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Αφηρηµένο 
Αυτό το εργαστήριο αναθεωρεί τις πρόσφατες αλλαγές στην αρχική και τη δια βίου κατάρτιση των 
εκπαιδευτικών ». Η αρχική κατάρτιση, η οποία είναι πλέον ένα master, είναι τώρα πλέον και περιλαµβάνει µια 
πιο ολοκληρωµένη διαδικασία αξιολόγησης. ∆ια βίου εκπαίδευση έχει αρχίσει να αλλάζει όσον αφορά την 
προσέγγιση και τη µεθοδολογία της και πλέον επικεντρώνεται στις πραγµατικές ανάγκες των κέντρων. 
Πάντως, κατά την εκτίµηση των δύο προσεγγίσεων κατάρτισης, φαίνεται ότι η πρόσφατη εφαρµογή το νέο 
σύστηµα έχει πραγµατοποιηθεί µε βιαστικό τρόπο και αυτό δείχνει ακόµη αρκετές αδυναµίες που πρέπει να 
επιλυθούν. 
 
1. Εισαγωγή 
Η κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι απαραίτητη για την εύρυθµη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήµατος. 
Οι περισσότεροι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι οι καθηγητές φυσικών επιστηµών πρέπει να έχουν µια 
βαθύτερη γνώση του περιεχοµένου του θέµατος (αυτές που περιλαµβάνονται στο βιβλίο του µαθητή). 
Ωστόσο, η γνώση δεν είναι αρκετή. Η εκπαίδευσή τους πρέπει να περιλαµβάνει, επίσης, το περιεχόµενο για 
την ιστορία των επιστηµονικών ιδεών, των διαδικασιών απόκτησης γνώσης ή τις αλληλεπιδράσεις µε άλλα 
θέµατα, καθώς και διαµονή ενηµέρωση µε την επιστηµονική και τεχνολογική πρόσφατες εξελίξεις. [6] 
Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται επίσης κάποια παιδαγωγική κατάρτιση που θα µπορούσαν να τους 
επιτρέψουν να προβληµατιστούν σχετικά µετην πρακτική τους και να συμμετέχουν στην εκπαιδευτική 
καινοτομία και ερευνητικές εργασίες. 
Ορισµένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση µελλοντικών εκπαιδευτικών »θα πρέπει να 
περιλαµβάνει τη διδασκαλία της φύσης της επιστήµης από µία σαφή και στοχαστική προσέγγιση [1]. Από την 
άλλη πλευρά, οι περισσότεροι συγγραφείς προτείνουν ότι η συµπερίληψη του περιεχοµένου που σχετίζονται 
µε τις επιστήµες της «διδακτική [3], προωθεί τη διδασκαλία των χαρακτηριστικών του επιστηµονικού έργου ή 
εργαστηριακής πρακτικής, καθώς και οι µαθητές« αξιολόγηση και τη στάση τους απέναντι στην επιστήµη και 
τη µάθηση του. 
 
2. ∆άσκαλος κατάρτισης εθνική κατάσταση 
2.1 Η αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
Από το 1970 έως το 2009, το ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Καθηγητών Πρόγραµµα Εκπαίδευσης στην 
Ισπανία αποτελείται από τη λεγόµενη Εκπαιδευτικό Σεµινάριο επάρκειας (ΚΓΠ). Η ΚΓΠ διήρκεσε αρκετούς 
µήνες και παρουσίασε αξιοσηµείωτη διαρθρωτικές και οργανωτικές αδυναµίες που δικαιολογούσαν την 
ανάγκη να γίνουν αλλαγές στο πρόγραµµα. Κατά συνέπεια, µια σειρά από συναντήσεις και συνέδρια 
πραγµατοποιήθηκαν προκειµένου να συζητήσει και να προτείνει πιθανές βελτιώσεις [12] από την άποψη της 
ενηµέρωσης διδασκαλίας. 
Από την ακαδηµαϊκή πορεία 2009/2010 και µετά, ένα νέο πρόγραµµα σπουδών που εισάγονται. 
Το νέο πρόγραµµα που έχει σχεδιαστεί για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι ένα 60 ECTS 
(1500 ώρες) Μεταπτυχιακό πιστωτική διοργανώνεται από δηµόσια και κρατική πανεπιστήµια της 
Ισπανίας [9] [10].  
Ο ∆άσκαλος ήταν τελικά διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες: 
Το πρώτο ή το γενικό µάθηµα (12 πιστωτικές µονάδες ECTS) είναι αφιερωµένο σε γενικό περιεχόµενο, 
συµπεριλαµβανοµένων, σύµφωνα µε τον ισπανικό Επίσηµο ∆ελτίο (BOE), τα εξής: 
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- Εκπαιδευτικές διαδικασίες και πλαίσια: στόχος του είναι να αποκτήσει µια σειρά από αρµοδιότητες που 
σχετίζονται µε τις διαδικασίες της επικοινωνίας στο πλαίσιο των διαδικασιών τάξη, η επικοινωνία στο 
σχολείο και την επίλυση προβληµάτων. 

- Κοινωνία, την οικογένεια και την εκπαίδευση: εκπαίδευση και κοινωνικά περιβάλλοντα συνδέονται σε αυτή 
την ενότητα, η οποία αντιµετωπίζει επίσης το εκπαιδευτικό αντίκτυπο της οικογένειας και της κοινότητας 
του µαθητή σχετικά µε την απόκτηση των ικανοτήτων που σχετίζονται µε σεβασµό και ίσα δικαιώµατα και 
υποχρεώσεις. 

Η δεύτερη ενότητα (14 πιστωτικές µονάδες ECTS) είναι αφιερωµένο σε συγκεκριµένο περιεχόµενο 
συµπεριλαµβανοµένων των εξής: 

- Συµπληρώµατα για ειδικότητες κατάρτισης: µελλοντικών εκπαιδευτικών πρέπει να µάθουν πώς να 
µεταδώσει µια δυναµική προβολή του θέµατός τους, µέσα από την ιστορία, τις πρόσφατες εξελίξεις και τις 
καταστάσεις και πλαίσια στα οποία διδάσκονται περιεχόµενα του αναλυτικού προγράµµατος. Αυτή η 
ενότητα σχετίζεται µε την ανάπτυξη στρατηγικών µε στόχο την επικαιροποίηση της επιστηµονικής γνώσης 
και προώθηση των επαφών µεταξύ των εκπαιδευτικών και των εµπειρογνωµόνων. 

- Μάθηση και διδασκαλία της κάθε γνωστικό αντικείµενο: το τµήµα αυτό ασχολείται µε την απόκτηση 
γνώσεων σχετικά µε θεωρητικές και πρακτικές περιεχόµενο του θέµατος και πώς να µετατρέψει 
προγράµµατα σπουδών σε δραστηριότητα και τα προγράµµατα εργασίας. Περιλαµβάνει, επίσης, α) ο 
σχεδιασµός και η επιλογή των κατάλληλων εκπαιδευτικών υλικών, β) η συµπερίληψη των στρατηγικών και 
τεχνικών αξιολόγησης και γ) την κατάρτιση στα πολυµέσα και οπτικοακουστικό επικοινωνίας στη διαδικασία 
µάθησης-διδασκαλίας. 

- ∆ιδασκαλία της καινοτοµίας και την εισαγωγή στην εκπαιδευτική έρευνα: το µέλλον των εκπαιδευτικών θα 
πρέπει να µάθουν πώς να θέσει σε εφαρµογή καινοτόµων διδακτικών πόρων όσον αφορά / του θέµατός 
της, της βασικής έρευνας και των τεχνικών αξιολόγησης και την ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτοµίας και 
σχέδια αξιολόγησης. 

Η τρίτη ενότητα (16 πιστωτικές µονάδες ECTS) αντιστοιχεί µε την πρακτική άσκηση, κύριος στόχος του 
οποίου είναι ότι το µέλλον των εκπαιδευτικών να αποκτήσουν κάποια εµπειρία στο σχεδιασµό, τη διδασκαλία 
και την αξιολόγηση των θεµάτων που ειδικεύονται in εκπαιδευτικοί πρέπει να αποδειχθεί επαρκής εντολές 
της γραπτής και προφορικής έκφρασης κατά τη διδασκαλία, καθώς και όπως τις κατάλληλες δεξιότητες που 
διευκολύνουν τη µάθηση και τη συµβίωση. Αυτή η µονάδα διαιρείται σε δύο µέρη: 
Το πρώτο µέρος αποτελείται από 100 ώρες εξειδικευµένη πρακτική κατάρτιση πραγµατοποιείται σε ένα 
κέντρο υψηλής σχολείο κατά τη διάρκεια ενός χρονικού διαστήµατος από τέσσερις έως έξι εβδοµάδες. Η 
πρακτική αυτή εποπτεύεται από ένα µέλος του διδακτικού προσωπικού και ολοκληρώνεται µε την υποβολή 
της τελικής έκθεσης, συµπεριλαµβανοµένης της αυτο-αξιολόγησης, το οποίο διορθώνεται από κάθε επόπτη. 
Στο δεύτερο µέρος, ο µαθητής πρέπει να γράψει ένα τελικό σχέδιο που αντικατοπτρίζει ικανοτήτων που 
αποκτώνται καθ 'όλη τη διαδικασία κατάρτισης, τα οποία αυτός / ή τελικά θα παρουσιάσει σε δηµόσια 
συνεδρίαση. 
 
2.2 ∆ια βίου κατάρτιση  
Σύµφωνα µε το Εκπαιδευτικό ισπανικού νόµου, την κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι µεταξύ των 
δικαιωµάτων και των υποχρεώσεων των εκπαιδευτικών ». Επιπλέον, ο νόµος δηλώνει ότι η δηµόσια 
διοίκηση και τα κέντρα διδασκαλίας είναι υπεύθυνος για τη διδασκαλία της κατάρτισης. ∆ια βίου κατάρτιση θα 
πρέπει να επιτρέψει την επίτευξη των στόχων, όπως η διεύρυνση εξειδικευµένες γνώσεις και τη διδακτική 
των εκπαιδευτικών », επιτρέποντας στους δασκάλους να σχεδιάζουν προγράµµατα σπουδών ή την 
ανάπτυξη πιο κρίσιµη και συνεργατική διδακτικές πρακτικές. 
Στην Ισπανία, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην ενεργό υπηρεσία είναι προαιρετική και διοργανώνεται 
από το Υπουργείο Παιδείας µέσω των Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εκπαιδευτικών Εθνικό Ινστιτούτο 
(Intef), τα Συµβούλια Εκπαίδευσης των περιφερειακών κυβερνήσεων µέσω των Κέντρων Επιµόρφωσης των 
Εκπαιδευτικών τους (CEPS), Πανεπιστήµια µέσω της δια βίου Εκπαιδευτικά Κέντρα, τα συνδικάτα, τους 
εργοδότες, και καθηγητών ή ιδιωτικά ιδρύµατα, όπως CECE, που υπογράφουν συµφωνίες µε εκπαιδευτικά 
διοικήσεις να προσφέρουν κατάρτιση των εκπαιδευτικών. 
Οι περισσότεροι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η δια βίου εκπαίδευση πρέπει να αποβλέπει στην προσέγγιση 
της διδασκαλίας από µια κονστρουκτιβιστική άποψη, όπως τα προγράµµατα µε βάση το σχεδιασµό και την 
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ανάπτυξη των προγραµµάτων σπουδών και της έρευνας της διδασκαλίας πρακτικών [11]. Ωστόσο, 
υπάρχουν πολλές δυσκολίες για να πάρει καθηγητές που συµµετέχουν σε ερευνητικά προγράµµατα στην 
πρακτική διδασκαλία [7]. Τέτοιες δυσκολίες µπορεί να οφείλεται σε διάφορες αιτίες: το σύντοµο χρονικό 
διάστηµα που διατίθενται από την πλευρά των εκπαιδευτικών, εκπαιδευτικές ελλείψεις, η έλλειψη 
εκπαιδευτικών ενδιαφέροντος στην εκπαιδευτική έρευνα ή ένα σπάνιο κουλτούρα της συλλογικής εργασίας. 
Ορισµένες έρευνες προτείνουν την ένταξη των εκπαιδευτικών στην ενεργό υπηρεσία σε µεταπτυχιακά 
προγράµµατα Επιστηµών ∆ιδακτική [8], αλλά συχνά έχουν δυσκολίες στην / κατά τον καθορισµό των 
ερευνητικών θεµάτων και διαµαρτύρονται για την έλλειψη τους θεωρητική βάση, γεγονός που περιπλέκει την 
συγγραφή του κάθε κοµµάτι της εργασίας. 
Παρά τις προαναφερθείσες δυσκολίες, και µε τη συνεργασία των περιφερειακών κυβερνήσεων, ένα νέο 
µοντέλο της δια βίου µάθησης που προκύπτουν στην Ισπανία. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι η βελτίωση 
της σχολικής επιτυχίας, η απόκτηση βασικών ικανοτήτων, οι ΤΠΕ εφαρµογή στην τάξη, την πολυγλωσσία, 
την ένταξη και της συµβίωσης, καθώς και καλής ποιότητας διαχείριση των κέντρων, νηπιαγωγείο και 
εκπαιδευτική ηγεσία. Επιπλέον, υπάρχουν µαθήµατα, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη capacitation σε 
πραγµατικό περιβάλλον εργασίας των εκπαιδευτικών µέσω των µικτών δραστηριοτήτων που περιλαµβάνουν 
παρακολούθηση και την εφαρµογή στην τάξη του λόγιου περιεχοµένου στο πρώτο µέρος του µαθήµατος. 
Επιπλέον, οι συναντήσεις και συνέδρια προωθηθεί ώστε να µοιραστείτε τις εµπειρίες µια καινοτόµων 
πρακτικών και υπάρχει ειδική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, καθώς και δίχτυα που έχουν σχεδιαστεί για να 
διευκολύνει τη συλλογική εργασία [4] Επιπλέον, η ιδέα της κατάρτισης των εκπαιδευτικών στα κέντρα των 
διασυνδέσεών τους µε την εκπαίδευσή τους για να τους τα ίδια τα εκπαιδευτικά σχέδια έχει αρχίσει να 
προκύψουν κατά τα τελευταία συνέδρια. Με αυτό τον τρόπο, η εκπαίδευση θα πρέπει να σχετίζεται µε τις 
ανάγκες των κέντρων »[5]. 
3. Asessment  
3.1. Αρχική κατάρτιση 
Όσον αφορά την αρχική κατάρτιση, αρκετές µελέτες που πραγµατοποιήθηκαν µετά το πρώτο έτος 
εφαρµογής [2] του πρώτου µέρους του πλοιάρχου παρουσιάζουν πολλές αδυναµίες, τα πιο αξιόλογα αυτά 
είναι τα εξής:  
- Βιαστική εφαρµογή του πλοιάρχου. 
- Οικονοµικά κριτήρια ως προτεραιότητα στο σχεδιασµό των αναλυτικών ορισµένα πανεπιστήµια. 
- Η έλλειψη συντονισµού µεταξύ των θεσµικών οργάνων και των εκπαιδευτικών που συµµετέχουν στο 

Master. 
- Εσφαλµένη αναθέσεις όταν αποφασίζουν ποιος θα διδάξει κάποια θέµατα. 
- Η ανεπαρκής διάρκεια του πλοιάρχου ή, τουλάχιστον, δεν επαρκή λαµβάνοντας υπόψη το πόσο απαιτητικό 
είναι. 

- Έλλειψη συνεκτικότητας µεταξύ των µοντέλων που χρησιµοποιούνται διδασκαλίας και αυτές οι µελλοντικοί 
εκπαιδευτικοί αναµένεται να χρησιµοποιήσουν στην τάξη. 

- Η έλλειψη ελέγχου επί των αποτελεσµάτων κατά την αξιολόγηση της διδασκαλίας. 
Μεταξύ των πλεονεκτηµάτων του, είναι να υπενθυµίσουµε τα ακόλουθα: 
- Μια σχεδόν βαθµός εµπλοκής εκ µέρους των εκπαιδευτικών και των µαθητών του πλοιάρχου. 
- Ο πλοίαρχος µπορεί να γίνει τόσο ένα µόνιµο µέσο διδασκαλίας για τους εκπαιδευτές και ένα αρχικό 
εργαλείο κατάρτισης για τους µελλοντικούς εκπαιδευτικούς [12]. 

- Ενισχύει τη σχέση µεταξύ των πανεπιστηµίων και καθηγητές της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 
- Η χρήση των εικονικών περιβαλλόντων. 

 
3.2. Η διά βίου εκπαίδευση 
Όσον αφορά την δια βίου κατάρτιση, οι κύριες δυνάµεις του Master είναι οι εξής: 
- Οι εκπαιδευτικοί που προσφέρει ένα ευρύ φάσµα των µαθηµάτων που οργανώνονται από πολλά ιδρύµατα. 
- Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι ακολούθησαν τη δια βίου µάθηση αποδείχθηκε να είναι ιδιαίτερα κίνητρα. 
Από την άλλη πλευρά, τα πιο αξιόλογα αδυναµίες είναι τα ακόλουθα:  
- Μαθήµατα των εκπαιδευτικών δεν είναι υποχρεωτικές. 
- Πολλά µαθήµατα δεν περιλαµβάνουν πρακτική εφαρµογή του περιεχοµένου στην τάξη. 
- Οι εκπαιδευτικοί έχουν λίγο χρόνο για να παρακολουθήσουν τα µαθήµατα. 
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4. Συµπέρασµα 
∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην Ισπανία χρειάζεται κάποιες αλλαγές 
και τα πράγµατα αρχίζουν να αλλάζουν. Ωστόσο, υπάρχουν ακόµη πολλά να κάνουµε σε αυτό το θέµα. Από 
τη µία πλευρά, η αρχική κατάρτιση παρουσιάζει πολλές αποτυχίες λόγω της εσπευσµένης εφαρµογής της και 
τα λάθη συντονισµού. Από την άλλη πλευρά, η δια βίου εκπαίδευση πρέπει ακόµη να προσαρµοστεί στις 
πραγµατικές ανάγκες των κέντρων και δεν είναι εύκολο να ενδιαφερθούν οι εκπαιδευτικοί που έχουν λίγο 
χρόνο και των οποίων η εκπαίδευση δεν είναι προσανατολισµένο προς την έρευνα στην τάξη.  
Να συνάψει µε, ελπίζουµε ότι µε τον καιρό αυτά τα προβλήµατα θα λυθούν µε την προϋπόθεση ότι και οι δύο 
καθηγητές και οι µαθητές να συµµετέχουν ενεργά στη διαδικασία και για όσο διάστηµα τα προγράµµατα 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών υπολογίζει στην υποστήριξη των θεσµικών οργάνων. Πράγµατι, αυτός είναι ο 
µόνος τρόπος για να επιτευχθεί υψηλής ποιότητας διδασκαλία και κατάλληλα καταρτισµένους 
εκπαιδευτικούς. 
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