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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΚΑΙ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΕΠ-ΞΓ
1. Η ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ
Για τθν πιλοτικι εφαρμογι του Ενιαίου Προγράμματοσ Σπουδών των Ξένων
Γλωςςών (ΕΡΣ-ΞΓ) ςυνεργάηονται καταρχάσ πζντε (5) εμπειρογνϊμονεσ (2 για τα
Αγγλικά, 1 για Γερμανικά, 1 για τα Γαλλικά και 1 για τα Ιταλικά-Ιςπανικά) με τθν
Επιςτθμονικά Υπεφκυνθ του Ρρογράμματοσ Επιμόρφωςθσ και ζχουν τθ ευκφνθ του
ςχεδιαςμοφ, του ςυντονιςμοφ και τθσ παρακολοφκθςθσ:
 του προγράμματοσ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ
 τθσ επιμόρφωςθσ είκοςι (20) επιμορφωτϊν και ειδικϊν ςυντονιςτϊν
 του προγράμματοσ υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ τάξθσ
Ζργο τθσ πενταμελοφσ Ομάδασ Εμπειρογνωμόνων (ΟΕ) είναι να ςχεδιάςει
επιμορφωτικό υλικό και ειδικά παραδείγματα δραςτθριοτιτων και μακθμάτων για
κάκε γλϊςςα που διδάςκεται ςτα πιλοτικά ςχολεία και για τισ δυο βακμίδεσ τθσ
εκπαίδευςθσ. Θα ζχει επίςθσ τθν ευκφνθ για επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςτα πιλοτικά
ςχολεία και για ενδοςχολικι παρακολοφκθςθ που κα πραγματοποιθκοφν ςε
ςυνεργαςία με τουσ ειδικοφσ ςυντονιςτζσ, οι οποίοι κα ςυμβάλλουν ςτθν
υλοποίθςθ ςεμιναρίων ςτουσ εκπαιδευτικοφσ των πιλοτικϊν ςχολείων ανά τθν
Ελλάδα.
Με βάςθ τα παραπάνω, γίνεται ςαφζσ πωσ για τθν υλοποίθςθ του Ρρογράμματοσ
Επιμόρφωςθσ και Υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν ξζνων γλωςςϊν που κα
εφαρμόςουν πιλοτικά το ΕΡΣ-ΞΓ ζχει ςχεδιαςκεί ζνα ςυντονιςμζνο δίκτυο
επικοινωνίασ μεταξφ των τριϊν ομάδων που εμπλζκονται ςτο πρόγραμμα :
 τθσ Ομάδασ Εμπειρογνωμόνων του Ρρογράμματοσ
 των Επιμορφωτϊν των Εκπαιδευτικϊν
 των Ειδικϊν Συντονιςτϊν
 των εκπαιδευτικϊν τάξθσ
Ο ςχεδιαςμόσ του Ρρογράμματοσ γίνεται με τθν προοπτικι ότι ςτθν αρχι τθσ
πορείασ του ζργου κα καταγραφοφν οι πραγματικζσ ανάγκεσ των πιλοτικϊν
ςχολείων και οι ιδιάηουςεσ ςυνκικεσ κάτω από τισ οποίεσ λειτουργοφν και
διδάςκονται οι ξζνεσ γλϊςςεσ ςε αυτά. Επίςθσ, κα διερευνθκοφν μόλισ είναι
δυνατόν οι ανάγκεσ και τα χαρακτθριςτικά των εκπαιδευτικϊν που διδάςκουν ςτα
ςχολεία αυτά. Πταν ζχει ολοκλθρωκεί θ ςυλλογι των ςτοιχείων, θ ΟΕ κα μπορζςει
να ολοκλθρϊςει ζνα ςτοχευμζνο ςχζδιο επιμόρφωςθσ για να υλοποιθκεί με τρόπο
που να καλφψει αποτελεςματικά τισ ανάγκεσ των εκπαιδευτικϊν με ςκοπό να
παραχκοφν όςο το δυνατόν περιςςότερα «προϊόντα» τα οποία να μποροφν ςτθν
ςυνζχεια να αξιοποιιςουν οι εκπαιδευτικοί όταν γενικευτεί θ εφαρμογι του ΕΡΣ-ΞΓ.
Συνεπϊσ, εκτόσ από τθν αρχικι ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν για το ΕΡΣ-ΞΓ και τθν
εφαρμογι του, που κα είναι κοινι για όλουσ (βλ παρακάτω χρονοδιάγραμμα), θ
εξειδικευμζνθ ςτοχευμζνθ επιμόρφωςθ κα ςχεδιάηεται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ
πιλοτικισ εφαρμογισ του ΕΡΣ-ΞΓ, κακϊσ οι εκπαιδευτζσ των εκπαιδευτικϊν κα
ςυλλζγουν ςτοιχεία και κα εξοικειϊνονται με τουσ επιμορφοφμενουσ και τισ
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ςχολικζσ τουσ μονάδεσ, ςτο χϊρο του ςχολείου ι ςτον ευρφτερο χϊρο τθσ περιοχισ
όπου λειτουργεί το ςχολείο. Είναι άλλωςτε φυςικό το ςχζδιο επιμόρφωςθσ και
πιλοτικισ εφαρμογισ να ςυνάδει με τουσ ςτόχουσ του Νζου Σχολείου, το οποίο
υποςτθρίηει τθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία και μάκθςθ. Αντίςτοιχα, το
πρόγραμμα επιμόρφωςθσ δεν είναι ςτατικό, ςε μια “top-down” λογικι. Ρρόκειται
ςυνεπϊσ για ζνα πρόγραμμα που προβλζπει πωσ διαφορετικοί εκπαιδευτικοί κα
αναλάβουν διαφορετικά ζργα τα οποία κα υλοποιοφν με τθν υποςτιριξθ των
ειδικϊν ςυντονιςτϊν ςτισ ςυνκικεσ τθσ τάξθσ και του ςχολείου τουσ.
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Σκοπόσ του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ και υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν που
κα υλοποιιςουν τθν πιλοτικι εφαρμογι του ΕΡΣ-ΞΓ ςτα πιλοτικά ςχολεία
Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθ χϊρα είναι να διαμορφϊςει,
μζςω τθσ ζρευνασ, τθ βάςθ πάνω ςτθ οποία κα ςτθριχκεί το ζργο τθσ διάχυςθσ του
ΕΡΣ-ΞΓ ςε όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πιλοτικισ φάςθσ.
Ειδικότερα οι ςτόχοι του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ αφοροφν ςτα εξισ:
 Ανάπτυξθ δικτφου ςυνεργαςίασ και εκπαίδευςθσ μεταξφ του
πανεπιςτθμίου, ειδικϊν εμπειρογνωμόνων, επιλεγμζνων εκπαιδευτϊν των
εκπαιδευτικϊν και των εκπαιδευτικϊν ςτθν τάξθ
 Επιμόρφωςθ και εκπαίδευςθ των εκπαιδευτϊν των εκπαιδευτικϊν, μζςω
βιωματικϊν πρακτικϊν
 Επιμόρφωςθ και εκπαίδευςθ των εκπαιδευτικϊν ςε ομάδεσ ςυνεργαςίασ
 Ανάδειξθ κετικϊν και προβλθματικϊν ςτοιχείων με ςτόχο τθ βελτίωςθ του
προγράμματοσ επιμόρφωςθσ
Το πρόγραμμα επιμόρφωςθσ για τθν πιλοτικι εφαρμογι του ΕΡΣ-ΞΓ υιοκετεί για
τθν υλοποίθςι του ζνα μοντζλο το οποίο, μζςω πρακτικισ εφαρμογισ και
αναςτοχαςμοφ, παρζχει ςτουσ επιμορφοφμενουσ τθ δυνατότθτα να αποκτιςουν τισ
δεξιότθτεσ που απαιτοφνται για τθ μεταφορά μιασ αλλαγισ ςτθν κακθμερινι
πρακτικι. Ο ςυνδυαςμόσ τθσ ςτοχευμζνθσ επιμόρφωςθσ με τθ βιωματικι γνϊςθ
αναμζνεται ότι κα ζχει κετικι επίδραςθ, τόςο ςτθν ανζλιξθ του ανκρϊπινου
δυναμικοφ, όςο και ςτθ βελτίωςθ των πρακτικϊν.
Το μοντζλο που κα υιοκετθκεί ςτθν όργανωςθ του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ
είναι γνωςτό ςτθ ςχετικι κεωρία (βλ. π.χ. Roberts 1998) ωσ «cascade training». Στο
μοντζλο αυτό οι επιμορφωτζσ επιμορφϊνονται από μία ομάδα εμπειρογνωμόνων
και ςτθ ςυνζχεια «διαχζουν» αυτι τθν επιμόρφωςθ ςε άλλουσ επιμορφωτζσ (π.χ.
ςχολικοφσ ςυμβοφλουσ ι εκπαιδευτικοφσ υψθλϊν προςόντων) οι οποίοι με τθ
ςειρά τουσ επιμορφϊνουν μεγαλφτερεσ ομάδεσ επιμορφοφμενων. Η
αποτελεςματικότθτα του μοντζλου εξαρτάται από τθν οργάνωςθ τθσ αρχικισ
επιμόρφωςθσ – δθλαδι, ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ, από τθν επιμόρφωςθ των
εκπαιδευτϊν των εκπαιδευτικϊν. Σε αυτό το ςτάδιο, πρζπει να ενθμερϊςουμε τουσ
εκπαιδευτζσ των εκπαιδευτικϊν και να τουσ εκπαιδεφςουμε ϊςτε να αναπτφξουν
τθν ικανότθτα να επιμορφϊνουν εκπαιδευτικοφσ ςε όλθ τθ χϊρα για τισ αρχζσ και
τουσ ςτόχουσ του ΕΡΣ –ΞΓ, κακϊσ και για τισ πρακτικζσ ςχεδιαςμοφ τθσ μακθςιακισ
διαδικαςίασ.
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Το μοντζλο επιμόρφωςθσ υλοποιείται μζςω δικτφου ςυνεργαςίασ φορζων,
εμπειρογνωμόνων, εκπαιδευτϊν και εκπαιδευτικϊν, το οποίο περιγράφεται με το
ςχιμα τθσ πυραμίδασ, ςτον πίνακα που ακολουκεί.
Ο πίνακασ
Ομάδεσ εργαςίασ

Γενικά καθήκοντα

ΕΜΡΕΙΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (2 ΑΓΓΛΙΚΗΣ, 1
ΓΑΛΛΙΚΗΣ, 1 ΓΕΜΑΝΙΚΗΣ)

Υπεφκυνοι για το ςχεδιαςμό, ςε
ςυνεργαςία και ξεχωριςτά για τθν κάκε
γλϊςςα, του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ
και του αρχικοφ επιμορφρωτικοφ υλικοφ
ΕΡΙΜΟΦΩΤΕΣ Αϋ/ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Υπεφκυνοι για τθν διοργάνωςθ και
υλοποιιςθ δια ηϊςθσ ςεμιναρίων και τθν
παρακαλοφκθςθ και επικοινωνία των
εκπαιδευτικϊν
ΕΡΙΜΟΦΟΦΜΕΝΟΙ/ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Υπεφκυνοι για τθν διαμόρφωςθ
παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και αναλυτικϊν
προγραμμάτων
Στθν κορυφι τθσ πυραμίδασ είναι ο επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ και μια ομάδα
εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από ειδικοφσ ςτισ ξζνεσ γλϊςςεσ: Αγγλικι, Γαλλικι
και Γερμανικι. Ζργο των εμπειρογνωμόνων είναι ο ςχεδιαςμόσ, ςε ςυνεργαςία και
ξεχωριςτά για τθν κάκε γλϊςςα, του επιμορφωτικοφ προγράμματοσ και του αρχικοφ
επιμορφωτικοφ υλικοφ, κακϊσ και θ υλοποίθςθ τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτϊν
των εκπαιδευτικϊν. Ειδικότερα, ο κάκε εμπειρογνϊμονασ κα είναι υπεφκυνοσ για μία ι
δφο κεματικζσ ενότθτεσ και ςε ςυνεργαςία με τουσ ‘ανάλογουσ’ επιμορφωτζσ κα
ςχεδιάηουν τον επιμορφωτικό υλικό τθσ κεματικισ. Θα είναι επίςθσ υπεφκυνοσ για τθν
παρακολοφκθςθ του προγράμματοσ επιμόρφωςθσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ κεματικι (κα
ενθμερϊνεται και κα απαντά μζςω των επιμορφωτϊν ςτισ απορίεσ και
προβλθματιςμοφσ των εκπαιδευτικϊν που επιμορφϊνονται). Ο κάκε εμπειρογνϊμονασ
κα λειτουργεί ωσ «υπερςυντονιςτισ» μίασ ι περιςςότερων κεματικϊν ενοτιτων.
Στο επόμενο επίπεδο τθ πυραμίδασ είναι οι εκπαιδευτζσ των εκπαιδευτικϊν (Σχολικοί
Σφμβουλοι ξζνων γλωςςϊν και εκπαιδευτικοί ξζνων γλωςςϊν με αυξθμζνα προςόντα).
Ζργο των εκπαιδευτϊν των εκπαιδευτικϊν είναι θ διάχυςθ των αρχϊν του ΕΡΣ –ΞΓ, θ
επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν, ςε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ,
για το ςχεδιαςμό τθσ μακθςιακισ διαδικαςίασ ςφμφωνα με το ΕΡΣ –ΞΓ, θ ςτιριξι τουσ
κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ και θ εκπόνθςθ, ςε ςυνεργαςία με τουσ
εκπαιδευτικοφσ, μακθςιακοφ υλικοφ το οποίο αφοφ δοκιμαςκεί ςτθν τάξθ κα μπορεί
να αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο και κα είναι διακζςιμο για κοινι αξιοποίθςθ.
Για τθν επίτευξθ των προαναφερομζνων, οι επιμορφωτζσ κα λειτουργιςουν ωσ
κακοδθγθτζσ και μζντορεσ των εκπαιδευτικϊν. Ειδικότερα, κα αναλάβουν το ρόλο του
ςυντονιςτι για κάκε κεματικι. Σε ςυνεργαςία με τον εμπειρογνϊμονα κα ςχεδιάηουν το
επιμορφωτικό υλικό τθσ κεματικισ (για το δθμοτικό και το γυμνάςιο) και κα αναλάβουν
τθν επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν που βρίςκονται ςτα πιλοτικά ςχολεία τθσ αρμοδιοτθτάσ

Ρρόταςθ Ε. Καραβά

16/10/2011

ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΡΙΜΟΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ / 4

τουσ (αν πρόκειται για ςχολικό ςφμβουλο) ι τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τουσ. Ριο
ςυγκεκριμζνα, ο κάκε εκπαιδευτισ των εκπαιδευτικϊν κα ζχει τθν ευκφνθ για:
1) τθ διοργάνωςθ 3 επιμορφωτικϊν ςεμιναρίων (πζραν του αρχικοφ) πάνω ςτθ
κεματικι
2) επιτόπιεσ επιςκζψεισ ςε ςχολικζσ μονάδεσ τθσ αρμοδιότθτασ τουσ για
ενδοςχολικι επιμόρφωςθ και υποςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν,
3) τθν επικοινωνία (θλεκτρονικι) με τουσ εκπαιδευτικοφσ και μεταξφ των
εκπαιδευτικϊν τθσ ευκφνθσ τουσ (ανάπτυξθ κοινοτιτων πρακτικισ)
4) τθν ενθμζρωςθ του εμπειρογνϊμονα για τα προβλιματα που προκφπτουν
από τθν εφαρμογι του ΕΡΣ-ΞΓ, τουσ προβλθματιςμοφσ και τισ απορίεσ των
εκπαιδευτικϊν.
5) τθ ςυγκζντρωςθ υλικοφ ανατροφοδότθςθσ ςχετικά με τθν πιλοτικι
εφαρμογι του ΕΡΣ-ΞΓ
6) τθ ςφνταξθ ζκκεςθσ ςχετικισ με το ςχεδιαςμό και τθν πορεία υλοποίθςθσ
τθσ επιμόρφωςθσ, του ςχεδιαςμοφ του μακθςιακοφ υλικοφ και τθσ
εφαρμογισ του ςτθν τάξθ.
Κατά τθ διάρκεια του ζργου, οι εκπαιδευτζσ των εκπαιδευτικϊν κα υποςτθρίηονται
από τθν ομάδα εμπειρογνωμόνων.
Στθ βάςθ τθσ πυραμίδασ είναι οι εκπαιδευτικοί που διδάςκουν ςτα πιλοτικά
ςχολεία. Ζργο των εκπαιδευτικϊν είναι ο ςχεδιαςμόσ αναλυτικϊν προγραμμάτων
και αλλου εκπαιδευτικοφ υλικοφ και θ αλλαγι των παιδαγωγικϊν πρακτικϊν τουσ
ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ του ΕΡΣ-ΞΓ. Για να υλοποιιςουν το ζργο τουσ, οι
εκπαιδευτικοί αρχικά εκπαιδεφονται ςε ειδικά ςεμινάρια που ζχουν βιωματικό
χαρακτιρα. Κατόπιν, υπό τθν κακοδιγθςθ ειδικά επιμορφωμζνου εκπαιδευτι,
οργανϊνονται ςε δίκτυο ςυνεργαςίασ και εκπονοφν εργαςίεσ που ςχετίηονται με τθ
κεματικι (π.χ. το αναλυτικό πρόγραμμα εκμάκθςθσ τθσ ξζνθσ γλϊςςασ με γνϊμονα
τισ ανάγκεσ και τα ενδιαφζροντα των μακθτϊν του πλαιςίου ςτο οποίο διδάςκει ο
εκπαιδευτικόσ, εργαλεία αξιολόγθςθσ, ςχζδια μακθμάτων κλπ.).
Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί είναι υπεφκυνοι για:
1) τθ αλλαγι των παιδαγωγικϊν πρακτικϊν τουσ και αναλυτικϊν προγραμμάτων με
βάςθ τουσ ςτόχουσ του νζου ΕΡΣ-ΞΓ
2) τθ ςυμμετοχι και τθ ςτιριξθ κοινοτιτων πρακτικισ
3) τθν τιρθςθ θμερολογίου όπου κα καταγράφονται θ διαδικαςία ςχεδιαςμοφ
υλικοφ ςχετικά με μία ςυγκεκριμζνθ κεματικι, οι δυςκολίεσ και τα κετικά
αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ
4) τθν παρουςίαςθ προϊόντων του εκπαιδευτικοφ ςχεδιαςμοφ (τεςτ, αναλυτικά
προγράμματα, δραςτθριότθτεσ, μακθςιακζσ ενότθτεσ) ςε άλλουσ εκπαιδευτικοφσ
ςε δια ηϊςθσ θμερίδεσ και ςτο διαδίκτυο, ςτο τζλοσ τθσ πιλοτικισ φάςθσ
Οι ομάδεσ εργαςίασ και τα κακικοντά τουσ παρουςιάηονται ςυνοπτικά ςτον παρακάτω
πίνακα:
Ομάδεσ εργαςίασ

Ειδικότερα καθήκοντα

ΕΜΡΕΙΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (2

Σχεδιαςμόσ επιμόρφωςθσ, ςυνεργαςία με εκπαιδευτζσ,

Ρρόταςθ Ε. Καραβά
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ΑΓΓΛΙΚΗΣ, 1 ΓΑΛΛΙΚΗΣ, 1
ΓΕΜΑΝΙΚΗΣ)
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΕΣ
ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΡΙΛΟΤΙΚΗΣ
ΕΦΑΜΟΓΗΣ

ςυντονιςμόσ εργαςιϊν ανά κεματικισ ενότθτα,
υποςτιριξθ εκπαιδευτϊν και εκπαιδευτικϊν.
Κακοδθγθτζσ και μζντορεσ των εκπαιδευτικϊν.
Σχεδιαςμόσ προγράμματοσ επιμόρφωςθσ, ςυντονιςμόσ
κεματικϊν ενοτιτων, διοργάνωςθ ςεμιναρίων ,
επιμόρφωςθ εκπαιδευτικϊν, επιςκζψεισ ςε ςχολεία,
επικοινωνία με τουσ εκπαιδευτικοφσ, ενθμζρωςθ του
εμπειρογνϊμονα και επίλυςθ προβλθμάτων ςχετικϊν με
το πρόγραμμα επιμόρφωςθσ.
Μζλθ κοινοτιτων πρακτικισ. Διαμόρφωςθ
παιδαγωγικϊν πρακτικϊν και αναλυτικϊν
προγραμμάτων και ςτιριξθ των κοινοτιτων πρακτικισ.
Φορείσ ανταλλαγισ παραδειγμάτων «καλισ πρακτικισ»
και διάχυςθσ του ΕΡΣ-ΞΓ .

Η οργάνωςθ του προγράμματοσ πιλοτικισ εφαρμογισ του ΕΡΣ-ΞΓ, επιμόρφωςθσ και
υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν των ξζνων γλωςςϊν απεικονίηεται ςτα ςχιματα
που ακολουκοφν ωσ παράδειγμα τθσ κεματικισ 1 και 5, αφοφ για τθν κάκε κεματικι
κα αναπτυχκεί ολόκλθρθ ομάδα ςυνεργατϊν.
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3. ΦΑΕΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Για τθν υλοποίθςθ των ςτόχων του, το Ρρόγραμμα Επιμόρφωςθσ για τθν πιλοτικι
εφαρμογι του ΕΡΣ-ΞΓ αναπτφςςεται με τισ παρακάτω δράςεισ:
Φάςη

Δράςη

Ι

Σχεδιαςμόσ του Ρρογράμματοσ Επιμόρφωςθσ

ΙΙ

Επιμόρφωςθ των Εκπαιδευτϊν των εκπαιδευτικϊν
εφαρμογι του ΕΡΣ-ΞΓ

ΙΙΙ

Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν για τθν πιλοτικι εφαρμογι του ΕΡΣ-ΞΓ

ΙΙ. Επιμόρφωςη των Εκπαιδευτών των εκπαιδευτικών
εφαρμογή του ΕΠ-ΞΓ

για τθν πιλοτικι

για την πιλοτική

Σκοπόσ τθσ επιμόρφωςθσ των Εκπαιδευτϊν των εκπαιδευτικϊν είναι θ ανάπτυξθ
μιασ δυναμικισ ομάδασ ζμπειρων επιμορφωτϊν, οι οποίοι κα διαχφςουν τισ αρχζσ
του ΕΡΣ-ΞΓ και κα αναπτφξουν κοινότθτεσ πρακτικισ όπου κα ςχεδιάηονται
αναλυτικά προγράμματα, ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ του ΕΡΣ-ΞΓ, και κα
εφαρμόηονται παιδαγωγικζσ πρακτικζσ κατάλλθλεσ για τισ ανάγκεσ των μακθτϊν
του ςυγκεκριμζνου πλαιςίου εκπαίδευςθσ.

Ρρόταςθ Ε. Καραβά
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Ειδικότερα, οι ςτόχοι τθσ επιμόρφωςθσ των Εκπαιδευτϊν των εκπαιδευτικϊν
αφοροφν ςτα εξισ:
 ςτθν ενθμζρωςθ των Εκπαιδευτϊν των εκπαιδευτικϊν με το ΕΡΣ-ΞΓ, τισ
αρχζσ , τουσ ςτόχουσ και το περιεχόμενό του
 ςτθν εξοικείωςθ των Εκπαιδευτϊν των εκπαιδευτικϊν με τον Οδθγό
Σπουδϊν και με το νζο τφπο των εξετάςεων
 ςτον αναςτοχαςμό ςχετικά με τισ δυνατότθτεσ εφαρμογισ του νζου τφπου
εξετάςεων
 ςτθ βιωματικι εμπειρία των Εκπαιδευτϊν των εκπαιδευτικϊν ςτο
ςχεδιαςμό αναλυτικοφ προγράμματοσ
 ςτθ βιωματικι εμπειρία των Εκπαιδευτϊν των εκπαιδευτικϊν ςτθ
διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία
 ςτθν εξοικείωςθ των Εκπαιδευτϊν των εκπαιδευτικϊν με πλατφόρμα
ςχεδιαςμοφ μακθςιακϊν ενοτιτων
 ς τθν ευαιςκθτοποίθςθ τουσ ςτο κζμα τθσ ενςωμάτωςθσ των ΤΡΕ ςτθ
διδακτικι πρακτικι
 ςτον προγραμματιςμό των μελλοντικϊν βθμάτων για τθν υλοποίθςθ τθσ
επιμόρφωςθσ
ΙΙΙ. Επιμόρφωςη των εκπαιδευτικών για την πιλοτική εφαρμογή του ΕΠ-ΞΓ
Βαςικόσ ςκοπόσ τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν είναι θ ανάπτυξθ του
εκπαιδευτικοφ ωσ ενεργοφ αναςτοχαηόμενου επαγγελματία. Δθλαδι ενόσ
εκπαιδευτικοφ που ςυμμετζχει ενεργά (ςε ςυνεργαςία με άλλουσ εκπαιδευτικοφσ) και
με κριτικό πνεφμα ςτθν αλλαγι τθσ παιδαγωγικισ πρακτικισ του και αναλυτικϊν
προγραμμάτων κατάλλθλων για τισ ςυνκικεσ τθσ ςχολικισ μονάδασ που υπθρετεί και
τισ ανάγκεσ των μακθτϊν του.
Ειδικότερα, οι ςτόχοι τθσ επιμόρφωςθσ των εκπαιδευτικϊν αφοροφν ςτα εξισ:
 εξοικείωςθ των εκπαιδευτικϊν με το ΕΡΣ-ΞΓ, τισ αρχζσ , τουσ ςτόχουσ και το
περιεχόμενό του
 εξοικείωςθ των εκπαιδευτικϊν με τον Οδθγό Σπουδϊν και πρακτικι άςκθςθ
ςτθν αξιοποίθςι του
 βιωματικι εμπειρία των εκπαιδευτικϊν ςτθν ανάλυςθ αναγκϊν τθσ τάξθσ και
ςτο ςχεδιαςμό ανάλογου αναλυτικοφ προγράμματοσ
 βιωματικι εμπειρία των εκπαιδευτικϊν ςτθ διαφοροποιθμζνθ διδαςκαλία και
ςτθν αξιολόγθςθ
 ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν για τθν πλατφόρμα ςχεδιαςμοφ μακθςιακϊν
ενοτιτων και θ επιμόρφωςθ τουσ ςτθν χριςθ τθσ
 εξοικείωςθ των εκπαιδευτικϊν με τθν ενςωμάτωςθ των ΤΡΕ ςτθ διδακτικι
πρακτικι
Ρρόταςθ Ε. Καραβά
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 επαγγελματικι ανάπτυξθ και επιςτθμονικι βελτίωςθ των εκπαιδευτικϊν μζςω
τθσ ενεργοποίθςθσ τουσ ςε κοινότθτεσ πρακτικισ
Οι δια ηϊςθσ επιμορφωτικζσ θμερίδεσ μποροφν να δϊςουν ςτον εκπαιδευτικό τα
εργαλεία που κα βοθκιςουν ςτο ζργο του αυτό. Η αλλαγι των παιδαγωγικϊν τοπυσ
πρακτικϊν και αναλυτικϊν προγραμμάτων κα γίνει από τουσ ίδιουσ τουσ
εκπαιδευτικοφσ κατά τθ διάρκεια τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ με τθν υποςτιριξθ των
επιμορφωτϊν.
Ππωσ ζχει προβλεφκεί και ςτο ςχεδιαςμό τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ, κεωροφμε
αναγκαία τθν ανάπτυξθ κοινοτιτων πρακτικισ μεταξφ των εκπαιδευτικϊν. Οι
κοινότθτεσ πρακτικισ κα ςτθριχκοφν με το δίκτυο επικοινωνίασ που κα ςτθκεί. Οι
κοινότθτεσ πρακτικισ κα βοθκιςουν ςτθ διάχυςθ καλϊν πρακτικϊν, ςτθν αποφυγι
‘επαναλιψεων» και ςτθν επαγγελματικι ανάπτυξθ των εκπαιδευτικϊν.
Ρροτείνεται θ επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικϊν να εςτιάςει ςτισ εξισ κεματικζσ
(ξεχωριςτά ςε εκπαιδευτικοφσ δθμοτικοφ ςχολείου και γυμναςίου):
1. Αξιολόγθςθ μακθτϊν
2. Δοκιμαςίεσ και εξετάςεισ
3. Αξιολόγθςθ υπάρχοντοσ υλικοφ. Μάκθςθ μζςω ςχεδιαςμοφ (ςχεδιαςμόσ
μακθςιακϊν ενοτιτων)- ςχεδιαςμόσ μακθμάτων
4. Σχεδιαςμόσ αναλυτικϊν προγραμμάτων με βάςθ το ΕΡΣ
5. Διαφορποιθμζνθ και βιωματικι μάκθςθ- ςχεδιαςμόσ δραςτθριοτιτων και
υλικοφ
6. Αξιοποίθςθ των ΤΡΕ ςτθ ξενόγλωςςθ εκπαίδευςθ- υλικό και δραςτθριότθτεσ
4. Η ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ
Η αρχικι ςυνάντθςθ με τουσ επιμορφοφμενουσ εκπαιδευτικοφσ κα ζχει ενθμερωτικό
χαρακτιρα και το περιεχόμενθ τθσ κα είναι κοινό για όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ. Στθν
θμερίδα αυτι οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικϊν ςχολείων κα ενθμερωκοφν για τισ αρχζσ
του «Νζου Σχολείου» και τισ δεξιότθτεσ που προωκοφνται μζςα από το ςχολικό
πρόγραμμα, για το περιεχόμενο, τθ δομι, τθ φιλοςοφία και το περιεχόμενο του ΕΡΣ-ΞΓ,
τθ φφςθ και το ςκοπό του Οδθγοφ του Εκπαιδευτικοφ από τουσ επιμορφωτζσ.
Ο κάκε επιμορφωτισ κα ζχει αναλάβει τθν «επίβλεψθ» πιλοτικϊν ενόσ αρικμοφ
δθμοτικϊν ςχολείων ι γυμναςίων ωσ υπεφκυνοσ για μία κεματικι. Επειδι οι κεματικζσ
ςτισ οποίεσ κα εςτιάςει θ επιμόρφωςθ αναπτφςςονται ςτον Οδθγό, ςτθν Ημερίδα κα
γίνει, μζςω επιμορφωτικϊν tasks, εξοικείωςθ των εκπαιδευτικϊν με το ςχετικό
κεφάλαιο του Οδθγοφ που αφορά τθ κεματικι με τθν οποία κα αςχολθκεί θ
ςυγκεκριμζνθ ομάδα εκπαιδευτικϊν. Το υλικό για τθν αρχικι ενθμζρωςθ των
εκπαιδευτικϊν κα ετοιμαςτεί από τουσ εμπειρογνϊμονεσ του προγράμματοσ και κα
αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα των ξζνων γλωςςϊν.
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 Στθ ςυνζχεια, κα πραγματοποιθκεί θ πρϊτθ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ
επικεντρωμζνθ ςτο περιεχόμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ κεματικισ. Το υλικό
επιμόρφωςθσ για τθν κεματικι κα ζχει ςχεδιαςτεί ςε ςυνεργαςία με τον
εμπειρογνϊμονα (υπερςυντονιςτι) και κα περιλαμβάνει τθ ςχετικι
«κεωρία», με τθν οποία οι εκπαιδευτικοί κα εξοικειϊνονται μζςω
δραςτθριοτιτων που αναπτφςςουν δεξιότθτεσ οι οποίεσ ςυνάδουν με τισ
αρχζσ του Εκνικοφ Σχολικοφ Ρρογράμματοσ Σπουδϊν, προςάπτοντασ ζναν
βιωματικό χαρακτιρα ςτθν επιμόρφωςθ.
 Στο τζλοσ τθσ πρϊτθσ επιμορφωτικισ ςυνάντθςθσ κα καταςτρϊνεται με τουσ
εκπαιδευτικοφσ χρονοδιάγραμμα εργαςιϊν (ποιοσ κα κάνει τι μζχρι τθν επόμενθ
ςυνάντθςθ- π.χ. ςχεδιαςμόσ αναλυτικοφ προγράμματοσ για ζνα τρίμθνο ι
διαφοροποιθμζνεσ δραςτθριότθτεσ για μακθτζσ δθμοτικοφ επιπζδου Α1-Β1). Θα
ηθτθκεί από τουσ εκπαιδευτικοφσ να κρατοφν θμερολόγιο όπου κα καταγράφουν
τθν διαδικαςία υλοποίθςθσ του προϊόντοσ.
 Μεταξφ των επιμορφωτικϊν ςυναντιςεων ο επιμορφωτισ κα παρακολουκεί τθ
πρόοδο των εκπαιδευτικϊν είτε με επιςκζψεισ ςτα ςχολεία ι θλεκτρονικά και κα
προςφζρει υποςτιριξθ και ςυμβουλζσ.
 Στθ δεφτερθ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ κα παρουςιάηουν οι εκπαιδευτικοί τα
«προϊόντα» τθσ δουλειάσ τουσ, κα γίνεται ςυηιτθςθ/αξιολόγθςθ και κα
ςχεδιάηεται θ επόμενθ φάςθ των εργαςιϊν.
 Στθ τελευταία ενθμερωτικι ςυνάντθςθ κα γίνει θ αξιολόγθςθ των προϊόντων που
ανζπτυξαν οι εκπαιδευτικοί.
 Τα προϊόντα αυτά και θ διαδικαςία εκπόνθςισ τουσ (μζςω των θμερολογίων) κα
παρουςιαςτοφν ςε θμερίδα ςτο τζλοσ τθσ χρονιάσ και κα αναρτθκοφν ςτο
διαδίκτυο για ενθμζρωςθ όλων των ξενόγλωςςων εκπαιδευτικϊν.
5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Περίοδοσ

Δράςη

Οκτ. 2011
Επιμόρφωςθ επιμορφωτϊν
Νοζμ. 2011Ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν για το ΕΡΣ-ΞΓ
Δεκ. 2011- Ιαν. 2012 Ρρϊτθ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ ςτθ κεματικι και ςχεδιαςμόσ
εργαςιϊν με τουσ εκπαιδευτικοφσ (τι κα κάνουν οι εκπαιδευτικοί ςτα
ςχολεία, πότε κα πρζπει να παραδϊςουν το προϊόν ςε αρχικι μορφι,
πότε κα γίνουν επιςκζψεισ ςτα ςχολεία κλπ.)
Φεβρ.-Μάρ. 2012
Δεφτερθ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ για τθν παρουςίαςθ και
ανατροφοδότθςθ επί των εργαςιϊν
Απρ. 2012
Τρίτθ επιμορφωτικι ςυνάντθςθ. Ραρουςίαςθ και αξιολόγθςθ
εργαςιϊν (τελικι μορφι)
Μάθσ- Ιοφν. 2012
Ημερίδα για τθν παρουςίαςθ των προϊόντων από τουσ εκπαιδευτικοφσ
και διάχυςθ τθσ πλθροφορίασ ςχετικά με τισ εργαςίεσ.

Ρρόταςθ Ε. Καραβά

16/10/2011

