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Abstract: Further training of teachers is an essential demand of our contemporary society. As 

the traditional methods do not absolutely cover the needs of teachers, it becomes necessary 

for the further training to be offered through synchronous, flexible and functional ways as the 

in-school   training really is. In the present paper it is stressed that in-school training offers 

continuous scientific and pedagogical support to the teachers while, at the same time, it makes 

them active factors of the learning process. 

Keywords: Training, lifelong learning, forms of training, necessity of training, in-school 

training. 

Πεπίλητη: Ζ επηκόξθσζε απνηειεί έλα βαζηθό αίηεκα ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο. Καζώο, 

κάιηζηα, νη παξαδνζηαθνί ηξόπνη εθπαίδεπζεο δελ θαιύπηνπλ απόιπηα ηηο επηκνξθσηηθέο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ε επηκόξθσζε λα πξνζθέξεηαη 

κέζα από ζύγρξνλα, επέιηθηα θαη ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα, όπσο ε ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε. 

Ζ λέα πνιηηηθή γηα ηελ επηκόξθσζε εζηηάδεη πιένλ ζηελ εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε 

(ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε), αλαπηύζζεηαη κέζσ ηεο απνθέληξσζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ-παξεκβάζεσλ (επηκόξθσζε πνιιαπιαζηαζηώλ θαη ελδηάκεζεο παξεκβάζεηο 

ζε δίθηπα ζρνιείσλ) θαη νδεγεί ζηελ ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε. ηελ πξννπηηθή απηή ν/ε 

εθπαηδεπηηθόο ηίζεηαη ζην επίθεληξν ηεο επηκνξθσηηθήο δηαδηθαζίαο, ζπκκεηέρεη ζην 

ζρεδηαζκό θαη αμηνινγεί ηελ εθαξκνγή ησλ πνιηηηθώλ ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. ηελ  

παξνύζα αλαθνίλσζε θαηαγξάθεηαη ε λέα ηάζε ζηελ επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

ηνλίδεηαη όηη ε ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε παξέρεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο δηαξθή επηζηεκνληθή 

θαη παηδαγσγηθή ππνζηήξημε ελώ ηνπο κεηαηξέπεη  παξάιιεια  ζε ελεξγνύο  παξάγνληεο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Λέξειρ κλειδιά: Δπηκόξθσζε, δηά βίνπ κάζεζε, κνξθέο επηκόξθσζεο, αλαγθαηόηεηα 

επηκόξθσζεο, ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε.  
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1. Ζ Αναγκαιόηηηα ηηρ επιμόπθυζηρ ηυν εκπαιδεςηικών. 

Ζ ζεκεξηλή επνρή ραξαθηεξίδεηαη από ηελ αλάγθε γηα ζπλερή θαη δηα βίνπ εθπαίδεπζε. Ζ 

δηαξθήο επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγλσξίδεηαη σο απηνλόεην θαη αλαπόζπαζην 

κέξνο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο. Ζ δεκηνπξγία, επνκέλσο, κεραληζκώλ πνπ ζα 

παξέρνπλ ζπλερή θαη δηα βίνπ επηκόξθσζε θαη θαηάξηηζε κε απνηειεζκαηηθό, επέιηθην θαη 

αμηόπηζην ηξόπν είλαη πιένλ αλαγθαηόηεηα. Δίλαη γεγνλόο όηη νη εθπαηδεπηηθνί θηάλνπλ ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο ζηε ζρνιηθή πξάμε ρσξίο ηελ αλαγθαία εκπεηξία, εθνδηαζκέλνη κε 

ζεσξεηηθέο γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπο εθπαίδεπζε. ηελ πξαγκαηηθόηεηα, 

κάιηζηα, δηαπηζηώλεηαη κία ζεσξεηηθή απνδπλάκσζε θαη ζηαδηαθή απώιεηα ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ απνθηήζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο βαζηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, ε νπνία θαηά έλα 

κεγάιν κέξνο νθείιεηαη ζηελ απόζηαζε αλάκεζα ζην ρξόλν ηεο κόξθσζεο θαη ζην ρξόλν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο 

Ζ αλαγθαηόηεηα ηεο επηµόξθσζεο γίλεηαη ηδηαηηέξσο αηζζεηή όηαλ: 

● Μεζνιαβεί αξθεηόο ρξόλνο αλάκεζα ζηελ απνθνίηεζε από ηε ζρνιή βαζηθήο θαηάξηηζεο 

θαη ην δηνξηζκό. 

● Τπάξρνπλ ειιείςεηο ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε (Newton, Brathwaite, 1987). 

● Πξαγκαηνπνηνύληαη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο ζε δηάθνξνπο ηνκείο, όπσο λέα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα θαη βηβιία, εθπαίδεπζε αιινδαπώλ, καζεζηαθέο δπζθνιίεο, επέιηθηε δώλε 

θ.ά, µε απνηέιεζµα νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζα θιεζνύλ λα πινπνηήζνπλ απηέο ηηο αιιαγέο 

θαη θαηλνηνµίεο λα µελ είλαη επαξθώο ελεκεξσκέλνη (Νάζαηλαο, 1999). 

● Γίλεηαη ρξήζε ησλ λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ εθπαίδεπζε.  

● Δθπαηδεπηηθνί πξνσζνύληαη ζε ζέζεηο ζηειερώλ εθπαίδεπζεο κε απνηέιεζκα ε 

ζπζηεµαηηθή επηµόξθσζή ηνπο λα είλαη αλαγθαία, πξνθεηµέλνπ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ λέσλ ηνπο θαζεθόλησλ. 

Όπσο επηζεκαίλνπλ νη Μαπξνεηδήο, Σύπαο, (2001) νη εθπαηδεπηηθνί θηάλνπλ ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο ζηε ζρνιηθή πξάμε ρσξίο ηελ αλαγθαία εκπεηξία, εθνδηαζκέλνη κε κηα 

θαηάξηηζε πνπ απνθηήζεθε καθξηά θαη έμσ από ην ζρνιείν. Απηό πνπ νλνκάδνπκε βαζηθή 

κόξθσζε είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κηα κόξθσζε πξνθαηαξθηηθή. ηελ πξαγκαηηθόηεηα 

όκσο δηαπηζηώλεηαη αδπλακία ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθώλ λα εθαξκόζνπλ απνηειεζκαηηθά ηηο 

ζεσξεηηθέο γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ αξρηθή ηνπο εθπαίδεπζε.  

Οη ιόγνη νη νπνίνη θαζηζηνύλ αλαγθαία ηε ζπλερή επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ, εθηόο από 

ηελ αλαγθαηόηεηα λα θαιπθζνύλ νη αδπλακίεο ηεο βαζηθήο θαηάξηηζεο ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο 

θαη παηδαγσγηθήο κεζνδνινγίαο, είλαη: 

● Οη ηαρύηαηεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο καο.  

● Οη θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο αιιαγέο θαη αλαθαηαηάμεηο. 

● Ζ αλεξγία ησλ εθπαηδεπηηθώλ ε νπνία ζπρλά αθπξώλεη θαη απαμηώλεη ηε βαζηθή ηνπο 
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εθπαίδεπζε.  

Ζ επηκόξθσζε γηα παξάδεηγκα ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο αγσγήο, πξέπεη 

λα απνηειεί αληηθείκελν πςειήο πξνηεξαηόηεηαο, θαζώο ε πνιππνιηηηζκηθόηεηα ζπλζέηεη 

πιένλ έλα ραξαθηεξηζηηθό γλώξηζκα ηεο ζύγρξνλεο εθπαίδεπζεο (Βαζηιόπνπινο, 2005). 

Σα ηειεπηαία ρξόληα είλαη εµθαλήο ζην ειιεληθό εθπαηδεπηηθό ζύζηεµα ε ύπαξμε 

παιηλλνζηνύλησλ, αιινδαπώλ καζεηώλ θαη κεηνλνηήησλ, µε πςειή κάιηζηα 

αληηπξνζώπεπζε ζε νξηζµέλεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο µαο (Παιαηνιόγνπ, 1999). Οη καζεηέο 

απηνί, νη νπνίνη ζπληζηνύλ µία νµάδα καζεηηθνύ πιεζπζµνύ µε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, 

θαινύληαη λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο απαηηήζεηο ελόο λένπ πξνο απηνύο εθπαηδεπηηθνύ 

ζπζηήκαηνο. Απηό έρεη σο απνηέιεζµα λα εκθαλίδνπλ δπζθνιίεο ζηε κάζεζε θαη ζηελ 

επίδνζε, δπζθνιίεο ζηηο ζρέζεηο ηνπο µε ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο, θαη ελ γέλεη δπζθνιίεο 

ςπρνινγηθέο ηόζν ζε γλσζηηθό επίπεδν όζν θαη ζε ζπλαηζζεµαηηθό επίπεδν (Λάγηνο, 

Μαλίθα, Μπνµπαξίδνπ, 2006). Ζ δηαδηθαζία έληαμεο ησλ παηδηώλ απηώλ δπζθνιεύεη θαη 

ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, νη νπνίνη θαινύληαη λα επηιύζνπλ πξνβιήκαηα 

πξνζαξκνγήο θαη λα αληηκεησπίζνπλ ηπρόλ ζπγθξνύζεηο από ηελ επαθή νκάδσλ µε 

δηαθνξεηηθά πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά (Παληαδήο, Νάζαηλαο, Σζίγθα, 2002). 

2. Βαζικέρ μοπθέρ ηηρ επιμόπθυζηρ ηυν εκπαιδεςηικών. 

H επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δηακνξθώλεηαη από έλα πιήζνο παξαγόλησλ, όπσο ν 

ζθνπόο ηνλ νπνίν εμππεξεηεί, ην πεξηερόκελν θαη ε δηάξθεηά ηεο, ε νκάδα εθπαηδεπηηθώλ 

ζηελ νπνία απεπζύλεηαη θαη ν θνξέαο πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνο µε ηε δηνξγάλσζή ηεο 

(Φισξίδεο, 2003). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ δηαθξίλεηαη ζε επηκόξθσζε ππνρξεσηηθή θαη πξναηξεηηθή, 

εηζαγσγηθή θαη πεξηνδηθή, ελδνζρνιηθή ή εμσζρνιηθή, ηαρύξξπζκε ή κεγάιεο δηάξθεηαο. Ζ 

θαζηέξσζή ηεο εμαξηάηαη από ην ζύλνιν ησλ θνηλσληθώλ, πνιηηηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη 

πνιηηηζηηθώλ δεδνκέλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζε κηα δεδνκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή (Αζαλαζνύια-Ρέππα, Αλζνπνύινπ, Καηζνπιάθεο, Μαπξνγηώξγνο, 1999). 

Βεβαίσο ζηηο κέξεο καο θαη ιόγσ ησλ επηδξάζεσλ πνπ είρε ε παλδεκία ζηελ εθπαίδεπζε έλα 

βαζηθό ζηνηρείν ηεο επηκόξθσζεο απνηειεί πιένλ ε εμ απνζηάζεσο δηαδηθηπαθή επηκόξθσζε 

κε έκθαζε ζηε «ζύγρξνλε» θαη «αζύγρξνλε» ηειεθπαίδεπζε. 

3. Το νέο ζύζηημα Γιαπκούρ Δπιμόπθυζηρ Δκπαιδεςηικών  - Θεμαηολογία 

Σν ύζηεκα Γηαξθνύο Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ απνηειεί έλα δπλακηθό πιαίζην θαη 

εξγαιείν επηκνξθσηηθώλ παξεκβάζεσλ, ην νπνίν ζηελ παξνύζα θάζε ζρεδηάδεηαη από ην 

Ηλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΗΔΠ) θαη ην νπνίν είλαη αλνηθηό ζε αμηνιόγεζε, 

επηθαηξνπνίεζε θαη αλαδηακόξθσζε, νδεγώληαο κε ηνλ ηξόπν απηό έλαλ Μόληκν θαη 

Αλνηθηό Μεραληζκό Δπηκόξθσζεο (ΗΔΠ, 2021). 
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Οη επηκνξθσηηθέο ελέξγεηεο πνπ έρνπλ ήδε δξνκνινγεζεί θαη πινπνηνύληαη είλαη ε 

δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία, ε ππνζηήξημε ηεο καζεηείαο, ε ππνζηήξημε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. πλάκα ην ΗΔΠ νινθιεξώλεη ηελ εθπόλεζε ησλ ζρεδίσλ 

επηκόξθσζεο ζε κηα ζεηξά λέσλ ζεκαηηθώλ πνπ αθνξνύλ ζηελ επηκόξθσζε εθπαηδεπηηθώλ 

ζηηο ήπηεο θαη ςεθηαθέο δεμηόηεηεο, ζηνπο βαζηθνύο εγγξακκαηηζκνύο, ζε λέεο ζεκαηηθέο, 

όπσο εθπαίδεπζε ηνπ πνιίηε (citizenship education), θπθινθνξηαθή αγσγή, STEM, πνιηηηθή 

πξνζηαζία, αεηθόξνο αλάπηπμε, πγεία θαη δηαηξνθή, επηρεηξεκαηηθόηεηα, ζεμνπαιηθή 

δηαπαηδαγώγεζε, επαγγεικαηηθόο πξνζαλαηνιηζκόο. Παξάιιεια ζηεξίδεη επηκνξθσηηθά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο πξνζρνιηθήο εθπαίδεπζεο ζηε “δηδαζθαιία” αγγιηθώλ θαη πιεξνθνξηθήο, 

ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή ζρεδηάδεηαη ε δηνηθεηηθή επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ε 

επηκόξθσζε ζε ζέκαηα αμηνιόγεζεο. 

3.1. Παιδαγυγικέρ απσέρ και πλαίζιο εθαπμογήρ 

Ο πξνηεηλόκελνο επηκνξθσηηθόο ζρεδηαζκόο βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθώλ, 

παηδαγσγηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ παξαδνρώλ, κε βαζηθό ζεκείν αλαθνξάο ηελ εθπόλεζε λέσλ 

Πξνγξακκάησλ πνπδώλ. Ωο πξνο ηηο παηδαγσγηθέο παξαδνρέο ν επηκνξθσηηθόο ζρεδηαζκόο 

ζηνρεύεη ζηελ εθδίπισζε ησλ δεμηνηήησλ θαη δπλαηνηήησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη 

καζεηώλ/ηξηώλ, ελώ αμηνπνηεί θαη πξνσζεί ηε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαθηηθή/καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Πξόθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία πνπ ζπλεθηηκά ηηο πξνεγνύκελεο γλώζεηο θαη 

εκπεηξίεο, ηηο ηδηαίηεξεο δεμηόηεηεο, ηα θίλεηξα θαη ηα ελδηαθέξνληα, θαζώο θαη ηνλ 

δηαθνξεηηθό ξπζκό κάζεζεο), δίλεη έκθαζε ζηελ αμία ηεο έξεπλαο, αιιά θαη ηεο επαθήο κε 

ην θπζηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ ηνπ ζρνιείνπ, εζηηάδεη ζηελ αμία ηεο δεκηνπξγηθήο 

κάζεζεο, πξνσζεί νκαδνζπλεξγαηηθέο θαη βησκαηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη 

εληζρύεη ηελ ελζπλαίζζεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο. 

ε απηό ην πιαίζην, νη εθπαηδεπηηθνί επηκνξθώλνληαη ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα νξγαλώλνπλ 

δπλακηθά θαη αιιειεπηδξαζηηθά πεξηβάιινληα κάζεζεο, λα ζπλεξγάδνληαη, ζπκπξάηηνπλ θαη 

δηαδίδνπλ θαιέο πξαθηηθέο, λα ζπλεξγάδνληαη επνηθνδνκεηηθά κε ηνπο γνλείο/θεδεκόλεο ησλ 

καζεηώλ, θαζώο θαη κε  θνηλσληθνύο εηαίξνπο θαη αμηνπνηνύλ ην επξύηεξν θνηλσληθό 

πεξηβάιινλ (πνιηηηζκηθέο, θνηλσληθέο, ηνπηθέο ηδηαηηεξόηεηεο). 

Γηα ην ζρεδηαζκό επηκνξθσηηθώλ παξεκβάζεσλ βαζηθή παξάκεηξνο είλαη ε δηεξεύλεζε 

επηκνξθσηηθώλ αλαγθώλ, θαζώο γηα ηε βησζηκόηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 

επηκνξθσηηθώλ παξεκβάζεσλ είλαη ζεκαληηθό, θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ησλ επηκνξθώζεσλ, λα 

ιακβάλνληαη ππόςε νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο πνπ πξνθύπηνπλ, ηδίσο όηαλ 

πξαγκαηνπνηνύληαη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο, αιιά θαη από ηα αηηήκαηα γηα επηκόξθσζε πνπ 

εθθξάδνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί.  

ην πιαίζην απηό δεκηνπξγείηαη θαη αμηνπνηείηαη εηδηθό επηκνξθσηηθό πιηθό, ώζηε λα 

θαιύπηεη δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο θαη κνξθέο επηκνξθσηηθώλ παξεκβάζεσλ, όπσο δηά δώζεο 

θαη εμ απνζηάζεσο (ζύγρξνλε θαη αζύγρξνλε) ηειεθπαίδεπζε. 
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Γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ρεδίνπ δηαξθνύο επηκόξθσζεο, ζρεδηάδεηαη έλα νινθιεξσκέλν 

πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα ππνζηήξημεο ησλ επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ, ην νπνίν βαζίδεηαη 

ζηεδεκηνπξγία κηαο νινθιεξσκέλεο πιαηθόξκαο ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη όια ηα 

επηζηεκνληθά αληηθείκελα/πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο πνπ (ζα) πξνζθέξνληαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο. Ζ πιαηθόξκα απηή ζπληζηά έλα αλαγθαίν εξγαιείν ηόζν απνηύπσζεο όζν 

θαη παξαθνινύζεζεο ησλ επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ, κε παξάπιεπξν ζηόρν ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθώλ δξάζεσλ.  

4. Σςμπεπάζμαηα-Πποηάζειρ 

Ζ επηκόξθσζε ζα πξέπεη λα ζέζεη ηηο βάζεηο γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ. ηόρνο ηεο ζα πξέπεη λα είλαη όρη απιώο ν εκπινπηηζκόο ηνπ δηδαθηηθνύ 

έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ αιιά θαη ν ζηνραζκόο γηα ην ξόιν ηνπ θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

βιέπεη ηνλ εαπηό ηνπ σο εθπαηδεπηηθό θαη ηελ ίδηα ηελ πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο. ε έλα ηέηνην 

πιαίζην ιακβάλνληαη ππόςε θαη αμηνπνηνύληαη δεκηνπξγηθά ε ππάξρνπζα γλώζε θαη ε 

εθπαηδεπηηθή εκπεηξία ησλ εθπαηδεπηηθώλ. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, νη εθπαηδεπηηθνί όρη κόλν 

δηεπξύλνπλ ηελ πξαθηηθή ηνπο γλώζε, αιιά θαη ζηαδηαθά αληηιακβάλνληαη ηελ πξνζσπηθή 

ηνπο εθπαηδεπηηθή ζεσξία, νπόηε δηακνξθώλνληαη νη πξνϋπνζέζεηο θαη γηα ηελ αλακόξθσζή 

ηεο. 

Γηα ηε δηακόξθσζε ελόο ηέηνηνπ ζηνραζηηθνύ θαη αλαζηνραζηηθνύ πιαηζίνπ απαξαίηεηε 

ζεσξείηαη ηόζν ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ-εθπαηδεπηηθώλ ζηελ 

επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία, όζν  θαη ε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο. 

ηελ επνρή καο ε έθηαζε ησλ αλαγθώλ ηνπ εθζπγρξνληζκνύ θαη ηεο αλαπξνζαξκνγήο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ ζπζηεκάησλ απαηηεί ηε δηάζεζε ζεκαληηθώλ πόξσλ γηα ηελ επηκόξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ. Βαζηθά δηαρξνληθά ζέκαηα θαη αηηήκαηα γύξσ από ηα νπνία πξέπεη λα 

επηθεληξώλεηαη ν ζρεδηαζκόο ηεο επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη ε ζύλδεζε κεηαμύ 

βαζηθήο θαηάξηηζεο θαη δηαξθνύο επηκόξθσζεο, ε απνθέληξσζε ησλ θεληξηθώλ δνκώλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ε ελίζρπζε ηήο ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο. (Αλδξένπ, 1992, Ξσρέιεο, 

Παπαλανύκ, 2000). 

Μέζα από ηνλ θεληξηθό ζρεδηαζκό ηεο επηκόξθσζεο είλαη δπλαηόλ λα παξνπζηάδεηαη κία 

γεληθόηεξε αδπλακία ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ ηνπηθώλ αλαγθώλ θαη ηδηαηηεξνηήησλ.  Ζ 

επηκόξθσζε όηαλ γίλεηαη ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο, ή όηαλ ιακβάλνληαη ππόςε νη 

αλάγθεο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο  είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί θάησ 

από ηηο ηδηαίηεξεο πνιηηηζκηθέο, γισζζηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο θάζε πεξηνρήο, 

κπνξνύλ λα αλαδεηρζνύλ νη ηδηαίηεξεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, αιιά θαη 

λα αληηκεησπηζηνύλ ζπγθεθξηκέλα παηδαγσγηθά θαη δηδαθηηθά δεηήκαηα.  

Ζ ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε θαζηεξώλεη ηε κηθξή ζρνιηθή θνηλόηεηα σο κνλάδα κάζεζεο, 

όπνπ ζπλεξγαηηθά επηζεκαίλνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ θάζε ζρνιείνπ 

θαη ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνύ. Με ηελ έλλνηα απηή κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηνλ θίλδπλν ηεο 

αλαληηζηνηρίαο αλαγθώλ θαη επηκόξθσζεο πνπ είλαη έλα ζπλεζηζκέλν θαηλόκελν κε ηα 
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ηππηθά πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο. Σν γεγνλόο εμάιινπ όηη απαηηεί ηελ ελεξγεηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ δεκηνπξγεί θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

πξνζσπηθώλ ελδηαθεξόλησλ ηνπο θαη ηε κεηαθνξά λέσλ πξνζεγγίζεσλ ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Τπό ηελ έλλνηα απηή ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά θαη ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο ζρέζεσλ θαη 

ζπλεξγαζίαο ζε έλα ζρνιείν. Έλα αλνηρηό ππνζηεξηθηηθό, επηθνηλσληαθό θιίκα, θάλεη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο λα αηζζάλνληαη αζθαιείο, λα κηινύλ θαη λα ελεξγνύλ ειεύζεξα. Έηζη, 

πξνάγεηαη, ε ηθαλνπνίεζε ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ ελόο ζρνιείνπ, ελώ απμάλεηαη ε 

απνδνηηθόηεηα θαη γεληθόηεξα πξνσζείηαη ε αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ νξγαληζκνύ 

(Υνιέβαο, 1995). Σέινο, ε ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε δηεμαγσγή 

εθπαηδεπηηθώλ εξεπλώλ από ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο θάζε ζρνιείνπ, δηαδηθαζία πνπ 

θαζηζηά ηνπο εθπαηδεπηηθνύο εξεπλεηέο θαη απνηειεί ζηήξηγκα θαη εθαιηήξην γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Δηδηθόηεξα, κέζσ ηεο ελδνζρνιηθήο επηκόξθσζεο επηηπγράλεηαη ζύλδεζε ηεο επηκόξθσζεο 

κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθόηεηα, ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθώλ, βησκαηηθόο 

ραξαθηήξαο ηεο επηκόξθσζεο ν νπνίνο εμαζθαιίδεηαη από ηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηώλ 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ, δηάινγνο, αληαιιαγή απόςεσλ, αλάπηπμε πξνβιεκαηηζκνύ, αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηώλ κεηαμύ ζρνιείνπ, ηνπηθήο θνηλσλίαο, Παλεπηζηεκίσλ θ.ι.π. 

Οη αιιαγέο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο ζύγρξνλεο θνηλσλίαο δεκηνπξγνύλ ηελ αλαγθαηόηεηα 

ηεο δηαξθνύο πξνζαξκνγήο όινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηα λέα δεδνκέλα. Ο 

εθπαηδεπηηθόο γηα λα κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζην έξγν ηνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα αξθείηε ζηα 

εθόδηα ησλ βαζηθώλ ηνπ ζπνπδώλ. Έρεη αλάγθε από δηαξθή ελεκέξσζε ζηηο εμειίμεηο ηόζν 

ηεο επηζηήκεο ηνπ όζν θαη ηνπ ηνκέα ησλ επηζηεκώλ ηεο αγσγήο, αλαλεώλνληαο επαξθώο ην 

γλσζηηθό ηνπ εμνπιηζκό. 

Με ηελ έλλνηα απηή ε δηαξθήο επηκόξθσζε παξέρεη ζπλερή επηζηεκνληθή θαη παηδαγσγηθή 

ππνζηήξημε ζην δύζθνιν έξγν ησλ εθπαηδεπηηθώλ  κεηαηξέπνληαο ηνπο  παξάιιεια  ζε 

ελεξγνύο  παξάγνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Σν γεγνλόο απηό καο νδεγεί ζηε ζθέςε όηη κπνξνύκε λα ζηξαθνύκε ζε πην επέιηθηα ζρήκαηα 

παξνρήο επηκόξθσζεο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπιεξώζνπκε ηηο ππάξρνπζεο δνκέο θαη λα 

αληαπνθξηζνύκε ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο επνρήο. Με ηελ έλλνηα απηή ζεσξνύκε 

αλαγθαίν ηα πξνγξάκκαηα επηκόξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ λα έρνπλ δηάξθεηα θαη βάζνο 

ρξόλνπ, λα απεπζύλνληαη θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ λα ζπκπιεξώλνληαη κέζα από αλνηθηέο επέιηθηεο θαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

παξνρήο εθπαηδεπηηθώλ ππεξεζηώλ, όπσο είλαη ε αλνηθηή θαη εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε.  

Ζ ελδνζρνιηθή επηκόξθσζε κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ζηελ ππνζηήξημε 

ζπκκεηνρήο θαη αλάδεημεο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ σο θνξέσλ επηκνξθσηηθώλ 

πξνγξακκάησλ. Ο ζεζκόο ηεο Δλδνζρνιηθήο Δπηκόξθσζεο ζπληζηά νπζηαζηηθά κηα πνιύ 

ελδηαθέξνπζα θαηλνηνκία, θαζώο δελ κεηαθηλεί ηνπο εθπαηδεπηηθνύο από ην ζρνιείν ηνπο 

πξνο ηνλ ηόπν επηκόξθσζεο, ελώ εζηηάδεη ζηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Γίλεη, αθόκε,  ηε 
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δπλαηόηεηα λα αλαδεηρζνύλ νη ηδηαηηεξόηεηεο θάζε ζρνιείνπ θαη θάζε ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη 

λα βειηησζνύλ νη ζρέζεηο ησλ κειώλ ηνπ δηδαθηηθνύ πξνζσπηθνύ.  
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