αποτελεσματική. Η επιμόρφωση ακολουθεί  

μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν μόνον αν νιώθουν την ανάγκη να το 

κάνουν και εκφράζουν τις  απόψεις ελεύθερα και ισότιμα.  

Οι εκπαιδευτικοί που οργανώνουν και πραγματοποιούν αυτές τις δράσεις αλλά και τα στελέχη που συμβάλλουν 

στην πραγματοποίησή τους ωφελούνται τόσο σε επίπεδο επαγγελματικής όσο και προσωπικής ανάπτυξης.  

  

 



 

3η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΜΑΔΑ (Αίθουσα 3) – Συντονιστής  Αθανάσιος Τζιμογιάννης 

Αξιοποίηση των  ΤΠΕ στην επιμόρφωση 

Τα Μαζικά Ανοικτά Ηλεκτρονικά Μαθήματα (MOOC) στην επαγγελματική 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

Νικόλαος Κούκης, 3o Γυμνάσιο Κηφισιάς και  Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής  

Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Κωνσταντίνα Κουτσοδήμου, εκπαιδευτικός, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κορινθίας  και Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής  

Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 
Η εργασία διαπραγματεύεται και προτείνει την υιοθέτηση των Μαζικών Ανοιχτών Ηλεκτρονικών Μαθημάτων 

(Massive Open Online Course, MOOC) στην επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών. Η πρόταση εδράζεται 

στη μεγάλη απήχηση που έχουν τα MOOCs, διεθνώς, καθώς παρέχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε έναν 

πολύ μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών, χωρίς γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς, ενώ επιτρέπουν την 

αυτονομία των επιμορφούμενων και την υιοθέτηση προσωπικού ρυθμού μελέτης και κατάκτησης της γνώσης. 

Τα πλεονεκτήματα αυτά προωθούν το μεγάλο ενδιαφέρον για τα MOOCs ως εναλλακτική μορφή 

επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, συμβάλλοντας στη διεύρυνση της 

συμμετοχής και στην αλλαγή νοοτροπίας των εκπαιδευτικών προς την κατεύθυνση της μεταξύ τους 

συνεργασίας και της από κοινού δημιουργίας νέας γνώσης, καθώς και στην ανανέωση των μεθόδων 

διδασκαλίας που χρησιμοποιούν. 

Η Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σχεδίασε και προσέφερε δύο MOOCs με στόχο την ενίσχυση των 

τεχνολογικών και παιδαγωγικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για την ένταξη εργαλείων Web 2.0 στην 

εκπαιδευτική πρακτική. Το πρώτο απευθύνθηκε σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 

υλοποιήθηκε το 2015. Στο μάθημα συμμετείχαν 399 εκπαιδευτικοί και ολοκλήρωσαν επιτυχώς 327. Το 

δεύτερο MOOC υλοποιήθηκε το 2016. Έκαναν εγγραφή 589 φιλόλογοι και το ολοκλήρωσαν επιτυχώς 368 

καθηγητές. 

Τα εν λόγω MOOCs σχεδιάστηκαν υιοθετώντας αρχές των κοινοτήτων μάθησης, όπως η αλληλεπίδραση, ο 

διάλογος, η συνεργασία και ο αναστοχασμός των συμμετεχόντων. Ήταν οργανωμένα σε επτά θεματικές 

ενότητες (μια θεματική ενότητα ανά εβδομάδα). Το υποχρεωτικό μέρος προέβλεπε πέντε ατομικές εργασίες με 

την αξιοποίηση ελεύθερων διαδικτυακών εργαλείων (διαδικτυακές παρουσιάσεις, εννοιολογική 

χαρτογράφηση,  χρονογραμμή, ψηφιακή αφήγηση,  συνεργατική γραφή, πίνακας ανακοινώσεων). Το 

προαιρετικό σκέλος περιλάμβανε τη δημιουργία ομάδων εκπαιδευτικών και τη συνεργατική ανάπτυξη και 

διαπραγμάτευση εκπαιδευτικών σεναρίων με τα παραπάνω εργαλεία. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μέσω ειδικού ερωτηματολογίου που απαντήθηκε από τους συμμετέχοντες 

ανέδειξαν τη θετική στάση των εκπαιδευτικών να υιοθετήσουν τα MOOCs ως εναλλακτική επιλογή για την 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. Η δομή των MOOCs ενίσχυσε την αυτονομία τους στη μάθηση, συνέβαλε στη 

συνεργατική ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, ενώ ενίσχυσε την αυτοπεποίθησή τους για το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση μαθησιακών δραστηριοτήτων με ΤΠΕ. 

Η ηλεκτρονική καθοδήγηση και συμβουλευτική (e-mentoring) στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

Χριστίνα Σπανορρήγα, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

      Παναγιώτης Τσιωτάκης, Πληροφορικός στο 4
ο
 Γενικό Λύκειο Κορίνθου και 

διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

  Αθανάσιος  Τζιμογιάννης, Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

 
Η συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring) αποτελεί εδώ και δεκαετίες μια αποτελεσματική πρακτική στο πεδίο 

της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη των τεχνολογιών και των 

μεθόδων ηλεκτρονικής μάθησης έχει οδηγήσει σε νέες μορφές ηλεκτρονικής καθοδήγησης, οι οποίες 

υπερβαίνουν χωροχρονικούς περιορισμούς και δημιουργούν ένα ανοικτό, ευέλικτο, υποστηρικτικό και 

αναστοχαστικό περιβάλλον συλλογικής ανάπτυξης των συμμετεχόντων. Η ηλεκτρονική καθοδήγηση (e-

mentoring) προσφέρει νέες δυνατότητες υποστήριξης και συμβουλευτικής από απόσταση. Μέντορες και 

καθοδηγούμενοι είναι συνδεδεμένοι σε συνεχή βάση, αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται, στο πλαίσιο μιας 

κοινότητας που χαρακτηρίζεται από τρεις βασικές ιδιότητες: αμοιβαιότητα, αναπτυξιακά οφέλη και συνεχή-

συνεπή αλληλεπίδραση για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα. 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός προγράμματος e-mentoring για 

εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ70, που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Ομάδα 

Ηλεκτρονικής Μάθησης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου. Το πρόγραμμα είχε διάρκεια έντεκα εβδομάδες και αξιοποίησε τεχνολογίες και μεθόδους 

ηλεκτρονικής μάθησης. Οκτώ μέντορες με μακρά διδακτική εμπειρία και αυξημένα προσόντα παρείχαν 

καθοδήγηση και υποστήριξη σε δεκαοκτώ καθοδηγούμενους εκπαιδευτικούς με μικρή εκπαιδευτική εμπειρία (3 

έως 10 έτη υπηρεσίας). Η δράση υποστηρίχτηκε μέσω της τεχνολογικής πλατφόρμας Elgg, η οποία επιλέχθηκε 

επειδή παρέχει αυξημένες δυνατότητες επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας, ενώ διαθέτει φιλικό 

περιβάλλον διεπαφής και χαρακτηριστικά κοινωνικής δικτύωσης. 

Μετά την ολοκλήρωση της δράσης υλοποιήθηκαν συνεντεύξεις, τόσο με μέντορες όσο και με συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ανέδειξε σημαντικά θέματα σχεδιασμού και υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών σε προγράμματα ηλεκτρονικής καθοδήγησης, καθώς και κρίσιμους παράγοντες συμμετοχής και 

αλληλεπίδρασης. Συνολικά, οι εκπαιδευτικοί αποτίμησαν θετικά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 

ηλεκτρονικής καθοδήγησης, επισημαίνοντας την ανάγκη παροχής διαρκούς καθοδήγησης και αναφέροντας ως 

μεγαλύτερα οφέλη την άμεση επικοινωνία σε οποιονδήποτε χρόνο με τον μέντορά τους, την ελευθερία στη 

διαχείριση του χρόνου συμμετοχής τους, την ιδιωτικότητα στην εξ' αποστάσεως καθοδήγηση και την 

αυτοβελτίωση για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ως βασικοί παράγοντες δυσκολιών των εκπαιδευτικών 

αναδείχθηκαν η αδυναμία έκθεσης και η έλλειψη κουλτούρας συμβουλευτικής, ο περιορισμένος χρόνος και η 

έλλειψη δέσμευσης και υποχρεωτικότητας συμμετοχής στις δράσεις της ομάδας. 

 



Ηλεκτρονικές Κοινότητες υποστήριξης και επαγγελματικής ανάπτυξης 

Εκπαιδευτικών: Ερευνητικό πείραμα ή σύγχρονη απάντηση; 

     Παναγιώτης Τσιωτάκης, Πληροφορικός στο 4ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου και 

διδάκτωρ στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 

ΑθανάσιοςΤζιμογιάννης, Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
 

   Οι Ηλεκτρονικές Κοινότητες Εκπαιδευτικών είναι ομάδες κοινωνικά αλληλοεξαρτώμενων εκπαιδευτικών, 

οι οποίοι συνεργάζονται, διαμοιράζονται και οικοδομούν γνώση αναπτύσσοντας ομαδική ταυτότητα, κοινό 

πλαίσιο και στόχους, κοινές πρακτικές και αντιλήψεις, υιοθετώντας τις αρχές των κοινοτήτων πρακτικής και 

των κοινωνικο-πολιτισμικών θεωριών μάθησης. Αποτελούν σήμερα έναν δυναμικό τομέα έρευνας και 

ανάπτυξης στο πεδίο της πλαισιοθετημένης, αυτο-κατευθυνόμενης και συνεργατικής μάθησης. Παράλληλα, η 

βιβλιογραφία αναδεικνύει τον ρόλο που μπορούν να επιτελέσουν οι ΚΜΕ και στο πεδίο της επιμόρφωσης και 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί συνδιαμορφώνουν νέες οπτικές σε θέματα 

διδασκαλίας και μάθησης, αναθεωρούν και επανασχεδιάζουν τις πρακτικές τους, δημιουργούν νέα γνώση και 

εφαρμόζουν νέες παιδαγωγικές στρατηγικές και καινοτόμες προσεγγίσεις. Από την άλλη πλευρά, 

περιορίζονται χαρακτηριστικά, όπως ο ατομικισμός, η απομόνωση, ο φόβος έκθεσης και το συναίσθημα της 

αυτάρκειας. 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού, μελέτης και υλοποίησης 

Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Εκπαιδευτικών, το οποίο έχει αναπτυχθεί αξιοποιώντας τα θεωρητικά εργαλεία 

των κοινοτήτων πρακτικής του Wenger και ερευνητικά δεδομένα από σχετικές δράσεις που έχουν υλοποιηθεί 

από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν αξιολόγησαν θετικά την εμπειρία τους σε 

σχέση με την επιστημονική και επαγγελματική τους ανάπτυξη, καθώς προωθούν την αλληλεπίδραση, την 

αμοιβαία υποστήριξη, την επιρροή και ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των μελών και τη συλλογική γνώση. 

Επισήμαναν ως μεγαλύτερες δυσκολίες για την ανάπτυξη κοινότητας μάθησης την έλλειψη α) κουλτούρας 

συνεργασίας μεταξύ των μελών, β) αποδοχής κριτικής και έκθεσης στην ομάδα, γ) έλλειψη προσωπικού 

χρόνου και δ) κινήτρου και δέσμευσης για συμμετοχή. 

Η παρουσίαση προτείνει την προώθηση των Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Εκπαιδευτικών ως μια εναλλακτική 

και αποτελεσματική μέθοδο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της πράξης, η οποία α) υπερβαίνει 

τα παραδοσιακού τύπου επιμορφωτικά σεμινάρια, β) αξιοποιεί την υπάρχουσα γνώση του εκπαιδευτικού 

συστήματος και γ) αξιοποιεί ανθρώπινους και άλλους πόρους για τη συνεχή δημιουργία ποιοτικής και 

αξιοποιήσιμης εκπαιδευτικής γνώσης από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 

Εφαρμοσμένοι Τρόποι e-Learning επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στην Πελοπόννησο 
 

Σταύρος Κωτσάκης, Διευθυντής ΠΕΚ Τρίπολης, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής-

ΠΕ19 Πελοποννήσου (Αργολίδα, Αρκαδία & Κορινθία) 

Ο ρόλος του Σχολικού Συμβούλου πληροφορικής στην περιοχή της Αργολίδας Αρκαδίας και Κορινθίας σε σχέση 

με τα επιμορφωτικά του καθήκοντα είναι τριπλός. Πρώτον,  πρέπει να φροντίζει για την επιμόρφωση των 

καθηγητών ειδικότητας όσον αφορά το επιστημονικό, διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργο. Δεύτερον,  να 

καθοδηγεί παιδαγωγικά τους εκπαιδευτικούς των σχολείων των οποίων έχει την παιδαγωγική ευθύνη. Τρίτον, να 

συμβάλλει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της περιοχής του σε σχέση με την χρήση των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία των μαθημάτων τους ανεξαρτήτως ειδικότητας της Α’/θμια και Β’/θμιας Εκπαίδευσης . 

Σοβαρός ανασταλτικός παράγων στην εκπλήρωση του παραπάνω ρόλου του σχολικού Συμβούλου πληροφορικής 

είναι η γεωγραφική κατανομή και η μεγάλη απόσταση των σχολικών μονάδων που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί. 

Αποτέλεσμα είναι η σπατάλη οικονομικών και χρονικών πόρων.  

Ως λύση εφαρμόζονται τρόποι e-Learning επιμόρφωσης και επικοινωνίας με λογισμικά Ε.Λ./Λ.Α.Κ. 

Συγκεκριμένα, για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ειδικότητας και των εκπαιδευτικών των σχολείων 

παιδαγωγικής καθοδήγησης χρησιμοποιείται το λογισμικό επικοινωνίας ooVoo για σύγχρονη επιμόρφωση. Για 

την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων στις ΤΠΕ χρησιμοποιείται τo LMS Moodle, για 

ασύγχρονη επιμόρφωση. 

Τα καινοτόμα χαρακτηριστικά της πρότασης είναι ότι χρησιμοποιείται ένα απλό λογισμικό επικοινωνίας, το  

ooVoo, για σύγχρονη επιμόρφωση, που προσομοιώνει σε μεγάλο βαθμό τη διδασκαλία στην τάξη, με χρήση 

ελάχιστων πόρων (τεχνικών γνώσεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών, χρόνου, οικονομικών πόρων , πόρων 

υλικοτεχνικής υποδομής). Συγκεκριμένα, λαμβάνουν χώρα επιμορφώσεις ταυτόχρονα, μεταξύ εκπαιδευτικών σε 

διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου, με τρόπο που πλησιάζει αρκετά τη διδασκαλία στην αίθουσα, με κύριο 

στοιχείο την  ομαδοσυνεργατική μάθηση. Επίσης, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικοί σύλλογοι στις οποίες 

συμμετέχει ο Σχολικός Σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης, ως να είναι παρών, με ελάχιστη υλικοτεχνική 

υποδομή (υπολογιστής, βιντεοπροβολέας, ηχεία και μικρόφωνο), η οποία διατίθεται στα σχολεία. Να σημειωθεί 

ότι το ooVoo προτιμήθηκε από άλλα παρόμοια λογισμικά επικοινωνίας (Skype, Google Hangouts κ.λπ.) για 

εκπαιδευτική χρήση, γιατί σε συγκριτικές δοκιμές αποδείχθηκε πιο αξιόπιστο. Αυτός ο τρόπος επιμόρφωσης με 

το ooVoo προτείνεται να χρησιμοποιηθεί και από τους Σχολικούς Συμβούλους όλων των ειδικοτήτων. Η 

επιμόρφωση στις ΤΠΕ, των εκπαιδευτικών των άλλων ειδικοτήτων της Α’/θμια και Β’/θμιας εκπαίδευσης 

ακολουθεί το μοντέλο επιμόρφωσης blended Learning. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Συνεδρία 4 (13.00-15.00) 

1η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΜΑΔΑ (Αίθουσα 1) – Συντονιστής Ευάγγελος Καραγιάννης 

Διερευνήσεις στην επιμόρφωση που βασίζεται στο σχολείο 

Διερεύνηση των υποστηρικτικών ρόλων του διεκολυντή, του κριτικού φίλου, 

του μέντορα σε πλαίσια επαγγελματικής ανάπτυξης που βασίζονται στο σχολείο  

Γιώργος Μπαγάκης, Καθηγητής, 

Μονάδα Μεθοδολογίας Πολιτικών και Πρακτικών Επιμόρφωσης 

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

 
    Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια επισκόπησης πέντε υποστηρικτικών ρόλων που σχετίζονται με 

τέσσερα πλαίσια εργασίας επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού που βασίζεται στο σχολείο. 

Αυτοί είναι ο ρόλος του διευκολυντή (facilitator)  και του κριτικού φίλου (critical friend) στην έρευνα 

δράσης (action research), o ρόλος του κριτικού φίλου (critical friend) στην αυτό-αξιολόγηση σχολικής 

μονάδας (school self-evaluation), ο ρόλος του  εκπαιδευτή (tutor) στην ενίσχυση της ηγεσίας του 

εκπαιδευτικού και ο ρόλος του μέντορα (mentor) στην αξιοποίηση των μεντόρων στη χώρα μας. Η 

εργασία  εστιάζει σε ελληνικά και διεθνή προγράμματα που υλοποιήθηκαν σε σχολεία στην Ελλάδα, 

καθώς και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καθενός από τα τέσσερα πλαίσια εργασίας που εφαρμόστηκαν. 

Δια μέσου συγκρίσεων αυτών των ρόλων αναδεικνύονται ομοιότητες και διαφορές μεταξύ τους. Επίσης,  

προκύπτουν ιδιαιτερότητες με την εύρεση και την εκπαίδευση κατάλληλου προσωπικού, για να παίξει 

αποτελεσματικά αυτούς τους ρόλους. Τέλος, στην εργασία συζητείται σύντομα η δυνατότητα αξιοποίησης 

αυτής της προσέγγισης στον επίσημο επιμορφωτικό σχεδιασμό  στη χώρα μας. 

 

 

Κύκλοι διαρκούς εξέλιξης 

 

Ιωάννα Γρηγορίου, Διευθύντρια Γυμνασίου Κουτσοποδίου Αργολίδας 

  Η εισήγηση αυτή έχει ως στόχο να διερευνήσει τον ρόλο που διαδραματίζει η εκπαιδευτική εργασιακή 

ικανοποίηση (ατομική και συλλογική), μια και το επίπεδο εσωτερικής παρακίνησης των εκπαιδευτικών σε μια 

συγκεκριμένη δραστηριότητα επίτευξης είναι αποτέλεσμα της αντίληψης της επιτυχίας ή της αποτυχίας και 

εξαρτάται από το εάν θεωρούν τους εαυτούς τους επαρκείς σε μια δραστηριότητα (θεωρία της γνωστικής 

αξιολόγησης) (cognitive evaluation theory) των Ryan και Deci, (2000). Ταυτόχρονα, φαίνεται να ισχύει η σχέση 

(Moorhead, 2006): 

Απόδοση= Παρακίνηση+ Δυνατότητα +Περιβάλλον 

(Performance = Motivation + Ability + Environment) 

Σύμφωνα με τον Cheng (1993) υπάρχουν τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις- στρατηγικές βελτίωσης της 

εκπαιδευτικής επάρκειας: η βραχυπρόθεσμη, η μακροπρόθεσμη και η δυναμική στρατηγική. Η εισήγηση αυτή έχει 

ως στόχο να επικεντρωθεί στην δυναμική στρατηγική αντιπροτείνοντας τρόπους βελτίωσης. Προκειμένου να 

μεγιστοποιηθεί η εκπαιδευτική επάρκεια, τόσο η εκπαιδευτική επίτευξη και η απόδοση, όσο και το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο πρέπει να αλλάξουν, γι’ αυτό η δυναμική στρατηγική στοχεύει στην ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ως 

φορέων αλλαγών, ως εκπαιδευτικών ηγετών, και φορέων επαγγελματικών αλλαγών, ώστε να διαδραματίσουν ενεργό 

ρόλο στη βελτίωση εξίσου του εξωτερικού και εσωτερικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Επειδή οι μαθητές 

διδάσκονται τόσο από μεμονωμένους δασκάλους αλλά και από ομάδα ή από όλους τους εκπαιδευτικούς του 

σχολείου, για να βελτιωθεί η συλλογική (collective) εκπαιδευτική επάρκεια, θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην 

επάρκεια των εκπαιδευτικών ως συνόλου ή σε επίπεδο σχολείου (Cheng, 1994).   

Οι τρεις τομείς: αποτελεσματικότητας, συμπεριφοράς, και γνωστικός (affective, behavioural, cognitive) και 

τα τρία επίπεδα: ατομικό, ομάδας και επίπεδο σχολείου παρεμβαίνουν στην γνωστική επάρκεια του εκπαιδευτικού 

(με την εγκαθίδρυση κύκλων διαρκούς εξέλιξης) (Cheng, 1993). Η εφαρμογή των κύκλων διαρκούς εξέλιξης στη 

σχολική μονάδα αποτελεί καινοτομία που θα παρουσιαστεί εκτενώς στην εισήγηση. 

Μια κατεύθυνση είναι η εμπειρία του mentoring που μπορεί να ενεργοποιήσει και να ενισχύσει τη 

δέσμευση του εκπαιδευτικού μέσα από τη διάδραση και την επικοινωνία (Ford and Parsons, 2000; Steffey, Wolfe, 

Pasch, and Enz, 2000) (Boreen, Johnson, Niday, and Potts, 2000). Τα οφέλη του mentoring σχετίζονται με την 

επαγγελματική εξέλιξη και την ενίσχυση του ρόλου (Wollman-Bonilla, 1997), (Carger, 1996) (Scott, 1999) (Boreen, 

Johnson, Niday and Potts, 2000).  
 

 

 
 



Η προσωπική θεωρία διδασκαλίας των εκπαιδευτικών: ανασταλτικός ή 

ενισχυτικός παράγοντας της επιμόρφωσης – επαγγελματικής ανάπτυξής τους; 

Ευάγγελος Καραγιάννης, Φιλόλογος, 4
ο
 Γυμνάσιο Τρίπολης 

Βασιλική Καραγιάννη, Αγγλικής Γλώσσας, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Αρκαδίας 
 

     Η ανακοίνωση αυτή θα επικεντρωθεί στη σχεσιακή διασύνδεση της προσωπικής θεωρίας διδασκαλίας 

των εκπαιδευτικών (personal theory of teaching) με την επιμόρφωση – επαγγελματική ανάπτυξή τους. 

Μολονότι η προσωπική θεωρία διδασκαλίας με τις ποικιλώνυμες αποδόσεις της έχει μελετηθεί επαρκώς 

από την παιδαγωγική επιστήμη υπό διάφορες ερμηνευτικές οπτικές, εν τούτοις δεν έχει επισημανθεί η 

δυναμική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε αυτήν και την επαγγελματική αναβάθμιση των 

εκπαιδευτικών. Η παρούσα ερευνητική προσέγγιση - πρόταση θα κυμανθεί σε τρία επίπεδα. Στο πρώτο 

επίπεδο θα οριοθετηθεί εννοιολογικά η προσωπική θεωρία διδασκαλίας και θα καταδειχθεί ο εν δυνάμει 

ρόλος της στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στο δεύτερο επίπεδο θα παρουσιαστούν οι 

θεμελιακές εκείνες προϋποθέσεις που καθιστούν την προσωπική θεωρία διδασκαλίας ως ανάχωμα ή ως 

παρωθητική δύναμη για οποιαδήποτε προσπάθεια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Στο τρίτο επίπεδο θα 

προταθεί ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, προκειμένου η προσωπική θεωρία διδασκαλίας να συμβάλει στην 

επαγγελματική βελτιστοποίηση των εκπαιδευτικών, χωρίς ωστόσο να απολέσει τη σημασιολογική της 

αυτονομία ή την πολυλειτουργικότητά της. Σε αυτό το πλαίσιο η προσωπική θεωρία διδασκαλίας θα 

συσχετισθεί γόνιμα και δημιουργικά με τις τρεις εναλλακτικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών, δηλαδή με τα προγράμματα ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης (in-service training), 

επαγγελματικής ανάπτυξης (professional staff development) και ανανέωσης (renewal). Θα υποστηριχθεί, 

μάλιστα, ότι οποιαδήποτε προσπάθεια επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών δεν μπορεί να αποδώσει τα 

μέγιστα, εφόσον δεν ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν η καθοριστική παράμετρος της προσωπικής θεωρίας 

διδασκαλίας.  

 

Improv: Εργαλεία για τη σχολική τάξη 

Ευγενία Δασκαλοπούλου, Νηπιαγωγός, Εκπαιδευτήρια Ατσόγλου 

Κωνσταντίνος Κιντής,  Δάσκαλος, Εκπαιδευτήριο Μικρός Ναυτίλος 

  

 
  Στο πλαίσιο των βιωματικών εργαστηρίων που πραγματοποιούμε σε συνεργασία με φορείς ιδιωτικής και δημόσιας 

εκπαίδευσης, όπως Σχολικούς Συμβούλους και Σωματεία Εκπαιδευτικών, προτείνουμε την οργάνωση μιας δράσης 

με σκοπό τη διάχυση διδακτικών πρακτικών με διαδραστικό χαρακτήρα σε εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας και 

βαθμίδας.  

Βασικοί άξονες της δομής των δράσεών μας είναι η διασκέδαση, το γέλιο, η συναισθηματική απελευθέρωση, η 

αποδοχή, η συνεργασία, η δημιουργία και σύσφιξη σχέσεων μέσα από το παιχνίδι (Χανιωτάκης, 2011). Οι δράσεις 

υλοποιούνται από τον λεπτομερή συγκερασμό των τεχνικών του αυτοσχεδιασμού και του θεατρικού παιχνιδιού.   

Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί αλληλεπιδρούν, συνδιαλέγονται, και αναστοχάζονται πάνω σε κοινές εμπειρίες 

που απορρέουν από τη διδακτική τους πρακτική και συνδημιουργούν εργαλεία που στόχος τους είναι  η αξιοποίηση 

τους  στην τάξη (Τσιάρας, 2016).  

Βασικοί στόχοι του προγράμματος μας είναι η αυτοβελτίωση και η προσωπική ανάπτυξη του/της εκπαιδευτικού με 

αφετηρία την ελευθερία της έκφρασης και του “ανήκειν” σε μια ομάδα συναδέλφων που βιώνουν την ανάγκη της 

εξέλιξης και της αλλαγής.   

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι με δική μας ευθύνη υλοποιείται αυτό το εργαστήριο όπου και όποτε μπορούμε, ώστε να 

μοιραστούμε με τους συναδέλφους τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε στη διδακτική μας πρακτική. Στην Κόρινθο 

οργανώσαμε από τον Μάρτιο τις συναντήσεις μιας ομάδας εκπαιδευτικών, όπου και προέκυψε η ανάγκη για αυτούς 

η ομάδα να μην κλείσει κι έτσι συνεχίστηκε το εργαστήριο με καθένα από τα μέλη να αναλαμβάνει σε κάθε 

συνάντηση τον συντονισμό. Έτσι, επιδιώξαμε την επί ίσοις όροις αλληλεπίδραση και συνδιαλλαγή για τα ζητήματα 

που αφορούν εμάς και κατ’ επέκταση την κοινότητα των εκπαιδευτικών. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύουμε στη 

διάχυση αποτελεσματικών πρακτικών, τον αναστοχασμό σε ζητήματα που μας αφορούν και τη δημιουργία μιας 

ομάδας, ενός δικτύου ή μιας κοινότητας εκπαιδευτικών με απώτερο στόχο την αλλαγή από τα κάτω.  

Εν κατακλείδι, με αυτή την άτυπη επιμορφωτική δράση στοχεύουμε στη συγκρότηση εκπαιδευτικών πρακτικών που 

θα ιεραρχούν ως προτεραιότητα τις ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες όλων των εμπλεκόμενων μερών (μαθητών, 

εκπαιδευτικών, κ.ά.) δημιουργώντας μια κοινότητα αυτοθέσμισης.  

  

Στο σύνδεσμο θα βρείτε την εσωτερική αξιολόγηση του προγράμματος και σχετικό υλικό:  

https://www.dropbox.com/sh/nwg3i0441x2c5mv/AACXFaWgrSrJxnR8jQIBQGSGa?dl=0  

  

 

 

 

 

 

 

 



2η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΜΑΔΑ (Αίθουσα 2) – Συντονιστής Σπύρος Λαμπρόπουλος 

Έρευνες Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

 

Απόψεις των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Κορινθίας 

για την επιμόρφωσή τους 

Μαρία Παπαδοπούλου, φιλόλογος, 2
ο
 Γυμνάσιο Κιάτου και υπ. διδάκτωρ του 

Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας έγινε κατά το σχολικό έτος 2014-15 και είχε στόχο να καταγράψει τις 

επιμορφωτικές επιλογές των εκπαιδευτικών του Ν. Κορινθίας κατά το διάστημα του παραπάνω σχολικού 

έτους και τις αντιλήψεις τους για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Το ερωτηματολόγιο διανεμήθηκε σε 

όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Κορινθίας, το συμπλήρωσαν 490 

εκπαιδευτικοί επί συνόλου 952, από αυτούς 181 ήταν άνδρες και 309 γυναίκες. Η ανάλυση των δεδομένων 

έγινε με SPSS. 

Συγκεκριμένα, η έρευνα ανέδειξε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φαίνεται να ενημερώνονται από το 

Σχολείο τους (80%) και από το Διαδίκτυο (60%) για τις επιμορφωτικές δράσεις και παρατηρούνται 

χαμηλοί Μ.Ο. ως προς την ενημέρωση από τους συναδέλφους. Γενικότερα, οι Μ.Ο. των απαντήσεων 

καταδεικνύουν μια χαμηλού βαθμού επιμορφωτική δράση των φορέων. Οι υψηλότεροι Μ.Ο. 

παρατηρούνται στην επιμόρφωση από το Σύμβουλο, από το Σχολείο και το Πανεπιστήμιο. Οι 

εκπαιδευτικοί φαίνεται να παρακινούνται περισσότερο από το θέμα της επιμόρφωσης και από τη βελτίωση 

της πρακτικής στην τάξη και ακολουθούν ο φορέας επιμόρφωσης και ο τόπος υλοποίησης της δράσης. 

Παρακολούθησαν επιμορφωτικά προγράμματα  με θέμα  κυρίως το γνωστικό αντικείμενό τους και 

ακολουθούν τα παιδαγωγικά  και τα διδακτικά θέματα, στα πλαίσια του Νομού τους ή «στο δικό τους ή 

κοντινό σχολείο», κυρίως εκτός σχολικού ωραρίου. Επομένως, η δια ζώσης επιμόρφωση έχει τον 

υψηλότερο Μ.Ο. και ακολουθεί η εξ αποστάσεως, κυρίως για νεότερους εκπαιδευτικούς. Τα 

επιμορφωτικά προγράμματα ήταν διάρκειας λίγων ωρών, όπου η θεωρητική μέθοδος αξιοποιήθηκε 

περισσότερο στις επιμορφωτικές δράσεις και ακολουθεί η μεικτή. Τα έξοδα καλύφθηκαν από τους ίδιους 

και η βεβαίωση είναι η κυρίαρχη μορφή πιστοποίησης που λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί. Επίσης, αρκετοί 

εκπαιδευτικοί δεν λαμβάνουν καμία πιστοποίηση για την επιμόρφωση που παρακολουθούν. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν παρακολούθησαν κανένα επιμορφωτικό πρόγραμμα  το 15% των 

ερωτηθέντων. 

Ως προς την επαγγελματική τους ανάπτυξη, η ατομική δράση συνέβαλε περισσότερο σ’ αυτήν (87%), 

ακολουθεί η συνεργασία με συναδέλφους (63%) και τα σεμινάρια (60%). Η απουσία ελεύθερου χρόνου 

αποτελεί εμπόδιο για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς (74%) και ακολουθούν οι οικονομικοί λόγοι 

(72%). Τα προσωπικά ενδιαφέροντα παρακινούν περισσότερο τους εκπαιδευτικούς να επιμορφωθούν 

(92%) και ακολουθεί η ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων της τάξης (55%). 

Τέλος, αξιοσημείωτο είναι ότι η έρευνα ανέδειξε σημαντικές διαφορές στις επιμορφωτικές επιλογές, 

δράσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την επαγγελματική τους ανάπτυξη ανάλογα με το φύλο, 

την εργασιακή σχέση των συμμετεχόντων, τα έτη προϋπηρεσίας, τη θέση που κατέχουν και την περιοχή 

του σχολείου που υπηρετούν. 

 

 

Ο ρόλος του Διευθυντή Σχολικής Μονάδας στην Επαγγελματική Ανάπτυξη των 

Εκπαιδευτικών 

Σπύρος  Λαμπρόπουλος, Δάσκαλος,  9
ο
 Δημοτικό  Σχολείο Τρίπολης και Μεταπτυχιακός 

φοιτητής στο Τμήμα  Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου  

Η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον εκπαιδευτικό, ο οποίος 

συνδιαμορφώνει τη σχολική πραγματικότητα και συμβάλλει στην προώθηση των εκπαιδευτικών αλλαγών και στην 

αποτελεσματικότητα της παιδαγωγικής πράξης. Ως εκ τούτου, η προσωπική, επιστημονική και επαγγελματική 

ανάπτυξή του καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Κάθε προσπάθεια 

πλέον που αποβλέπει στη βελτίωση της σχολικής εκπαίδευσης έχει ως κεντρικό άξονα την υψηλής ποιότητας 

επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, καθώς έχει γίνει απολύτως κατανοητό ότι η χάραξη εκπαιδευτικής 

πολιτικής που επιδιώκει την αναβάθμιση της εκπαίδευσης δε μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ενίσχυση των ίδιων των 

εκπαιδευτικών 

Επιπλέον, η ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου υποδεικνύει αναμφισβήτητα όχι μόνο στην 

κεντρική εξουσία, αλλά και στην ασκούμενη εσωτερική πολιτική κάθε σχολικής μονάδας να θέτουν ως βασικό τους 

άξονα την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με έρευνες διεθνώς, έχει επισημανθεί  ότι ο ρόλος 

του σχολικού διευθυντή - ηγέτη μπορεί να επιδράσει σημαντικά στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

μιας σχολικής μονάδας. 

Στην προτεινόμενη  εισήγηση θα παρουσιαστούν   τα αποτελέσματα έρευνας που σκοπό είχε τη διερεύνηση των 

αντιλήψεων των διευθυντών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών, του ρόλου τους ως σχολικοί ηγέτες, αλλά και για το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν στην 

επαγγελματική ανάπτυξη αυτών. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος και συγκεκριμένα το εργαλείο 

της ημιδομημένης συνέντευξης, υλοποιήθηκε την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2017, ενώ συμμετείχαν 

δεκαέξι διευθυντές/ντριες δημοτικών σχολείων της Αρκαδίας. 

Προέκυψαν ευρήματα που αρχικά αφορούν την  πολυσήμαντη έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης, τη σύνδεσή 

της με την αποτελεσματικότητα του έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και τη σχέση με τον επαγγελματισμό τους. 

Παράλληλα, επισημάνθηκε ο κίνδυνος της επαγγελματικής εξουθένωσής των εκπαιδευτικών εξαιτίας της 

εντατικοποίησης της εργασίας και των υπερβολικών απαιτήσεων των γονέων. Όσον αφορά  τις απόψεις τους για την 

ηγεσία, προέκυψαν ευρήματα που αναφέρονται σε εκπαιδευτική ηγεσία με δημοκρατικότητα, δικαιοσύνη,  

συλλογικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, οι οποίες επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη  των εκπαιδευτικών, 

αλλά ταυτόχρονα περιστέλλονται από τον συγκεντρωτικό τρόπο λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος. Επίσης,  διαπιστώθηκε ότι οι διευθυντές/ντριες δεν είχαν ως βασική προτεραιότητα τον ενεργό ρόλο 

τους στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας τους και εξαντλούν την 

αρμοδιότητά τους στην ενημέρωση και την παρότρυνση. Τέλος, διατυπώθηκε η ανυπαρξία της πολιτείας  σε 

προγράμματα κατάρτισης στελεχών εκπαίδευσης, αλλά και επαγγελματικής ανάπτυξης τόσο των στελεχών όσο και 

εκπαιδευτικών. 

 



Εισαγωγή και εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαίδευση. Αντιλήψεις και 

πρακτικές διευθυντών Γυμνασίων του Νομού Κορινθίας. 

Κωνσταντίνος Μπάτος, Πληροφορικός, Γυμνάσιο Βέλου Κορινθίας και 

μεταπτυχιακός φοιτητής στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  

     Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων και των πρακτικών διευθυντών Γυμνασίων 

όσον αφορά την καινοτομία στην εκπαίδευση και την διαδικασία εισαγωγής και εφαρμογής της στα 

σχολεία. Διερευνώνται οι αντιλήψεις τους σχετικά με το τι θεωρούν εκπαιδευτική καινοτομία, τα βασικά 

χαρακτηριστικά της, τα οφέλη της και τους παράγοντες που επηρεάζουν την διαδικασία εισαγωγής και 

εφαρμογής καινοτομιών. Επίσης, διερευνώνται οι πρακτικές που εφαρμόζουν, καθώς και οι αντιλήψεις 

τους για την αποτελεσματικότητα των πρακτικών τους, όπως και για το ρόλο του διευθυντή στην 

διαδικασία. Χρησιμοποιήθηκε ποιοτικού τύπου μεθοδολογία και διενεργήθηκαν δεκαέξι ημιδομημένες 

συνεντεύξεις με διευθυντές Γυμνασίων του Νομού Κορινθίας κατά το σχολικό έτος 2016-2017. Προέκυψε 

ότι οι διευθυντές κυρίως συσχετίζουν την εκπαιδευτική καινοτομία με τις καινοτομίες που προωθεί το 

Υπουργείο Παιδείας ή με διδακτικές προσεγγίσεις, όπως η ομαδοσυνεργατική και η βιωματική μάθηση. 

Τα οφέλη εντοπίζονται κυρίως στα μαθησιακά αποτελέσματα, αλλά και στη βελτίωση των μαθητών σε 

δεξιότητες μάθησης και επικοινωνίας, ικανότητες αυτογνωσίας και στην αυτοπεποίθησή τους. 

Παράγοντες που επηρεάζουν την καινοτομία, συσχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, την 

οργάνωση του σχολείου και τους διαθέσιμους πόρους με κύριους παράγοντες το χρόνο, το φόρτο 

εργασίας, τα κίνητρα, την επιμόρφωση και το γραφειοκρατικό πλαίσιο. Εφαρμόζονται ενέργειες και 

πρακτικές, όπως συζητήσεις με εκπαιδευτικούς με σκοπό την πειθώ και συνεργασία, στόχευση σε 

συνεργασία με λίγους εκπαιδευτικούς, υποστήριξη και ενθάρρυνση, το παράδειγμα του διευθυντή και η 

δημιουργία και συντήρηση υποδομών ΤΠΕ.  Οι αντιλήψεις για το ρόλο των διευθυντών συμπίπτουν με τις 

ενέργειες και πρακτικές που οι ίδιοι εφαρμόζουν, κυρίως της υποστήριξης και ενθάρρυνσης. Οι διευθυντές 

θεωρούν τις ενέργειες και πρακτικές τους αποδοτικές, και ότι ο ρόλος τους θα ενισχυθεί με επιμόρφωσή 

τους, περιορισμό της γραφειοκρατίας και ύπαρξη επαρκών πόρων στο σχολείο, κυρίως χρηματοδότησης 

και υλικοτεχνικής υποδομής με έμφαση σε υποδομές ΤΠΕ. Συμπεραίνεται ότι οι περισσότεροι διευθυντές 

επιδεικνύουν ένα καλό βαθμό αντίληψης της καινοτομίας, των ωφελειών της και των παραγόντων που την 

επηρεάζουν, όμως οι προσπάθειές τους για καινοτομία στηρίζονται κυρίως στις προτάσεις του Υπουργείου 

Παιδείας. Επιπρόσθετα, οι ενέργειές τους είναι περισσότερο διαχειριστικές, και φαίνεται να λείπει ένα 

όραμα και ένας σχεδιασμός για οργανωμένη εισαγωγή καινοτομιών και σταθερή βελτίωση του 

οργανισμού που διευθύνουν.  

 

«DSOS (Developmental Self-Observation Scheme) – Ένα σχέδιο συστηματικής αυτο-

παρατήρησης για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών» 

 

Μαρία Κωτσιωμύτη, Καθηγήτρια Αγγλικής στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Αδριανού Νομού 

Αργολίδας και υποψήφια διδάκτωρ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

 
Το σχέδιο DSOS εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς σε έναν ειδικά σχεδιασμένο για την περίπτωση τους «αναπτυξιακό» 

κύκλο συστηματικών αυτο-παρατηρήσεων. Είναι προϊόν έρευνας που έγινε στο πλαίσιο σχετικής διδακτορικής 

διατριβής και εφαρμόστηκε πιλοτικά με τη βοήθεια δυο εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 

διδακτικό έτος 2011-2012. Αρχικά, αφού οι εκπαιδευτικοί θέσουν τους στόχους τους για την διαδικασία αυτo-

παρατήρησης, προσαρμόζονται κατάλληλα τα εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν στις αυτο-παρατηρήσεις τους (π.χ. 

τα φύλλα αυτο-παρατήρησης). Έπειτα οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν τη διδασκαλία τους, αναστοχάζονται και 

προσεγγίζουν κριτικά τις προσωπικές θεωρίες διδασκαλίας και τις πρακτικές τους και διερευνούν τις δυνατότητες 

βελτίωσής τους – μάθημα προς μάθημα – τόσο μέσα από τα σχετικά φύλλα αυτο-παρατήρησης όσο και μέσα από τις 

συνεντεύξεις τους με ένα πιο έμπειρο στην αυτό-παρατήρηση άτομο-μέντορα. Η συμβολή του μέντορα μειώνεται 

σταδιακά όσο ο εμπλεκόμενος εκπαιδευτικός εξοικειώνεται με τη διαδικασία και τα εργαλεία αυτό-παρατήρησης με 

στόχο ο εκπαιδευτικός να καταστεί ικανός αυτόνομα να χρησιμοποιήσει το εργαλείο αυτό για την επαγγελματική του 

ανάπτυξη. Στο τέλος, γίνεται αξιολόγηση της επιτευχθείσας επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού. Κατά την 

πιλοτική εφαρμογή του, το σχέδιο φάνηκε να συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας των 

εκπαιδευτικών και στην αλλαγή στις προσωπικές τους θεωρίες διδασκαλίας, στις δεξιότητες, τις στάσεις και τα 

συναισθήματα τους ως εκπαιδευτικούς. 

Η καινοτομία της εν λόγω πρότασης καταρχήν έγκειται στην ίδια την χρήση της αυτοπαρατήρησης η οποία δεν έχει 

χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ανάπτυξης των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο σχετικής επιμόρφωσης. Άλλη καινοτομία 

είναι η ενεργός και κριτική διεργασία και ο μετασχηματισμός των πεποιθήσεων του εκπαιδευτικού (και κυρίως 

εκείνων που είναι καλά κρυμμένες στο υποσυνείδητο του) αναφορικά με το τι είναι «καλή» παιδαγωγική πρακτική 

στις οποίες δεν έχουν εστιάσει τα μέχρι τώρα προγράμματα επιμόρφωσης παρά τις έρευνες που καταδεικνύουν ότι το 

μυστικό για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών βρίσκεται στον μετασχηματισμό των προσωπικών τους 

θεωριών διδασκαλίας. Μία άλλη σημαντική καινοτομία συνιστά η ποιοτικά ενισχυμένη τελική επίδραση της 

πραγματοποιηθείσας «αναπτυξιακής παρέμβασης» στον εμπλεκόμενο εκπαιδευτικό μέσα από τον μεγάλο βαθμό 

εξατομίκευσης της διαδικασίας, την υψηλή αυτενέργεια του επιμορφούμενου και τον υψηλό βαθμό διάχυσης της 

επίδρασης αυτής στον χρόνο, αφού ο εκπαιδευτικός εφοδιάζεται με ένα εργαλείο αυτο-βελτίωσης που μπορεί να το 

χρησιμοποιήσει όποτε άλλοτε θελήσει ή χρειαστεί στο μέλλον. 

 

 

 

 

 

 

 



3η ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΟΜΑΔΑ (Αίθουσα 3) – Συντονίστρια Αικατερίνη Αδάμ 

Υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων με ΤΠΕ και άλλες προσεγγίσεις 

Μικτή επιμόρφωση Καθηγητών Πληροφορικής στον Προγραμματισμό Κινητών 

Συσκευών με το App Inventor 

Σπύρος Παπαδάκης, Σχ. Σύμβουλος Πληροφορικής, Διευθυντής ΠΕΚ Πάτρας 

Γεωργία Σπάλα, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Περιφέρειας Πελοποννήσου 

Άγγελος Τίτης, Εκπαιδευτικός Πληροφορικός, 2ο ΕΠΑ.Λ Αγρινίου 

Η επιμόρφωση διοργανώθηκε με τη συνεργασία δύο Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής το σχ. έτος 

2015-16. Σκοπός της ήταν η επιμόρφωση καθηγητών για τη διδασκαλία του μαθήματος και όχι η απλά η 

επιμόρφωση στο συγκεκριμένο αντικείμενο, γι αυτό και η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ήταν και 

παραδοτέα εργασία των επιμορφούμενων. 

Καινοτόμα στοιχεία: μεθοδολογία μικτής επιμόρφωσης, με συνδυασμό εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

(ασύγχρονης & σύγχρονης) και προαιρετικά δια ζώσης, με δραστηριότητες εμπέδωσης, αυτοαξιολόγησης 

και παραδοτέες εργασίες, καθώς και υποστήριξη κοινότητας μάθησης.  

Η συγκεκριμένη επιμορφωτική δράση κρίνεται από τους συμμετέχοντες ότι κάλυψε τις προσδοκίες τους 

σε ποσοστό 91%. Τα στοιχεία τα οποία συνετέλεσαν στον επιτυχημένο σχεδιασμό της ήταν η δομή και το 

περιεχόμενο, η προτροπή να φτιάξουν δικές τους παραλλαγές - εφαρμογές, χρησιμοποιώντας τη μεγάλη 

ποικιλία από το προτεινόμενο υλικό, αλλά και την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Αυτή η μεθοδολογία 

παρείχε μια «σκαλωσιά» μάθησης τέτοια, ώστε τελικά να αισθανθούν ότι έχουν κατακτήσει τα γνωστικά 

αντικείμενα του σεμιναρίου και επίσης, πέρα από το υλικό του σεμιναρίου που μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί αυτούσιο στην τάξη, να παραχθεί πολύ ενδιαφέρον υλικό από τους ίδιους, το οποίο και 

αξιοποίησαν τη επόμενη χρονιά στη διδασκαλία τους.  

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από Φεβρουάριο μέχρι Μάρτιο του 2016 σε 6 

εβδομαδιαία μαθήματα συνολικής διάρκειας 24 διδακτικών ωρών. Για τη σχεδίασή του αξιοποιήθηκε το 

εκπαιδευτικό υλικό και τα συμπεράσματα της αξιολόγησης προηγούμενου ανάλογου σεμιναρίου που είχε 

υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2014-15 με την ίδια μεθοδολογία σε άλλη ομάδα εκπαιδευτικών, αλλά 

και υλικό από το MOOC «TrinityX: T002x Mobile Computing with App Inventor - CS Principles» της 

πλατφόρμας https://www.edx.org/ και 

 της http://www.appinventor.org/content/CourseInABox/Intro/courseinabox.  

Για κάθε μία από τις έξι (6) εβδομάδες, οι επιμορφούμενοι είχαν συνολική απασχόληση 4 διδακτικές ώρες 

/ εβδομάδα για τη μελέτη υλικού – εξάσκηση σε Η/Υ και τη συμμετοχή τους σε σύγχρονες (εξ 

αποστάσεως ή δια ζώσης) ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις (ΟΣΣ / ΟΣΤ) με την αξιοποίηση 

ολοκληρωμένου συστήματος εξ αποστάσεως επιμόρφωσης βασισμένου στις πλατφόρμες Moodle - LAMS 

και του λογισμικού Centra για τις σύγχρονες συνεδρίες.  

Για την αξιολόγηση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ανώνυμα 3 ερωτηματολόγια:  

α) αρχικής- διαγνωστικής, β) ενδιάμεσης – διαμορφωτικής και γ) τελικής αξιολόγησης και ένα 

αναστοχαστικό μετά από  ένα έτος. 

Διαπιστώθηκε  σημαντική συμβολή της μικτής επιμόρφωσης και της λειτουργίας μιας κοινότητας 

μάθησης στη βελτίωση της ποιότητας της  διδασκαλίας. 

Αξιοποίηση μουσειακού ψηφιακού υλικού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Βάια Μανώλη,  Διευθύντρια  Δημ. Σχολείου Ισθμίας και Υπ. Διδάκτορας στα ΕΚΠΑ-

ΤΕΑΠΗ 

Οι νέες εκπαιδευτικές ανάγκες και οι προκλήσεις του 21ου αιώνα υποστηρίζουν ότι το σύγχρονο σχολείο χρειάζεται 

να εφοδιάζει τις νέες γενιές με τα απαιτούμενα εφόδια, ώστε να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και 

να είναι σε θέση να αποκωδικοποιούν την πραγματικότητα στην οποία πρόκειται να ζήσουν.   

Οι χώροι πολιτισμικής αναφοράς και τα μουσεία ειδικότερα επιδιώκουν την ανάπτυξη στενών σχέσεων με τα 

σχολεία. Αποτελώντας μια εξαιρετική παρακαταθήκη γνώσης μπορούν να ωφελήσουν τη μαθησιακή διαδικασία 

πολλαπλά.  

Οι ΤΠΕ αποτελούν σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής των παιδιών και των νέων και έχουν αλλάζει τον τρόπο 

που τα παιδιά ζουν και μαθαίνουν στο σχολείο, το παιχνίδι, ακόμα και το μουσείο.  Η ικανότητα του μέσου να 

συνδυάζει ήχο, βίντεο, κείμενο σε διαφορετικά περιβάλλοντα προσφέρει στο μουσείο νέους τρόπους προσέλκυσης 

κοινού, ανοίγει νέες προοπτικές στην προσβασιμότητα σε πολιτιστικές πληροφορίες και μικραίνει τις αποστάσεις.  

Η συγκεκριμένη πρόταση αφορά στην αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού των μουσείων  στην Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Μέσα από τις πολλαπλές εναλλακτικές ερμηνείες των αντικειμένων τους, τα μουσεία προσφέρονται για 

την εξυπηρέτηση πολλαπλών και διαφορετικών μεταξύ τους εκπαιδευτικών στόχων, με αντίστοιχη εκπλήρωση 

ποικίλων μαθησιακών αποτελεσμάτων και παρωθούν τους εμπλεκόμενους σε απόκτηση σημαντικών εμπειριών. 

Γι’ αυτό η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ανάλογα θέματα αποκτά εξαιρετική βαρύτητα.  Είναι αναγκαίο να 

υποστηρίζονται οι εκπαιδευτικοί, ώστε να μπορούν να συνδέουν το μουσείο με την σχολική καθημερινότητα, να 

συμβάλλουν στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής λειτουργίας των μουσείων και γενικότερα στη σύνδεση της 

εκπαίδευσης με τον πολιτισμό. 

Με όχημα τις ΤΠΕ και τις τεράστιες δυνατότητες του μέσου, εκπαιδευτές κι εκπαιδευόμενοι επισκέπτονται 

μουσειακές ιστοσελίδες, ερευνούν το υλικό και μέσα από δομημένες δραστηριότητες αναπτύσσουν δεξιότητες 

απαραίτητες για τη ζωή τους. Παράλληλα, εξοικειώνονται με το μουσείο, οδηγούνται στην ανάπτυξη θετικής στάσης 

απέναντι σ’ αυτό και τη δημιουργία μιας  εποικοδομητικής αλλά και «δια βίου» σχέσης. 

Ενδεικτικές θεματικές: ΤΠΕ, μάθηση και μουσεία-Εκπαιδευτικό ψηφιακό υλικό-Σύνδεση με γνωστικά αντικείμενα-

Ανάπτυξη σεναρίων /δραστηριοτήτων με εφαρμογή στην τάξη. 

Ανάλογες επιμορφωτικές ημερίδες έχουν υλοποιηθεί σε συνεργασία με Σχ. Συμβούλους, Υπεύθυνους Σχολικών 

Δραστηριοτήτων. 

 

 



Υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής στη διδασκαλία των 

ομαδικών αθλημάτων 

Αικατερίνη Αδάμ, π. Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Κορινθίας & Αργολίδας 

Η παρουσίαση επιχειρεί να εντοπίσει εκείνους τους παράγοντες οι οποίοι διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν 

την εφαρμογή μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής προσέγγισης γενικά και ιδιαίτερα στη διδασκαλία των 

ομαδικών αθλημάτων, σύμφωνα με τη διδακτική προσέγγιση “διδασκαλία των παιχνιδιών για κατανόηση” 

(teaching games for understanding). Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής 

τα τελευταία τριάντα χρόνια και συνεχώς αυξάνεται η πεποίθηση των ειδικών της Φυσικής Αγωγής 

παγκοσμίως, με το ενδεχόμενο να ενισχύει τα μαθησιακά αποτελέσματα. Περιγράφει τη συμπεριφορά και 

τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών, όταν έρχονται αντιμέτωποι με μια διαφορετική διδακτική 

προσέγγιση με την οποία δεν είναι εξοικειωμένοι. Αναφέρει δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία, αλλά 

κυρίως την προσωπική εμπειρία καθοδήγησης εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής, η οποία ξεκίνησε με την 

εφαρμογή από δύο εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής και συνεχίστηκε με την 

υποστήριξη των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στις περιφερειακές ενότητες Κορινθίας και Αργολίδας, 

ως σχολική σύμβουλος. 

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί, όταν 

επιχειρούν να εφαρμόσουν την τακτική προσέγγιση στη διδασκαλία των ομαδικών αθλημάτων, προτείνει 

ένα μοντέλο επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, που χρησιμοποιεί την 

ενεργό συνεργατική έρευνα και αποτελείται από τέσσερα στάδια: 1. αξιολόγηση αναγκών, 2. σχεδιασμός, 

3. εφαρμογή και 4. αξιολόγηση. Δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν τη γνώση στο 

δικό τους εκπαιδευτικό περιβάλλον και να αλληλεπιδράσουν με τους άλλους εκπαιδευτικούς. 

Εφαρμόστηκε από αρκετούς εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης στις 

δύο περιφερειακές ενότητες και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής από τις παρατηρήσεις 

των μαθημάτων, τις συνεντεύξεις με τους εκπαιδευτικούς και τις αναλύσεις των σχεδίων μαθημάτων και 

βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών. Τέλος, συζητείται η δυνατότητα επέκτασης  του μοντέλου στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και άλλων ειδικοτήτων. 

 

Διαφωτιστικές περιηγήσεις στα μουσεία της Τριπόλεως και της Τεγέας 

Παύλος-Φώτιος Σκαλτσογιάνης, Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Νομού Αρκαδίας 

Ι. Στόχοι: 

Συνέλαβα την ιδέα της πραγματοποιήσεως περιηγήσεων εθελοντικώς και αμισθί κατά τα Σαββατοκύριακα στα 

Μουσεία της Τριπόλεως (Αρχαιολογικό και Πολεμικό) και της Τεγέας (Αρχαιολογικό) από εκπαιδευτικούς 

φιλολόγους των σχολείων ευθύνης μου στην Τρίπολη και την Τεγέα.  

Στόχοι αυτής της καινοτόμου επιμορφωτικής δράσεως: 

 η επιμόρφωση των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών στο μάθημα της ιστορίας και του πολιτισμού:  Όπως 

είναι ευνόητο, είναι εντελώς διαφορετικό να διδάσκεται κανείς την ιστορία επιφανειακά και σχηματικά 

μέσα από κάποια εγχειρίδια από το να την κατανοεί σε βάθος και ουσιαστικά  ερχόμενος σε επαφή με τα 

ποικίλα τεκμήρια του παρελθόντος.  

 η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η Τρίπολη και η Τεγέα σε επίπεδο ιστορίας από την τοπική  

εκπαιδευτική κοινότητα.  

 η προσφορά προς την τοπική κοινωνία 

 η αύξηση της επισκεψιμότητας σε αυτά τα Μουσεία. 

ΙΙ. Στάδια υλοποιήσεως: 

Σε σχετική βολιδοσκόπηση που πραγματοποίησα διεπίστωσα ότι υπήρχε το σχετικό ενδιαφέρον από πλευράς 

αρκετών συναδέλφων να συμμετάσχουν σε αυτή την καινοτόμο μορφή επιμορφώσεως τους. 

Εν συνεχεία απευθύνθηκα στον Δ/ντή του Πολεμικού Μουσείου Τριπόλεως Σμήναρχο Κο Κ/νο Κρούσκο και στην 

προϊσταμένη της ΕΦ.Α. Αρκαδίας Κα Άννα Καραπαναγιώτου και τους ενημέρωσα σχετικά. Οι ανωτέρω έκαναν 

ασμένως δεκτή την πρότασή μου.  Το ίδιο συνέβη και με την προϊσταμένη αρχή όλων των εμπλεκομένων οι οποίοι 

προφρόνως ενέκριναν αυτή την καινοτόμο επιμορφωτική δράση.      

Εν συνεχεία πραγματοποίησα δύο δειγματικές περιηγήσεις στο Πολεμικό Μουσείο Τριπόλεως τις οποίες 

παρακολούθησαν οι καθηγητές φιλόλογοι των σχολείων ευθύνης μου.  

Η επιμορφωτική δράση πραγματοποιήθηκε κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2017 μόνο στο Πολεμικό 

Μουσείο Τριπόλεως.  

ΙΙΙ. Δυσκολίες: 

Ο λόγος της μη υλοποιήσεώς της ως προς τα Αρχαιολογικά Μουσεία της Τριπόλεως και της Τεγέας οφείλεται στην 

μη ανταπόκριση από πλευράς ΕΦ.Α. Αρκαδίας στο αίτημά μου να συνεργασθώ με κάποιον/α αρχαιολόγο της 

Εφορείας προκειμένου να καταρτίσουμε από κοινού το σχετικό περιηγητικό κείμενο. Η μη ανταπόκριση της ΕΦ.Α. 

Αρκαδίας αποδίδεται στην υποστελέχωση της εν λόγω υπηρεσίας. Εν τούτοις  το ενδιαφέρον της εν λόγω υπηρεσίας 

για την επιτυχή υλοποίηση της εν λόγω δράσεως είναι δεδομένο και προκύπτει και από το γεγονός ότι η προϊσταμένη 

της εφορείας ξενάγησε τους καθηγητές φιλολόγους των σχολείων ευθύνης μου στα αρχαιολογικά Μουσεία τόσο της 

Τριπόλεως όσο και της Τεγέας.   

Θεωρώ ότι τα οφέλη που προέκυψαν από την εν λόγω καινοτόμο επιμορφωτική δράση είναι αξιόλογα και 

εισηγούμαι την υλοποίηση και επέκτασή της και κατά το προσεχές σχολικό έτος.  

 

  

 

 

 

 


