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ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ 
 

 

ΕΤΓΕΝΙΑ ΠΕΣΡΙΔΟΤ 

  Καθηγήτρια Μάνατζμεντ, Α.Π.Θ. 

  υντονίστρια, ΕΠ, ΕΑΠ, ΕΚΠ62 

  E-mail: evpet@econ.auth.gr                                                       

                                                       
Τν ζέκα ηεο 3

εο
 εξγαζίαο*  

 
 
Η δηα βίνπ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ν πξνβιεκαηηζκόο πνπ 

εγείξεηαη γύξσ από ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ηαπηόηεηα, ζεκαηνδνηνύλ κηα ζπδήηεζε γηα ηε 
δηαδηθαζία θαζνξηζκνύ θαη επαλαθαζνξηζκνύ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ηηο ζπλζέηνπλ θαη ηηο 
δηακνξθώλνπλ. Σηνλ πξόζθαην λόκν (Ν3848/2010) πξνβιέπεηαη εμάιινπ ε ππνζηήξημε ηνπ 
λενδηνξηδόκελνπ εθπαηδεπηηθνύ κέζσ  δξάζεσλ εηζαγσγηθήο επηκόξθσζεο θαη mentoring, νη  
νπνίεο ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε.  
 

Αθνύ πξνζδηνξίζεηε ηηο έλλνηεο: α) επαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα εθπαηδεπηηθνύ, β) 
επαγγεικαηηθή αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ γ) mentoring,  αλαπηύμηε ηηο απόςεηο ζαο 
αλαθνξηθά κε:  

 

1.  Τν ξόιν ηεο ελδνζρνιηθήο επηκόξθωζεο,  σο κέξνο ηεο εζσηεξηθήο 
εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηε δηακόξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο 
ηαπηόηεηαο θαη  ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη  
 

2. Τν ξόιν πνπ ζα κπνξνύζαλ λα δηαδξακαηίδνπλ νη  κέληνξεο  ζηε δηακόξθσζε ηεο 
επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο θαη  επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ. 
 

Η ζπδήηεζε ησλ πξνϋπνζέζεωλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία όισλ ησλ 
παξαπάλσ ζπληειεζηώλ, ζα  πξέπεη λα απνηειέζεη ηδηαίηεξν θεθάιαην ζηελ αλάιπζή ζαο.  

 
Με ιεζκνλείηε όηη γηα ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο ζαο, πνπ κπνξεί λα έρεη έθηαζε κέρξη 

2500 ιέμεηο, κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε καδί κε ην δηδαθηηθό πιηθό ηνπ ΕΑΠ θαη θάζε 
βηβιηνγξαθηθή πεγή θαη αλαθνξά, πνπ λνκίδεηε όηη ζα ζαο θαλεί ρξήζηκε.  

Η εξγαζία ζα πξέπεη λα έρεη αλαξηεζεί ζηε ζρεηηθή πιαηθόξκα (moodle) ηεο Θεκαηηθήο 
καο Ελόηεηαο κέρξη 19-3-2012.   
 
 Καιή δνπιεηά, 
 
Επγελία Πεηξίδνπ                                                              

 

*Σο θέμα επιμελήθηκε η καθηγήτρια κα Α. Αθανασούλα – Ρέππα, ΕΠ ΕΑΠ. 
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ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ  

 «Ο ξόινο ηεο ελδνζρνιηθήο επηκόξθωζεο θαη ηωλ κεληόξωλ, ζηε 

δηακόξθωζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ, ζηα πιαίζηα  ηεο εζωηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο". 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ    

Μέζα απφ απηή ηελ εξγαζία, ηεο Θεκαηηθήο Δλφηεηαο «Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ 

Μνλάδσλ» ηνπ ΔΑΠ, αθνχ πξψηα πξνζδηνξίζνπκε ηηο έλλνηεο ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζα δνχκε ζε πνην βαζκφ απηέο 

επεξεάδνπλ ηε δηα βίνπ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε.  

Δπίζεο ζα αλαθεξζνχκε ζην mentoring θαη ην ζεκαληηθφ ξφιν ησλ κεληφξσλ 

ζηελ ππνζηήξημε ηνπ λενδηφξηζηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζην βαζκφ πνπ ε ελδνζρνιηθή 

επηκφξθσζε, σο κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζπληειεί ζηνλ  

επαλαθαζνξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο  ησλ εθπαηδεπηηθψλ.   

ηε ζπλέρεηα ζα νξίζνπκε  ηηο έλλνηεο:  Α) επαγγεικαηηθή ηαπηόηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, Β) επαγγεικαηηθή αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνχ θαη Γ) mentoring 

 

Α) Η ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ  

Δθπαηδεπηηθφο «είλαη ην άηνκν εθείλν ην νπνίν αθνινχζεζε έλαλ θιάδν 

ζπνπδψλ ηέηνηνλ ψζηε κε ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο ή κε ηελ 

πηζηνπνίεζή ηνπ, ε δηδαζθαιία λα απνηειεί κία ζπλεζηζκέλε επαγγεικαηηθή 

επηινγή».  (Αλζνπνχινπ . – . 1999, ζει. 189)   
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Ζ απφθαζε λα γίλεη θάπνηνο εθπαηδεπηηθφο είλαη ζπρλά απνηέιεζκα  επηινγήο 

ηνπ ίδηνπ, επεηδή ζεσξεί φηη ε ελαζρφιεζή ηνπ απηή απνηειεί ιεηηνχξγεκα.  

Με δεδνκέλν φηη  νη γλψζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δελ απνθηνχληαη κφλν κε 

πξαθηηθή άζθεζε αιιά θπξίσο κε ηηο ζπνπδέο, ζεσξνχκε φηη ν εθπαηδεπηηθφο είλαη 

πξψηα απφ φια  επαγγεικαηίαο, Υξεηάδεηαη εμεηδίθεπζε γηα λα γίλεη θάπνηνο 

επαγγεικαηίαο θαη  δηαθέξεη απφ ηνλ επηηεδεπκαηία,  επεηδή δηαζέηεη δηαθξηηφ ζψκα 

γλψζεσλ.  

ηελ πξάμε, θπξίσο σο λενδηνξηδφκελνο καζαίλεη λα απνθηά δεμηφηεηεο, αιιά 

θαη ζηελ πνξεία ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ θαξηέξαο εμειίζζεηαη επαγγεικαηηθά, κέζα 

ζηνλ νξγαληζκφ πνπ εληάζζεηαη γηα λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, αθνχ ε 

επαγγεικαηηθή ηαπηφηεηα δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ αιιά ζπλερψο αιιάδεη. 

Ωο επαγγεικαηίαο ν εθπαηδεπηηθφο, παξφιν πνπ γλσξίδεη ηη πξέπεη λα θάλεη,  

δελ κέλεη   κφλν ζηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο αιιά κεηέρεη θαη ν ίδηνο ελεξγά ζηε 

δηακφξθσζε ηεο θνπιηνχξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ  κέζα ζην νπνίν 

εξγάδεηαη.  

Οη εθπαηδεπηηθνί δηαθνξνπνηνχληαη, κεηαμχ άιισλ θαη σο πξνο ηελ βαζηθή 

ηνπο εθπαίδεπζε, ηελ θνηλσληθή ηάμε πνπ πξνέξρνληαη, ην δηαθνξεηηθφ θχιιν θαη 

ηελ εηδηθφηεηα. Αθφκε έρνπλ δηαθνξέο ζηα ρξφληα ππεξεζίαο, ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

επηκνξθψζεηο,  ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο πνπ πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο, θαη 

ηέινο ζηελ δηνηθεηηθή ζέζε πνπ θαηέρνπλ.     

Σειηθά παξά ηηο δηαθνξέο ηνπο απνηεινχλ κηα νκνηνγελή θνηλσληθή 

θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ, πξνζθέξνπλ ην έξγν ηνπο κε ζρεηηθή απηνλνκία θαη έρνπλ 

ελεξγφ ξφιν ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. (Μαπξνγηψξγνο Γ.  2005)  
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Β) Η ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ 

«Ζ επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλδέεηαη κε ηε 

βαζηθή ηνπ εθπαίδεπζε, ηελ ππνδνρή ηνπ ζην ζρνιείν θαη ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζεηείαο». (Μαπξνγηψξγνο Γ. 1999,  ζει. 

100)   

Αο δνχκε ηψξα  πνηα είλαη ηα θξηηήξηα θαη νη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ 

ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηά ηα ηξία θαζνξηζηηθά γηα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ζηάδηα: ηε βαζηθή ηνπ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, ηελ ελζσκάησζή ηνπ 

ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξνζιεθζεί  θαη ηέινο ην 

δηάζηεκα πνπ εξγάδεηαη ζε απηφλ θαη πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ. 

Με δεδνκέλν φηη ε καζεηεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην επάγγεικα αξρίδεη απφ 

ηελ πνιχ λεαξή  ειηθία ηνπ, απφ ηφηε δειαδή πνπ  ζα θνηηήζεη σο καζεηήο γηα 

πξψηε θνξά ζην ζρνιείν, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε 

δηαξθεί νιφθιεξε απηή ηελ πεξίνδν ηεο  δσήο ηνπ, έσο φηνπ  λα απνρσξήζεη απφ ην 

επάγγεικα. Δίλαη κηα δηαδηθαζία ηξφπνπ δσήο θαη  δηα βίνπ κάζεζεο.  

Απηή ηε καζεηεία  έξρεηαη λα ζπκπιεξψζεη θαη λα ζπζηεκαηνπνηήζεη ε 

βαζηθή ηνπ εθπαίδεπζε ε νπνία θαη ζα ηνπ δψζεη,  παξάιιεια κε ην δηαθξηηφ ζψκα 

γλψζεσλ,  ηα ηππηθά πξνζφληα άξα θαη ηε δπλαηφηεηα λα εηζέιζεη ζην επάγγεικα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη λα αζθήζεη απηφ ην ιεηηνχξγεκα.   

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα πξνζιεθζεί θαη ζα πξνζέιζεη γηα λα δηδάζθεη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ,  μεθηλάεη ε πην θξίζηκε θάζε ζηελ θαξηέξα ηνπ. Απφ ηε 

ζσζηή έληαμε ζε απηφλ ηνλ νξγαληζκφ, ηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ ζα 

εμαξηεζεί πφζν απνηειεζκαηηθφο ζα είλαη ζηελ αξρή θαη ηε ζπλέρεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο θαη αλ ζα επηδηψθεη λα βειηηψλεηαη ζπλερψο.  

Ο εθπαηδεπηηθφο,  σο  επαγγεικαηίαο,  δηαζέηεη δηαρξνληθφ ζψκα γλψζεσλ 

πνπ ηνλ θαζηζηά εηδηθφ θαη ηνλ δηαθξίλεη απφ ηνπο άιινπο. Βαζηθφ ηνπ γλψξηζκα 
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είλαη φηη μέξεη ηη λα θάλεη ζε θάζε πεξίπησζε ζηε δνπιεηά ηνπ. Καηέρεη ηνλ ηξφπν 

πνπ ζα εθαξκφζεη ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη ζα ηηο θάλεη δηδαθηηθή πξάμε. 

Με ηελ ζσζηή ππνδνρή ηνπ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ, ηελ αξρηθή 

ππνζηήξημή ηνπ απφ ην δηεπζπληή θαη ην χιινγν δηδαζθφλησλ, ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ζηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε θαη ζηηο δξάζεηο ηνπ  νξγαληζκνχ, κεηέρεη ζηελ 

θνπιηνχξα ηνπ επαγγέικαηνο θαη έηζη απνθηά ήζνο αιιά θαη έζνο. Αθνινπζεί 

δειαδή ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή θνπιηνχξα ηνπ επαγγέικαηνο έρνληαο κηα ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο. Γλσξίδεη πψο λα δξα θαη λα ιεηηνπξγεί κέζα ζηνλ νξγαληζκφ ζηνλ 

νπνίν έρεη εληαρζεί θαη εξγάδεηαη.  

Αλ φια απηά ιεηηνπξγήζνπλ ζσζηά ζην μεθίλεκα ηεο θαξηέξαο ηνπ λένπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ε ζπλέρεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ πνξείαο ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ελζνπζηαζκφ γηα ην επάγγεικα πνπ επέιεμε θαη  ζα έρεη άξηζηα απνηειέζκαηα ζην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν,  αθνχ «ν εθπαηδεπηηθφο φζν πεξηζζφηεξε ηθαλνπνίεζε ζα 

απνιακβάλεη απφ ηελ εξγαζία ηνπ ηφζν πεξηζζφηεξν ζα  απνδίδεη» (Αλζνπνχινπ . 

–  1999 ζει. 219)  

 

Γ) ΣΟ MENTORING  

Έλαο απφ ηνπο ζεζκνχο  πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βνεζήζνπλ θαη λα 

ζηεξίμνπλ ην λέν εθπαηδεπηηθφ, ψζηε λα κπνξέζεη λα εληαρζεί ζσζηά ζηα λέα ηνπ 

θαζήθνληα θαη λα αηζζάλεηαη ηζφηηκν κέινο  κε ηνπο άιινπο, έκπεηξνπο ζπλαδέιθνπο 

ηνπ ζην ζρνιείν πνπ ηνπνζεηείηαη, είλαη θαη ν ζεζκφο ηνπ mentoring. 

O πξσηνδηφξηζηνο εθπαηδεπηηθφο σο αξράξηνο, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ ζα 

παξνπζηαζηεί γηα λα αλαιάβεη θαζήθνληα, έρεη αλάγθε απφ ελεκέξσζε θαη 

ππνζηήξημε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη νκαιά ε έληαμή ηνπ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ.  
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Δπηπξφζζεηα ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη πεξηζζφηεξν 

επηηπρεκέλα κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ηνλ κέληνξα – 

ζχκβνπιν. Ο άλζξσπνο απηφο κπνξεί λα είλαη θάπνηνο ψξηκνο θαη έκπεηξνο 

εθπαηδεπηηθφο ν νπνίνο ζα ζηεξίδεη ζα θαζνδεγεί θαη ζα ζπκβνπιεχεη εληαηηθά ηνλ 

αξράξην, δεκηνπξγψληαο καδί ηνπ κηα δεζηή ζρέζε.  

Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ν λένο εθπαηδεπηηθφο θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαη 

λνηψζεη αζθάιεηα ελψ δελ αηζζάλεηαη κφλνο ζην δχζθνιν έξγν ηνπ, αθνχ έρεη έλα 

δηθφ ηνπ άλζξσπν πνπ ηνλ ζπκπαξαζηέθεηαη.  (Αλζνπνχινπ . -  .  1999, ζει. 50)   

Δδψ ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ην Mentoring, παξφιν πνπ ν κέληνξαο 

ζηεξίδεη θαη ζπκβνπιεχεη ην λέν εθπαηδεπηηθφ,  δελ είλαη κφλν πκβνπιεπηηθή αιιά 

έλαο ζεζκφο κε ζηνηρεία θαζνδήγεζεο, πξνζθνξάο θαη ζηήξημεο ηνπ λένπ 

εθπαηδεπηηθνχ κε βαζηθφ ζηνηρείν ηε δεκηνπξγία κηαο ζπλαδειθηθήο ζρέζεο 

εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ηνπο, ε νπνία ζπρλά έρεη δηα βίνπ δηάξθεηα.  

Έλα άιιν ζηνηρείν θαζνξηζηηθφ γηα λα έρεη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα ν ζεζκφο 

ηνπ κέληνξα είλαη ε πξνυπφζεζε λα έρεη  θαηαιάβεη ν λένο εθπαηδεπηηθφο φηη 

ρξεηάδεηαη ζηήξημε θαη λα κεηέρεη ελεξγά ζε απηή ηε δηαδηθαζία.  

Απηφο είλαη ν ζεζκφο ηνπ Mentoring, έλαο ζεζκφο πνιχ ζεκαληηθφο θαη 

θαζνξηζηηθφο γηα ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ.  ηξαηεγηθφο, γηα ηε 

ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ απηνχ, είλαη ν ξφινο ηνπ δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο, αθνχ απηφο ζα επηιέμεη γηα κέληνξα ην θαηάιιειν άηνκν ην νπνίν ζα 

πξέπεη, πέξα απφ ηελ εκπεηξία πνπ δηαζέηεη, λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλεί 

θαη λα ππνζηεξίδεη ηνλ πξσηνδηνξηδφκελν.  Δμάιινπ αο κελ μερλάκε φηη ε βαζηθή 

δεμηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε  θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ είλαη ε ζσζηή 

επηθνηλσλία θαη ζηηο δχν δηαζηάζεηο ηεο (δηαπξνζσπηθή – νξγαλσηηθή), ηδηαίηεξα 
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θξίζηκε ηφζν γηα ηα απνηειέζκαηα φζν θαη γηα ηελ νκαιή πνξεία ηνπ νξγαληζκνχ. 

(Κνπηνχδεο Μ. 1999, ζει.250)  

Ο λνκνζέηεο, αλαγλσξίδνληαο πφζν ζεκαληηθή θαη θαζνξηζηηθή είλαη γηα ην 

λενδηνξηδφκελν εθπαηδεπηηθφ ε ζηήξημή ηνπ, απφ ηνλ ίδην εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ 

πνπ εληάζζεηαη, γηα ηελ ζσζηή πξνζαξκνγή ηνπ θαη ηε κειινληηθή ηνπ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη εμέιημε, νξίδεη κε ηνλ πξφζθαην λφκν (Ν3848/2010 

Άξζξν 4 παξ. 6) φηη: «Γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ππνζηήξημε ηνπ λενδηνξηδόκελνπ 

εθπαηδεπηηθνύ νξίδεηαη από ηνλ αξκόδην ζρνιηθό ζύκβνπιν ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

δηεπζπληή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ν κέληνξάο ηνπ. Ο κέληνξαο πξέπεη λα έρεη κεγάιε 

εθπαηδεπηηθή θαη δηδαθηηθή εκπεηξία θαη λα ππεξεηεί ωο εθπαηδεπηηθόο ζηελ ίδηα 

ζρνιηθή κνλάδα ή ηελ ίδηα νκάδα ζρνιείωλ». 

 Έηζη ν λενδηνξηδφκελνο εθπαηδεπηηθφο ππεξεηεί δχν ρξφληα σο δφθηκνο, έηζη 

ψζηε λα πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια γηα λα αλαιάβεη θαλνληθά, φηαλ είλαη έηνηκνο, ην 

δηδαθηηθφ θαη παηδαγσγηθφ ηνπ έξγν. Έηζη ζηα πιαίζηα απηήο ηεο πξνεηνηκαζίαο ν 

λένο εθπαηδεπηηθφο ζα είλαη ππφ ηελ επηηήξεζε ηνπ κέληνξα θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

αμηνινγεζεί θαη εθφζνλ έρεη ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα σο εθπαηδεπηηθφο ηφηε ζα 

γίλεη κφληκνο.   

 

1. O ξόινο ηεο ελδνζρνιηθήο επηκόξθωζεο, ωο κέξνο ηεο εζωηεξηθήο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηε δηακόξθωζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηαπηόηεηαο θαη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.   

Δίλαη γεγνλφο φηη «ν εθπαηδεπηηθφο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θηάλεη ζηε ζρνιηθή 

πξάμε ρσξίο λα έρεη ηελ αλαγθαία εκπεηξία, εθνδηαζκέλνο κε κηα θαηάξηηζε πνπ 

απνθηήζεθε καθξηά θαη έμσ απφ ην ζρνιείν».  (Μαπξνεηδήο Γ. – Σχπαο Γ,  2001) 

Βεβαίσο ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ηηο ζεσξεηηθέο γλψζεηο θαη ηα ηππηθά πξνζφληα 

γηα λα δηδάμεη ζηελ ηάμε πνπ ζα αλαιάβεη ππεξεζία. Ζ γλψζε φκσο απηή ρξεηάδεηαη 
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επηθαηξνπνίεζε.  Απηφ κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηελ επηκφξθσζε, ε νπνία κπνξεί λα 

ζπλδεζεί  κε αλαηξνθνδφηεζε κέζσ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο.   

Μέζα ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  νη λένη 

εθπαηδεπηηθνί εθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο ηνπο αιιά παξάιιεια θαη νη ίδηνη 

αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο θαη πξνζιακβάλνπλ λέεο γλψζεηο. Αο κε μερλάκε εμάιινπ  

φηη εδψ έρνπκε λα θάλνπκε κε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ απνηειεί έλαλ 

απφ ηνπο  βαζηθνχο πφξνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Γίλεηαη δειαδή κηα εμεηδίθεπζε πφξσλ 

κέζα ζηελ εξγαζία φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί  αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

απνηεινχλ ην πεξηβάιινλ ηεο εξγαζίαο ηνπο.  

Με ηα δεδνκέλα απηά ν ζρεδηαζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κέζα ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα ζα πξέπεη λα απνηειεί βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα ηεο  εζσηεξηθήο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο.  

Μεηαμχ ησλ άιισλ κεζφδσλ θαη ζεζκψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνλ βνεζνχλ ζηε δηακφξθσζε ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπ ηαπηφηεηαο είλαη θαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο, κία απφ ηηο 

νπνίεο είλαη θαη ε  εηζαγσγηθή επηκφξθσζε γηα ηνπο λενδηφξηζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

φπσο πξνβιέπεηαη θαη απφ ην  Ν 3848/2010 ζην άξζξν 4, παξ. 5.  

 

ε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε, ε νπνία είλαη 

επέιηθηε θαη απνθεληξσκέλε, κπνξεί λα ζπκβάιεη  ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ,   ιεηηνπξγψληαο ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ εηζαγσγηθή θαη ηηο άιιεο 

κνξθέο επηκφξθσζεο, εθφζνλ «ην ζρνιείν πξνζθέξεη πνιιέο δπλαηόηεηεο 

επηκόξθωζεο κέζα από δηαδηθαζίεο απηνπξνζδηνξηζκνύ θαη απηνξξύζκηζεο» 

(Μαπξνγηψξγνο Γ. 1982 ζει.  97)  

Ση ζεκαίλεη φκσο  ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε; «Δίλαη ε επηκόξθωζε πνπ 

γίλεηαη κέζα ζην ζρνιείν θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν αηνκηθό ή ζπιινγηθό’. 

(Εεζηκνπνύινπ Αζ. 2002) 
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Ζ επηθαηξνπνίεζε ζηελ επηκφξθσζε δελ αθνξά κφλν ηε λέα γλψζε. Ζ ζεκαζία ηεο 

επηκφξθσζεο ζηελ εθπαίδεπζε είλαη ε επηθνηλσλία θαη ε αλαηξνθνδφηεζε κέζα απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ ζηελ  νκάδα.  

Δίλαη κηα βαζηθή αξρή γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ζα πξέπεη απηφ  

ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο ησλ 

ελήιηθσλ - εθπαηδεπηηθψλ αθνχ απεπζχλεηαη ζε απηνχο.  Μέζα απφ ηε ζπλεξγαζία 

ησλ επηκνξθνχκελσλ  ζα γίλεηαη πεξηζζφηεξν αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη φρη 

πξνζθνξά λέαο γλψζε φπσο γηλφηαλ ζηηο βαζηθέο ζπνπδέο ζην παλεπηζηήκην.   

Μηα πξφηαζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε θαζηέξσζε ηεο ηαθηηθήο παηδαγσγηθήο 

ζπλάληεζεο θάζε εβδνκάδαο, αθνχ πξψηα αληρλεχζνπκε πνηα ζέκαηα απαζρνινχλ 

θαη ελδηαθέξνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ, ηη λέν ζέινπλ λα κάζνπλ νη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ζεσξνχλ νη ίδηνη φηη ην ρξεηάδνληαη.   

Σν θιεηδί γηα λα πεηχρνπλ νη ζηφρνη ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα ζηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε είλαη ην αληηθείκελν ηεο 

επηκφξθσζεο λα κελ ην δνχκε ζηελά κε ηα γλσζηηθά αληηθείκελα. Σν νπζηψδεο είλαη 

ε αλάγθε γηα επαλαηξνθνδφηεζε θαη ε αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη θαιψλ πξαθηηθψλ.  

       Δπηζεκαίλνπκε ζην ζεκείν απηφ, φηη ε βαζηθή δεμηφηεηα ζηελ εθπαίδεπζε είλαη 

ε ζσζηή επηθνηλσλία θαη απηή ζα πξέπεη λα πξνάγεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε.  

Σέινο λα ζπκπιεξψζνπκε φηη ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε, γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή πξέπεη λα γίλεηαη ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο άιιεο κνξθέο ηεο 

επηκφξθσζεο.  
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ην ζεκείν απηφ ζα ηνλίζνπκε, αθφκε κία θνξά, φηη ηελ επζχλε θαη ην 

ζεζκηθφ ξφιν γηα ην ζπληνληζκφ  γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηεο 

ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο  ηνλ έρεη θαη εδψ ν δηεπζπληήο ηεο ζρνιηθή κνλάδαο.  

Έηζη αλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ ππάξρεη ε ζσζηή θνπιηνχξα θαη νη 

εθπαηδεπηηθνί ιεηηνπξγνχλ ζε θιίκα ζπλαδειθηθφηεηαο θαη αλαδήηεζεο επθαηξηψλ 

γηα επηκφξθσζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ξφινπ ηνπο,  ηφηε είλαη βέβαην φηη ε 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα πξνσζεί ηελ αλαβάζκηζε ηεο   επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο θαη 

πξνάγεη  ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.  

 
 

2. Ο ξόινο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα δηαδξακαηίδνπλ νη  κέληνξεο  ζηε δηακόξθωζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηόηεηαο θαη  ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ.  

Ο ηξφπνο πνπ εληάζζεηαη ζε έλα ζρνιείν ν λένο εθπαηδεπηηθφο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηδάμεη θαη λα πξνζθέξεη γεληθφηεξα ηηο ππεξεζίεο ηνπ, είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ηε 

ζσζηή πξνζαξκνγή ηνπ θαη ηε κεηέπεηηα επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ζηαδηνδξνκία 

ηνπ.  

Αλ δελ ππάξρεη νξγαλσκέλε ππνδνρή θαη ζηήξημε είλαη πνιχ πηζαλφ, ν 

παξαπάλσ εθπαηδεπηηθφο, λα ζπλαληήζεη πνιιέο δπζθνιίεο. Αδπλαηψληαο λα ηηο 

μεπεξάζεη κφλνο ηνπ ην απνηέιεζκα  ζα είλαη απνγνεηεπηηθφ, επεξεάδνληάο κε 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ηφζν ηνλ ίδην ζηελ θαξηέξα ηνπ, φζν θαη ηα απνηειέζκαηα ζηo 

ζρνιείν ηνπ θαη γεληθφηεξα ζηελ εθπαίδεπζε.  

Δδψ αθξηβψο είλαη απαξαίηεηε ε νξγαλσκέλε παξέκβαζε ησλ κεληφξσλ νη 

νπνίνη, παξεκβαίλνληαο  κε ην ζπκβνπιεπηηθφ θαη ππνζηεξηθηηθφ ηνπο ξφιν, 

κπνξνχλ  λα πξνιάβνπλ ηα αξλεηηθά απηά απνηειέζκαηα θαη λα ζπκβάινπλ ζεηηθά 

ζηε ζσζηή πξνζαξκνγή, ζηε ζηήξημε ηνπ λένπ εθπαηδεπηηθνχ, ζηελ ελίζρπζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε.   
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Αο δνχκε ζηε ζπλέρεηα ηη είλαη  κέληνξαο θαη πνηα κπνξεί λα είλαη ηα 

θαηάιιεια πξφζσπα γηα λα αλαιάβνπλ απηφ ηνλ ηφζν ζεκαληηθφ αιιά θαη 

επαίζζεην ξφιν ζην ζεζκφ ηνπ mentoring.  

Μέληνξαο είλαη έλαο ζχκβνπινο πνπ εξγάδεηαη ζηελ ίδηα εθπαηδεπηηθή 

κνλάδα, έρεη  ηζφηηκε ζρέζε κε ην λέν εθπαηδεπηηθφ θαη δηαζέηεη, θαηά θνηλή 

απνδνρή, κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία.  

Ωο πξνο ηε ζέζε ηνπ ζηελ ηεξαξρία, θαιφ είλαη ν κέληνξαο λα κελ είλαη 

δηνηθεηηθά αλψηεξνο απφ ηνλ λέν εθπαηδεπηηθφ επεηδή ε ζρέζε πξντζηακέλνπ θαη 

πθηζηακέλνπ αιιάδεη ηε δπλακηθή ζηελ επηθνηλσλία θαη επεξεάδεη ηε κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε. Δίλαη δεδνκέλν φηη ν κέληνξαο γηα λα δηαζέηεη δηδαθηηθή εκπεηξία είλαη 

αξραηφηεξνο ζηελ ππεξεζία, απηφ φκσο δελ ζα πξέπεη ηνλ δηαθξίλεη σο αλψηεξν.  

Ο κέληνξαο ζα ζηεξίμεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηφζν ζηε δηακφξθσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο φζν θαη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε. Απηά ηα 

δχν ραξαθηεξηζηηθά είλαη πξνυπνζέζεηο απαξαίηεηεο θαη θαζνξηζηηθέο,  πξνθεηκέλνπ 

ν λένο εθπαηδεπηηθφο λα δηαηεξήζεη ακείσην θαη δεκηνπξγηθφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα 

ην επάγγεικα πνπ έρεη επηιέμεη.   

Με ηε ζπλεξγαζία ηελ θαιή ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη επηθνηλσλίαο πνπ ζα 

δεκηνπξγήζεη ν λενδηνξηδφκελνο κε ην κέληνξά ηνπ δελ ζα αθεζεί ζηε κνλαμηά ηεο 

ζρνιηθήο αίζνπζαο. Αληίζεηα κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ έκπεηξν 

εθπαηδεπηηθφ ζα αμηνπνηήζεη ηηο θαιέο πξαθηηθέο θαη βαζκηαία ζα απνθηήζεη θαη ν 

λένο εθπαηδεπηηθφο ηε δηθή ηνπ ζσζηή κεζνδνινγία έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ζηαζεί 

ζηηο δηθέο ηνπ δπλάκεηο θαη λα γίλεη έλαο απνηειεζκαηηθφο εθπαηδεπηηθφο.  

ηε ζπλέρεηα, αθνχ απνθηήζεη γλψζεηο δεμηφηεηεο θαη εκπεηξίεο, ζα έρεη 

πιένλ ελζσκαησζεί  ζηελ θνπιηνχξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ. Ζ επηηπρεκέλε 

ηνπ πνξεία, παξάιιεια κε  ηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε θαη κε ηελ αλαγλψξηζε θχξνπο 
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πνπ ζα απνιακβάλεη, ζα είλαη  ηζρπξφ θίλεηξν γηα ζπλερίζεη λα δξα θαη λα ιεηηνπξγεί 

κε απηφ ηνλ ηξφπν βειηηψλνληαο έηζη ζπλερψο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε.   

 

ΔΠΙΛΟΓΟ 

πκπεξαζκαηηθά κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ηφζν ην κέληνξηλγθ  φζν 

θαη ε ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε είλαη απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο 

δηακφξθσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο  ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηεο δηα βίνπ 

επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο.  

Πξνυπφζεζε γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ  ζσζηά απηνί νη ζεζκνί θαη λα έρνπλ  ηα 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα, είλαη λα εθαξκφδνληαη ζπλδπαζηηθά κεηαμχ ηνπο κέζα ζε 

έλαλ εθπαηδεπηηθφ νξγαληζκφ πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη ε θνπιηνχξα  λα πξνάγεη ηηο 

πξαθηηθέο απηέο, κέζα ζε θιίκα πνπ λα εκπλέεη θαη λα ελζαξξχλεη ηελ αλαβάζκηζε 

ηνπ  εθπαηδεπηηθνχ.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

  

Αζαλαζνχια - Ρέππα Α., -. Αλζνπνχινπ, . Καηζνπιάθεο, Γ. Μαπξνγηψξγνο, 

(1999) Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδωλ Σφκ. Β΄, Γηαρείξηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

ζην .- . Αλζνπνχινπ 

  

Αζαλαζνχια - Ρέππα Α., -. Αλζνπνχινπ, . Καηζνπιάθεο, Γ. Μαπξνγηψξγνο, 

(1999) Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθψλ Μνλάδσλ Σφκ. Β΄  Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη 

επηκνξθσηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα, ζην Μαπξνγηψξγνο Γ. 1999   

 

Αζαλαζνχια - Ρέππα Α., -. Αλζνπνχινπ, . Καηζνπιάθεο, Γ. Μαπξνγηψξγνο, 

(1999) Γηνίθεζε Δθπαηδεπηηθώλ Μνλάδωλ Σφκ. Β΄ Σπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε θαη 

παξαθίλεζε εθπαηδεπηηθνύ πξνζωπηθνύ, ζην .- . Αλζνπνχινπ  

 

Εακπέηα Δ. (5-2-2012)  Δηζήγεζε θαηά ηελ  3
ε
 Ο   «ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ» ΔΚΠ62 «ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» 

ΔΑΠ/Αζήλα  

 

Κνπηνχδεο Μ.  (1999). Γεληθέο αξρέο κάλαηδκελη, ηνπξηζηηθή λνκνζεζία & νξγάλωζε 

εξγνδνηηθώλ θαη ζπιινγηθώλ θνξέωλ, ηφκνο Α’ Γεληθέο αξρέο κάλαηδκελη Πάηξα, 

Δ.Α.Π. 
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 Μαπξνγηψξγνο Γ. 1982, εηζήγεζε κε ζέκα:  «Μνξθέο επηκόξθωζεο θαη ζύλδεζή ηνπο 

κε ηε βαζηθή εθπαίδεπζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ», ζην: Ζ επηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ: 

νη κνξθέο ηεο θαη ην θνηλωληθνπνιηηθό πιαίζην. Παξάιιεια θείκελα γηα ηε ζεκαηηθή 

ελφηεηα ΔΚΠ 62, ΔΑΠ 2011 

 

Πεγέο 

 1 Μαπξνγηψξγνο Γ. Πνιηηηθέο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ: 

ζπλέρεηα, αζπλέρεηα θαη αληηθάζεηο Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 6-8.10.2005  

Αλάθηεζε 7/3/2012  απφ World Wide Web 

http://edu.pep.uoi.gr/gmavrog/pol_ep_anapt.htm    

 

2 Μαπξνεηδήο Γ, Σχπαο Γ,
 *
 (Παηδαγωγηθό Ηλζηηηνύην)  

Δπηκόξθωζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ: Τερληθή θαη κεζνδνινγία επηκνξθωηηθώλ 

ζεκηλαξίωλ (ζε ζρέζε κε ην Νόκν 1566/85) Υπνβνιή άξζξνπ, 23 Ηνπιίνπ 2001  

Αλάθηεζε 3/3/2012  απφ World Wide Web                                                                      

www.pi-schools.gr/.../13%20mauroeidis%20typas%20147-154.doc 

 

 3  Εεζηκνπνχινπ Αζ. «Πξνγξάκκαηα επηκόξθωζεο εθπαηδεπηηθώλ γηα ηε 

δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε: ε ειιεληθή εκπεηξία ωο πξνο ην πιαίζην δηεμαγωγήο - Ζ 

ελδνζρνιηθή επηκόξθωζε»  

Αλάθηεζε 2/3/2012  απφ World Wide Web                                                                       

http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/praktika/zisimopoyloy.ht

m  
 

εκείωζε: φινη νη Νφκνη, νη Δγθχθιηνη θαη νη απνθάζεηο, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, είλαη δηαζέζηκνη ζε Ζιεθηξνληθή κνξθή ζην δηθηπαθφ ηφπν: 

http://www.alfavita.gr/index.php  (5/3/2012)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

http://edu.pep.uoi.gr/gmavrog/pol_ep_anapt.htm
http://www.pi-schools.gr/.../13%20mauroeidis%20typas%20147-154.doc
http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/praktika/zisimopoyloy.htm
http://www.elemedu.upatras.gr/eriande/synedria/synedrio2/praktika/zisimopoyloy.htm
http://www.alfavita.gr/index.php
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Έληππν Υπνβνιήο – Αμηνιόγεζεο ΓΕ 
  
O θνηηεηήο ζπκπιεξώλεη ηελ ελόηεηα «Υπνβνιή Δξγαζίαο» θαη απνζηέιιεη ην έληππν ζε δύν κε 

ζπξξακκέλα αληίγξαθα (ή ειεθηξνληθά) ζηνλ Καζεγεηή-Σύκβνπιν. Ο Καζεγεηήο-Σύκβνπινο 

ζπκπιεξώλεη ηελ ελόηεηα «Αμηνιόγεζε Δξγαζίαο» θαη ζηα δύν αληίγξαθα θαη επηζηξέθεη ην έλα ζην 

θνηηεηή καδί κε ηα ζρόιηα επί ηεο ΓΔ, ελώ θξαηά ην άιιν γηα ην αξρείν ηνπ καδί κε ην γξαπηό ζεκείωκα 

ηνπ Σπληνληζηή, εάλ έρεη δνζεί παξάηαζε. 

Σε πεξίπηωζε ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ηνπ παξόληνο εληύπνπ, ην όλνκα ηνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ ζα 

πξέπεη λα γξάθεηαη ππνρξεωηηθά κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο θαη λα αθνινπζεί ηελ θωδηθνπνίεζε ηνπ 

παξαδείγκαηνο: Π.ρ., ην όλνκα ηνπ αξρείνπ γηα ηε 2ε ΓΔ ηνπ θνηηεηή ΗΩΑΝΝΟΥ ζηε ΓΔΟ13 ζα πξέπεη 

λα γξαθεί: «ioannou_ge2_deo13.doc».  

 

 

 

ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΡΓΑΙΑ  

Ολνκαηεπψλπκν 

θνηηεηή 

Ζξαθιήο Παιεάο 

 

Κωδηθό

οΘΔ 

 

 ΔΚΠ62 

 Ολνκαηεπψλπκν Καζεγεηή -

χκβνπινπ 

 

Δχε Εακπέηα 

 

Κωδηθόο

Σκήκαηνο 

 

 ΑΘΖ-3 

 Καηαιεθηηθή εκεξνκελία 

παξαιαβήο ζχκθσλα κε ην αθ. 

εκεξνιφγην (εκέξα Τξίηε) 

 
20 Μαξηίνπ 2012,            

11:59 κκ 
 

Αθ. Έηνο 2011-2012  
Ζκεξνκελία απνζηνιήο ΓΔ απφ ην 

θνηηεηή 

10/3/2012 

 

α/α ΓΔ       3
ε
   Δπηζπλάπηεηαη (ζε πεξίπηωζε πνπ 

έρεη δεηεζεί) ε άδεηα παξάηαζεο 

απφ ην πληνληζηή; 

  

       ΟΥΗ  

 
Υπεύθυνη Δήλωση Φοιτητή: Βεβαηώλω όηη είκαη ζπγγξαθέαο απηήο ηεο εξγαζίαο θαη όηη θάζε βνήζεηα 

ηελ νπνία είρα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο είλαη πιήξωο αλαγλωξηζκέλε θαη αλαθέξεηαη ζηελ εξγαζία. 

Δπίζεο έρω αλαθέξεη ηηο όπνηεο πεγέο από ηηο νπνίεο έθαλα ρξήζε δεδνκέλωλ, ηδεώλ ή ιέμεωλ, είηε 

απηέο αλαθέξνληαη αθξηβώο είηε παξαθξαζκέλεο. Δπίζεο βεβαηώλω όηη απηή ε εξγαζία πξνεηνηκάζηεθε 

από εκέλα πξνζωπηθά εηδηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε Θεκαηηθή Δλόηεηα.. 

____________________________________________________________________ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΡΓΑΙΑ 

Ζκεξνκελία παξαιαβήο ΓΔ απφ ην θνηηεηή    

Ζκεξνκελία απνζηνιήο ζρνιίσλ ζην θνηηεηή  

Βαζκνινγία (αξηζκεηηθά, νινγξάθωο)   

 

___________________________________________________________________ 

    Τπνγξαθή     Τπνγξαθή 

     Φνηηεηή     Καζεγεηή-πκβνύινπ 

 

 

Ζξαθιήο Παιεάο                                            Δχε Εακπέηα 

 


