Διημερίδα Οργανισμού
Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
(Ο.ΕΠ.ΕΚ)
Πέμπτη 13 και Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2011

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ:
Ανάδειξη καλών πρακτικών,
διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής

Αθήνα, Αίθουσα «Γαλάτεια Σαράντη» του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η εισαγωγική επιμόρφωση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για την ένταξη στο επάγγελμα του
εκπαιδευτικού. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, στη χώρα μας  έχουν δαπανηθεί μεγάλα κονδύλια για την
εισαγωγική επιμόρφωση. Αν και έχουν αναδειχτεί σημαντικές καλές πρακτικές, υπάρχουν ακόμα  θεμελιώδη ανοικτά προβλήματα και ζητήματα που θα πρέπει διερευνηθούν και να συζητηθούν επί μακρόν.
Προς επίρρωση των προηγουμένων, επισημαίνεται ότι στο ξεκίνημα της δεύτερης δεκαετίας του 2000
υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα έως και ανυπαρξία οργανωμένης συζήτησης καθώς και εξειδικευμένης
ελληνικής βιβλιογραφίας στην εισαγωγική επιμόρφωση. Παρόλα αυτά, η σωρευμένη εμπειρία της εισαγωγικής επιμόρφωσης στην Ελλάδα παρέχει σήμερα τη δυνατότητα για το ξεκίνημα μιας ουσιαστικής,
συστηματικής και οργανωμένης συζήτησης για την εισαγωγική επιμόρφωση, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα καλύτερου σχεδιασμού και υλοποίησης των συναφών επιμορφωτικών πολιτικών, τόσο στο επίπεδο του κεντρικού σχεδιασμού όσο και στο επίπεδο της υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος.
Έτσι, οι ώριμες αλλαγές και βελτιώσεις για την εισαγωγική επιμόρφωση, τις οποίες οι εμπλεκόμενοι
επιμορφούμενοι, επιμορφωτές, διοικητικά και πολιτικά στελέχη αναφέρουν, μπορούν ενδεχομένως να
συζητηθούν συστηματικά και να καταγραφούν, αν μη τι άλλο.
Η διημερίδα αποτελεί την πρώτη ανοικτή στο κοινό, οργανωμένη προσπάθεια προς την κατεύθυνση
που προαναφέρθηκε.
Στόχος της είναι να δημιουργήσει ένα πλαίσιο ουσιαστικής συζήτησης που δεν θα απλουστεύει, ούτε
θα δαιμονοποιεί την εισαγωγική επιμόρφωση, εντός του οποίου θα αναζητηθεί καινοτόμος επιμορφωτικός λόγος για την εισαγωγική επιμόρφωση. Αυτό ενδεχομένως θα συμβάλει στην υπέρβαση του
ανερμάτιστου εμπειρισμού και της απλουστευτικής συνθηματολογίας που παρατηρούνται συχνά και
μπορεί να οδηγήσει στη σύνδεση με τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία που είναι αναγκαία για
τη βελτίωση της εισαγωγικής επιμόρφωσης.
Οι αλλαγές που επιτελούνται σήμερα σε διεθνές επίπεδο στην εισαγωγική επιμόρφωση, οι μελλούμενες αλλαγές που συζητούνται στη χώρα μας τόσο στην εισαγωγική επιμόρφωση (μέντορες) όσο και
στη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης) καθιστούν την
ουσιαστική συζήτηση για την εισαγωγική επιμόρφωση εξαιρετικά επίκαιρη και αναγκαία.

➥

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ1 ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ της ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ
Πέμπτη, 13-1-2011
15.30- 16.00 Εγγραφές
◆ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συντονίστρια: Ελένη Ρόδη, ΟΕΠΕΚ
16.00-17.15 Χαιρετισμοί/εισαγωγικά:
Πολιτική ηγεσία Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ, Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ)
17.15-17.30 Πλαίσιο της διημερίδας:
Γιώργος Μπαγάκης, ΟΕΠΕΚ και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
17.30-18.00 Διάλειμμα-Καφές
◆ 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συντονιστής: Δημήτρης Βεργίδης, Πανεπιστήμιο Πατρών
18.00-20.00
Στρογγυλό Τραπέζι2: Δομή, οργάνωση και λειτουργία των ΠΕΚ
Νικήτας Πατινιώτης,

1ο ΠΕΚ Αθήνας και Πάντειο Πανεπιστήμιο

Παντελής Βουλτσίδης, ΟΕΠΕΚ
Παναγιώτης Μαντάς,

2ο ΠΕΚ Αθήνας και Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Παύλος Χαραμής,

ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της ΟΛΜΕ

Θόδωρος Καρτσιώτης, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας
Γιώργος Μπαραλός,

1

ΠΕΚ Πειραιά

Στις κλασικές εισηγήσεις θα δοθούν 20 λεπτά για την εισήγηση και 10 λεπτά συζήτηση για την κάθε εισήγηση χωριστά

2
Θα δοθούν 10 λεπτά παρέμβασης στον καθένα από τους μετέχοντες, θα ακολουθήσει συνολική συζήτηση με το κοινό 30 λεπτών, και
δευτερολογία των μετεχόντων στο στρογγυλό τραπέζι συνολικής διάρκειας περίπου 30 λεπτών

Παρασκευή, 14-1-2011
◆ 3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συντονίστρια: Αγάθη Γεωργιάδου, ΟΕΠΕΚ
9.00-11.00 Εξωτερική Αξιολόγηση της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης 2009-2010
Δημήτρης Βεργίδης, Αμαλία Υφαντή, Βαγγέλης Ανάγνου, Παναγιώτα Βάθη, Θεοφάνης Βαλμάς,
Γεώργιος Βοζαΐτης, Μυρτώ Μαρκοπούλου, Αναστάσιος Τζιντζίδης, Διονυσία Τουρκάκη,
Πανεπιστήμιο Πατρών.
Συζητήσεις μελών της ομάδας εργασίας του ΟΕΠΕΚ την τρέχουσα σχολική χρονιά με τις
διευθύνσεις των ΠΕΚ, με επιμορφωτές και επιμορφούμενους
Αγάθη Γεωργιάδου, Παναγιώτης Πήλιουρας, Θεοφάνης Βαλμάς, Κατερίνα Σκιά,
Μαρία Σαλαγιάννη, Μιχάλης Σαλίχος, ΟΕΠΕΚ
11.00-11.30 Διάλειμμα-Καφές
◆ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συντονίστρια: Ευαγγελία Καγκά, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
11.30-13.00 Ζητήματα του επιμορφωτικού προγράμματος και του επιμορφωτικού υλικού
Αγάθη Γεωργιάδου, Παναγιώτης Πήλιουρας, Θεοφάνης Βαλμάς, Κατερίνα Σκιά,
Μαρία Σαλαγιάννη, Μιχάλης Σαλίχος, ΟΕΠΕΚ
13.00-14.00 Ελαφρύ-Γεύμα
◆ 5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ
Συντονιστής: Γιάννης Βρεττός, 3ο ΠΕΚ Αθήνας και Πανεπιστήμιο Αθήνας
14.00-15.30 Ζητήματα επιμορφωτών
Κώστας Δημητρακάκης,		ΠΕΚ Λαμίας
Μανώλης Κριτσωτάκης, ΠΕΚ Ηρακλείου
Νίκος Σαλτερής,		ΠΕΚ Πειραιά
15.30-16.30 Προοπτική της εισαγωγικής επιμόρφωσης, προτάσεις, κλείσιμο3
Γιώργος Μπαγάκης, ΟΕΠΕΚ και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
3

Θα δοθούν 15 λεπτά για συζήτηση

Την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου το πρωί, πριν από τη διημερίδα, θα πραγματοποιηθεί υπηρεσιακή
συνάντηση με εκπροσώπους των ΠΕΚ στα γραφεία του ΟΕΠΕΚ, με ημερήσια διάταξη θέματα
όπως είναι το πλαίσιο επιλογής επιμορφωτών, η επιστημονική ομάδα του ΠΕΚ, η συνάντηση των
επιμορφωτών, ζητήματα οικονομικής φύσεως.
Η διημερίδα στοχεύει και στην ανατροφοδότηση των ΠΕΚ για την καλύτερα υλοποίηση της δεύτερης
φάσης εισαγωγικής επιμόρφωσης 2010-2011.
Η διημερίδα είναι ανοικτή σε εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές, διοικήσεις των ΠΕΚ, πανεπιστημιακούς
και άλλους επιμορφωτικούς φορείς.
Σύντομα μετά την διημερίδα θα ακολουθήσει η έκδοση των πρακτικών της.
Οργανωτική ομάδα του ΟΕΠΕΚ: Ελένη Ρόδη, Αναστασία Παυλίδου, Αλέκα Τσουρλάκη, Μιχάλης
Σάμιος, Kώστας Μπούκουρας, Αργυρώ Βασιλείου, Δημήτρης Φραγκάκης.
Συντονιστής της Διημερίδας: Γιώργος Μπαγάκης
Για την καλύτερη οργανωτική προετοιμασία της Διημερίδας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για
τη συμμετοχή σας, έως την Τρίτη 11-1-2011.
Πληροφορίες/εγγραφές κα Αναστασία Παυλίδου: Τηλ. 210-5203257 εσ. 401, ηλεκτρονική διεύθυνση
apavlidou@oepek.gr.

Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Με την συγχρηματοδόηση της Ελλάδας και της Ευρωοαϊκής Ένωσης

