Σημαντικοί Άξονεσ του Μείζονοσ Προγράμματοσ Επιμόρφωςησ Εκπαιδευτικών
1. Δάζκαλορ ωρ Δημιοςπγόρ: Να γίλεηαη ν Δάζθαινο «δεκηνπξγόο» ηεο ύιεο θαη
ηνπ δηδαθηηθνύ ηνπ ζρεδίνπ
i. αμηνπνηώληαο βαζηθό θνξκό πξνηύπσλ θαη αθόκα πεξηζζόηεξν αξρώλ θαη
ζηόρσλ, σο πξνο πεξηερόκελν θαη δεμηόηεηεο, θαη όρη απιά εθαξκόδνληαο
ηα έηνηκα ζρέδηα άιισλ, πνπ έγηλαλ αιινύ, άιινηε, γηα άιινπο,
ii. έηζη ώζηε ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία λα πξνζαξκόδεηαη ζηελ ηδηαηηεξόηεηα
ηνπ πιεζπζκνύ πνπ απεπζύλεηαη θάζε θνξά θαη ζηα λέα δεδνκέλα, όπσο
πξνθύπηνπλ από ην πξόγξακκα ζπνπδώλ, ηελ εμέιημε ηεο επηζηήκεο θαη
ηεο θνηλσλίαο.
iii. Απηό εληζρύεη ηελ δηθή ηνπ θηλεηνπνίεζε θαη αίζζεζε επάξθεηαο, απόιπηα
ζπλδεδεκέλε κε ην θαιό ζπλαίζζεκα θαη ηελ όξεμε γηα δεκηνπξγία.
iv. Γίλεηαη έηζη ν Δάζθαινο πξόηππν αληίζηνηρα θαη γηα ηνπο καζεηέο σο
«δεκηνπξγνύο ηεο γλώζεο» θαη όρη απιά θαηαλαισηέο ηεο….
2. Εςπεία επιλογή εκπαιδεςηικών μεθόδων: Να εληάζζεη ζην ζρεδηαζκό λέεο
εθπαηδεπηηθέο κεζόδνπο(πέξα από ηνλ παιηόηεξν ηξόπν ηεο ‘παξάδνζεο’ αθόκα
θαη ηεο εκπινπηηζκέλεο κε ‘εξσηήζεηο- απαληήζεηο’ θαη ηελ ππνηππώδε εξγαζία
ζε νκάδεο) όπσο π.ρ.: ηνλ ζπλαγσληζκό επηρεηξεκαηνινγίαο (debate), ηα
παηγλίδηα ξόισλ, ή ην νκαδηθό έξγν (project), πνπ πινπνηεί ηελ αξρή «καζαίλνπκε
δξώληαο» θαη θαιιηεξγεί ηόζν ην νκαδηθό πλεύκα όζν θαη ηελ αλάιεςε
πξνζσπηθήο επζύλεο.
3. Ενζωμάηωζη εγκάπζιων δπάζεων: Να ελζσκαηώλεη «εγθάξζηα» ζην δηδαθηηθό
ζρεδηαζκό ηηο δπλαηόηεηεο ησλ Τ.Π.Ε., ηνλ πινύην ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ησλ
ηερλώλ, ηελ επαηζζεζία γηα ην πεξηβάιινλ θαη ην θνηλσληθό ζύλνιν θαη ηε
δηαθύιαμε/αλάπηπμε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο πγείαο.
4. Αξιοποίηζη ηηρ ζσέζηρ και ηηρ ομάδαρ: Να ζθέθηεηαη θαη λα ελεξγεί κε
γλώκνλα ηελ ζεκαζία ησλ ζρέζεσλ ζε όια ηα επίπεδα θαη ηελ θαιιηέξγεηα
αζθαινύο ζπγθηλεζηαθνύ θιίκαηνο θαη νκαδηθνύ ζπλεξγαηηθνύ πλεύκαηνο. Να
κεξηκλά γηα ηελ αλάπηπμε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αμηνπνηεί ηελ αξρή όηη
«Η κάζεζε βαζίδεηαη ζηε ζρέζε κε ην δάζθαιν, κε ηνπο άιινπο καζεηέο ζηελ
νκάδα, κε ηελ ζρέζε ησλ δαζθάισλ κεηαμύ ηνπο ζηελ ζρνιηθή θνηλόηεηα, κε ηελ
ζρέζε ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο θαη κε ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα». «Πξώηα ε
ζρέζε».
5. Καλλιέπγεια ολιζηικήρ πποζέγγιζηρ: Να αλαπηύζζεη ν ίδηνο θαη λα θαιιηεξγεί
ζηα παηδηά όζν ην δπλαηόλ πην «νιηζηηθή πξνζέγγηζε», δηεπξύλνληαο ην
αληηιεπηηθό πεδίν, έηζη ώζηε λα επηηξέπεη...
i. ηε ζεώξεζε θάζε εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο, δξάζεο, επεηζνδίνπ,
ζπκπεξηθνξάο, σο κέξνπο κηαο αιιεινπρίαο γεγνλόησλ θαη εμέιημεο ηεο
δηεξγαζίαο κέζα ζην ρξόλν, π.ρ.
1. ηελ παξνπζία ηνπ καζεηή ζην Δεκνηηθό σο εμέιημε ηεο πξνζρνιηθήο
εκπεηξίαο ηνπ θαη σο πξνζηάδην ηεο πνξείαο ηνπ πξνο ην Γπκλάζην
θαζώο θαη σο κέξνπο ηεο όιεο ηνπ αλαπηπμηαθήο πνξείαο,
2. κηα εθπαηδεπηηθή δξάζε σο βήκα ή θάζε, αλαιόγσο, ελόο
επξύηεξνπ ρξνληθά ζρεδίνπ, ζελαξίνπ, έξγνπ θιπ.,
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3. ηελ ζρνιηθή εκέξα σο κέξνο κηαο επξύηεξεο ρξνληθά δηεξγαζίαο γηα
ην καζεηή αιιά θαη γηα ηνλ εθπαηδεπηηθό, ε νπνία αξρίδεη λσξίο ην
πξσί θαη ηειεηώλεη αξγά ην βξάδπ, Δεπηέξα έσο ην
Σαββαηνθύξηαθν…,
4. ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ‘ρ’ καζεηή πνπ ακθηζβεηεί ή ηνπ άιινπ πνπ
αδξαλεί σο έθθξαζε κίαο επξύηεξεο δηεξγαζίαο πνπ όζν
αλαπηύζζεηαη εκθαλίδεη αλάγθεο γηα επαλαζρεδηαζκό ηεο
δηαδηθαζίαο σο πξνο ξπζκό, πεξηερόκελν, ζύλζεζε νκάδαο θιπ
ii. ηελ δηαζεκαηηθή θαη ζπλαδειθηθή/ζπλεξγαζηαθή πξνζέγγηζε θαηά ηνλ
ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ, θαη
iii. ηελ πνιπεπίπεδε ζεώξεζε θαη αμηνπνίεζε ησλ δηεξγαζηώλ πνπ
εμειίζζνληαη ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο, από ην επίπεδν ηνπ
αηόκνπ (καζεηή, θαζεγεηή, γνληνύ) θαη ηεο νκάδαο (νκάδα εξγαζίαο, ηάμε,
ζύιινγνο δηδαζθόλησλ) κέρξη ην επίπεδν ηεο επξύηεξεο θνηλόηεηαο
(ζρνιείν, γνλείο, δήκνο θιπ.), έηζη ώζηε π.ρ. λα δηεπξπλζεί ε δπλαηόηεηα
θξνληίδαο ηνπ ζπγθηλεζηαθνύ θιίκαηνο ζηελ θάζε ζρνιηθή ηάμε κέζσ ηεο
θξνληίδαο ηνπ αληίζηνηρνπ θιίκαηνο ζε έλα άιιν, πην πξνζηηό επίπεδν,
όπσο, π.ρ., ηεο αλάπηπμεο θαινύ ζπλεξγαζηαθνύ θιίκαηνο ζην ζύιινγν
δηδαζθόλησλ ή ζηελ ζρέζε ζρνιείνπ θαη νηθνγέλεηαο….
6. Αξιοποίηζη ηηρ μικπήρ ομάδαρ ωρ κοπμό: Να ρηίδεη ν Δάζθαινο ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ελαιιαγή ηεο δνπιεηάο κεηαμύ αηόκνπ, κηθξήο νκάδαο
θαη νινκέιεηαο, κε ηξόπν πνπ λα ηξνθνδνηείηαη ην έλα επίπεδν από ην άιιν.
Καιιηέξγεηα ηεο αίζζεζεο θαη ηεο επζύλεο ηνπ «αλήθεηλ» ζε έλα κεγαιύηεξν
θνηλσληθό ζύλνιν.
7. Αξιοποίηζη ηος διαθοπεηικού: Να αλαγλσξίδεη ν Δάζθαινο ηε δηαθνξεηηθόηεηα
/ ηδηαηηεξόηεηα θαη λα αλαπηύζζεη ηξόπνπο γηα λα ηελ αμηνπνηεί ώζηε «όιεο νη
θσλέο» (κέζα ζην άηνκν /νκάδα/θνηλόηεηα) λα αθνύγνληαη κε ζεβαζκό θαη λα
αμηνπνηνύληαη θαη ν θαζέλαο λα βηώλεη ηελ κνλαδηθή ηνπ αμία θαη ρξεζηκόηεηα.
Απηή είλαη βαζηθή αξρή γηα ηελ δεκηνπξγία θαινύ ζπγθηλεζηαθνύ θιίκαηνο.
8. Ανοικηόηηηα ππορ ηην κοινωνία και ηοςρ καιπούρ: Να δηαηεξεί ηελ επαθή ηνπ
θαη λα παξακέλεη αλνηθηόο πξνο ηελ θνηλόηεηα θαη ηελ επηθαηξόηεηα, εληάζζνληαο
ζην ζρεδηαζκό ηα εξεζίζκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ επξύηεξε θαη ηελ ηνπηθή
θνηλσλία θαη αμηνπνηώληαο σο πεγέο, πέξαλ άιισλ, θαη ηνλ πνιηηηζηηθό ή
πεξηβαιινληηθό πινύην ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ηεο ηδηαίηεξεο ζύλζεζεο ηνπ
πιεζπζκνύ ηνπ ζρνιείνπ.
Οη παξαπάλσ άμνλεο ζεκαηνδνηνύλ θεληξηθνύο ζηόρνπο θαη ζπλάκα βαζηθά ζηνηρεία
ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηα παηδηά πξνθεηκέλνπ λα ηα εηνηκάδνπκε θαιύηεξα
γηα ηηο αλάγθεο ηεο λέαο επνρήο, θαζώο θαη αληίζηνηρα γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ. Σηε δεύηεξε πεξίπησζε ε δηαδηθαζία ππνζηεξίδεηαη ζεκαληηθά από
ηηο αξρέο ηελ Εθπαίδεπζεο Ελειίθσλ θαη ηεο Εμ Απνζηάζεσο Εθπαίδεπζεο, όπσο
πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν ηνπ Π. Αλαζηαζηάδε.
Μίλα Πνιέκε-Τνδνύινπ, κέινο ηεο Επηζηεκνληθήο Επηηξνπήο ηνπ Μ.Π.Ε.,
Σπληνλίζηξηα ηεο Οκάδαο Εκπεηξνγλσκόλσλ ησλ Σρέζεσλ
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