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Περιεχόμενα της παρουσίασης 

• Παραδοχές – δεδομένα για το εκπαιδευτικό 
μας σύστημα 

 

• Ζητούμενο: η στήριξη των εκπαιδευτικών και 
του σχολείου ώστε να έχουμε καλύτερα 
αποτελέσματα 

 

• Επαγγελματική Μάθηση: πορεία, στοιχεία, 
προκλήσεις 



Ερευνητικά στοιχεία 2017 - 1 

Οι εκπαιδευτικοί στην Κύπρο: 
 

• Διαθέτουν ψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (τα 
υψηλότερα στην Ευρώπη τα έχουν οι Φινλανδοί 
εκπαιδευτικοί) 

• Παρακολουθούν συχνά πολλές επιμορφωτικές 
δράσεις (εντός και εκτός της σχολικής μονάδας) – 
αξιοποίηση μη σχολικού/εργάσιμου χρόνου 

• Έχουν ανάγκη από συγκεκριμένα θέματα, είδη 
και μορφές επιμόρφωσης 

 

      



• Οι εκπαιδευτικοί μας συμμετέχουν σε συνεχώς 
αυξανόμενες δράσεις αποκεντρωμένης στήριξης 
(σχολική βάση) 
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Ερευνητικά στοιχεία 2017 -2 : 
 

• Εξακολουθούν οι επιδόσεις των μαθητών μας 
να είναι οι χαμηλότερες στην Ευρώπη σε όλες 
τις έρευνες (διεθνείς, τοπικές, στις ΦΕ, στα 
Μαθηματικά, στη γλώσσα κ.ά) 

 

• Επενδύουμε, ως κράτος, περισσότερα 
κονδύλια στην εκπαίδευση, από τις 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 



Ερευνητικά στοιχεία 2017 -3: 
 

• Ο εκπαιδευτικός είναι ο σημαντικότερος 
παράγοντας στην προσπάθεια βελτίωσης των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών 

 

 

 



Κύριο ερώτημα: 
Γιατί, παρόλο που έγιναν τόσες 

πολλές προσπάθειες, δεν έχουμε 
ακόμα τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα στον χώρο της 
εκπαίδευσης; 



Οι προσπάθειες ενημέρωσης και επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών μας ήταν, σε μεγάλο βαθμό: 

• Μη συστηματικές προσπάθειες 

• Μη συνδεδεμένες με τις ανάγκες του ίδιου του 
εκπαιδευτικού 

• Αποσπασματικές 

• Ευκαιριακές 

• Ασυνεχείς 

• Χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό 

• … 

(Έρευνες του Π.Ι., ακαδημαϊκών, διαχρονικές διαπιστώσεις 
εμπειρογνωμόνων, της Παγκόσμιας Τράπεζας κ.ά.) 



Επαγγελματική Μάθηση:  
στόχος η στήριξη 

 του ίδιου του σχολείου και 
του/της εκπαιδευτικού στην τάξη 



 
Θεσμοθέτηση Επαγγελματικής Μάθησης  

(από το 2015, με απόφαση Υ.Σ.) 
 

– Υιοθέτηση του όρου «επαγγελματική μάθηση», σε 
αντιδιαστολή με τον όρο «επιμόρφωση», δίνοντας 
έμφαση στον εκπαιδευτικό ως επαγγελματία 

– Σημασία και νόημα στην έννοια του «αναστοχασμού» 
και του «εκπαιδευτικού ως ερευνητή» στη διαδικασία 
επαγγελματικής μάθησης  

– Διασύνδεση της προσωπικής επαγγελματικής 
ανάπτυξης του εκπαιδευτικού με την ανάπτυξη της 
σχολικής μονάδας 

– Η επαγγελματική μάθηση αποτελεί μέρος του 
Στρατηγικού Σχεδιασμού του ΥΠΠ 

 



Απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για 
την Επαγγελματική Μάθηση των 

Εκπαιδευτικών (12/07/2017) 

• Στόχος η ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, καθώς και των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών/τριών 

• Όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα 
ετοιμάζουν και εφαρμόζουν Σχέδιο Δράσης για 
την Επαγγελματική Μάθηση των εκπαιδευτικών 
τους, το οποίο θα αποτελεί μέρος του ευρύτερου 
Σχεδίου Βελτίωσης της Σχολικής Μονάδας. 

11 



Πορεία της Ε.Μ.  
2015 – 2017 -1 

• Απόφαση Υ.Σ. για θεσμοθέτηση της Ε.Μ. (Αύγουστος 
2015) 

• Πιλοτική εφαρμογή σε 21 σχολεία παγκύπρια (16 
Δημοτικής) 

• Συνεχής παρακολούθηση - αξιολόγηση πιλοτικής 
εφαρμογής 

• Αλλαγές/βελτιώσεις στη βάση επισημάνσεων των 
συνεργατών μας αλλά και της αξιολόγησης 

• Εφαρμογή σε 18 σχολεία ΜΕ (Γενικής και ΤΕΕ) και 6 ΔΕ 
για το 2016- 2017 

• Αξιολόγηση της εφαρμογής της Ε.Μ. 
• Επέκταση σε 20 ΜΕ και 20 ΔΣ για το 2017 - 2018 

 



Πορεία της Ε.Μ. 2015 – 2017 - 2 

• Αξιολόγηση της εφαρμογής της ΕΜ από εξωτερικούς 
εμπειρογνώμονες (με αίτημα του ΠΙ και έξοδα της ΕΕ) με 
ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα 

• Ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα για τη μεθοδολογία που 
ακολουθείται και την εμπειρογνωμοσύνη που έχει αποκτηθεί 

• Το ΠΙ υιοθετεί και εφαρμόζει σύγχρονες, επιστημονικές και 
αποτελεσματικές μεθόδους στήριξης σχολείων και 
εκπαιδευτικών  

• Οι επιθεωρητές καλούνται να στηρίξουν την ΕΜ εντός της 
σχολικής μονάδας, ποικιλοτρόπως 

• Οι επιθεωρητές, οι σύμβουλοι, οι λειτουργοί του ΠΙ, οι 
λειτουργοί ΑΠ, πρέπει να στηρίζουν την ΕΜ στο σχολείο στη 
βάση κοινών αρχών και αντιλήψεων, μέσω της μεθοδολογίας 
που αποφασίζει το σχολείο 



ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ε. 

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

ΥΠΠ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 

Παραδοσιακός τρόπος στήριξης του 
σχολείου και των εκπαιδευτικών 



 

*ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ε.  

*ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

*ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΠ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

Εναλλακτικός και σύγχρονος τρόπος στήριξης 
σχολείου και εκπαιδευτικών 



Δύο επίπεδα δράσης με κοινό στόχο την 
επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών: 

Α. Επίπεδο σχολικής μονάδας 
Η Πρόταση, όπως έχει εγκριθεί από το Υ.Σ. (Αύγουστος 
2015), θέτει στο επίκεντρο της επαγγελματικής μάθησης 
(ΕΜ) τη σχολική μονάδα, η οποία καλείται να δημιουργεί 
με συστηματικό και στοχευμένο τρόπο ευκαιρίες 
ανάπτυξης του διδακτικού της προσωπικού με βάση τις 
εκπαιδευτικές ανάγκες της σχολικής μονάδας και των 
ίδιων των εκπαιδευτικών λειτουργών. 

Β. Επίπεδο εκπαιδευτικού 
Υιοθέτηση προσωπικού προγράμματος επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικού 

  

 



Βασικά χαρακτηριστικά της ΕΜ: 

• Εστίαση σε ΕΝΑ θέμα, το οποίο αποτελεί 
προτεραιότητα για το σχολείο  

• Σύνδεση με τις ανάγκες του σχολείου και των 
εκπαιδευτικών 

• Ευκαιρία για δράση ‘εκ των έσω’ με 
υποστήριξη σε πολλά επίπεδα 

• Εσωτερικά: συντονιστής 

    Εξωτερικά: Υποστηρικτής 

 



Ποιες δράσεις  
προωθούν την  Επαγγελματική Μάθηση; (1) 

Υποστήριξη εκπαιδευτικών για εφαρμογή πρακτικών και 
δραστηριοτήτων: 

• καλή συνεργασία 

• επικοινωνία και συχνές συναντήσεις με συμβούλους των 
διαφόρων γνωστικών αντικειμένων και λειτουργούς του Π.Ι. 

• αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικών (π.χ. κατά τον 
συντονισμό κλάδων ή αδελφών τμημάτων) 

• σχεδιασμός κοινών μαθημάτων και δοκιμαστική εφαρμογή 
τους 

• συνδιδασκαλίες 

• διαθεματικές διδασκαλίες 

18 



Ποιες δράσεις  
προωθούν την Επαγγελματική Μάθηση; (2) 

Υποστήριξη εκπαιδευτικών για εφαρμογή πρακτικών 
και δραστηριοτήτων (συνέχεια): 

• αλληλοπαρακολουθήσεις μεταξύ συναδέλφων 

• αναστοχαστικές συναντήσεις και έμφαση στην 
ανατροφότηση και στον αναστοχασμό (π.χ. μετά από 
την παρακολούθηση ή/και τη μαγνητοσκόπηση ενός 
μαθήματος) 

• κοινός σχεδιασμός δοκιμίων αξιολόγησης των 
μαθητών/τριών στη βάση των δεικτών επιτυχίας 

• διάχυση δράσεων και διδακτικού υλικού (π.χ. τράπεζα 
έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού) 
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Ποιες δράσεις  
προωθούν τη Επαγγελματική Μάθηση; (3) 

Κάθε εκπαιδευτικός είναι σημαντικό:  
• να συμμετέχει στη διάγνωση των δικών του αναγκών 

μάθησης και των αναγκών του σχολείου του/της, 
• να επικοινωνεί με συναδέλφους, 
• να έχει ευκαιρίες για παρατήρηση μαθημάτων και για  

αναστοχασμό, 
• να έχει μεράκι, να αφοσιωθεί,  
• να μοιραστεί, ανταλλάζοντας ιδέες και δρώντας και ο/η 

ίδιος/α ως κριτικός φίλος για τους/τις συναδέλφους 
του/της, προς την αλλαγή νοοτροπίας που διερευνά 
μεταξύ του «εγώ και η τάξη μου» και του «εμείς και το 
σχολείο μας» με θετική στάση στην αλλαγή. 
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Κατά το 2017 – 2018 -1: 
• Ζητείται από το σχολείο ΕΝΑ ενιαίο σχέδιο 

βελτίωσης της σχολικής μονάδας, αναπόσπαστο 
μέρος του οποίου θα είναι και η ΕΜ 

• Όλα τα προγράμματα και οι δράσεις του Π.Ι. θα 
είναι στη διάθεσή των σχολείων για την εφαρμογή 
του σχεδίου δράσης τους (προαιρετικά σεμινάρια, 
σεμινάρια σε σχολική βάση, ημερίδες, συνέδρια 
κ.ά.) 

• Όλες οι επιμορφωτικές δράσεις προς επιθεωρητές, 
διευθυντές, εκπαιδευτικούς, θα συνδεθούν με την 
ΕΜ 



Κατά το 2017 – 2018 -2: 

Α. Όλα τα σχολεία κλήθηκαν να προχωρήσουν σε: 

• Διερεύνηση αναγκών – επιλογή ΜΙΑΣ θεματικής 
(εστίαση, επικέντρωση, στόχευση) 

• Εκπόνηση ετήσιου σχεδίου δράσης ΕΜ  

• Υλοποίηση σχεδίου δράσης ΕΜ με την αξιοποίηση 
προγραμμάτων και δράσεων του ΠΙ, της 
διεύθυνσης, των παν/μίων ή/και άλλων φορέων 
(που να ικανοποιούν το θέμα της ΕΜ) 

• Απολογισμό 

 

 



Κατά το 2017 – 2018: - 2 

Β. Προαιρετικά, κάποια σχολεία (20 της ΜΕ και 
20 της ΔΕ) συμμετέχουν σε πρόγραμμα 
Υποστήριξης της ΕΜ από το ΠΙ  



ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ 
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: 
 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
(συστηματική και 
συνεπής) 

 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 
 Π.Ι. 
 ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΥΠΠ 
 ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ Α.Π. 
 ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 

 

*ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ Ε.Ε.  

*ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

*ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΠ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 



Η αξιολόγηση της Ε.Μ. αναδεικνύει: 
• Βελτίωση σχολικής μονάδας:  εμπλοκή όλων στη 

διαδικασία, ανταλλαγή εμπειριών, επικοινωνία 
εκπαιδευτικών-μαθητών-γονέων, αλλαγή κλίματος 
σχολείου, αποκέντρωση, ρόλος διεύθυνσης.  

• Επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων: στοχευμένη 
και συστηματική, βασισμένη στις ανάγκες 
εκπαιδευτικών και μαθητών, γίνεται εντός του 
σχολείου (κοινότητες μάθησης εντός του σχολείου).  

• Αλλαγή κουλτούρας (από το σχολείο για το σχολείο, 
με υποστήριξη από το ΥΠΠ) 



Προκλήσεις - Προβλήματα 
• Αντίσταση στην αλλαγή: Θέμα αλλαγής 

νοοτροπίας – κουλτούρας κυρίως εντός του ΥΠΠ  
• Ανάγκη αποφόρτωσης του σχολείου από πολλές 

απαιτήσεις και επιμονή στα «ουσιαστικά» – 
σεβασμός στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες 
σχολείων και εκπαιδευτικών 

• Απαιτητικός ο θεσμός ως προς κάποιες πτυχές 
του: επιπλέον φόρτος εργασίας, οργάνωση και 
συντονισμός εντός σχολείου.  

• Σε κάποια σχολεία αναμένεται μεγαλύτερη 
εμπλοκή εκπαιδευτικών. 

• Σε κάποιες περιπτώσεις αναμενόταν μεγαλύτερη 
εμπλοκή των Υποστηρικτών. 



Προϋποθέσεις επιτυχίας 

• Απαιτείται η στήριξη της προσπάθειας συστημικά 
(ΥΠΠ, Π.Ι., εκπαιδευτικές οργανώσεις, εκπαιδευτικοί, 
γονείς κ.ά.) 

• Αναμένεται η προώθηση και διευκόλυνση καναλιών 
επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών (κοινοτήτων 
μάθησης, ηλεκτρονικά και μη)  

• Επιβάλλεται η συνεχής διαμορφωτική παρακολούθηση 
των διαδικασιών και η διαχρονική διερεύνηση των 
αναγκών, ώστε να επισημαίνονται οι                    
τρέχουσες ανάγκες επιμόρφωσης 



Προκλήσεις για το εκπαιδευτικό σύστημα 

• Μεταθέσεις – μετακινήσεις προσωπικού – έλλειψη 
μονιμότητας και δυσκολία ανάπτυξης «σχολικής 
κουλτούρας» 

• Κλίμα που να υποστηρίζει την αυτονομία και τη 
δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών, την ανάληψη 
ρίσκου και καινοτομίας 

• Αποσύνδεση της αξιολόγησης από την αρνητική 
«φόρτιση» που κουβαλά – δημιουργία κουλτούρας 
αξιολόγησης  

• Αναδόμηση και αναβάθμιση του φορέα επιμόρφωσης 
του ΥΠΠ, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  

• … 
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http://epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy 

 

Ηλεκτρονική Πύλη Επαγγελματικής Μάθησης  

http://www.pi.ac.cy/pi/  

http://epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy/
http://epaggelmatikimathisi.pi.ac.cy/
http://www.pi.ac.cy/pi/
http://www.pi.ac.cy/pi/


Καταληκτικά 

• «…Το κέρδος είναι πάνω στους μαθητές …εκεί 
είναι που βλέπεις την διαφορά και … κάποια 
σχόλια των παιδιών που ακούς με το τέλος του 
μαθήματος. Τούτο είναι για εμένα η 
μεγαλύτερη ικανοποίηση, όπως επίσης και ο 
τρόπος με τον οποίο οι συνάδελφοι φαίνεται 
να νοιάζονται για την δική τους βελτίωση» 
(διευθύντρια σχολείου) 

 

Ευχαριστώ πολύ! 


