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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
Νέες κατευθύνσεις στη γνώση  

π.χ.«να κάνει» αντί «να ξέρει»,  
ευέλικτη (flexible), αυτο-ρύθμιση 

 (Yates & Young, 2010) 

Ποικιλομορφία και επιλογές 
 (σχολείου, μαθημάτων) 

Επικέντρωση στα αποτελέσματα 
 (λογοδοσία, δημοσιοποίηση) 

Αυξημένη αυτονομία στα σχολεία,  
αποκέντρωση, συμμετοχικότητα,  

Αξιοποίηση τεχνολογίας  
 

 
 

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ 
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
(Συνθήκη Μάαστριχτ,  

Λισσαβόνας,  
«ΕΚ 2020») 

Παιδεία υψηλού επιπέδου,  
ευέλικτη, 

 τυπική, μη τυπική και άτυπη 
αποτελεσματική, 

ανοιχτή,  
δια βίου μάθηση, 
 καινοτόμος και 
 δημιουργική 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(Ν. 1566/85, , «Νέο Σχολείο: Πρώτα ο 

μαθητής» Ν. 3879/2010: Ανάπτυξη της Δια βίου Μάθησης)  
Η εκπαίδευση εκσυγχρονίζεται, εμπλουτίζεται και επεκτείνεται  
    (νέες τεχνολογίες, εργαστήρια, εκπαιδευτικά προγράμματα,  

δια βίου, ποικιλόμορφη, πολυεπίπεδη 



           ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ   

(ΚΑΙ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ) 

       ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

  (επιμορφωτική δράση) 



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  
ΓΝΩΣΗΣ 

(παγκοσμιοποίηση, 
ανάπτυξη ΤΠΕ,  

         διάδοση επιστημών  
και τεχνολογιών) 

 
 

Εκπαιδευτικές  
αλλαγές 

εκπαίδευση ενηλίκων, 
 επαναλαμβανόμενη και  

συνεχιζόμενη 
μεταβαλλόμενη κατάσταση  

γνώσης,  
μαθητοκεντρική, 

 ελαστικό πρόγραμμα σπουδών,  
εξ’ αποστάσεως, μάθηση 

 
 (Jarvis 2007) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 
Αλλαγές στο «τι διδάσκεται» 

(Έξω-εκπαιδευτικές εμπειρίες, Γνώση παραγωγική  
για τη ζωή τους, «γενικές δεξιότητες», «δεξιότητες σκέψης»,  

«επίλυσης προβλημάτων» κ.α  
 και  «πώς διδάσκεται» 

(Πρακτικές, Αυθεντικές, Συνεργατικές μέθοδοι κ.α.) 



Αναδυόμενο περιβάλλον επαγγελματικής 
ανάπτυξης εκπαιδευτικού: 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Συνεχή 
προσωπική και 
επαγγελματική 
υποστήριξη 

Παροχή εξατομικευμένων 
ευκαιριών μάθησης 
(«individualised learning opportunities»)  
ενσωματωμένων στη 
συνολική ανάπτυξη του 
σχολείου 

Συνεργατικές μορφές 
επιμόρφωσης 

Κοινωνικές 
ευκαιρίες 
δικτύωσης 
π.χ. η δράση 
eTwinning 
της ΕΕ Χρήση των ανοικτών 

εκπαιδευτικών πόρων 
(ιδιαίτερα σε συνθήκες με 
αυστηρά περιορισμένους 
προϋπολογισμούς) 

Αυτόνομη  
δια βίου 

επαγγελματική 
εξέλιξη 

Ευέλικτοι  
οδοί 

μάθησης 



 
Θεσμικά κείμενα ΕΕ 

«Άνοιγμα της εκπαίδευσης» (2013) & Γνωμοδότηση της Επιτροπής 
των Περιφερειών (2014)  & “The Future of the Teaching Profession” 

(ETUCE)  
 ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ 

 ανοικτά πλαίσια επιμόρφωσης 
 αξιοποίηση των  ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων (open 

educational resources — OER 
 να επανεξετάσουν τις οργανωτικές τους στρατηγικές  
 να μετατρέψουν τα ιδρύματα «από κλειστές αποθήκες 

γνώσεων σε διασυνδεδεμένες μαθησιακές κοινότητες» 
 δίκτυα εθελοντών διδασκόντων, ψηφιακών κοινοτήτων 

που θα στηρίξουν την επαγγελματική ανάπτυξη των 
διδασκόντων 
 

«Οι ανοικτές τεχνολογίες επιτρέπουν σε Όλα τα 
άτομα να μαθαίνουν, Οπουδήποτε, Οποτεδήποτε μέσω 
Οποιασδήποτε συσκευής, με την υποστήριξη των 
Οποιωνδήποτε». 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 



Παραδείγματα προς μίμηση… 

 πλατφόρμας ηλεκτρονικής αδελφοποίησης 
e-twinning, με πάνω από 200.000 
εγγεγραμμένους χρήστες 

 κοινότητα SCIENTIX για την διδασκαλία 
επιστημονικών μαθημάτων 

 European Schoolnet Academy 
 OpenupEd, one of the largest MOOC 

providers for higher education, the only 
pan-European MOOC initiative.  

   (It was launched in April 2013 by EADTU in 
collaboration with the European Commission) 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

http://www.scientix.eu/web/guest
http://www.europeanschoolnetacademy.eu/
http://openuped.eu/


Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
αλλάζει ως προς τον…  

Τόπο 
Τρόπο 
Χρόνο 
 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 



 
 

Θεσμικά κείμενα για Σχολικούς Συμβούλους 
ΦΕΚ 1340/2002 

 ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 έχουν την ευθύνη της επιστημονικής και 

παιδαγωγικής καθοδήγησης και υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών 

 Διαχειρίζεται στον τομέα της ευθύνης του την 
εκπαιδευτική πολιτική 

 Υποστηρίζει την εφαρμογή των εκπαιδευτικών 
καινοτομιών 

 Ενθαρρύνει την εφαρμογή νέων αποτελεσματικότερων 
μεθόδων διδασκαλίας, καθώς και τη χρήση σύγχρονων 
μέσων της εκπαιδευτικής τεχνολογίας εξασφαλίζοντας 
προϋποθέσεις εξοικείωσης 

 Συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς, ατομικά ή 
ομαδικά, με σκοπό την ομαλή πορεία της 
παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 



Έρευνες για την επιμόρφωση στην 
Ελλάδα 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Ανάγκη 
συνεχούς 

επιμόρφωσης 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

Τα θέματα 
 διευρύνονται  

Εξειδικευμένοι 
επιστήμονες  & 

πανεπιστημιακοί 
καθηγητές  

Πίεση από 
άλλες 

υποχρεώσεις  

Προσωπική 
μελέτη  

Οικονομική ενίσχυση  

Μεικτό 
σύστημα  

Ενεργό συμμετοχή 
των εκπαιδευτικών  

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ  

 
 απουσία χρονικού 

ορίου 
 δυνατότητα 

επιμόρφωσης 
χωρίς μετακίνηση 

 ελευθερία 
επιλογής υλικού 

 ανταλλαγή ιδεών 
 άμεση επίλυση 

αποριών 
 ανάληψη 

πρωτοβουλιών 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Θεσμικά 
κείμενα  

ΕΕ, OECD 

Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο 

Καθήκοντα Σχ. 
Συμβούλων 

 

Αναδύονται  

νέες μορφές 

επιμόρφωσης  

ΕΡΕΥΝΕΣ 

Αυξημένα ποσοστά 
αναποτελεσματικότητα
ς των επιμορφωτικών 
δράσεων και δυσκολίες 

παρακολούθησης 

Τεχνολογία 

Οικονομική 
κρίση 

Τριτοβάθμια 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

«Η ώρα για δράση είναι τώρα» 
  
(The time to act is now) 
 
                         ΕΕ, 2012 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Ο Σχολικός Σύμβουλος 
σε τοπικό επίπεδο 
(Νομός αρμοδιότητας) 
να συστήσει μια 
ηλεκτρονική κοινότητα 
(ανά ειδικότητα) με 
συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών σε 
προαιρετικό επίπεδο  

Μαθήματα, 
διαλέξεις, 
ομιλίες  

Συνεχής 
στήριξη από 

Σύμβουλο αλλά  
και από 

εξειδικευμένους 
επιστήμονες  

Εικονική 
τάξη 

Καλές 
πρακτικές 

Συνεργασία  
συνεχής με το 
Σύμβουλο όσο 
και με άλλους 
συναδέλφους 

Εκπαιδευτικό 
υλικό για τα 
μαθήματά   

Σύνδεση 
εκπαιδευτικού  με 
Πανεπιστήμια, 

εκδότες, 
συγγραφείς κ.α. 

Υποστήριξη 
και 

καθοδήγηση 



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

Ο εκπαιδευτικός θα έχει «δια βίου» 
δυνατότητες 
 
εκπαίδευσης 
ενημέρωσης 
συνεργατικής μάθησης 
εποικοδομητικής ανατροφοδότησης  
ισότιμες ευκαιρίες επαγγελματικής 
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς λόγω 
προβλημάτων (οικονομικών, ασθένειας, 
ανατροφής τέκνων, μετακίνησης κ.α.) 



Προβληματισμοί για το μέλλον 
    Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ήταν πάντα ένα 

επάγγελμα δια βίου μάθησης (τυπικής και άτυπης) → 
σήμερα δέχεται ιδιαίτερα έντονες πιέσεις προς αυτήν την 
κατεύθυνση που επηρεάζει  

    την ταυτότητά του, την ποιότητα της επιμόρφωσης του  
και γενικότερα την εξέλιξη της τυπικής εκπαίδευσης  

 
 
→ Μονομέρεια, ποιότητα του υλικού, τη διαθεσιμότητα των 

εκπαιδευτικών, την υψηλή εξατομίκευση της επιμόρφωσης, 
την ποιότητα των διαδικτυακών επαγγελματικών σχέσεων 

 
→ Βραχείας διάρκειας προγράμματα που μπορούν εύκολα να 

οργανωθούν, ν’ αναπτυχθούν, ν’ αντικατασταθούν και να 
πετύχουν την «εκπαιδευσιμότητα» (trainability) για την 
αντιμετώπιση των συνεχώς  νέων απαιτήσεων της αγοράς  

      (Beck, 2002) 
 



 
 
 
 

 

→ Η αυτονομία  και η ευθύνη του (accountability) για τα 
αποτελέσματα του σχολείου και της προσωπικής του 
ανάπτυξης  → αποποίηση ευθυνών από το Κράτος → 
εξατομικευμένες λύσεις επιμόρφωσης → ανταγωνιστική 
πρακτική σχολείων και διδασκόντων → σχολεία και 
εκπαιδευτικοί δύο ταχυτήτων υπακούοντας περισσότερο   
στους νόμους και στις ανάγκες της αγοράς  

 
→ Αποδυνάμωση του κλάδου των εκπαιδευτικών  → 

εξατομικευμένη προσέγγιση της επιμόρφωσης, αδυναμία 
διεκδίκησης βελτίωσης των συνθηκών εργασίας και 
επιμόρφωσης 
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