
 

 

 

 

Πρόγραμμα Επαγγελματικήσ Επιμόρφωςησ ‘Ενδυνάμωςη Εκπαιδευτικών’ 

Η δφςκολθ εποχι που περνάει θ Ελλάδα κακρεφτίηεται και ςτον χϊρο τθσ εκπαίδευςθσ. Οι εκπαιδευτικοί 

καλοφνται να λειτουργιςουν με επαγγελματιςμό και δθμιουργικότθτα ςε ζνα περιβάλλον αυξανόμενθσ 

ζνταςθσ και πόλωςθσ. Δάςκαλοι και κακθγθτζσ γίνονται δζκτεσ τθσ απογοιτευςθσ των μακθτϊν και των 

οικογενειϊν τουσ, για ζνα εκπαιδευτικό ςφςτθμα που δοκιμάηεται και παλεφει να προςαρμοςτεί ςτισ 

απαιτιςεισ του 21ου αιϊνα. 

Αςχολοφμαςτε με τθν επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν από το 1996. Μζςα ςε αυτά το χρόνια είχαμε τθν τφχθ 

να γνωρίςουμε δεκάδεσ δάςκαλουσ και κακθγθτζσ αφοςιωμζνουσ ςτο ζργο τουσ. Ζχουμε δει όμωσ και 

πόςο ςυχνι είναι θ απουςία ςτιριξθσ ςτο ζργο τουσ, με τθν ταυτόχρονθ αφξθςθ των απαιτιςεων απ’ όλεσ 

τισ κατευκφνςεισ. Απαιτιςεισ που προζρχονται από το Υπουργείο Ραιδείασ, τθ Διεφκυνςθ του ςχολείου 

τουσ, τουσ γονείσ, τουσ μακθτζσ, τισ οικογζνειεσ, τθν κοινωνία ολόκλθρθ. Μερικζσ φορζσ, είναι τόςθ θ πίεςθ 

που αναγκάηονται να κωρακιςτοφν ςε μια αμυντικι ςτάςθ, ακόμα και απζναντι ςε εποικοδομθτικι ι 

καλοπροαίρετθ κριτικι. 

Αναηθτοφμε ςυνεχϊσ τρόπουσ να ςτθρίξουμε τουσ εκπαιδευτικοφσ και να ςυμβάλλουμε ςτθν επιμόρφωςθ 

και ςυνεχιηόμενθ εκπαίδευςθ τουσ ςαν ςφμμαχοι, και όχι ςαν αξιολογθτζσ ι ‘εκ του αςφαλοφσ’ κριτζσ τθσ 

δουλειάσ τουσ. Πταν οι ςυγγραφείσ αυτοφ του εγχειριδίου, Lukas Hohler και Joe Goodbread, μοιράςτθκαν 

μαηί μασ τισ εμπειρίεσ τουσ από τθ εφαρμογι του προγράμματοσ «Ενδυνάμωςθ Εκπαιδευτικϊν», είδαμε 

τθν πικανότθτα αξιοποίθςισ του για τουσ εκπαιδευτικοφσ ςτθν Ελλάδα. 

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. 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 πρϊτο βιμα. 

Ο Lukas Hohler, M.A. (Ελβετία) και ο Joe Goodbread, Ph.D. (Η.Ρ.Α.) ανζπτυξαν και εφαρμόηουν 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. Εμείσ, οι ςυνεργάτεσ του Processwork Hub, 

φζραμε το πρόγραμμα ςτθν Ελλάδα το 2010. Το εγχειρίδιο μεταφράςτθκε ςτα Ελλθνικά και ζγινε θ πρϊτθ 

πιλοτικι εφαρμογι του. 

Το πρόγραμμα εφαρμόηεται 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 εκπαιδευτϊν / ςυντονιςτϊν. Το πρόγραμμα 

ολοκλθρϊνεται μερικοφσ 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 αξιοποιοφμε 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. 

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 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 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 ςτην Αθήνα (ςυναντήςεισ ολομζλειασ) 

- Τρίτθ 7/11/17, 5.00 – 9.00 μμ 
- Τρίτθ 19/12/17, 5.00 – 9.00 μμ 
- Τρίτθ 23/1/18, 5.00 – 9.00 μμ 
- Τρίτθ 6/3/18, 5.00 – 9.00 μμ 
- Τρίτθ 27/3/18, 5.00 – 9.00 μμ 
  

Κόςτοσ: 180 €.  Στθν τιμι περιλαμβάνεται και το εγχειρίδιο ‘Ενδυνάμωςθ Εκπαιδευτικϊν‘ των Lukas Hohler 
και Joe Goodbread. Η πλθρωμι γίνεται με προκαταβολι 40Ε κατά τθν εγγραφι και αποπλθρωμι του 
υπόλοιπου ποςοφ ςταδιακά μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ.  

Συντονίςτριεσ προγράμματοσ: Ιωάννα Βελαλή, Μ.Α. & Βενετία Μπουρονίκου, M.A.P.W. 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ:  

Email: endynamosi@gmail.com 

Τηλζφωνο: Ιωάννα Βελαλι 6986 755 396  

Οι ςυναντιςεισ τθσ ολομζλειασ γίνονται ςτθ διεφκυνςθ: Γιαννάρου 17, 17455 Άλιμοσ                               

(ςτάςθ τραμ «Ρικροδάφνθ) 

www.teachersempowered.gr 

   

 
  



 

 

 

 

 

 

Δήλωςη Συμμετοχήσ  

Για να δθλϊςετε ςυμμετοχι, ςτείλτε ζνα εμαιλ ςτθ διεφκυνςθ endynamosi@gmail.com με τα 

παρακάτω ςτοιχεία: 

 

 Ονοματεπϊνυμο 

 Διεφκυνςθ 

 Τθλζφωνο κινθτό 

 Τθλζφωνο ςτακερό 

 e-mail 

 Ημερομθνία κατάκεςθσ προκαταβολισ 

 

Κόςτοσ: 180 €.  Στθν τιμι περιλαμβάνεται και το εγχειρίδιο ‘Ενδυνάμωςη Εκπαιδευτικών‘ των 

Lukas Hohler και Joe Goodbread. Η πλθρωμι γίνεται με προκαταβολή 40Ε κατά την εγγραφή και 

αποπλθρωμι του υπόλοιπου ποςοφ ςταδιακά μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του προγράμματοσ.  

 

Λογαριαςμόσ κατάθεςησ προκαταβολήσ: Alpha Bank IBAN GR9101401920192002002009609                 

(Ιωάννα Βελαλι). Στθν κατάκεςθ, μθν ξεχάςετε να δθλϊςετε το ονοματεπϊνυμο ςασ.  

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ:  

Ιωάννα Βελαλι & Βενετία Μπουρονίκου 

endynamosi@gmail.com 

τθλ 6986 755 396 

  

Για την διεξαγωγή του προγράμματοσ απαιτείται ελάχιςτοσ αριθμόσ 12 εκπαιδευτικών. Σε 
περίπτωςη μη επαρκοφσ αριθμοφ ςυμμετοχών η προκαταβολή επιςτρζφεται άμεςα. 

mailto:endynamosi@gmail.com

