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Πεξίιεςε  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί κία πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ ηεο αλαγθαηφηεηαο 

επηκφξθσζεο θαη θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζηα ρνιεία Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο, φπσο ηελ αληηιακβάλνληαη νη ίδηνη νη εθπαηδεπηέο.  Με δεδνκέλν φηη νη 

θνηλσληθέο ,νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζκηθέο ζπλζήθεο ζπλερψο κεηαβάιινληαη,  

ζπλερψο απμάλνληαη θαη  νη ξφινη πνπ πξέπεη λα αλαιάβνπλ νη εθπαηδεπηέο.  ηελ 

έξεπλα ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά 104 εθπαηδεπηέο ελειίθσλ νη νπνίνη ππεξεηνχλ ζηα 

ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ησλ λνκψλ Κνδάλεο, Φιψξηλαο θαη  Θεζζαινλίθεο. Οη 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ δηεξεπλήζεθαλ κε ηε ρξήζε  

εξσηεκαηνινγίνπ, ην νπνίν δηεξεπλά ηηο πξνζσπηθέο ηνπο θξίζεηο, ζε φηη αθνξά ηα 

δεηήκαηα γηα ηα νπνία ρξεηάδνληαη επηκφξθσζε. Δπίζεο, δηεξεπλάηαη ν βαζκφο πνπ 

επεξεάδνπλ δηάθνξνη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, φπσο ην θχιν, ε επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία, ε ζρέζε εξγαζίαο θαη ε ειηθία ηελ εθηίκεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ 

ησλ εθπαηδεπηψλ. Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο παξαηεξείηαη φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ ζεκαληηθφ λα επηκνξθσζνχλ ζε δεηήκαηα αλάπηπμεο ησλ 

επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ, δεκηνπξγίαο θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ θιίκαηνο, 

ελίζρπζεο ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ θαη βνεζεηηθνχ ηνπο ξφινπ θαηά ηελ θαηά ηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, αμηνιφγεζεο θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δηδαζθαιίαο. Δπίζεο, 

θαίλεηαη φηη νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο δελ επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηε δηακφξθσζε 

ησλ αληηιήςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: Γηεξεχλεζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ, Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 

ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, , Δπαγγεικαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. 
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ABSTRACT 

This paper is an attempt to identify the necessity for education and training of adult 

educators in Second Chance Schools, as they perceive it. Given that social, economic 

and cultural conditions are constantly changing, the roles that trainers have to 

undertake are constantly increasing. A total of 104 adult educators attended the 

survey, serving in Second Chance Schools in the prefectures of Kozani, Florina and 

Thessaloniki. The training needs of adult educators were investigated using a 

questionnaire, which explores their personal judgments on the issues for which they 

need training. It also explores the extent to which various demographic factors such as 

gender, professional experience, working conditions and age influence the assessment 

of training needs of trainers. Research findings show that research participants 

consider it important to train on issues of developing communication skills, creating 

an appropriate educational climate, enhancing their supportive and auxiliary role in 

the learning process, assessment and programming of teaching. It also appears that 

demographic factors do not have a significant impact on the formation of teachers' 

perceptions.  

Key words:Examining Educational Needs, Adult Education, Second Chance Schools, 

Professionalization of adult education  
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Δηζαγσγή 

 

Σα ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο απνηεινχλ έλαλ  εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ ζεζκφ 

ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηελ Δπξψπε. θνπφο ησλ 

.Γ.Δ. είλαη ε νινθιεξσκέλε αλάπηπμε ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπφκελσλ, ε πξνψζεζε 

ηεο ζπκκεηνρήο  ηνπο ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ θαη ε 

ελίζρπζε ηεο έληαμήο ηνπο ζηελ αγνξά εξγαζίαο (5953/2014). Γίλεηαη επνκέλσο 

αληηιεπηφ φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ζηα ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο είλαη 

θνκβηθφο. Καηά ηνπο Κνληάθν θαη  Γθφβαξε (2006) ν επηκνξθσηήο ελειίθσλ ζα 

πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα δηδάζθεη, λα ζπκβνπιεχεη, λα νξγαλψλεη θαη λα 

δηαρεηξίδεηαη ηελ επαγγεικαηηθή πξάμε. Ζ γλψζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ, ηνπ 

γλσζηηθνχ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ζθνπνχ ηεο επηκφξθσζεο είλαη ζεκαληηθή γηα λα 

δηακνξθσζνχλ νη εηδηθέο δεμηφηεηεο  ησλ  εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ.  

Ζ επηκφξθσζε είλαη έλαο ζεκαληηθφο άμνλαο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ πνξεία απφ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε, ζηελ 

έληαμε ζην επάγγεικα θαη ηειηθά ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Ζ επηκφξθσζε 

ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο,ζηηο νπνίεο παίξλνπλ κέξνο 

εθπαηδεπηηθνί, έπεηηα απφ ηελ αξρηθή ηνπο εθπαίδεπζε θαη νη νπνίεο δελ νδεγνχλ ζε 

θάπνην αλαγλσξηζκέλν δίπισκα ζπνπδψλ. Οη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

αιιειεπηδξνχλ δπλακηθά κε ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (αθθνχιεο θαη   Βεξγίδεο,2017). Γηα λα 

είλαη έλα πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ απνηειεζκαηηθφ  είλαη αλαγθαία ε 

δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ πξνγξακκάησλ 

επηκφξθσζεο  (Πάηζνο,2015). 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη εθπαηδεπηέο επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ έλα 

πξφγξακκα επηκφξθσζεο πνηθίινπλ,  κπνξεί λα αθνξνχλ πνιιά δεηήκαηα πέξα απφ 

ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, θαζψο  νη εθπαηδεπηηθνί, εθηφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο 

έξγνπ, πξέπεη λα δηαρεηξηζηνχλ θαη πνιιά δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, ηερλνινγηθέο,  επηζηεκνληθέο εμειίμεηο 

(Κηνπξηζή&Σαπξάλε 2006) Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη αθθνχιεο θαη   

Βεξγίδεο  (2017) πξνθχπηεη φηη έκθαζε δφζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο  ζε 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο πνπ επηθνηλσληαθνχ ραξαθηήξα, δειαδή,  αλάγθεο πνπ 
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ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, επηθνηλσλίαο θαη δηαρείξηζεο ηεο νκάδα, 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο κε ην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην.Σα 

ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα ζηα νπνία ζα ήζειαλ λα επηκνξθσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα ηνπ Αλαζηαζηάδε αθνξνχζαλ  θπξίσο ζηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηε δηδαζθαιία ( 2011). Δλψ , ζχκθσλα κε ηελ 

Βαζηιεηάδνπ(2009)  εθπαηδεπηέο έρνπλ ηελ αλάγθε λα εθπαηδεπηνχλ ζε ζέκαηα 

δηδαζθαιίαο θαη ςπρνινγίαο ελειίθσλ, φπσο επίζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπφκελσλ.  

Με δεδνκέλν ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ησλ ζρνιείσλ δεχηεξεο επθαηξίαο,ησλ 

αλάγιπθσλ ζηφρσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηα ίδηα ηα .Γ.Δ ,ηνπ ζχλζεηνπ ξφινπ ηνπ ησλ 

εθπαηδεπηψλ ζηα .Γ.Δ, ησλ πνηθίισλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηψλ, 

φπσο επίζεο, φπσο πξνέθπςε απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ηεο απνπζίαο  

επαξθνχο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο αλίρλεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ  αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, είλαη απαξαίηεηε ε εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηψλ  ζε φ,ηη αθνξά 

ζηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα ηνπο ίδηνπο θαη ζηελ δηθή ηνπο 

δπλαηφηεηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηνλ ξφιν ηνπο. 

 Η δνκή ησλ θεθαιαίσλ 

 

Σν πξψην κέξνο απνηειεί ην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο εξγαζίαο θαη πεξηιακβάλεη ηα 

θεθάιαηα 1 έσο 6. 

ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κία πξνζπάζεηα ελλνηνινγηθήο απνζαθήληζεο ησλ 

βαζηθψλ φξσλ ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ φπσο εθπαίδεπζε, Γηα Βίνπ Μάζεζε, 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε.  

ην δεχηεξν θεθάιαην επηρεηξείηαη κηα αλαδξνκή ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ 

Διιάδα θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο.  

ην ηξίην θεθάιαην πνπ ηηηινθνξείηαη: «ε Δπαγγεικαηνπνίεζε ησλ Δθπαηδεπηψλ 

Δλειίθσλ» πξνζδηνξίδεηαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα 

ηνπ επαγγεικαηηζκφ ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ.  

ην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη λα παξνπζηαζηεί ε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο, λα 

πξνζδηνξηζηεί ε έλλνηα ηεο εθπαηδεπηηθήο αλάγθεο, λα γίλεη αληηιεπηή ε ζεκαζία ηεο 
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δηεξεχλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαη λα νξηζηνχλ ηα επίπεδα θαη ηα ζηάδηα 

ηεο δηεξεχλεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ.. 

ην πέκπην θεθάιαην δηεπθξηλίδεηαη ν νξηζκφο ησλ ζρνιείσλ δεχηεξεο επθαηξίαο 

Αθφκα γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ίδξπζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηηο βαζηθέο αξρέο  ησλ 

ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Δπηπιένλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα πξνζδηνξηζηεί ν 

ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο θαη ε πνξεία ηεο 

επηκφξθσζεο ηνπ. 

ην έθην θεθάιαην θαζνξίδνληαη ν ζθνπφο, νη ζηφρνη θαη ηα επηκέξνπο εξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο. 

Σν δεχηεξν  κέξνο απνηειεί ην εξεπλεηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο θαη πεξηιακβάλεη ηα 

θεθάιαηα 7 έσο 10. 

ην έβδνκν θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην δείγκα, ην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ έξεπλα, φπσο επίζεο ε κέζνδνο θαη νη ηερληθέο αλάιπζεο πνπ 

αμηνπνηήζεθαλ. 

ην φγδνν θεθάιαην γίλεηαη ε πεξηγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

ην έλαην θεθάιαην  ζπγθεληξψλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο. 

ην δέθαην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην,ζρνιηάδνληαη θαη εξκελεχνληαη ηα επξήκαηα ηεο 

έξεπλαο ζε ζπλάξηεζε κε ηα πνξίζκαηα άιισλ εξεπλψλ. 
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Μέξνο ‘Α:Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε 

1°  Κεθάιαην: Δλλνηνινγηθή απνζαθήληζε βαζηθώλ όξσλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ  

 

Αξρηθά, είλαη αλαγθαίν λα απνζαθεληζηνχλ θάπνηνη βαζηθνί  φξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ θαη ζα αλαθεξζνχλ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία.  Αλ θάπνηνο ςάμεη αλαθνξέο γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 

ζα παξαηεξήζεη φηη ππάξρεη έλα ζχλνιν ελλνηψλ θαη φξσλ πνπ πεξηγξάθεη ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα εθπαίδεπζεο, επνκέλσο, δελ είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί κηα 

απνκνλσκέλε έλλνηα.  ηελ βηβιηνγξαθία απαληψληαη ζπρλά νη έλλνηεο φπσο  «Γηά 

Βίνπ Μάζεζε», «Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ», «πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε», «Καηάξηηζε 

Δλειίθσλ». 

1.1 Δθπαίδεπζε 

 

Ζ Δθπαίδεπζε (Mialaret, 2002)  είλαη κηα πνιχζεκε  ιέμε πνπ ζεκειηψλεηαη 

ηνπιάρηζηνλ ζε ηέζζεξηο έλλνηεο : α) ηελ εθπαίδεπζε – ζεζκφ, πνπ απνηειεί ην 

ζχλνιν ησλ δνκψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αηφκσλ θαη αθνινπζνχλ 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο, β) ηελ εθπαίδεπζε – δξάζε, πνπ ζπζρεηίδεη ην δήηεκα ηνπ 

ηειηθνχ ζθνπνχ κε απηφ ησλ δηαδηθαζηψλ δξάζεο, γ) ηελ εθπαίδεπζε – πεξηερφκελν 

,πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζχλνιν ησλ γλψζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαδηακνξθψζνπλ ηελ 

νπηηθή ηνπ εθπαηδεπφκελνπ γηα ηνλ θφζκν αιιά θαη ηνλ ηξφπν ηνλ δηαρεηξίδεηαη θαη  

δ) ηελ εθπαίδεπζε – πξντφλ, πνπ δίλεη  έκθαζε ζην απνηέιεζκα ηεο «εθπαίδεπζεο 

δξάζεο» πνπ πινπνηείηαη κέζσ ηεο «εθπαίδεπζεο πεξηερφκελν» ζην πιαίζην ηεο 

«εθπαίδεπζεο- ζεζκνχ». Παξφκνηα άπνςε γηα ηελ κεγάιε έθηαζε ηνπ φξνπ εθθξάδεη 

θαη ν Rogers (2002:74 ζην Κφθθνο &Κνπηξνχκπα, 2010: 10), ν ίδηνο δηαηείλεηαη φηη  

ε εθπαίδεπζε εθηείλεηαη ζε κεγάιν εχξνο θαη βάζνο θαη φηη δίλεη ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο πνιιέο επηινγέο θαη ηξφπνπο ζθέςεο. 
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 Άιινη εξεπλεηέο έρνπλ πην ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε γηα ηνλ φξν 

«εθπαίδεπζε».  Ο Ξσρέιιεο  (2002)  θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ηελ έλλνηα ηεο  

εθπαίδεπζεο  πην ζηνρεπκέλα , δειαδή, ηελ νξίδεη σο ηελ δηαδηθαζία αγσγήο θαη 

κάζεζεο πνπ νξγαλψλεηαη θαη κεζνδεχεηαη απφ ηελ πιεπξά ηεο Πνιηηείαο. Σελ ίδηα 

άπνςε εθθξάδεη θαη ν Ππξγησηάθεο (2000:61) πνπ πηζηεχεη, φηη  ε εθπαίδεπζε είλαη 

ε νξγαλσκέλε κάζεζε θαη αγσγή πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Πνιηηεία, ε νπνία 

κάιηζηα δεζκεχεηαη λα ηδξχεη ε ίδηα ηδξχκαηα θαη ζεζκνχο γηα ηελ παξνρή ηεο. 

Σέινο, θαηά ηνλ Μεζζάξε θ.α. (2011: 9) ε εθπαίδεπζε είλαη ε πξνζπάζεηα ησλ 

θξαηηθψλ θαη κε θνξέσλ θαη ηδξπκάησλ, πνπ έρνπλ ζπζηεκαηηθφ θαη νξγαλσκέλν 

ραξαθηήξα,  λα κεηαθέξνπλ αγσγή ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Γηαθξίλεηαη ζε ηππηθή, 

πνπ αθνξά έλα νξηζκέλν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ πινπνηείηαη απφ θάπνηνλ 

θνξέα, θαη ζε άηππε, πνπ ιακβάλεη ρψξα εθηφο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ. 

Γίλεηαη επνκέλσο αληηιεπηφ πσο ε έλλνηα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πνιπεπίπεδε, 

ζπρλά ζεσξείηαη ηαπηφζεκε κε ηηο νξγαλσκέλεο δξάζεηο ηεο πνιηηείαο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αγσγή, ελψ θαίλεηαη φηη κπνξεί λα αλαιπζεί ζε πνιινχο άμνλεο. 

1.2 Γηα βίνπ Μάζεζε 

 

χκθσλα κε ην ςήθηζκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (27/6/2002) ( ζην 

Βεξγίδεο, Καξαιήο &Κνπιανπδίδεο 2010: 17), ν φξνο ηεο δηά βίνπ κάζεζεο, 

θαίλεηαη λα έρεη επξεία έλλνηα : «Ζ δηά βίνπ κάζεζε πξέπεη λα θαιχπηεη ηε κάζεζε 

απφ ηελ πξνζρνιηθή ειηθία έσο ηελ πεξίνδν κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε, θαζψο θαη φιν 

ην θάζκα ησλ επίζεκσλ, ησλ αλεπίζεκσλ θαη ησλ άηππσλ κνξθψλ κάζεζεο. 

Δμάιινπ, σο δηά βίνπ κάζεζε πξέπεη λα λνεζεί θάζε δξαζηεξηφηεηα κάζεζεο πνπ 

αλαιακβάλεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, κε ζηφρν ηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ, 

ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ζε κηα πξννπηηθή αλάπηπμεο ηνπ αηφκνπ, ηνπ 

πνιίηε, θαζψο θαη ζε θνηλσληθή ή/θαη ζπλδεφκελε κε ηελ απαζρφιεζε πξννπηηθή». 

Παξφκνηα άπνςε εθθξάδεηαη απφ ηνπο Καξαιή θαη Παπαγεσξγίνπ (2012 :20),  πνπ 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε δηα βίνπ κάζεζε ζηεξίδεηαη ζηελ αληίιεςε φηη  ε κάζεζε δελ 

νινθιεξψλεηαη κεηά ην πέξαο ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά ζπλερίδεηαη. Με απηφ 

ηνλ φξν ραξαθηεξίδνληαη ηφζν ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα φζν θαη ην ηδεψδεο ηεο 

θνηλσλίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηά, αλαθέξεηαη ζε φιν ηνλ θχθιν  ηεο δσήο ηνπ 

αηφκνπ θαη δελ νινθιεξψλεηαη πνηέ γη’ απηφ θαη είλαη κηα πνιχ επξεία έλλνηα . Με 
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απηή ηελ πξνζέγγηζε ζπκθσλεί θαη ν ηακπνχιεο  (2010) ν νπνίνο ππνζηεξίδεη φηη  ε 

δηα βίνπ κάζεζε πεξηιακβάλεη ηελ ζπλερή εθπαίδεπζε θαη εθκάζεζε δεμηνηήησλ γηα 

ελήιηθνπο , ηφζν πξηλ φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα αιιά θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο (δεπηεξνβάζκηαο θαη ηξηηνβάζκηαο). 

Άιινη εξεπλεηέο ηνλίδνπλ θαη ηελ πνιηηηθή δηάζηαζε ηνπ φξνπ, νη  Βεξγίδεο,  

Καξαιήο θαη  Κνιανπδίδεο (2010:18) νδεγήζεθαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν  φξνο δηα 

βίνπ κάζεζε ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν, φηαλ πξφθεηηαη γηα  

δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο πνπ αθνξνχλ ελήιηθεο, απηφ θαίλεηαη λα έρεη ηφζν 

ηδενινγηθή φζν  θαη πνιηηηθή ζεκαζία. Καζψο ε εθπαίδεπζε παξαπέκπεη ζε 

ζεζκνζεηεκέλεο δηαδηθαζίεο, πνπ πινπνηνχληαη κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, 

ηνλίδεηαη ε ζπκκεηνρή θαη ε βνχιεζε ηεο  πνιηηείαο κέζσ ηεο δεκφζηαο 

εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο.Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε κάζεζε είλαη κηα πξνζσπηθή 

δηαδηθαζία, ζε απηήλ πεξηιακβάλεηαη θαη ε άηππε κάζεζε, πνπ είλαη εθηφο νξηζκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ θαη είλαη επζχλε ηνπ αηφκνπ.   

Ο Κφθθνο ζπγθεληξψλεη φια ηα παξαπάλσ ζηελ αληίιεςε , πηζηεχεη φηη  

(2005 ζην Κφθθνο &Κνπηξνχκπα 2010: 11) ζηελ δηα βίνπ κάζεζε εληάζζνληαη φινη 

νη ηχπνη εθπαίδεπζεο, φπσο θαη θάζε κνξθή κάζεζεο,  πνπ ζπκβαίλνπλ ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, παξάιιεια ν φξνο ηεο δηά βίνπ κάζεζεο 

παξαηεξείηαη θαη ζε πνιηηηθά θείκελα, φπνπ πεξηγξάθεη  ηηο  καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κεηά ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε θαη 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλερή απφθηεζε θαη αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ. 

1.3 Δθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη πλερηδόκελε Δθπαίδεπζε 

 

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ, απφ κειεηεηέο, πξνζεγγίδεηαη σο ην ηκήκα ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζε ελειίθνπο θαη ζην πιαίζηφ ηνπ γίλεηαη ε εθαξκνγή 

ησλ αξρψλ, ησλ ζεσξηψλ θαη κεζφδσλ ηεο εθπαίδεπζεο  ελειίθσλ.  

χκθσλα κε ηνλ Κφθθν, ζηελ πεξίπησζε πνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ελήιηθνη, ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο  «εθπαίδεπζε ελειίθσλ». (Κφθθνο, 2005: 37 ζην Κφθθνο 

&Κνπηξνχκπα, 2010: 11). Καηά ηνπο Βεξγίδε, Καξαιή θαη  Κνπιανπδίδε (2010) 

ζηελ  Γεληθή Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ εληάζζεηαη ην ζχλνιν ησλ νξγαλσκέλσλ 
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(ζεζκνζεηεκέλσλ ή φρη) καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απεπζχλεηαη  ζε ελήιηθεο 

θαη επηδηψθεη ην εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ ηνπο, ηελ εμνκάιπλζε ησλ κνξθσηηθψλ 

θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ηελ εμέιημε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο, ηελ ελίζρπζε ηεο 

ηδηφηεηαο ηνπ ελεξγνχ πνιίηε θαη ηελ βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη δεμηνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπφκελσλ. Δπηπιένλ, κε ηνλ φξν απηφ, δειψλεηαη θαη ε πξφζεζε λα 

αμηνπνηνχληαη θαη λα εθαξκφδνληαη νη αξρέο νη ζεσξίεο θαη νη κέζνδνη ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ηνπο, ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ 

απεπζχλνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, άιινη κειεηεηέο δηαθξίλνπλ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

ζε βαζηθή θαη ζπλερηδφκελε. Οη Κνληάθνο θαη Γθφβαξεο  (2006) πεξηγξάθνπλ ηηο 

πνηνηηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ Βαζηθή θαη ηε πλερηδφκελε Δθπαίδεπζε ή 

Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, νξίδνληαο ηελ πξψηε σο ηελ εθπαίδεπζε πνπ ιακβάλεη ρψξα 

πξηλ ην άηνκν αλαιάβεη θνηλσληθνχο θαη επαγγεικαηηθνχο ξφινπο, ελψ ηελ δεχηεξε 

σο ηηο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο κεηέρεη θάπνηνο έπεηηα  απφ ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε θνηλσληθέο θαη επαγγεικαηηθέο νκάδεο. Σελ ίδηα ζηηγκή ν  

Καξαιήο (2003) πηζηεχεη φηη κε  ηνλ φξν ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε  ραξαθηεξίδεηαη 

φ,ηη αλαθέξεηαη ζε θάζε κνξθή εθπαίδεπζεο ή θαηάξηηζεο πέξαλ ηεο αξρηθήο. 

1.4 Καηάξηηζε 

 

Σνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ  απνηειεί θαη ε θαηάξηηζε, πνπ γίλεηαη 

απνδεθηή σο κία νξγαλσκέλε δηαδηθαζία θαη δξαζηεξηφηεηα . χκθσλα κε ηνλ ν 

Κφθθν (2005: 37 ζην Κφθθνο &Κνπηξνχκπα, 2010: 11)   δελ είλαη δφθηκνο ν 

δηαρσξηζκφο ησλ ελλνηψλ  εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο, άιια ε θαηάξηηζε ζα πξέπεη 

λα ζεσξείηαη ππνθαηεγνξία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ε νπνία είλαη κηα ζηνρεπκέλε 

καζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα πνπ πάληα εκπεξηέρεη ζηνηρεία εθπαίδεπζεο. Με απηή ηελ 

άπνςε ζπκθσλεί ν Παπαζηακάηεο (2010 ζην Μεζζάξεο θ.α.,2011:10)  ν νπνίνο 

ππνζηεξίδεη φηη ε θαηάξηηζε  αθνξά ζηελ εμέιημε ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη ηερληθψλ 

ηθαλνηήησλ, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο πξνζδνθψκελεο επίδνζεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε. Δπηπιένλ , θαη ν  

Παπαδάθεο (2006:39) πηζηεχεη φηη  ν φξνο θαηάξηηζε   ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο απφθηεζεο ή  επηθαηξνπνίεζεο ησλ επαγγεικαηηθψλ 
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δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ  είλαη απαξαίηεηα, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

απαζρφιεζε  θάπνηνπ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν  επαγγεικαηηθφ ξφιν θαη  ζε νξηζκέλν 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. 

  χκθσλα κε ηνλ Rogers (2002: 74 ζην Κφθθνο, Α. &Κνπηξνχκπα, Κ. 

2010:10) ε θαηάξηηζε έρεη  αθφκα πην ζπγθεθξηκέλν θάζκα, ππνζηεξίδεη κάιηζηα φηη 

ε θαηάξηηζε νδεγεί ηνπο ελήιηθνπο εθπαηδεπφκελνπο ζε έλαλ νξηζκέλν ηξφπν 

εθαξκνγήο πνπ πηζηεχεηαη φηη είλαη ν πην «ζσζηφο». 

θνπφ ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν απνηειεί: ε 

παξνρή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ε δηαζθάιηζε ησλ 

θαηάιιεισλ πξνζφλησλ κέζσ ηεο πξνψζεζεο ησλ γλψζεσλ επηζηεκνληθψλ, 

επαγγεικαηηθψλ ,ηερληθψλ θαη  ησλ πξαθηηθψλ, ε παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο λα 

αλαπηχμνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ηηο αληίζηνηρεο δεμηφηεηεο, αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηά 

ηνπο, ε ελίζρπζε  ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο έληαμήο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ αγνξά 

εξγαζίαο, ε ππνζηήξημή ηεο  πξνζαξκνγήο  ζηηο δηαξθψο κεηαβαιιφκελεο εξγαζηαθέο 

αλάγθεο. πκπεξαζκαηηθά, ν βαζηθφηεξνο ζηφρνο  ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

είλαη  ε παξνρή πςεινχ επηπέδνπ πξνζφλησλ, ψζηε επαγγεικαηηθέο εηδηθφηεηεο λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο  αλάγθεο ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη νη  θαηαξηηδφκελνη λα 

απνξξνθψληαη  (Γνχιαο θ.α., 2013: 36-37). 

χµθσλα  µε ην άξζξν 1 (παξ. 2  ηνπ Ν. 3369/2005 ) σο δηα βίνπ θαηάξηηζε 

λνείηαη ην ηνζχζηεµα πνπ ζηνρεχεη ζηελ θαηάξηηζε θαη επαλαθαηάξηηζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ πνπ, παξέρνληαο αξρηθά βαζηθέο επαγγειµαηηθέο γλψζεηο θαη 

δεμηφηεηεο εηδηθνηήησλ, επηδηψθεη ηελ έληαμε ή ηελ  επαλέληαμε θαη ηελ 

επαγγειµαηηθή θηλεηηθφηεηα ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη  ηελ ζπλνιηθή αλέιημε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ (Αξρηθή Δπαγγειµαηηθή Καηάξηηζε), επηζπκψληαο έπεηηα, λα  

εθζπγρξνλίδεη θαη λα  αλαβαζµίδεη γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ έρνπλ ήδε απνθηεζεί 

απφ άιια ζπζηήµαηαεπαγγειµαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ή θαη απφ  

επαγγειµαηηθήεµπεηξία( πλερηδφκελεΔπαγγειµαηηθή Καηάξηηζε. 
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2
ν
 Κεθάιαην: Η εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ Διιάδα θαη ε 

αλαγθαηόηεηα ηεο 

2.1 Η εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηελ Διιάδα 

 

Όπσο επηζεκαίλεη ν Μνπδάθεο (2006:11) ε εμέιημε ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ ζηελ Διιάδα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο 

αιιά θαη κε ηηο πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Σν απνηέιεζκα είλαη ε 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηε ρψξα καο λα εκθαλίδεη δηαθνξέο θαη ζηηο πξνηεξαηφηεηεο, 

ζηηο ζηξαηεγηθέο θαη ζην πεξηερφκελν αλά ρξνληθέο πεξηφδνπο. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζεσξείηαη φηη ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο. Ζ Διιάδα, αθνινπζψληαο ηηο 

εμειίμεηο, θαίλεηαη φηη έρεη αξρίζεη λα επελδχεη ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

ζπζηεκαηνπνηψληαο ηηο δξάζεηο θαη ηα πξνγξάκκαηα θαη αλαπηχζζνληαο 

επηζηεκνληθφ δηάινγν γχξσ απφ ηηο δξάζεηο απηέο. 

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαηά ηνλ Βεξγίδε (1999: 12) ζέηεη ηηο βάζεηο ηεο  ζηηο 

αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, φηαλ θάπνηνη θνξείο (κνξθσηηθνί ζχιινγνη, Δξγαηηθφ Κέληξν 

Αζελψλ, Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην Αζελψλ θαη Πεηξαηψο) νξγάλσλαλ εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο  κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαη ηελ 

πξνψζεζε γλψζεσλ επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο γηα ηα κέιε κνξθσηηθψλ ζπιιφγσλ 

θαη εξγαηηθψλ ελψζεσλ. 

Ζ πξψηε θνξά πνπ ην ειιεληθφ  θξάηνο έδεημε ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ ήηαλ ην 1929 κε ηνλ Ν.4397 «Πεξί ζηνηρεηψδνπο εθπαηδεχζεσο», ηφηε 

ηδξχζεθαλ λπθηεξηλά ζρνιεία γηα ηνλ αιθαβεηηζκφ ησλ ελειίθσλ Μνπδάθεο 

(2006:12). ηα ζρνιεία, απηά δηδαζθφηαλ αλάγλσζε, γξαθή, αξηζκεηηθή, Δζληθή 

Ηζηνξία, εξκελεία ησλ Δπαγγειίσλ θαη ησλ Πξάμεσλ ησλ Απνζηφισλ, γεσγξαθία θαη 

βαζηθέο επαγγεικαηηθέο  γλψζεηο αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο αλάγθεο. 

Σν Άξζξν 4 ηνπ λφκνπ 3094 ηνπ 1954, πξνέβιεπε ηελ ίδξπζε ησλ Ν.Δ.Κ.Α. 

(Ννκαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ Καηαπνιέκεζεο ηνπ Αλαιθαβεηηζκνχ) θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν δεκηνπξγήζεθαλ  πεξηθεξεηαθέο δνκέο, νη νπνίεο κεξηκλνχζαλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ζηνλ λνκφ ηνπο, είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα ηδξχνπλ 

Νπρηεξηλέο ρνιέο, είραλ ηελ επζχλε άζθεζεο ηεο καζεηηθήο πξφλνηαο κε ηελ 
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ελίζρπζε ησλ άπνξσλ καζεηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο καζεηηθήο δηαξξνήο θαη ηελ 

θαηαγξαθή ησλ αλαιθάβεησλ. Με ην ίδην Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα, άξζξν 16, νξίζηεθε 

ε νξγάλσζε Κέληξσλ ∆ηδαζθαιίαο Δλειίθσλ (Κ.∆.Δ.)πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο 

επηκνξθσηηθέο ζρνιέο  γηα φζνπο είραλ ππεξβεί ην 20 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, πνπ ήηαλ 

αγξάκκαηνη θαη δελ ήζειαλ λα θνηηήζνπλ ζηα λπρηεξηλά δεκνηηθά ζρνιεία. 

Σελ ίδηα πεξίνδν νη δηεζλείο εμειίμεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθέο θαζψο, γηα πξψηε θνξά, πξνζδηνξίδεηαη ε έλλνηαο ηεο ζπλερηδφκελεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο  εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. ηελ 19ε ζχλνδν ηεο UNESCO, πνπ 

έιαβε ρψξα ζην  Νατξφκπη ην 1976, δφζεθε ν παξαθάησ νξηζκφο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ : «Ζ εθπαίδεπζε θαη ε κάζεζε δελ πεξηνξίδνληαη ζηε ζρνιηθή θνίηεζε, 

πξέπεη λα επεθηείλνληαη ζε νιφθιεξε ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, λα πεξηιακβάλνπλ φιεο 

ηηο δεμηφηεηεο θαη φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο γλψζεο, λα ρξεζηκνπνηνχλ φια ηα δπλαηά 

κέζα θαη λα δίλνπλ ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο γηα πιήξε αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπο. (UNESCO, 1976  ζην Βεξγίδεο θ.α., 2010: 15). 

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ζηελ Διιάδα εκθαλίδεηαη πην νξγαλσκέλα ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1980, νπφηε θαη νη θάπνηεο απφ ηηο πξψηεο επηδνηήζεηο απφ ηελ Δ.Ο.Κ. 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη ηελ πξνψζεζε δεκφζησλ θνξέσλ 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Σν 1983 ε Γηεχζπλζε Λατθήο Δπηκφξθσζεο κεηνλνκάζηεθε 

θαη αλαβαζκίζηεθε ζε Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο (Γ.Δ.Λ.Δ)..  ην 

πιαίζην  ησλ Ννκαξρηαθψλ Δπηηξνπψλ Λατθήο Δπηκφξθσζεο πινπνηήζεθε ζε 

νιφθιεξε ηελ ρψξα έλαο  πνιχ κεγάινο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ, 

παξάιιεια ηελ ίδηα πεξίνδν ζεκαληηθή είλαη θαη ε παξνπζία ηνπ Διιεληθνχ Κέληξνπ 

Παξαγσγηθφηεηαο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ εληαζζφηαλ ζηελ 

γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ (Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π., 2014: 105). Σελ πεξίνδν απηή θαίλεηαη 

λα απμάλεηαη ην  ελδηαθέξνλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, παξφια απηά δελ 

ππάξρεη ζηξαηεγηθφ ζρέδην θαη ζηελ παξνρή θαηάξηηζήο ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ηνλ 

δηαηεξεί ην δεκφζην κε κηα κηθξή παξνπζία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (Μνπδάθεο, 2006: 

14) 

Καηά ηελ επφκελε δεθαεηία, ην  1990,  πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεζκηθέο αιιαγέο 

θαη αλαζπζηάζεθε ν ηνκέαο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. Δίλαη κηα πεξίνδνο φπνπ 

παξαηεξείηαη ε νπζηαζηηθή ελαζρφιεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε , ελψ 

ζεκαληηθφ ξφιν αλαιακβάλεη θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο. Δίλαη ε επνρή πνπ ηίζεληαη νη  
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θαλνληζκνί θαη νξίδνληαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο  εθαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δξάζεσλ ,ελψ  ζεζκνζεηείηαη έλαο  θεληξηθφο έιεγρνο γηα φινπο ηνπο θνξείο 

θαηάξηηζεο (Αξγπξφπνπινο &∆εµεηξαθάθεο, 2005 ζην Παλδήο, 2009). ε απηή ηε 

δεθαεηία ηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ππφ ην Α΄ 

Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο (Α’ ΚΠ). Καηά ηνλ Κφθθν (2002: 11) δελ ππήξρε 

θεληξηθή νξγάλσζε , νχηε λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ ζα δηακφξθσλε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ησλ πξνγξακκάησλ θαη ζα φξηδε ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ 

λα πινπνηεζνχλ πάξα πνιιά πξνγξάκκαηα απφ δηάθνξνπο θνξείο, κε αξθεηέο 

ακθηβνιίεο ζε φ,ηη αθνξά ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο , ελψ 

εληνπίζηεθε ζπαηάιε πφξσλ. Καηά ην Β’ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο (Β’ΚΠ)  πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηηο ρξνληέο 1994-1999 , ηδξχζεθε ην Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο 

∆νµψλπλερηδφµελεο  Δπαγγειµαηηθήο Καηάξηηζεο  κε αξκνδηφηεηα ηελ 

πηζηνπνίεζε φισλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ αλαιάκβαλαλ λα πινπνηήζνπλ  ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαλ απφ ην ΔΚΣ (Βεξγίδεο, 1999). Σν 1995 κε 

ηνλ Ν.2327 ηδξχζεθε ην Ηλζηηηνχην ∆ηαξθνχο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Η.∆.ΔΚ.Δ.) θαη 

νξίζηεθε ε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (ΚΔΔ). Με ηνλ Ν. 

2525/1997  νξίζηεθε ιεηηνπξγία ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο  Δπθαηξίαο (.∆.Δ.), πνπ 

απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε. 

Σελ ίδηα ρξνληά,κε ην άξζξν 22 ηνπ Ν. 2469/1997  έπαςε  ε ιεηηνπξγία ην Δζληθνχ 

Κέληξνπ Πηζηνπνίεζεο ∆νµψλπλερηδφµελεο Δπαγγειµαηηθήο  Καηάξηηζεο θαη 

ηδξχζεθε ην Δ.ΚΔ.ΠΗ. (Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο ∆νµψλπλερηδφµελεο 

Δπαγγειµαηηθήο Καηάξηηζεο θαη πλνδεπηηθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ) . 

Παξά ηηο ξπζκίζεηο ηεο πνιηηείαο ε θαηάζηαζε ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ δελ 

άιιαμε ξηδηθά. Σνλ Ηνχλην ηνπ 2000 ε Διιάδα δέρηεθε ζπζηάζεηο απφ ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε κηαο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηε δηα βίνπ 

κάζεζε , κε έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο θαηάξηηζεο.Έηζη ήξζε ε 

πξψηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα ηελ Γηά Βίνπ Μάζεζε (Παλδήο, 2009).Σν 2001 κε 

ηνλ Ν.2909 ε Γεληθή Γξακκαηεία Λατθήο Δπηκφξθσζεο κεηνλνκάδεηαη ζε  Γεληθή 

Γξαµµαηεία  Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (ΓΓΔΔ) θαη απνθηά ηελ επζχλε ηνπ ζρεδηαζκνχ, 

ηνπ ζπληνληζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηά 

βίνπ κάζεζε. Σν 2003 (Ν. 3191) ζεζκνζεηήζεθε ην ΔΔΔΚΑ, ην Δζληθφ χζηεµα 

χλδεζεο ηεο Δπαγγειµαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο µε ηελ Απαζρφιεζε, ν 

ζθνπφο ήηαλ λα ζπλδεζεί ε απαζρφιεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε θαη 
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θαηάξηηζε θαη λα εθαξκνζηεί κηα νξγαλσκέλε πνιηηηθή πάλσ ζε απηφ ην αληηθείκελν. 

Σν 2005 κε ην  Ν. 3369/2005, δεκηνπξγήζεθε έλα λέν ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηε δηά 

βίνπ κάζεζε θαη έλα θεληξηθφ φξγαλν ζπληνληζκνχ, ε Δζληθή Δπηηξνπή ∆ηά Βίνπ 

Μάζεζεο. Ο λφκνο αθνξνχζε δχν ηνκείο, ηε ∆ηα Βίνπ Δθπαίδεπζε θαη ηε ∆ηά Βίνπ 

Καηάξηηζε (αξρηθή θαη ζπλερηδφκελε).  ην άξζξν 9 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, πξνβιέπεηαη ε 

ίδξπζε Ηλζηηηνχησλ ∆ηά Βίνπ Δθπαίδεπζεο. Έπεηηα απφ δχν ρξφληα κε ην Ν.3577 ηνπ 

2007 αλαγλσξίζηεθε ε αλάγθε θαζηέξσζεο ελφο νινθιεξσκέλνπ θνξέα  δηά βίνπ 

κάζεζεο, ζηνλ νπνίν λα εληάζζνληαη φια ηα πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή. Σε επφκελε ρξνληά (Ν. 3669/2008) ε Γεληθή 

Γξαµµαηεία Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ (Γ.Γ.Δ.Δ.) µκεηνλνκάζηεθε ζε Γεληθή 

Γξαµµαηεία∆ηα Βίνπ Μάζεζεο (Γ.Γ.∆.Β.Μ.). 

Σν βαζηθφηεξν  λνκνζέηεκα γηα ε δηά βίνπ κάζεζε πνπ ζηφρεπζε ζηελ 

ζπζηεκαηνπνίεζε θαη αλάπηπμε ηεο δηά βίνπ κάζεζεο ζε κηα εληαία βάζε θαη  πνπ 

αλαβάζκηζε ηνλ ξφιν ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο ζηε δηά βίνπ κάζεζε είλαη ν 

Ν.3879/2010. χκθσλα κε ηνλ ίδην λφκν θνξείο δηνίθεζεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο είλαη: 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, Θξεζθεπκάησλ, 

Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ,νη ππεξεζηαθέο κνλάδεο ησλ Πεξηθεξεηψλ  αξκφδηεο ζε 

ζέκαηα Γ.Β.Μ. ,νη ππεξεζηαθέο κνλάδεο ησλ Γήκσλ,ν Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. θαη  ην Δζληθφ 

Κέληξν Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο (ΔΚΓΓΑ). Δλψ Φνξείο παξνρήο 

ππεξεζηψλ Γηα Βίνπ Μάζεζεο ραξαθηεξίδνληαη: ηα ΗΔΚ. , ηα ΚΔΚ ,ηα Κέληξα 

Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηα Δξγαζηήξηα Διεπζέξσλ πνπδψλ,  νη ππφινηπεο 

δεκφζηεο θαη ηδησηηθέο  ζρνιέο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο,ην Ίδξπκα Νενιαίαο θαη 

Γηα Βίνπ Μάζεζεο (Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ.),νη θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ γεληθήο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (ηππηθήο θαη κε ηππηθήο), νη  θνξείο άηππεο κάζεζεο δηά βίνπ 

κάζεζεο, νη θνξείο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππεξεζηψλ 

επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ,ηα Κέληξα Πξνψζεζεο ζηελ Απαζρφιεζε, νη 

θνξείο δεκφζηνπ ή επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ παξέρνπλ κε ηππηθή εθπαίδεπζε 

ζην πξνζσπηθφ ηνπο,νη  θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ δηά βίνπ κάζεζεο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ  ηηο πξσηνβάζκηεο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο εξγαδνκέλσλ θαη 

εξγνδνηψλ θαη ηα  Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο (Κ.Γ.Β.Μ.). Σα Κ.Γ.Β.Μ.  

δεκηνπξγήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ ίδηνπ λφκνπ θαη απνηέιεζαλ ηελ βαζηθφηεξε  δνκή 

κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ιεηηνχξγεζαλ ζε ηνπηθφ επίπεδν Γήκνπ (ζε 235 

Γήκνπο),μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο πηινηηθά ην 2013, ελψ ην πξφγξακκα 
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δηεθφπεηην 2016. Σν 2012 κε ην Ν.4093 πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο 

ζην λνκηθφ θαζεζηψο ηεο δηά βίνπ κάζεζεο ηα ΚΔΚ  κεηνλνκάζηεθαλ ζε Κέληξα Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο επηπέδνπ ΗΗ), ελψ ηα Κέληξα Μεηαιπθεηαθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηα 

Δξγαζηήξηα Διεπζέξσλ πνπδψλ, Κέληξα Γηα Βίνπ Μάζεζεο επηπέδνπ Η. Σελ 

επφκελε ρξνληά κε ην Ν. 4115 ηνπ 2013 επηθπξψζεθαλ νη νξγαληζκνί ηνπ 

Η.ΝΔ.ΓΗ.ΒΗ.Μ θαη ηνπ Δ.Ο.Π.Π.Δ.Π. , επίζεο πξνβιέθζεθε ε δεκηνπξγία ελφο 

ζπζηήκαηνο ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ ζηειερψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηψλ ησλ .Γ.Δ. θαη ησλ εθπαηδεπηψλ ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη 

ελφο ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ.  Σέινο,  

κε ην Ν. 4485 ηνπ 2017, ε πηζηνπνηεκέλε  εθπαηδεπηηθή επάξθεηα ησλ εθπαηδεπηψλ 

πνπ ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ηεο κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ζα 

απαξαίηεηε απφ 1.9.2019.  

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εμέηαζε ηεο εμέιημεο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ 

ζηελ Διιάδα ηα ζεκέιηα απηνχ ηνπ ηνκέα βξίζθνληαη νπζηαζηηθά ζηελ δεθαεηία ηνπ 

1980. Σελ επφκελε δεθαεηία πινπνηήζεθαλ πάξα πνιιά πξνγξάκκαηα, αιιά ρσξίο 

θεληξηθή  νξγάλσζε θαη  ρσξίο λα ραξαθηεξίδνληαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο απφ 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Απφ ην 2000 θαη εμήο δεκηνπξγήζεθαλ πνιινί νξγαληζκνί 

ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ θαη ζεζκνζεηήζεθαλ λφκνη γηα ηελ νξγάλσζε 

θαη δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, παξφια 

απηά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ δηαθφςεη ηε ιεηηνπξγία ηνπο αξθεηά πξνγξάκκαηα 

πνπ πινπνηνχληαλ ζην πιαίζην Γήκσλ θαη λνκψλ. 

2.2 Η αλαγθαηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ  

 

Ζ  αλάγθε γηα λα πεξάζνπκε ζε κηα πεξίνδν άλζεζεο  ησλ πξνγξακκάησλ 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, ηα νπνία  αξρηθά είραλ ζπλδεζεί (φπσο είδακε ζηελ 

πξνεγνχκελε  ελφηεηα) κε  ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ, ζήκεξα  είλαη 

αθφκα πην επηηαθηηθή θαη πξνθχπηεη, αξρηθά, απφ ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ δπηηθψλ ρσξψλ.  Σν δεκνγξαθηθφ πξνθίι ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ 

δηαθνξνπνηείηαη, θαζψο ν  πιεζπζκφο ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

γήξαλζε, κε απνηέιεζκα ηελ ζπξξίθλσζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ. Έηζη, ν πιεζπζκφο πνπ βξίζθεηαη ζε ειηθία εξγαζίαο ζα πξέπεη λα 

ππνζηεξίμεη έλα κεγάιν αξηζκφ νηθνλνκηθά αλελεξγψλ αηφκσλ, απηφ έρεη ζπλέπεηεο  
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ζην βηνηηθφ επίπεδν ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. Γηα λα αληηκεησπηζηεί απηή ε 

δηαδηθαζία είλαη απαξαίηεηε ε αχμεζε ησλ ξπζκψλ εξγαζίαο θαη ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφο ν ζηφρνο κία ζεκαληηθή ε δηέμνδνο είλαη ε 

Γηά Βίνπ Μάζεζε (ΟΟΑ, 2005  ζην Nordlund, Stehlik&Strandh, 2012).  ηελ 

Δπξσπατθή Κνηλφηεηα ζεσξείηαη φηη ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηεο 

πνιηηηθννηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απνηεινχλ ε θαηάξηηζε, ε εθπαίδεπζε θαη ηα 

πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο πνπ παξαθνινπζνχλ νη θάηνηθνη ησλ 

Δπξσπατθψλ ρσξψλ, θαζψο ην κέιινλ ησλ θξαηψλ βαζίδεηαη ζηνπο πνιίηεο ηνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηα επαγγεικαηηθά θαη λνεηηθά ηνπο πξνζφληα 

(Γαγδηιέιεο&Καξαγηαλλίδνπ, 2010) 

Ζ  εθπαίδεπζε ελειίθσλ κπνξεί λα απνηειέζεη ην θιεηδί γηα ηελ έληαμε θαη 

επαλέληαμε ησλ αηφκσλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.Ζ εμαηξεηηθά κεγάιε ζεκαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο γηα ηελ απαζρνιεζηκφηεηα έρεη απμεζεί, ελψ ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο, 

ε δηαηήξεζε ηεο δπλακηθήο ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ην ζχλνιν ησλ αιιαγψλ ζηε 

δσή ζπλδένληαη ζηελά κε ην κνξθσηηθφ επίπεδν. Απηφο ν δηαξθψο εμειηζζφκελνο 

ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ απαζρφιεζε θαη νη αιιαγέο ζηε δσή ζέηνπλ ζην 

επίθεληξν ην πξφβιεκα ηεο ρακειήο εθπαίδεπζεο, γηαηί νδεγεί ζε νινέλα θαη 

ιηγφηεξεο πξννπηηθέο ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  Ζ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηνλ 

ρψξν εξγαζίαο  σζεί απηνχο πνπ έρνπλ ρακειφηεξε κφξθσζε ζε «αλεπηζχκεηεο» 

ζέζεηο εξγαζίαο, αιιά  θαη εθηφο ηεο αγνξάο εξγαζίαο. Ζ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο 

ζηελ αγνξά εξγαζίαο φπσο επίζεο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο απηήο ηεο νκάδαο ησλ 

αλζξψπσλ απνηειεί κία ζεκαληηθή πξφθιεζε γηα πνιιέο ρψξεο, γηαηί απηφ αθνξά 

ηφζν ηελ επεκεξία ησλ αηφκσλ φζν θαη ηελ επεκεξία ησλ θξαηψλ θαη ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ. Δπνκέλσο, νη πνιηηηθέο θαη νη δνκέο πνπ ζέηνπλ ζην επίθεληξν ηελ 

ππνζηήξημε θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ζα κπνξνχζε λα 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ ππνζηήξημε ηφζν ησλ αηφκσλ φζν θαη ηεο 

θνηλσλίαο. Ζ θαιή βαζηθή εθπαίδεπζε θαη ε Γηά Βίνπ Μάζεζε είλαη ηα ζεκαληηθά 

ζεκεία γηα ηελ επίηεπμε ηεο επειημίαο ηφζν εληφο κηαο επηρείξεζεο φζν θαη 

γεληθφηεξα ηεο αγνξάο εξγαζίαο (Nordlund, Stehlik&Strandh, 2012). 

Δπίζεο, έλαο πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζέηεη ζην επίθεληξν ησλ 

ζπδεηήζεσλ ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ , εθηφο απφ ηηο εμειίμεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε 

θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν, είλαη νη ζπλερείο θαη νη εμειίμεηο 

ζηνλ ηνκέα  ηεο ηερλνινγίαο (Μνπδάθεο, 2006 :12 ). Ζ Υξηζηνδνχινπ (2015) 
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παξαηεξεί φηη ηξία είλαη ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο θνηλσλίαο ηεο γλψζεο: ε 

ξεπζηφηεηα ηεο γλψζεο, ε γξήγνξε εμέιημε ηεο ςεθηαθήο ηερλνινγίαο θαη πξνψζεζε 

ζπλερψλ αιιαγψλ απφ ηνπο νξγαληζκνχο κε ζθνπφ ηε βειηίσζε πξντφλησλ ηνπο. 

χκθσλα κε ην ζπκπέξαζκα ηνπ  ΟΟΑ (1998:31) νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ην 

πςειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο θαηάξηηζεο θαη ζπλερηδφκελεο θαηάξηηζεο, είλαη δπλαηφλ 

λα απμήζνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν ζηελ αγνξά εξγαζίαο κε ζθνπφ 

ηελ πιήξσζε ησλ θελψλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ είλαη ε θχξηα 

ζηξαηεγηθή πνπ πηνζεηνχλ ηα έζλε ζηνρεχνληαο ζηελ αληηκεηψπηζε φισλ απηψλ ησλ 

κεηαβνιψλ εληζρχνληαο ,έηζη, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ. Απηή ε ζπλζήθε απμάλεη ηε 

ζεκαζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο γλψζεο. Δπνκέλσο, γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ είλαη έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο γηα ηελ  παξαγσγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ, αιιά 

θαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ αλάπηπμε θαη γηα ηελ εμέιημή ηνπ σο ελεξγνχ 

πνιίηε(Υξηζηνδνχινπ,2015) 

3°Κεθάιαην:  Η επαγγεικαηνπνίεζε ησλ Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ 

 

3 .1 Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ξόινπ ηνπ Δθπαηδεπηή Δλειίθσλ 

 

Ζ εθπαίδεπζε ελειίθσλ απνηειεί ζε έλα επξχ θαη εηεξνγελέο  πεδίν ηεο 

εθπαίδεπζεο.  εκαληηθφ ξφιν ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δηαηεξεί ν εθπαηδεπηήο 

ελειίθσλ, ν νπνίνο είλαη απαξαίηεην λα είλαη ζε ζέζε λα θαιχςεη πνιινχο 

δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, λα είλαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνο γηαηί δηαηεξεί έλαλ 

εμαηξεηηθά πνιχπινθν ξφιν, ελψ ην αληηθείκελν ηνπ δελ είλαη απνιχησο 

νξηνζεηεκέλν. 

Ο  ξφινο  ηνπ αηφκνπ απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθα νξηζκέλσλ 

ηδηνηήησλ, αιιά θαη πξνζδνθηψλ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζέζε πνπ έρεη  θαη γίλεηαη 

αληηιεπηφο ηφζν  απφ ηηο πξάμεηο θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ φζν θαη απφ ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ φηαλ αιιειεπηδξά κε άιια άηνκα . Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα ηα πξνηππα 

ζπκπεξηθνξάο θάπνηνπ πνπ εθδειψλνληαη ζηελ ακνηβαία επηθνηλσλία θαηά ηε  

δηάξθεηα θάπνηαο δξαζηεξηφηεηαο  (Γηαλλαθνπνχινπ,2008). 
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χκθσλα κε ηελ Καινγξίδε (2010), ζηελ επνρή καο ν ξφινο ηνπ Δθπαηδεπηή 

Δλειίθσλ είλαη λα δηεξσηάηαη γηα ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο θαη λα εληζρχεη ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο πξνζθέξνληάο ηνπο ηηο κεζφδνπο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη ηθαλνί λα 

κάζνπλ κφλνη ηνπο θαη φρη λα ιεηηνπξγεί σο κφλε πεγή κεηαβίβαζεο ηεο γλψζεο ζε 

παζεηηθνχο δέθηεο. 

 Ο Jarvis (2006 ζην Βεξγίδεο, Γ., Καηζίγηαλλε,Μ. &Μπξίληα, Β., 2010) 

πξνηείλεη νρηψ ππν-ξφινπο ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Πηζηεχεη, δειαδή,  φηη ν 

εθπαηδεπηήο  ζα πξέπεη λα είλαη  εθπαηδεπηηθφο - δηεπθνιπληήο, επφπηεο, αξσγφο θαηά 

ηελ δηδαθηηθή δηαδηθαζία, θαζνδεγεηήο, ζχκβνπινο, εθπαηδεπηήο - πξνπνλεηήο, 

δηαρεηξηζηήο θαη ειεγθηήο - απνηηκεηήο . χκθσλα κε ηελ ζχλνςε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε 

Γηαλλαθνπνχινπ (2008). Τπάξρνπλ νη εμήο βαζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηή ελειίθσλ. Αξρηθά, ν  ξφινο ηνπ ζπληνληζηή, ν εθπαηδεπηήο δηεπθξηλίδεη 

ηνπο ζηφρνπο θαη έρεη ηελ επνπηεία φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Ο ξφινο ηνπ θαηαιχηε,ν εθπαηδεπηήο είλαη απηφο ν νπνίνο ζπλερψο 

ελεξγνπνηεί θαη ππνθηλεί ηηο απαξαίηεηεο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο πξνζπαζψληαο λα 

απνθχγεη ηελ παζεηηθή κάζεζε. Ο ξφινο ηνπ δηακεζνιαβεηή, ν εθπαηδεπηήο είλαη 

ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ζρέζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ην εθπαηδεπηηθφ 

αληηθείκελν,κηα ζρέζε πνπ πιάζεηαη κε νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Ο ξφινο ηνπ 

θαζνδεγεηή κάζεζεο, ν εθπαηδεπηήο ελζαξξχλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα λα 

μεπεξάζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπο, ππνδεηθλχεη ηηο θαιέο πξαθηηθέο θαη ππνζηεξίδεη ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Σέινο, ν 

ξφινο ηνπ ππνζηεξηθηή εκςπρσηή, ν εθπαηδεπηήο είλαη αξσγφο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπο, πνπ δελ επηβιήζεθαλ απφ ηνλ εθπαηδεπηή αιιά 

δηακνξθψζεθαλ απφ θνηλνχ. 

Οη ξφινη, ζηνπο νπνίνπο θαινχληαη λα αληαπεμέιζνπλ νη εθπαηδεπηέο είλαη 

ζχλζεηνη. Δπνκέλσο, δεκηνπξγνχληαη ζπλερψο λέεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο πνπ δελ 

αθνξνχλ κφλν ην δηδαθηηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν φινπο ηνπο 

ππφινηπνπο.  Καηα ηνπο Zmeyov 1998 θαη Taylor 1997 (ζην ηδεξφπνινπινο 2013) 

νη εθπαηδεπηέο ελειίθσλ ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα επεηδή: α) 

αληηιακβάλνληαη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζρεζηνδπλακηθά, κε ζηφρν ηελ γλψζε 

ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ αλαλέσζε ησλ ήδε ππαξρφλησλ εκπεηξηψλ , γλψζεσλ θαη 

βησκάησλ, β) επηδηψθνπλ λα πξνζαξκφζνπλ ηηο πξαθηηθέο θαη ηηο δηδαθηηθέο ηνπο ζην 
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θαηλνχξην θνηλσληθφ, πνιηηηζκηθφ θαη εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ, γ) επηζπκνχλ λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο ιαλζαζκέλεο επηινγέο ηνπο ζε φηη αθνξά ηνλ ζρεδηαζκφ ή ηελ 

πινπνίεζε πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, δ) ζέινπλ λα είλαη ζε ζέζε λα 

αμηνινγνχλ ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο επηινγέο θαη δξάζεηο, ε) επηδηψθνπλ λα δηεπξχλνπλ 

θαη λα πξνσζήζνπλ ηνλ ξφιν ηνπο (θνηλσληθφ- ζεζκηθφ – επαγγεικαηηθφ) σο 

επαγγεικαηίεο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη ζη) ζηνρεχνπλ λα εληζρχζνπλ ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπφκελσλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ βέιηηζησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 Οη Καηζαξνχ θαη Γεδνχιε ηαμηλφκεζαλ (2008 :79-80) ηηο επηκνξθσηηθέο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ζε ηέζζεξα επίπεδα. Σηο 

αλάγθεο επηκφξθσζεο πάλσ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπο, ζηελ δηδαθηηθή 

κεζνδνινγία, ζηελ ςπρνπαηδαγσγηθή θαηάξηηζε θαη ηελ ςπρνθνηλσληνινγηθή 

επαηζζεηνπνίεζε. Ωο πξνο ηα γλσζηηθά αληηθείκελα, πξνθχπηνπλ αλάγθεο φπσο ε 

ελεκέξσζε γηα ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο. Ωο πξνο ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία, νη 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζρεηίδνληαη κε ηηο αξρέο δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο, ηηο λέεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηηο ελαιιαθηηθέο καζεζηαθέο 

πξνζεγγίζεηο, ηελ νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο, ηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θ.α. Ωο πξνο ηελ ςπρνπαηδαγσγηθή θαηάξηηζε, ελδηαθέξνληαη γηα 

δεηήκαηα παηδαγσγηθήο θαη ςπρνινγίαο, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ςχρνζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ καζεηψλ, ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ 

ηεο ηάμεο, ηε ζπκβνπιεπηηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ωο πξνο ηελ 

ςπρνθνηλσληνινγηθή επαηζζεηνπνίεζε, ελδηαθέξνληαη γηα ηελ γηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε ζρνιηθή δσή, ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κέζα ζηε ζρνιηθή κνλάδα, ηελ 

ππφζηήξημε ησλ καζεηψλ κε ηδηαηηεξφηεηεο θ.α.  

3.2 Ο επαγγεικαηηζκόο ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ 

 

Ζ έλλνηα ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ δειψλεη φηη ε εθπαίδεπζε ιεηηνπξγεί κε ηξφπν επαγγεικαηηθφ , 

δειαδή κε επηζηεκνληθή ελίζρπζή, θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο θαη αμηνιφγεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απνηειεζκάησλ, έηζη πξνθχπηεη ε αλάγθε ηεο ζηνρεπκέλεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ κε ζηφρν λα αλαπηχμνπλ ηηο επηζηεκνληθέο 

γλψζεηο , δεμηφηεηεο θαη δξάζεηο (Παληηζίδνπ&Παπαζηακάηεο 2010).Ζ 
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επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κία δηαξθήο δηαδηθαζία ζηελ νπνία 

πεξηιακβάλνληαη ηππηθέο δηαδηθαζίεο (φπσο ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα θ.α.) αιιά θαη 

άηππεο (π.ρ. αλάγλσζε άξζξσλ ζε εθπαηδεπηηθά πεξηνδηθά).  

Αθφκα, ν επαγγεικαηηζκφο  θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πξνζπάζεηα 

εμέιημεο, αλάπηπμεο θαη αλαβάζκηζεο ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο θαη 

λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο εξγαζίαο ηνπο (Υαζάπεο, 2000 ζην 

ηακπνχιεο 2010). Δπηπξνζζέησο,  ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ ηακπνχιε (2010) ν 

επαγγεικαηηζκφο ησλ εθπαηδεπηψλ εληζρχεη ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο, επηδηψθεη λα 

εμππεξεηήζεη ζηελ εθκάζεζε ησλ ηερληθψλ θαη ησλ λέσλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ 

θαη βνεζά ηνπο εθπαηδεπηέο λα δηαρεηξίδνληαη απνηειεζκαηηθά ηηο αιιαγέο. 

 

Ζ δπλαηφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηψλ ζπλδέεηαη κε 

ηελ δηα βίνπ επηκφξθσζε ηνπο, ελψ επηβάιιεηαη απφ ηηο ζπλερείο κεηαβνιέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ αλάγθεο θαη ζε φ,ηη αθνξά ζηα 

πξνζφληα αιιά θαη ζην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.θνπφο ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ζρέζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο γλψζεηο, ηηο 

παηδαγσγηθέο θαη ε ζχλδεζε κε ηα ζχγρξνλα θνηλσληθά πεξηβάιινληα. 

(Γνχθα,Βαβνπξάθε,Θσκνπνχινπ,Kalatzis, Κνχηξα, κπξλησηνπνχινπ 2008) 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Παληηζίδνπ θαη Παπαζηακάηε  

(2010) ν επαγγεικαηηζκφο ησλ θαζεγεηψλ πνπ απαζρνινχληαη ζηελ εθπαίδεπζε 

ελειίθσλ είλαη αδχλακνο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ζπζηεκαηηθήο θαηάξηηζεο θαη 

επηκφξθσζεο , ηεο επαγγεικαηηθήο απεηξίαο ηνπο θαη ηεο απνπζίαο ηζρπξνχ θηλήηξνπ 

απφδνζεο. πρλά νη εθπαηδεπηέο αληηκεησπίδνπλ επθαηξηαθά ηελ απαζρφιεζε ηνπο 

απηή παξάιιεια κε ηελ βαζηθή ηνπο ελαζρφιεζε, θαζψο δελ ηθαλνπνηνχληαη 

ζεκαληηθέο αλάγθεο ηνπο, φπσο νη απνδνρέο θαη ε αζθάιεηα. 

4°Κεθάιαην : Γηεξεύλεζε Δθπαηδεπηηθώλ Αλαγθώλ  

4.1 Η εκαζία ηεο Δπηκόξθσζεο  
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Ο Μαπξνγηψξγνο  (1996)  νξίδεη ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  σο ην 

ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ κέηξσλ πνπ αμηνπνηνχληαη κε ζθνπφ ηελ 

επηθαηξνπνίεζε θαη ηελ εμέιημε ησλ πξνζσπηθψλ, επαγγεικαηηθψλ, αθαδεκατθψλ  

γλψζεσλ, ζηάζεσλ  θαη δεμηνηήησλ ηνπο πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο 

ηνπο. 

Ζ πξψηε νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα ηεο πνιηηείαο κε ζθνπφ ηελ εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπηψλ ππαγνξεχηεθε απφ ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

ζπλερηδφκελεο κάζεζεο κέζσ ηεο νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηψλ 

ελειίθσλ κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ησλ πξνζφλησλ ηνπο , ηελ επηκφξθσζε θαη ηελ 

πηζηνπνίεζε ηνπο. Απηφ  ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο Απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο 

Δπηηξνπήο, θαη νδήγεζε ζηελ πξνθήξπμε  2 ην 2002 ηνπ έξγνπ «Αλάπηπμε 

κεζνδνινγίαο θαη δηδαθηηθνχ πιηθνχ  γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηψλ» (Κφθθνο 

θαη Καξαιήο, 2010). 

χκθσλα κε ηνπο Γνχθα θ.α.(2008) βαζηθή πξνηεξαηφηεηα κε ζθνπφ ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο απνηειεί ε 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνπ 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηνπο έξγνπ, νξίδεηαη σο κία δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο πξαθηηθήο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηάθνξεο 

κνξθέο επηκφξθσζεο ηππηθέο θαη άηππεο. Δπίζεο, νη Μαιεηζθνο θαη Μαζηξνγηάλλεο 

(2013) κεηά απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ νδεγήζεθαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επηκφξθσζε είλαη βαζηθφο 

ππιψλαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γηα απηφ ην ιφγν είλαη απαξαίηεηε γηα 

ηελ αλαλέσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη γηα ηελ πηνζέηεζε θαηλνχξγησλ 

κεζφδσλ. Πηζηεχνπλ, αθφκα, φηη είλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζεί κία νξγαλσκέλε, 

δηαξθήο, κε ζηνηρεία αλαηξνθνδφηεζεο επηκφξθσζε.    

Απφ ηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη εκθαλέο φηη ε επηκφξθσζε κπνξεί λα είλαη 

απνηειεζκαηηθή φηαλ γίλεηαη ζε νξγαλσκέλν πιαίζην κε ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη 

ζπζηήκαηα. χκθσλα κε ηνλ Κεξακάξε  (2007) (ζην Βαζή θαη Κφθθαιε, 2013) γηα 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ε επηκφξθσζε ζεσξείηαη ζεκαληηθή ηφζν γηα ηε επαγγεικαηηθή 

φζν θαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο εμέιημε θαη απνηειείηαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ απφθηεζε επηπιένλ γλψζεσλ  (ζεσξεηηθψλ θαη 



27 
 

πξαθηηθψλ), κεηά απφ ζπγθεθξηκέλα, ζπζηεκαηηθά ζρεδηαζκέλα , ζεζκνζεηεκέλα ή 

κε ζεζκνζεηεκέλα πξνγξάκκαηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ κε επηηπρία 

ζην έξγν ηνπ . Καη απφ άιινπο εξεπλεηέο ηνλίδεηαη φηη ε επαγγεικαηηθή κάζεζε είλαη 

απνηειεζκαηηθφηεξε, φηαλ ζηεξίδεηαη ζε νξγαλσκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ κπνξνχλ 

λα ζπλδέζνπλ ηελ πξνεγνχκελε γλψζε κε ηηο λέεο εκπεηξίεο(Lieberman 19948 · 

Ganser 2000 ζην Γνχθαο θ.α., 2008). 

 

4.2  Ο πξνζδηνξηζκόο ηεο έλλνηαο Δθπαηδεπηηθή Αλάγθε 

χκθσλα κε ηε Γηαλλαθφπνπινπ (2008), σο εθπαηδεπηηθή αλάγθε λνείηαη ε 

δηαθνξά αλάκεζα ζε κία ππάξρνπζα ζπλζήθε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ή ζηάζεσλ θαη 

ζηελ επηζπκεηή ζπλζήθε, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επαξθήο θαη πιήξεο εθηέιεζε κηαο 

εξγαζίαο ή ε πξνψζεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Άξα, εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο είλαη φιεο 

νη γλψζεηο, νη δεμηφηεηεο θαη νη ζηάζεηο πνπ δελ ραξαθηεξίδνπλ έλα άηνκν ή έλα 

ζχλνιν αηφκσλ, ηελ ζηηγκή πνπ απηφ ην άηνκν ή ε νκάδα επηδηψθεη λα πινπνηήζεη 

κία εξγαζία ή κία δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία είλαη αλαγθαίεο νη γλψζεηο, νη 

δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο απηέο. Οδεγείηαη, ινηπφλ, ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλάγθε  είλαη 

ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ππάξρνπζα αλάγθε θαη ζηελ επηζπκεηή. Παξφκνηα άπνςή 

έρνπλ θαη άιινη κειεηεηέο, θαηά ηνπο Καξαιή θαη  Παπαγεσξγίνπ (2012 :63) σο 

εθπαηδεπηηθή  αλάγθε κπνξεί λα νξηζηεί  θάζε έιιεηςε ζε επίπεδν πξνζφλησλ θαη 

ηθαλνηήησλ, ε θάιπςε ηεο νπνίαο κπνξεί λα απνηειέζεη ηνλ ζθνπφ κηαο νξηζκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο .  Οη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηψλ ζπλήζσο 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ζεζκνχ ηεο εθπαίδεπζεο, αιιά επίζεο θαη 

απφ ηηο θαηλνηνκίεο, ηηο εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο  κεηαξξπζκίζεηο. 

Φπζηθά, ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ πνηφηεηα ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηψλ 

θαζψο ειιείςεηο πνπ πξνθχπηνπλ  απφ ηελ βαζηθή παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε 

δεκηνπξγνχλ κεγαιχηεξεο έληαζεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο. 

Οη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ραξαθηεξίδνληαη ηφζν απφ ππνθεηκεληθά θξηηήξηα 

φζν θαη απφ αληηθεηκεληθά-ζπζηεκηθά, δειαδή, είλαη αλάγθεο αηφκσλ, ελφο θνξέα, 

ελφο ζεζκνχ, κηαο νκάδαο ,κηαο πεξηνρήο ,ελφο νηθνλνκηθνχ θιάδνπ ή γεληθφηεξα ηεο 

αγνξάο εξγαζίαο (αθθνχιεο θαη   Βεξγίδεο,2017) .Ζ ίδηα αθξηβψο άπνςε 

εθθξάδεηαη θαη ζηελ έξεπλα ησλ  Βεξγίδε, Καηζίγηαλλε θαη Μπξίληα (2010) φηη 

δειαδή,  νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο  ησλ εθπαηδεπηψλ επεξεάδνληαη απφ 
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ππνθεηκεληθά θξηηήξηα , δειαδή,  απφ ηηο επηινγέο θαη ηηο απφςεηο ηνπο, θαη απφ 

αληηθεηκεληθά θξηηήξηα πνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ ξφιν θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θνξέα εθπαίδεπζεο ζηνλ νπνίν εξγάδνληαη. 

 

Ο Βεξγίδεο δηαρσξίδεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: ηηο 

ζπλεηδεηέο θαη ξεηέο ηηο νπνίεο ηηο αλαγλσξίδνπλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπφκελνη θαη ηηο 

δηαηππψλνπλ, ηηο ζπλεηδεηέο θαη κε ξεηέο πνπ, αλ θαη έρνπλ δηαπηζησζεί απφ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, δελ απνθαιχπηνληαη  γηα δηάθνξνπο ιφγνπο θαη ηηο ιαλζάλνπζεο 

πνπ δελ εληνπίδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο θαζψο νη  ίδηνη δελ αληηιακβάλνληαη 

πιήξσο ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο θαη ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζε 

απηέο (Βεξγίδεο, 2003: 109 ζην Καξαιήο  θαη  Παπαγεσξγίνπ, 2012 :64). Καη ν 

Πάηζνο ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην 2015 ππνζηήξημε φηη εθπαηδεπηηθνί δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ έιιεηςή ηνπο. 

4.3 Γηεξεύλεζε Δθπαηδεπηηθώλ Αλαγθώλ 

Ζ κεγάιε ζεκαζία ηεο αλίρλεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνλίδεηαη απφ 

πνιινχο εξεπλεηέο. Πξηλ ηελ έλαξμε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο, είλαη αλαγθαία ε 

δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα είλαη έλα 

πξφγξακκα απνηειεζκαηηθφ(Αλαζηαζηάδεο,2010). Ζ ίδηα άπνςε εθθξάδεηαη θαη απφ 

ηνπο Βεξγίδε, Καξαιή θαη Καιανπδίδε (2010: 92) πνπ πηζηεχνπλ φηη ε  δηεξεχλεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ  είλαη αλαγθαία,  γηαηί ν ζρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ πνπ 

θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπφκελσλ πξνυπνζέηεη ηελ δηάγλσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο αλαγθψλ.Ο ζρεδηαζκφο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ πξέπεη λα 

ζηνρεχεη ζε φρη κφλν ζε αιιαγέο ζηελ αίζνπζα δηδαζθαιίαο, αιιά θπξίσο ζε αιιαγή 

ηεο θαζεκεξηλήο θνπιηνχξαο. 

Ζ αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ δεκηνπξγία 

απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ 

ζηνρεχνπλ ζηελ αλέιημε αξρηθά ηνπ πξνζσπηθνχ, έπεηηα νιφθιεξνπ ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη ηειηθά ηεο θνηλσλίαο. ηε δηαδηθαζία απηή είλαη ζεκαληηθφ λα ζπκκεηέρεη ελεξγά 

ην πξνζσπηθφ ηνπ νξγαληζκνχ, λα γίλεηαη αλάιπζε ησλ αλαγθψλ, πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ αλίρλεπζε, θαη λα παξζνχλ κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο  (φπσο 

επηκφξθσζε, κεηεθπαίδεπζε θ.α.), ελψ είλαη ζαθέο φηη πάληα πθίζηαηαη ν θίλδπλνο 
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ηεο δηάζηαζεο κεηαμχ ησλ πξνζσπηθψλ – επαγγεικαηηθψλ  (πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηκφξθσζε ή ηελ  θαξηέξα) θαη ησλ γεληθφηεξσλ αλαγθψλ (πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο ε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή) (Μεζζάξεο, Κσδσλάο, Κνκζέιε, 

Σζίγθαλνπ θαη Μπαινχξδνο 2011: 36). 

4.4  Σα Δπίπεδα θαη ηα ηάδηα Γηεξεύλεζεο Δθπαηδεπηηθώλ  Αλαγθώλ 

Οη Μεζζάξεο θ.α. (2011: 35), έπεηηα απφ κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο , 

ζπκπέξαλαλ φηη δελ πθίζηαηαη έλα ζπγθεθξηκέλν θαη θαζνιηθά απνδεθηφ  κνληέιν 

αλίρλεπζεο αλαγθψλ, εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο πνπ λα  αθνξά ζηειέρε 

επηρεηξήζεσλ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ ηνκέα. Οη ίδηνη νξίδνπλ ηελ δηαδηθαζία 

αλίρλεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ σο έλα ζχλνιν απφ  δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ 

ζπζηεκαηηθφ ραξαθηήξα θαη αλαιακβάλνληαη έρνληαο σο ζηφρν λα θαζνξηζηνχλ νη 

πξνηεξαηφηεηεο θαη λα παξζνχλ απνθάζεηο, γηα λα πινπνηεζεί έλα πξφγξακκα 

αλαβάζκηζεο ηνπ νξγαληζκνχ, ην νπνίν κπνξεί λα επηθέξεη νξγαλσηηθέο βειηηψζεηο, 

αλαδηάξζξσζε ηεο νξγάλσζεο, αλαθαηαλνκή  πφξσλ, ή γεληθφηεξα επίιπζε 

πξνβιεκάησλ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Απηή ε δηαδηθαζία ζα πξέπεη 

λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ επηηειηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ 

νξγαληζκνχ, ν νπνίνο νξίδεη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ψζηε λα εμππεξεηείηαη ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην θαη νη πξνηεξαηφηεηεο ηνπ 

νξγαληζκνχ.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Γηαλλαθνπνχινπ (2018)  δηεπθξηλίδεη φηη ε 

δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηξεηο θάζεηο.Αξρηθά,  

ζπιιέγνληαη πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο ή παξάγνληαη λέεο πιεξνθνξίεο κε 

εξεπλεηηθέο κεζφδνπο, θαηά ηελ δεχηεξε θάζε γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ,ελψ ζηελ ηξίηε θάζε αλαπηχζζεηαη έλα λέν εθπαηδεπηηθφ ζρέδην φπνπ 

αμηνπνηνχληαη ηα πξνγελέζηεξα ζπκπεξάζκαηα,γηα ηελ πινπνίεζε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ ζρεδίνπ ην νπνίν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πνιιά εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα ,κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ κηαο νκάδαο 

αλζξψπσλ. 

ηε βηβιηνγξαθία παξαηεξνχληαη ηξία επίπεδα δηεξεχλεζεο θαη αλάιπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ γηα ηνπο νξγαληζκνχο. Αξρηθά, ην επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ ή 

ηεο επηρείξεζεο έπεηηα ην επίπεδν ηεο εξγαζίαο ή ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηέινο ην 

επίπεδν ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο (Gupta, 2007 ζην Γηαλλαθνπνχινπ, 2008). ην 
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επίπεδν ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο επηρείξεζεο ε δηεξεχλεζε έρεη σο ζηφρν λα βειηησζεί 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

απαξαίηεηεο εθπαηδεπηηθέο παξεκβάζεηο. Έκθαζε δίλεηαη ζηηο επηπηψζεηο πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζεζκηθέο κεηαβνιέο ζε απηφ ην επίπεδν αμηνπνηνχληαη δεδνκέλα 

φπσο λφκνη θαη ππνπξγηθέο απνθάζεηο θ.α.. Ζ δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

αλαγθψλ ζην επίπεδν ηεο εξγαζίαο πξνζπαζεί λα νξίζεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, 

δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο ησλ αηφκσλ κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε απφδνζε ηνπ, ζε απηφ ην 

επίπεδν γίλεηαη ζπιινγή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο εξγαζίαο κε θαηάιιειεο ηερληθέο, φπσο εξσηεκαηνιφγηα. Σέινο, ε 

δηεξεχλεζε αλαγθψλ ζε αηνκηθφ επίπεδν, πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηηο επηδησθφκελεο θαη ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο απφ έλα 

άηνκν, ζην επίπεδν απηφ γίλεηαη ζπιινγή δεδνκέλσλ κε ηερληθέο αληίζηνηρεο κε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ επηπέδνπ επηθεληξσκέλεο φκσο ζηα άηνκα (Γηαλλαθνπνχινπ, 2008). 

Οη Μεζζάξεο, Κσδσλάο, Κνκζέιε, Σζίγθαλνπ θαη Μπαινχξδνο (2011: 42) 

πξνηείλνπλ έλα ζχζηεκα αλίρλεπζεο εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κε 

ην νπνίν είλαη δπλαηφο ηφζν  ν ζπζηεκαηηθφο  εληνπηζκφο ησλ λέσλ επηκνξθσηηθψλ 

αλαγθψλ ησλ ππαιιήισλ φζν θαη ε αμηνιφγεζε ηεο εθπαίδεπζεο,  πνπ δηαξζξψλεηαη 

ζε πέληε ζηάδηα . Σν πξψην αθνξά ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ αλαγθψλ ζε θεληξηθφ 

επίπεδν ζχκθσλα κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ θάιπςεο αλαγθψλ πνπ, φκσο, λα πξνζθέξεη δπλαηφηεηα 

εμεηδίθεπζεο. ην επφκελν ζηάδην ζπκβαίλεη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ αλά Φνξέα Γηνίθεζεο, ψζηε λα ζπληαρζεί έλα ζηξαηεγηθφ ζρέδην θάιπςεο 

αλαγθψλ ηνπ Φνξέα. Έπεηηα πξνζδηνξίδνληαη νη αλάγθεο ζε επίπεδν Γηεπζχλζεσλ 

ησλ ππεξεζηψλ, πνπ εμαξηψληαη απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο  θαη ηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ ππαιιήισλ, κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε  ελφο ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδίνπ θάιπςεο αλαγθψλ ζε επίπεδν δηεχζπλζεο.  ην ηέηαξην ζηάδην 

πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο, γηα λα δηαπηζησζεί ν βαζκφο 

ηθαλνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Δλψ, ζην ηειεπηαίν ζηάδην, αμηνινγείηαη 

ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο θαη ζε αηνκηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε επίπεδν 

θνξέα. 
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5°Κεθάιαην:  Ο Θεζκόο ησλ ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο 

5.1  Οξηζκόο ησλ ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο 

 

χκθσλα κε ηε Λεπθή Βίβιν (EU.C., 1995:42) νη δνκέο« Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο» παξέρνπλ ζηνπο λένπο, πνπ έρνπλ απνθιεηζηεί απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα,ηελ θαιχηεξε δπλαηή  εθπαίδεπζε θαη ππνζηήξημε, ψζηε λα απνθηήζνπλ 

απηνπεπνίζεζε. Με δεδνκέλν φηη νη άλζξσπνη πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε  ζην ζρνιηθφ 

ζχζηεκα ,πιένλ, είλαη πνιιέο ρηιηάδεο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ρσξίο 

πξνζφληα είλαη δχζθνιν λα βξνπλ δνπιεηά θαη λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία. Οη 

δνκέο« Γεχηεξεο Δπθαηξίαο» πξννξίδνληαη γηα νιφθιεξν ην ζρνιηθφ πιεζπζκφ κηαο 

ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρήο, ρσξίο λα γίλεηαη δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ 

κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ έλα παξαδνζηαθφ ζρνιείν θαη ζε απηνχο πνπ δελ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ην θάλνπλ, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ δηαθξίζεηο.  Σν  1999 ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζπλέηαμε ηνλ νδεγφ γηα ηελ ίδξπζε ησλ ΓΔ ησλ νπνίσλ ηα 

πξνγξάκκαηα ζα πινπνηνχληαη ζε πεξηνρέο κε θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο (Φξαγθνχιεο θαη Καξαγηαλλίδνπ, 2010). 

Σα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο απνηεινχλ ζρνιεία εθπαίδεπζεο ελειίθσλ 

πνπ αθνινπζνχλ ηε θηινζνθία θαη ηηο αξρέο ηεο Δθπαίδεπζεο Δλειίθσλ , είλαη 

δεκφζηα ζρνιεία  θαη απεπζχλνληαη ζε ελήιηθεο πνπ δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ 

ππνρξεσηηθή δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα θνίηεζεο είλαη ηα δχν 

εθπαηδεπηηθά έηε ελψ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θνίηεζεο νη εθπαηδεπφκελνη 

θαηέρνπλ ηίηιν ηζφηηκν ηνπ γπκλαζίνπ ε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Αλάγλνπ 

θαη Βεξγίδεο (2008) ππνζηήξημαλ φηη ηα ΓΔ εληάζζνληαη ηφζν ζηε ζηξαηεγηθή ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο φζν θαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο 

πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθφ -πνιηηηζηηθήο αλάπηπμεο. 

5.2 Η Ίδξπζε ησλ ρνιείσλ Γεύηεξεο Δπθαηξίαο ζηελ Διιάδα 

 

Σα .Γ.Δ. ηδξχζεθαλ κε θνηλή  ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ  Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ θαη ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ έπεηηα απφ ηελ αληίζηνηρε 

εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γηά Βίνπ Μάζεζεο ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ. (Ν.2525/1997). 

Σα .Γ.Δ. ππάγνληαη ζηε Γ.Γ.Γ.Β.Μ. ηνπ Τ.ΠΑΗ.Θ., ε νπνία είλαη ππεχζπλε  γηα ηε 
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ιεηηνπξγίαο ηνπο, ελψ ηελ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή δηαρείξηζε έρεη αλαηεζεί  ζε 

δνκέο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο Γηά Βίνπ Μάζεζεο ηφζν ηνπ δεκφζηνπ, φζν θαη  ηνπ 

επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα ( Τ.Α. 5953/2014) θαη είλαη  πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο 

ησλ Γηεπζχλζεσλ Γηά Βίνπ Μάζεζεο (ΓΓΒΜ) πνπ  απνηεινχλ απνθεληξσκέλεο 

ππεξεζίεο ηεο Γ.Γ.Γ.Β.Μ. (Ν.4186/2013). Σνλίδεηαη αθφκα φηη ηκήκαηα .Γ.Δ. είλαη 

δχλαληαη  λα ιεηηνπξγνχλ θαη εθηφο ηεο έδξαο ηνπ ζρνιείνπ θαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο άξζξν (Ν.5953/2014). 

Γηα ηελ   ίδξπζε ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, έγηλε κειέηε 

ρσξνζέηεζεο, θαη  ε επηινγή ησλ πεξηνρψλ ζηεξίρζεθε ζε θάπνηα πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά θξηηήξηα, γηα ηελ επηινγή ηεο πεξηνρήο ίδξπζήο ηνπο (Δπζηξάηνγινπ, 2001: 

28 – 32 ζην Αλάγλνπ, 2011: 33). Σα  πνζνηηθά θξηηήξηα  αθνξνχλ : ην πνζνζηφ ησλ 

αηφκσλ πνπ δελ θαηάθεξαλ λα νινθιεξψζνπλ ηηο ζπνπδέο ηνπο ζηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν ρσξίο ηελ 

νινθιήξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο, θαη ην πνζνζηφ ησλ αλέξγσλ (θάησ ησλ 

30), νη νπνίνη δελ έρνπλ νινθιεξψζεη ηηο ππνρξεσηηθέο ζπνπδέο ηνπο.  Σα πνηνηηθά 

θξηηήξηα ζρεηίδνληαη κε  ηα θνηλσληθννηθνλνκηθά δεδνκέλα ησλ πεξηνρψλ (ηα 

απμεκέλα πνζνζηά αλεξγίαο ζπλδπαδφκελα κε ηελ ηνλ βαζκφ αζηηθφηεηαο, ε 

ζπκβίσζε πιεζπζκψλ κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά , ν κεγάινο θίλδπλνο 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, νη νηθνλνκηθέο αλαδηαξζξψζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ 

πιεζπζκφ, ηελ παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ θ.α.) θαη κε ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο  γηα ηελ δεκηνπξγία  ηνπηθψλ πξσηνβνπιηψλ (ζπκκεηνρή ζπλεξγαζία 

κε  ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε). 

Σν πξψην .Γ.Δ. πνπ ηδξχζεθε ζηελ Διιάδα ην 2000-2001 ήηαλ ην .Γ.Δ. 

Πεξηζηεξίνπ θαη ιεηηνχξγεζε πηινηηθά θαη σο πξφηππν γηα ηα ππφινηπα ζρνιεία. Σελ 

επφκελε ρξνληά δεκηνπξγήζεθαλ  ηέζζεξα αθφκα .Γ.Δ. , ζηελ Πάηξα, ζηε Νεάπνιε 

Θεζζαινλίθεο, ζηηο Αραξλέο θαη ζηελ Σπιηζφ Ζξαθιείνπ Κξήηεο .Σν 2003-04 

ηδξχζεθαλ δεθαηξία ζρνιεία Γεχηεξεο επθαηξίαο : Αγξηλίνπ, Ηεξάπεηξαο,  Καιιηζέαο, 

Κνµνηελήο,  Κνξπδαιινχ,  Πχξγνπ, Αιεμαλδξνχπνιεο, Ησαλλίλσλ, Γηαλληηζψλ,  

∆ξάµαο, Μπηηιήλεο, Θεζζαινλίθεο θαη  Λάξηζαο. Απφ ην 2004-05 ιεηηνχξγεζαλ 

δεθαηέζζεξα λέα ζρνιεία: ζηε Φιψξηλα, ζηελ Ξάλζε, ζηνλ Οξρνµελφ, ζηνλ Πεηξαηά, 

ζηηο ∆ηθαζηηθέο Φπιαθέο Λάξηζαο, ζηηο έξξεο, ζηα Σξίθαια, ζην Αιηβέξη, ζηελ 

Άµθηζζα, ζην Βφιν, ζηελ Καζηνξηά, ζηε Λαµία, ζηνπο Αγ. Αλαξγχξνπο θαη ζηελ 

Καξδίηζα. Δπηπιένλ , ηε ρξνληά 2005-2006 ηδξχζεθαλ έληεθα λέα .Γ.Δ.:  ζηελ 
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Καηεξίλε, ζηε  Νάνπζα, ζην  Ρέζπµλν, ζηελ  Κέξθπξα,  ζηηο  ∆ηθαζηηθέο Φπιαθέο 

Κνξπδαιινχ, ζηελ  Καιαµάηα, ζηε  πάξηε, ζηελ  Άζζν  Λεραίνπ ηεο Κφξηλζνπ, 

ζηηο άππεο,  ζηελ Κνδάλε θαη ζηε Υίν. Σν επφκελν έηνο ιεηηνχξγεζαλ πέληε αθφκα 

.Γ.Δ. : ζηε ∆ηθαζηηθή Φπιαθή ∆ηαβαηψλ Θεζζαινλίθεο, ζηε άµν, ζηα  Υαληά, 

ζηελ Οξεζηηάδα θαη ζην  Ναχπιην. Σελ εθπαηδεπηηθή ρξνληά  2008-2009 μεθίλεζαλ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο ηα .Γ.Δ. ηεο Καβάιαο, ηεο  Άξηαο , ηεο Παιιήλεο,  ηεο 

Σξηπφιεο, ηεο Ρφδνπ, ηεο χξνπ, ηα Γ.Δ.  Φπιαθψλ Σξηθάισλ, ηα .Γ.Δ.   Φπιαθψλ 

∆νµνθνχ θαη ηα .Γ.Δ. Φπιαθψλ Διαηψλα Θεβψλ.(Αλάγλνο , 2011:30) Σν 2010-2011 

ηδξχζεθαλ ηα .Γ.Δ. ησλ Φπιαθψλ Γξεβελψλ , ελψ ην 2014 εγθξίζεθε ε ιεηηνπξγία 

ησλ .Γ.Δ. : Ππιαίαο - Υνξηηάηε, Κνξδειηνχ - Δπφζκνπ, Λαγθαδά θαη Γέιηα.ήκεξα 

ζπλνιηθά ιεηηνπξγνχλ 62 ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο  

Απφ ηα παξαπάλσ παξαηεξείηαη φηη   .Γ.Δ  έρνπλ ηδξπζεί ζε φιεο ηηο 

πεξηθέξεηεο ηεο Διιάδαο, ζε ελλέα απφ ηηο δεθαηξείο πεξηθέξεηεο ππάξρνπλ .Γ.Δ. ζε 

φινπο ηνπο Ννκνχο, θαη ζπλνιηθά ηα .Γ.Δ. εδξεχνπλ ζε 43 απφ ηνπο 51 λνκνχο ηεο 

ρψξαο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ,φπσο ζηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε, έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί πεξηζζφηεξα .Γ.Δ.,  ιφγσ ησλ πιεζπζκηαθψλ αλαγθψλ απηψλ ησλ 

πεξηνρψλ. Ωο επί ην πιείζηνλ,  ηα .Γ.Δ. ιεηηνπξγνχλ ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ λνκψλ, 

φκσο , απηφ δε ζπλέβε ζε ελλέα πεξηπηψζεηο. Σέινο, παξαηεξείηαη φηη  έρνπλ ηδξπζεί 

ζε Καηαζηήκαηα Κξάηεζεο εθηά .Γ.Δ. 

Ζ παξνχζα έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπγθεθξηκέλα ρνιεία Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο, δειαδή, ζηα .Γ.Δ.:  Κνδάλεο, Φιψξηλαο, 1ν θαη 2ν Θεζζαινλίθεο, 

Κνξδειηνχ-Δπφζκνπ, Ππιαίαο-Υνξηηάηε, Λαγθαδά, Γέιηα θαη ζην 3ν .Γ.Δ. 

Θεζζαινλίθεο (Φπιαθψλ) θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή ρξνληά 2018 – 2019. Δπνκέλσο,  ε 

έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 8 ηκήκαηα, απφ ηα 62  πνπ βξίζθνληαη ζε νιφθιεξε ηε 

ρψξα. 

5.3 Οξγάλσζε ησλ ΓΔ 

 

Σα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο έρνπλ ηελ ιεηηνπξγία, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

νξγάλσζε  κηαο ελαιιαθηηθήο εθπαηδεπηηθήο δνκήο κε θαηλνηφκα ζηνηρεία ηα νπνία 

ζπκθσλνχλ κε ηα  ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηηο αξρέο ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ (Βεξγίδεο, 2010). Με απηφ ζπκθσλνχλ θαη άιινη κειεηεηέο 

πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο απνηεινχλ κία παξέκβαζε φρη 
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κφλν θαηλνηφκα, αιιά θαη κεηαξξπζκηζηηθή, ζε ζρέζε κε ην ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα, ηε ζηηγκή πνπ απηφ επηκέλεη ζε μεπεξαζκέλα κνληέια εθπαίδεπζεο, ελψ  

παξάιιεια είλαη εμαηξεηηθά αλειαζηηθφ(Μαξκαξηλφο&Βεξβεληψηε, 2007: 105 ζην 

Βεξγίδνπ, Βεξγίδεο& Τθαληή ,2018) 

Έλα βαζηθφ θαη ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νξγάλσζεο ησλ .Γ.Δ. είλαη φηη 

ε θάζε ζρνιηθή κνλάδα έρεη θάπνηα ζρεηηθή απηνλνκία ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

δηακνξθψλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο νκάδαο,ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 

ζπνπδψλ, θαη αμηνπνηνχληαη νη αξρέο θαη νη κέζνδνη ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ. ηα 

.Γ.Δ ππάξρεη ζχκβνπινο ζηαδηνδξνκίαο θαη ςπρνιφγνο, ελψ ν δηεπζπληήο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο έρεη ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηεο (Βεξγίδνπ, Βεξγίδεο θαη Τθαληή 2018).Οη εθπαηδεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζηα 

ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο κπνξεί λα είλαη εθπαηδεπηηθνί ηεο δεπηεξνβάζκηαο ή ηεο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο νη νπνίνη έρνπλ κεηαηαρζεί ζηα .Γ.Δ, εθπαηδεπηηθνί 

δεπηεξνβάζκηαο ή ηξηηνβάζκηαο απνζπαζκέλνη ζηα .Γ.Δ ή εθπαηδεπηέο ελειίθσλ κε 

ζχκβαζε έξγνπ (Ν.4186/2013). 

Σα ζρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηελ αξρή ησλ 

πνιπγξακκαηηζκψλ.  Πνιπγξακκαηηζκφο είλαη κία δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

γιψζζαο, πνπ ζηνρεχεη ζηελ εμνηθείσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε ηελ επεμεξγαζία 

ησλ θεηκέλσλ θαη ηνπ ιφγνπ, κέζα απφ έλα δηεπξπκέλν θάζκα πνιηηηζκηθψλ πεγψλ 

φπσο ηαρχηαηα πξνθχπηνπλ ζηελ ζχγρξνλε θνηλσλία. Δπνκέλσο, βαζηθή επηδίσμε 

απηήο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη ε θνηλσληθή ελδπλάκσζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Cope& 

Kalatzis,2000 ζην Φηεξληάηε, 2000). 

 Σν πξφγξακκα ζπνπδψλ ησλ .Γ.Δ. ζχκθσλα κε ηελ Τ.Α. 5953/2014 

απνηειείηαη απφ: «α) ηνλ Γισζζηθφ Γξακκαηηζκφ (ειιεληθή γιψζζα), β) ηνλ 

Αξηζκεηηθφ Γξακκαηηζκφ, γ) ηνλ Πιεξνθνξηθφ Γξακκαηηζκφ, δ) ηνλ Γισζζηθφ 

Γξακκαηηζκφ (αγγιηθή γιψζζα), ε)ηoλ Κνηλσληθφ Γξακκαηηζκφζη)ηνλ Δπηζηεκνληθφ 

Γξακκαηηζκφ, δ)ηνλ Πεξηβαιινληηθφ Γξακκαηηζκφ, ε) ηελ Πνιηηηζκηθή−Αηζζεηηθή 

Αγσγή: Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ, κέζσ ησλ ηερλψλ θαη ηνπ αζιεηηζκνχ, κε απψηεξν ζηφρν ηελ 

πνηνηηθή δηαρείξηζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο, θαη νη νπνίεο απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηνχληαη θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο». 
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5.4  Βαζηθέο Αξρέο – Βαζηθά Χαξαθηεξηζηηθά 

 

Σν θαζήθνλ ησλ ζρνιείσλ ρνιείσλ Γεχηεξε Δπθαηξίαο , φπσο πεξηγξάθεηαη 

ζηε Λεπθή Βίβιν (EU.C., 1995:43) είλαη ε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζηε γλψζε, 

κέζσ ηεο απαζρφιεζεο εμαηξεηηθά ηθαλψλ δαζθάισλ θαη κέζσ ηνπ 

πξνζαξκνδφκελνπ ξπζκνχ δηδαζθαιίαο, ε παξνρή θηλήηξσλ,  ε νξγάλσζε ηεο 

θαηάξηηζεο εληφο ηνπ ζρνιείνπ, ε αμηνπνίεζε  πνιπκέζσλ θαη ε δεκηνπξγία 

ηκεκάησλ κε ιηγφηεξνπο καζεηέο. Έλαο άιινο ζηφρνο είλαη ε αλαζχληαμε ηνπ 

ζρνιείνπ, ζε έλα θέληξν εθπαίδεπζεο γηα ηελ θνηλφηεηα φπνπ νη θαζεγεηέο είλαη 

παξφληεο θαη εθηφο ησλ ζρνιηθψλ σξψλ.  

χκθσλα κε ην Ν.5953/2004,  ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηξεηο βαζηθέο αξρέο : αξρηθά απφ ηελ αμηνπνίεζε επέιηθησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ, ψζηε λα ππνζηεξίδνληαη φινη νη εθπαηδεπφκελνη, απφ ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ  αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπφκελσλ θαη ζε ηνκείο φπσο ε πγεία, ε 

νηθνγέλεηα, ν εξγαζηαθφο ρψξνο θαη ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο θαη ηέινο,  απφ ηελ 

επηδεμηφηεηα ηνπ  επηζηεκνληθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ , πνπ ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί ζηελ πνηθηιία θαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ  θαζεθφλησλ. 

ην πιαίζην ησλ απηψλ ησλ αξρψλ, ηα .Γ.Δ.: επηζπκνχλ ηε ζπλεξγαζία κε 

θνηλσληθνχο θνξείο θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ νκάδσλ ζηηο νπνίεο απεπζχλνληαη, 

πηνζεηνχλ  παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηηο αλάγθεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ εθπαηδεπφκελσλ, εζηηάδνπλ ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ, εληζρχνπλ ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο , ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα έρνπλ  

ζεηηθή ζηάζε  σο ελεξγνί πνιίηεο θαη κέιε ηεο θνηλσλίαο, ραξαθηεξίδνληαη απφ 

επειημία ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ 

θνηλσληθψλ ρψξσλ φπνπ ππάξρεη γλψζε θαη εκπεηξία θαη ηέινο ηα .Γ.Δ. 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο (Τ.Α. 5953/2014). 

5.5  Ο πξνζδηνξηζκόο ηνπ ξόινπ ηνπ Δθπαηδεπηή ζηα ΓΔ 

 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα .Γ.Δ. ραξαθηεξίδεηαη σο  έληνλα  

ζπκκεηνρηθφο. Ο εθπαηδεπηηθφο δελ αζθεί κφλν  θαζαξά δηδαθηηθφ έξγν, αιιά ν ίδηνο 

ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληρλεχεη  ηηο κνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 
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εθπαηδεπνκέλσλ, λα πξνηείλεη  πξφγξακκα δηδαζθαιίαο,  λα  εξεπλά θαη αλαδεηεί 

ηξφπνπο δηαρείξηζεο  πξνβιεκάησλ θαη λα ζρεδηάδεη θαη λα δεκηνπξγεί εθπαηδεπηηθφ  

πιηθφ ή λα αμηνπνηεί ην ππάξρνλ  (Ν. 5953/2014’). 

Όπσο θαηαιαβαίλνπκε, ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή ζηα .Γ.Δ. είλαη πνιχπιεπξνο 

θαη πνιπζχλζεηνο, δελ έρεη απιά δηεθπεξαησηηθφ ξφιν αιιά είλαη έληνλα 

ζπκκεηνρηθφο. Δπίζεο, έρεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαδεηά ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπφκελσλ, λα δηακνξθψλεη πξφηαζε γηα ην πξφγξακκα ηεο δηδαζθαιίαο 

,αλάινγα κε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ηηο νπνίεο έρεη 

εληνπίζεη, λα θάλεη έξεπλα, λα κπεη ζε κία δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνχ 

πιηθνχ θαη λα κπνξεί πξνο λα πξνζαξκφδεη ην ήδε ππάξρνλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Βεξγίδε (2003 ζην Αλάγλνο,2011) ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζηα .Γ.Δ. είλαη πην ζχλζεηνο ζε ζρέζε κε ηνλ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηα ζρνιεία 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Καζψο ν εθπαηδεπηηθφο ησλ .Γ.Δ,  εθηφο απφ ην 

γεγνλφο φηη κεηαδίδεη γλψζεηο, πξέπεη θαη λα πξνεηνηκάζεη. λα ζρεδηάζεη θαη λα 

αμηνινγήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, λα είλαη ν θχξηνο εκςπρσηήο ηεο νκάδαο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη λα δεκηνπξγεί ζεηηθέο ζεηηθφ θιίκα, λα εμειίζζεη ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ θαη λα ζπλδέεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδξνκή κε ηελ 

εξγαζία θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. 

5.6 Η Δπηκόξθσζε ησλ Δθπαηδεπηώλ Δλειίθσλ ζηα ΓΔ 

 

Αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηνπο πνιινχο, δηαθνξεηηθνχο θαη ζχλζεηνπο ξφινπο ,νη νπνίνη 

μεπεξλνχλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ξφιν, πνπ πξέπεη λα θαιχςεη έλαο εθπαηδεπηήο πνπ 

εξγάδεηαη ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο,  είλαη εχθνιν λα θαηαλνήζεη ηε κεγάιε 

ζεκαζία ηεο επηκφξθσζή ηνπο., απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ έξεπλα. χκθσλα 

κε ηε ζπγθξηηηθή κειέηε  ησλ Κνληάθνπ θαη Γθφβαξε (2006)  νη εθπαηδεπηέο 

ελειίθσλ, εθηφο απφ ηηο βαζηθέο γλψζεηο, είλαη απαξαίηεην λα θαηέρνπλ θαη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Δμεηδηθεπκέλεο ζεσξνχληαη νη κεζνδνινγηθέο  θαη νη 

εθαξκνζκέλεο γλψζεηο. Ζ κεζνδνινγηθή γλψζε  δηαθξίλεηαη ζην κάζεκα θαη ηε 

ζπκβνπιεπηηθή, ελψ ε εθαξκνζκέλε ζηεξίδεηαη ζηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 

(δηδαθηηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ).  

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ πνπ εξγάδνληαη ζηα ζρνιεία 

δεχηεξεο επθαηξίαο πινπνηείηαη ζε Δζληθφ επίπεδν απφ ηα ζεκηλάξηα πνπ δηνξγαλψλεη 
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ε Γ.Γ.Δ.Δ. ,φπνπ κεηέρεη φιν ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ .Γ.Δ. (παξαηεξείηαη 

φηη παξφκνηα επηκφξθσζε δελ πξνβιέπεηαη θαη θαλέλα άιιν πξφγξακκα ηεο 

Γ.Γ.Δ.Δ.).  εκαληηθέο, επίζεο ,είλαη  νη επηκνξθσηηθέο ζπλαληήζεηο πνπ γίλνληαη ζε 

επίπεδν πεξηθέξεηαο θαζψο κπνξνχλ λα νξγαλσζνχλ εχθνια, ελψ είλαη ζε ζέζε λα 

θαιχςνπλ έλα κεγάιν θάζκα αλαγθψλ θαη ελδηαθεξφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ 

εθπαίδεπζε θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη νπζηαζηηθέο, γηαηί 

ζπλδένληαη κε ηελ πνηφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Οη εθπαηδεπηέο είλαη 

απαξαίηεην λα ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά πξνζφληα , απηά ηα 

πξνζφληα ζα πξέπεη λα  αθνξνχλ ηε βαζηθή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο, ηελ 

αλάπηπμε δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ζηε κάζεζε, αιιά θαη ηελ ρξήζε λέσλ θαη θαηάιιεισλ κεζφδσλ  

(Κηνπιάλεο, Μσπζηάδεο,  Παλαγησηίδνπ, 2006: 27).  

Παξά  ηελ πνιχ θαιή δηάζεζε ,γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ 

.Γ.Δ, θαη ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηήζεθαλ, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη κηα ζεκαληηθή κείσζε ζηηο επηκνξθψζεηο ησλ 

εθπαηδεπηψλ. Ο Αλάγλνο (2011) νδεγήζεθε ζηε δηαπίζησζε φηη ππάξρεη κία 

αλαθνινπζία, απφ ηελ πιεπξά ηνπ θνξέα πινπνίεζεο ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο(Γ.Γ.Δ.Δ.),θαζψο θαηά  ηνλ αξρηθφ ζπλδπαζκφ,ηελ ηεθκεξίσζε απφ ηα 

Σερληθά Γειηία θαη ηηο ζρεηηθέο αμηνινγήζεηο πξνηείλεηαη ε πνιχπιεπξε, δηαξθήο, 

θεληξηθή θαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα επηκφξθσζε ζηα .Γ.Δ. Ζ πξαθηηθή 

απηή πινπνηήζεθε ηα πξψηα ρξφληα θαηά ηα νπνία ιεηηνπξγνχζαλ ηα .Γ.Δ.,φκσο, κε 

ηνλ θαηξφ έραζε ηε δπλακηθή ηεο. χκθσλα κε ηνλ εξεπλεηή απηφ ίζσο λα ζπλδέεηαη 

κε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ζηελ Διιάδα, δειαδή, 

ν θνξέαο ελδερνκέλσο πξνέθξηλε ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ .Γ.Δ., άξα  ηνπ 

αξηζκνχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ ζα επσθεινχληαλ, απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. ην ζπκπέξαζκα φηη ηα ηειεπηαία  ρξφληα δελ ζπκβαίλνπλ νη 

θεληξηθέο επηκνξθσηηθέο εθπαηδεχζεηο , νη νπνίεο  εμππεξεηνχλ ζηελ 

κεηαιακπάδεπζε απφςεσλ θαη πξαθηηθψλ, ελψ παξάιιεια έρεη απνδπλακσζεί ε 

επηζηεκνληθή θαη επηηειηθή ελίζρπζε ησλ .Γ.Δ. (Βεξγίδνπ, Βεξγίδεο& 

Τθαληή,2018). 
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6° Κεφάλαιο:  Σκοπόσ και οι Στόχοι τησ έρευνασ 

 

 Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη κία κειέηε ζρεηηθά κε ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ησλ ζρνιείσλ δεχηεξεο επθαηξίαο ησλ λνκψλ Κνδάλεο, 

Φιψξηλαο Θεζζαινλίθεο. Δηδηθφηεξα, εμεηάδνληαη ηα δεηήκαηα, γηα ηα νπνία νη ίδηνη 

ληψζνπλ φηη απαηηείηαη επηκέξνπο επηκφξθσζε, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ 

ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο.  

 Ζ Παξνχζα έξεπλα πξνέθπςε απφ ηελ έιιεηςε εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζε φηη 

αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, έγηλε εκθαλήο ε 

αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε δεδνκέλν ηνλ εμαηξεηηθά ζχλζεην ξφιν 

ηνπο ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

Έπεηηα, ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη λα πξνθχςνπλ ζπκπεξάζκαηα κε ην βαζκφ πνπ 

επηδξνχλ δηάθνξνη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ηα έηε ηεο 

επαγγεικαηηθήο εκπεηξίαο  θαη ε ζρέζε εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο απφςεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηκνξθσηηθψλ ηνπο αλαγθψλ. Σειηθφο ζθνπφο 

ηεο έξεπλαο είλαη λα νδεγεζεί ζε ζπκπεξάζκαηα ψζηε λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν 

εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο ζα έρνπλ εληνπηζηεί 

νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. 

 

Δξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο απφ ηε ζεσξεηηθή 

αλαζθφπεζε θαη πεξηθιείνληαη γχξσ απφ ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηψλ είλαη ηα εμήο.  

 Πνηεο είλαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα;  

 Πνηεο αλάγθεο ζεσξνχληαη πην ζεκαληηθέο ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ; 

 Πψο ην θχιν επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ; 

 Πψο ε ειηθία ησλ εθπαηδεπηψλ επηδξά ζηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηνπο 

αλαγθψλ; 

 Πψο ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ; 
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 Πσο επεξεάδεη ε επαγγεικαηηθή ζρέζε ησλ εθπαηδεπηψλ ηε δηακφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο αλαγθψλ; 

ΜΔΡΟ Β’ : Έξεπλα 

7°Κεθάιαην:  Μεζνδνινγία ηεο Έξεπλάο 

7.1 Ο πιεζπζκόο  θαη ην Γείγκα ηεο Έξεπλαο 

 

 χκθσλα κε ηνλ Εαθεηξφπνπιν (2015: 126) πιεζπζκφο είλαη ην επξχηεξν 

ζχλνιν ησλ αηφκσλ γηα ην νπνίν πξφθεηηαη λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα. Πιεζπζκφο 

κηαο έξεπλαο είλαη ην ηκήκα ηνπ επξχηεξνπ πιεζπζκνχ, πνπ είλαη δπλαηφλ λα 

εληαρζεί ζηελ έξεπλα.  Σν κέξνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη  απφ ζηνηρεία θαηάιιεια γηα λα 

εληαρζνχλ ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ δείγκαηνο. Σνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο απνηεινχλ νη 

εθπαηδεπηέο ελειίθσλ  ησλ ζρνιείσλ δεχηεξεο επθαηξίαο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε 

νιφθιεξε ηε ρψξα. Ζ επηινγή ηνπο έγηλε κε ην ζθεπηηθφ φηη νη  εθπαηδεπηέο ελειίθσλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα νη εξγαδφκελνη ζηα ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο είλαη κία 

ζεκαληηθή νκάδα αηφκσλ πνπ απνηεινχλ έλα βαζηθφ ππιψλα ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή, ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ ηνπ, αιιά θαη ηεο δηαξθνχο επηκφξθσζεο ηνπ, κε ηνλ θαηξφ απνθηά 

εμέρνπζα ζεκαζία γηα ηε Γηά Βίνπ Μάζεζε θαη ζπλερψο εκπινπηίδεηαη δηαλζίδεηαη 

κε λέεο δηαζηάζεηο. (Καξαηδά, 2005 · Μνπδάθεο, 2003· Αλζνπιηάο,1987 ζην 

Βαζηιεηάδνπ, 2009).  

 Καζψο δελ είλαη δπλαηφλ ζπκπιεξσζεί έλα εξσηεκαηνιφγην απφ φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηέο ησλ ζρνιείσλ δεχηεξεο επθαηξίαο, πξνέθπςε έλα δείγκα πιεζπζκνχ κε 

ζθνπφ λα ζπκπιεξσζνχλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο. 

Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη εθπαηδεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζηα 

ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο ησλ λνκψλ Κνδάλεο, Φιψξηλαο θαη Θεζζαινλίθεο, 

(.Γ.Δ. Κνδάλεο θαη παξάξηεκα Πηνιεκαΐδαο, .Γ.Δ., Φιψξηλαο θαη παξάξηεκα  

Ακπληαίνπ, 1ν .Γ.Δ. Θεζζαινλίθεο, 2ν .Γ.Δ. Θεζζαινλίθεο θαη εθηφο έδξαο 

ηκήκα Θεζζαινλίθεο ΟΚΑΝΑ,  3ν .Γ.Δ. Θεζζαινλίθεο - .Γ.Δ. Φπιαθψλ 

Γηαβαηψλ, .Γ.Δ Κνξδειηνχ-Δχνζκνπ Θεζζαινλίθεο, .Γ.Δ. Ππιαίαο-Υνξηηάηε 

Θεζζαινλίθεο, .Γ.Δ. Λαγθαδά Θεζζαινλίθεο θαη .Γ.Δ. Γέιηα Θεζζαινλίθεο), ζην 
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ζχλνιν ζε 9 απφ ηα 62 πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα. Σν εξσηεκαηνιφγην 

δηαλεκήζεθε ζηνπο 156 εθπαηδεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζηα ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο 

ησλ λφκσλ απηψλ ελψ απάληεζαλ 104. Έηζη ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο ην δείγκα απνηειείηαη απφ 104 ζπκκεηέρνληεο. Απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα ην 61,5% είλαη γπλαίθεο, δειαδή 64/104, ελψ ην 38,5% 

40 είλαη άλδξεο (Γηάγξακκα 1). 

7.2 Δξγαιείν πιινγήο Γεδνκέλσλ 

Αλ θαη ππάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί γηα ην εξσηεκαηνιφγην, γεληθά 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κία κέζνδνο πνπ πεξηιακβάλεη δηάθνξεο ηερληθέο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ. Οη εξσηψκελνη απαληνχλ ην ίδην ζχλνιν εξσηήζεσλ, κε κία 

πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά. Σα πιενλεθηήκαηα ηνπ είλαη ηνπ είλαη φηη είλαη 

νηθνλνκηθφηεξν, κπνξεί λα απνζηαιεί ζε έλα κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ, είλαη εχθνιν 

θαη λα δεκηνπξγεζεί, είλαη εχθνιν θαη ζηε ρξήζε, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα (εθφζνλ δελ ππάξρεη άκεζε επηθνηλσλία κε 

ηνλ εξεπλεηή), ν ηξφπνο αλάιπζεο ηνπ πιηθνχ είλαη ηππνπνηεκέλνο, ελψ ην 

απνηέιεζκα ησλ απαληήζεσλ δελ κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηνλ κειεηεηή, ηέινο 

πξφθεηηαη γηα κία ιηγφηεξν ρξνλνβφξα κέζνδν ζπγθξηηηθά κε άιιεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά ην εξσηεκαηνιφγην έρεη θαη θάπνηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα, φπσο φηη ν 

εξεπλεηήο δελ κπνξεί λα δψζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο γηα ηηο εξσηήζεηο αλνηρηνχ 

ηχπνπ, ελψ ππνρξεψλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα απαληήζνπλ κε έλαλ πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν.(Λαγνπκηληδήο, Βιαρφπνπινο θαη Κνπηζνγηάλλεο,2015:42).  

Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

δεκηνπξγήζεθε  ην 2008 απφ ηελ  Μαξία -  Αγγειηθή Κξηδέα ζην πιαίζην ηεο 

Γηπισκαηηθήο ηεο εξγαζίαο, έρεη ηε βάζε ηνπ ζηελ δηαηξηβή ηνπ Δπζχκηνπ Βαιθάλνπ 

(Valkanos, 1988 &Ingersoll, 1976 ζην Κξηδέα, 2008), ιέθηνξα ηνπ ηκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Ο 

Δπζχκηνο Βάιθαλνο ήηαλ ν δεχηεξνο Δπφπηεο ηεο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο ηεο 

Κξηδέα. Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ δχν κέξε, ζην πξψην κέξνο δεηείηαη 

απφ ηνπο  εξσηεζέληεο λα απαληήζνπλ ζε θάπνηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα θχιν, 

ειηθία, εηδηθφηεηα, ζρέζε εξγαζίαο θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ηα νπνία είλαη 

ζεκαληηθά γηα λα πξνθχςνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. ην δεχηεξν κέξνο ππάξρνπλ 

30 πξνηάζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ησλ 
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ζρνιείσλ δεχηεξεο επθαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα λα επηκνξθσζνχλ ζε 

νξηζκέλνπο ηνκείο (Κξηδέα, 2008).Σν δεχηεξν κέξνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

απαξηίδεηαη απφ 6 ζεκαηηθνχο άμνλεο ηνπο εμήο :«ε εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ», «ν πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο απφ ηνλ 

δηδάζθνληα» «ε δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο», «ε επηθνηλσλία θαη θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε ησλ δηδαζθφλησλ  κε ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο»,«ε αλάπηπμε ησλ 

πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηψλ» θαη «ε αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ εθπαηδεπφκελνπ». 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ήηαλ απαξαίηεηε ε έγγξαθε έγθξηζε 

απφ ην Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (βι. παξάξηεκα). Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Ηαλνπάξην έσο ην Φεβξνπάξην ηνπ 2019, ηα 

εξσηεκαηνιφγηα δηαλεκήζεθαλ αξρηθά κε κνξθή θφξκαο Google, ζηάιζεθαλ δειαδή 

ζηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ  θαη έπεηηα πξνσζήζεθαλ απφ ηνπο δηεπζπληέο  ζηνπο 

εθπαηδεπηέο. Δπίζεο, κε ηελ απνζηνιή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, επηζπλαπηφηαλ έλα 

κήλπκα κε ηηο  αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζεο ηνπ. Παξφια απηά, 

ήηαλ απαξαίηεηεο θαη επηζθέςεηο ζηα ζρνιεία, γηα ηελ δηαλνκή εξσηεκαηνινγίσλ κε 

έληππε κνξθή, θαζψο κε ηελ ειεθηξνληθή κνξθή δελ ζπγθεληξψζεθε ν απαηηνχκελνο 

αξηζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

7.3  Μέζνδνο - Σερληθέο Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ 

 

Μεηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ, αθνινχζεζε  ε  δηαδηθαζία ηεο 

επεμεξγαζίαο θαη αλάιπζήο ηνπο,  κε ηελ εθαξκνγή googleexcel θαη ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο SPSS. ε φ,ηη αθνξά ηελ  αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ ζρεηηθά κε ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο 

αλάγθεο αμηνπνηήζεθε ε ζπρλφηεηα, ην πνζνζηφ, ε κέζε ηηκή θαη ε ηππηθή απφθιηζε. 

Γηα λα εμεηαζηεί ζε ηη πνζνζηφ  ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξά κε αλάκεζα ζην  θχιν 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή ζρέζε ησλ εθπαηδεπηψλ ζηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο 

έγηλε ρξήζε ηνπ  ειέγρνπ  t-test. Γηα λα παξαηεξεζεί ζε ηη πνζνζηφππάξρεη 

ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ηελ ειηθία θαη ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία σο πξνο ηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο έγηλε ρξήζε ηνπ ειέρρνπ ANOVA. Γπζηπρψο, αλάιπζε ζε 

ζρέζε κε ηελ εηδηθφηεηα δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί, θαζψο νη εηδηθφηεηεο 
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ήηαλ πνιιέο θαη ε ζπκκεηνρή ζε θάζε εηδηθφηεηα ήηαλ πνιχ κηθξή γηα λα κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ πγηή ζπκπεξάζκαηα.  

8° Κεθάιαην: Σα απνηειέζκαηα ηεο Έξεπλαο 

8.1 Πεξηγξαθή ηνπ Γείγκαηνο 

Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ δεηήκαηνο πνπ ζα κειεηεζεί,ηελ επηινγή ηνπ ηχπνπ 

ηεο έξεπλαο θαη ησλ κέζσλ ζπιινγήο ζηνηρείσλ, ην επφκελν βήκα πνπ πξέπεη λα 

θάλεη έλαο κειεηεηήο είλαη λα επηιέμεη ην δείγκα ησλ εξσηψκελσλ. Καζψο, δελ είλαη 

εχθνιν λα ζπκπιεξσζεί έλα εξσηεκαηνιφγην απφ νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ, 

επηιέγεηαη έλα δείγκα πιεζπζκνχ κε ζθνπφ λα ζπκπιεξσζνχλ νη απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο. .πγθεθξηκέλα ην εξσηεκαηνιφγην δφζεθε πξνο ζπκπιήξσζε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο ησλ λνκψλ Κνδάλεο, Φιψξηλαο 

θαη Θεζζαινλίθεο. Σν πξψην κέξνο ηεο έξεπλαο απνηειείηαη απφ ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ: θχιν, δηδαθηηθή εκπεηξία, ειηθία θαη ζρέζε 

εξγαζίαο κε ηα .Γ.Δ. 

Φχιν: 

 Έηζη, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηελ έξεπλα, έξεπλα ην δείγκα απνηειείηαη απφ 104 

ζπκκεηέρνληεο: απφ απηνχο  νη 64 (61.5%) ήηαλ γπλαίθεο θαη νη 40 (38.5%) ήηαλ 

άληξεο (Γξάθεκα 1 ) 
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Γηδαθηηθή Δκπεηξία ζε 'Έηε: 

ην ζεκείν απηφ ζα γίλεη ε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

πξνυπεξεζία ησλ εθπαηδεπηψλ. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ην 26.9% (28) έρεη ζπλνιηθή εκπεηξία απφ 11 έσο 15 έηε . 

Αθνινπζνχλ  νη εθπαηδεπηέο  πνπ κε ζπλνιηθή πξνυπεξεζία ην 21.2% (22) είραλ 

δηδαθηηθή εκπεηξία απφ 6 έσο 10 έηε, έπεηηα ην 21.2% (22) είραλ δηδαθηηθή εκπεηξία 

απφ 0 έσο 5 έηε,  ελψ ην 20.2% (21) είραλ δηδαθηηθή εκπεηξία απφ 21 έηε θαη άλσ θαη 

ηέινο ην 10.6% (11) είραλ δηδαθηηθή εκπεηξία απφ 16 έσο 20 έηε.  (Γξάθεκα 2) 

 

 

Ζιηθία: 

Απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ αλήθεη ζην  ειηθηαθφ 

εχξνο απφ 41 έσο 50 εηψλ ( 39.4% ,41 άηνκα), αθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηέο κε ειηθία 

απφ 31 έσο 40 εηψλ (ην 31.7% ,33 ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα), ελψ έλα κηθξφηεξν 

πνζνζηφ 17.3% ,δειαδή 18 εθπαηδεπηέο, δήισζαλ φηη αλήθνπλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 

ησλ 51-60. Όπσο πξνθχπηεη απφ ην δηάγξακκα 3, κφλν έλα 8.7 % ησλ εξσηεζέλησλ 

αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 20- 30, δειαδή 9 εθπαηδεπηέο, ελψ κφιηο ηξεηο 

εθπαηδεπηέο απφ ηνπο 105 (2.9%)  απάληεζαλ φηη είλαη άλσ ησλ 60 εηψλ (Γξάθεκα 

3). 
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Δηδηθφηεηα: 

ε φηη αθνξά  ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο  απφ ηνπο 104 εθπαηδεπηέο πνπ 

ζπκκεηείραλ  ζηελ έξεπλα νη 16 (15.4%) απάληεζαλ φηη ε εηδηθφηεηά ηνπο 

αθθνξνχζε  ηνλ Πξνζαλαηνιηζκφ – πκβνπιεπηηθή ζε ζέκαηα Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ, αθφκα άιινζ 16 (15.4%) έδσζαλ ηελ απάληεζε φηη είραλ 

εηδηθφηεηα Πιεξνθνξηθήο, νη 14 (13.5%) απνθξίζεθαλ φηη είραλ εηδηθφηεηα 

Διιεληθήο Γιψζζαο, νη 13 (12.5%)  δήισζαλ φηη είραλ εηδηθφηεηα Αγγιηθψλ, νη 11 

(10.6%) απάληεζαλ φηη είραλ εηδηθφηεηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ελψ  νη 10 

(9.6%)απάληεζαλ φηη  είραλ εηδηθφηεηα Μαζεκαηηθψλ (Γξάθεκα 4) 

 

 

ρέζε εξγαζίαο   

Σν ηειεπηαίν εξψηεκα ηνπ πξψηνπ κέξνπο ηεο έξεπλαο, δηεξεπλά ηελ ζρέζε εξγαζίαο 

ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Όπσο πξνθχπηεη 

απφ ηελ έξεπλα, ε  ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη σξνκίζζηνη 
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εθπαηδεπηέο, πνπ έρνπλ ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ, κε πνζνζηφ 

58.7% (61), ελψ κφληκνη εθπαηδεπηηθνί, απνζπαζκέλνη απφ ηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, είλαη κφλν ην 41.3% 

(43) ησλ εξσηεζέλησλ (Γξάθεκα  5). 

 

8.2  εκαληηθόηεηα ησλ Δπηκνξθσηηθώλ Αλαγθώλ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα, αθνχ απάληεζαλ ζε εξσηήζεηο δεκνγξαθηθνχ 

ραξαθηήξα, πνπ βνεζνχλ γηα λα ζθηαγξαθεζεί ην πξνθίι ηνπο, ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, θιήζεθαλ λα εθηηκήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο γηα επηκφξθσζε πάλσ 

ζε έμη άμνλεο: «Σελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ», «ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο ηελ δηεμαγσγή ηεο 

δηαδηθαζίαο», «ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν», «ηελ 

αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηή» θαη «ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ». Ο θάζε άμνλαο απφ απηνχο θσηίδεηαη κε 

ππνεξσηήκαηα (απφ 2 έσο 6 γηα θάζε άμνλα). 

8.2.1 Απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ.  

Παξαθάησ ζα αλαιπζνχλ ηα απνηειέζκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε 

ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο λα επηκνξθσζνχλ πάλσ ζε 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. ε απηφ ην εξψηεκα απαληνχλ νη πξνηάζεηο 1 έσο 5 ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ (Πίλαθαο 1).  

Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ αλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα  φηη απφ ηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 
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ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πην ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε επηκφξθσζε ζηελ 

δηάγλσζε βαζηθψλ δπζθνιηψλ κάζεζεο, κε δεδνκέλν φηη ην 76% (79 εθπαηδεπηέο) 

ησλ εθπαηδεπηψλ θξίλεη φηη ππάξρεη κεγάιε ή απφιπηε επηκνξθσηηθή αλάγθε ζε απηφ 

ην αληηθέηκελν. Αθφκε, ην 68.9% (71εθπαηδεπηέο) πηζηεχεη φηη ππάξρεη κεγάιε ή 

απφιπηε επηκνξθσηηθή αλάγθε ζηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαζεγεηή θαη καζεηή. 

Παξάιιεια  ην 66.4% (69εθπαηδεπηέο) θξίλεη φηη ππάξρεη κεγάιε ή απφιπηε 

επηκνξθσηηθή αλάγθε ζηνλ εληνπηζκφ ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ γηα θαιχηεξε ιχζε  

ησλ πξνβιεκάησλ θαη , κε ιίγν κηθξφηεξν πνζνζηφ, ην 66% (68εθπαηδεπηέο) πηζηεχεη 

φηη ππάξρεη κεγάιε ή απφιπηε επηκνξθσηηθή αλάγθε γηα ηελ  πξνψζεζε 

απηναμηνιφγεζεο καζεηψλ. Σέινο, ην 51.9% (54εθπαηδεπηέο) έρεη ηελ πεπνίζεζε φηη 

είλαη κεγάιεο ή απφιπηεο επηκνξθσηηθήο αλάγθεο ν θαζνξηζκφζ θαηάιιεισλ 

θξηηεξίσλ επίδνζεο. 

 

Πίλαθαο 1: Πεξηγξαθηθά Απνηειέζκαηα γηα ηελ αλάγθε επηκόξθσζεο ζε ηνκείο 

πνπ αθνξνύλ ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

Διάρηζηε         Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε  Απόιπηε                                 

  λ          %        λ      %            λ       %    λ      % λ % 

1.Γηάγλσζε 

βαζηθψλ 

δπζθνιηψλ 

κάζεζεο 

1 1.0% 12 11.5% 12 11.5% 34 32.7% 45 43.3% 

 

2.Δληφπηζε 

ηεο ζηάζεο 

ησλ καζεηψλ 

γηα θαιχηεξε 

ιχζε  ησλ 

πξνβιεκάησλ 

0 0.0% 14 13.5% 21 20.2% 37 35.6% 32 30.8% 

 

3.Καζνξηζκφο 

θαηάιιεισλ 

θξηηεξίσλ 

1 1.0% 17 16.3% 32 30.8% 29 27.9% 25 24.0% 
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επίδνζεο 

 

4.Πξνψζεζε 

απηναμηνιφγεζεο 

καζεηψλ 

4 3.9% 13 12.6% 18 17.5% 30 29.1% 38 36.9% 

 

5.Πξνζσπηθή 

επηθνηλσλία 

θαζεγεηή θαη 

καζεηή 

9 8.7% 11 10.7% 12 11.7% 24 23.3% 47 45.6% 

 

 

Γηα λα εμεηαζηεί θαηά πφζν είλαη ζεκαληηθή ε επηκνξθσηηθή αλάγθε ζηνπο 

ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ ππνινγίζηεθε ε κέζε ηηκή ζηηο 5 εξσηήζεηο. Ζ κέζε ηηκή κπνξεί λα 

πάξεη ηηκέο απφ 1 έσο 5,ην 5 ππνδειψλεη ηελ απφιπηε επηκνξθσηηθή αλάγθε ελψ ην 1 

ηελ ειάρηζηε. Σα απνηειέζκαηα πξνθχπηνπλ απφ ηνλ Πίλαθα 2 θαη βξίζθνληαη ζε 

θζίλνπζα ζεηξά. Απφ ηελ αλάιπζε αλάγεηαη ην ζπκπέξαζκα  φηη νη εθπαηδεπηέο 

θξίλνπλ φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε επηκνξθσηηθή αλάγθε ζηελ δηάγλσζε βαζηθψλ 

δπζθνιηψλ κάζεζεο (ΜΣ=4.06, ΣΑ=1.05). Έπνληαη ε πξνζσπηθή επηθνηλσλία 

θαζεγεηή θαη καζεηή (ΜΣ=3.86, ΣΑ=1.34), ν εληνπηζκφο ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ 

γηα θαιχηεξε ιχζε  ησλ πξνβιεκάησλ (ΜΣ=3.84, ΣΑ=1.02) θαη ε πξνψζεζε 

απηναμηνιφγεζεο καζεηψλ (ΜΣ=3.83, ΣΑ=1.18). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ρακειφηεξα 

ηνπνζεηνχλ ηηο  εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ζηνλ θαζνξηζκφ θαηάιιεισλ 

θξηηεξίσλ επίδνζεο (ΜΣ=3.58, ΣΑ=1.06). 

 

Πίλαθαο 2: Μέζε ηηκή (ΜΣ) θαη ηππηθή απόθιηζε (ΣΑ) γηα ηελ αλάγθε 

επηκόξθσζεο ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε  ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιόγεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

 ΜΣ ΣΑ 

1. Γηάγλσζε βαζηθψλ δπζθνιηψλ κάζεζεο 4.06 1.05 

2. Πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαζεγεηή θαη καζεηή 3.86 1.34 

3. Δληφπηζε ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ γηα θαιχηεξε ιχζε  ησλ πξνβιεκάησλ 3.84 1.02 

4. Πξνψζεζε απηναμηνιφγεζεο καζεηψλ 3.83 1.18 
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5. Καζνξηζκφο θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ επίδνζεο 3.58 1.06 

 

 

8.2.2 Πξνγξακκαηηζκόο ηεο δηδαζθαιίαο 

 

ηνλ Πίλαθα 3 παξαηεξνχληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλάγθε επηκφξθσζεο ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ δηδαζθαιίαο. Απφ 

ην ζχλνιν ησλ απνθξίζεσλ  ησλ εθπαηδεπηψλ ζεσξείηαη σο ζεκαληηθφηεξε αλάγθε, 

απφ απηέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο,  ε 

επηκφξθσζε ζηελ επηινγή εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο κε επίθεληξν ηνλ 

καζεηή, κε δεδνκέλνφηη ην 80.8% (84 εθπαηδεπηέο) ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ ηελ 

πεπνίζεζε φηη ππάξρεη κεγάιε ή απφιπηε επηκνξθσηηθή αλάγθε γηα ην ζπγθεθξηκέλν 

αληηθείκελν επηκφξθσζεο. Αθφκα, ην 74.1% (77εθπαηδεπηέο) θξίλεη κεγάιεο ή 

απφιπηεο επηκνξθσηηθήο αλάγθεο ηελ ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, ην 65.4% (68εθπαηδεπηέο) πηζηεχεη φηη είλαη κεγάιεο ή 

απφιπηεο επηκνξθσηηθήο αλάγθεο ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ  ησλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Σελ ίδηα ζηηγκή ην 63.5% 

(66εθπαηδεπηέο) θξίλεη  κεγάιεο ή απφιπηεο επηκνξθσηηθήο αλάγθεο ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ελψ ην 61.3% 

(54εθπαηδεπηέο) βξίζθεη κεγάιε ή απφιπηε επηκνξθσηηθή αλάγθε ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλα εκθαλψοκηθξφηεξν πνζνζηφ 

εθπαηδεπηψλ 25.9%  (27εθπαηδεπηέο) ζεσξεί φηη ππάξρεη κεγάιε ή απφιπηε 

επηκνξθσηηθή αλάγθε γηα ηελ επηινγή εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο κε 

επίθεληξν  ηνλ εθπαηδεπηή . ε φηη αθνξά ην αληηθείκελν ηεο πξνζαξκνγή δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή πεξίπνπ νη κηζνί εθπαηδεπηέο 48.1% (50 

άηνκα) απάληεζαλ φηη είλαη δήηεκα απφιπηεο ε κεγάιεο επηκνξθσηηθήο αλάγθεο. 

Σέινο, ην 53.8% ησλ εξσηεζέλησλ (56 εθπαηδεπηέο) πηζηεχνπλ φηη έρεη κεγάιε ή 

απφιπηε επηκνξθσηηθή αλάγθε ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία πιηθνχ γηα 

εμαηνκηθεπκέλε εξγαζία. 
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Πίλαθαο 3: Πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αλάγθε επηκόξθσζεο ζε ηνκείο 

πνπ αθνξνύλ ηνλ πξνγξακκαηηζκό δηδαζθαιίαο 

Διάρηζηε         Μηθξή Μέηξηα              Μεγάιε Απόιπηε                                 

                                           λ          %        λ      %            λ       %     λ      %   λ % 

Δπηινγή 

εθπαηδεπηηθψλ 

κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο 

κε επίθεληξν  

ηνλ 

εθπαηδεπηή 

38 36.50% 25 24.00% 14 13.50% 15 14.40% 12 11.50% 

 

Δπηινγή 

εθπαηδεπηηθψλ 

κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο 

κε επίθεληξν  

ηνλ καζεηή 

5 4.80% 5 4.80% 10 9.60% 27 26.00% 57 54.80% 

 

Πξνζδηνξηζκφο 

εθπαηδεπηηθψλ 

ζηφρσλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία   

ηεο κάζεζεο 

5 4.80% 12 11.50% 21 20.20% 29 27.90% 37 35.60% 

 

πλεξγαζία κε 

ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο 

γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ   

ησλ δηδαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

6 5.80% 11 10.60% 19 18.30% 40 38.50% 28 26.90% 

 

Αμηνιφγεζε 

κεζφδσλ 
2 1.90% 11 10.70% 25 24.30% 34 33.00% 31 30.10% 



50 
 

δηδαζθαιίαο 

 

Δλζάξξπλζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε 

κάζεζε 

4 3.80% 4 3.80% 19 18.30% 32 30.80% 45 43.30% 

 

πιινγή θαη 

επεμεξγαζία 

πιηθνχ γηα 

εμαηνκηθεπκέλε 

εξγαζία 

7 6.70% 11 10.60% 30 28.80% 30 28.80% 26 25.00% 

 

Πξνζαξκνγή 

δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ 

ζηηο 

δπλαηφηεηεο 

ηνπ 

εθπαηδεπηή 

17 16.30% 15 14.40% 22 21.20% 32 30.80% 18 17.30% 

 

 

Γηα λα γίλεη αληηιεπηή ε ζεκαληηθφηεηα  ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλπνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο, ππνινγίζηεθε ε κέζε ηηκή ησλ 

εξσηήζεσλ. Ζ κέζε ηηκή είλαη δπλαηφλ λα ιάβεη ηηκέο απφ 1 έσο 5,ην 5 ππνδειψλεη 

ηελ απφιπηε επηκνξθσηηθή αλάγθε, ελψ ην 1 ηελ ειάρηζηε. Σα απνηειέζκαηα 

θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 4  κε θζίλνπζα πνξεία απφ ην ζεκαληηθφηεξν ζην 

ιηγφηεξν ζεκαληηθφ. χκθσλα κε ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ αλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε επηκνξθσηηθή αλάγθε ζηελ επηινγή 

εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο κε επίθεληξν  ηνλ καζεηή (ΜΣ=4.22, ΣΑ=1.11), 

αιιά θαη ζηελ ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 

(ΜΣ=4.06, ΣΑ=1.06). Έπεηαη, ε αμηνιφγεζε κεζφδσλ δηδαζθαιίαο (ΜΣ=3.79, 

ΣΑ=1.05), ν πξνζδηνξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαηά ηε δηαδηθαζία  ηεο κάζεζεο 

(ΜΣ=3.78, ΣΑ=1.19) θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ  ησλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ (ΜΣ=3.70, ΣΑ=1.15). Απφ ηελ 
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άιιε πιεπξά ,νη εθπαηδεπηέο εθηηκνχλ ρακειφηεξα ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηινγή εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο κε επίθεληξν  ηνλ 

εθπαηδεπηή (ΜΣ=2.40, ΣΑ=1.40). 

 

Πίλαθαο 4: Μέζε ηηκή (ΜΣ) θαη ηππηθή απόθιηζε (ΣΑ) γηα ηελ αλάγθε 

επηκόξθσζεο ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνγξακκαηηζκό ηεο δηδαζθαιίαο 

 ΜΣ ΣΑ 

1. Δπηινγή εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο κε επίθεληξν  ηνλ καζεηή 4.21 1.11 

2. Δλζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 4.06 1.06 

3. Αμηνιφγεζε κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 3.79 1.05 

4. Πξνζδηνξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαηά ηε δηαδηθαζία   ηεο κάζεζεο 3.78 1.19 

5. πλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ   ησλ δηδαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 
3.7 1.15 

6. πιινγή θαη επεμεξγαζία πιηθνχ γηα εμαηνκηθεπκέλε εξγαζία 3.55 1.17 

7. Πξνζαξκνγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή 3.18 1.33 

8. Δπηινγή εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο κε επίθεληξν  ηνλ εθπαηδεπηή 2.4 1.4 

 

8.2.3. Γηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 

 

ηνλ Πίλαθα 5 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο άμνλεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο. Γηαθαίλεηαη ινηπφλ φηη ε ζεκαληηθφηεξε 

επηκνξθσηηθή αλάγθε , φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, είλαη ε 

δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο ζηελ ηάμε  γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηδαζθαιίαο 

θαζψο ην 79.8% ησλ εθπαηδεπηψλ (83) ηελ αληηιακβάλνληαη σο κεγάιε ή απφιπηε 

επηκνξθσηηθή αλάγθε. Αθφκα, θξίλνπλ ηελ επηκφξθσζε ζηελ ελίζρπζε ηεο νκαδηθήο 

ζπδήηεζεο πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο ην 78.8% (82 εθπαηδεπηέο) ζεσξνχλ φηη είλαη 

κεγάιεο ή απφιπηεο επηκνξθσηηθήο αλάγθε ε εθπαίδεπζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. 

Έπεηηα, ην 71.2% (74εθπαηδεπηέο) πηζηεχεη φηη ππάξρεη κεγάιε ή απφιπηε 

επηκνξθσηηθή αλάγθε ζηνλ ηνκέα ηεο επνηθνδνκεηηθήο ρξήζεο ηεο αμηνιφγεζεο γηα 

ηελ επαλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σελ ίδηα ζηηγκή ην 67.3% 

(70εθπαηδεπηέο) αλαγλσξίδεη σο κεγάιε ή απφιπηε επηκνξθσηηθή αλάγθε ηελ ρξήζε 

θαηάιιεισλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο, ελψ ην 62.5% (65εθπαηδεπηέο) 

ζεσξεί φηη είλαη ζέκα κεγάιεο ή απφιπηεο επηκνξθσηηθήο αλάγθε ε νινθιεξσκέλε 
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παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ελεκέξσζε πξνο ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο. Σέινο, ην 54.8% 

(57εθπαηδεπηέο) έρεη ηελ άπνςε φηη απνηειεί κεγάιε ή απφιπηε επηκνξθσηηθή 

αλάγθε ζηελ εθαξκνγή θαη επίβιεςε εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο. 

 

Πίλαθαο 5: Πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αλάγθε επηκόξθσζεο ζε ηνκείο 

πνπ αθνξνύλ ηελ δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 

Διάρηζηε         Μηθξή Μέηξηα              Μεγάιε Απόιπηε                                 

                                           λ          %        λ      %            λ       %     λ      %   λ % 

1. Δθαξκνγή 

θαη επίβιεςε 

εμαηνκηθεπκ

έλεο 

δηδαζθαιίαο 

4 3.80% 10 9.60% 33 31.70% 39 37.50% 18 17.30% 

 

2. Δλίζρπζε 

νκαδηθήο 

ζπδήηεζ

εο 

0 0.00% 13 12.50% 9 8.70% 20 19.20% 62 59.60% 

 

3. Υξήζε 

θαηάιιεισλ 

νπηηθναθνπζηη

θψλ κέζσλ 

δηδαζθαιίαο 

4 3.80% 12 11.50% 18 17.30% 19 18.30% 51 49.00% 

 

4. Οινθιεξσκέλε 

παξνρή 

πιεξνθνξηψλ 

θαη ελεκέξσζε 

πξνο ηνπο 

εθπαηδεπνκέλν

πο 

4 3.80% 18 17.30% 17 16.30% 26 25.00% 39 37.50% 

 

5. Οινθιεξσκέλε 

παξνρή 
4 3.80% 18 17.30% 17 16.30% 26 25.00% 39 37.50% 



53 
 

πιεξνθνξηψλ 

θαη ελεκέξσζε 

πξνο ηνπο 

εθπαηδεπνκέλν

πο 

 

6. Οινθιεξσκέλε 

παξνρή 

πιεξνθνξηψλ 

θαη ελεκέξσζε 

πξνο ηνπο 

εθπαηδεπνκέλν

πο 

4 3.80% 18 17.30% 17 16.30% 26 25.00% 39 37.50% 

 

 

Γηα λα εμεηαζηεί ε ζεκαληηθφηεηα ησλ  επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλζηνπο άμνλεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο, αλαδεηήζεθε ε κέζε ηηκή ζηηο 

αληίζηνηρεο εξσηήζεηο. Ζ κέζε ηηκή είλαη δπλαηφλ λα ιάβεη ηηκέο απφ 1 έσο 5,ην 5 

ππνδειψλεη ηελ απφιπηε επηκνξθσηηθή αλάγθε, ελψ ην 1 ηελ ειάρηζηε. Σα 

απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 6  κε θζίλνπζα πνξεία απφ ην 

ζεκαληηθφηεξν ζην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ. Έηζη,  πξνέθπςε φηη νη εθπαηδεπηέο 

αληηιακβάλνληαησο κεγαιχηεξεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ηελ ελίζρπζε ηεο νκαδηθήο 

ζπδήηεζεο (ΜΣ=4.26, ΣΑ=1.06) θαη ηελ δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο ζηελ 

ηάμε  γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο δηδαζθαιίαο (ΜΣ=4.2, ΣΑ=1.13). Δπφκελεο ζηελ 

θαηάηαμε είλαη  ε ρξήζε θαηάιιεισλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο 

(ΜΣ=3.97, ΣΑ=1.22), ε επνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηελ 

επαλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (ΜΣ=3.97, ΣΑ=1.14) θαη ε νινθιεξσκέλε 

παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ελεκέξσζε πξνο ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο (ΜΣ=3.75, 

ΣΑ=1.24). Υακειφηεξα ζηελ θιίκαθα  βξίζθνληαη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ εθαξκνγή θαη επίβιεςε εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο (ΜΣ=3.55, 

ΣΑ=1.01). 
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Πίλαθαο 6: Μέζε ηηκή (ΜΣ) θαη ηππηθή απόθιηζε (ΣΑ) γηα ηελ αλάγθε 

επηκόξθσζεο ζε ηνκείο πνπ αθνξνύλ ηελ δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 

 ΜΣ ΣΑ 

1. Δλίζρπζε νκαδηθήο ζπδήηεζεο 4.26 1.06 

2. Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο ζηελ ηάμε  γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δηδαζθαιίαο 4.2 1.13 

3. Υξήζε θαηάιιεισλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο 3.97 1.22 

4. Δπνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηεο αμηνιφγεζεο γηα ηελ επαλαηξνθνδφηεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 3.97 1.14 

5. Οινθιεξσκέλε παξνρή πιεξνθνξηψλ θαη ελεκέξσζε πξνο ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο 3.75 1.24 

6. Δθαξκνγή θαη επίβιεςε εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο 3.55 1.01 

 

8.2.4. Δπηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ζην εθπαηδεπηηθό έξγν 

 

ηνλ Πίλαθα 7 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ζε φηη αθνξά ηελ αλάγθε 

επηκφξθσζεο ζε ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε  ηελ επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν. Έρεη αλαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηέο 

αληηιακβάλνληαη πσο ππάξρεη κεγάιε ή απφιπηε επηκνξθσηηθή αλάγθε ηφζν  ζηνλ 

ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ζπκβνπιεπηηθνχ/εκςπρσηηθνχ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή πξνο ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο, κε πνζνζηφ 78.8% (82 εθπαηδεπηέο), φζν  θαη ζηνλ ηνκέα ηεο  

παξνρήο βνήζεηαο πξνο ηνλ εθπαηδεπηή απφ θάπνηνλ  εηδηθφ ζε πεξίπησζε παξνπζίαο 

δπζθνιηψλ, κε πνζνζηφ 70.9% (73 εθπαηδεπηέο). 

 

Πίλαθαο 7: Πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αλάγθε επηκόξθσζεο ζε ηνκείο 

πνπ αθνξνύλ ηελ επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ζην εθπαηδεπηηθό έξγν 

Διάρηζηε         Μηθξή Μέηξηα              Μεγάιε Απόιπηε                                 

 λ          %        λ          %          λ       %     λ      %   λ % 

1. Αλάπηπμε 

ζπκβνπιεπηηθνχ/εκςπρσηη

θνχ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή 

3 2.90% 7 6.70% 12 11.50% 30 28.80% 52 50.00% 
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πξνο ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο 

 

2.Παξνρή 

βνήζεηαο 

πξνο ηνλ 

εθπαηδεπηή 

απφ 

θάπνηνλ  

εηδηθφ ζε 

πεξίπησζε 

παξνπζίαο 

δπζθνιηψλ 

1 1.00% 8 7.80% 21 20.40% 31 30.10% 42  40.80% 

 

 

Με ζθνπφ εμεηαζηεί ε ζεκαληηθφηεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλζηνπο άμνλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν, 

ππνινγίζηεθε ε κέζε ηηκή ησλ  2 εξσηήζεσλ. Ζ κέζε ηηκή είλαη δπλαηφλ λα ιάβεη 

ηηκέο απφ 1 έσο 5,ην 5 ππνδειψλεη ηελ απφιπηε επηκνξθσηηθή αλάγθε, ελψ ην 1 ηελ 

ειάρηζηε. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 8  κε θζίλνπζα πνξεία απφ 

ην ζεκαληηθφηεξν ζην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ. Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα  φηη νη εθπαηδεπηέο θξίλνπλ φηη ππάξρεη κεγάιε 

επηκνξθσηηθή αλάγθε ηφζν ζηελ αλάπηπμε ζπκβνπιεπηηθνχ/εκςπρσηηθνχ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηή πξνο ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο (ΜΣ=4.16, ΣΑ=1.06) φζν θαη ζηελ παξνρή 

βνήζεηαο πξνο ηνλ εθπαηδεπηή απφ θάπνηνλ  εηδηθφ ζε πεξίπησζε παξνπζίαο 

δπζθνιηψλ (ΜΣ=4.02, ΣΑ=1.01).  

 

Πίλαθαο 8: Μέζε ηηκή (ΜΣ) θαη ηππηθή απόθιηζε (ΣΑ) γηα ηελ αλάγθε 

επηκόξθσζεο ζε ηνκείο πνπ αθνξνύλ ηελ επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ζην 

εθπαηδεπηηθό έξγν 

 ΜΣ ΣΑ 

1. Αλάπηπμε ζπκβνπιεπηηθνχ/εκςπρσηηθνχ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή πξνο ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο 
4.16 1.06 
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2. Παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνλ εθπαηδεπηή απφ θάπνηνλ  εηδηθφ ζε πεξίπησζε 

παξνπζίαο δπζθνιηψλ 
4.02 1.01 

 

 

8.2.5. Αλάπηπμε πξνζσπηθώλ ηθαλνηήησλ εθπαηδεπηή 

ηνλ Πίλαθα 9 παξνπζηάδνληαη  ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε γηα ηελ 

αλάγθε επηκφξθσζεο ζε ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ 

εθπαηδεπηή. Απφ απηά εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη απφ ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 

πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ εθπαηδεπηή κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηψλ ζεσξνχλ πσο ππάξρεη κεγάιε ή απφιπηε επηκνξθσηηθή 

αλάγθε ζηελ αλάπηπμε απηναμηνιφγεζεο θαη επαλαηξνθνδφηεζεο ηνπ εθπαηδεπηή 

(75 εθπαηδεπηέο, ζε πνζνζηφ 72.1%) θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηή (73 εθπαηδεπηέο, ζε πνζνζηφ 70.9%). Σέινο, ιίγνη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο, δειαδή ην 55.8% (58 εθπαηδεπηέο), πηζηεχνπλ πσο 

ππάξρεη κεγάιε ή απφιπηε επηκνξθσηηθή αλάγθε ζηελ απνδνρή ηεο πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπ εθπαηδεπηή. 

 

Πίλαθαο 9: Πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αλάγθε επηκόξθσζεο ζε ηνκείο 

πνπ αθνξνύλ ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθώλ ηθαλνηήησλ εθπαηδεπηή  

Διάρηζηε         Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε Απόιπηε                                 

 λ          %        λ          %           λ       %     λ      %  λ % 

1.Αλάπηπμε 

απηναμηνιφγεζεο 

θαη 

επαλαηξνθνδφηεζεο 

ηνπ εθπαηδεπηή 

1 1.00% 12 11.50% 16 15.40% 30 28.80% 45 43.30% 

 

2.Απνδνρή ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο 

ηνπ 

12 11.50% 9 8.70% 25 24.00% 16 15.40% 42 40.40% 

 

3.Αλάπηπμε 

ηεο 
9 8.70% 5 4.80% 15 14.40% 18 17.30% 57 54.80% 
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ελζπλαίζζεζεο 

απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ 

εθπαηδεπηή 

 

 

Με ζθνπφ λα αλαδεηρζεί ε ζεκαληηθφηεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζηα 

πεδία πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ εθπαηδεπηή, 

ππνινγίζηεθε ε κέζε ηηκή ζηηο 3 εξσηήζεηο. . Ζ κέζε ηηκή είλαη δπλαηφλ λα ιάβεη 

ηηκέο απφ 1 έσο 5,ην 5 ππνδειψλεη ηελ απφιπηε επηκνξθσηηθή αλάγθε, ελψ ην 1 ηελ 

ειάρηζηε. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 10  κε θζίλνπζα πνξεία απφ 

ην ζεκαληηθφηεξν ζην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ. Απφ ηελ αλάιπζε πξνέθπςε φηη νη 

εθπαηδεπηέο πηζηεχνπλ φηη απνηειεί κεγάιε επηκνξθσηηθή αλάγθε ηφζν ε αλάπηπμε 

ηεο ελζπλαίζζεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηή (ΜΣ=4.05, ΣΑ=1.3) φζν θαη 

ζηελ αλάπηπμε απηναμηνιφγεζεο θαη επαλαηξνθνδφηεζεο ηνπ εθπαηδεπηή (ΜΣ=4.02, 

ΣΑ=1.07). Αληίζεηα, νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο πνπ αθνξνχλ  ζηελ απνδνρή ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ εθπαηδεπηή θξίλνληαη ιηγφηεξν ζεκαληηθέο (ΜΣ=3.64, 

ΣΑ=1.39). 

 

Πίλαθαο 10: Μέζε ηηκή (ΜΣ) θαη ηππηθή απόθιηζε (ΣΑ) γηα ηελ αλάγθε 

επηκόξθσζεο ζε ηνκείο πνπ αθνξνύλ ηελ αλάπηπμε πξνζσπηθώλ ηθαλνηήησλ 

εθπαηδεπηή  

 ΜΣ ΣΑ 

1. Αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηή 4.05 1.3 

2. Αλάπηπμε απηναμηνιφγεζεο θαη επαλαηξνθνδφηεζεο ηνπ εθπαηδεπηή 4.02 1.07 

3. Απνδνρή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ 
3.64 

1.39 

 

 

8.2.6. Αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ 

ηνλ Πίλαθα 11 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλάγθε επηκφξθσζεο ζηα αληηθείκελα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ. Απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηψλ εμάγεηαη 

ην ζπκπέξαζκα φηη, απφ ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο πνπ αθνξνχλ αλάπηπμε ηεο 
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πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, ε ζεκαληηθφηεξε είλαη ε αλάπηπμε αμηψλ θαη 

ζσζηψλ ηχπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη κε δεδνκέλν φηη  ην 70.2% (73εθπαηδεπηέο) ησλ 

εθπαηδεπηψλ θξίλνπλ φηη ππάξρεη κεγάιε ή απφιπηε επηκνξθσηηθή αλάγθε ζε απηφ 

ην αληηθείκελν. Δπίζεο, ζεκαληηθή αληηιακβάλνληαη ηελ επηκφξθσζε ζηελ ελίζρπζε 

ηνπ καζεηή γηα απηναμηνιφγεζε, αθνχ ην 69.9% (72εθπαηδεπηέο) ησλ εθπαηδεπηψλ 

πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη κεγάιε ή απφιπηε επηκνξθσηηθή αλάγθε ζε απηφλ ηνλ άμνλα. 

Δπηπξφζζεηα,ην 67.3% (70εθπαηδεπηέο) πηζηεχεη φηη ππάξρεη κεγάιε ή απφιπηε 

επηκνξθσηηθή αλάγθε σο πξνο ηε  βνήζεηα πξνο ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο γηα αλάπηπμε 

δεκηνπξγηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ έλα πνζνζηφ 

ηεο ηάμεσο ηνπ  68.9% (71εθπαηδεπηέο) ληψζεη  φηη ππάξρεη κεγάιε ή απφιπηε 

επηκνξθσηηθή αλάγθε ζηελ ελίζρπζε ηνπ καζεηή γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε. 

Παξάιιεια,  ην 67.3% (70 εθπαηδεπηέο) έρεη ηελ πεπνίζεζε  φηη ππάξρεη κεγάιε ή 

απφιπηε επηκνξθσηηθή αλάγθε ζηελ ππνβνήζεζε ηνπ καζεηή γηα αλαγλψξηζε ηεο  

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ζηελ αλάπηπμε ππεπζπλφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Σέινο, 

ην 67,3%  (70 εθπαηδεπηέο) δειψλεη φηη ππάξρεη κεγάιε ή απφιπηε επηκνξθσηηθή 

αλάγθε ζηελ αλάπηπμε ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

 

Πίλαθαο 11: Πεξηγξαθηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ αλάγθε επηκόξθσζεο ζε 

ηνκείο πνπ αθνξνύλ ηελ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ 

 

Διάρηζηε         Μηθξή Μέηξηα Μεγάιε Απόιπηε                                 

 λ          %        λ          %           λ       %     λ      %  λ % 

1. Τπνβνήζεζε 

ηνπ καζεηή 

γηα 

αλαγλψξηζε 

ηεο  

πξνζσπηθφη

εηάο ηνπ 

3 2.90% 14 13.50% 17 16.30% 27 26.00% 43 41.30% 

 

2. Βνήζεηα 

πξνο ηνπο 

εθπαηδεπνκέ

λνπο γηα 

3 2.90% 10 9.70% 19 18.40% 25 24.30% 46 44.70% 
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αλάπηπμε 

δεκηνπξγηθψ

λ 

θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ 

κεηαμχ ηνπο 

 

3. Αλάπηπμε 

ππεπζπλφηε

ηαο ησλ 

εθπαηδεπνκέ

λσλ 

4 3.80% 10 9.60% 20 19.20% 25 24.00% 45 43.30% 

 

4. Αλάπηπμε 

αμηψλ θαη 

ζσζηψλ 

ηχπσλ 

ζπκπεξηθ

νξάο 

5 4.80% 10 9.60% 16 15.40% 24 23.10% 49 47.10% 

 

5. Δλίζρπζε ηνπ 

καζεηή γηα 

απηνθαηεπζπλφ

κελε κάζεζε 

2 1.90% 9 8.70% 21 20.40% 24 23.30% 47 45.60% 

 

6. Δλίζρπζε 

ηνπ καζεηή 

γηα 

απηναμηνιφγ

εζε 

2 1.90% 10 9.70% 19 18.40% 29 28.20% 43 41.70% 

 

 

 

Με ζθνπφ λα γίλεη θαλεξή ε ζεκαληηθφηεηαησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ  ζηα 

πεδία πνπ αθνξνχλ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 
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εθπαηδεπνκέλνπ,ππνινγίζηεθε ε κέζε ηηκή ησλ εξσηήζεσλ . Ζ κέζε ηηκή είλαη 

δπλαηφλ λα ιάβεη ηηκέο απφ 1 έσο 5,ην 5 ππνδειψλεη ηελ απφιπηε επηκνξθσηηθή 

αλάγθε, ελψ ην 1 ηελ ειάρηζηε. Σα απνηειέζκαηα θαηαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα 12  κε 

θζίλνπζα πνξεία απφ ην ζεκαληηθφηεξν ζην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ. Απφ ηελ 

επεμεξγαζία ησλ εξσηήζεσλ έρεη εμαρζεί ην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε 

επηκνξθσηηθή αλάγθε ζε φινπο ηνπο ηνκείο. Οη εθπαηδεπηέο αληηιακβάλνληαη πιήξσο 

ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ζηελ ελίζρπζε ηνπ καζεηή γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (ΜΣ=4.02, ΣΑ=1.09), εμίζνπ ζηελ βνήζεηα πξνο ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο γηα αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο 

(ΜΣ=3.98, ΣΑ=1.14), ζε πςειή ζέζε βξίζθεηαη θαη ε αλάπηπμε αμηψλ θαη ζσζηψλ 

ηχπσλ ζπκπεξηθνξάο (ΜΣ=3.98, ΣΑ=1.21), ην ίδην παξαηεξείηαη θαη ζηνλ άμνλα ηεο 

ελίζρπζε ηνπ καζεηή γηα απηναμηνιφγεζε (ΜΣ=3.98, ΣΑ=1.08), αιιά θαη ζηελ ζηελ 

αλάπηπμε ππεπζπλφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (ΜΣ=3.93, ΣΑ=1.17) θαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο ππνβνήζεζεο ηνπ καζεηή γηα αλαγλψξηζε ηεο  πξνζσπηθφηεηάο ηνπ (ΜΣ=3.89, 

ΣΑ=1.17). 

 

Πίλαθαο 12: Μέζε ηηκή (ΜΣ) θαη ηππηθή απόθιηζε (ΣΑ) γηα ηελ αλάγθε 

επηκόξθσζεο ζε ηνκείο πνπ αθνξνύλ αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ 

 ΜΣ ΣΑ 

1. Δλίζρπζε ηνπ καζεηή γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 4.02 1.09 

2. Βνήζεηα πξνο ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο γηα αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο 
3.98 1.14 

3. Αλάπηπμε αμηψλ θαη ζσζηψλ ηχπσλ ζπκπεξηθνξάο 3.98 1.21 

4. Δλίζρπζε ηνπ καζεηή γηα απηναμηνιφγεζε 3.98 1.08 

5. Αλάπηπμε ππεπζπλφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 3.93 1.17 

6. Τπνβνήζεζε ηνπ καζεηή γηα αλαγλψξηζε ηεο  πξνζσπηθφηεηάο ηνπ 3.89 1.17 

 

 

8.3 εκαληηθόηεηα Δπηκνξθσηηθώλ Αλαγθώλ θαη Γεκνγξαθηθά ηνηρεία 
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ηα  επφκελα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα δηεξεπλάηαη ν βαζκφο πνπ κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ δηάθνξνη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο φπσο ην θχιν, ηα έηε πξνυπεξεζίαο, 

ε ειηθία θαη ε ζρέζε εξγαζίαο ηελ θξίζε ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζρεηηθά κε ηελ 

αλαγθαηφηεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ. Με απηά ηα δεδνκέλα δεκηνπξγήζεθαλ 

6 λέεο κεηαβιεηέο (Δπηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν, 

Αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ, Γηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο, 

Αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ εθπαηδεπηή, Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη Πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο). Οη 6 

θαηλνχξηεο κεηαβιεηέο ππνινγίζηεθαλ σο ε κέζε ηηκή ησλ εξσηήζεσλ  πνπ ηηο 

απνηεινχζαλ.  

ηνλ Πίλαθα 13 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε 

κε ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ζηνπο 6 ηνκείο. Παξαηεξείηαη φηη νη εθπαηδεπηέο 

πηζηεχνπλ φηη έρνπλ πεξηζζφηεξεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ζηνλ ηνκέαο ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν (ΜΣ=4.09, ΣΑ=0.91), 

έπεηηα ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ 

(ΜΣ=3.96, ΣΑ=0.96), αθνινπζεί ν άμνλαο ηεο δηεμαγσγήο ηεο δηδαζθαιίαο 

(ΜΣ=3.95, ΣΑ =0.89), έπεηαη ε αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ (ΜΣ =3.9, 

ΣΑ=1.1), νη εθπαηδεπηέο αλαγλσξίδνπλ κεηά ηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ηελ εθηίκεζε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (ΜΣ=3.84,ΣΑ=0.81) θαη ηέινο, 

ηνλ άμνλα πνπ αθνξάζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο (ΜΣ= 3.78, ΣΑ=0.75). 

 

Πίλαθαο 13: Μέζε ηηκή (ΜΣ) θαη ηππηθή απόθιηζε (ΣΑ) γηα ηελ αλάγθε 

επηκόξθσζεο ζηνπο 6 ηνκείο  

 ΜΣ ΣΑ 

1. Δπηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν 4.09 0.91 

2. Αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ 3.96 0.96 

3. Γηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 3.95 0.89 

4. Αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ εθπαηδεπηή 3.9 1.1 

5. Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 3.84 0.81 

6. Πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο 3.58 0.75 
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8.3.1.  Απνηειέζκαηα σο πξνο ην θύιν ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο ελδερφκελεο δηαθνξνπνίεζεο ζηηο απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ινγίδεηαη ην θχιν ηνπο. Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ κε έιεγρν t-test 

δελ εληνπίζηεθε  θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμχ αληξψλ θαη γπλαηθψλ 

εθπαηδεπηψλ, εθφζνλ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (p-value) ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ην φξην α=0.05.  

 

Πίλαθαο 14:  πγθξίζεηο σο πξνο ην θύιν 

 

Φχιν 

p 
Άληξαο Γπλαίθα 

Μ

Σ 
ΣΑ 

Μ

Σ 
ΣΑ 

Γηάγλσζε βαζηθψλ δπζθνιηψλ κάζεζεο 4.

23 
.89 

3.9

5 
1.13 0.201 

Δληφπηζε ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ γηα 

θαιχηεξε ιχζε  ησλ πξνβιεκάησλ 

3.

93 
1.02 

3.7

8 
1.02 0.485 

Καζνξηζκφο θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ 

επίδνζεο 

3.

63 
1.00 

3.5

5 
1.10 0.716 

Πξνψζεζε απηναμηνιφγεζεο καζεηψλ 3.

65 
1.27 

3.9

4 
1.11 0.230 

Πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαζεγεηή θαη 

καζεηή 

3.

82 
1.34 

3.8

9 
1.35 0.798 

Δπηινγή εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο κε επίθεληξν  ηνλ 

εθπαηδεπηή 

2.

38 
1.33 

2.4

2 
1.46 0.869 

Δπηινγή εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο κε επίθεληξν  ηνλ καζεηή 

4.

23 
1.12 

4.2

0 
1.12 0.923 

Πξνζδηνξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία   ηεο κάζεζεο 

3.

68 
1.14 

3.8

4 
1.22 0.484 

πλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ   ησλ 

3.

75 
1.10 

3.6

7 
1.18 0.737 
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δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Αμηνιφγεζε κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 3.

55 
1.15 

3.9

4 
.97 0.069 

Δλζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 

4.

18 
.87 

3.9

8 
1.16 0.375 

πιινγή θαη επεμεξγαζία πιηθνχ γηα 

εμαηνκηθεπκέλε εξγαζία 

3.

60 
1.19 

3.5

2 
1.17 0.723 

Πξνζαξκνγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή 

3.

20 
1.30 

3.1

7 
1.36 0.917 

Δθαξκνγή θαη επίβιεςε 

εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο 

3.

65 
1.00 

3.4

8 
1.02 0.420 

Δλίζρπζε νκαδηθήο ζπδήηεζεο 4.

28 
1.01 

4.2

5 
1.10 0.908 

Υξήζε θαηάιιεισλ νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ δηδαζθαιίαο 

3.

78 
1.27 

4.0

9 
1.18 0.196 

Οινθιεξσκέλε παξνρή πιεξνθνξηψλ 

θαη ελεκέξσζε πξνο ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο 

3.

63 
1.23 

3.8

3 
1.24 0.418 

Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο ζηελ 

ηάμε  γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δηδαζθαιίαο 

4.

23 
1.07 

4.1

9 
1.17 0.870 

Δπνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηεο 

αμηνιφγεζεο γηα ηελ 

επαλαηξνθνδφηεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

3.

85 
1.14 

4.0

5 
1.13 0.392 

Αλάπηπμε 

ζπκβνπιεπηηθνχ/εκςπρσηηθνχ ξφινπ 

ηνπ εθπαηδεπηή πξνο ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο 

3.

98 
1.12 

4.2

8 
1.02 0.154 

Παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνλ εθπαηδεπηή 

απφ θάπνηνλ  εηδηθφ ζε πεξίπησζε 

παξνπζίαο δπζθνιηψλ 

4.

08 
1.01 

3.9

8 
1.02 0.654 

Αλάπηπμε απηναμηνιφγεζεο θαη 3. 1.07 4.1 1.05 0.066 
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επαλαηξνθνδφηεζεο ηνπ εθπαηδεπηή 78 7 

Απνδνρή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ 3.

55 
1.34 

3.7

0 
1.42 0.586 

Αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηή 

4.

05 
1.20 

4.0

5 
1.36 0.991 

Τπνβνήζεζε ηνπ καζεηή γηα 

αλαγλψξηζε ηεο  πξνζσπηθφηεηάο ηνπ 

3.

83 
1.26 

3.9

4 
1.13 0.637 

Βνήζεηα πξνο ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο γηα 

αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο 

3.

90 
1.15 

4.0

3 
1.14 0.569 

Αλάπηπμε ππεπζπλφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

3.

85 
1.17 

3.9

8 
1.18 0.571 

Αλάπηπμε αμηψλ θαη ζσζηψλ ηχπσλ 

ζπκπεξηθνξάο 

3.

98 
1.25 

3.9

8 
1.19 0.969 

Δλίζρπζε ηνπ καζεηή γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 

4.

05 
1.06 

4.0

0 
1.12 0.822 

Δλίζρπζε ηνπ καζεηή γηα 

απηναμηνιφγεζε 

3.

85 
1.05 

4.0

6 
1.11 0.333 

Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

3.

88 
.71 

3.8

1 
.87 0.699 

Πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο 3.

57 
.69 

3.5

9 
.79 0.903 

Γηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 3.

90 
.89 

3.9

8 
.90 0.652 

Δπηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν 

4.

01 
.98 

4.1

3 
.87 0.518 

Αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ 

εθπαηδεπηή 

3.

79 
1.06 

3.9

7 
1.13 0.413 

Αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ 

3.

91 
.99 

3.9

9 
.95 0.682 

 

8.3.2. Απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ 
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ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο ελδερφκελεο δηαθνξνπνίεζεο ζηηο απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηηο 

επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο , ζηελ πεξίπησζε πνπ ινγίδεηαη ε ειηθία ηνπο. Καηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ κε έιεγρν ANOVA δελ εληνπίζηεθε  θακία 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο ειηθηαθέο νκάδεο ησλ 

εθπαηδεπηψλ , εθφζνλ ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο (p-value) ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο 

ήηαλ κεγαιχηεξν απφ ην φξην α=0.05.  

 

Πίλαθαο 15:  πγθξίζεηο σο πξνο ηελ ειηθία 

 

Ζιηθία   

p 
20-30 31-40 41-50 51 θαη άλσ 

Μ

Σ 

Σ

Α 

Μ

Σ 
ΣΑ 

Μ

Σ 

Σ

Α 

Μ

Σ 
ΣΑ 

Γηάγλσζε βαζηθψλ 

δπζθνιηψλ κάζεζεο 
4.

33 

.

7

1 

4.1

5 
.94 

4.

0

5 

1.

1

2 

3.

8

1 

1.21 
0.56

7 

Δληφπηζε ηεο ζηάζεο ησλ 

καζεηψλ γηα θαιχηεξε ιχζε  

ησλ πξνβιεκάησλ 

4.

00 

1

.

0

0 

3.7

6 

1.1

2 

3.

8

8 

.9

8 

3.

8

1 

.98 
0.91

8 

Καζνξηζκφο θαηάιιεισλ 

θξηηεξίσλ επίδνζεο 3.

56 

1

.

2

4 

3.5

8 

1.0

9 

3.

4

6 

1.

0

3 

3.

8

1 

1.03 
0.69

1 

Πξνψζεζε απηναμηνιφγεζεο 

καζεηψλ 
3.

33 

.

8

7 

3.7

9 

1.2

9 

3.

9

8 

1.

2

1 

3.

8

1 

1.03 
0.52

5 

Πξνζσπηθή επηθνηλσλία 

θαζεγεηή θαη καζεηή 
4.

11 

.

9

3 

3.7

9 

1.3

9 

3.

9

0 

1.

3

7 

3.

8

1 

1.40 
0.92

6 

Δπηινγή εθπαηδεπηηθψλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο κε 

2.

33 

1

.

2.5

8 

1.5

0 

2.

4

1.

4

2.

1
1.11 

0.74

8 
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επίθεληξν  ηνλ εθπαηδεπηή 4

1 

1 8 4 

Δπηινγή εθπαηδεπηηθψλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο κε 

επίθεληξν  ηνλ καζεηή 

4.

56 

.

7

3 

4.1

5 

1.1

2 

4.

2

2 

1.

2

1 

4.

1

4 

1.06 
0.79

6 

Πξνζδηνξηζκφο 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία   ηεο κάζεζεο 

3.

56 

1

.

2

4 

3.9

4 

1.1

7 

3.

8

8 

1.

0

5 

3.

4

3 

1.43 
0.39

3 

πλεξγαζία κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ   ησλ 

δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

3.

78 

.

8

3 

3.7

6 

1.2

3 

3.

8

0 

1.

0

3 

3.

3

8 

1.36 
0.56

0 

Αμηνιφγεζε κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο 
3.

56 

.

8

8 

3.7

6 

1.1

2 

3.

8

5 

1.

0

4 

3.

8

0 

1.11 
0.89

3 

Δλζάξξπλζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 

4.

11 

.

7

8 

4.2

1 
.93 

4.

1

5 

1.

0

4 

3.

6

2 

1.32 
0.20

3 

πιινγή θαη επεμεξγαζία 

πιηθνχ γηα εμαηνκηθεπκέλε 

εξγαζία 

3.

00 

1

.

3

2 

3.6

4 

1.3

2 

3.

6

3 

.9

2 

3.

4

8 

1.33 
0.49

0 

Πξνζαξκνγή δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ ζηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ εθπαηδεπηή 

2.

67 

1

.

5

8 

3.3

3 

1.4

9 

3.

3

7 

1.

0

4 

2.

8

1 

1.44 
0.24

5 

Δθαξκνγή θαη επίβιεςε 

εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο 
3.

00 

.

8

7 

3.6

4 

1.0

8 

3.

6

1 

.9

2 

3.

5

2 

1.12 
0.38

9 

Δλίζρπζε νκαδηθήο 

ζπδήηεζεο 
4.

67 

.

5

0 

4.2

1 

1.1

1 

4.

2

7 

1.

1

0 

4.

1

4 

1.11 
0.65

5 
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Υξήζε θαηάιιεισλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ 

δηδαζθαιίαο 

4.

33 

.

8

7 

4.0

3 

1.1

3 

3.

9

5 

1.

2

8 

3.

7

6 

1.37 
0.68

7 

Οινθιεξσκέλε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ θαη ελεκέξσζε 

πξνο ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο 

3.

78 

1

.

0

9 

3.8

8 

1.1

9 

3.

7

3 

1.

2

5 

3.

5

7 

1.40 
0.85

1 

Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

θιίκαηνο ζηελ ηάμε  γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηδαζθαιίαο 

4.

67 

.

5

0 

4.3

3 
.82 

4.

0

2 

1.

3

7 

4.

1

4 

1.20 
0.38

8 

Δπνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηεο 

αμηνιφγεζεο γηα ηελ 

επαλαηξνθνδφηεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

3.

56 

.

7

3 

4.0

0 

1.2

2 

4.

0

2 

1.

1

3 

4.

0

0 

1.18 
0.72

8 

Αλάπηπμε 

ζπκβνπιεπηηθνχ/εκςπρσηηθν

χ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή πξνο 

ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο 

4.

44 

.

7

3 

4.2

7 
.98 

4.

0

7 

1.

1

0 

4.

0

5 

1.24 
0.68

3 

Παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνλ 

εθπαηδεπηή απφ θάπνηνλ  

εηδηθφ ζε πεξίπησζε 

παξνπζίαο δπζθνιηψλ 

4.

33 

.

8

7 

4.1

3 

1.0

4 

3.

9

3 

.9

8 

3.

9

0 

1.09 
0.61

3 

Αλάπηπμε απηναμηνιφγεζεο 

θαη επαλαηξνθνδφηεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηή 

4.

33 

.

8

7 

4.2

4 
.97 

3.

9

0 

1.

0

7 

3.

7

6 

1.26 
0.27

3 

Απνδνρή ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ 
4.

22 

.

9

7 

3.5

5 

1.3

5 

3.

5

4 

1.

4

2 

3.

7

6 

1.55 
0.55

2 

Αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εθπαηδεπηή 

4.

78 

.

4

4 

3.9

4 

1.3

4 

4.

0

5 

1.

3

2 

3.

9

0 

1.37 
0.34

5 

Τπνβνήζεζε ηνπ καζεηή γηα 

αλαγλψξηζε ηεο  

4.

22 

.

9

3.7

6 

1.2

0 

3.

9

1.

0

3.

8
1.46 

0.74

2 
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πξνζσπηθφηεηάο ηνπ 7 5 5 6 

Βνήζεηα πξνο ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο γηα 

αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ηνπο 

4.

11 

.

7

8 

4.0

0 

1.2

5 

3.

9

8 

1.

0

7 

3.

9

0 

1.26 
0.97

5 

Αλάπηπμε ππεπζπλφηεηαο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 
4.

33 

.

7

1 

4.0

0 

1.1

5 

3.

9

0 

1.

2

0 

3.

7

1 

1.31 
0.59

3 

Αλάπηπμε αμηψλ θαη ζσζηψλ 

ηχπσλ ζπκπεξηθνξάο 
4.

33 

.

8

7 

3.9

7 

1.1

0 

3.

9

3 

1.

3

5 

3.

9

5 

1.24 
0.83

8 

Δλίζρπζε ηνπ καζεηή γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 
3.

89 

.

7

8 

4.1

6 
.95 

3.

9

5 

1.

2

2 

4.

0

0 

1.18 
0.85

4 

Δλίζρπζε ηνπ καζεηή γηα 

απηναμηνιφγεζε 3.

67 

1

.

0

0 

4.1

3 

1.1

3 

3.

9

3 

1.

0

6 

4.

0

0 

1.14 
0.70

5 

Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

3.

87 

.

6

2 

3.8

1 
.87 

3.

8

7 

.7

9 

3.

8

1 

.86 
0.99

0 

Πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

δηδαζθαιίαο 
3.

44 

.

6

3 

3.6

7 
.65 

3.

6

6 

.7

3 

3.

3

2 

.94 
0.29

3 

Γηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 
4.

00 

.

4

2 

4.0

2 
.86 

3.

9

3 

.9

7 

3.

8

6 

.99 
0.93

4 

Δπηθνηλσλία θαη 

αιιειεπίδξαζε ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν 

4.

39 

.

7

0 

4.1

9 
.85 

4.

0

0 

.9

4 

3.

9

8 

1.03 
0.56

4 

Αλάπηπμε πξνζσπηθψλ 

ηθαλνηήησλ εθπαηδεπηή 

4.

44 

.

6

3.9

1 

1.0

4 

3.

8

1.

1

3.

8
1.28 

0.47

7 
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2 3 3 1 

Αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ 

4.

09 

.

5

7 

3.9

6 
.91 

3.

9

5 

.9

9 

3.

9

0 

1.14 
0.97

1 

 

8.3.3 Απνηειέζκαηα σο πξνο ηα έηε εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο ελδερφκελεο δηαθνξνπνίεζεο ζηηο απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηηο 

επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο , ζηελ πεξίπησζε πνπ ινγίδνληαη ηα έηε εθπαηδεπηηθήο 

εκπεηξίαο. Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ κε έιεγρν ANOVA δελ 

εληνπίζηεθαλ 4 ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο.  

Αξρηθά, εληνπίζηεθε φηη νη εθπαηδεπηέο κε εκπεηξία απφ 0 έσο 5 έηε 

(ΜΣ=4.18, ΣΑ=0.80) θαη νη εθπαηδεπηέο κε εκπεηξία απφ 6 έσο 10 έηε (ΜΣ=3.95, 

ΣΑ=1.05) πηζηεχνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη είλαη αλαγθαία ε επηκφξθσζε γηα ηελ 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ  ησλ δηδαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (p=0.016<0.05) ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηέο κε εκπεηξία απφ 

11 έσο 15 έηε (ΜΣ=3.21, ΣΑ=1.03) θαη ηνπο εθπαηδεπηέο κε εκπεηξία άλσ ησλ 16 

εηψλ  (ΜΣ=3.63, ΣΑ=1.36). 

 Αληίζηνηρα, νη εθπαηδεπηέο κε εκπεηξία απφ 0 έσο 5 έηε (ΜΣ=4.50, ΣΑ=0.80) 

θαη νη εθπαηδεπηέο κε εκπεηξία απφ 6 έσο 10 έηε (ΜΣ=4.14, ΣΑ=1.04) 

αληηιακβάλνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη είλαη αλαγθαία ε επηκφξθσζε γηα ρξήζε 

θαηάιιεισλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ δηδαζθαιίαο δξαζηεξηνηήησλ (p=0.029<0.05) 

ζπγγθξηηηθάλ κε ηνπο εθπαηδεπηέο κε εκπεηξία απφ 11 έσο 15 έηε (ΜΣ=3.50, 

ΣΑ=1.23) θαη ηνπο εθπαηδεπηέο κε εκπεηξία άλσ ησλ 16 εηψλ  (ΜΣ=3.91, ΣΑ=1.42). 

Έπεηηα, νη εθπαηδεπηέο κε εκπεηξία απφ 0 έσο 5 έηε (ΜΣ=4.45, ΣΑ=0.74) θαη 

νη εθπαηδεπηέο κε εκπεηξία απφ 6 έσο 10 έηε (ΜΣ=4.23, ΣΑ=0.87) ηνπνζεηνχλ 

πςειφηεξα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο γηα ηελ αλάπηπμε απηναμηνιφγεζεο 

θαη επαλαηξνθνδφηεζεο ηνπ εθπαηδεπηή (p=0.046<0.05) αλαιηγηθάκε ηνπο 

εθπαηδεπηέο κε εκπεηξία απφ 11 έσο 15 έηε (ΜΣ=3.68, ΣΑ=1.22) θαη ηνπο 

εθπαηδεπηέο κε εκπεηξία άλσ ησλ 16 εηψλ  (ΜΣ=3.88, ΣΑ=1.28).  

Σέινο  νη εθπαηδεπηέο κε εκπεηξία απφ 0 έσο 5 έηε (ΜΣ=4.50, ΣΑ=0.67) θαη 

νη εθπαηδεπηέο κε εκπεηξία απφ 6 έσο 10 έηε (ΜΣ=4.59, ΣΑ=1.18)θξίλνπλ πην 

αλαγθαία ηελ αλάπηπμε ππεπζπλφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (p=0.027<0.05) ζε 
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ζχγθξηζε κε ηνπο εθπαηδεπηέο κε εκπεηξία απφ 11 έσο 15 έηε (ΜΣ=3.64, ΣΑ=1.19) 

θαη ηνπο εθπαηδεπηέο κε εκπεηξία άλσ ησλ 16 εηψλ  (ΜΣ=4.03, ΣΑ=1.28). 

 

Πίλαθαο 16:  πγθξίζεηο σο πξνο ηα έηε δηδαθηηθήο εκπεηξίαο 

 

Γηδαθηηθή εκπεηξία   

p 
0-5 6-10 11-15 16 θαη άλσ 

Μ

Σ 

Σ

Α 

Μ

Σ 
ΣΑ 

Μ

Σ 

Σ

Α 

Μ

Σ 
ΣΑ 

Γηάγλσζε βαζηθψλ 

δπζθνιηψλ κάζεζεο 
4.

14 

.

9

9 

4.1

4 
.89 

4.

0

0 

1.

0

9 

4.

0

0 

1.19 
0.93

6 

Δληφπηζε ηεο ζηάζεο ησλ 

καζεηψλ γηα θαιχηεξε ιχζε  

ησλ πξνβιεκάησλ 

4.

00 

1

.

0

2 

3.8

2 
.96 

3.

6

4 

1.

0

6 

3.

9

1 

1.03 
0.63

3 

Καζνξηζκφο θαηάιιεισλ 

θξηηεξίσλ επίδνζεο 3.

55 

1

.

1

8 

3.4

1 
.96 

3.

6

4 

1.

1

0 

3.

6

6 

1.04 
0.83

9 

Πξνψζεζε απηναμηνιφγεζεο 

καζεηψλ 
3.

95 

.

9

0 

3.9

1 

1.1

1 

3.

5

4 

1.

5

0 

3.

9

4 

1.06 
0.50

9 

Πξνζσπηθή επηθνηλσλία 

θαζεγεηή θαη καζεηή 4.

00 

1

.

2

0 

4.2

7 

1.0

8 

3.

3

7 

1.

5

2 

3.

9

1 

1.35 
0.10

0 

Δπηινγή εθπαηδεπηηθψλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο κε 

επίθεληξν  ηνλ εθπαηδεπηή 

2.

50 

1

.

4

4 

2.5

9 

1.5

6 

2.

3

9 

1.

4

5 

2.

2

2 

1.26 
0.79

4 

Δπηινγή εθπαηδεπηηθψλ 

κεζφδσλ δηδαζθαιίαο κε 

4.

50 

.

7

4.2

7 

1.1

2 

3.

8

1.

2

4.

2
1.14 

0.21

2 
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επίθεληξν  ηνλ καζεηή 4 6 7 8 

Πξνζδηνξηζκφο 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαηά 

ηε δηαδηθαζία   ηεο κάζεζεο 

3.

95 

1

.

0

0 

3.9

5 

1.1

3 

3.

5

4 

1.

1

7 

3.

7

5 

1.37 
0.54

9 

πλεξγαζία κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ   ησλ 

δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

4.

18 

.

8

0 

3.9

5 

1.0

5 

3.

2

1 

1.

0

3 

3.

6

3 

1.36 
0.01

6* 

Αμηνιφγεζε κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο 
3.

77 

.

8

7 

3.9

1 

1.0

6 

3.

5

7 

1.

2

0 

3.

9

0 

1.04 
0.61

1 

Δλζάξξπλζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 

4.

23 

.

6

9 

3.8

6 

1.2

8 

4.

1

4 

.8

5 

4.

0

0 

1.27 
0.67

1 

πιινγή θαη επεμεξγαζία 

πιηθνχ γηα εμαηνκηθεπκέλε 

εξγαζία 

3.

36 

1

.

4

0 

3.7

3 
.98 

3.

4

3 

1.

1

4 

3.

6

6 

1.18 
0.66

1 

Πξνζαξκνγή δηδαθηηθψλ 

κεζφδσλ ζηηο δπλαηφηεηεο 

ηνπ εθπαηδεπηή 

3.

32 

1

.

3

6 

2.9

5 

1.5

3 

3.

2

1 

1.

2

3 

3.

2

2 

1.31 
0.82

8 

Δθαξκνγή θαη επίβιεςε 

εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο 3.

59 

1

.

0

1 

3.3

2 

1.0

9 

3.

5

0 

1.

0

0 

3.

7

2 

.99 
0.54

9 

Δλίζρπζε νκαδηθήο 

ζπδήηεζεο 
4.

73 

.

5

5 

4.3

2 
.99 

3.

8

9 

1.

2

9 

4.

2

2 

1.07 
0.05

9 

Υξήζε θαηάιιεισλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ 

δηδαζθαιίαο 

4.

50 

.

8

0 

4.1

4 

1.0

4 

3.

5

0 

1.

2

3 

3.

9

1 

1.42 
0.02

9* 
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Οινθιεξσκέλε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ θαη ελεκέξσζε 

πξνο ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο 

4.

14 

.

9

4 

3.9

5 

1.0

5 

3.

3

9 

1.

3

1 

3.

6

6 

1.41 
0.15

3 

Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

θιίκαηνο ζηελ ηάμε  γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηδαζθαιίαο 

4.

59 

.

6

7 

4.2

3 
.87 

3.

8

6 

1.

3

5 

4.

2

2 

1.26 
0.15

3 

Δπνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηεο 

αμηνιφγεζεο γηα ηελ 

επαλαηξνθνδφηεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

4.

00 

.

7

6 

4.0

5 

1.2

1 

3.

8

2 

1.

3

3 

4.

0

3 

1.15 
0.88

0 

Αλάπηπμε 

ζπκβνπιεπηηθνχ/εκςπρσηηθν

χ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηή πξνο 

ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο 

4.

32 

.

7

8 

4.1

4 
.99 

3.

9

3 

1.

2

5 

4.

2

8 

1.11 
0.52

9 

Παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνλ 

εθπαηδεπηή απφ θάπνηνλ  

εηδηθφ ζε πεξίπησζε 

παξνπζίαο δπζθνιηψλ 

4.

27 

.

7

7 

3.8

1 

1.1

7 

4.

0

4 

1.

0

4 

3.

9

7 

1.03 
0.50

3 

Αλάπηπμε απηναμηνιφγεζεο 

θαη επαλαηξνθνδφηεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηή 

4.

45 

.

7

4 

4.2

3 
.87 

3.

6

8 

1.

2

2 

3.

8

8 

1.16 
0.04

6* 

Απνδνρή ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ 4.

00 

1

.

0

7 

3.6

4 

1.5

3 

3.

2

9 

1.

3

8 

3.

7

2 

1.46 
0.33

5 

Αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

εθπαηδεπηή 

4.

55 

.

7

4 

3.9

5 

1.2

5 

3.

6

8 

1.

4

9 

4.

0

9 

1.38 
0.12

7 

Τπνβνήζεζε ηνπ καζεηή γηα 

αλαγλψξηζε ηεο  

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ 

4.

23 

.

8

7 

3.7

3 

1.2

4 

3.

5

4 

1.

1

7 

4.

0

9 

1.25 
0.12

3 

Βνήζεηα πξνο ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο γηα 

4.

27 

.

8

3.9

5 

1.2

0 

3.

6

1.

1

4.

0
1.19 

0.31

1 
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αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ 

θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ 

ηνπο 

8 8 9 6 

Αλάπηπμε ππεπζπλφηεηαο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 
4.

50 

.

6

7 

4.5

9 

1.1

8 

3.

6

4 

1.

1

9 

4.

0

3 

1.28 
0.02

7* 

Αλάπηπμε αμηψλ θαη ζσζηψλ 

ηχπσλ ζπκπεξηθνξάο 
4.

27 

.

9

4 

3.9

1 

1.1

1 

3.

6

4 

1.

3

9 

4.

1

3 

1.24 
0.26

1 

Δλίζρπζε ηνπ καζεηή γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 
4.

29 

.

7

8 

3.8

6 

1.1

3 

3.

7

5 

1.

1

7 

4.

1

9 

1.15 
0.24

8 

Δλίζρπζε ηνπ καζεηή γηα 

απηναμηνιφγεζε 4.

05 

1

.

0

9 

4.1

4 
.99 

3.

5

2 

1.

1

6 

4.

2

2 

1.01 
0.07

0 

Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

3.

93 

.

7

3 

3.9

1 
.60 

3.

6

7 

.9

5 

3.

8

6 

.87 
0.67

0 

Πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

δηδαζθαιίαο 
3.

73 

.

6

4 

3.6

5 
.61 

3.

4

2 

.7

2 

3.

5

7 

.92 
0.50

7 

Γηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 
4.

26 

.

5

5 

4.0

0 
.76 

3.

6

6 

1.

0

5 

3.

9

6 

.98 
0.13

2 

Δπηθνηλσλία θαη 

αιιειεπίδξαζε ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν 

4.

30 

.

6

7 

3.9

5 
.91 

3.

9

8 

1.

0

6 

4.

1

3 

.92 
0.56

9 

Αλάπηπμε πξνζσπηθψλ 

ηθαλνηήησλ εθπαηδεπηή 
4.

33 

.

6

7 

3.9

4 
.96 

3.

5

5 

1.

2

6 

3.

9

0 

1.21 
0.09

5 

Αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

4.

26 

.

6

3.8

8 
.88 

3.

5

1.

0

4.

1
1.06 

0.06

4 
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εθπαηδεπνκέλνπ 3 9 3 2 

 

8.3.4 Απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή ζρέζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηηο ελδερφκελεο δηαθνξνπνίεζεο ζηηο απφςεηο ησλ εξσηεζέλησλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ινγίδεηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο ζρέζε. Καηά ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ 

κε έιεγρν ANOVA παξαηεξήζεθε ζπλνιηθά 1 ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά. 

κεηαμχ ησλ κφληκσλ θαη ησλ σξνκηζζίσλ εθπαηδεπηηθψλ. πγθεθξηκέλα, εληνπίζηεθε 

φηη νη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηέο (ΜΣ=4.25, ΣΑ=0.92) αλαγλσξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν 

ηελ αλαγθαηφηεηαηεο επηκφξθσζεο γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε (p=0.030<0.05) αλαιηγηθά κε ηνπο κφληκνπο εθπαηδεπηέο 

(ΜΣ=3.79, ΣΑ=1.19).  

 

Πίλαθαο 17:  πγθξίζεηο σο πξνο ηε ζρέζε εξγαζίαο 

 

ρέζε εξγαζίαο 

p 
Μφληκνο Ωξνκίζζηνο 

Μ

Σ 
ΣΑ 

Μ

Σ 
ΣΑ 

Γηάγλσζε βαζηθψλ δπζθνιηψλ κάζεζεο 4.

00 
1.05 

4.1

0 
1.06 0.640 

Δληφπηζε ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ γηα 

θαιχηεξε ιχζε  ησλ πξνβιεκάησλ 

3.

88 
.98 

3.8

0 
1.05 0.693 

Καζνξηζκφο θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ 

επίδνζεο 

3.

53 
1.10 

3.6

1 
1.04 0.736 

Πξνψζεζε απηναμηνιφγεζεο καζεηψλ 3.

65 
1.23 

3.9

5 
1.13 0.205 

Πξνζσπηθή επηθνηλσλία θαζεγεηή θαη 

καζεηή 

3.

79 
1.32 

3.9

2 
1.36 0.639 

Δπηινγή εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο κε επίθεληξν  ηνλ 

εθπαηδεπηή 

2.

30 
1.28 

2.4

8 
1.49 0.538 
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Δπηινγή εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο κε επίθεληξν  ηνλ καζεηή 

4.

14 
1.21 

4.2

6 
1.05 0.582 

Πξνζδηνξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ 

θαηά ηε δηαδηθαζία   ηεο κάζεζεο 

3.

65 
1.25 

3.8

7 
1.15 0.361 

πλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ   ησλ 

δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

3.

44 
1.31 

3.8

9 
.98 0.052 

Αμηνιφγεζε κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 3.

69 
1.14 

3.8

5 
1.00 0.446 

Δλζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 

3.

79 
1.19 

4.2

5 
.92 

0.030

* 

πιινγή θαη επεμεξγαζία πιηθνχ γηα 

εμαηνκηθεπκέλε εξγαζία 

3.

40 
1.22 

3.6

6 
1.14 0.267 

Πξνζαξκνγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή 

3.

12 
1.22 

3.2

3 
1.42 0.672 

Δθαξκνγή θαη επίβιεςε 

εμαηνκηθεπκέλεο δηδαζθαιίαο 

3.

58 
.91 

3.5

2 
1.09 0.780 

Δλίζρπζε νκαδηθήο ζπδήηεζεο 4.

21 
1.10 

4.3

0 
1.04 0.687 

Υξήζε θαηάιιεισλ νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ δηδαζθαιίαο 

3.

79 
1.37 

4.1

0 
1.09 0.206 

Οινθιεξσκέλε παξνρή πιεξνθνξηψλ 

θαη ελεκέξσζε πξνο ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο 

3.

47 
1.39 

3.9

5 
1.09 0.068 

Γεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο ζηελ 

ηάμε  γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο 

δηδαζθαιίαο 

4.

16 
1.19 

4.2

3 
1.09 0.768 

Δπνηθνδνκεηηθή ρξήζε ηεο 

αμηνιφγεζεο γηα ηελ 

επαλαηξνθνδφηεζε ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

3.

91 
1.27 

4.0

2 
1.04 0.631 

Αλάπηπμε 

ζπκβνπιεπηηθνχ/εκςπρσηηθνχ ξφινπ 

4.

16 
1.11 

4.1

6 
1.04 0.996 
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ηνπ εθπαηδεπηή πξνο ηνπο 

εθπαηδεπνκέλνπο 

Παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνλ εθπαηδεπηή 

απφ θάπνηνλ  εηδηθφ ζε πεξίπησζε 

παξνπζίαο δπζθνιηψλ 

4.

09 
.97 

3.9

7 
1.04 0.534 

Αλάπηπμε απηναμηνιφγεζεο θαη 

επαλαηξνθνδφηεζεο ηνπ εθπαηδεπηή 

3.

79 
1.12 

4.1

8 
1.01 0.067 

Απνδνρή ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ 3.

58 
1.45 

3.6

9 
1.35 0.700 

Αλάπηπμε ηεο ελζπλαίζζεζεο απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηή 

4.

05 
1.33 

4.0

5 
1.28 0.992 

Τπνβνήζεζε ηνπ καζεηή γηα 

αλαγλψξηζε ηεο  πξνζσπηθφηεηάο ηνπ 

3.

93 
1.32 

3.8

7 
1.07 0.794 

Βνήζεηα πξνο ηνπο εθπαηδεπνκέλνπο γηα 

αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ θνηλσληθψλ 

ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο 

4.

02 
1.26 

3.9

5 
1.05 0.749 

Αλάπηπμε ππεπζπλφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ 

3.

91 
1.32 

3.9

5 
1.06 0.852 

Αλάπηπμε αμηψλ θαη ζσζηψλ ηχπσλ 

ζπκπεξηθνξάο 

4.

00 
1.36 

3.9

7 
1.09 0.892 

Δλίζρπζε ηνπ καζεηή γηα 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε 

4.

05 
1.25 

4.0

0 
.97 0.833 

Δλίζρπζε ηνπ καζεηή γηα 

απηναμηνιφγεζε 

4.

02 
1.08 

3.9

5 
1.10 0.737 

Δθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ 

3.

77 
.86 

3.8

8 
.78 0.490 

Πξνγξακκαηηζκφο ηεο δηδαζθαιίαο 3.

43 
.82 

3.6

8 
.68 0.088 

Γηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο 3.

85 
.99 

4.0

2 
.83 0.353 

Δπηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν 

4.

13 
.93 

4.0

6 
.90 0.368 

Αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ 3. 1.15 3.9 1.07 0.704 
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εθπαηδεπηή 81 7 

Αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπνκέλνπ 

3.

99 
1.10 

3.9

3 
.85 0.449 

 

9° Κεθάιαην : πκπεξάζκαηα ηεο  Έξεπλαο 

 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη νη εθπαηδεπηέο 

πηζηεχνπλ φηη έρνπλ πεξηζζφηεξεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ζηνλ ηνκέαο ηεο 

επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν ,έπεηηα ζηελ αλάπηπμεο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, αθνινπζεί ν ηνκέαο ηεο δηεμαγσγήο ηεο 

δηδαζθαιίαο, έπεηαη ε αλάπηπμε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ,  έπεηηα νη εθπαηδεπηέο 

αλαγλσξίδνπλ ηνλ ηνκέα πνπ αθνξά ηελ εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ θαη ηέινο, ηνλ άμνλα πνπ αθνξά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφο ηεο 

δηδαζθαιίαο. 

Αξρηθά, ζε φηη αθνξά  ηελ εθηίκεζε ησλ εθπαηδεπηψλ γηα ηελ επηκφξθσζή 

ηνπο ζηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπηψλ κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, νη εθπαηδεπηέο δήισζαλ 

ζε κεγάιν πνζνζηφ φηη είλαη εμαηξεηηθά κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηνπο ίδηνπο λα 

εθπαηδεπηνχλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ ή εκςπρσηηθφ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηή πξνο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ελψ ζεκαληηθφ επίζεο ζεσξνχλ λα ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα παξνρήο βνήζεηαο απφ εηδηθνχο πξνο ηνπο εθπαηδεπηέο ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ ππάξρνπλ δπζθνιίεο. 

ηε ζπλέρεηα, ζρεηηθά κε ηνλ άμνλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ έρεη λα θάλεη 

κε ηελ αλάγθε εθπαίδεπζεο πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπνκέλνπ θαη θαιχπηεηαη απφ ηηο πξνηάζεηο 25 έσο 30 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, πξνθχπηεη ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηψλ λα 

επηκνξθσζνχλ ζε αληηθείκελα πνπ έρνπλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε ηελ ελίζρπζε 

ηεο αλάπηπμεο δεκηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, κε ηελ 

ππνβνήζεζε πξνο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα αλαγλσξίζνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο 

θαη λα αλαπηχμνπλ ππεπζπλφηεηα, αμίεο θαη ζσζηά πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. 

Δλδηαθέξνλ επίζεο, έρεη φηη νη εθπαηδεπηέο επηζπκνχλ λα θαηαξηηζηνχλ ζε δεηήκαηα 
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πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηνπ καζεηή γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε αιιά θαη γηα 

απηναμηνιφγεζε. 

ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ δηεμαγσγή ηεο δηδαζθαιίαο, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη έρεη απφιπηε επηκνξθσηηθή ζεκαζία γηα 

ηνπο ίδηνπο λα εθπαηδεπηνχλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο νκαδηθήο 

ζπδήηεζεο, ηελ δεκηνπξγία ηνπ θαηάιιεινπ θιίκαηνο κέζα ζηελ ηάμε ψζηε λα είλαη 

πην εχθνιε ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο, ζηελ ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ αιιά θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηεο αμηνιφγεζεο κε ζθνπφ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ. Δπηπιένλ, ζεσξήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηέο 

φηη είλαη ζεκαληηθή θαη ε εθπαίδεπζε ζην δήηεκα ηεο παξνρήο πιεξνθνξηψλ θαη ηεο 

ελεκέξσζεο πξνο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, ελψ  ιηγφηεξν, φρη φκσο ζε αζήκαλην 

βαζκφ,  θαίλεηαη λα ελδηαθέξνληαη νη εθπαηδεπηέο γηα ηελ εθαξκνγή εμαηνκηθεπκέλεο 

δηδαζθαιίαο.  

Έπεηηα, αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ηεο αλάπηπμεο ησλ πξνζσπηθψλ 

ηθαλνηήησλ ηνπ εθπαηδεπηή,  νη  εθπαηδεπηέο ζε έλα εμαηξεηηθά κεγάιν πνζνζηφ 

έδσζαλ έκθαζε ζηελ επηκφξθσζε ζην αληηθείκελν ηεο αλάπηπμεο ηεο 

ελζπλαίζζεζεο ηνπο πξνο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. Δπηπιένλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ 

έξεπλα, νη εθπαηδεπηέο επηζπκνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζε δεηήκαηα απηναμηνιφγεζεο 

θαη επαλαηξνθνδφηεζεο ηνπο θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ εθπαηδεπηψλ ζεψξεζε ην 

αληηθείκελν απφιπηεο ή κεγάιεο ζεκαζίαο, ελψ ιηγφηεξνη εθπαηδεπηέο επηζπκνχλ λα 

εθπαηδεπηνχλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ απνδνρή ηεο δηθήο ηνπο 

πξνζσπηθφηεηαο. 

Όζνλ αθνξά ηελ αλάγθε ησλ εθπαηδεπηψλ ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο 

λα εληζρπζνχλ κε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

δηδαζθαιίαο ηνπο. ε απηφ ην δήηεκα απαληνχλ νη πξνηάζεηο 6 έσο 13 ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη νη 

εθπαηδεπηέο δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηελ επηκφξθσζε αλαθνξηθά κε δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ ελζάξξπλζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, 

ζηελ επηινγή εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ ζην επίθεληξφ ηνπο έρνπλ ην καζεηή,  ζην 

αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο  θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Αθφκα, πιεηνλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ θξίλεη ην αληηθείκελν ηεο ζπλεξγαζία κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, κε ζθνπφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 
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κεγάιεο επηκνξθσηηθή ζεκαζίαο. Δλψ, κέζνδνη πνπ ζέηνπλ ζην επίθεληξφ ηνπο ηνλ 

εθπαηδεπηή, παξαηεξείηαη φηη δελ ζεσξνχληαη ηφζν ζεκαληηθνί απφ ηνπο 

εξσηεζέληεο. Ζ πξνζαξκνγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή 

έρεη απφιπηε ή  κεγάιε επηκνξθσηηθή ζεκαζία γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα 

πεξηπνπην ¼ ησλ εξσηεζέλησλ , ελψ ε επηκφξθσζε ζε εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο πνπ 

έρνπλ ζην επίθεληξφ ηνπο ηνλ εθπαηδεπηή ζεσξείηαη ειάρηζηεο επηκνξθσηηθήο 

ζεκαζίαο απφ έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ. 

Σέινο, ζε φηη αθνξά ηελ πεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηψλ γηα ηελ αλάγθε 

επηκφξθσζήο ηνπο  ζηνλ ηνκέα ηεο εθηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε πσο ππάξρεη 

απφιπηε επηκνξθσηηθή ζεκαζία λα εθπαηδεπηεί πάλσ ζε δεηήκαηα αθνξνχλ ηελ 

δηάγλσζε βαζηθψλ δπζθνιηψλ κάζεζεο, έκθαζε επίζεο δίλεηαη ζε δεηήκαηα πνπ 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία ηνπ θαζεγεηή κε ηνλ καζεηή, 

παξάιιεια ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε πξνψζεζε ηεο απηναμηνιφγεζεο ησλ 

καζεηψλ. Μεγάιν πνζνζηφ ησλ εθπαηδεπηψλ δήισζε φηη επηζπκεί λα θαηαξηηζηεί ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζηάζεο ησλ καζεηψλ γηα θαιχηεξε ιχζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, ελψ ν ν ηνκέαο ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ θαηάιιεισλ θξηηεξίσλ  έρεη  

κεγάιε ή απφιπηε επηκνξθσηηθή ζεκαζία γηα ηνπο  κηζνχο πεξίπνπ εθπαηδεπηέο. 

Ωο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν  πνπ νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, φπσο ην 

θχιν, ε ειηθία, ε ζρέζε εξγαζία θαη ε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία  κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ηηο εθηηκήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο.  

Γίλεηαη εκθαλέο, απφ ηα απνηειέζκαηα  ηεο έξεπλαο, φηη παξάγνληεο φπσο ην θχιν 

θαη ε ειηθία δελ θαίλεηαη λα έρνπλ ελεξγφ  ξφιν ζηε δηακφξθσζε ησλ εθηηκήζεσλ 

ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ πνπ εξγάδνληαη ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο . Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, πξνέθπςε φηη θαζεγεηέο κε κηθξνηεξε εκπεηξία αλαγλσξίδνπλ  

κεγαιπηεξνβαζκν αλαγθαηφηεηαο επηκφξθσζήο ηνπο ζε θάπνηνπο ηνκείο,  έγηλε 

αληηιεπηφ φηη νη εθπαηδεπηέο κε εκπεηξία απφ 0 έσο 5 έηε θαη νη εθπαηδεπηέο κε 

εκπεηξία απφ 6 έσο 10 αλαγλσξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη είλαη αλαγθαία ε 

επηκφξθσζε ζηελ ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ  

ησλ δηδαθηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ , αθφκα αλαγλσξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη 

είλαη αλαγθαία ε επηκφξθσζε ζηε ρξήζε θαηάιιεισλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ 

δηδαζθαιίαο δξαζηεξηνηήησλ, επηπιένλ αληηιακβάλνληαη  ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη 

είλαη αλαγθαία ε επηκφξθσζε γηα ηελ αλάπηπμε απηναμηνιφγεζεο θαη 

επαλαηξνθνδφηεζεο ηνπ εθπαηδεπηή , αλαγλσξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηη είλαη 
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αλαγθαία ε  θαηάξηηζε ζε ζέκαηα αλάπηπμεο ηεο ππεπζπλφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ. Παξάιιεια θαη ε ζρέζε εξγαζίαο θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηψλ,θαζψο  νη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηέο  πηζηεχνπλ ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ  φηη  είλαη απαξαίηεην  λα εθπαηδεπηνχλ πάλσ ζηνλ ηνκέα ηεο  

ελζάξξπλζεο  ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε. 

10° Κεφάλαιο: Συζήτηςη - Προτάςεισ 

 

θνπφο ηε εκπεηξηθήο  έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ είλαη ε αλάδεημε ηεο εθηίκεζεο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ πνπ 

εξγάδνληαη ζηα ρνιεία ηεο Γεχηεξεο επθαηξίαο ησλ λνκψλ Κνδάλεο, Φιψξηλαο θαη 

Θεζζαινλίθεο γηα ηηο αλάγθεο επηκφξθσζεο ηνπο. Δπίζεο,  έγηλε ε πξνζπάζεηα λα 

αλαδεηρζνχλ  νη ζεκαληηθφηεξεο απφ απηέο. Σέινο, εμεηάζηεθε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν  

δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο φπσο ην θχιιν, ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ειηθία,  ε 

ζρέζε εξγαζίαο κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ άπνςε ηνπο. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζεψξεζαλ φηη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο νη αλάγθεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

αμηνιφγεζε,ηελ αμηνιφγεζε κεζφδσλ δηδαζθαιίαο  θαη ηελ απηναμηνιφγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηή θαη ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Απηφ ην ζπκπέξαζκα  θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε 

ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ εξγάδνληαη ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο λα έρνπλ 

αλαηξνθνδφηεζε ζε φηη αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ ηνπο, ελψ νη εθηηκήζεηο 

ηνπο γηα ηελ επίδνζή ηνπο ζα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ απφ νξηζκέλα θξηηήξηα.χκθσλα 

κε ηε Γηαλλαθφπνπινπ (2013),  ε αμηνιφγεζε είλαη κία δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

πηζηνπνηείηαη φηη νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ επηηχρεη ηα επηζπκεηά καζεζηαθά 

απνηειέζκαηα ζχκθσλα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, έηζη ε απηναμηνιφγεζε 

είλαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη εθπαηδεπφκελνη απνηηκνχλ ηελ επίδνζή ηνπο θαη 

εθηηκνχλ ηελ εξγαζία ηνπο ,ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο,  κε ζηφρν ηε 

βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηνπο. ε φ,ηη αθνξά ηελ απηναμηνιφγεζε, ε ζεκαζία ηεο 

εθηηκήζεθε ζε πςειφ βαζκφ θαη απφ ηνπο εξσηεζέληεο θαη ζηελ έξεπλα ηνπ Βεξγίδε 

(2010). 

 Ο Rogers (1999: 294) (ζην Κφθθνο θαη Κνπηξνπκπά, 2010β) παξαηεξεί ηξεηο 

ιφγνπο πνπ είλαη αλαγθαία ε αμηνιφγεζε. Ο πξψηνο ιφγνο έρεη λα θάλεη κε ηε 
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βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ εθπαηδεπηψλ, γηαηί θάπνηνο πξέπεη λα πηζηεχεη ζε 

απηφ πνπ θάλεη θαη λα πηζηεχεη  φηη ην θάλεη θαιά, ψζηε λα κπνξέζεη θάπνηα ζηηγκή 

λα ην θάλεη θαιά. Ο δεχηεξνο  ιφγνο έρεη λα θάλεη κε ηελ αλαπαξαγσγή λέσλ 

ζηξαηεγηθψλ πξνηεξαηνηήησλ θαη επηινγψλ,απηφ εμππεξεηεί ηνλ εθπαηδεπηή λα 

θαζνξίζεη ηε δηδαθηηθή δηαδηθαζία θαη λα εληνπίζεη ηα ππνζηεξηθηηθά ζηνηρεία θαη ηα 

εκπφδηα.Καη ν ηξίηνο ιφγνο έρεη λα θάλεη κε ηελ θαηαλφεζε ηεο πξνφδνπ πνπ έρεη 

ζπκβεί, πξνο πνηα θαηεχζπλζε έρεη νδεγεζεί θαη κέρξη ζε πνην ζεκείν κπνξεί λα 

θηάζεη.  

πλερίδνληαο, αλάγθεο κε ηδηαίηεξε επηκνξθσηηθή ζεκαζία,ζχκθσλα κε ηηο 

απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα, είλαη θαη απηέο πνπ δείρλνπλ ηνλ 

ππνζηεξηθηηθφ θαη βνεζεηηθφ ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

Εεηήκαηα φπσο ε δηάγλσζε βαζηθψλ δπζθνιηψλ κάζεζεο, ν εληνπηζκφο ηεο ζέζεο 

ησλ καζεηψλ γηα θαιχηεξε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ, ν θαζνξηζκφο ησλ θαηάιιεισλ 

θξηηεξίσλ επίδνζεο, ε αλάπηπμε ηνπ ζπκβνπιεπηηθνχ θαη ςπρσηηθνχ ξφινπ ηνπ 

εθπαηδεπηή , ε παξνρή βνήζεηαο πξνο ηνλ εθπαηδεπηή απφ εηδηθφ ζε πεξίπησζε πνπ 

παξνπζηαζηνχλ δπζθνιίεο,  ε πξνψζεζε ηεο ελζπλαίζζεζεο, ε ππνζηήξημε ηνπ 

καζεηή ψζηε λα αλαγλσξίζεη ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπ, ε αλάπηπμε αμηψλ θαη ζσζηψλ 

ηχπσλ ζπκπεξηθνξάο θαη ππεπζπλφηεηαο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ε ελίζρπζε ηνπ 

καζεηή γηα απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε έρνπλ εθηηκεζεί  πνιχ ζεκαληηθά απφ ηνπο 

εθπαηδεπηέο. Ο ξφινο ησλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ, φπσο δηαθαίλεηαη, είλαη 

πνιπδηάζηαηνο, είλαη εκθαλέο φηη ,εθηφο απφ ην δηδαθηηθφ ηνπο έξγν, νη εθπαηδεπηέο 

δηαζέηνπλ θαη ξφινπο παηδαγσγηθνχο ζπκβνπιεπηηθνχο εκςπρσηηθφο.Δπνκέλσο 

αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα θαηαξηηζηνχλ ζηηο νινέλα απμαλφκελεο απαηηήζεηο ηνπ 

έξγνπ ηνπο, ηα ζπκπεξάζκαηα επηβεβαηψλνληαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία. 

χκθσλα κε ηνλ  Βεξγίδε (2010), νη  δεμηφηεηεο πνπ νη εθπαηδεπηέο ησλ .Γ.Δ 

ζεσξνχλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο, είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα εκςπρψλνπλ ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο, ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχζζνπλ ζεηηθή ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο θαη θαη ε δεμηφηεηα ηνπο λα εκπιέθνπλ ελεξγεηηθά ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ε παξφκνηα κνλνπάηηα νδεγήζεθε 

θαη ε  έξεπλα ησλ Γνπδήξα θ.α. (2010) , πνπ ζπκπέξαλαλ φηη νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ 

γλσζηηθφ, παηδαγσγηθφ, ςπρνθνηλσληθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν.  Δπηπιένλ, ε 

απηνθαηεπζπλφκελε κάζεζε, ζηελ νπνία επηζπκνχλ λα θαηαξηηζηνχλ νη εξσηεζέληεο 

ζηελ έξεπλά καο , θξίζεθε σο  κία απφ ηηο θαηαιιειφηεξεο ζηξαηεγηθέο εθπαίδεπζεο 
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ζηε Γηα Βίνπ Μάζεζε, θαζψο ν εθπαηδεπφκελνο απνθηά ηε λννηξνπία λα καζαίλεη 

έρνληαο σο ζηφρν ηελ πξνζσπηθή ηνπ εμέιημε θαη ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο 

(Καινγξίδε,2010).  

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ  πξνέθπςε φηη νη ζπκκεηέρνληεο 

έθξηλαλ  σο εμαηξεηηθά ζεκαληηθέο ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζπλεξγαζία, ηελ επηθνηλσλία ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

θιίκαηνο. Θέκαηα φπσο ε πξνζσπηθή επηθνηλσλία ηνπ θαζεγεηή θαη ηνπ καζεηή, ε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηδαθηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε ελίζρπζε ηεο νκαδηθήο ζπδήηεζεο, ε νινθιεξσκέλε παξνρή 

πιεξνθνξηψλ θαη ελεκέξσζε πξνο εθπαηδεπφκελνπο, ε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ 

θιίκαηνο ζηελ ηάμε, θαη ε βνήζεηα πξνο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο γηα αλάπηπμε 

δεκηνπξγηθψλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο, θαίλεηαη λα έρνπλ κεγάιε 

επηκνξθσηηθή ζεκαζία γηα ηνπο εξσηεζέληεο ζηελ έξεπλα . Πηζαλφηαηα, κία απφ ηηο 

πην ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηνπ έξγνπ ηνπ εθπαηδεπηή ελειίθσλ είλαη ε θνηλσληθή. Οη 

εθπαηδεπηέο θαηαλννχλ απηφ ηνπο ην ξφιν, γηα απηφ ηνλ ιφγν ζέηνπλ πςειά ζηφρνπο 

,φπσο ε θνηλσληθή έληαμε, ε ελζσκάησζε, ε ιεηηνπξγία ζε νκάδεο, δεκηνπξγία 

θνηλσληθνχ πεξίγπξνπ θαη ε επηθνηλσλία κέζα ζηελ ηάμε ζε έλα θιίκα θαηάιιειν γηα 

ελήιηθεο. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα ησλ Ησάλλνπ θαη Αζαλαζνχια-Ρέππα (2008), 

νη ελεξγεηηθέο θαη ζπκκεηνρηθέο ηερληθέο πξνζθέξνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ, φηαλ βέβαηα ζπλδπάδνληαη θαη κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε κάζεζε.  Παξάιιεια, νη ξφινη πνπ πηνζεηνχλ νη 

εθπαηδεπηηθνί  απνδεηθλχεηαη φηη δίλνπλ κία θνηλσληθή δηάζηαζε ζην επάγγεικά ηνπο 

θαη ηνλίδνπλ ηελ θνηλσληθή απνζηνιή ηνπ έξγνπ ηνπο (Γνπδήξαο θ.α. 2010) .ην 

ζπκπέξαζκα φηη νη εθπαηδεπηέο ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο δίλνπλ έκθαζε 

ζηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελφο εθπαηδεπηηθνχ πεξηβάιινληνο ην νπνίν είλαη 

θαηάιιειν γηα  ηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ νδεγείηαη ζηελ έξεπλα κε ηελ έξεπλα ηνπ ν 

Μαγγφπνπινο (2011).  

Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο έδσζαλ εμίζνπ κεγάιε ζεκαζία  ζηελ θαηάξηηζε 

ηνπο πάλσ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηδαζθαιίαο. ε απηή 

ηελ πεξίπησζε, ζέκαηα φπσο ε επηινγή εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ κε επίθεληξν ηνλ 

καζεηή, ε απνδνρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηή , ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 
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εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ε ρξήζε θαηάιιεισλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο είλαη θπξίσο ηα δεηήκαηα πνπ ελδηαθέξνπλ 

ηνπο εθπαηδεπηέο. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη εθπαηδεπηέο 

επηδηψθνπλ λα επηκνξθσζνχλ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηδαζθαιία θαη λα ηελ 

πξνζαξκφζνπλ ζε  κεζφδνπο νη νπνίεο έρνπλ ην επίθεληξν ηνπο  εθπαηδεπνκέλνπο ,κε 

ηελ αμηνπνίεζε θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ κέζσλ . Απφ ηελ άιιε πιεπξά , 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη φηη  ζέκαηα, φπσο ε επηινγή εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο κε επίθεληξν ηνλ εθπαηδεπηή, θαη  πξνζαξκνγή δηδαθηηθψλ κεζφδσλ ζηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηή,  είλαη νη ηνκείο πνπ εληνπίδεηαη κέηξηα ή θαη ειάρηζηε 

ζεκαζία. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ζηελ εθπαίδεπζε ελειίθσλ ν  εθπαηδεπηήο δελ 

απνηειεί ην επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο,ηελ νπνία απιά ζπληνλίδεη,  

αιιά ν εθπαηδεπφκελνο,  θαη  γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη λα δηακνξθψλεηαη ζηα δηθά 

ηνπ κέηξα θαη λα αθνινπζεί ηηο αλάγθεο ηεο επνρήο. 

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Βεξγίδε (2010) πςειφο βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο, απφ 

ηνπο εθπαηδεπηέο ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, απνδίδεηαη ζηελ πξνζαξκνγή 

θαη ζηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. ε παξφκνην ζπκπέξαζκα 

θαηαιήγεη θαη νη Βεξγίδεο θ.α. (2011),πνπ πεξηγξάθεη φηη  ηα  ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα 

ζηα νπνία ζα ήζειαλ λα επηκνξθσζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα ηνπ  αθνξνχζαλ  ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηε δηδαζθαιία. Δπηπιένλ, 

φπσο πξνθχπηεη απφ  ηελ έξεπλα ηνπ Παπαζηακάηε θ.α. (2010) ζηφρνο ηεο 

επηκφξθσζεο είλαη ε επαλαζχλδεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηηο  εθπαηδεπηηθέο θαη 

θνηλσληθέο εμειίμεηο, ε ελίζρπζε ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ ειιείςεσλ, 

εππνζηήξημε ηεο ηθαλφηεηάο  ηνπο λα  αληαπνθξίλνληαη ζηα θαζήθνληα ηνπο 

ελζσκαηψλνληαο θαηλνηνκίεο, αλαβαζκίδνληαο ην έξγν ηνποκαι ενιςχφοντασ τθν  

πρόοδο των μακθτϊν τουσ. 

Δπίζεο φπσο πξνθχπηεη ην θχιν θαη ε ειηθία ησλ εθπαηδεπηψλ δελ 

επεξεάδνπλ ζε θαλέλα βαζκφ ηε δηακφξθσζε ησλ εθηηκήζεσλ ηνπο ζε φηη αθνξά ηηο 

επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο.ε απηφ ην ζπκπέξαζκα έθηαζε θαη ε Βαζηιεηάδνπ 

(2009), ζε έξεπλα πνπ εμέηαζε παξάγνληεο φπσο ην θχιν θαη ε ειηθία, φηη δειαδή  

δελ θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηψλ ζηα 

.Γ.Δ.. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έρεη εμαρζεί  ην ζπκπέξαζκα φηη εθπαηδεπηέο κε 

ιηγφηεξα έηε εκπεηξίαο επηδηψθνπλ κε κεγαιχηεξε έκθαζε, ζε ζρέζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηέο πνπ εξγάδνληαη πεξηζζφηεξα ρξφληα, λα εθπαηδεπηνχλ ζε θάπνηνπο 
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ηνκείο ,φπσο επίζεο, θαη νη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηέο θαίλεηαη  λα δειψλνπλ φηη έρνπλ 

κεγαιχηεξεο αλάγθεο θαηάξηηζεο.  Οη δηαθνξέο απηέο κπνξεί λα νθείινληαη ζηνπο 

πνιιαπινχο ξφινπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηέο ελειίθσλ, νη νπνίνη δελ 

επεξεάδνληαη ηφζν  απφ ην θχιν θαη ηελ ειηθία ,φκσο, επεξεάδνληαη απφ ηελ 

πξνυπεξεζία θαη ηελ ζρέζε εξγαζίαο. Οη  λενεηζεξρφκελνη ζηνλ ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ,είλαη πηζαλφηεξν λα ληψζνπλ κεγαιχηεξε  αλάγθε λα 

θαηαξηηζηνχλ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ ηνπο 

αληηθεηκέλνπ. Δπίζεο, ινγηθφ είλαη, νη σξνκίζζηνη εθπαηδεπηέο, νη νπνίνη δελ έρνπλ σο 

κνλαδηθή ηνπο απαζρφιεζε ηελ εθπαίδεπζε, φπσο νη απνζπαζκέλνη εθπαηδεπηέο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, λα επηδηψθνπλ λα θαηαξηηζηνχλ 

θαηάιιεια γηα ην έξγν ηνπο απηφ. Πάλησο, ζηελ κειέηε ηεο Γνπξαλνχ (2007) 

ζρεηηθά κε ηηο απφςεηο ηνπ ΟΟΑ γηα ην λέν ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, δηαθαίλεηαη φηη 

ν ξφινο πνπ θαινχληαη λα παίμνπλ νη εθπαηδεπηηθνί είλαη ζεκαληηθφο θαη ππάξρεη 

αλάγθε γηα δηαξθή εμέιημε ησλ πξνζφλησλ θαη ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ λέσλ αιιά 

θαη ησλ παιαηφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ. 

πκπεξαζκαηηθά, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα, νη εθπαηδεπηέο πνπ 

εξγάδνληαη ζηα ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο Κνδάλεο, Φιψξηλαο θαη Θεζζαινλίθεο 

εθηηκνχλ φηη είλαη απαξαίηεην λα επηκνξθσζνχλ ζε δεηήκαηα αμηνιφγεζεο θαη 

απηναμηνιφγεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ, παξνρήο βνήζεηαο 

θαη ππνζηήξημεο ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο (εκςπρσηηθφο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή) θαη 

πξνψζεζεο ησλ θνηλσληθψλ ηνπο δεμηνηήησλ κε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ θιίκαηνο, 

παξάιιεια θαίλεηαη φηη  νη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο δελ επεξεάδνπλ αηζζεηά ηε 

δηακφξθσζε ησλ εθηηκήζεσλ ησλ εθπαηδεπηψλ. Σα ζπκπεξάζκαηα απηά 

επηβεβαηψλνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία. Ο Βεξγίδεο(2010)  θαηαιήγεη φηη ε 

εμεηδίθεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, γηα λα κπνξνχλ 

λα αληαπνθξηζνχλ ζην ξφιν ηνπο, απαηηεί γλψζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ, 

δειαδή γλψζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηερληθψλ θαη ησλ ζεσξηψλ, παηδαγσγηθέο γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο, γλψζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ κέζσλ θαη κεζφδσλ, 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο γλψζεηο. Ο Βεξγίδεο ζπκπεξαίλεη  φηη ν ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηα ζρνιεία δεχηεξεο επθαηξίαο είλαη λα νξγαλψλεη θαη λα κεηαδίδεη 

γλψζεηο, λα ζπληνλίδεη θαη λα εκςπρψλεη ηελ νκάδα  θαη λα έρεη ηθαλφηεηεο 

αληηκεηψπηζεο ζπγθξνπζηαθψλ θαηαζηάζεσλ.  Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Γνπδήξα 

(2010) ,νη Έιιελεο εθπαηδεπηηθνί απνδέρνληαη σο βαζηθφ άμνλα ηνπ ξφινπ ηνπο ηελ 
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ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ ζηελ πηνζέηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ κε 

ηελ ελίζρπζε ηεο λνεηηθήο θνηλσληθήο, εζηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο θαη ςπρνζσκαηηθήο 

αλάπηπμεο ηνπο, ελψ σο ζεκαληηθή δηάζηαζε ηνπ ξφινπ ηνπο,νξίδνπλ ηελ αλάπηπμε 

ηεο ελζπλαίζζεζήο ηνπο. ηελ έξεπλα ηνπ Γηαβξηκίδε (2010), πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο 

αλάγθεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, παξαηεξείηαη  φηη θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί 

ελδηαθεξφηαλ πεξηζζφηεξν γηα επηκφξθσζε ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν, δειαδή, 

ζηελ  απφθηεζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη επαγγεικαηηθψλ θηλήηξσλ, φκσο, κία άιιε 

κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ επηζπκνχζαλ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα παηδαγσγηθήο, 

δηδαθηηθήο, κεζνδνινγίαο, έξεπλαο νξγαλσζηαθψλ ηθαλνηήησλ θαη αμηνιφγεζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. Άιισζηε, ε κειέηε ησλ Alzira,Josje θαη  Oleg (2016) 

θαηαδεηθλχεη φηη νη εθπαηδεπηηθνί ελειίθσλ έρνπλ δπλαηφηεηεο θαη ελδηαθέξνληαη λα 

βειηηψζνπλ ην έξγν ηνπο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο επαγγεικαηνπνίεζεο, εζηηάδνληαο 

ζηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο, ηεο βειηίσζεο θαη ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ηνπο. 

Ζ παξνχζα έξεπλα ζα κπνξνχζε λα δψζεη ην έλαπζκα γηα έξεπλεο πνπ ζα 

αζρνιεζνχλ κε ηελ αλίρλεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηψλ πνπ 

εξγάδνληαη ηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο θαη κε επηκέξνπο παξάγνληεο απηήο, 

θαζψο ε αλίρλεπζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηψλ ζα ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ.  

Θα κπνξνχζε λα κειεηεζεί ε αλίρλεπζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ  ησλ 

εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο κε έκθαζε ζηε ζρέζε 

εξγαζίαο ηνπο, θαζψο έλα πνζνζηφ απηψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ Πξσηνβάζκηα θαη 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (άξα είλαη επαγγεικαηίεο εθπαηδεπηηθνί, φκσο, 

θαηαξηηζκέλνη ζηελ εθπαίδεπζε παηδηψλ θαη εθήβσλ), ελψ έλα άιιν πνζνζηφ 

απνηειείηαη απφ  σξνκίζζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πηζαλφλ θαηαξηηζκέλνπο ζηελ 

εθπαίδεπζε ελειίθσλ, νη νπνίνη κπνξεί λα απαζρνινχληαη θαη επθαηξηαθά κε ηνλ 

ηνκέα απηφ. 

Δπίζεο, αλαγθαία θαίλεηαη λα είλαη ε δηαζαθήληζε ηνπ φξνπ κε ηνλ νπνίν ζα 

ραξαθηεξίδνληαη φζνη δηδάζθνπλ ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. Σα ρνιεία 

Γεχηεξεο Δπθαηξίαο, αλήθνπλ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε, έηζη ζηελ νξνινγία ζπρλά 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «εθπαηδεπηηθνί». Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα ρνιεία Γεχηεξεο 

Δπθαηξίαο είλαη δνκέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ, νπφηε ζηε βηβιηνγξαθία 

ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο «εθπαηδεπηέο». 
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Ζ ηζρχο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο κπνξεί λα πεξηνξηζηεί απφ 

ηνλ αξηζκφ ηνπ δείγκαηνο θαη απφ ηελ ζπκκεηνρή εθπαηδεπηψλ απφ ζπγθεθξηκέλεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ νκνηνκνξθία θνηλσληθψλ, 

πνιηηηζκηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. 
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language.gr/pluginfile.php/2872/mod_resource/content/4/%CE%A3%CE%B9%CE%

B4%CE%B7%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%

CF%82_%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF

%85%CF%83%CE%B7%20%CE%95%CE%BD%CE%B7%CE%BB%CE%AF%C

E%BA%CF%89%CE%BD.pdf 

Φηεξληάηε, Α.(2000). Τν δηδαθηηθό πιηθό γηα ην γισζζηθό κάζεκα ηνπ δεκνηηθνύ θαη ε 

παηδαγσγηθή ηνπ γξακκαηηζκνύ θαη ησλ πνιπγξακκαηηζκώλ. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ 

ηφπν:https://blogs.sch.gr/pdedellad/files/2016/04/%CE%A6%CF%84%CE%B5%CF

https://www.researchgate.net/publication/275339779_Epimorphose_kai_epangelmatike_anaptyxe_ekpaideutikon_mesa_apo_tis_diadikasies_kai_tis_praktikes_tes_autoaxiologeses_tou_scholeiou_Melete_periptoses
https://www.researchgate.net/publication/275339779_Epimorphose_kai_epangelmatike_anaptyxe_ekpaideutikon_mesa_apo_tis_diadikasies_kai_tis_praktikes_tes_autoaxiologeses_tou_scholeiou_Melete_periptoses
https://www.researchgate.net/publication/275339779_Epimorphose_kai_epangelmatike_anaptyxe_ekpaideutikon_mesa_apo_tis_diadikasies_kai_tis_praktikes_tes_autoaxiologeses_tou_scholeiou_Melete_periptoses
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%81%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B7-

%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC.-

%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC-

%CE%9D%CE%AD%CE%B1-

%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CE%B1-135.pdf 

Φξαγθνχιεο,Η.,Παπαζηακάηεο, Α.,Βαιθάληνο, Δ. &Γηαβξίκεο, Π.,(2010). Καηαγξαθή 

απφςεσλ εθπαηδεπηψλ ελειίθσλ ζε ζρέζε κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ project 

ζηα ρνιεία Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (.Γ.Δ.). ην: Α. Παπαζηακάηεο, E. Βαιθάλνο, Δ. 

Παληηζίδνπ& Γ. Εαξίθεο (επηκ.),  Γηά Βίνπ Μάζεζε & Δθπαηδεπηέο  Δλειίθσλ 

Θεσξεηηθέο & Δκπεηξηθέο Πξνζεγγίζεηο (ζζ 175- 200). Θεζζαινλίθε: Δθδφζεηο 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Υξηζηνδνπιίδνπ,  Μ. (2015). Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία. Γηαζέζηκν ζηνλ δηθηπαθφ 

ηφπν:http://www.moec.gov.cy/archeia/epale/diagonismos/2015_diagonismos_epale_

marialena_christodoulidou.pdf 

Γηαλλαθνπνχινπ, Δ.(2013).Η Απην-αμηνιόγεζε Δλειίθσλ Δθπαηδεπόκελσλ ζε 

Πξνγξάκκαηα Δθπαίδεπζεο από Απόζηαζε.Γηαζέζηκν ζηνλ δπθηηαθφ  ηφπν: 

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/viewFile/721/733 

(02/02/18) 

Νόκνη 

 

Νφµνο 4397 (ΦΔΚ Α’ 309/1929) Πεξί ηνηρεηψδνπο Δθπαίδεπζεο 

Νφµνο 3094 (ΦΔΚ Α’ 252/1954) Πεξί µέηξσλ πξνο θαηαπνιέµεζηλ ηνπ 

αλαιθαβεηηζµνχ. 

Νφµνο 2327 (ΦΔΚ Α’ 156/1995) Δζληθφ πµβνχιην Παηδείαο, ξχζµηζεζεµάησλ 

έξεπλαο, παηδείαο θαη µεηεθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Νφµνο 2525 (ΦΔΚ Α’ 188/1997) Δληαίν Λχθεην, Πξφζβαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ ζηελ 

Σξηηνβάζµηα Δθπαίδεπζε, αμηνιφγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/viewFile/721/733
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Νφµνο 2469 (ΦΔΚ Α’ 38/1997) Πεξηνξηζµφο θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζµαηηθφηεηαο 

ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο. 

Νφµνο 2909 (ΦΔΚ Α’ 90/2001) Ρπζµίζεηοζεµάησλ εηζαγσγήο ζηελ ηξηηνβάζµηα 

εθπαίδεπζε θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

Νφµνο 3191 (ΦΔΚ Α’ 258/2003) Δζληθφ χζηεµα χλδεζεο ηεο Δπαγγειµαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο µε ηελ Απαζρφιεζε (Δ...Δ.Δ.Κ.Α.).  

Νφµνο 3369 (ΦΔΚ Α’ 171/2005) πζηεµαηνπνίεζε ηεο ∆ηά Βίνπ Μάζεζεο θαη 

Άιιεο ∆ηαηάμεηο.  

Νφµνο 3577 (ΦΔΚ Α’ 130/2007) ∆εµηνπξγία Φνξέα 

∆ηαρείξηζεοΟινθιεξσµέλνπΠξνγξάµµαηνο∆ηα Βίνπ Μάζεζεο, ξχζµηζεζεµάησλ 

ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο θαη θνξέσλ επνπηείαο Τπνπξγείνπ Δζληθήο Παηδείαο θαη 

Θξεζθεπµάησλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.  

Νφµνο 3669 (ΦΔΚ Α’ 199/2008) Δηδηθή αγσγή θαη εθπαίδεπζε αηφµσλ µε αλαπεξία 

ή µε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Νφκνο 3879 (ΦΔΚ Α’ 163/2010) Αλάπηπμε ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο. 

Νφκνο 4093 (ΦΔΚ Α΄ 222/2012) Έγθξηζε Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ 

Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 2013−2016 − Δπείγνληα Μέηξα Δθαξκνγήο ηνπ λ. 

4046/2012 θαη ηνπ Μεζνπξφζεζκνπ Πιαηζίνπ Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

2013−2016. 

Νφκνο 4186/2013 (ΦΔΚ Α΄ 193/2013) Αλαδηάξζξσζε ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο. 

Τ.Α. 5953/2014 (ΦΔΚ Β’ 1861/2014) . Σξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ Οξγάλσζεο 

θαη Λεηηνπξγίαο ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο (.Γ.Δ.). 

Τ.Α Κ1/192979/2016 (ΦΔΚ Β‘ 3815/2016).Σξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ 

Οξγάλσζεο θαη Λεηηνπξγίαο ησλ ρνιείσλ Γεχηεξεο Δπθαηξίαο. 

Νφκνο 4485/2017 (ΦΔΚ Α’ 114/2017) Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο αλψηαηεο 

εθπαίδεπζεο, ξπζκίζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη άιιεο δηαηάμεηο. 
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Παξάξηεκα Ι 

Σο ερωτηματολόγιο τησ ζρευνασ 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΑ 

ΧΟΛΕΙΑ ΔΕΤΣΕΡΗ ΕΤΚΑΙΡΙΑ.  

Η παροφςα ζρευνα αφορά ςτισ επιμορφωτικζσ ανάγκεσ των εκπαιδευτϊν ενθλίκων ςτα 

χολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ και ζχει ωσ ςκοπό τθν εξακρίβωςθ φπαρξθσ εκπαιδευτικϊν 

αναγκϊν ςτθ ςυγκεκριμζνθ πλθκυςμιακι ομάδα. Σο ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο 

αποτελείται από δφο μζρθ. Σο πρϊτο μζροσ του ερωτθματολογίου αφορά κάποια 

δθμογραφικά δεδομζνα τα οποία κα ςυμβάλλουν κακοριςτικά ςτθν εξαγωγι χριςιμων 

ςυμπεραςμάτων. Σο δεφτερο μζροσ του ερωτθματολογίου περιζχει ςυγκεκριμζνεσ 

ερωτιςεισ διαχωριςμζνεσ ςε υποομάδεσ, ϊςτε να διαπιςτωκεί θ φπαρξθ των 

εκπαιδευτικϊν αναγκϊν των εκπαιδευτϊν ενθλίκων. 

Ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τθ ςυμμετοχι ςασ. 

 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ: Για κάκε ερϊτθςθ του δεφτερου μζρουσ 

του ερωτθματολογίου παρακαλοφμε να κυκλϊςετε ζναν από τουσ πζντε αρικμοφσ τθσ 

κλίμακασ αξιολόγθςθσ ο οποίοσ αντικατοπτρίηει τθν άποψι ςασ για τθν αναγκαιότθτα 

εκπαιδευτικισ κατάρτιςθσ  και επιμορφωτικισ παρζμβαςθσ ςε κάκε ζνα από τα κζματα 

που διερευνά το ςυγκεκριμζνο ερωτθματολόγιο.  Παρακαλοφμε να είςτε προςεκτικοί για 

τθν αποφυγι εςφαλμζνων ςυμπεραςμάτων τθσ ζρευνασ. Οι ερωτιςεισ είναι  κλειςτοφ 

τφπου και βοθκοφν ςτθν εφκολθ απάντθςι τουσ. Σο ερωτθματολόγιο διατθρεί τθν 

ανωνυμία ςασ.  

ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΕΡΩΣΗΕΩΝ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ:  

Ελάχιςτθ επιμορφωτικι ςθμαςία 1  

Μικρι επιμορφωτικι ςθμαςία 2  

Μζτρια επιμορφωτικι ςθμαςία 3 

Μεγάλθ επιμορφωτικι ςθμαςία 4  

Απόλυτθ επιμορφωτικι ςθμαςία 5   

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΟΤ ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟΤ: 

 Παρακολοφκθςθ επιςτθμονικϊν εξελίξεων ςτθν αντικείμενο ςασ. 1     2     3   4      5 

Η επιλογι του ερωτϊμενου ςτθ ςυγκεκριμζνθ ερϊτθςθ είναι ο αρικμόσ 5. 

Αυτό ςθμαίνει ότι το ερωτϊμενο άτομο κεωρεί απόλυτθ ανάγκθ επιμόρφωςισ του 

αντικείμενα που ςχετίηονται με τθν επιςτθμονικι εξζλιξθ τθσ ειδικότθτάσ του. 

ΠΡΩΣΟ ΜΕΡΟ 

Δθμογραφικά δεδομζνα  

Φφλο:    
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 Άντρασ ……..              Γυναίκα……  

Διδακτικι εμπειρία ςε ζτθ: 0-5, 6-10, 11-15, 16-20, 21 και άνω 

Ηλικία: 20- 30, 31-40, 41-50, 51-60, 61- 67 

Ειδικότθτα: 

Ελληνική Γλώςςα   
Μαθηματικά   
Πληροφορική   
Αγγλικά   
Κοινωνική Εκπαίδευςη   
Περιβαλλοντική Εκπαίδευςη   
Αιςθητική Αγωγή   
Στοιχεία Τεχνολογίασ και Φυςικών Πόρων   
Προςανατολιςμόσ – Συμβουλευτική ςε θέματα Επαγγελματικού 
Προςανατολιςμού  

 

Άλλο:  
Σχέςη Εργαςίασ: 
 

● Μόνιμοσ εκπαιδευτικόσ τθσ Πρωτοβάκμιασ ι Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, 

αποςπαςμζνοσ ςτα ΔΕ.  

● Ωρομίςκιοσ Εκπαιδευτισ με φμβαςθ Μίςκωςθσ Ζργου ςτα ΔΕ. 

ΔΕΤΣΕΡΟ ΜΕΡΟ 

Εκτίμηςη και αξιολόγηςη τησ ςυμπεριφοράσ των εκπαιδευομζνων : 

1. Διάγνωςθ βαςικϊν δυςκολιϊν μάκθςθσ     1 2 3 4 5  

2. Εντόπιςθ τθσ ςτάςθσ των μακθτϊν για καλφτερθ λφςθ  των προβλθμάτων 1 2 3 4 5  

3. Κακοριςμόσ κατάλλθλων κριτθρίων επίδοςθσ 1 2 3 4 5  

4. Προϊκθςθ αυτοαξιολόγθςθσ μακθτϊν 1 2 3 4 5  

5. Προςωπικι επικοινωνία κακθγθτι και μακθτι 1 2 3 4 5 

Προγραμματιςμόσ τησ διδαςκαλίασ:  

6. Επιλογι εκπαιδευτικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ με επίκεντρο  τον εκπαιδευτι 1 2 3 4 5 

7. Επιλογι εκπαιδευτικϊν μεκόδων διδαςκαλίασ με επίκεντρο  τον μακθτι 1 2 3 4 5 

8. Προςδιοριςμόσ εκπαιδευτικϊν ςτόχων κατά τθ διαδικαςία   τθσ μάκθςθσ 1 2 3 4 5 

9. υνεργαςία με τουσ εκπαιδευόμενουσ για τον προγραμματιςμό   των διδακτικϊν 

δραςτθριοτιτων  1 2 3 4 5 

10. Αξιολόγθςθ μεκόδων διδαςκαλίασ 1 2 3 4 5  

11.Ενκάρρυνςθ των εκπαιδευομζνων για αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ     1 2 3 4 5 
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12. υλλογι και επεξεργαςία υλικοφ για εξατομικευμζνθ εργαςία 1 2 3 4 5 

13. Προςαρμογι διδακτικϊν μεκόδων ςτισ δυνατότθτεσ του εκπαιδευτι 1 2 3 4 5 

Διεξαγωγή τησ διδαςκαλίασ:  

14. Εφαρμογι και επίβλεψθ εξατομικευμζνθσ διδαςκαλίασ 1 2 3 4 5  

15. Ενίςχυςθ ομαδικισ ςυηιτθςθσ 1 2 3 4 5  

16. Χριςθ κατάλλθλων οπτικοακουςτικϊν μζςων διδαςκαλίασ 1 2 3 4 5 

17.Ολοκλθρωμζνθ παροχι πλθροφοριϊν και ενθμζρωςθ προσ τουσ εκπαιδευομζνουσ 1 2 3 

4 5  

18.Δθμιουργία κατάλλθλου κλίματοσ ςτθν τάξθ  για τθ διευκόλυνςθ τθσ διδαςκαλίασ 1 2 3 4 

5  

19. Εποικοδομθτικι χριςθ τθσ αξιολόγθςθσ για τθν επανατροφοδότθςθ των 

εκπαιδευομζνων   1 2 3 4 5 

Επικοινωνία και αλληλεπίδραςη ςτο εκπαιδευτικό ζργο:  

20. Ανάπτυξθ ςυμβουλευτικοφ/εμψυχωτικοφ ρόλου του εκπαιδευτι προσ τουσ 

εκπαιδευομζνουσ     1 2 3 4 5 

21. Παροχι βοικειασ προσ τον εκπαιδευτι από κάποιον  ειδικό ςε περίπτωςθ παρουςίασ 

δυςκολιϊν   1 2 3 4 5 

Ανάπτυξη προςωπικών ικανοτήτων εκπαιδευτή:  

22. Ανάπτυξθ αυτοαξιολόγθςθσ και επανατροφοδότθςθσ του εκπαιδευτι                                                                           

1 2 3 4 5 

23. Αποδοχι τθσ προςωπικότθτάσ του  1 2 3 4 5 

24.  Ανάπτυξθ τθσ ενςυναίςκθςθσ από τθν πλευρά του εκπαιδευτι    1 2 3 4 5  

Ανάπτυξη τησ προςωπικότητασ του εκπαιδευομζνου: 

25. Τποβοικθςθ του μακθτι για αναγνϊριςθ τθσ  προςωπικότθτάσ του     1 2 3 4 5  

26. Βοικεια προσ τουσ εκπαιδευομζνουσ για ανάπτυξθ     δθμιουργικϊν κοινωνικϊν 

ςχζςεων μεταξφ τουσ   1 2 3 4 5 

27. Ανάπτυξθ υπευκυνότθτασ των εκπαιδευομζνων        1 2 3 4 5  

28. Ανάπτυξθ αξιϊν και ςωςτϊν τφπων ςυμπεριφοράσ                1 2 3 4 5  

29. Ενίςχυςθ του μακθτι για αυτοκατευκυνόμενθ μάκθςθ          1 2 3 4 5  

30.Ενίςχυςθ του μακθτι για αυτοαξιολόγθςθ                               1 2 3 4 5  
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Παξάξηεκα ΙΙ 

 

                 EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

         ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ  

             ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ 

                        ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

Σαχ. Δ/νςθ : Α. Παπανδρζου 37 

Σ.Κ.- Πόλθ : 15180, Μαροφςι 

Πλθροφορίεσ : Ρ. ταματοποφλου 

Σθλζφωνο    : 213 131 1623 

  Μαροφςι,  21-1-2019 

        Αρ. Πρωτ: 8944/K1 

Προσ: κ. τυλιανή Θεοχάρη 

Γ. Κατςίμπαλθ 3, 50132, Κοηάνθ 

Κοιν: Πίνακασ Αποδεκτϊν 

 

Θζμα: Ζγκριςη διεξαγωγήσ ζρευνασ ςε χολεία Δεφτερησ Ευκαιρίασ  

χετ.: 3934/11-1-2019 

ε απάντθςθ του ανωτζρω ςχετικοφ εγγράφου, ςασ ενθμερϊνουμε ότι μετά από εξζταςθ 

του φακζλου τθσ κ. τυλιανισ Θεοχάρθ  για εμπειρικι ζρευνα ςτα χολεία Δεφτερθσ 

Ευκαιρίασ: Κοηάνθσ, Φλϊρινασ, 1ο και 2ο Θεςςαλονίκθσ, Κορδελιοφ-Ευόςμου, Πυλαίασ-

Χορτιάτθ, Λαγκαδά, Δζλτα, διαπιςτϊκθκε ότι ο φάκελοσ πλθροί τισ προχποκζςεισ, και ωσ εκ 

τοφτου εγκρίνεται θ διεξαγωγι τθσ ζρευνασ. 

Επιςθμαίνεται ότι θ διεξαγωγι των ερευνϊν ςε .Δ.Ε. κα πρζπει να γίνεται αφενόσ ςε 

ςυνεργαςία με τουσ Διευκυντζσ των .Δ.Ε., προκειμζνου να μθν διαταράςςεται θ εφρυκμθ 
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λειτουργία των χολείων και αφετζρου με τθ ςυναίνεςθ εκπαιδευτϊν και εκπαιδευομζνων 

(ςτισ περιπτϊςεισ που ςυμμετζχουν ςτισ ζρευνεσ). 

Σζλοσ, παρακαλοφμε τα αποτελζςματα των ερευνϊν να κοινοποιοφνται ςτθ Γ.Γ.Δ.Β.Μ., 

κακϊσ μπορεί να φανοφν χριςιμα για τθ βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ των .Δ.Ε. 

 

 

Η Προϊςταμζνθ του Σμιματοσ 

 

        Αγγελικι  Λφτςιου 

 

Εςωτερικι διανομι: 

1. Γραφείο Γενικοφ Γραμματζα ΔΒΜ 
1. Διεφκυνςθ Διά Βίου Μάκθςθσ 
2. Σμιμα πουδϊν Προγραμμάτων & Οργάνωςθσ Εκπαίδευςθσ Ενθλίκων 

 

  



103 
 

 

                 EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

         ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ  

             ΔΙΕΤΘΤΝΗ  ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 

ΣΜΗΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΗ 

                        ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

 

Σαχ. Δ/νςθ : Α. Παπανδρζου 37 

Σ.Κ.- Πόλθ : 15180, Μαροφςι 

Πλθροφορίεσ : Π. Λευκεριϊτου 

Σθλζφωνο    : 213 131 1525 

  Μαροφςι,  31/01/2019 

        Αρ. Πρωτ: Κ1/14722 

Προσ: Κα Θεοχάρη 
τυλιανή  
styliana@hotmail.gr 

KOIN.: 1) 3 ο ΔΕ 
Θεςςαλονίκησ 
sdefylth@otenet.g 

Θζμα: Ζγκριςθ διεξαγωγισ ζρευνασ  

χετ.: Κ1/7399/17-01-2019  

ε ςυνζχεια του ανωτζρω ςχετικοφ, ςασ ενθμερϊνουμε ότι εγκρίνεται θ διεξαγωγι 

εμπειρικισ ζρευνασ, ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ διπλωματικισ εργαςίασ από τθν μεταπτυχιακι 

φοιτιτρια ςτο ΠΜ «Οργάνωςθ και Διοίκθςθ τθσ ΕκπαίδευςθσΕκπαιδευτικι Ηγεςία» του 

Πανεπιςτθμίου Δυτικισ Μακεδονίασ κα Θεοχάρθ τυλιανι. τθν ζρευνα κα ςυμμετζχουν 

εκπαιδευτζσ του 3 ου ΔΕ Θεςςαλονίκθσ και κα πραγματοποιθκεί μζςω ερωτθματολογίου, 

με ςτόχο τθ διερεφνθςθ των επιμορφωτικϊν τουσ αναγκϊν. 

mailto:styliana@hotmail.gr
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 Επιςθμαίνεται ότι θ διεξαγωγι εμπειρικισ ζρευνασ ςε χολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ κα 

πρζπει να γίνεται αφενόσ μεν ςε ςυνεργαςία με τουσ Διευκυντζσ των ΔΕ, προκειμζνου να 

μθν διαταράςςεται θ εφρυκμθ λειτουργία των χολείων, αφετζρου δε με τθ ςυναίνεςθ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζρευνα.  

Ζ Πξντζηακέλε ηνπ Σκήκαηνο 

ΠηέξαΛεπζεξηψηνπ 

 

Εςωτερικι διανομι:  

1. Διεφκυνςθ Διά Βίου Μάκθςθσ 

 2. Σμιμα Σ’ Εκπαίδευςθσ & Κατάρτιςθσ ςε Καταςτιματα Κράτθςθσ 


