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Το Κοινωφελζσ Ίδρυμα Υποτροφιϊν όδου Εμμανουιλ και Μαίρθσ Σταματίου ςε ςυνεργαςία με το
Processwork Hub ανακοινϊνουν τθν διοργάνωςθ του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ ‘Ενδυνάμωςθ
Εκπαιδευτικϊν’ που κα ξεκινιςει ςτθ όδο τον Οκτϊβριο 2017 και κα ολοκλθρωκεί το Φεβρουάριο 2018.
Λίγα λόγια για το πρόγραμμα Ενδυνάμωςη Εκπαιδευτικών
Σκοπόσ του προγράμματοσ είναι θ ενδυνάμωςθ των εκπαιδευτικϊν, μζςα από μια βακφτερθ κατανόθςθ
του ρόλου τουσ μζςα ςτο ςχολικό ςφςτθμα, και τθν ανάπτυξθ δεξιοτιτων επικοινωνίασ και θγεςίασ. Ο Lukas
Hohler (Ελβετία) ανζπτυξε και εφαρμόηει το πρόγραμμα ‘Ενδυνάμωςθ Εκπαιδευτικϊν’ από το 2008, ςε
ςτενι ςυνεργαςία με εκπαιδευτικοφσ. Σκοπόσ του επιμορφωτικοφ αυτοφ προγράμματοσ είναι θ ανάπτυξθ
δεξιοτιτων θγεςίασ (leadership skills) και ανάδειξθσ των προςωπικϊν χαριςμάτων των εκπαιδευτικϊν. Οι
ςυνεργάτεσ του Processwork Hub, ζφεραν το πρόγραμμα ςτθν Ελλάδα το 2010. Το εγχειρίδιο
μεταφράςτθκε ςτα Ελλθνικά και ζγινε θ πρϊτθ πιλοτικι εφαρμογι του.
Από το 2010 το πρόγραμμα εφαρμόηεται κάκε χρόνο ςτθν Ακινα με ομάδεσ εκπαιδευτικϊν τθσ
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. Ξεκινά με ζνα ειςαγωγικό ςεμινάριο, και ςυνεχίηεται με
δουλειά ςτθν ολομζλεια και δουλειά ςε μικρζσ ομάδεσ ομότιμων (peer groups), αξιοποιϊντασ το εγχειρίδιο
‘Ενδυνάμωση Εκπαιδευτικών’. Οι ςυναντιςεισ τθσ ολομζλειασ γίνονται με τθ ςτιριξθ ςυντονιςτριϊν. Το
πρόγραμμα ολοκλθρϊνεται περίπου οκτϊ μινεσ μετά το ειςαγωγικό ςεμινάριο, με μια μζρα ενςωμάτωςθσ
και αξιολόγθςθσ.
Το πρόγραμμα επιμόρφωςθσ βαςίηεται ςτθν επικυμία μασ να ςυμβάλλουμε ςτθ ςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν
και ςτθν ενδυνάμωςθ του ρόλου τουσ. Σαν μεκοδολογικό πλαίςιο αξιοποιείται το Processwork (Ψυχολογία
με προςανατολιςμό ςτθ Διεργαςία). Το πρόγραμμα παρζχει τεχνικζσ και πρακτικζσ αςκιςεισ που
ενδυναμϊνουν 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.
Το πρόγραμμα Ενδυνάμωςθ Εκπαιδευτικϊν εφαρμόηεται ςε διαφορετικζσ χϊρεσ: Αυςτρία, Γερμανία,
Ελβετία, Ελλάδα, Ιςπανία, Κζνυα, Ναμίμπια, Νότια Αφρικι, Σλοβακία. Επίςθσ, ςυμπεριλαμβάνεται ςτθ
ςυλλογι καλϊν πρακτικϊν του Radicalisation Awareness Network τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθν
πρόλθψθ βίαιου εξτρεμιςμοφ και τθ δθμιουργία κοινότθτασ.
Οι ςυμμετζχοντεσ …





κα ανακαλφψουν τισ προςωπικζσ τουσ δυνάμεισ (εγγενείσ ςτθ βαςικι κατεφκυνςθ και τα οράματα
τουσ) και πωσ μποροφν να εμπλουτίςουν τθ δουλειά τουσ και να κάνουν το ζργο τουσ πιο εφκολο
κα αναπτφξουν μια εςωτερικι ςτάςθ που τουσ δίνει τθ δυνατότθτα να θγοφνται αναλαμβάνοντασ
δράςθ από μια κζςθ δφναμθσ και να αντιμετωπίςουν ςυγκροφςεισ και εντάςεισ με δθμιουργικοφσ
τρόπουσ
κα εμπνευςτοφν να ςυνεχίςουν τθ προςωπικι τουσ ανάπτυξθ ωσ εκπαιδευτικοί

Οι εμπνευςτζσ και οι ςυντονιςτζσ του προγράμματοσ …



κα ςυνεχίςουν να αξιολογοφν το πρόγραμμα και να ενςωματϊνουν τθν ανατροφοδότθςθ των
εκπαιδευτικϊν, ζτςι ϊςτε να το βελτιϊνουν
κα ςυνεχίςουν τισ προςπάκειεσ για τθ δθμιουργία και ανάπτυξθ ενόσ διεκνοφσ δικτφου
εκπαιδευτικϊν για αλλθλοχποςτιριξθ και ανταλλαγι.

Περιγραφή του Προγράμματοσ
Το πρόγραμμα αυτό καλφπτει τζςςερισ βαςικζσ κεματικζσ ενότθτεσ και ειςάγει τουσ εκπαιδευτικοφσ βιμαβιμα 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 εκπαιδευτικϊν. Η τελευταία είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι προκειμζνου θ
ςυγκεκριμζνθ μορφι εργαςίασ να είναι εφικτι. Το εγχειρίδιο που ςυνοδεφει το πρόγραμμα “Ενδυνάμωςθ
Εκπαιδευτικϊν” αποτελείται από 11 κεφάλαια.
Στα τρία πρϊτα κεφάλαια, οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να δουν τθ δικι τουσ κζςθ, το δικό τουσ ρόλο,
αποκτϊντασ ςυνειδθτι πρόςβαςθ ςτισ πθγζσ τθσ εςωτερικισ τουσ ιςχφοσ. Ροιο 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 τθ κακεμιά, αποτελεί το πρϊτο 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 ανκρϊπων, κακϊσ 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. Ρωσ 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 πρϊτα 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 εκπαιδευτικϊν με ομάδεσ, εντόσ των διαφόρων οργανιςμϊν.
Απαντά ςτο ερϊτθμα για το πϊσ παραμζνει κανείσ δθμιουργικόσ, διαφυλάςςοντασ τθν εςωτερικι του
δφναμθ ςε παρόμοια πεδία εργαςίασ.
Δομή του Προγράμματοσ






Το πρόγραμμα ξεκινά με ζνα ειςαγωγικό ςεμινάριο διάρκειασ τεςςάρων ωρϊν.
Οι ςυμμετζχοντεσ λαμβάνουν το εγχειρίδιο και οδθγίεσ για τθ χριςθ του.
Οι ςυντονιςτζσ του προγράμματοσ ςυναντοφνται με τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθ διάρκεια των
επόμενων μθνϊν για 3 τετράωρεσ ςυναντιςεισ τθσ ολομζλειασ.
Στθν πρϊτθ ςυνάντθςθ τθσ ολομζλειασ ςχθματίηονται μικρζσ ομάδεσ των τεςςάρων ατόμων που
ςυναντιοφνται ςε δικό τουσ χϊρο και χρόνο ανάμεςα ςτισ ςυναντιςεισ τθσ ολομζλειασ.
Η τελευταία ςυνάντθςθ είναι ςυνάντθςθ ενςωμάτωςθσ και αξιολόγθςθσ

Οι αξιολογιςεισ των εκπαιδευτικϊν αξιοποιοφνται για τθν περεταίρω ανάπτυξθ του προγράμματοσ
Εφαρμογή Προγράμματοσ 2017 – 2018 (ςυναντήςεισ ολομζλειασ)
Δευτζρα 16 Οκτωβρίου 2017, 3.30 – 7.30 μ.μ.
Δευτζρα 27 Νοεμβρίου 2017, 3.30 – 7.30 μ.μ.
Δευτζρα 18 Δεκεμβρίου 2017, 3.30 – 7.30 μ.μ.
Δευτζρα 29 Ιανουαρίου 2018, 3.30 – 7.30 μ.μ.
Δευτζρα 12 Φεβρουαρίου 2018, 3.30 – 7.30 μ.μ.

Διάρκεια προγράμματοσ:
Η ςυνολικι διάρκεια του ςεμιναρίου είναι 40 ϊρεσ. Από αυτζσ οι 20 ϊρεσ γίνονται ςτθν ολομζλεια και οι 20
ςε μικρζσ ομάδεσ που ςυναντιόνται ςτο χρόνο ανάμεςα ςτισ ολομζλειεσ, ςε δικό τουσ τόπο και χρόνο.
Κόςτοσ: το Κοινωφελζσ Ίδρυμα Υποτροφιϊν όδου Εμμανουιλ και Μαίρθσ Σταματίου κα καλφψει τα ζξοδα
ςυμμετοχισ για 30 εκπαιδευτικοφσ τθσ όδου.
Χώροσ διεξαγωγήσ: ςτα γραφεία του Ιδρφματοσ Υποτροφιϊν όδου, Γρθγορίου Λαμπράκθ 12-14, όδοσ
Εγγραφζσ: αποςτολι τθσ διλωςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικά ι με email (περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςτθ
Διλωςθ Συμμετοχισ που ακολουκεί)
Οι εγγραφζσ για το πρόγραμμα κα γίνουν με ςειρά προτεραιότθτασ. Πταν ςυμπλθρωκοφν οι πρϊτεσ 30
κζςεισ ςτο πρόγραμμα κα δθμιουργθκεί λίςτα αναμονισ. Δζκα θμζρεσ πριν τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ κα
ειδοποιθκοφν οι εκπαιδευτικοί που βρίςκονται ςτθ λίςτα αναμονισ αν ελευκερωκεί κζςθ ςτο ςεμινάριο.
Βεβαίωςθ ςυμμετοχισ για το ςεμινάριο κα δοκεί μόνο μετά τθ ςυμμετοχι ςτο ςφνολο των ςυναντιςεων
του προγράμματοσ.
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ:
Κοινωφελζσ Ίδρυμα Υποτροφιϊν όδου Εμμανουιλ και Μαίρθσ Σταματίου
κ. Ελευκζριοσ Ζιφιασ
Τθλ. 22410 34056
Κιν. 6987 213 068
email: el.zifias@gmail.com
www.estamatiou.gr
www.teachersempowered.gr
www.processworkhub.gr

Δήλωςη υμμετοχήσ
Ονοματεπϊνυμο:___________________________________________________________________
Διεφκυνςθ:________________________________________________________________________
Ταχυδρομικόσ κϊδικασ:______________________________________________________________
Ρεριοχι:__________________________________________________________________________
Τθλζφωνο κινθτό:______________________ Τθλζφωνο ςτακερό: ___________________________
e-mail: ___________________________________________________________________________
Εκπαιδευτικόσ: Α’κμιασ ____ Β’κμιασ ____ Δθμόςιο ςχολείο _____ Ιδιωτικό ςχολείο _________

Αποςτολή τησ δήλωςησ ςυμμετοχήσ ταχυδρομικά ςτη διεφθυνςη:
Κοινωφελζσ Ίδρυμα Υποτροφιϊν όδου Εμμανουιλ και Μαίρθσ Σταματίου
(Ενδυνάμωςθ Εκπαιδευτικϊν – κ. Ελευκζριο Ζιφια)
Γρθγορίου Λαμπράκθ 12-14
85100 όδοσ
Αποςτολή τησ δήλωςησ ςυμμετοχήσ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ςτη διεφθυνςη:
el.zifias@gmail.com

