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Στέλιος Ορφανός
Αναµένεται ότι µε την ολοκλήρωση του µαθήµατος, οι φοιτητές θα είναι σε
θέση να:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Επεξηγούν µε δικά τους λόγια τον ορισµό της επαγγελµατικής
κοινότητας µάθησης (ΕΚΜ)
Επεξηγούν τα βασικά χαρακτηριστικά των ΕΚΜ
Επεξηγούν τη θεωρία σταδίων επαγγελµατικής ανάπτυξης των
εκπαιδευτικών
Αναφέρουν τις βασικές διαφορές ανάµεσα στον αρχάριο και “ειδικό”
εκπαιδευτικό
Να επεξηγούν τις έννοιες της αποτελεσµατικότητας και της
καινοτοµίας
Να αναλύουν τις βασικότερες διαµορφωµένες αντιλήψεις των
εκπαιδευτικών και να αξιολογούν την επίδρασή τους στη γενικότερη
επαγγελµατική συµπεριφορά των εκπαιδευτικών
Να συγκρίνουν την “εκπαίδευση µέσω καταστάσεων” και την
“εκπαίδευση µέσω λύσης προβλήµατος”
Να επεξηγούν τα βασικά σηµεία της θεωρίας ανάπτυξης
εκπαιδευτικών στις ΕΚΜ
Να αναφέρουν και να τεκµηριώνουν τεχνικές αποτελεσµατικής
επαγγελµατικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών
Επιχειρηµατολογούν για την ανάγκη ανάπτυξης συνεργασίας
ανάµεσα στο διδακτικό προσωπικό των σχολείων
Επεξηγούν τη σηµασία της συνεργασίας µε βάση τα αποτελέσµατα
από διεθνείς έρευνες και εξετάσεις
Επεξηγούν την επίδραση φυσικών και δοµικών στοιχείων των
σχολείων στην εφαρµογή και ανάπτυξη των ΕΚΜ
Να αναλύουν τον ρόλο που διαδραµατίζουν οι ικανότητες του
ανθρώπινου δυναµικού στην εφαρµογή και ανάπτυξη των ΕΚΜ
Επιχειρηµατολογούν για τη σηµασία της εµπιστοσύνης στα σχολεία
Αναπτύσσουν τους παράγοντες που υποβοηθούν τη λειτουργία της
εµπιστοσύνης στις ΕΚΜ
Αναλύουν τους λόγους αποτυχίας συστηµικών αλλαγών στο χώρο

•
•
•
•
Μέθοδοι
∆ιδασκαλίας:

της εκπαίδευσης
Αναλύουν τις αλλαγές σε επίπεδο εκπαιδευτικών που επιφέρουν
νέες πολιτικές όπως οι ΕΚΜ
Επεξηγούν τις αιτίες για την απογοήτευση ή την εγκατάλειψη των
ΕΚΜ
Αναλύουν τις σηµαντικότερες δυσκολίες για τη διατήρηση των ΕΚΜ
Προτείνουν τρόπους αντιµετώπισης των δυσκολιών αυτών

Για τη διδασκαλία του µαθήµατος θα χρησιµοποιηθούν οι πιο κάτω
διδακτικές προσεγγίσεις:

∆ιαλέξεις από τον διδάσκοντα
Παρουσιάσεις µε σηµειώσεις: Παρουσιάσεις σε µορφή PowerPoint µε
επεξηγηµατικές σηµειώσεις για καλύτερη παρουσίαση του περιεχοµένου και
βελτίωση του βαθµού κατανόησης του φοιτητή.
- Εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαµήνου
- Μαθησιακή αλληλεπίδραση: Κατά τη διάρκεια του µαθήµατος θα
πραγµατοποιούνται συζητήσεις ανάµεσα στο ακροατήριο και τον
διδάσκοντα
- Τελική εξέταση
Προ-απαιτούµενα:
Περιεχόµενο
µαθήµατος:

Κανένα

ΣυνΚανένα
απαιτούµενα:
Εισαγωγή στις Επαγγελµατικές Κοινότητες Μάθησης (ΕΚΜ): Βασικές
έννοιες και ορισµοί σχετικά µε ΕΚΜ, βασικά χαρακτηριστικά των ΕΚΜ, η
φιλοσοφία των ΕΚΜ, Ιστορική αναδροµή της ανάπτυξης των ΕΚΜ

Επαγγελµατική ανάπτυξη εκπαιδευτικών: Πως µαθαίνουν οι εκπαιδευτικοί
και Επιµόρφωση εκπαιδευτικών (Μοντέλα, Αρχές)
Αποτελεσµατικές ΕΚΜ: Επίδραση των ΕΚΜ σε επίπεδο µαθητή , Επίδραση
των ΕΚΜ σε επίπεδο εκπαιδευτικού, Επίδραση των ΕΚΜ σε επίπεδο
σχολικής µονάδας και Συνθήκες θετικής επίδρασης
∆ιαστάσεις των ΕΚΜ – Εισαγωγή στις 5 διαστάσεις των ΕΚΜ, Συλλογική
ηγεσία υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου στις ΕΚΜ, Ο ρόλος της αρµόδιας
αρχής
Συνθήκες υποστήριξης ΕΚΜ: Φυσικοί και δοµικοί παράγοντες και
Καλλιέργεια εµπιστοσύνης
∆υσκολίες και προβλήµατα στην εφαρµογή των ΕΚΜ
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Σηµειώσεις του διδάσκοντα µε βάση την υφιστάµενη διεθνή βιβλιογραφία
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