
 

 

 

 

 

Πρόγραμμα Επιμόρφωςησ Εκπαιδευτικών 

Συντονιςμόσ προγράμματοσ: Αλεξάνδρα Βαςιλείου, Ph.D. 

Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικών, μζςα από μια βακφτερθ κατανόθςθ του ρόλου 

τουσ μζςα ςτο ςχολικό ςφςτθμα, και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ και θγεςίασ. Η προςωπικι δουλειά του 

κακενόσ και τθσ κακεμιάσ μασ δεν αρκεί για να γίνουν οι απαραίτθτεσ αλλαγζσ ςτθν εκπαίδευςθ. Οι αλλαγζσ που 

απαιτοφνται είναι πολιτικζσ, εκπαιδευτικζσ, οικονομικζσ και κοινωνικζσ. Η προςωπικι δουλειά, δεν είναι, παρά το 

πρώτο βιμα. 

Το πρόγραμμα εφαρμόηεται με ομάδεσ εκπαιδευτικών τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ξεκινά 

με ζνα ειςαγωγικό ςεμινάριο, και ςυνεχίηεται με δουλειά ςτθν ολομζλεια και δουλειά ςε μικρζσ ομάδεσ ομότιμων 

(peer groups), αξιοποιώντασ το εγχειρίδιο ‘Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών’ των Lukas Hohler και Joe Goodbread. Οι 

ςυναντιςεισ τθσ ολομζλειασ γίνονται με τθ ςτιριξθ εκπαιδευτών / ςυντονιςτών. Το πρόγραμμα ολοκλθρώνεται 

περίπου οκτώ μινεσ μετά το ειςαγωγικό ςεμινάριο, με μια μζρα ενςωμάτωςθσ και αξιολόγθςθσ. 

Το πρόγραμμα επιμόρφωςθσ βαςίηεται ςτθν επικυμία μασ να ςυμβάλλουμε ςτθ ςτιριξθ των εκπαιδευτικών και 

ςτθν ενδυνάμωςθ του ρόλου τουσ. Σαν μεκοδολογικό πλαίςιο αξιοποιοφμε το Process Work (Ψυχολογία με 

Προςανατολιςμό ςτθ Διεργαςία). Το πρόγραμμα παρζχει τεχνικζσ και πρακτικζσ αςκιςεισ που ενδυναμώνουν τουσ 

εκπαιδευτικοφσ να ανταπεξζρχονται ςτισ εντάςεισ και τισ απαιτιςεισ που αντιμετωπίηουν κακθμερινά ςτο ςχολείο. 

Η αξιολόγθςθ του προγράμματοσ από εκπαιδευτικοφσ ζχει δείξει ότι ςυμβάλλει ςτο να αποκτιςουν νζεσ οπτικζσ 

ςτο επάγγελμα τουσ και ςτισ κακθμερινζσ τουσ προκλιςεισ. 

Δομή του προγράμματοσ 

 Το πρόγραμμα ξεκινά με ζνα ειςαγωγικό ςεμινάριο διάρκειασ πζντε ωρών. 

 Οι ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν το εγχειρίδιο και οδθγίεσ για τθ χριςθ του. 

 Οι ςυντονιςτζσ του προγράμματοσ ςυναντοφνται με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθ διάρκεια των επόμενων 

μθνών για 3 τετράωρεσ ςυναντιςεισ τθσ ολομζλειασ. 

 Στθν πρώτθ ςυνάντθςθ τθσ ολομζλειασ ςχθματίηονται μικρζσ ομάδεσ των τεςςάρων ατόμων που 

ςυναντιοφνται ςε δικό τουσ χώρο και χρόνο ανάμεςα ςτισ ςυναντιςεισ τθσ ολομζλειασ. 

 Η τελευταία ςυνάντθςθ είναι ςυνάντθςθ ενςωμάτωςθσ και αξιολόγθςθσ 

 

Περιγραφή του εγχειριδίου 

Το πρόγραμμα καλφπτει τζςςερισ βαςικζσ κεματικζσ ενότθτεσ και ειςάγει τουσ εκπαιδευτικοφσ βιμα-βιμα ςτα 

εργαλεία, τισ ςτρατθγικζσ και τισ ανάλογεσ εςωτερικζσ ςτάςεισ που απαιτοφνται για τθν προςζγγιςθ καταςτάςεων 

που αποτελοφν πρόκλθςθ. Το νζο αυτό μονοπάτι ενδυνάμωςθσ, προχποκζτει τθν προςωπικι ςυμμετοχι των 

εκπαιδευτικών. Η τελευταία είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι προκειμζνου θ ςυγκεκριμζνθ μορφι εργαςίασ να είναι 

εφικτι. Το εγχειρίδιο που ςυνοδεφει το πρόγραμμα “Ενδυνάμωςθ Εκπαιδευτικών” αποτελείται από 11 κεφάλαια. 

Στα τρία πρώτα κεφάλαια, οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να δουν τθ δικι τουσ κζςθ, το δικό τουσ ρόλο, αποκτώντασ 

ςυνειδθτι πρόςβαςθ ςτισ πθγζσ τθσ εςωτερικισ τουσ ιςχφοσ. Ποιο ιταν το αρχικό όραμα που τουσ παρακίνθςε να  



 

εργαςτοφν ωσ εκπαιδευτικοί; Το να αποκτά κανείσ πρόςβαςθ ςτα βαςικά εςωτερικά κίνθτρα, ςε ό,τι πθγαίο 

βρίςκεται μζςα ςτον κακζνα και τθν κακεμιά, αποτελεί το πρώτο βιμα για τθ ςτακεροποίθςι του εκπαιδευτικοφ ςε 

μια κζςθ δφναμθσ. Είναι πολφ ευκολότερο να κρατιςει ζναν θγετικό ρόλο, όταν ακολουκεί ζνα όραμα με ορατι τθ 

ςφνδεςι του ςε αυτό που τον κινθτοποιεί βακφτερα. 

Τα κεφάλαια 4 μζχρι 6 αφοροφν τισ προκλιςεισ που κζτει θ επικοινωνία μεταξφ ανκρώπων, κακώσ θ τελευταία ζχει 

ςταδιακά μετατραπεί ςε μια από τισ πιο δφςκολεσ, αλλά και πιο χρονοβόρεσ πλευρζσ τθσ εργαςίασ ενόσ 

εκπαιδευτικοφ. 

Τα κεφάλαια 7 μζχρι 9 εξετάηουν το πωσ λειτουργεί ο εκπαιδευτικόσ μζςα ςτθν τάξθ. Πωσ κακοδθγεί κανείσ 

ομάδεσ; Τι μπορεί να περιμζνει κανείσ από τισ ομάδεσ και πωσ μπορεί να τισ υποςτθρίξει και να τισ ενκαρρφνει; 

Στα δφο τελευταία κεφάλαια τίκενται ςε εφαρμογι τα εργαλεία, οι μζκοδοι και οι ςτρατθγικζσ που ανατπφχκθκαν 

κατά τα πρώτα 9 κεφάλαια και αφοροφν τθν εργαςία πζρα από το πλαίςιο τθσ τάξθσ. Το τζταρτο μζροσ του 

εγχειριδίου, για τισ Ομάδεσ Συνεργαςίασ και τουσ Οργανιςμοφσ, γράφτθκε προκειμζνου να διευκολφνει τθ 

γενικότερθ εργαςία των εκπαιδευτικών με ομάδεσ, εντόσ των διαφόρων οργανιςμών. Απαντά ςτο ερώτθμα για το 

πώσ παραμζνει κανείσ δθμιουργικόσ, διαφυλάςςοντασ τθν εςωτερικι του δφναμθ ςε παρόμοια πεδία εργαςίασ. 

Εφαρμογή Προγράμματοσ 2011 – 2012 / ςυναντήςεισ ολομζλειασ 

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011, 10.00 – 15.00 (5 ώρεσ) 

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011, 10.30 – 14.30 (4 ώρεσ) 

Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2012, 10.30 – 14.30 (4 ώρεσ) 

Σάββατο 7 Απριλίου 2012, 10.30 – 14.30 (4 ώρεσ) 

Σάββατο 9 Ιουνίου 2012, 10.00 – 15.00 (5 ώρεσ) 

 

Κόςτοσ: 300 Ε (ςτθν τιμι περιλαμβάνεται και το εγχειρίδιο ‘Ενδυνάμωςθ Εκπαιδευτικών’ των Lukas Hohler και Joe 

Goodbread). Η πλθρωμι γίνεται με προκαταβολι 50Ε κατά τθν εγγραφι και αποπλθρωμι του υπόλοιπου ποςοφ 

ςταδιακά μζχρι τον Ιοφνιο 2012. 

 

Τόποσ: οι ςυναντιςεισ τθσ ολομζλειασ κα γίνουν ςτο Καλαμάκι (Γιαννάρου 17, 1θ ςτάςθ Καλαμακίου, ςτάςθ Τραμ 

‘Πικροδάφνθ’). Οι ενδιάμεςεσ ςυναντιςεισ των μικρών ομάδων κα γίνουν ςε χώρο και χρόνο που κα ορίςει θ κάκε 

μικρι ομάδα) 

Δήλωςη Συμμετοχήσ 

Ονοματεπώνυμο:_________________________________________________________________________________ 

Διεφκυνςθ:______________________________________________________________________________________ 

Ταχ. Κώδικασ:_______________________  Περιοχι: ____________________________________________________ 

Ηλεκτρονικι διεφκυνςθ (email):_____________________________________________________________________ 

Τθλ. Στακερό:________________________________   Τθλ. Κινθτό:________________________________________ 

Εκπαιδευτικόσ: Πρωτοβάκμιασ ______________________ Δευτεροβάκμιασ _________________________________ 

Εγγραφή:  ςτείλτε τθ διλωςθ ςυμμετοχισ με φαξ ςτο 210 9848 912 ι ςυμπλθρώςτε τθν online ςτθ διεφκυνςθ 

www.endynamosiekpaideftikon.gr  

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: Αλεξάνδρα Βαςιλείου, τθλ 210 9848 912, endynamosi@gmail.com 


