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ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΔΑΓΑΠ

1

Ζ Δηαηξία γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηε Γεκηνπξγηθή Απαζρόιεζε ησλ
Παηδηώλ (ΔΑΓΑΠ) είλαη κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πνπ ηδξχζεθε ην 1992
απφ νκάδα επηζηεκφλσλ ηεο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ
ην δηεζλέο θηιαλζξσπηθφ ίδξπκα Bernard van Leer.
Γεληθφο ζθνπφο ηεο είλαη ε κειέηε, ε πξνψζεζε θαη ε δηάδνζε εθπαηδεπηηθψλ
θαηλνηνκηψλ, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ησλ δπλαηνηήησλ ΟΛΩΝ
ησλ παηδηψλ πξνζρνιηθήο θαη πξσηνζρνιηθήο ειηθίαο.
ΔΙΓΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ
Ο ζρεδηαζκφο επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε
παηδαγσγψλ θαη ζπληνληζηψλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ.
Ζ

αλάπηπμε

ζπλεξγαζηψλ

κεηαμχ

γνλέσλ,

εθπαηδεπηηθψλ

θαη

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ, θαζψο θαη ε εκπινθή ηνπο ζηελ αλαλέσζε ησλ
εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ.
Ζ πξνψζεζε ηεο κεζφδνπ ηεο έξεπλαο δξάζεο ζηνπο πξνζρνιηθνχο θαη
ζρνιηθνχο ζεζκνχο.
Ζ έξεπλα ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο.
Ζ παξαγσγή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ.
Ζ παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ε αληαιιαγή απφςεσλ πάλσ ζε εθπαηδεπηηθά
ζέκαηα κε ηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ δηθηχνπ.
Ζ δηάδνζε θαη ε αμηνπνίεζε θαηλνηνκηψλ εθπαηδεπηηθνχ ραξαθηήξα κέζα
απφ ζπλεξγαζίεο κε ειιεληθά θαη δηεζλή δίθηπα.
Γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ, ε ΔΑΓΑΠ έρεη δηεμάγεη πνηθίιεο
επηζηεκνληθέο

έξεπλεο

ζε

ειιεληθφ

θαη

επξσπατθφ

επίπεδν,

έρεη

πξαγκαηνπνηήζεη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα παηδαγσγψλ πξνζρνιηθήο
ειηθίαο,

ζπληνληζηψλ

πξνζρνιηθψλ

ηδξπκάησλ

θαη

γνλέσλ

θαη

έρεη

δεκηνπξγήζεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ελεκεξσηηθά έληππα, παηδαγσγηθά παθέηα,
βηβιία θαη αξρείν θαηαγεγξακκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ.
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ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ

2

Σν παξφλ εγρεηξίδην απεπζχλεηαη ζε ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηπαθνχ καζήκαηνο,
δειαδή:


ζε επηκνξθσηέο,



ζε επηκνξθνχκελνπο πνπ πξφθεηηαη λα γίλνπλ επηκνξθσηέο,



ζε αθαδεκατθνχο πνπ εθπαηδεχνπλ/επηκνξθψλνπλ καζεηέο,



ζε

ζηειέρε

βξεθνλεπηαθψλ

θαη

παηδηθψλ

ζηαζκψλ,

θαζψο

θαη

λεπηαγσγείσλ (δηεπζπληέο, ηκεκαηάξρεο, άιια ζηειέρε θ.ι.π.) θαη


ζε

παηδαγσγνχο/εθπαηδεπηηθνχο

πνπ

εκπιέθνληαη

ζε

αλεπίζεκεο

επηκνξθψζεηο (αιιεινεπηκνξθψζεηο θαη δηθηχσζε).
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3

ΑΡΥΔ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ SYNERGY

3.1.

Μάζεζε-εθπαίδεπζε ελειίθσλ

3.1.1

Πψο καζαίλνπλ νη ελήιηθεο;

Ζ κάζεζε κπνξεί λα ζπληειείηαη απξνζρεδίαζηα θαη αθνχζηα. Ωζηφζν, ζε
νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην αθνξά ηηο αιιαγέο πνπ πξνέξρνληαη απφ
ηελ εθνχζηα ζπκκεηνρή ησλ επηκνξθνχκελσλ ζε ζθφπηκεο θαη ζρεδηαζκέλεο
καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζηνρεχνπλ ζηελ θαηάθηεζε γλψζεο.
Κνηλφ ζπκπέξαζκα φισλ ησλ ζεσξηψλ κάζεζεο είλαη φηη ε ηειεπηαία απνηειεί
κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία. Ο εθπαηδεπφκελνο δελ ζηέθεηαη παζεηηθά απέλαληη
ζηα εξεζίζκαηα. Αληίζεηα, εκπιέθεηαη ζπλεηδεηά ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο,
θηλεηνπνηνχκελνο ηφζν απφ εζσηεξηθέο ηνπ αλάγθεο, φζν θαη απφ εμσηεξηθά
εξεζίζκαηα (Rogers 1999).
3.1.1.1 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κάζεζε
-

Ζ εκπεηξία: Ο επηκνξθνχκελνο θαιείηαη λα επεμεξγαζηεί ην θαηλνχξγην
πιηθφ θαη λα ην εξκελεχζεη βάζεη ησλ πξνεγνχκελσλ γλψζεψλ ηνπ (Piaget
1975).

-

Ζ δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο (απνδνρή, ζεβαζκφο, δηάινγνο,
αληαιιαγή εκπεηξηψλ, ηζφηηκε αληηκεηψπηζε θιπ.) (CRESAS 1991;
Sheckley 1988).

-

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ επηκνξθνχκελνπ (Κφθθνο
1999).

-

Ο επηκνξθσηήο: Οη ζπρλέο, θαη πνιιέο θνξέο ιεπηνκεξείο, αλαθνξέο ηεο
βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηε ζηάζε, ηε ζπκπεξηθνξά
θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ επηκνξθσηή επηζεκαίλνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ
ξφινπ ηνπ1 (Sheckley 1988; Shelfhout et al. 2002; Noyé & Piveteau 1999;
Rogers 1999; Torkington & Landers 1995; Κφθθνο 1999).

1

Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ επηκνξθσηή βι. θεθάιαην 1.2 «Ο
ξφινο ηνπ επηκνξθσηή».
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3.1.1.2 Εκπόδηα-Δπζθνιίεο2
-

Σα ππάξρνληα βηψκαηα: Οη ελήιηθνη δηαζέηνπλ πιήζνο απφ πξνεγνχκελεο
εκπεηξίεο, πάλσ ζηηο νπνίεο ζα νηθνδνκήζνπλ ηε λέα γλψζε. Ωζηφζν,
θάπνηεο εκπεηξίεο είλαη πηζαλφ λα απνηειέζνπλ ηξνρνπέδε θαη ν
επηκνξθσηήο ίζσο ρξεηαζηεί λα εκπιέμεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο ζηε
δηαδηθαζία ηεο «απνκάζεζεο»3.

-

Οη πξνζδνθίεο: Οη ελήιηθνη έρνπλ πξνζδνθίεο απφ ηα εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ
ηε ζηάζε ηνπο. Οη πξνζδνθίεο κπνξεί λα κελ είλαη θνηλέο γηα φιε ηελ
νκάδα, γεγνλφο πνπ πεξηπιέθεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηε καζεζηαθή
δηαδηθαζία.

-

Δμσηεξηθέο δπζθνιίεο: Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε
ηεο ηα πνιιά θαζήθνληα θαη ηηο δεζκεχζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηνπο
ππφινηπνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο, θαζψο θαη ηελ πηζαλή αξλεηηθή
ςπρνινγηθή ηνπο θαηάζηαζε (π.ρ. ππεξβνιηθφ άγρνο).

-

Ο θφβνο γηα ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα: Μπνξεί λα πξνέξρεηαη είηε
απφ πξνεγνχκελεο αξλεηηθέο εκπεηξίεο είηε απφ ην γεγνλφο φηη δελ
ππάξρεη αθφκα νηθεηφηεηα κε ηελ έλλνηα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο.

-

Ζ ειιηπήο νξγάλσζε ησλ πξνγξακκάησλ: Μπνξεί λα νθείιεηαη, κεηαμχ
άιισλ, ζηελ αθαηάιιειε επηινγή επηκνξθσηψλ, ζηηο πηέζεηο πνπ πηζαλψο
αζθεί ν ειέγρσλ νξγαληζκφο γηα θαζνδεγνχκελε κάζεζε θαη άκεζα
απνηειέζκαηα, ζηηο δπζθνιίεο πξφζβαζεο ησλ επηκνξθνχκελσλ ζηνπο
ρψξνπο επηκφξθσζεο θ.ά.

3.1.1.3 Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο
-

Ο εθπαηδεπφκελνο ζε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα γλσξίδεη ηνπο
επηδησθφκελνπο ζηφρνπο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα εκπιέθεηαη ζε κηα
εμαηνκηθεπκέλε δηαδηθαζία θαη λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδφ ηνπ (Noyé &
Piveteau 1999).

-

Παξάιιεια, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη αλαηξνθνδφηεζε απφ ηνλ
επηκνξθσηή φζνλ αθνξά ηνλ παξαιιειηζκφ ζηφρνπ-απφδνζεο. Γίλεηαη κε
απηφλ ηνλ ηξφπν ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπφκελν λα πξνζαξκφδεη

2
3

Βι. γηα παξάδεηγκα McGivney (1996), Rogers (1999) θαη Κφθθνο (1999).
Ο φξνο αλαθέξεηαη θαη εμεγείηαη πεξηθξαζηηθά ζην Rogers (1999: 279-280).
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αλάινγα ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ. Ζ αλαηξνθνδφηεζε κπνξεί λα πξνέξρεηαη
θη απφ ηνπο ζπλεθπαηδεπφκελνπο (Shelfhout et al. 2002).
-

Κάζε είδνο αλαηξνθνδφηεζεο, αιιά θαη θάζε είδνο αληαιιαγήο γεληθφηεξα,
είλαη πεξηζζφηεξν επνηθνδνκεηηθή, φηαλ ζπληειείηαη ζε νκαδηθφ πιαίζην
θαη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα «ζπκκεηξηθψλ» ζρέζεσλ. Όηαλ, δειαδή, ην
θάζε κέινο ηεο νκάδαο αηζζάλεηαη φηη έρεη ην δηθαίσκα λα εθθξάδεη ηηο
απφςεηο ηνπ θαη κέζα απφ αληαιιαγέο θαη αιιειεπηδξάζεηο λα
«ζπλνηθνδνκεί» ηε γλψζε κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο (CRESAS
1987).

-

Ζ «ππνθίλεζε»4 είλαη ζεκαληηθή ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο, εθφζνλ ν επηκνξθσηήο πξνζπαζεί λα ηελ θξαηήζεη ζε πςειά
επίπεδα

θαη

λα

ηε

ρξεζηκνπνηήζεη

ψζηε

νη

εθπαηδεπφκελνη

λα

πξνζεγγίζνπλ ζηαδηαθά ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο (Κφθθνο 1999;
Shelfhout et al. 2002; Noyé & Piveteau 1999).
-

Πξνθεηκέλνπ ε ππνθίλεζε λα δηαηεξεζεί ζηαζεξά ζε πςειά επίπεδα, ην
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πξέπεη λα αθήλεη πεξηζψξηα πξσηνβνπιίαο
ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα ζπκκεηέρνπλ:
o «Σηε ζηνρνζεζία ηνπ πξνγξάκκαηνο.
o Σηε δηακόξθωζε ηνπ αλαιπηηθνύ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο (εάλ
απηό είλαη θαζνξηζκέλν, κπνξνύλ ηνπιάρηζηνλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο
δηεξγαζίεο γηα ηε δηεπθξίληζε νξηζκέλωλ ζεκείωλ ή ηελ απόθαζε
επηθέληξωζεο ζε θάπνηα από απηά).
o Σηε δηακόξθωζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ελδερνκέλωο ζηε ρξήζε
ηωλ εθπαηδεπηηθώλ κέζωλ.
o Σε

απνθάζεηο

πνπ αθνξνύλ

ηηο

ζπλζήθεο

θαη

ηνπο

ρώξνπο

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο καζεζηαθήο δξάζεο.
o Σηε δηακόξθωζε ηωλ κεζόδωλ αμηνιόγεζεο.
o Σηε δηεύξπλζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ώζηε λα
δηαζπλδέεηαη πεξηζζόηεξν κε ππάξρνπζεο γλώζεηο θαη εκπεηξίεο ηωλ
εθπαηδεπόκελωλ, θαζώο θαη κε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο
θνηλωληθνύο-επαγγεικαηηθνύο ηνπο ξόινπο» (Κφθθνο 1999: 71-72).
4

«Ωο ππνθίλεζε ζεωξνύληαη νη παξάγνληεο εθείλνη πνπ ελεξγνπνηνύλ θαη θαηεπζύλνπλ
πξόηππα ζπκπεξηθνξάο πνπ είλαη νξγαλωκέλα γύξω από θάπνην ζθνπό… Η ππνθίλεζε ζηε
κάζεζε είλαη εθείλε ε εμώζεζε πνπ ζπγθξαηεί έλα πξόζωπν κέζα ζηε καζεζηαθή θαηάζηαζε
θαη ην ελζαξξύλεη λα κάζεη» (Rogers 1999: 125).
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3.1.2

Ο ξφινο ηνπ επηκνξθσηή

Ο επηκνξθσηήο κέζα ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην παχεη λα έρεη ηνλ
παξαδνζηαθφ ξφιν ηνπ θαζνδεγεηή θαη κεηαθνξέα ηεο απζεληηθήο γλψζεο θαη
θαιείηαη λα είλαη ζπληνληζηήο, λα ππνζηεξίδεη ηε ζηαδηαθή πξνζέγγηζε ηεο
γλψζεο θαη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή επνηθνδνκεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο. Ο επηκνξθσηήο, απφ ηε κηα πιεπξά πξέπεη λα αθήλεη
ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο αξθεηή ειεπζεξία ψζηε λα κπνξνχλ λα παίξλνπλ
απνθάζεηο κφλνη ηνπο θαη απφ ηελ άιιε λα ηνπο θαζνδεγεί δηαθξηηηθά ψζηε λα
απνθεχγνληαη ζθάικαηα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηε
ζπλέρεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα πξνζπαζεί λα
θαηαζηήζεη ζαθείο ηνπο άκεζνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο θαη λα ελζαξξχλεη
ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα ηνπο θαηαθηήζνπλ κέζα απφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο
ηξφπν κάζεζεο (Shelfhout et al. 2002; Κφθθνο 1999; Rogers 1999; Noyé &
Piveteau 1999; Burguière 1987).
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ρξεηάδεηαη λα πηνζεηεί κεγάιν θάζκα
καζεζηαθψλ-εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη λα δεκηνπξγεί ζεηηθφ θιίκα,
ην νπνίν λα εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δμίζνπ
απαξαίηεην είλαη αθελφο λα πξνζθέξεη ζηνπο επηκνξθνχκελνπο πιήζνο
επθαηξηψλ γηα λα δηεξεπλήζνπλ, λα πεηξακαηηζζνχλ, λα αλαθαιχςνπλ γλψζεηο
κέζα απφ ηελ ίδηα ηνπο ηελ πξάμε θαη αθεηέξνπ λα ηνπο βνεζά λα αλαιχνπλ
ηηο πξαθηηθέο αιιά θαη ηηο αληηδξάζεηο ηνπο.
Υξεηάδεηαη, επίζεο, λα απμάλεη ζπλερψο ηα επίπεδα ππνθίλεζεο φρη κε ηε
ρξήζε εμεηάζεσλ θαη άιισλ αλάινγσλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ, αιιά κέζα
απφ ηελ πξαθηηθή άζθεζε, ηε κειέηε πεξηπηψζεσλ, ηε ζπδήηεζε, ηα
παηδαγσγηθά ζρέδηα δξάζεο θαη ηελ εξγαζία ζε νκάδεο. Σέινο, πξέπεη λα
αμηνινγεί θαη λα αλαηξνθνδνηεί ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαηά ηέηνηνλ ηξφπν,
ψζηε λα βειηηψλεηαη ε απφδνζή ηνπο.
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Όπσο είλαη θαλεξφ απφ ηα παξαπάλσ, ν επηκνξθσηήο, εθηφο απφ ην λα
γλσξίδεη ζε βάζνο ην αληηθείκελφ ηνπ, πξέπεη λα δηαζέηεη κηα πιεζψξα
ηθαλνηήησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ:
-

Nα ζέβεηαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθπαηδεπφκελσλ,

-

λα αλαγλσξίδεη ηε ζεκαζία ησλ γλψζεσλ θαη ησλ εκπεηξηψλ ηνπο,

-

λα ιακβάλεη ππφςε ηνπο ξπζκνχο θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπο,

-

λα θαηαλνεί ηηο αδπλακίεο ηνπο θαη λα ηνπο βνεζά λα δηνξζψλνπλ ηπρφλ
παξεξκελείεο,

-

λα ζπληνλίδεη ρσξίο λα πνδεγεηεί,

-

λα έρεη απηνγλσζία, λα γλσξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο, ηα δπλαηά θη αδχλαηα
ζεκεία ηνπ, ηα φξηά ηνπ σο πξνζσπηθφηεηα θαη ηα φξηα ησλ παξεκβάζεψλ
ηνπ ζηελ εθπαηδεπφκελε νκάδα,

-

λα απηναμηνινγείηαη θαη λα απηναλειίζζεηαη, λα εμεηάδεη, δειαδή, ηελ
πνηφηεηα θη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ πξνζθέξεη, λα είλαη
αλνηρηφο ζηελ θξηηηθή πνπ ηνπ αζθείηαη, φπσο επίζεο θαη λα εληνπίδεη ηα
ζεκεία ζηα νπνία ρξεηάδεηαη λα εμειηρζεί.

3.1.3
Ζ

Ζ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε

εθπαίδεπζε

επαγγεικαηηθή

ελειίθσλ
θαηάξηηζε,

ζπλαληάηαη
ε

ζε

επηκφξθσζε

πνιιέο
ζε

κνξθέο,

πνιηηηθά,

φπσο

ε

θνηλσληθά

ή

πνιηηηζκηθά ζέκαηα, θαζψο θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. Ο φξνο επηκφξθσζε ρξεζηκνπνηείηαη κε
ηελ έλλνηα ηεο πεξαηηέξσ θαηάξηηζεο5 θαη αθνξά φζνπο ζην παξειζφλ έρνπλ
νινθιεξψζεη κηα πεξίνδν βαζηθψλ ζπνπδψλ. Ζ επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε,
φπσο θαλεξψλεη θαη ε νλνκαζία ηεο, επηδηψθεη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε
ησλ επηκνξθνχκελσλ.
Σν

πην

ζπλεζηζκέλν

είδνο

επαγγεικαηηθήο

επηκφξθσζεο

είλαη

ηα

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ρψξν θαη
θαηά ην ρξφλν εξγαζίαο θαη αλαιακβάλνπλ ζπλήζσο λα ηα δηεθπεξαηψζνπλ
θάπνηνη εηδηθνί. ε απηά ηα πξνγξάκκαηα, ε γλψζε έρεη κεηαθηλεζεί απφ ην
5

Ζ θαηάξηηζε ζχκθσλα κε ηνλ Rogers (1999: 74) νξίδεηαη σο «εθπαίδεπζε πνπ έρεη
πεξηνξηζκέλνπο, ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο θαη απνζθνπεί θπξίωο ζηε δηδαρή “νξζώλ” ηξόπωλ
κάζεζεο πνπ νδεγνύλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήηωλ».
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θπζηθφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν απεπζχλεηαη θαη κεηαδίδεηαη κέζα
απφ αθαδεκατθέο δηαδηθαζίεο. Σέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα έρνπλ θαη’
επαλάιεςε ραξαθηεξηζηεί σο κε απνδνηηθά (Garet et al. 2001; Taylor 1999).
Γηα απηφλ ην ιφγν δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε εχξεζεο ελφο λένπ ηχπνπ
επηκφξθσζεο φπσο είλαη ηα ελδνυπεξεζηαθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ηα
νπνία δηαθέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα. Μηα
βαζηθή ηνπο δηαθνξά είλαη φηη πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ρψξν θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, παξέρεηαη ε επθαηξία ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο λα ζπλδπάδνπλ φζα καζαίλνπλ κε ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή
ηνπο θαη ζε έλα επφκελν ζηάδην λα αιιάδνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο, φηαλ απηφ
θξίλεηαη επηζπκεηφ. Παξάιιεια, φκσο, δίλεηαη θαη ε αθνξκή ζην θνξέα λα
πξνρσξήζεη ζε δνκηθέο αιιαγέο πξνθεηκέλνπ λα πηνζεηήζεη ηηο λέεο
πξαθηηθέο

ησλ

επηκνξθνχκελσλ

(Ξσρέιιεο

&

Παπαλανχκ

2000).

Δπηπξνζζέησο, έρεη απνδεηρζεί φηη ηα αλαδηακνξθσκέλα πξνγξάκκαηα
επηκφξθσζεο αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηνλ ηξφπν κάζεζεο ησλ ελήιηθσλ
εθπαηδεπφκελσλ θαη απηφ, βέβαηα, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιιαγή ζηηο
πξαθηηθέο ηνπο (Ξσρέιιεο & Παπαλανχκ 2000; Garet et al. 2001).
Σα ελδνζρνιηθά πξνγξάκκαηα είλαη ελδνυπεξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ
αθνξνχλ ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζπληεινχληαη ζην
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.
 Πνηθίιινπλ σο πξνο ηνπο ζηφρνπο, νη νπνίνη κπνξεί λα αθνξνχλ:
-

ηε

βειηίσζε

ησλ

παηδαγσγηθψλ

πξαθηηθψλ

ζε

ζπγθεθξηκέλεο

ζπλζήθεο,
-

ηελ ελίζρπζε ηεο ρξήζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ εθπαηδεπηηθψλ
ζπγθεθξηκέλσλ πιηθψλ ή πξνζρεδηαζκέλσλ ζηξαηεγηθψλ,

-

ην ζρεδηαζκφ λέσλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθπαηδεπηηθψλ
κεζφδσλ

-

ηε βειηίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα αληηιακβάλεηαη ηνλ
ηξφπν κε ηνλ νπνίν καζαίλνπλ ηα παηδηά θ.ά. (Garet et al. 2001).

 Σα ελδνζρνιηθά πξνγξάκκαηα πνηθίιινπλ επίζεο σο πξνο ηηο ηερληθέο
κεηάδνζεο ηεο γλψζεο θαη εθαξκνγήο ησλ λέσλ πξαθηηθψλ, νη νπνίεο
κπνξεί λα ζπλαληεζνχλ κεκνλσκέλα ή ζπλδπαζηηθά (ΔΑΓΑΠ 2003;
© ΕΑΔΑΠ
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Fennessy 1998; Garet et al. 2001; Schelfhout et al. 2002; Sheckley 1988;
Sparks 1986; Torkington & Landers 1995) θαη είλαη νη εμήο:
-

Παξνπζίαζε πιεξνθνξηώλ
o Παξνπζηάδνληαη νη απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο.
o Παξνπζηάδεηαη

ππνδεηγκαηηθή

δηδαθηηθή

δηαδηθαζία

είηε

κε

παξαθνινχζεζε ζε ζρνιείν είηε απφ βίληεν θιπ.
-

Πξαθηηθή θαη αλαηξνθνδόηεζε
o Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλαληήζεηο κε ζηφρν ηε ζχλδεζε ησλ λέσλ
γλψζεσλ κε ηελ παηδαγσγηθή πξαθηηθή.
o Γίλνληαη επαξθείο επθαηξίεο γηα εμάζθεζε ησλ λεναπνθηεζέλησλ
γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ.
o Ο

ππεχζπλνο

αλαηξνθνδνηεί

ηνλ

επηκνξθνχκελν,

ψζηε

ν

ηειεπηαίνο λα βειηηψζεη ηελ απφδνζή ηνπ ζην κέγηζην δπλαηφ
βαζκφ.
-

Επνπηεία
o Ο ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξαηεξεί ηνπο επηκνξθνχκελνπο
ελψ εθαξκφδνπλ λέεο παηδαγσγηθέο πξαθηηθέο, νη νπνίεο έρνπλ
πξνηαζεί απφ ην πξφγξακκα.
o Αθνινπζεί επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή.

-

Σπλνδεία
o Ο ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
επηκνξθνχκελνπο λα επηιέμνπλ ηε ζεκαηνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο.
ηε ζπλέρεηα, εκπιέθεηαη ζηηο επηινγέο ηνπο θαη παξαθνινπζεί ηηο
δξάζεηο ηνπο.
o Δληνπίδνληαη θαη αλαιχνληαη δηιήκκαηα πνπ αθνξνχλ παηδαγσγηθέο
πξαθηηθέο θαη κέζα απφ ζπλερείο δηαπξαγκαηεχζεηο αθνινπζνχλ
λέεο ξπζκίζεηο.

-

Πιαηζίωζε
o Οη επηκνξθνχκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ηφζν ην
πεξηερφκελν ησλ δξάζεσλ φζν θαη ηηο γλψζεηο πνπ επηζπκνχλ λα
θαηαθηήζνπλ.

Ωζηφζν,

πξνβιέπνληαη

απφ

ην

πξφγξακκα

ζπγθεθξηκέλεο θαηεπζχλζεηο θαη ζηαζεξά ρξνληθά δηαζηήκαηα
δξάζεσλ θαη αλαζηνραζκνχ.
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o Οη δηαπξαγκαηεχζεηο θαη νη ξπζκίζεηο ζε φιε ηελ πνξεία ηνπ
πξνγξάκκαηνο είλαη ηα ζεκεία θιεηδηά ηεο πιαηζίσζεο.
-

Καζνδεγεηηθή παξέκβαζε
o Ο ππεχζπλνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπλεξγάδεηαη απεπζείαο κε ηνπο
επηκνξθνχκελνπο πξνθεηκέλνπ λα ιχζεη ηπρφλ πξνβιήκαηα ζηελ
ηάμε φηαλ απηνί πξνζπαζνχλ λα εθαξκφζνπλ ηηο λέεο εθπαηδεπηηθέο
πξαθηηθέο.

-

Σπδεηήζεηο κεηαμύ ζπλαδέιθωλ
o Οη παηδαγσγνί ελζαξξχλνληαη λα ζπδεηνχλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη
πάλσ ζε επαγγεικαηηθά ζέκαηα
o Πξαγκαηνπνηνχληαη ζπδεηήζεηο ζε κηθξέο νκάδεο, κε ή ρσξίο ηελ
παξνπζία ηνπ επηκνξθσηή, νη νπνίεο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο
παηδαγσγνχο λα αλαιχζνπλ ηηο λέεο πξαθηηθέο ηνπο θαη λα
κνηξαζηνχλ ηνπο ηδηαίηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο.

-

Δηνηθεηηθή ππνζηήξημε
o Σφζν ν ππεχζπλνο ηνπ ζρνιείνπ φζν θαη νη ππφινηπνη δηνηθεηηθνί
παξάγνληεο ελεκεξψλνληαη γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ επηκνξθσηηθνχ
πξνγξάκκαηνο θαη θαινχληαη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ πινπνηήζή ηνπο.

Παξά ην γεγνλφο φηη ηα ελδνζρνιηθά πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο σζνχλ ηνπο
παηδαγσγνχο λα βειηηψζνπλ ηηο παηδαγσγηθέο ηνπο πξαθηηθέο, πνιιέο θνξέο
δελ έρνπλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Μεξηθνί πηζαλνί ιφγνη είλαη νη εμήο
(Noyé & Piveteau 1999; Ingvarson 1988; Sparks 1986):
-

Ο θφβνο γηα ην άγλσζην, ν θφβνο γηα ηελ επνπηεία θαη ηελ απνηπρία.

-

Σν βάξνο ηεο ζπλήζεηαο θαη ηεο αδξάλεηαο.

-

Ζ αλεπάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.

-

Ζ ειιηπήο ππνζηήξημε απφ ηνπο ππφινηπνπο παξάγνληεο πνπ απαξηίδνπλ
ην ζρνιηθφ ζχζηεκα.

Πξνθεηκέλνπ έλα ελδνζρνιηθφ πξφγξακκα λα δηαζθαιίδεη θαηά ην δπλαηφ ηελ
επηηπρία ηνπ, ζα πξέπεη λα πιεξεί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο (Κφθθνο 1999;
Ξσρέιιεο & Παπαλανχκ 2000; Noyé & Piveteau 1999; Rogers 1999;
Fennessy 1998; Garet et al. 2001; Schelfhout et al. 2002; Sheckley 1988;
Sparks 1986). πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη:
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-

Να αθνξά θαη λα εκπιέθεη όιν ην πξνζωπηθό ηνπ ζρνιείνπ: Ζ
ζπιινγηθή

επαγγεικαηηθή

επηκφξθσζε

κπνξεί

λα

βνεζήζεη

ζηε

δεκηνπξγία κηαο θνηλήο επαγγεικαηηθήο θνπιηνχξαο, ε νπνία, ζηε
ζπλέρεηα,

δεκηνπξγεί

θνηλή

αληίιεςε

ησλ

πξαγκάησλ,

θνηλνχο

παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο θαη κεζφδνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. ε έλα
ηέηνην θιίκα ε εδξαίσζε ηεο αιιαγήο ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ είλαη
ζαθψο επθνιφηεξε.
-

Να δεκηνπξγεί ακθίδξνκε θαη ζπλερή πιεξνθόξεζε κεηαμύ ηωλ
δηνηθεηηθώλ παξαγόληωλ ηνπ ζρνιείνπ θαη ηωλ επηκνξθνύκελωλ: Σν
πξφγξακκα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο κπνξεί λα είλαη απνδνηηθφ φηαλ
απνηειεί ελζσκαησκέλν θνκκάηη ηεο γεληθφηεξεο πνιηηηθήο ηνπ ζρνιείνπ.
Ζ εμέιημε ησλ επηκνξθνχκελσλ εμαξηάηαη απφ ηε ζπλάθεηα κεηαμχ ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξέρεη ην ζρνιείν ηνπο ζην
πξφγξακκα. Γηα απηφλ ην ιφγν θαη ν ππεχζπλνο ηνπ ζρνιείνπ πξέπεη λα
έρεη κηα ζαθή ηδέα ηνπ πξνγξάκκαηνο (ζηφρνη, θηινζνθία θιπ.), λα ην
ππνζηεξίδεη θαη λα κεηαθέξεη ηνπο πηζαλνχο πξνβιεκαηηζκνχο ζηνπο
αλψηεξνπο δηνηθεηηθνχο παξάγνληεο, φηαλ ε ζπκβνιή ηνπο ζεσξείηαη
αλαγθαία.

-

Να

εμαζθαιίδεη

ηε

ζπλνρή

κε

πξνεγνύκελεο

εκπεηξίεο:

Οη

δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ ζπλδένληαη κε πξνεγνχκελεο επαγγεικαηηθέο
εκπεηξίεο ησλ επηκνξθνχκελσλ είλαη πην πηζαλφ λα απμήζνπλ ηηο γλψζεηο
θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη λα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ πηνζέηεζε λέσλ
παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ.
-

Να δξα ππνζηεξηθηηθά: Ζ δηαηήξεζε ηεο ππνθίλεζεο ζε πςειά επίπεδα
θαη ε εμνηθείσζή ησλ επηκνξθνχκελσλ κε ηελ έλλνηα ηεο αιιαγήο είλαη
ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη
λένη ζηφρνη.

-

Να δηεμάγεηαη από θαηάιιειν επηκνξθωηή: Όπσο ζπκβαίλεη ζε
νπνηαδήπνηε κνξθή εθπαίδεπζεο, έηζη θαη ζηελ ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε
ν επηκνξθσηήο δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ ζηάζε θαη ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ πξέπεη λα θαζνξίδεηαη απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ ζην
πξνεγνχκελν ζρεηηθφ θεθάιαην.6

6

Βι. θεθάιαην 1.2 «Ο ξφινο ηνπ επηκνξθσηή».
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-

Να έρεη δηάξθεηα: Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη ηα
καθξνρξφληα πξνγξάκκαηα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο παξέρνπλ ηελ
επθαηξία γηα αλαιχζεηο πνπ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν ησλ δξάζεσλ, ηηο
αληηιήςεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ, θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ
παηδαγσγηθψλ

πξαθηηθψλ.

Γίλνπλ,

επηκνξθνχκελνπο παηδαγσγνχο λα

επίζεο,

ηελ

επθαηξία

ζηνπο

δνθηκάζνπλ λέεο παηδαγσγηθέο

πξαθηηθέο θαη λα πξνβνχλ ζηελ επνηθνδνκεηηθή αμηνιφγεζε ηνπο.

3.2

Σν πξόγξακκα Synergy

3.2.1

Δηζαγσγή

Σν Synergy είλαη έλα πξφγξακκα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, ην νπνίν
απνηειεί πξντφλ κηαο καθξάο ζπλεξγαζίαο ηεο ΔΑΓΑΠ κε επξσπατθέο
εξεπλεηηθέο νκάδεο (Γαιιίαο, Ηξιαλδίαο Ηζπαλίαο, Ηηαιίαο, Πνξηνγαιίαο θ.ά).
Δθαξκφδεηαη απφ ην 1994 θπξίσο ζε ρψξνπο πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη
απεπζχλεηαη ζηνπο παηδαγσγνχο, ηνπο δηεπζπληέο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ
θαη

ηνπο

δηνηθεηηθνχο

ππεχζπλνπο.

Σν

πξφγξακκα

ππνζηεξίδεηαη

επηζηεκνληθά θαη νηθνλνκηθά απφ ην Ίδξπκα Bernard van Leer θαη ηελ ΔΑΓΑΠ,
ελψ ιεηηνπξγεί ππφ ηελ αηγίδα ηνπ θνξέα πνπ επηζπκεί λα επηκνξθψζεη ην
πξνζσπηθφ ηνπ.
Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο ελειίθσλ7 απνηεινχλ ηε
βάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη:


ζηε ζχλδεζε ηεο επηκφξθσζεο κε ηελ θαζεκεξηλή επαγγεικαηηθή
πξαθηηθή ησλ επηκνξθνχκελσλ,



ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ επηκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο,

ηηο

αλάγθεο

θαη

ηα

ελδηαθέξνληα

ησλ

επηκνξθνχκελσλ,


ζηελ νκαδηθή εξγαζία,



ζηε δεκηνπξγία ζπκκεηξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο,



ζηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο θαη



ζηελ παξνρή ζεσξεηηθήο θαη κεζνδνινγηθήο ππνζηήξημεο.

7

Βι. θεθάιαην 1.1 «Πψο καζαίλνπλ νη ελήιηθεο;».

© ΕΑΔΑΠ

Σελίδα 15

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, λφκνη, δηεθδηθήζεηο θαη «επξσπατθέο επηηαγέο»
δεκηνχξγεζαλ ζηελ Διιάδα έλα θαηλνχξην πιαίζην φζνλ αθνξά ηε δνκή θαη ηε
ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Βαζηθφηεξε αιιαγή είλαη θαη
ε κεηάβαζε ησλ βξεθνλεπηαθψλ ζηαζκψλ ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.
Σν πξφγξακκα Synergy πξνζπαζεί λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο αλάγθεο
επηκφξθσζεο πνπ επηβάιινπλ νη θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο, ιακβάλνληαο ζνβαξά
ππφςε ηνπ ηελ ηζηνξία, ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο ζεζκηθνχο θαηαλαγθαζκνχο
ηνπ ρψξνπ.

3.2.2

ηφρνη

ηφρνη ηνπ Synergy είλαη:


ε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ παξέρνπλ νη βξεθνλεπηαθνί
ζηαζκνί,



ε ελίζρπζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ ησλ παηδαγσγψλ κέζα απφ ηνλ
εκπινπηηζκφ θαη ηελ αλαλέσζε ησλ γλψζεψλ ηνπο ζε παηδαγσγηθά ζέκαηα,



ε αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ ησλ παηδηψλ θαη ησλ παηδαγσγψλ,



ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ γνλέσλ ζηε δσή ηνπ ζρνιείνπ,



ε θηλεηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
αλαλέσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεζκψλ θαη



ε αλαγλψξηζή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ παηδηθψλ ζηαζκψλ απφ ην
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.

πλνπηηθά, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν απψηεξνο ζηφρνο ηνπ Synergy είλαη
λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα αγσγήο πνπ παξέρνπλ ηα πξνζρνιηθά ηδξχκαηα
εληζρχνληαο ηελ θνηλή δξάζε -δειαδή ηε ζπλέξγεηα- φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ
ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ πξνζρνιηθήο αγσγήο.

3.2.3

Μνξθή - δνκή

Σν πξφγξακκα ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο Synergy κπνξεί λα δηεμάγεηαη
κέζσ δηαδηθηχνπ θαη λα αμηνπνηείηαη ζην ρψξν θαη θαηά ην ρξφλν εξγαζίαο ησλ
επηκνξθνχκελσλ. Πξφθεηηαη γηα κηα ζπλερή επηκφξθσζε ελειίθσλ, βαζηζκέλε
ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη παξαδείγκαηα ηεο ηάμεο. Σν πξφγξακκα είλαη
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επέιηθην θαη κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε κνξθσηηθέο
αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σν ζρήκα επηκφξθσζεο ηνπ Synergy βαζίδεηαη
ζηελ νκαδηθή δνπιεηά ζε φια ηα επίπεδα, ζηηο αληαιιαγέο ηδεψλ θαη απφςεσλ
θαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ.

Βαζηθή

πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή έθβαζή ηνπ είλαη ε καθξά ρξνληθή δηάξθεηα
επηκφξθσζεο (πεξηζζφηεξν απφ ηξεηο κήλεο θη έσο ηξία έηε), έηζη ψζηε ην
πξνζσπηθφ λα νηθεηνπνηεζεί ζηαδηαθά κηα επηζηεκνληθή κέζνδν εξγαζίαο, ηελ
νπνία λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνζηεξίδνληαη απφ:


ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηεο ΔΑΓΑΠ, ε oπνία έρεη ηε γεληθή επζχλε ηεο
πξαγκαηνπνίεζεο, ηνπ ζπληνληζκνχ, ηεο επνπηείαο θαη ηεο αμηνιφγεζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε επηζηεκνληθφ θαη κεζνδνινγηθφ επίπεδν,



ηνπο επηκνξθσηέο-κεζνιαβεηέο, ηνπο νπνίνπο επηκνξθψλεη θαη νξίδεη ε
ΔΑΓΑΠ8 θαη



ηνλ εθπξφζσπν ηνπ θνξέα. Απηφο πνπ εθπξνζσπεί ην πξφγξακκα ζηα
φξγαλα ηνπ θνξέα, εμαζθαιίδεη ηελ ελεκέξσζε κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ
θαη δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο.

3.2.4

Μεζνδνινγία

Ζ κεζνδνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο Synergy βαζίδεηαη ζηηο αξρέο ηεο έξεπλαο
δξάζεο9 θαη ηεο παηδαγσγηθήο ησλ αιιειεπηδξάζεσλ (CRESAS 1992).
Πην ζπγθεθξηκέλα, ην Synergy ελζαξξχλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ:


Θεσξίαο θαη πξάμεο. Βνεζά ηνλ επηκνξθνχκελν λα επαλαπξνζδηνξίζεη ηηο
ζεσξεηηθέο

ηνπ

ζέζεηο

αληηπαξαζέηνληάο

ηηο

κε

ηηο

θαζεκεξηλέο

παηδαγσγηθέο ηνπ πξαθηηθέο. Σν γεγνλφο απηφ ηνλ σζεί λα θάλεη λέεο
ππνζέζεηο εξγαζίαο, ηηο νπνίεο επαιεζεχεη κέζα απφ εθαξκνγέο. Ζ
αλάιπζε ησλ δξάζεσλ νδεγεί ηνλ επηκνξθνχκελν λα νηθνδνκήζεη λέεο
8

Βι. θεθάιαην 2.6 «Ο επηκνξθσηήο-κεζνιαβεηήο».
Ζ έξεπλα δξάζε ζηελ εθπαίδεπζε απνζθνπεί ζην λα βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα ηεο
δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο, δηεξεπλψληαο ηνπο παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ. Έρεη σο
ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο
εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη ηελ πινπνίεζε θαηλνηνκηψλ κεηά απφ πξνβιεκαηηζκφ θαη
ζπδήηεζε (Altrichter et al. 2001).
9

© ΕΑΔΑΠ

Σελίδα 17

γλψζεηο, λα αλαζεσξήζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο θαη λα ζεσξεηηθνπνηήζεη
ηελ ίδηα ηνπ ηελ πξάμε.


Σσλ

ζπκκεηερφλησλ

ζην

πξφγξακκα.

Δλζαξξχλεη

ηηο

αληαιιαγέο

απφςεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, δεκηνπξγψληαο «ζπκκεηξηθέο
ζρέζεηο» (Schwartz 1973; 1977). Ο φξνο «ζπκκεηξηθέο» ππνδεηθλχεη
ζρέζεηο, ζην πιαίζην ησλ νπνίσλ θάζε ζπλεξγάηεο αηζζάλεηαη φηη έρεη ην
δηθαίσκα λα ππνζηεξίδεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ζην θνηλφ
νηθνδφκεκα (Chretiennot et al. 1989). Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, φινη
ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο θνηλνχ έξγνπ. Ο θαζέλαο κε ην
ξπζκφ ηνπ θαη αλάινγα κε ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ εκπιέθεηαη ζε κηα δπλακηθή
δηαδηθαζία «ζπλνηθνδφκεζεο» γλψζεσλ (Αλαγλσζηνπνχινπ 2003a).

Σερληθέο

3.2.5

3.2.5.1 Σύζηαζε θαη δπλακηθή ηεο νκάδαο
Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε νκαδηθή
κνξθή

εξγαζίαο.

Έηζη,

θαηά

ηε

δηάξθεηα

ηεο

επηκφξθσζεο

πξαγκαηνπνηνχληαη:


Δπηθνηλσλίεο ηνπ επηκνξθσηή-κεζνιαβεηή κε ηνπο επηκνξθνχκελνπο,
θαηά ηηο νπνίεο πξνζδηνξίδεηαη ν ρξφλνο θαη ε κνξθή επηθνηλσλίαο κε ηελ
παηδαγσγηθή νκάδα10. ε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη παηδαγσγηθή
νκάδα, ν επηκνξθσηήο δηαπξαγκαηεχεηαη καδί κε ηνπο επηκνξθνχκελνπο
θαη ηε ζπζηήλνπλ. Ζ παηδαγσγηθή νκάδα:
-

εληνπίδεη ηηο δχζθνιεο θαηαζηάζεηο,

-

ζέηεη πξνβιεκαηηζκνχο,

-

θαηαγξάθεη θαη αλαιχεη ζπκπεξηθνξέο παηδηψλ,

-

παίξλεη απνθάζεηο γηα ηα ζρέδηα παηδαγσγηθήο δξάζεο,

-

θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο ησλ δξάζεσλ, ηνπο ηξφπνπο παξέκβαζεο θαη

ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπο,
-

επηθπξψλεη παηδαγσγηθά ζπκβφιαηα θαη

10

Με ηνλ φξν «παηδαγσγηθή νκάδα» ελλννχκε ηε κεηεμέιημε ηεο εξγαζηαθήο νκάδαο κηαο
ζρνιηθήο κνλάδαο, ε νπνία απνθαζίδεη λα πηνζεηήζεη θνηλνχο παηδαγσγηθνχο ζηφρνπο, λα
ξπζκίδεη θαη λα αμηνινγεί ηηο εθαξκνγέο ησλ θνηλψλ δξάζεσλ (Παπαπξνθνπίνπ 1999). Όηαλ ε
νκάδα δηεπξχλεηαη κε ηελ εκπινθή άιισλ αηφκσλ πνπ δελ είλαη εθπαηδεπηηθνί, ηφηε
νλνκάδεηαη «δηεπξπκέλε παηδαγσγηθή νκάδα» (ΔΑΓΑΠ 2003).
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-

ρξεζηκνπνηεί

«εξγαιεία

παξαηήξεζεο»,

φπσο

γηα

παξάδεηγκα

θσηνγξαθηθή κεραλή, θάκεξα, βίληεν θαη ζράξεο παξαηήξεζεο.


πλαληήζεηο ηεο «δηεπξπκέλεο παηδαγσγηθήο νκάδαο», ζηελ νπνία
ζπκκεηέρνπλ φινη νη εξγαδφκελνη απφ ηνπο βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο, νη
εθπξφζσπνη ηνπ θνξέα, δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, εθπξφζσπνη γνλέσλ, ν
επηκνξθσηήο-κεζνιαβεηήο θαη ε επηζηεκνληθή επηηξνπή ηεο ΔΑΓΑΠ θαη
απνηειεί έλαλ άιιν ζηφρν ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ.
Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλαληήζεσλ, νη νπνίεο γίλνληαη κία θνξά ην δίκελν
θαη ζε θεληξηθή αίζνπζα πνπ παξαρσξεί ν εθάζηνηε θνξέαο:
-

παξνπζηάδνληαη ηα ζρέδηα παηδαγσγηθήο δξάζεο πνπ εθαξκφδνληαη

ζηηο ηάμεηο,
-

γλσζηνπνηνχληαη πεηξακαηηθέο εθαξκνγέο,

-

αλαιχνληαη νη ζηφρνη, ην πιαίζην ησλ δξάζεσλ θαη ηα θξηηήξηα

αμηνιφγεζεο ηνπο,
-

πξαγκαηνπνηνχληαη ελδηάκεζεο θαη ηειηθέο αμηνινγήζεηο κε ηε βνήζεηα

εξσηεκαηνινγίσλ, πξσηνθφιισλ παξαηήξεζεο θ.ά.,
-

ζεζκνζεηνχληαη

θαηλνχξγηεο

πξαθηηθέο,

φπσο,

γηα

παξάδεηγκα,

νξγάλσζε παηδηθνχ θεζηηβάι,
-

απνθαζίδεηαη

ε

εθαξκνγή

θαηλνηφκσλ

πξαθηηθψλ,

φπσο,

γηα

παξάδεηγκα, ε πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ επηζθέςεσλ θαη ε
ζπκβνιή ησλ εθπξφζσπσλ ηνπ θνξέα θαη ησλ αξκφδησλ δηνηθεηηθψλ
ππάιιεισλ ζην πξφγξακκα θαη
-

πξνγξακκαηίδνληαη δξάζεηο γηα ην «άλνηγκα» ησλ ζρνιείσλ πξνο ηελ

ηνπηθή θνηλσλία κε εκεξίδεο, εθδειψζεηο, έληππα, αθίζεο θ.ά.


Ζ ζπλεδξίαζε ηεο «νκάδαο ησλ κεζνιαβεηψλ-επηκνξθσηψλ», ε νπνία
απνηειείηαη απφ φινπο ηνπο επηκνξθσηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο Synergy θαη
απφ ηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή ηεο ΔΑΓΑΠ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ
ζπλεδξηάζεσλ, νη επηκνξθσηέο-κεζνιαβεηέο ελεκεξψλνπλ ηα ππφινηπα
κέιε γηα ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο θαη ζρεδηάδνπλ απφ θνηλνχ
ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ησλ παξεκβάζεψλ ηνπο. Δηδηθφηεξα:
-

αλαιχνπλ ηελ πνξεία ησλ πξνγξακκάησλ,

-

εληνπίδνπλ ηηο δπζθνιίεο,

-

εθθξάδνπλ πξνβιεκαηηζκνχο, άγρε, αλαζθάιεηεο,
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-

αλαδεηνχλ απφ θνηλνχ ηφζν πξαθηηθέο ιχζεηο φζν θαη ζεσξεηηθή

ππνζηήξημε,
-

αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα θαη

-

κεζνδεχνπλ ελέξγεηεο γηα ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο.

3.2.5.2 Τα ζρέδηα παηδαγωγηθήο δξάζεο (projects)11
Σα ζρέδηα παηδαγσγηθήο δξάζεο απνηεινχλ ηε βαζηθή ηερληθή ηνπ Synergy,
επεηδή επηηξέπνπλ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πην
ζπγθεθξηκέλα, ηα ζρέδηα παηδαγσγηθήο δξάζεο:


ελεξγνπνηνχλ ηνπο επηκνξθνχκελνπο παηδαγσγνχο θαη ηνπο νδεγνχλ ζηελ
πηνζέηεζε κηαο εξεπλεηηθήο ζηάζεο,



αμηνπνηνχλ ην δπλακηθφ ησλ παηδηψλ, θαζψο δελ εζηηάδνληαη ηφζν ζην
πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο φζν ζηνπο ηξφπνπο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηα ίδηα ηα παηδηά γηα λα κάζνπλ,



θαζηζηνχλ αλαγθαίεο ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηελ νκαδηθή δνπιεηά,



ελζαξξχλνπλ ην άλνηγκα ηεο ηάμεο θαη ηνπ ζρνιείνπ, θαζψο ζηα ζρέδηα
παηδαγσγηθήο δξάζεο κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ:
-

ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ παηδαγσγψλ ελφο ζρνιείνπ,

-

ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ζρνιείσλ κηαο πεξηνρήο,

-

εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο θαη

-

γεσγξαθηθψο απνκαθξπζκέλα ζρνιεία, ηα νπνία, φκσο, επηθνηλσλνχλ
ζπζηεκαηηθά κεηαμχ ηνπο.

3.2.5.3 Η ξπζκηζηηθή απηναμηνιόγεζε
Πξφθεηηαη γηα πνιχηηκν εξγαιείν, ην νπνίν αθνξά ηε ζπζηεκαηηθή αμηνιφγεζε
ησλ παηδαγσγηθψλ πξαθηηθψλ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε βειηίσζή ηνπο. Απηφ ην
είδνο ηεο αμηνιφγεζεο απέρεη πνιχ απφ ηελ εγθάζεηε, εμσζρνιηθή αμηνιφγεζε
ή ηελ απιντθή θαη ζπλάκα νδπλεξή επνπηεία θαη βαζκνιφγεζε. Πξφθεηηαη γηα
κηα ζπλερή δηαδηθαζία, ε νπνία ζρεδηάδεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
παηδαγσγνχο (νινκψλ 1991) θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φινη φζνη
ιακβάλνπλ κέξνο ζην ζρέδην παηδαγσγηθήο δξάζεο. πγθεθξηκέλα, ε νκάδα
ζέηεη ζηφρνπο, ηνπο πινπνηεί θαη παξαηεξεί ζπζηεκαηηθά ηφζν ηηο δξάζεηο, φζν
11

Βι. γηα παξάδεηγκα Frey, 1998; Helm θαη Katz, 2002
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θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηνπο ζηφρνπο. ηε ζπλέρεηα
αμηνινγεί βάζεη θξηηεξίσλ πνπ έρεη πξνζδηνξίζεη θαη πξνβαίλεη ζε λέεο
ξπζκίζεηο, ηηο νπνίεο αμηνινγεί εθ λένπ.12
Ζ απηναμηνιφγεζε θαη νη ξπζκίζεηο γίλνληαη ζε δχν επίπεδα13:
1.

Οη παηδαγσγνί κε ηα παηδηά ηεο ηάμεο ηνπο, αθνχ έρνπλ θαζνξίζεη ηηο

δξάζεηο, αμηνινγνχλ ηη επηηεχρζεθε θαη ηη φρη, ηνπο ιφγνπο επηηπρίαο ή
απνηπρίαο, ηελ θαηάθηεζε λέσλ γλψζεσλ, ηνλ θαζνξηζκφ πεξαηηέξσ
γλσζηηθψλ πεξηερνκέλσλ πνπ ζα επηζπκνχζαλ λα θαηαθηήζνπλ θαη, ηέινο,
πξνβαίλνπλ ζε λέεο ξπζκίζεηο. Απηή ε δηαδηθαζία γίλεηαη αλά ηαθηά
δηαζηήκαηα, εληζρχεη ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ απηελέξγεηα ησλ παηδηψλ θαη
δίλεη ζηνλ παηδαγσγφ ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηηο δηεξγαζίεο
θαη ηηο θαηαθηήζεηο ησλ παηδηψλ.
2.

Όινη νη παηδαγσγνί ελφο ζρνιείνπ παξαηεξνχλ ζπζηεκαηηθά θαη

θαηαγξάθνπλ κε ην κέζν επηινγήο ηνπο -βίληεν, θσηνγξαθηθή κεραλή, ζράξεο
παξαηήξεζεο, πξσηφθνιια θιπ.- ηηο επηπηψζεηο ησλ λέσλ ζπλζεθψλ θαη
δξαζηεξηνηήησλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ. Μέζα απφ αληαιιαγέο
απφςεσλ αλαιχνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ θαηαγξαθψλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί
ζηελ επαλαπξνζαξκνγή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηξξνή πνπ έρνπλ ζηηο
ζπκπεξηθνξέο ησλ παηδηψλ (Αλαγλσζηνπνχινπ & Παπαπξνθνπίνπ 2001).
3.2.5.4 Τα παηδαγωγηθά βνεζήκαηα14
Ο φξνο «παηδαγσγηθά βνεζήκαηα» ππνδεηθλχεη εθείλα ηα «εξγαιεία» πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη σο ππνζηεξηθηηθά κέζα ζηελ εθπαίδεπζε θαη επηηξέπνπλ
ζηνλ επηκνξθσηή λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφο (Noyé & Pivetau 1999). Σν
επηκνξθσηηθφ

πξφγξακκα

Synergy

ρξεζηκνπνηεί

(κεκνλσκέλα

ή

ζπλδπαζηηθά) ηα εμήο παηδαγσγηθά βνεζήκαηα:
-

Σν θάθειν, ν νπνίνο είλαη εξγαιείν ζεσξεηηθήο θαη κεζνδνινγηθήο
ππνζηήξημεο ηνπ επηκνξθνχκελνπ, έλαο «ρψξνο» απνζήθεπζεο θαη
αλαδήηεζεο ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Υξεζηκεχεη, επίζεο, θαη σο

12

Γηα παξαδείγκαηα νδεγψλ ξπζκηζηηθήο απηναμηνιφγεζεο βι. παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ.
Πξφθεηηαη γηα ηελ αμηνιφγεζε πνπ γίλεηαη ζε επίπεδν ηάμεο. Αλαθνξηθά κε ηε γεληθή
αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, βι. θεθάιαην 3.3 «Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο».
14
Γηα αλαιπηηθφηεξεο πιεξνθνξίεο βι. Εέξβα (2003).
13
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ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ, θαζψο θαη σο πεξίιεςε ηεο
δνπιεηάο ηεο νκάδαο.
Ο θάθεινο πεξηιακβάλεη:
-

βηβιηνγξαθία (γηα ελήιηθεο θαη παηδηά),

-

άξζξα απφ επηζηεκνληθά, θπξίσο παηδαγσγηθά, πεξηνδηθά,

-

ζεκεηψζεηο ησλ επηκνξθνχκελσλ,

-

εθδειψζεηο κε ζρεηηθή ζεκαηνινγία, φπσο, γηα παξάδεηγκα, εκεξίδεο,
ζπλέδξηα, παηδηθά θεζηηβάι θ.ά.,

-

παηδαγσγηθφ πιηθφ (έληππα, αθίζεο, απηνθφιιεηα, θσηνγξαθίεο,
ζθίηζα, παηρλίδηα) θαη

-

ζηνηρεία γηα αξκφδηνπο θνξείο ζρεηηθνχο κε ην αληηθείκελν (δηεπζχλζεηο,
ηειέθσλα επηθνηλσλίαο, ζχληνκεο πιεξνθνξίεο).

-

Σε

δαλεηζηηθή

βηβιηνζήθε,

ηελ

νπνία

ζπγθξνηεί

ε

νκάδα

ησλ

επηκνξθνχκελσλ απφ βηβιία πνπ αληηζηνηρνχλ ζην πεξηερφκελν ηεο
επηκφξθσζεο.
-

Σα εξγαιεία: Ο επηκνξθσηήο θαη ε επηζηεκνληθή επηηξνπή παξέρνπλ
πιάλα πξνγξακκαηηζκνχ-ζρεδηαζκνχ, εξσηεκαηνιφγηα θ.ά.

-

Σα posters: αθίζεο κε θσηνγξαθίεο απφ ηηο θαζεκεξηλέο δξάζεηο θαη απφ
νξγαλσκέλα projects, ζπλνδεπφκελεο απφ ζπλνπηηθέο ιεδάληεο.

-

Σν δεκνζηνγξαθηθφ θαζεηφθσλν, κε ην νπνίν θαηαγξάθνληαη επηιεθηηθά
δηάινγνη ησλ παηδηψλ ή θαη ησλ επηκνξθνχκελσλ.

-

Σν

βίληεν:

νη

επηκνξθνχκελνη

καγλεηνζθνπνχλ ζθελέο

θαζεκεξηλή παηδαγσγηθή ηνπο πξαθηηθή, νη νπνίεο ζηε

απφ

ηελ

ζπλέρεηα

πξνβάιινληαη θαη αλαιχνληαη απφ ηελ παηδαγσγηθή νκάδα.

3.2.6

Ο επηκνξθσηήο-κεζνιαβεηήο

Ζ εκπεηξία έρεη απνδείμεη θαη νη έξεπλεο έρνπλ επηθπξψζεη (Anagnostopoulos
& Papaprocopiou 1992) φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο
καθξφρξνλεο δξάζεο ή ελφο ζπγθξνηεκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο εκπιέθνληαη
δηαθνξεηηθνί ζπλεξγάηεο, κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, αξκνδηφηεηεο, γλψζεηο,
αληηιήςεηο θιπ., εκθαλίδεηαη ε αλάγθε χπαξμεο ελφο κεζνιαβεηηθνχ
ζηνηρείνπ. Γηα απηφλ ην ιφγν, ν επηκνξθσηήο-κεζνιαβεηήο ζην πξφγξακκα
Synergy θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ηνλ εμήο δηπιφ ξφιν:
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Σν ξφιν ηνπ κεζνιαβεηή αλάκεζα ζηνπο δηάθνξνπο ζπλεξγάηεο πνπ
εκπιέθνληαη ζην πξφγξακκα θαη



ην ξφιν ηνπ κεζνιαβεηή κεηαμχ ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη ηεο γλψζεο πνπ
πξφθεηηαη λα θαηαθηεζεί απφ απηνχο.

Λφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ν επηκνξθσηήο-κεζνιαβεηήο απνηειεί ην θιεηδί ηνπ
πξνγξάκκαηνο Synergy, ε επηινγή θαη ε επηκφξθσζή ηνπ ηπγράλεη ηδηαίηεξεο
θαη ζπζηεκαηηθήο κέξηκλαο. Σα ηππηθά πξνζφληα πνπ απαηηνχληαη είλαη:


δίπισκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο,



πνιχ θαιή γλψζε ησλ ρψξσλ αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο θαη



επαγγεικαηηθή εκπεηξία σο εθπαηδεπηηθφο.

Ωζηφζν, ηα νπζηαζηηθά πξνζφληα γηα απηή ηε δνπιεηά έρνπλ λα θάλνπλ
πεξηζζφηεξν κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ ηδενινγία ηνπ επηκνξθσηήκεζνιαβεηή, ηα νπνία έρνπλ ήδε αλαθεξζεί ζην αληίζηνηρν θεθάιαην15.
ην δχζθνιν θαη πνιχπινθν έξγν ηνπ, ν επηκνξθσηήο-κεζνιαβεηήο έρεη σο
ζηεξίγκαηα:


Σε βαζηθή θαη θπξίσο ηε ζπλερή επηκφξθσζε απφ ηελ ΔΑΓΑΠ πνπ δηαξθεί
φζν θαη ε απαζρφιεζή ηνπ ζην πξφγξακκα, φπσο θαη ηε ζηήξημε ηεο
επηζηεκνληθήο νκάδαο ηεο ΔΑΓΑΠ (ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ επηκνξθσηψλκεζνιαβεηψλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ ππεπζχλσλ).



Σν κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, ην νπνίν παξέρνληαο ηηο
γεληθέο θαηεπζχλζεηο, δηεπθνιχλεη ην έξγν ηνπ θαη δηαζθαιίδεη, σο έλα
ζεκείν, ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ.



Σελ εκπεηξία ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπζηεκαηηθέο αλαιχζεηο πνπ γίλνληαη
ζην πιαίζην ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο ηεο ΔΑΓΑΠ θαη ηνπ επηηξέπνπλ λα
δηαρεηξίδεηαη ηηο αληηζηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά θαη ησλ ππεπζχλσλ
ηνπ θνξέα, λα ηηο ζεσξεί αλαπφθεπθην ζηνηρείν θαη λα γλσξίδεη ηξφπνπο
λα ηηο κεηψλεη, λα ηηο παξαθάκπηεη ή λα ηηο ειέγρεη. Με ηνλ ίδην ηξφπν
εληνπίδεη, αλαιχεη θαη ειέγρεη ηηο ίδηεο ηνπ ηηο ζηάζεηο θαη αλαπαξαζηάζεηο.

15

Βι. θεθάιαην 1.2 «Ο ξφινο ηνπ επηκνξθσηή».
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Σε ζεζκνζέηεζε ή ηελ αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ ηνπ επηκνξθσηήκεζνιαβεηή απφ ηνλ ππεχζπλν θνξέα, ν νπνίνο αλαιακβάλεη θαη ηελ
νηθνλνκηθή απνδεκίσζή ηνπ.

Ζ αμηνιφγεζε ηνπ έξγνπ ηνπ επηκνξθσηή-κεζνιαβεηή γίλεηαη ζε πνιιά
επίπεδα:


Έκκεζα, απφ ηελ πνξεία ησλ ζρεδίσλ παηδαγσγηθήο δξάζεο πνπ
εμειίζζνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο θαη αμηνινγνχληαη απφ ηελ
νκάδα ησλ επηκνξθνχκελσλ.



Άκεζα απφ ηνλ ίδην (απηναμηνιφγεζε), κε ηε ζπλεξγαζία ηεο νκάδαο ησλ
ζπλαδέιθσλ ηνπ θαη ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηεο ΔΑΓΑΠ16.

3.3

Αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο

Ζ εζσηεξηθή17 αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο
Synergy θαη ε δηεξεχλεζε ηξφπσλ βειηίσζήο ηνπ ζπλφδεςαλ απφ ηελ αξρή
θαη ζπλνδεχνπλ αθφκα ηελ πινπνίεζή ηνπ.
Οη καθξνρξφληεο εθαξκνγέο θαη ε επξχηεηα ησλ παξεκβάζεσλ ζε δηάθνξα
επίπεδα (ζε νκάδεο ππεπζχλσλ, παηδαγσγηθέο νκάδεο, δηεπξπκέλεο νκάδεο,
δηνηθεηηθνχο, παηδαγσγνχο, βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ, θνηλσληθνχο εηαίξνπο)
απαίηεζε: α) ηε ζπλερή δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε18 θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη β) ηε ζπλνιηθή, απνινγηζηηθή19 αμηνιφγεζε.
Η ζπλερήο δηακνξθωηηθή αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ζπιινγηθή.
Βαζίζηεθε ζε δηαδηθαζίεο πνπ εηζεγήζεθε ε επηζηεκνληθή επηηξνπή, αιιά
νξγαλψζεθαλ θαη έγηλαλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
επηκνξθσηέο-κεζνιαβεηέο. Απηή ε κνξθή αμηνιφγεζεο:
16

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε γεληθφηεξε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
βι. θεθάιαην 3.3 «Αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο».
17

χκθσλα κε ηνπο Βεξγίδε & Καξαιή (1999: 133) «Ζ αμηνιφγεζε ραξαθηεξίδεηαη σο “εζσηεξηθή” φηαλ
ν αμηνινγεηήο πξνέξρεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πνπ πινπνηεί ην πξφγξακκα».
18
χκθσλα κε ηνλ Γεκεηξφπνπιν (1999: 37), ν φξνο «δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε» αλαθέξεηαη ζηελ
«αμηνιφγεζε πνπ γίλεηαη παξάιιεια κε κηα εθπαηδεπηηθή-καζεζηαθή δηαδηθαζία θη έηζη δηεπθνιχλεη ηε
ζπλερή δηακφξθσζε ηεο δηαδηθαζίαο απηήο».
19
Ο φξνο «απνινγηζηηθή», ζχκθσλα κε ηνπο Βεξγίδε & Καξαιή (1999: 128-129) αλαθέξεηαη «ζηελ
αμηνιφγεζε πνπ δηελεξγείηαη κε ζθνπφ ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ ηεθκεξησκέλε δηαηχπσζε
θξίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αμία ελφο πξνγξάκκαηνο θαη ε νπνία ζπλήζσο ζπλδπάδεηαη κε ηε ζπλέρηζε ή
ηελ επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο».
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□

ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζην ζπλερή επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζηφρσλ

θαη ζηε ξχζκηζε ησλ ηερληθψλ ηεο επηκφξθσζεο,
□

δίλεη

ηε

δπλαηφηεηα ζηνπο ζπληειεζηέο

ηεο επηκφξθσζεο λα

παξαθνινπζήζνπλ ζπζηεκαηηθά ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο εθαξκνγήο ηνπ
πξνγξάκκαηνο,
□

επηηξέπεη

ηε

δεκηνπξγία

πλεχκαηνο

ζπιινγηθφηεηαο

θαη

ηελ

εμηζνξξφπεζε ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επηκνξθσηψλ-κεζνιαβεηψλ θαη ηεο
επηζηεκνληθήο νκάδαο,
□

πξνσζεί ηελ αιιεινεπηκφξθσζε,

□

θαιιηεξγεί θιίκα ζπλεπζχλεο ησλ επηκνξθσηψλ-κεζνιαβεηψλ ζηηο

δηαδηθαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
□

εληζρχεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα αλαζηνραζκνχ φιεο ηεο

επηκνξθσηηθήο νκάδαο,
□

εμαζθαιίδεη ηελ απηνδέζκεπζε ησλ επηκνξθσηψλ-κεζνιαβεηψλ γηα

ζπλερή βειηίσζε ηνπ έξγνπ ηνπο θαη
□

επηθπξσλεη

ηελ

θαηαιιειφηεηα

ησλ

«νδεγώλ

ξπζκηζηηθήο

απηναμηνιόγεζεο»20.
Ζ ζπλνιηθή απνινγηζηηθή αμηνιόγεζε θξίλεηαη απαξαίηεηε:
□

πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηνπ

πξνγξάκκαηνο θαη λα δηαηππσζνχλ ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα θαη
□

πξνθεηκέλνπ λα επηβεβαησζνχλ νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ

δηακνξθψλνπλ

ην

ηειηθφ

απνηέιεζκα

ζε

δηαθνξεηηθά

εθπαηδεπηηθά

πεξηβάιινληα.

20

Βι. παξαξηήκαηα Η θαη ΗΗ.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ
Παξάξηεκα Ι: Παξαδείγκαηα ξπζκηζηηθήο απηναμηνιόγεζεο παηδαγσγώλ
1ν Παξάδεηγκα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYNERGY
Hκεξήζηα Καηαγξαθή
Ηκεξνκελίεο:
Πνηεο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πξνηείλαηε εζείο θαη πνηεο ηα παηδηά (φρη
απαξαηηήησο ζην πιαίζην ηεο δηδαθηηθήο ψξαο).
Γξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηάζεθαλ απφ Γξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηάζεθαλ απφ
ηνλ ελήιηθα

ηα παηδηά (ιεθηηθά ή κε)

Πψο αμηνπνηήζεθαλ θάπνηεο πξνηάζεηο ησλ παηδηψλ;
-

Σηο εθαξκφζακε ακέζσο;

-

Σηο θαηαγξάςακε;

-

Γεζκεπηήθακε λα ηηο πινπνηήζνπκε θάπνηα απφ ηηο επφκελεο κέξεο;
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Σν

δεχηεξν

παξάδεηγκα

αθνξά

κηα

πην

επεμεξγαζκέλε

θαηαγξαθή

δξαζηεξηφηεηαο, κε ζηφρν λα αμηνινγεζνχλ πην πνιχπινθα ζηνηρεία.
Υξεζηκνπνηήζεθε απφ νκάδεο κε κεγαιχηεξε εμνηθείσζε ζηε δηαδηθαζία ηεο
επηκφξθσζεο.
2ν Παξάδεηγκα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYNERGY
Kαηαγξαθή Γξαζηεξηόηεηαο
Ζ πξφηαζε πξνέξρεηαη απφ ηα παηδηά ή απφ ηνλ ελήιηθα; (ζχληνκε
πεξηγξαθή).

Πψο δφζεθε ε εληνιή; Ση είπακε αθξηβψο;

Πνηεο ήηαλ νη παξεκβάζεηο ηνπ ελήιηθα;

Ση πξφηεηλαλ ηα παηδηά;

Τπήξμαλ αιιειεπηδξάζεηο (κεηαμχ ησλ παηδηψλ, κεηαμχ παηδηψλ θαη
ελειίθσλ); Άιιαμε θάηη ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ, ηνπ ρξφλνπ, ζηνλ
ηξφπν πξνζέγγηζεο, ζηηο πξνηάζεηο;

© ΕΑΔΑΠ

Σελίδα 31

Πψο επηηεχρζεθαλ θάπνηνη απφ ηνπο δηθνχο καο αξρηθνχο ζηφρνπο;
(π.ρ. παξαηεξψ φηη ππάξρεη εμέιημε ζην ιφγν)

Δλεπιάθεζαλ νη γνλείο; Με πνηνλ ηξφπν;

Σν ηξίην θαη ηέηαξην παξάδεηγκα πξννξίδνληαη γηα παηδαγσγηθέο νκάδεο κε
θάπνηα

κεγαιχηεξε

εκπεηξία

επηκφξθσζεο.

Όπσο

κπνξνχκε

λα

παξαηεξήζνπκε, πξφθεηηαη γηα εξγαιεία πνπ αθνξνχλ ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ
αμηνιφγεζε, δειαδή δηαδηθαζίεο ζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο. Πξάγκαηη, έρεη
παξαηεξεζεί φηη φζν έλα ζρέδην ή κηα δξάζε έρνπλ μεθάζαξνπο ζηφρνπο θαη
είλαη θαιά ζρεδηαζκέλα, ηφζν πην εχθνιε θαη αλψδπλε είλαη ε εμεχξεζε
θξηηεξίσλ θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο.
3ν Παξάδεηγκα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SYNERGY
ρεδηαζκόο

1.

Πεξηερόκελν ηνπ ζρεδίνπ παηδαγσγηθήο δξάζεο

Σίηινο:
Ζκεξνκελία εθθίλεζεο:
Πξνβιεπφκελεο δξάζεηο:
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2.

Λόγνη επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ:
Π.ρ. επίιπζε πξνβιεκάησλ, ρψξνπ, δχζθνισλ ζηηγκψλ, πξνζσπηθά
θίλεηξα, αλάγθεο ησλ παηδηψλ θ.ά.

3.

Πξνηεξαηόηεηεο. Βξαρππξόζεζκνη-Μαθξνπξόζεζκνη ηόρνη:

4.

Πξνηάζεηο νξγάλσζεο:
Σξφπνη νξγάλσζεο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ (εξγαζηήξηα, γσληέο,
επηζθέςεηο θιπ.)

4ν Παξάδεηγκα
Απνινγηζκόο21 ησλ παηδαγσγηθώλ δξάζεσλ ηνπ έηνπο 2000-2001

1. Πεξηγξαθή ηνπ ηκήκαηόο ζαο (ειηθία, αξηζκόο παηδηώλ).

21

ηελ πεξίπησζε απηή ε αμηνιφγεζε απνθαιείηαη απνινγηζκφο, γηαηί είλαη έλαο φξνο πνπ
δελ πξνθαιεί ηφζν αξλεηηθέο αληηδξάζεηο φζν ε αμηνιφγεζε πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε
δνθηκαζίεο ζρνιηθνχ ή δηνηθεηηθνχ ηχπνπ.
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2. Πεξηγξαθή ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο πνπ επηιέμαηε θαη εθαξκόζαηε απηή
ηε ρξνληά.

3. Πνηνη είλαη νη παηδαγσγηθνί ζηόρνη ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο ζαο;

4. Πώο δέρηεθαλ ηα παηδηά ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε;

5. Tη άιιαμε κέζα ζηελ ηάμε ζαο από ηνλ ηξόπν πνπ δνπιέςαηε απηόλ
ην ρξόλν;

6. Άιιαμε θάηη ζηηο ζρέζεηο ζαο κε ηνπο γνλείο;

7. Από ηηο θεηηλέο ζαο δξάζεηο ηη αμίδεη λα θξαηήζεηε γηα ηελ επόκελε
ρξνληά;
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Παξάξηεκα ΙΙ: Παξάδεηγκα νδεγνύ ξπζκηζηηθήο απηναμηνιόγεζεο
επηκνξθσηώλ-κεζνιαβεηώλ
Ο νδεγφο απηφο ζηνρεχεη λα βνεζήζεη ηνπο κεζνιαβεηέο λα αμηνινγνχλ
ζπζηεκαηηθά ηε κεζνιάβεζε-επηκφξθσζε ησλ παηδαγσγψλ, ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο Synergy. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηερληθψλ ππνζηήξημεο
πνπ πηνζεηνχλ γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο παηδαγσγνχο, νδεγνχληαη ζηαδηαθά ζε πην
επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή παξέκβαζε. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ νδεγνχ γίλεηαη
ηξεηο θνξέο ην ρξφλν: ζηελ αξρή ηεο παξέκβαζεο ησλ κεζνιαβεηψλ, ζηα
κέζα θαη ζην ηέινο ηεο ρξνληάο.
Πξνηεξαηόηεηεο ηεο παξέκβαζεο-ζηόρνη

1.


Πξνβιεπφκελεο παξεκβάζεηο:



Ζκεξνκελία εθθίλεζεο ησλ παξεκβάζεσλ:



Λφγνη επηινγήο ησλ παξεκβάζεσλ:
Πνξεία δηεμαγσγήο ησλ παξεκβάζεσλ

2.


Σερληθέο ππνζηήξημεο παηδαγσγψλ:



Σερληθέο δηαπξαγκάηεπζεο:



Σερληθέο δεκηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο:
Δπηπηώζεηο ησλ παξεκβάζεσλ

3.


ζε επίπεδν παηδαγσγψλ (εκπινθή, δέζκεπζε, ελεξγνπνίεζε θ.ά.):



ζε επίπεδν παηδαγσγηθήο νκάδαο (νκάδα ζηαζκνχ, δηεπξπκέλε νκάδα):



ζε επίπεδν ζπλεξγαηψλ (δηεπζπληέο, αηξεηνί, γνλείο, θνηλφηεηα θ.ά.)



ζε επίπεδν κεζνιαβεηή (ηξνπνπνίεζε ηερληθψλ θαη ηαθηηθήο):



ζε

επίπεδν

πξνγξάκκαηνο

(πξνεθηάζεηο,

απνθιίζεηο,

θαηλνηνκίεο,

ζηαζηκφηεηα θ.ά.):

4.

Ρπζκίζεηο ηεο παξέκβαζεο

Πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο ξπζκίζεηο ηεο παξέκβαζεο θαη εμέιημεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο ησλ παηδαγσγψλ.
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Παξάξηεκα ΙΙΙ: Δξσηεκαηνιόγην επηκνξθνύκελσλ
A΄ ΜΔΡΟ (ΓΔΝΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ)




Ηιηθία:


22-30



31-40



41-50



51 θαη άλσ

ρνιή / ηκήκα απνθνίηεζεο:

….......................................................................................…………………..…
…………………………………………………………………………………………


Έηε πξνϋπεξεζίαο σο παηδαγσγόο:

.........……………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..




Σώξα εξγάδεζηε σο:


Έθηαθηνο



Μόληκνο

ε

πνην

δήκν

/

θνξέα

παξαθνινπζήζαηε

ην

πξόγξακκα

επηκόξθσζεο Synergy;
…………………………………………………………………………………………..
............................................................................………………………………


Γηάζηεκα πνπ ζπκκεηείραηε ζην πξόγξακκα:
από ....../...../.... έσο ..../...../..…



ε πνην δήκν / θνξέα εξγάδεζζε ηώξα;

………...........................................…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
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Δίραηε ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην άιιν πξόγξακκα επηκόξθσζεο ή
ζεκηλάξην πξηλ ην Synergy;


Ναη



Όρη

Αλ λαη, ζε πνην;
…………………………….................................................................……………
…………………………………………………………………………………………..
Β΄ ΜΔΡΟ (ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ)
1. Αληαπνθξίζεθε ην πξόγξακκα Synergy ζηηο πξνζδνθίεο πνπ είραηε;


Πνιχ



Αξθεηά



Λίγν



Καζφινπ



Γελ απαληψ

Αηηηνινγήζηε ζύληνκα ηελ απάληεζή ζαο
............................................................................................................................
...........................................………..…………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
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2. Πόζν ζαο βνήζεζε ην πξόγξακκα ζην λα:
Πνιχ

Αξθεηά

Λίγν

Καζφινπ

Γελ
απαληψ

Αλαλεψζεηε παηδαγσγηθέο
πξαθηηθέο
Δκπινπηίζεηε γλψζεηο
Αμηνινγήζεηε ην παηδαγσγηθφ
ζαο έξγν
πλδέζεηε ηε ζεσξία κε ηελ
πξάμε
Πξνζεγγίζεηε εξεπλεηηθά ηηο
παηδαγσγηθέο ζαο πξαθηηθέο
3. Πόζν ζαο βνήζεζε ην πξόγξακκα λα ζπλεξγαζηείηε κε:
Πνιχ

Αξθεηά

Λίγν

Καζφινπ

Γελ
απαληψ

Άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ
παηδηθνχ ζηαζκνχ ζαο
πλαδέιθνπο άιισλ παηδηθψλ
ζηαζκψλ
Σελ ππεχζπλε ηνπ ζηαζκνχ
Σε δηνίθεζε
Σνπο γνλείο
4. Δθαξκόζαηε ζρέδηα παηδαγσγηθήο δξάζεο (projects);


Ναη



Όρη

Aλ λαη, πνην ζεσξείηε ην πην πεηπρεκέλν ζαο;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
5. Γηα πνηνπο ιόγνπο επηιέμαηε λα πινπνηήζεηε ην παξαπάλσ ζρέδην
παηδαγσγηθήο δξάζεο;
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
6. Δπεξέαζε ε εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ ζρεδίνπ παηδαγσγηθήο
δξάζεο ηηο ππόινηπεο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ηάμεο;


Πνιχ



Αξθεηά



Λίγν



Καζφινπ



Γελ απαληψ

Αηηηνινγήζηε ζύληνκα ηελ απάληεζή ζαο
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...............................................……………………………………………………….
7. Θεσξείηε όηη ην Synergy ζαο βνήζεζε λα δηαθνξνπνηήζεηε ηε ζηάζε
ζαο απέλαληη ζηα παηδηά ζηελ θαζεκεξηλή παηδαγσγηθή πξαθηηθή ζαο;


Πνιχ



Αξθεηά



Λίγν



Καζφινπ



Γελ απαληψ
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Αηηηνινγήζηε ζύληνκα ηελ απάληεζή ζαο
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
....……………………………………………………………………………………….
8. Πόζν ζαο σθέιεζε ε παηδαγσγηθή νκάδα ζην λα:
Πνιχ

Αξθεηά

Λίγν

Καζφινπ

Γελ απαληψ

Αληαιιάμεηε απφςεηο κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο
Πξνγξακκαηίζεηε θνηλέο δξάζεηο
Δθαξκφζεηε πξνζσπηθέο
πξνηάζεηο
Αμηνινγήζεηε ηηο θνηλέο δξάζεηο
9. Πόζν ζπλέβαιε ε δηνίθεζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζηελ πινπνίεζε
ηνπ Synergy σο πξνο:
Πoιχ

Αξθεηά

Λίγν

Καζφινπ

Γελ

απαληψ
Σελ πιηθνηερληθή ππνζηήξημε
Σελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζε
εθδειψζεηο ηνπ ζηαζκνχ
(παηδηθά θεζηηβάι, εκεξίδεο,
αλνηρηά εξγαζηήξηα)
Σελ εζηθή ππνζηήξημε /
ελζάξξπλζε
Σελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο
ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο
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10. Πόζν ηθαλνπνηεζήθαηε από ηελ επηκνξθώηξηά ζαο σο πξνο:
Πνιχ

Αξθεηά

Λίγν

Καζφινπ

Γελ
απαληψ

Μνξθσηηθφ επίπεδν
Υαξαθηήξα
πληνληζηηθέο ηθαλφηεηεο
11. ε ηη ζαο βνήζεζε ε παξνπζία ηεο επηκνξθώηξηαο;
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...................................………………………………………………………………...
12. Αλαθέξεηε έλα ζεηηθό ζεκείν ηνπ επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο
Synergy:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...................................………………………………………………………………...
13. Αλαθέξεηε έλα αξλεηηθό ζεκείν:
…………………………………………………………………………………………
………………………............................................................................................
............................................................................................................................
.....................................……………………………………………………………….
Γ’ ΜΔΡΟ (ΜΔΣΑ ΣΗ ΛΗΞΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ)
14. Πνηα από ηα «εξγαιεία» πνπ παξείρε ην πξόγξακκα εμαθνινπζείηε
λα ρξεζηκνπνηείηε ζηελ θαζεκεξηλή ζαο πξαθηηθή; (ζεκεηψζηε απηά πνπ
ρξεζηκνπνηείηε πεξηζζφηεξν)


Βίληεν



Καζεηφθσλν
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Αθίζεο (posters)



Άικπνπκ



ράξεο παξαηήξεζεο



Γξαπηέο ζεκεηψζεηο



Φσηνγξαθηθή κεραλή



Άιιν……………………………………

15. πλερίδεηε λα ζπκκεηέρεηε ζε παηδαγσγηθή νκάδα;


Ναη



Όρη



Γελ απαληψ

Γηα πνην ιόγν;
…………………………………………………………………………………………
…………..............................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
16. πλερίδεηε λα ζπκκεηέρεηε ζε θνηλέο δξάζεηο κε ζπλαδέιθνπο από
παηδηθνύο ζηαζκνύο, είηε ηνπ δηθνύ ζαο δήκνπ / θνξέα είηε άιινπ;


Ναη



Όρη



Γελ απαληψ

Γηα πνην ιόγν;
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
...........………………………………………………………………………………….
17. Παξαθνινπζήζαηε θάπνην επηκνξθσηηθό πξόγξακκα ή ζεκηλάξην
κεηά ηε ιήμε ηνπ Synergy;


Ναη



Όρη

© ΕΑΔΑΠ

Σελίδα 42



Γελ απαληψ

Αλ λαη, πνην;
.........................................……………….............................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
18. ε πνην βαζκό αθνινπζείηε θάπνην κέζν απηνεπηκόξθσζεο
αλεμάξηεηα από πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο (π.ρ. βηβιία);


Πνιχ



Αξθεηά



Λίγν



Καζφινπ



Γελ απαληψ

19. Αλ ζαο δηλόηαλ μαλά ε επθαηξία λα ζπκκεηέρεηε ζε έλα θαηλνύξγην
πξόγξακκα επηκόξθσζεο Synergy, ηη ην θαηλνύξγην ζα πξνηείλαηε;
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
......................………………………………………………………………………….
Σαο επραξηζηνύκε
Παξάξηεκα IV: Δξσηεκαηνιόγην επηκνξθσηξηώλ-κεζνιαβεηξηώλ
Α’ ΜΔΡΟ (Πιεξνθνξίεο αλά βξεθηθό/παηδηθό ζηαζκό)
Γήκνο:…………………………………………………………………………………
Βξεθηθόο/παηδηθόο ζηαζκόο:……………………………………………………..
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1. Σν πξόγξακκα βνήζεζε ηνπο επηκνξθνύκελνπο λα:
Πνιχ

Αξθεηά

Λίγν

Καζφινπ

Γελ
απαληψ

Αλαλεψζνπλ ηηο παηδαγσγηθέο
ηνπο πξαθηηθέο
Δκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο
ηνπο
Αμηνινγήζνπλ ην παηδαγσγηθφ
ηνπο έξγν
πλδέζνπλ ηε ζεσξία κε ηελ
πξάμε
Πξνζεγγίζνπλ εξεπλεηηθά ηηο
παηδαγσγηθέο ηνπο πξαθηηθέο
2. Σν πξόγξακκα βνήζεζε ηνπο επηκνξθνύκελνπο λα ζπλεξγαζηνύλ κε:
Πνιχ

Αξθεηά

Λίγν

Καζφινπ

Γελ
απαληψ

Άιινπο ζπλαδέιθνπο ηνπ
παηδηθνχ ζηαζκνχ
πλαδέιθνπο άιισλ παηδηθψλ
ζηαζκψλ
Σελ ππεχζπλε ηνπ ζηαζκνχ
Σε δηνίθεζε
Σνπο γνλείο
3. Οη επηκνξθνύκελνη νηθεηνπνηήζεθαλ ηε κέζνδν ησλ ζρεδίσλ
παηδαγσγηθήο δξάζεο (project):


Πνιχ



Αξθεηά



Λίγν



Καζφινπ



Γελ απαληψ
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4. Σν πξόγξακκα βνήζεζε ηνπο επηκνξθνύκελνπο λα δηαθνξνπνηήζνπλ
ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηα παηδηά ζηελ θαζεκεξηλή παηδαγσγηθή ηνπο
πξαθηηθή:


Πνιχ



Αξθεηά



Λίγν



Καζφινπ



Γελ απαληψ

5. Η παηδαγσγηθή νκάδα σθέιεζε ηνπο επηκνξθνύκελνπο λα:
Πνιχ

Αξθεηά

Λίγν

Kαζφινπ

Γελ απαληψ

Αληαιιάμνπλ απφςεηο κε ηνπο
ζπλαδέιθνπο
Πξνγξακκαηίζνπλ θνηλέο
δξάζεηο
Δθαξκφζνπλ ηηο πξνζσπηθέο
ηνπο πξνηάζεηο
Αμηνινγήζνπλ ηηο θνηλέο δξάζεηο
Β’ ΜΔΡΟ (Πιεξνθνξίεο αλά δήκν)
Γήκνο:……………………………………………………………………………….
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6. Η δηνίθεζε ηνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ ζπλέβαιε ζηελ πινπνίεζε ηνπ
Synergy σο πξνο:
Πνιχ

Αξθεηά

Λίγν

Καζφινπ

Γελ
απαληψ

Σελ πιηθνηερληθή ππνζηήξημε
Σελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζε
εθδειψζεηο
(παηδηθά

ησλ

θεζηηβάι,

ζηαζκψλ
εκεξίδεο,

αλνηρηά εξγαζηήξηα)
Σελ

εζηθή

ππνζηήξημε

/

ελζάξξπλζε
Σελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
ζπλαληήζεηο ηεο νκάδνο

Γ΄ ΜΔΡΟ (Γεληθέο πιεξνθνξίεο)
7. Αλαθέξαηε ηξεηο ηερληθέο πνπ ζεσξείηε πην απνδνηηθέο γηα ην
ζπληνληζκό ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο:
α)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
β)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
γ)………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
8. Καηά πόζν επεξεάζηεθε ε επαγγεικαηηθή ζαο αλάπηπμε από ηε
ζπκκεηνρή ζαο ζην πξόγξακκα Synergy;


Πνιχ



Αξθεηά



Λίγν



Καζφινπ



Γελ απαληψ
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Αηηηνινγήζηε ζύληνκα ηελ απάληεζή ζαο
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
....……………………………………………………………………………………….
9. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηεο
ΔΑΓΑΠ ζαο ππνζηήξημε:


Πνιχ



Αξθεηά



Λίγν



Καζφινπ



Γελ απαληψ

10. Ση πξνηείλεηε γηα ηε βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Synergy;
α)………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………
β)………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
γ)………………………………………………………………………………………
…...……………………………………………………………………………………
Σαο επραξηζηνύκε
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