
Από το Μακροεπίπεδο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

στο Μικροεπίπεδο της Σχολικής Μονάδας:

Η Ελλιπής θέαση, Υποστήριξη και Αξιοποίηση των 

Εκπαιδευτικών και των Στελεχών Εκπαίδευσης
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����… Η φύση της παρέµβασης

Η Αριστερά, έχει το περιθώριο να 
‘µιλά’ µε όρους «Ουτοπίας» και για 
την πραγµάτωσή της στο «Σχολείο 

του Αύριο» ;
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���� …η «Ουτοπία»… προσδιορίζεται από θεωρητικά πλαίσια, πορίσµατα,

προτάσεις, εργαλεία, που προκύπτουν από ένα σηµαντικό αριθµό 
διεπιστηµονικών πεδίων και ερευνών 

���� …Απαίτηση για άµεση βελτίωση της εκπαίδευσης

���� Η Αριστερά οφείλει να µετασχηµατίζει τις γενικές θεωρήσεις και 

τα ερευνητικά πορίσµατα σε συγκεκριµένες προτάσεις και δράσεις 
���� για το ΣΧΟΛΕΙΟ του ΣΗΜΕΡΑτο ΣΧΟΛΕΙΟ του ΣΗΜΕΡΑ



���� Μακρο-επίπεδο <–> Μικρο-επίπεδο 

Μακρο-επίπεδο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Μεσο-επίπεδο
Στελεχών Εκπαίδευσης
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Στελεχών Εκπαίδευσης

Μικρο-επίπεδο
Σχολικής Μονάδας



Οι «Ανάγκες» των Εκπαιδευτικών  

����…Επερχόµενες Εξαγγελίες
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Τα νέα κυβερνητικά µέτρα περί Εκπαίδευσης

���� «Ολοήµερο Σχολείο» «Ολοήµερο Σχολείο» 

���� «Ψηφιακό Σχολείο»«Ψηφιακό Σχολείο»



����…Ενδεχόµενα Προβλήµατα γενικής φύσης

���� Ευκαιριακός, προβληµατικός σχεδιασµός και διαχείριση Έργων για την 
Εκπαίδευση: τα έργα και οι χρηµατοδοτήσεις έρχονται, υλοποιούνται και 
«χάνονται» δίχως να αποµένει τίποτα στην ουσία του συστήµατος 
εκπαίδευσης, στον διοικητικό της µηχανισµό, στα στελέχη της.

Έλλειψη φροντίδας για Επιµόρφωση και Συνεργασία των Στελεχών 
Εκπαίδευσης (∆ιευθυντές ∆ηµοτικών, Γυµνασίων, Λυκείων, Υπεύθυνοι 
Κέντρων, Στελέχη ∆ιευθύνσεων, Σχολικοί Σύµβουλοι).
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Απουσία διαδικασιών Αποτίµησης και Ανατροφοδότησης: για την παρούσα 
κατάσταση, τα προβλήµατα, την αξιολόγηση εφαρµογής «καινοτοµιών», 
την αποδοχή ή µη των ίδιων των εκπαιδευτικών των προτεινόµενων νέων 
εκπαιδευτικών υλικών, µέσων ή µεθόδων.

Έλλειψη ∆οµών Στήριξης Εκπαιδευτικών: συνήθως προτείνεται η ∆ιαρκής 
Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών από Απόσταση µέσω διαδικτυακών 
τεχνολογιών: Μια δυναµική αλλά ατελής µέθοδος όταν γίνεται πανάκεια 
και δεν συνδέεται µε άλλες δοµές και δράσεις εκ του σύνεγγυς, όπως 
µέσω Περιφερειακών Κέντρων Υποστήριξης Εκπαιδευτικών.



Απαιτείται:

���� ∆ηµιουργία  ∆οµών Στήριξης &

���� Αξιοποίηση Ενεργών Εκπαιδευτικών και Στελεχών

���� Μεσο-Επίπεδο: Στελέχη και ∆οµές Στήριξης
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���� Περιφερειακά Κέντρα Υποστήριξης 

Εκπαιδευτικών
(Οn-line  &  Face-to-face)

���� Αναγκαιότητα (επανα)προσδιορισµού

ρόλων στελεχών



����…Παράκληση 

Ας µετασχηµατίσουµε το «Όραµα» για την Εκπαίδευση

σε συγκεκριµένες «απαιτήσεις» και δράσεις,
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σε συγκεκριµένες «απαιτήσεις» και δράσεις,

που εξασφαλίζουν 

την ουσιαστική µαθησιακή υποστήριξη των µαθητών, 

των εκπαιδευτικών, των γονέων, της κοινωνίας



���� Η εκπαίδευση σύνθετο και πολύ-παραγοντικό σύστηµα

Εκπαιδευτικοί
Ενώσεις

ΥΠΕΠΘ, ΠΙ, ΚΕΕ

Εθνική Πολιτική
ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Ευρωπαϊκή Πολιτική
ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
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Επιστηµονικές
Ενώσεις

Πανεπιστηµιακά Πανεπιστηµιακά 
Ιδρύµατα

Ενώσεις

Σχολικές Μονάδες


