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Η επαγγελματική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού της γερμανικής γλώσσας 

ως μοχλός βελτίωσης της ποιότητας του 

διδακτικού έργου 



              

           

        Χαρακτηριστικά της  
διδασκαλίας 



              

    Η συμβολή της 
επαγγελματικής ανάπτυξης του 
εκπαιδευτικού της γερμανικής 
γλώσσας στη βελτίωση της 
ποιότητας της διδασκαλίας 



Η διδασκαλία στην τάξη είναι ίσως η πιο  πολύπλοκη, 
απαιτητική, λεπτεπίλεπτη, με πολλές αποχρώσεις και 
διαβαθμίσεις (nuanced) και τρομακτική δράση που 
ανακάλυψε ποτέ το ανθρώπινο γένος…. Η μόνη 
περίπτωση ένας γιατρός να αντιμετωπίσει ανάλογης 
πολυπλοκότητας κατάσταση είναι τα επείγοντα 
περιστατικά σε νοσοκομείο μετά από  φυσική 
καταστροφή.  
Lee Shulman, ελεύθερη απόδοση από το Wisdom of Practice 

 



        Ο όρος διδασκαλία μπορεί να διαχωριστεί σε : 
(Berliner,  Apple,  Fenstermanher & Richardson, 2005)  

 

 Λαμβάνοντας  υπόψη  παιδαγωγικά κριτήρια του διδακτικού και εκπ/κού έργου            

              
Καλή 

διδασκαλία 

        

              
Αποτελεσματική  

διδασκαλία 
        



Κινητοποιούν  το ενδιαφέρον των μαθητών,   τους 
ενεργοποιούν όλους στις μαθησιακές διαδικασίες 

 

Αξιοποιούν  τις προϋπάρχουσες γνώσεις, ιδέες και 
στάσεις  τους 

Διαφοροποιούν τη διδασκαλία 

 

 Είναι σαφείς ως προς τους στόχους 

 

Αξιοποιούν   εποπτικά μέσα & ΤΠΕ 

 

Εμπλέκουν τους μαθητές ενεργά σε διαδικασίες 
κατανόησης και ερμηνείας της νέας μάθησης 

Αξιοποιούν το διαθέσιμο διδακτικό χρόνο 

 

Προσφέρουν δυνατότητες ανατροφοδότησης 

 

Εφαρμογή διδακτικών και 
μαθησιακών δράσεων που:  

Περιεχόμενο διδασκαλίας 
προσαρμοσμένο στην ηλικιακή 
ομάδα των μαθητών.  
Διδακτικές προσεγγίσεις σύμφωνες 
με έγκυρες μεθοδολογικές, 
ψυχολογικές και παιδαγωγικές αρχές 
 
Είναι μαθητοκεντρική 
 

               
Καλή διδασκαλία 

(teaching as task) 

        



Αποδοχή του άλλου 

Αλληλεπικοινωνία  και διάλογος 

Ενθάρρυνση στις προσπάθειες και 
πρωτοβουλίες 

Στήριξη και καθοδήγηση 

 Συνεχής ανατροφοδότηση 

Οργάνωση χώρου, χρόνου και 
κανόνων συμπεριφοράς 

Συνεργασία των μαθητών σε 
ομάδες (ομαδοσυνεργατική μάθηση) 

 

 

 

Πλαίσιο θετικών 
διαπροσωπικών σχέσεων: 

Περιεχόμενο διδασκαλίας 
προσαρμοσμένο στην ηλικιακή 
ομάδα των μαθητών. 
Διδακτικές προσεγγίσεις 
σύμφωνες με έγκυρες 
μεθοδολογικές , ψυχολογικές και 
παιδαγωγικές αρχές 
 
Είναι μαθητοκεντρική 
 

               
Καλή διδασκαλία 

        



Ενδιαφέρον, φροντίδα και παροχή 
ίσων ευκαιριών  μάθησης σε όλους τους 
μαθητές 

Σεβασμός στο πρόσωπο, στα 
δικαιώματα και στις ανάγκες τους   

Ανάδειξη και των δικών τους ευθυνών 
και  υποχρεώσεων 

Ενσυναίσθηση, κατανόηση και  
αμεροληψία προς όλους 

Πίστη στις δυνατότητες όλων  των 
μαθητών 

Δημοκρατικό στυλ συμπεριφοράς και 
επικοινωνίας 

Θετική διάκριση προς μαθητές από 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες 

 

 

Εφαρμογή των παιδαγωγικών 
αρχών: 

Περιεχόμενο διδασκαλίας ανάλογο 
με την ηλικιακή ομάδα των μαθητών. 
Διδακτικές προσεγγίσεις σύμφωνες 
με έγκυρες μεθοδολογικές, 
ψυχολογικές και παιδαγωγικές αρχές 
 
Είναι μαθητοκεντρική 
 

               
Καλή διδασκαλία 

        



 
 
Δεν έχει σταθερότητα μορφής και περιεχομένου, αλλά προσαρμόζει 
τα μεθοδολογικά, ψυχολογικά και δεοντολογικά στοιχεία της στα 
δεδομένα των μαθητών , του κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου και 
των εκπαιδευτικών πόρων προκειμένου να επιτελέσει 
αποτελεσματικότερα το έργο της μάθησης και της ανάπτυξης 
 
(Fenstermacher & Richardson (2005, 207)  

 

Η  καλή διδασκαλία   



• Καλή διδασκαλία από την πλευρά 
του εκπαιδευτικού 
 
•Μαθησιακή ετοιμότητα, κίνητρα 
μάθησης & σταθερότητα 
προσπαθειών του μαθητή 
 
•Ευρύτερο οικογενειακό και 
κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον 
 
•Εκπαιδευτικοί πόροι και ευκαιρίες 
μάθησης από την πλευρά του 
εκπαιδευτικού συστήματος 
 

H αποτελεσματική διδασκαλία είναι αποτέλεσμα  και 
παραμέτρων  ανεξάρτητων από τον εκπαιδευτικό: 

              
Αποτελεσματική 

διδασκαλία 
 

(effective teaching) 
 

Είναι γνωσιοκεντρική 
 

        



 
 

  Χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής 

διδασκαλίας 
(Πασιαρδής, (2013) 

Καλλιέργεια 
ανώτερων νοητικών 

λειτουργιών 

Επιτυχία 
μαθητών 

Εμπλοκή 
μαθητών στη 
μαθησιακή 
διαδικασία 

Μαθησιακό κλίμα 

Περιοχές της 
αποτελεσματικής 

διδασκαλίας 

Έμφαση στη 
μεγιστοποίηση 

διδακτικού 
χρόνου 

Διαχείριση τάξης 

Σαφήνεια 
μαθήματος 

Ποικιλία στη 
διδακτική 

διαδικασία 



Εργασία σε 
αυθεντικό 

και ανοιχτό 
περιβάλλον 

Ένταξη των 
πρότερων γνώσεων 

των μαθητών 

Ενσωμάτωση  
του 

περιβάλλοντος 
ζωής  στη 

μαθησιακή 
διαδικασία 

Ενεργοποίηση,    
κίνητρα, 

αυτονομία των 
μαθητών 

Εναλλακτικές 
μορφές 

αξιολόγησης 

Δομημένη 
οργάνωση και 
προετοιμασία 

της 
διδασκαλίας 

Συνεργασία, 
επικοινωνία 

των μαθητών 

Η διδασκαλία της γερμανικής γλώσσας 



Ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού 

 Αναπτύσσει καινούριες δεξιότητες για να  

διαχειρίζεται την ανομοιογένεια στην τάξη και 
τις διαρκείς αλλαγές στην κοινωνία και στην 
εκπαίδευση 

 αξιοποιεί  τις νέες τεχνολογίες 

 

 

 



    



Ταυτόχρονη επεξεργασία από πολλούς χ 

Σπουδές 
Μετεκπαίδευση 
Μεταπτυχιακό 
Διδακτορικό 
Γλωσσομάθεια 
Διπλώματα 
Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις 
ΤΠΕ 

 
 

 

Η επιστημονική 
ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού 



Είναι η  συνεχής μεθοδική, διδακτική και 
επαγγελματική κατάρτιση του εκπαιδευτικού, 
βελτίωση των δεξιοτήτων και της απόδοσης, 
εξέλιξη της σταδιοδρομίας του μέσα στον 
εργασιακό χώρο  
Στοχεύει στην αλλαγή, στην προσαρμογή 
των  εκπαιδευτικών στις απαιτήσεις του  
εκπαιδευτικού έργου, στην υποστήριξη των 
δυνατοτήτων τους στη συμβουλευτική, 
καθοδήγηση και στην επιμόρφωσή τους για 
τους σκοπούς του εκπαιδευτικού οργανισμού 

ε ομαδικά 
 

 

Η επαγγελματική 
ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού 
 (Lehmeier, 2003, Κάντας, Χατζή, 1991) 



 Στόχοι της επαγγελματικής ανάπτυξης (Mudra,2007) 

Στόχος 
της  ΕΑ 

Ενίσχυση, 
βελτίωση της 

μάθησης 
Άτομο-Συνεργάτης Σχολική μονάδα 

Δια βίου 
μάθηση 

Οργανισμός 
που 

μαθαίνει 



Ειδικότεροι στόχοι επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών  (Dubs,2005) 

 Να δοθεί στους εκπαιδευτικούς  η δυνατότητα: 
Να εξετάσουν με κριτική σκέψη τις προσωπικές 

τους δυνατότητες και δράσεις   μέσα στην 
σχολική τάξη 

Να  εντάξουν διδακτικές καινοτομίες στη 
μαθησιακή διαδικασία μέσα από την πρόσβαση 
σε νέες γνώσεις σχετικές με την επιστημονική και 
παιδαγωγική θεωρία και έρευνα.  

Να αποκτήσουν την ικανότητα να βελτιώνουν 
συνεχώς την ποιότητα του σχολείου εργαζόμενοι 
από κοινού  με το Σύλλογο διδασκόντων  



 Εργαλεία υποστήριξης και επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών (Dubs, 2005) 

Εργαλεία  υποστήριξης των 
εκπαιδευτικών 

Ατομικά  εργαλεία 

Αυτοεξέλιξη 

Shadowing 

Mentoring 

Supervision 

Συλλογικά  εργαλεία 

εξωσχολική 
επιμόρφωση 

Ενδοσχολική 
επιμόρφωση 

Διαλέξεις 

Σεμινάρια 

Workshops 

Εργαλεία ανάπτυξης του 
σχολείου 

Workshops 

Oργανωσιακή 
μάθηση 



Μέτρα/εργαλεία για την ανάπτυξη προσωπικού 

S                        συστηματικά (spezifisch) 

Μ                       μετρήσιμα     (messbar) 

Α                        αποδεκτά      (attraktiv) 

R                        ρεαλιστικά    (realistisch) 

Τ                       τοποθετημένα (terminiert) 

                           χρονικά      (χρονική αλληλουχία) 
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   Σας ευχαριστώ για την 

προσοχή σας 


