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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχος της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η αναζήτηση των επιμορφωτικών 

αναγκών των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ συγχρόνως 

διερευνάται η σύνδεση της επιμόρφωσης με την εκπαιδευτική πραγματικότητα. Η 

έρευνα πραγματοποιήθηκε με την αξιοποίηση της ποιοτικής μεθόδου έρευνας και με 

τη χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 15 

εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων που υπηρετούν σε Γυμνάσια του νομού Κοζάνης. 

Από την έρευνα προέκυψε η αναγκαιότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας και 

αναγνωρίστηκε η σπουδαιότητά της από το σύνολο των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στην έρευνα, οι οποίοι έκαναν λόγο για συγκεκριμένες δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν στο περιβάλλον του σχολείου. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τα 

επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί δε συνδέονται 

πάντα με τη σχολική πραγματικότητα, αφού οι προσδοκίες με τις οποίες προσέρχονται 

στα επιμορφωτικά προγράμματα οι εκπαιδευτικοί δεν ικανοποιούνται σε ένα μεγάλο 

ποσοστό. Διατύπωσαν τις προτάσεις τους σε σχέση με το περιεχόμενο των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, όπως αυτές προκύπτουν από τις ανάγκες τους και από 

τις αλλαγές που συντελούνται με ταχείς ρυθμούς, αλλά και τις απόψεις τους για τους 

παράγοντες που θα τους ενθάρρυναν ή θα τους αποθάρρυναν να παρακολουθήσουν στο 

μέλλον κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα.  

Λέξεις–κλειδιά: επιμόρφωση, επιμορφωτικές ανάγκες, σύνδεση επιμόρφωσης - 

σχολικής πραγματικότητας  
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ABSTRACT 

The aim of this research study is to search for the training needs of Secondary Education 

teachers, and at the same time to explore the connection between training and 

educational reality. The research was conducted using the qualitative research method 

and the use of semi-structured interviews. The research involved a total of 15 

participants, teachers of various specialties, serving in secondary schools in the 

Prefecture of Kozani. The research revealed the necessity of the training process and its 

importance was recognized by all the teachers who participated in the research, who 

spoke about the specific difficulties they face in the school environment. At the same 

time, it was found that the training programs attended by the teachers are not always 

related to the school reality, since the expectations with which the teachers attend the 

training programs are not met to a large extent. The participants made their suggestions 

regarding the content of the training programs as they arise from their needs and the 

changes that are taking place at a rapid pace, but also their views on the factors that 

would encourage or discourage them from attending a training program in the future. 

Key – words: training, training needs, training - school reality connection 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο εκπαιδευτικός διαχρονικά έχει αναλάβει έναν πολυδιάστατο ρόλο στην εκπαιδευτική 

κοινότητα (Πυργιωτάκης, 2000· Ξωχέλλης, 2006). Σύμφωνα με τη μελέτη του OECD 

«Teachers Matter: Developing and Retaining Effective Teachers,» οι απαιτήσεις της 

κοινωνίας από τους εκπαιδευτικούς αυξάνονται διαρκώς, ενώ ο εκπαιδευτικός καλείται 

να αντιμετωπίσει νέες συνθήκες και δεδομένα, όπως τάξεις με διαφορετικό πολιτισμικό 

υπόβαθρο, μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς, να 

χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες, αλλά και να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στο 

γνωστικό πεδίο. Ταυτόχρονα οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί νιώθουν την ανάγκη να 

θωρακιστούν, ώστε να ανταποκριθούν με επιτυχία στα νέα δεδομένα. Οι απόψεις και 

οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών για τον ρόλο τους αλλά και οι απόψεις και οι 

προσδοκίες της κοινωνίας για τους εκπαιδευτικούς δεν ανταποκρίνονται πάντοτε στην 

πραγματικότητα, ενώ ενδέχεται να οδηγήσουν σε συγκρούσεις που με τη σειρά τους 

μπορεί να μεταβάλλουν το ρόλο των εκπαιδευτικών και τις αμοιβαίες  προσδοκίες προς 

μια δημιουργικότερη κατεύθυνση (Καψάλης, 1998). Η πρωτοβουλία των 

εκπαιδευτικών για συνεχή βελτίωση και η εκούσια κινητοποίηση για την 

επαγγελματική εξέλιξή τους ανήκουν στις υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών 

(Hargreaves & Fullan, 1995).  

Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από αλλαγές στην κοινωνική δομή, την οικονομία, 

την πολιτική και την ιδεολογία. Οι αλλαγές αυτές επιβάλλουν παράλληλες αλλαγές και 

στο ρόλο των εκπαιδευτικών. Η αρχική εκπαίδευση που έλαβαν οι εκπαιδευτικοί 

αποτελεί μεν τη βάση και την προϋπόθεση για την άσκηση του διδακτικού τους έργου, 

στην πράξη ωστόσο αποδεικνύεται ανεπαρκής και σε πολλές περιπτώσεις 

ξεπερασμένη. Η περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση των αρχικών επαγγελματικών 

εφοδίων που απέκτησαν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών τους, 

αλλά και η επικαιροποίηση των υφιστάμενων γνώσεων είναι επιβεβλημένη κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους (Ξωχέλλης, 2006). Η θεωρητική κατάρτιση λοιπόν που 

παρέχεται στις πανεπιστημιακές σχολές δεν εγγυάται και το αποτέλεσμα του 

διδακτικού έργου, ενώ το αίσθημα ανασφάλειας ως προς τον επαγγελματικό εξοπλισμό 

των εκπαιδευτικών εντείνεται από την απόσταση της θεωρίας από την πράξη (Ζμας & 

Παπαδοπούλου, 2007). 
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Επιβεβλημένη είναι λοιπόν η ανάγκη να ξεπεραστούν προβλήματα στην επιμορφωτική 

πολιτική, με βασικότερη επιδίωξη τη διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών η 

οποία θα εντάξει τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό και την οργάνωση 

της, παρέχοντάς τους έναν πιο ενεργητικό ρόλο, ενώ παράλληλα θα περιορίσει τις 

θεωρητικολογίες οι οποίες δεν οδηγούν σε γόνιμες πρακτικές, δεν αντιμετωπίζουν τα 

πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν, αλλά μπορεί να οδηγήσουν και σε αντίθετα από 

τα αναμενόμενα αποτελέσματα (Βαϊνάς, 2009). Η πρόθεση αλλά και διάθεση των ίδιων 

των εκπαιδευτικών να εμπλακούν ενεργά και δημιουργικά στην επιμορφωτική 

διαδικασία είναι μια σημαντική συνιστώσα της επιτυχημένης επιμορφωτικής 

διαδικασίας. 

Αφορμή για τη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία αποτέλεσε η προσωπική εμπειρία 

της ερευνήτριας που με την επαγγελματική της ιδιότητα ως εκπαιδευτικού βιώνει τα 

τελευταία χρόνια τις οργανωμένες προσπάθειες της επιμορφωτικής πολιτικής, από την 

εισαγωγική επιμόρφωση έως την παρούσα χρονική στιγμή. Η προσωπική εμπειρία σε 

συνδυασμό με την ανταλλαγή απόψεων με άλλους εκπαιδευτικούς οδηγεί στη 

διαπίστωση ότι ανεξάρτητα με την παραδοχή της αναγκαιότητας και της χρησιμότητας 

της επιμορφωτικής διαδικασίας, υπογραμμίζεται η αδυναμία σύνδεσης της 

επιμόρφωσης με τη σχολική πραγματικότητα, η οποία σε πολλές περιπτώσεις 

χαρακτηρίζεται από προκλήσεις, δυσκολίες και προβλήματα. Η αναφανδόν 

επιβεβλημένη αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου επιμορφωτικής πολιτικής η 

οποία θα λαμβάνει υπόψη της τις ανάγκες των εκπαιδευτικών, τις δυσκολίες και τα 

προβλήματα που καλούνται να χειριστούν, τις διαφορετικές εμπειρίες τους, ενώ 

ταυτόχρονα θα στοχεύει στην ενδυνάμωση του διδακτικού τους ρόλου, στην ενίσχυση 

της αυτοπεποίθησής τους και στη σύνδεση της θεωρίας με τη σχολική πραγματικότητα 

κρίνεται ως βασική επιδίωξη των εμπλεκόμενων στο σχεδιασμό της επιμορφωτικής 

πολιτικής φορέων. 

Αν και κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει την πληθώρα ερευνών σχετικά με τις 

επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών οι οποίες δίνουν έμφαση και εστιάζουν σε 

διαφορετικές πλευρές και όψεις της επιμορφωτικής διαδικασίας, αυτό ακριβώς το 

πλήθος των ερευνών αλλά και το εύρος των ερευνητικών ζητημάτων που έχουν τεθεί 

υπό διερεύνηση αποδεικνύει το διαρκές και αμείωτο ενδιαφέρον που αναπτύσσεται για 

τη συγκεκριμένη θεματική, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει ότι οι έρευνες δεν έχουν 
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καταλήξει σε συμπεράσματα και προτάσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 

καθολικά (Hargreaves & Fullan, 1995). 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αποτελέσει αφορμή για περαιτέρω συζήτηση 

αναφορικά με το ζήτημα της επιμόρφωσης, να θέσει εκ νέου τους προβληματισμούς 

των εκπαιδευτικών, παρέχοντας τους βήμα, ώστε να ακουστούν οι σκέψεις, οι 

προβληματισμοί και οι ανησυχίες τους. 

Η παρούσα εργασία δομείται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται το 

θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας. Αναλύονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με 

το θέμα της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η έννοια της διά βίου μάθησης 

αλλά και της εκπαίδευσης ενηλίκων, στο πλαίσιο της οποίας δίνονται τα 

χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων, οι προϋποθέσεις της αποτελεσματικής 

μάθησης των ενηλίκων, καθώς και τα εμπόδια που συναντούν στη διαδικασία της 

μάθησης. Αναλύεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη πραγματικότητα, το 

ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ενώ παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο 

της επιμόρφωσης στην Ελλάδα έτσι όπως διαμορφώθηκε διαχρονικά. Τέλος, το πρώτο 

μέρος ολοκληρώνεται με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση των ερευνών που σχετίζονται 

με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 

Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας. Πιο συγκεκριμένα, 

αναπτύσσεται το πλαίσιο της μεθοδολογίας της έρευνας, η μέθοδος που επιλέχτηκε 

καθώς και το ερευνητικό εργαλείο της έρευνας, ενώ προσδιορίζεται το δείγμα της 

έρευνας, παρουσιάζονται η διαδικασία τις ανάλυσης των δεδομένων, οι δυσκολίες και 

οι περιορισμοί της ερευνητικής προσπάθειας. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται ο 

σκοπός της έρευνας, δηλαδή η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των 

εκπαιδευτικών και η σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην επιμορφωτική διαδικασία και 

τη σχολική πραγματικότητα που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί.  

Αναλυτικά επιχειρήθηκε η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών  για τα εξής 

θέματα που αποτέλεσαν και τα ερευνητικά ερωτήματα: α. προσωπικές απόψεις 

εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση, β. απόψεις για τη σχολική πραγματικότητα και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν, γ. απόψεις για τη σύνδεση της επιμόρφωσης με τη 

σχολική πραγματικότητα, δ. προτάσεις για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και ε. 

κριτήρια για την παρακολούθηση της επιμόρφωσης. 
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Στο τρίτο μέρος της εργασίας γίνεται η ανάλυση των δεδομένων , παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση που 

προηγήθηκε. 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - Εννοιολογικό πλαίσιο 

1.1 Διά βίου μάθηση  

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία του ελληνικού κράτους (Ν. 3879/2010), η διά βίου 

μάθηση ορίζεται ως: « όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια ζωής 

του ανθρώπου, οι οποίες έχουν σκοπό την απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας 

ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη του ατόμου, 

στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά 

και στην κοινωνική οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την τυπική 

εκπαίδευση, την μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση». 

Ο παραπάνω νόμος ορίζει ότι η τυπική εκπαίδευση παρέχεται στο πλαίσιο του τυπικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, οδηγεί στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων 

σε εθνικό επίπεδο από τις δημόσιες αρχές. Η μη τυπική εκπαίδευση παρέχεται σε 

οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο εκτός τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και 

μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό 

επίπεδο. Τέλος η άτυπη εκπαίδευση περιλαμβάνει όλες τις μαθησιακές δραστηριότητες 

που γίνονται εκτός οργανωμένου εκπαιδευτικού πλαισίου σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

του ανθρώπου, στη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου, των επαγγελματικών, κοινωνικών 

και πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Αφορά οποιαδήποτε μορφή αυτομόρφωσης και 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται από την επαγγελματική του 

εμπειρία (Ν. 3879/2010). Οι τρεις αυτές μορφές εκπαίδευσης που επικράτησαν στο 

πεδίο της διά βίου μάθησης συνιστούν την ουσία της διά βίου μάθησης, καθώς 

αναφέρονται στη συνέχεια της μάθησης αλλά και σε όλες τις φάσεις της ζωής των 

ατόμων (Καραλής, 2010).  

Ο Βεργίδης (2001) επισημαίνει ότι η διά βίου εκπαίδευση χαρακτηρίζεται από 

προσαρμοστικότητα στο χώρο, το χρόνο, το περιεχόμενο της και τις τεχνικές που 

χρησιμοποιεί, ενώ τονίζει την αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στη διά βίου εκπαίδευση και 

στην πραγματικότητα. Η διά βίου μάθηση χαρακτηρίζεται από τη συνέχεια της 

μαθησιακής διαδικασίας, στην οποία δεν εντοπίζονται οι έννοιες της αρχής και του 

τέλους (Καραλής, 2010). 
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Σύμφωνα με τον Aspin (2001) η έννοια και η αξία της διά βίου μάθησης για όλους 

πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μια σύνθετη και πολυεπίπεδη διαδικασία, ενώ τονίζει τον 

τριαδικό χαρακτήρα της ο οποίος συνίσταται στην οικονομική ανάπτυξη και εξέλιξη, 

στην προσωπική εξέλιξη και ολοκλήρωση και τέλος την κοινωνική ευρύτητα και 

ενίσχυση της δημοκρατίας. 

 

Η συμβολή της διά βίου εκπαίδευσης είναι η δημιουργία ενεργών, μορφωμένων 

πολιτών, οι οποίοι είναι συμμέτοχοι στις δημοκρατικές διαδικασίες της κοινωνίας, 

χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς αλλά με ολόπλευρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους 

(Πρόκου, 2007). 

 

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, η ανάγκη προσαρμογής του 

εργατικού δυναμικού της από τη μια μεριά, και η ανάγκη να μαθαίνουν και να 

κατανοούν τις προκλήσεις της ζωής από την άλλη, καθιστούν το θέμα της διά βίου 

μάθησης πρωταρχικής σημασίας για την Ευρώπη. Η προσωπική ολοκλήρωση, η ενεργή  

δράση των πολιτών, η κοινωνική ενσωμάτωση και η επαγγελματική 

προσαρμοστικότητα είναι οι στόχοι της διά βίου μάθησης (Συμβούλιο ΕΕ, 2001). 

 

Σύμφωνα με τα σχετικά συμπεράσματα του ευρωπαϊκού συμβουλίου (Συμβούλιο ΕΕ 

2009 119/02) η ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

πρέπει να καθορισθεί πάνω στη βάση ότι η διά βίου μάθηση αποτελεί θεμελιώδη αρχή. 

Ο πρώτος στόχος του στρατηγικού πλαισίου της ευρωπαϊκής πολιτικής αφορά την 

υλοποίηση της διά βίου μάθησης και κινητικότητας. Τονίζεται η ανάγκη να ενισχυθούν 

και να αναπτυχθούν οι πρωτοβουλίες στη διά βίου μάθηση, εξαιτίας των δημογραφικών 

οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών που καθιστούν αναγκαία τη διά βίου 

αντιμετώπιση της μάθησης.  

 

1.2 Εκπαίδευση ενηλίκων 

 

Η ΟΥΝΕΣΚΟ ορίζει την εκπαίδευση ενηλίκων ως: «… κάθε εκπαιδευτική διεργασία, 

κάθε περιεχομένου, επιπέδου ή μεθόδου, είτε πρόκειται για τυπική εκπαίδευση είτε όχι, 

είτε για διεργασία που επεκτείνει χρονικά ή αντικαθιστά την αρχική εκπαίδευση στα 

σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια, καθώς και για μαθητεία, μέσω των οποίων τα άτομα 

που θεωρούνται ενήλικα από την κοινωνία στην οποία ανήκουν, αναπτύσσουν τις 
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ικανότητες τους, εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, βελτιώνουν τα τεχνικά και 

επαγγελματικά τους προσόντα ή τα προσανατολίζουν προς άλλη κατεύθυνση και 

επιφέρουν αλλαγές στις στάσεις ή τη συμπεριφορά τους με τη διπλή προοπτική της 

πλήρους προσωπικής ανάπτυξης και της συμμετοχής σε μία εναρμονισμένη και 

αυτοδύναμη κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη» (ΟΥΝΕΣΚΟ, 1976).  

 

Θέτει έτσι ο ορισμός τις βασικές έννοιες οι οποίες θεωρούνται κριτήρια για τη 

διαφοροποίησή της από άλλες εκπαιδευτικές διαδικασίες, όπως η ηλικία, το εύρος 

χρόνου της, αλλά και οι στόχοι της που αφορούν αλλαγές στον επαγγελματικό 

προσανατολισμό και στη συμπεριφορά των ατόμων με απώτερη επιδίωξη την 

προσωπική ανάπτυξη και το δυναμικό κοινωνικό ρόλο των ατόμων. Οι ενήλικες θα 

εξακολουθούν δια βίου να μαθαίνουν, με την προϋπόθεση ότι η εκπαίδευση που έλαβαν 

στο παρελθόν θα αποτελέσει παράγοντα που θα διεγείρει τις διαδικασίες μάθησης και 

συνδέεται με τη δυνατότητα των ανθρώπων να αναπτύσσονται διαρκώς σε πνευματικό 

επίπεδο (Dewey, 1964). 

 

Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί μία από τις συνιστώσες της διά βίου εκπαίδευσης. Τα 

τελευταία χρόνια έγινε σαφές ότι η βασική εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων δεν 

αποτελούν επαρκή εφόδια για όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Και ενώ ο άνθρωπος δε 

σταματά να μαθαίνει ακόμα και μετά από την αποφοίτησή του από οποιαδήποτε 

βαθμίδα της εκπαίδευσης, η μάθηση που αποκτάται εκτός των οργανωμένων 

εκπαιδευτικών συστημάτων έχουν χαρακτήρα αποσπασματικό και δεν τεκμηριώνονται 

επιστημονικά (Βεργίδης, 2008). 

 

Οι αλλαγές που συντελούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, απαιτούν 

παράλληλες αλλαγές και στο χώρο της εκπαίδευσης. Το φαινόμενο της 

παγκοσμιοποίησης, η σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας αλλά και το φαινόμενο του 

επιστημονικού και τεχνικού πολιτισμού δημιουργούν τις συνθήκες εκείνες, ώστε η 

εκπαίδευση ενηλίκων καθίσταται απαραίτητη (Λευκή Βίβλος, 1995). Οι αλλαγές που 

συντελούνται στην επαγγελματική ζωή των ατόμων καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη 

και ανάπτυξή της (Βεργίδης, 2008).  

Το ζήτημα της εκπαίδευσης ενηλίκων δεν αφορά μόνο την ελληνική πραγματικότητα, 

αλλά αποτελεί θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο 

αυτό, καλεί τα κράτη-μέλη της να μεριμνήσουν, ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη 
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της εκπαίδευσης ενηλίκων σύμφωνα με τις εθνικές προτεραιότητες. Με βάση το 

ψήφισμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συμβούλιο ΕΕ, 2011) το 

πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων»  που 

υιοθετήθηκε και από την Ελλάδα θέτει ως στόχο την ενδυνάμωση της εκπαίδευσης 

ενηλίκων η οποία αποτελεί κομμάτι της διά βίου εκπαίδευσης. Το παραπάνω 

πρόγραμμα έχει αναλάβει η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι η εκπαίδευση ενηλίκων είναι καθοριστικής 

σημασίας καθώς μεταξύ άλλων μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της ικανότητας των 

εργαζομένων να προσαρμόζονται στις αλλαγές που συντελούνται αλλά και στην 

προσωπική τους ανάπτυξη. Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ζωτικής σημασίας κρίκο 

της συνεχούς μαθησιακής διαδικασίας, αφού καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

δραστηριοτήτων τόσο της τυπικής όσο και της άτυπης και ανεπίσημης μάθησης και η 

οποία ξεκινά από το τέλος της αρχικής εκπαίδευσης. 

 

Σύμφωνα με τον Rogers (1999) η εκπαίδευση ενηλίκων είναι η σχεδιασμένη και 

συγκροτημένη μάθηση με σαφή στόχο και επιδιώκει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. 

μιας ώριμης ηλικίας και αναφέρεται στην παροχή εκπαιδευτικών πρακτικών και 

δραστηριοτήτων που είναι σχεδιασμένα να παρέχονται σε άτομα που έχουν τα 

χαρακτηριστικά της ωριμότητας, της υπευθυνότητας και του αυτοκαθορισμό. Αυτά 

είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να σέβεται η εκπαίδευση ενηλίκων.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, εφόσον η εκπαίδευση ενηλίκων οφείλει να σέβεται 

την ενηλικιότητα των ενηλίκων και τα χαρακτηριστικά της, οι μέθοδοι που 

χρησιμοποιεί ενισχύουν την αυτονομία, την ελευθερία και την υπευθυνότητα των 

εκπαιδευόμενων. Η εκπαίδευση ενηλίκων όμως οφείλει να είναι και αποτελεσματική, 

να διασφαλίζει δηλαδή ότι οι το γνωστικό αντικείμενο θα γίνει κτήμα τους. Κάτι τέτοιο 

βέβαια απαιτεί πειθαρχία από την πλευρά των ενηλίκων, προσανατολισμό σε 

συγκεκριμένο στόχο που θα συνδυάζεται με τη δυνατότητα της ελεύθερης επιλογής. Η 

παραπάνω εξίσωση σύμφωνα με τον προϋποθέτει την παρουσία και των δυο πλευρών 

αυτής της εξίσωσης (Rogers, 1999). 

 

Οι μέθοδοι που επιλέγονται για την εκπαίδευση των ενηλίκων σχετίζονται με την 

αντίληψη για την ενηλικιότητα και άρα με τον τρόπο που δεχόμαστε ότι μαθαίνουν οι 

ενήλικοι. Για τους παραπάνω λόγους η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί αυτοτελή 
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επιστημονικό κλάδο, με δικά του χαρακτηριστικά και με τη δική του συμβολή στην 

επιστήμη (Κόκκος, 2008).  

 

Με δεδομένο το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θεωρούνται ικανοί γνώστες του διδακτικού τους 

αντικειμένου. Ο περιορισμένος χρόνος για νέα μάθηση, αλλά και ο χρόνος που 

μεσολάβησε από τις βασικές σπουδές είναι παράγοντες που δυσκολεύουν την έναρξη 

ενός νέου κύκλου γνώσης. Στον αντίποδα βέβαια εδράζονται τα επιχειρήματα εκείνα 

που συνηγορούν υπέρ της διά βίου μάθησης. Οι αλλαγές σε όλους τους τομείς της 

σύγχρονης κοινωνίας επέφεραν αλλαγές και στους σύγχρονους μαθητές. Τέλος, η ίδια 

η διδασκαλία θέτει διαρκώς νέα ζητήματα που με τη σειρά τους ζητούν τεκμηρίωση 

που δεν εξασφαλίζεται μόνο από την αυθεντία του δασκάλου (MacBeath,2005). 

 

1.2.1 Τα χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευόμενων 

 

Οι ενήλικοι παρουσιάζουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που σύμφωνα με τον Rogers 

(1999) είναι δυνατό να προσδιοριστούν, αν και οι διαφορές όσων συμμετέχουν σε μια 

επιμορφωτική διαδικασία είναι πολλές. 

 

Αν και σχετικά με τον όρο ενήλικας επικρατεί σχετική ασάφεια ο Rogers (1999) θεωρεί 

ότι ενήλικας είναι το άτομο που έχει την αίσθηση της προοπτικής, της πλήρους 

ανάπτυξης αλλά και της αυτονομίας. Αυτά τα χαρακτηριστικά διακρίνουν τον ενήλικα 

ανεξάρτητα από τις πολιτισμικές και κοινωνικές συνθήκες στις οποίες ζει. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά εξάλλου καθορίζουν και τους σκοπούς που θέτει ένα πρόγραμμα 

ενηλίκων (Rogers,1999).  

 

Ο Κόκκος (2008) επισημαίνει ότι επικρατεί μια ρευστή κατάσταση στο χώρο της 

μάθησης ενηλίκων. Προκειμένου να διαμορφωθεί μια πιο στέρεη βάση που θα δώσει 

τη δυνατότητα στους μελετητές της μάθησης ενηλίκων να θέσουν τις παραμέτρους για 

την αποτελεσματικότητα της επιμορφωτικής διαδικασίας, μελέτησαν τα 

χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων. Ο Rogers (1999) καταλήγει σε ένα 

κατάλογο επτά χαρακτηριστικών που κατά την κρίση του ισχύει για την πλειοψηφία 

των ενήλικων εκπαιδευόμενων. 

α .Είναι εξ ορισμού ενήλικοι.  
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Οι ενήλικοι επιδιώκουν την ενηλικιότητα που είναι περισσότερο μια ιδανική 

κατάσταση στην οποία τείνουν οι ενήλικοι και επιδιώκουν να κατακτήσουν. Τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα οφείλουν να έχουν ως στόχο την ενθάρρυνση της 

αυτοεκπλήρωσης, της προοπτικής και της αυτονομίας. Η σύνδεση της ενηλικιότητας 

με τα εκπαιδευτικά προγράμματα έγκειται στη συνειδητή και εκούσια συμμετοχή των 

εκπαιδευόμενων. Ο Knowlens (1990, όπ. αναφ. στο Rogers, 1999) επισημαίνει αυτή τη 

διαδικασία χειραφέτησης που συντελείται στον ενήλικα εκπαιδευόμενο, αποτέλεσμα 

μιας διαδικασίας ωρίμανσης. Η διαδικασία ωρίμανσης των ενηλίκων και η 

αποτελεσματική μάθηση είναι παράλληλες διαδικασίες.  

β. Βρίσκονται σε εξελισσόμενη διεργασία ανάπτυξης.  

Οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε μια διαδικασία συνεχούς ανάπτυξης και 

εξέλιξης. Ποικίλες αλλαγές συντελούνται στη ζωή τους με διαφορετικό ρυθμό και σε 

διαφορετική κατεύθυνση. Η αποδοχή της ενεργούς συμμετοχής τους στη δυναμική 

αυτή διεργασία και η απόρριψη της αντίληψης περί παθητικότητάς τους θα βοηθήσει 

στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ο ενήλικος 

εκπαιδευόμενος βρίσκεται σε μια συνεχιζόμενη πορεία αλλαγών, μέρος της οποίας 

θεωρείται και η εκπαιδευτική διαδικασία. 

γ. Είναι φορείς ενός συνόλου εμπειριών και αξιών.  

Στους ενήλικες αναγνωρίζουμε υπάρχουσες εμπειρίες ετών, αξίες που έχουν 

διαμορφώσει στην πορεία της ζωής τους, γνώσεις που αποκόμισαν, στάσεις ζωής που 

υιοθετούν και προκαταλήψεις που έχουν εδραιωθεί μέσα τους (Κόκκος, 2008). Οι 

εμπειρίες αυτές είναι διαφορετικές από τις εμπειρίες που διαμορφώνουν οι ανήλικοι, 

επειδή διαμορφώνονται στην πορεία της ζωής τους με την ανάληψη πολλαπλών ρόλων .  

Οι διαμορφωμένες αυτές αντιλήψεις λειτουργούν ως παράγοντες προσδιορισμού της 

ταυτότητάς τους. Οι προϋπάρχουσες εμπειρίες θα ορίσουν και τη στάση τους απέναντι 

στα νέα μηνύματα που δέχονται κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

θα συνδέσουν την προϋπάρχουσα γνώση με την νέα. Σε ορισμένες βέβαια περιπτώσεις 

οι προϋπάρχουσες γνώσεις δεν είναι πρόσφορες ώστε να αποτελέσουν τη βάση πάνω 

στην οποία θα δομηθούν οι νέες γνώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ρόλος του 

εκπαιδευτή είναι σημαντικός, αφού πρέπει να ενισχύσει ό,τι κρίνει απαραίτητο και να 

βοηθήσει τον εκπαιδευόμενο στη διεργασία της απομάθησης, μια διαδικασία που 

θεωρείται δύσκολη. 

δ. Έρχονται στην εκπαίδευση με δεδομένες προθέσεις.  
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Ο Rogers (1999) κάνει λόγο για ένα σύνολο προθέσεων των εκπαιδευόμενων που τους 

οδηγούν στα εκπαιδευτικά προγράμματα. Στο ένα άκρο των προθέσεων βρίσκεται η 

ικανοποίηση μιας ανάγκης που δεν έχει πάντοτε αποσαφηνιστεί με ακρίβεια και 

βεβαιότητα και από την άλλη η επιθυμία για την αντιμετώπιση κάποιου προβλήματος 

που έχει διατυπωθεί με ακρίβεια και σαφήνεια ή για την απόκτηση μιας νέας γνώσης 

την ανάγκη της οποίας υπαγορεύει ο επαγγελματικός ή ο κοινωνικός χώρος τους. Αυτό 

θα τους επιτρέψει να προσαρμοστούν καταλληλότερα στα νέα δεδομένα  

ε. Έρχονται με συγκεκριμένες προσδοκίες για την ίδια την εκπαίδευση. 

Η σχολική εμπειρία αλλά και οποιαδήποτε εκπαίδευση που έλαβαν οι ενήλικοι 

διαμόρφωσαν μια στάση απέναντι στην εκπαίδευση γενικά και συνέβαλαν στη 

δημιουργία συγκεκριμένων προσδοκιών σχετικά με τη μαθησιακή διαδικασία. Οι 

προσδοκίες αυτές επιδρούν διαφορετικά στη στάση που κρατούν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία οι ενήλικοι. Από τη απόλυτη συμμόρφωση ως την ανεξάρτητη μάθηση. 

Υπάρχει σαφώς διαφοροποίηση ως προς το όριο της ύλης που μπορεί ο κάθε ενήλικος 

εκπαιδευόμενος να καλύψει. Το γεγονός αυτό υπαγορεύει και τη διαφοροποίηση στην 

εφαρμογή του προγράμματος επιλέγοντας μεθόδους που προσαρμόζονται στη σύνθεση 

της ομάδας.  

στ. Έχουν ανταγωνιστικά ενδιαφέροντα.  

Οι πολλαπλοί ρόλοι των ενηλίκων καθιστούν την εκπαίδευσή τους σε πολλές 

περιπτώσεις δευτερεύουσας σημασίας. Θέματα που σχετίζονται με την οικογενειακή, 

την επαγγελματική και κοινωνική ζωή καθιστούν την εκπαίδευση έλασσον θέμα. Το 

κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον καθορίζει και προσδιορίζει τον ενήλικα και οι 

παράγοντες που δρουν μέσα σε αυτό το περιβάλλον, άλλοτε αναλαμβάνουν 

υποστηρικτικό ρόλο και άλλοτε λειτουργούν ανασταλτικά  στις προσπάθειες των 

ενήλικων εκπαιδευόμενων.  

ζ. Έχουν διαμορφώσει μοντέλα μάθησης. 

Στη διάρκεια της διά βίου μάθησης των ενηλίκων οι τελευταίοι έχουν διαμορφώσει 

έναν τρόπο για να μάθουν ο οποίος ποικίλλει από άτομο σε άτομο. Η 

αποτελεσματικότητα, η ταχύτητα και η ευκολία των στρατηγικών μάθησης συνέβαλαν 

στην υιοθέτησή τους από τα άτομα. Ο χρόνος που δαπανήθηκε για αυτή την κατάκτηση 

αλλά και η συναισθηματική επένδυση, καθιστά δύσκολη την υιοθέτηση νέων μεθόδων 

μάθησης. Μέσα από το ευρύ φάσμα των τρόπων μάθησης ο εκπαιδευτής θα επιλέξει 

αυτούς που ανταποκρίνονται τη συγκεκριμένη περίοδο για τη συγκεκριμένη ομάδα 

εκπαιδευόμενων ενηλίκων.  
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Η επιμόρφωση επομένως κατά τον Rogers (1999) επιτελεί ουσιαστικά το έργο της όταν 

στηρίζεται σε βασικές αρχές τις οποίες συνειδητοποιούν και αποδέχονται οι 

εκπαιδευτικοί: οι προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευτικών ορίζουν το περιεχόμενο τους 

σκοπούς της επιμόρφωσης, η πράξη θα οδηγήσει σε ουσιαστική μάθηση, προσωπική 

συμμετοχή στο σχεδιασμό και την οργάνωση και η σπουδαιότητα της 

συνειδητοποίησης ότι ο τρόπος που μαθαίνει κάποιος είναι πιο ουσιαστικός από την 

ίδια τη μάθηση. 

 

1.2.2 Προϋποθέσεις αποτελεσματικότητας της μάθησης ενηλίκων  

 

Με δεδομένη την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών εξίσου 

σημαντική είναι και η διασφάλιση της επιτυχίας της επιμόρφωσης. Λαμβάνοντας 

υπόψη τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων ο Κόκκος (2008) καταλήγει 

σε μια σειρά από προϋποθέσεις που είναι δυνατό να οδηγήσουν σε 

αποτελεσματικότερη επιμόρφωση. Συνοψίζοντας τις βασικές προϋποθέσεις της 

μάθησης καταλήγει στα εξής: 

 

Είναι σημαντικό η εκπαίδευση ενηλίκων να έχει εθελοντικό χαρακτήρα, καθώς η πίεση 

ενδέχεται να επιφέρει τα αντίθετα αποτελέσματα. Εξίσου σημαντικό είναι να γίνει 

εξαρχής η αποσαφήνιση των στόχων του εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι στόχοι 

πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, σαφείς και να συνδέονται με τις προσωπικές ανάγκες τους 

αλλά και με τις αντικειμενικές τους επαγγελματικές ανάγκες. Η διαδικασία της 

διάγνωσης των εκπαιδευτικών αναγκών επομένως είναι μείζονος σημασίας και πρέπει 

να γίνεται πριν την έναρξη των προγραμμάτων.  

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να είναι πολύ καλά οργανωμένα σε όλα τα 

επίπεδα, όπως εκπαιδευτές, υλικοτεχνική υποδομή, εκπαιδευτικό υλικό, οικονομικά 

ζητήματα. Οι ανάγκες των εκπαιδευτικών και οι εμπειρίες τους είναι αυτά που θα 

καθορίσουν το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι εμπειρίες τους 

πρέπει να αξιοποιούνται, να τις επεξεργάζονται και να αποκομίζουν οφέλη από αυτές.  

 

Η διδασκαλία πρέπει να οργανώνεται με βάση τους προτιμώμενους τρόπους μάθησης, 

αφού πρώτα γίνει η διάγνωση αυτών των τρόπων. Η ενεργητική συμμετοχή των 

εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια όλης της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι 
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απαραίτητη προϋπόθεση και υπαγορεύεται από όλες τις θεωρίες μάθησης . Έτσι 

γίνονται πιο ώριμοι, θέτουν τον εαυτό τους στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής  

διαδικασίας, κάνοντας ένα βήμα παραπάνω προς την ενηλικότητά τους, ενώ 

ταυτόχρονα αναπτύσσουν κοινωνικές ικανότητες, όπως η συνεργασία, ανάληψη 

πρωτοβουλιών, κριτική σκέψη. Αυτό θα οδηγήσει εν τέλει και σε πιο αποτελεσματική 

μάθηση. Τέλος, η διερεύνηση των εμποδίων στη μάθηση των εκπαιδευόμενων, αλλά 

και η αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης τους είναι επίσης σημαντικό. Η συνεργασία 

και ο αμοιβαίος σεβασμός είναι αυτά που πρέπει να χαρακτηρίζουν το κλίμα σε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  

 

Η χρονική απόσταση από την απόκτηση μιας γνώσης ή δεξιότητας από τη δυνατότητα 

πρακτικής εφαρμογής της καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη διατήρηση αυτής της γνώσης, 

ενώ εκτός από την άμεση χρησιμότητα μιας γνώσης ή δεξιότητας, η ανταποδοτικότητα 

των γνώσεων στην επαγγελματική σταδιοδρομία λειτουργούν αποδοτικά στη μάθηση 

ενηλίκων ( Zemke & Zemke, 1982). 

 

Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (2011) η επιβίωση και η ανάπτυξη της εκπαίδευσης 

συναρτάται με την ύπαρξη κατάρτισης εκπαιδευτικών που θα έχει διάρκεια και 

επάρκεια. Για να καθιερωθούν οι επιμορφωτικές διαδικασίες με προοπτική και 

σταθερότητα πρέπει να εκπληρώνονται βασικές προϋποθέσεις. Απαραίτητες 

προϋποθέσεις λοιπόν θεωρούνται ο πλήρης σχεδιασμός, συντονισμός και αξιολόγηση 

των επιμορφωτικών δράσεων. Εξίσου σημαντική είναι και η βασική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να συνειδητοποιήσουν τη σημασία και τη 

σπουδαιότητα της επιμόρφωσης τους για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών 

τους, ενώ κρίνεται απαραίτητη και η σωστή επιλογή των επιμορφωτών, καθώς η 

επιτυχία ενός επιμορφωτικού προγράμματος εξαρτάται και από αυτούς. Τέλος, οι 

επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο στο 

σχεδιασμό όσο και στην υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων .  

 

Ο συνεχής χαρακτήρας της επιμόρφωσης αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία 

της που θα ξεκινά από τη στιγμή που ο εκπαιδευτικός μπαίνει στο σχολείο γ ια πρώτη 

φορά και θα ολοκληρώνεται με την αφυπηρέτησή του, ενώ πρέπει να συνδυάζει 

στοιχεία υποχρεωτικού και προαιρετικού χαρακτήρα που θα στοχεύουν στην 

επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ο συνεχής και 
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συστηματικός χαρακτήρας της επιμόρφωσης, η παροχή κινήτρων αλλά και η ενιαία 

παροχή της επιμόρφωσης τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση δύναται να συντελέσει στην αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης 

(Αθανασίου, Νίκου & Καρβούνης, 1993).  

 

Οι ανάγκες των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό της επιμορφωτικής πολιτικής και η 

διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος για τη συμμετοχή τους στην οργάνωση της 

επιμόρφωσης αποτελούν τη βάση του πλαισίου της επιμόρφωσης ενηλίκων, θέτοντας 

ως στόχο όμως να ξεπεράσουν τα προσδοκόμενα αποτελέσματα, αφού σε πολλές 

περιπτώσεις οι εκπεφρασμένες ανάγκες των ενηλίκων αποτυπώνουν επιφανειακές 

ελλείψεις μόνο (Illeris,  2003) 

 

1.2.3 Εμπόδια στη μάθηση ενηλίκων 

  

Πολλές φορές αν και εξασφαλίζεται η συμμετοχή των ενήλικων σε μια επιμορφωτική 

διαδικασία δεν εξασφαλίζεται ταυτόχρονα και η μάθηση. Ο Rogers (1999) κάνει ένα 

διαχωρισμό στους φραγμούς στη μάθηση που αντιμετωπίζει ο ενήλικας σε φραγμούς 

που συνδέονται με τις προϋπάρχουσες γνώσεις και σε αυτούς που σχετίζονται με 

συναισθηματικούς παράγοντες. Οι ενήλικοι έχουν διαμορφωμένη γνώση και εμπειρία. 

Οποιαδήποτε μαθησιακή αλλαγή μπορεί να βρει σθεναρή αντίσταση. Ο φραγμός 

προέρχεται από τη συναισθηματική επένδυση που έχουν κάνει στη γνώση και την 

εμπειρία. Η αμφισβήτηση της υπάρχουσας γνώσης, που συνεπάγεται αμφισβήτηση της 

αυθεντίας αλλά και της κρίσης μας, οδηγεί σε μηχανισμούς παραίτησης ή μηχανισμούς 

άμυνας του εγώ. Οι προκαταλήψεις επίσης αποτελούν μια ακόμα αιτία των φραγμών 

που θέτουν οι προϋπάρχουσες γνώσεις. Η τρίτη αιτία των φραγμών αυτών προέρχεται 

από τους δεσμούς της συνήθειας, η οποία εντοπίζεται σε άτομα που έχουν παραδοσιακά 

πρότυπα σκέψης ή πράξης και στην ανάγκη για συμμόρφωση που έχουν κάποιοι 

(Rogers, 1999). 

 

Για την αντιμετώπιση αυτού του φραγμού ο Rogers προτείνει το μηχανισμό της 

απομάθησης, η οποία σε πολλές περιπτώσεις είναι εξίσου σημαντική με τη διαδικασία 

της μάθησης. Η μέθοδος που θεωρεί ενδεδειγμένη ο Rogers είναι η διερεύνηση του 

τρόπου που αποκτήθηκε η προηγούμενη γνώση και οι μηχανισμοί ενίσχυσής της. 

Αντίθετα, η προσπάθεια να δημιουργηθεί μια νέα γνώση που θα στηρίζεται στην 
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παλαιότερη, με απουσία σύνδεσης του παλιό με το νέο θεωρείται η λιγότερο 

ενδεδειγμένη.  

 

Από την άλλη πλευρά βρίσκονται εμπόδια έχουν τη βάση τους σε συναισθηματικούς 

παράγοντες. Το άγχος σε πολλές περιπτώσεις αποτελεί χαρακτηριστικό των ενηλίκων 

και πρόκειται για φαινόμενο με πολλές διαστάσεις. Ο φόβος για όσα απαιτούνται και 

που προβάλλει ως απειλή αλλά και η χαμηλή αυτοεκτίμηση από την άλλη μπορεί να 

επιδράσουν αρνητικά στη μάθηση. Ο φόβος της απογοήτευσης των άλλων, η κακή 

αξιολόγηση των ικανοτήτων και της κρίσης μας, η χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι επίσης 

παράγοντες που μπορεί να εντείνουν το άγχος. Σε όλες πάντως τις περιπτώσεις το 

άτομο βλέπει τον εαυτό του ως το βασικό λόγο της αποτυχίας του και δεν εμπιστεύεται 

τον εαυτό του και επιζητεί την καθοδήγηση. Για την αντιμετώπιση αυτών των 

συναισθηματικών δυσκολιών συχνά οι ενήλικοι καταφεύγουν σε μηχανισμούς 

αυτοάμυνας. Η σωστή διαχείριση του άγχους και η διαμόρφωση κλίματος που θα 

ενισχύσει την αυτοπεποίθηση του εκπαιδευόμενου  

 

Ο Rogers (1999) δέχεται ως φραγμούς στη μάθηση και τα τρία εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν οι ενήλικοι και διατυπώνει η Patricia Cross (1981) στο έργο της «Οι 

Ενήλικοι ως εκπαιδευόμενοι» ως εμπόδια στη συμμετοχή των ενηλίκων. Τα εμπόδια 

αυτά διακρίνονται σε εκείνα που προκύπτουν από την κατάσταση στην οποία 

βρίσκονται οι ενήλικες, από τα μαθησιακά προγράμματα και από εσωτερικούς 

φραγμούς που οφείλονται από τη στάση που έχουν οι ενήλικοι για τον εαυτό τους.  

 

Οι εκπαιδευόμενοι αποτελούν μέρος ενός συγκεκριμένου κοινωνικο-πολιτισμικού 

περιβάλλοντος. Η αλλαγή των στάσεων των ενηλίκων είναι αυτή που συγκεντρώνει τις 

περισσότερες δυσκολίες από την πλευρά του εκπαιδευτή. Ο εκπαιδευτής οφείλει να 

βρει εκείνους τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς που είναι απαραίτητοι για να 

μπορέσουν με αυτούς οι εκπαιδευόμενοι να αναπτύξουν δράση μέσα στο συγκεκριμένο 

περιβάλλον. Η αναζήτηση των αντικινήτρων και η αποδυνάμωση της επιρροής τους 

είναι εξίσου σημαντικό (Rogers, 1999). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 – Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

 

2.1 Ο ρόλος του  σύγχρονου εκπαιδευτικού  

 

Ο εκπαιδευτικός σήμερα αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες της 

εκπαίδευσης, ο οποίος αναλαμβάνει να μεταδώσει γνώσεις, να διαμορφώσει αξίες 

ανθρωπιστικές και ηθικές, να καθοδηγήσει και να υποστηρίξει σε πολλά επίπεδα τους 

μαθητές, να ανιχνεύσει και να αναπτύξει τις δεξιότητες τους. Ο ρόλος του επεκτείνεται 

όμως και στις σχέσεις που διαμορφώνει με τους γονείς αλλά και με την κοινωνία 

(Οικονομίδης, 2011) Η αναγνώριση της σημαντικότητας του ρόλου του εκπαιδευτικού 

γίνεται αντιληπτή αν αναλογιστεί κανείς το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που αναπτύσσεται για 

την εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε ευρωπαϊκό αλλά και σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Τα εκπαιδευτικά συστήματα προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της 

κοινωνίας της γνώσης μέσα από εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις η επιτυχία των οποίων 

συνδέεται άμεσα με το μεταβαλλόμενο ρόλο των εκπαιδευτικών (Πασιάς, 2011).  

 

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να επιτελέσει το έργο του μέσα σε μια κοινωνία 

που συνεχώς μεταβάλλεται. Η σταθερότητα και η μονιμότητα του παρελθόντος δίνουν 

τη θέση τους στη ρευστότητα και την προσωρινότητα (Πυργιωτάκης, 2011). Βιώνουμε 

την εποχή των μεγάλων αλλαγών και εξίσου μεγάλες πρέπει να είναι και οι αλλαγές 

του ρόλου του εκπαιδευτικού (Χρυσαφίδης, 2011). Το ζητούμενο είναι ένας 

εκπαιδευτικός που να μπορεί να ελίσσεται και να προσαρμόζεται συνεχώς στα νέα 

δεδομένα εξοπλισμένος όμως με σταθερές αξίες (Πυργιωτάκης, 2011). 

 

Ο ρόλος του εντολοδόχου εκπαιδευτικού πρέπει να αντικατασταθεί από τον 

στοχαζόμενο εκπαιδευτικό. Αυτός ο ρόλος χαρακτηρίζεται από επάρκεια και 

ετοιμότητα σε επίπεδο γνωστικό και διδακτικής μεθοδολογίας, αλλά και ικανός να 

διαμορφώσει μαθητές με κριτική διάθεση και αυτενέργεια που θα είναι σε θέση να 

σταθούν αντιμέτωποι και να διαχειριστούν τις προκλήσεις της μεταβαλλόμενης 

κοινωνίας αναλαμβάνοντας πια το ρόλο του υπεύθυνου πολίτη (Ξωχέλης, 2011). Τα 

κριτήρια που συνιστούν την επαγγελματική επάρκεια των εκπαιδευτικών σύμφωνα με 

τον Ξωχέλλη (2001) είναι η επιστημονική και διδακτική επάρκεια, η διοικητική 

επάρκεια που συνίσταται στη διαχείριση της σχολικής τάξης αλλά και στη διοίκηση 

της σχολικής μονάδας. Επιπλέον, η διαγνωστική επάρκεια για να αξιολογεί τις 
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επιδόσεις των μαθητών, οι επικοινωνιακές δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να 

συνεργαστεί τόσο στο χώρο εργασίας αλλά και με άλλες κοινωνικές ομάδες και τέλος 

καινοτομική και ερευνητική διάθεση συμπληρώνουν την πολύπλευρη εικόνα του 

εκπαιδευτικού. 

 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «η ποιότητα του διδακτικού προσωπικού 

βρίσκεται σε ευθεία συνάρτηση με την ποιότητα της διδασκαλίας που οποία θεωρείται ως 

κρίσιμος δείκτης της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσει την 

ανταγωνιστικότητά της σε ένα παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον»  (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2007β:3). Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής, ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού είναι ένα ρόλος διαμεσολαβητικός ανάμεσα σε μια κοινωνία που 

διαρκώς μεταβάλλεται με ταχύτητα και στους μαθητές που θα εισέλθουν στη 

μεταβαλλόμενη κοινωνία. Αυτό το γεγονός καθιστά το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

απαιτητικό, σύνθετο και με πολλές προκλήσεις. Σύμφωνα με σχετικές έρευνες το 

επίπεδο διδασκομένων εξαρτάται απόλυτα και συνδέεται με το επίπεδο των 

διδασκόντων. Οι αλλαγές που συντελούνται στο χώρο της εκπαίδευσης αλλά και στην 

κοινωνία γενικά, υπαγορεύουν και την αλλαγή του ρόλου του σύγχρονου 

εκπαιδευτικού. Ο διαμεσολαβητικός και εποπτικός ρόλος του εκπαιδευτικού 

επιβάλλεται να αντικαταστήσει τον παραδοσιακό παντογνώστη εκπαιδευτικό. Το 

τελευταίο προβάλλει απαραίτητο αν ληφθεί υπόψη και η αλλαγή της σύνθεσης της 

σχολικής τάξης και η ετερογένεια που αυτή παρουσιάζει. 

 

Το γεγονός ότι οι προκλήσεις του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού είναι κοινές σε όλες 

τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθιστά κοινή και τη θεώρηση των ζητημάτων που 

σχετίζονται με τους εκπαιδευτικούς. Τα επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι ένα 

επάγγελμα με υψηλά προσόντα, αφού οι εκπαιδευτικοί είναι γνώστες του αντικειμένου 

τους αλλά και της παιδαγωγικής επιστήμης. Χαρακτηρίζεται ως επάγγελμα διά βίου 

μάθησης, ενώ χαρακτηριστικό στοιχείο είναι η κινητικότητα του επαγγέλματος και η 

σύμπραξη με φορείς παροχής κατάρτισης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2005).  

 

Ένας από τους στρατηγικούς στόχους που διατυπώθηκαν από το Συμβούλιο Παιδείας  

(Συμβούλιο ΕΕ, 2007) είναι αυτός της βελτίωσης της ποιότητας και της 

αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης, που θα προκύψει μέσα από την 

επαγγελματική εξέλιξη των διδασκόντων και των εκπαιδευτών. Σύμφωνα με τον 
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παραπάνω στόχο έμφαση πρέπει να δοθεί στην ποιότητα της βασικής εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών και στην υποστήριξη της αρχικής τους σταδιοδρομίας. Η ποιότητα των 

ευκαιριών για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη είναι επίσης ένας τομέας στον οποίο 

δίνουν προτεραιότητα τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης. Τέλος υπογραμμίζεται η 

ανάγκη να καταστεί η διδασκαλία ελκυστική επιλογή σταδιοδρομίας. 

 

2.2 Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

  

Η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών τους εξασφαλίζει εφόδια για την 

επαγγελματική τους υποδομή, τα οποία ωστόσο χρειάζεται να αναπτύξουν στη 

διάρκεια της επαγγελματικής τους θητείας. Επαρκής εκπαιδευτικός δε γίνεται κάποιος 

με το πέρας των βασικών σπουδών του αλλά στην πορεία της εκπαιδευτικής του ζωής 

κατακτά σταδιακά την επάρκεια αυτή. Οργανωμένες προσπάθειες από τους 

θεσμοθετημένους φορείς της πολιτείας αλλά και ενέργειες των εκπαιδευτικών για 

αυτοεπιμόρφωση συμβάλουν προς αυτή την κατεύθυνση (Ξωχέλλης, 2006). Για αυτό 

το λόγο όλο και συχνότερα προβάλλει επιτακτική η ανάγκη για επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών τόσο σε γνωστικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο παιδαγωγικής 

κατάρτισης. 

 

Αναγκαία κρίνεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών η οποία προβάλλει ως αίτημα 

των ίδιων άλλωστε, οι στόχοι της οποίας εστιάζουν στην επικαιροποίηση και 

συμπλήρωση της υφιστάμενης γνώσης, ιδιαίτερα στο ζήτημα της ένταξης των νέων 

τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, στη θεραπεία διδακτικών και παιδαγωγικών 

ελλείψεων, τις οποίες η βασική πανεπιστημιακή εκπαίδευση δεν κατάφερε να καλύψει, 

αλλά και στην αναγνώριση ζητημάτων που προκύπτουν στη σχολική πράξη και στην 

ουσιαστική αντιμετώπισή τους, όπως και στην ανάπτυξη των επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών που θα συντελέσουν στην ουσιαστική προαγωγή των 

σχέσεων ανάμεσα σε όλους τους παράγοντες της σχολικής μονάδας (Γκότοβος, 1982·  

Φράγκος, 1982· Hargreaves & Fullan, 1995). 

 

Σύμφωνα με τη Χατζηπαναγιώτου (2001) επιμόρφωση είναι όλες οι θεσμοθετημένες 

και μη θεσμοθετημένες διαδικασίες που έχουν που έχουν ως τελικό στόχο να 

βελτιώσουν την επαγγελματική πρακτική των εκπαιδευτικών και επιτύχουν την 
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ποιότητα στην εκπαίδευση. Η επιμόρφωση οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ρεαλιστικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών, τα διαφορετικά βιώματα τους, τις εμπειρίες τους, το 

διαφορετικό υπόβαθρο και καταβολές, αλλά ταυτόχρονα θα αξιοποιεί τις δυνατότητες 

που παρέχονται, ώστε να βελτιωθεί η υφιστάμενη πραγματικότητα (Λιγνός, 2006). 

 

Η επιμόρφωση διαρκεί συνήθως λίγο, είναι συνεχής και επαναλαμβάνεται.  

Πραγματοποιείται συνήθως πέραν του διδακτικού χρόνου και απευθύνεται σε όλους 

τους εκπαιδευτικούς. Η επιμόρφωση διαφέρει από τη μετεκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, καθώς η τελευταία στοχεύει στην ειδική κατάρτισή τους από τη στιγμή 

που διαφέρει και ο τομέας που δραστηριοποιούνται. Διαρκεί περισσότερο από την 

επιμόρφωση και απευθύνεται σε πιο περιορισμένο αριθμό εκπαιδευτικών, ενώ 

λαμβάνει χώρα συνήθως εκτός υπηρεσιακού χρόνου (Ξωχέλλης 2011). 

 

Σκοπός της επιμόρφωσης είναι να λειτουργήσει συμπληρωματικά με την αρχική 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, να καλύψει και συμπληρώσει κενά και ελλείψεις της 

αρχικής εκπαίδευσης. Επίσης, η επιμόρφωση εκσυγχρονίζει τις γνώσεις που κατέχει ο 

εκπαιδευτικός (Ξωχέλλης, 2006). Σημαντικός είναι ο διαρκής χαρακτήρας που πρέπει 

να έχει η επιμόρφωση και η οποία είναι απαραίτητο να συνοδεύει τον εκπαιδευτικό από 

την πρώτη μέρα στην τάξη μέχρι και την αφυπηρέτησή του (Day, 2003).  

 

Οι τεράστιες αλλαγές που συντελέστηκαν ως αποτέλεσμα των ραγδαίων και ταχύτατων 

εξελίξεων σε επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο επιβάλλουν και αλλαγές σε όλο το 

οικοδόμημα της εκπαίδευσης και της μάθησης. Η μετάδοση και η αναπαραγωγή της 

γνώσης φαντάζει ανεπαρκής και ελάσσονος σημασίας. Ο τρόπος διδασκαλίας, το 

περιεχόμενο της αλλά και οι στόχοι της αλλάζουν άρδην, γεγονός που οδηγεί και στην 

αλλαγή και αναπροσαρμογή του περιεχομένου και του τρόπου επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών.  

 

Ο δεύτερος στρατηγικός στόχος όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Μαΐου 2009 στο πλαίσιο της συνεργασίας των 

ευρωπαϊκών χωρών στον τομέα της εκπαίδευσης, τονίζει την ανάγκη για βελτίωση 

τόσο της ποιότητας όσο και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009).  
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Οι σύγχρονες κοινωνίες χαρακτηρίζονται από πολυπολιτισμικότητα και πολυμορφία. 

Τις τελευταίες δεκαετίες συντελέστηκαν διεργασίες διαμόρφωσης και ολοκλήρωσης 

της Ευρώπης, ενώ σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο σημειώνονται 

μετακινήσεις οικονομικών μεταναστών. Ο εκπαιδευτικός καλείται να λειτουργήσει ως 

μεταδότης αξιών και στάσεων, προτύπων συμπεριφορών, ώστε αξίες όπως αυτές του 

σεβασμού και της κατανόησης του διαφορετικού να μεταβιβαστούν στους μαθητές, με 

γνώμονα και αφετηριακό σημείο την πολιτιστική τους ταυτότητα (Ξωχέλλης, 2011). 

Το έργο του εκπαιδευτικού σήμερα καθίσταται ιδιαίτερα απαιτητικό και ως τέτοιο 

οφείλει ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί στο ρόλο του επαρκώς και αποτελεσματικά. 

Αρωγός στην προσπάθειά του είναι η επιμόρφωση η οποία καθίσταται αναγκαία, ενώ 

παράλληλα λειτουργεί ως συνεκτικός δεσμός ανάμεσα στην έρευνα και την 

εκπαιδευτική πράξη (Αραβανής, 2011).  

 

Με δεδομένο το γεγονός ότι η επιμόρφωση έχει ως στόχο τη συνεχιζόμενη 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σκόπιμο θα ήταν να επιτευχθεί η σύνδεση 

της επιμόρφωσης με τη σχολική πραγματικότητα, προκειμένου να βελτιωθεί η μάθηση 

(Υφαντή & Βοζαΐτης, 2011). Με τον τρόπο αυτό ίσως γίνει πραγματικότητα το αξίωμα 

ότι η καλή διδασκαλία παράγει καλή μάθηση. 

 

2.3 Θεσμικό πλαίσιο της επιμόρφωσης στην Ελλάδα  

 

Στην Ελλάδα η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με την ουσιαστική έννοια του όρου 

κάνει την εμφάνισή της στο τέλος της δεκαετίας του 1970. Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη 

(2011) οι προσπάθειες αυτές συνοψίζονται στα εξής: 

 

Ιδρύθηκαν και λειτούργησαν από το 1978 οι Σχολές  Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 

Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ) και Σχολές  Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 

Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ). Ήταν ετήσιας διάρκειας και οι 

εκπαιδευτικοί απαλλάσσονταν από τα καθήκοντά τους. Τα επιμορφωτικά 

προγράμματα αφορούσαν συνολικά 15.000 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ένα βασικό μειονέκτημά τους είναι ότι περιορίζονταν 

να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενός περιορισμένου αριθμού εκπαιδευτικών 

και δεν είχαν αποκεντρωμένο χαρακτήρα. 
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Σημαντικός σταθμός υπήρξε η λειτουργία των Περιφερειακών Επιμορφωτικών 

Κέντρων (ΠΕΚ) το έτος 1992 με την 2047171/3557/1992 κοινή απόφαση του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, επτά χρόνια μετά την 

ψήφιση του Νόμου 1566/85 που αφορούσε στην ίδρυσή τους (Μπουζάκης, Τζήκας & 

Ανθόπουλος, 2000). Αντικαταστάθηκε έτσι η λειτουργία των ΣΕΛΜΕ και ΣΕΛΔΕ. Η 

παροχή πιο ευέλικτων μορφών επιμόρφωσης και η αντιμετώπιση του προβλήματος της 

απομάκρυνσης των εκπαιδευτικών από το σχολείο αποτέλεσε το βασικό τους στόχο, 

που πραγματοποιήθηκε με τη δημιουργία δεκαέξι περιφερειακών επιμορφωτικών 

κέντρων  

 

Το Υπουργείο Παιδείας κατά την περίοδο 1988 ως 1996 οργάνωσε διάφορες ομάδες 

εργασίας με στόχο την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι περισσότερες από αυτές τις 

προτάσεις παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά όπως η μικρής διάρκειας επιμόρφωση 

που απευθύνεται σε ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών και η οποία επικεντρώνεται σε 

συγκεκριμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών (Ξωχέλλης, 2011). 

 

Αποτέλεσμα των εργασιών των παραπάνω ομάδων σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (2011) 

ήταν ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων τόσο στα 

ΠΕΚ όσο και σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τα προγράμματα αυτά 

χρηματοδοτήθηκαν κατά κύριο λόγο από τα ΕΠΕΑΕΚ αλλά και από εθνικούς πόρους.  

 

Το 2002 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ) με βασικό 

του έργο το σχεδιασμό της επιμορφωτικής πολιτικής για τους εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και η υποβολή σχετικών 

προτάσεων στον Υπουργό Παιδείας.  

 

Κατά την περίοδο 1997-2000 στο πλαίσιο του 1ου ΕΠΕΑΕΚ πραγματοποιήθηκε η 

ενδοσχολική επιμόρφωση. Φορέας  υλοποίησης ήταν το Α.Π.Θ. και πιο συγκεκριμένα 

ο τομέας Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής. Πρόκειται για επιμόρφωση στο χώρο 

εργασίας των εκπαιδευτικών. Στόχευε αφενός στην ενίσχυση της αυτονομίας της 

σχολικής μονάδας και στην καλλιέργεια της ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευτικών 

στη διαδικασία της επιμόρφωσης, αφετέρου να γίνουν αλλαγές στην εκπαίδευση, στα 

σχολικά εγχειρίδια στα προγράμματα σπουδών (Νάσαινας, 2010). 
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Στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης 

συνέβαλε η ΣΕΛΕΤΕ η οποία ιδρύθηκε με νομοθετικό διάταγμα το 1959 (Ν.Δ. 

3971/1959) σε μια προσπάθεια να οργανωθεί και να αναπτυχθεί η Τεχνική και 

Επαγγελματική εκπαίδευση. Με το Νόμο 3027/2002 ιδρύεται η ΑΣΠΑΙΤΕ και 

καταργείται η ΣΕΛΕΤΕ. Η ΑΣΠΑΙΤΕ εκτός των άλλων διοργανώνει προγράμματα 

κατάρτισης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης για εκπαιδευτικούς. Εκτός των 

προπτυχιακών τμημάτων της η σχολή παρέχει παιδαγωγική κατάρτιση και επιμόρφωση 

στους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα λειτουργεί και το 

πρόγραμμα ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Νάσαινας, 

2010). 

 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σήμερα διακρίνεται σε υποχρεωτική και 

προαιρετική. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Προεδρικού Διατάγματος 250/92 η 

υποχρεωτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών έχει τη μορφή της εισαγωγικής  

επιμόρφωσης που διαρκεί ως τέσσερις μήνες και αφορά τους υποψήφιους προς 

διορισμό εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας αλλά και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Επίσης, περιοδική επιμόρφωση σε δυο επιμορφωτικούς κύκλους για κάθε ακαδημαϊκό 

έτος που διαρκούν ως τρεις μήνες για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς. Τέλος, βραχείας 

διάρκειας επιμορφωτικά προγράμματα από 10 έως 100 ώρες που απευθύνονται σε 

όλους τους υπηρετούντες εκπαιδευτικούς και έως 200 ώρες για τους εκπαιδευτικούς σε 

σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). 

 

Επιμορφωτικά προγράμματα προβλέπονται για την επιμόρφωση στελεχών 

εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών της ιδιωτικής εκπαίδευσης, εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, 

αλλά και στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Comenius, Lingua, Arion, 

Κοινωνία της Πληροφορίας. (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). 

 

Επιμορφωτικά σεμινάρια προαιρετικού χαρακτήρα υλοποιούνται επίσης για να 

ικανοποιήσουν ανάγκες των εκπαιδευτικών σε θέματα Περιβαλλοντικής Αγωγής, 

Αγωγής Υγείας, Κυκλοφοριακής Αγωγής, Ειδικής Αγωγής, Σχολικού Επαγγελματικού 

Προσανατολισμού, Ισότητας των φύλων (Δούκας ,Βαβουράκη, Θωμοπούλου,Κούτρα , 

Kalantzis & Σμυρνιωτοπούλου  2008).  
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Φορείς επιμόρφωσης επίσης μπορούν να είναι τα Ανώτερα και Ανώτατα εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 

(Ο.ΕΠ.ΕΚ), τα Π.Ε.Κ., η ΑΣ.ΠΑΙ.ΤΕ. το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης Ενηλίκων 

(Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.), το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), οι ίδιες οι σχολικές 

μονάδες, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών, 

επιστημονικά κέντρα, τα Ινστιτούτα συνδικαλιστικών φορέων (ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ.- ΟΛΜΕ), 

Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ), μουσεία αλλά και φορείς άτυπης 

εκπαίδευσης, όπως οργανισμοί, δήμοι, εταιρείες, κ.α. (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008).  

 

2.4 Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών για τη διερεύνηση των επιμορφωτικών 

αναγκών των εκπαιδευτικών 

 

Το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε όλες τις εκφάνσεις του απασχολεί 

έντονα την εκπαιδευτική κοινότητα. Είναι χαρακτηριστική η πληθώρα των ερευνών 

και μελετών που έχουν διεξαχθεί με σκοπό την αναζήτηση των εκπαιδευτικών αναγκών 

αλλά και ζητημάτων που σχετίζονται με τη μορφή, την οργάνωση ή το περιεχόμενό 

της. 

 

Η έρευνα των Αθανασίου, Νίκου και Καρβούνη (1993) κατέδειξε ότι σε πολύ υψηλό 

ποσοστό  οι εκπαιδευτικοί θεωρούν αναγκαία την επιμόρφωση, καθώς εξυπηρετούνται 

παιδαγωγικοί, ψυχολογικοί, κοινωνικοί και οικονομικοί σκοποί. Θεωρούν ότι οι 

βασικοί σκοποί της εστιάζονται στη βελτίωση του διδακτικού έργου και στην 

ενημέρωση σχετικά με τα σύγχρονα ρεύματα στις επιστήμες της αγωγής. Κατέδειξε ότι 

οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί δε θεωρούν ότι αποκόμισαν ιδιαίτερα οφέλη από την 

επιμόρφωσή τους.  

 

Ο Γκόλιαρης (1998) στην έρευνά του επισημαίνει ότι ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της 

επιμόρφωσης μπορεί να γίνει δεκτός από τους εκπαιδευτικούς με συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις, ενώ οι ανάγκες των εκπαιδευτικών πρέπει να αποτελούν κριτήριο για τα 

προγράμματα που προτείνονται για τους ίδιους.  Επίσης, προτείνονται ταχύρρυθμα 

προαιρετικά προγράμματα επιμόρφωσης, για τα οποία θα προηγείται διερεύνηση των 

επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών σε τακτική βάση.  
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Πολύ υψηλό ποσοστό εκπαιδευτικών θεωρεί πολύ αναγκαία και χρήσιμη την 

επιμόρφωση και στην έρευνα της Ταρατόρη-Τσαλκατίδου (2000). Επισημαίνεται ότι η 

επιμόρφωση συμβάλει στην αύξηση της επιστημονικής γνώσης, ενώ ελλείψεις σε 

επιστημονικό, παιδαγωγικό και διδακτικό επίπεδο καλύπτονται από τις. επιμορφωτικές 

διαδικασίες.  

 

Στην έρευνα της Δακοπούλου (2003) περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς 

χαρακτήρισαν την επιμόρφωση που έλαβαν κακή, ενώ θεωρούν ότι δεν ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες τους. Στα θετικά σημεία της επιμόρφωσης επισημαίνουν τη βελτίωση των 

διδακτικών ικανοτήτων τους, τις γνώσεις γύρω από συγκεκριμένα μαθήματα, την 

ανάπτυξη των διδακτικών ικανοτήτων και την εξέλιξη στην ιεραρχική κλίμακα. 

Πιστεύουν ότι το περιεχόμενο της επιμόρφωσης πρέπει να συνδέεται με τη διδακτική 

πράξη. 

 

Στην έρευνα που πραγματοποίησε η Παπαναούμ (2003) σε εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις αντιλήψεις και τις εκτιμήσεις 

τους τόσο για το εκπαιδευτικό τους έργο όσο και για την επιμόρφωσή τους, διαπιστώνει 

ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών θεωρεί την επιμόρφωσή τους 

σε θέματα ψυχολογίας πολύ σημαντική, ενώ εξίσου μεγάλο ποσοστό επισημαίνει την 

ανάγκη επιμόρφωσης σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, γενικής παιδείας και σε 

ειδικά γνωστικά αντικείμενα. Κατά την άποψη της ερευνήτριας, οι εκπαιδευτικοί 

εκφράζουν την ανάγκη τους για επιμόρφωση σε θέματα που δεν έχουν διδαχθεί στις 

βασικές σπουδές τους ή έχουν διδαχθεί ελάχιστα, ωστόσο τα θεωρούν σημαντικά για 

την επιτέλεση του εκπαιδευτικού τους έργου, όπως προκύπτει από την εμπειρία τους. 

 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (Πατούνα, 

2005) με στόχο τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των νεοδιόριστων 

εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανάμεσα σε Φιλολόγους, 

Μαθηματικούς, Φυσικούς, Χημικούς, Βιολόγους και Γεωλόγους, κατέδειξε ότι υπάρχει 

διαφοροποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών ανάλογα με την ειδικότητα αλλά και το 

Πανεπιστημιακό Ίδρυμα από το οποίο αποφοίτησαν. Ανάγκη που είναι κοινή γ ια όλες 

τις ειδικότητες των εκπαιδευτικών είναι οι θεωρίες μάθησης και τα θέματα 

αξιολόγησης της διδασκαλίας-μαθητή. Τέλος, η έρευνα καταλήγει ότι η μορφή της 
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επιμόρφωσης πρέπει να έχει θεωρητικό και πρακτικό χαρακτήρα και να εμπλέκει τον 

επιμορφούμενο στη σχολική τάξη.  

 

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κατσαντά (2005) το 2004-2005 ανάμεσα 

σε 67 εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας με 

στόχο τη διερεύνηση των απόψεών τους για την επιμόρφωση αλλά και τα κριτήρια με 

βάση τα οποία διατυπώνουν τις επιμορφωτικές τους ανάγκες κατέδειξε ότι οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούν πολύ σημαντικό το θεσμό της επιμόρφωσης το οποίο συνδέουν 

με κενά που παρουσιάζουν οι βασικές σπουδές τους. Ο προαιρετικός χαρακτήρας της 

επιμόρφωσης προκρίνεται από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θεωρούν σημαντική τη 

διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών κατά το σχεδιασμό των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, ενώ επισημαίνουν και την ανάγκη σύνδεσης θεωρίας και πράξης.  

 

Η έρευνα του Βαλμά (2006) που πραγματοποιήθηκε σε νεοδιόριστους δασκάλους που 

διορίστηκαν τον Αύγουστο του 2003 και παρακολούθησαν την εισαγωγική 

επιμόρφωση στο ΠΕΚ Πάτρας επισημαίνει ότι τα κυριότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι εντοπίζονται σε πέντε επίπεδα: των πόρων, των 

εκπαιδευτικών μέσων και των υποδομών των σχολείων, στο επίπεδο των μαθητών, της 

διδασκαλίας, της συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών και τέλος στο επίπεδο των 

κοινωνικών και επαγγελματικών σχέσεων. Για τους εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος 

στην έρευνα η επιμόρφωση συνέβαλε λίγο έως καθόλου στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων του. Οι επιμορφωτικές ανάγκες τους εστιάζονται κυρίως σε 

αντικειμενικές επιμορφωτικές ανάγκες . 

 

Σε έρευνα των Δούκα κ.ά (2008) με θέμα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του συστήματος 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η 

επιμόρφωση είναι απαραίτητη κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής και 

συνδέεται με την επαγγελματική τους ιδιότητα. Αναγκαία θεωρούν τη σύνδεση της 

επιμόρφωσης με τη σχολική πράξη και την εκπαιδευτική πραγματικότητα.  

 

Η Νικολακάκη (2003) σε άρθρο στο οποίο κάνει αναφορά σε μια σειρά μελέτες και 

άρθρα σχετικά με τη σπουδαιότητα της επιμόρφωσης στη βελτίωση της διδασκαλίας 

και μάθησης τονίζει την αναποτελεσματικότητα των προγραμμάτων αυτών.  
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Στην έρευνα της Φιλοκώστα (2010) οι εκπαιδευτικοί θεωρούν αναγκαία την 

επιμόρφωση αλλά ένα μεγάλο ποσοστό δήλωσε ότι είναι καθόλου ή λίγο 

ικανοποιημένοι από την επιμόρφωση που παρακολούθησαν. Ως προς το περιεχόμενο 

που θα έπρεπε να έχει η επιμόρφωση για να καλυφθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών θεωρούν σε πολύ μεγάλο ποσοστό (66%) τη σύνδεση θεωρίας και 

πράξης αναγκαία όπως και θέματα για την αντιμετώπιση μαθησιακών αναγκών.  

 

Σε έρευνα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος «Μείζον πρόγραμμα 

επιμόρφωσης», που διεξήχθη τον Ιούνιο του 2010 ανάμεσα σε 27.785 εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα αποτελέσματα κατέδειξαν ότι 

εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι είναι λίγο ή καθόλου ικανοποιημένοι σε ποσοστό από 32% 

έως 62%. Η χρονική διάρκεια και το ωράριο διεξαγωγής της επιμόρφωσης η 

πλειοψηφία δήλωσε καθόλου ή λίγο ικανοποιημένοι. Το μεικτό σύστημα επιμόρφωσης  

(ταχύρρυθμα σεμινάρια, εξ αποστάσεως επιμόρφωση με συμβατικά μέσα και 

προαιρετική χρήση Νέων Τεχνολογιών) θεωρείται καταλληλότερη για την πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων. Η μακράς διάρκειας επιμόρφωση (1-2 έτη), η επιμόρφωση εντός 

σχολικού ωραρίου με εκπαιδευτική άδεια και η ενδοσχολική επιμόρφωση επίσης 

θεωρούνται σημαντικά για τους εκπαιδευτικούς. Η σύνδεση θεωρίας και πράξης, τα 

θέματα διαχείρισης προβλημάτων σχολικής τάξης, οι σύγχρονες διδακτικές 

προσεγγίσεις, η χρήση νέων τεχνολογιών, και η διδακτική μεθοδολογία κατά γνωστικό 

αντικείμενο, θεωρούνται πολύ σημαντικές για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010). 

 

Σε έρευνα του Ο.ΕΠ.ΕΚ. με θέμα «Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Ο.ΕΠ.ΕΚ., 2008) αναφορικά με τη συμβολή της 

επιμόρφωσης σε διάφορα ζητήματα εμφανίζονται δυο τάσεις: η μία αποτιμά θετικά τη 

συμβολή της επιμόρφωσης σε ζητήματα επιστημονικής αλλά και διδακτικής επάρκειας, 

ενώ αντίθετα αποτιμά αρνητικά τη συμβολή της σε ειδικά ζητήματα, όπως είναι η 

ανταπόκριση στις αλλαγές του αναλυτικού προγράμματος και η αντιμετώπιση 

καθημερινών προβλημάτων. Οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών συνδέονται 

με την καθημερινή παιδαγωγική πρακτική, με τα θέματα παιδαγωγικής ψυχολογίας να 

έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό προτίμησης και να ακολουθούν οι θεωρίες μάθησης και 

διδασκαλίας Η ειδικότητα των εκπαιδευτικών επηρεάζει τις επιλογές των 

εκπαιδευτικών. 
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Σε έρευνα του Ο.ΕΠ.ΕΚ. (2007) για τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών δηλώνει ικανοποιημένο 

από το περιεχόμενο της επιμόρφωσης που παρακολούθησε. Θετικά Αποτιμούν τη 

συμβολή της επιμόρφωσης στην προσωπική τους ανάπτυξη, ενώ στην επαγγελματική 

τους ανάπτυξη σε ποσοστό 51% θεωρούν ότι δε βοήθησε την επαγγελματική τους 

εξέλιξη. Πολύ μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών (95,1%) θεωρεί αναγκαία την 

επιμόρφωση. Η ανάγκη απόκτησης γνώσεων σε θέματα που παρουσιάζουν ελλείψεις 

συγκεντρώνει μεγάλο ποσοστό (85,5%) από τους εκπαιδευτικούς, όπως και η 

προοπτική για βελτίωση της ποιότητας της δουλειάς τους. 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 

3. 1 Μέθοδος 

Οι μέθοδοι και οι τεχνικές που θα υιοθετήσει ο κάθε ερευνητής κατά τη διεξαγωγή της 

έρευνας συνιστούν τη μεθοδολογία της έρευνας. Οι ερευνητές κατά τον Creswell 

(2008) αρχικά εντοπίζουν ένα ερευνητικό πρόβλημα που με τη σειρά του θα 

προσδιορίσει και τους στόχους της έρευνας. Ακολουθεί η έρευνα και η επιλογή των 

πηγών, ενώ στη συνέχεια συγκεντρώνονται τα απαραίτητα για την έρευνα δεδομένα. 

Ακολούθως, τα δεδομένα αναλύονται και ερμηνεύονται για να καταλήξει ο ερευνητής 

στη συγγραφή της εκάστοτε έρευνας. 

3.2 Τα χαρακτηριστικά της εκπαιδευτικής έρευνας 

Η ελληνική νομοθεσία (Ν. 4386/2016) ορίζει την έρευνα ως: «οποιαδήποτε 

συστηματική και δημιουργική εργασία που αναλαμβάνεται με σκοπό την επαύξηση του 

αποθέματος της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης του ανθρώπου, τ ου 

πολιτισμού και της κοινωνίας». Σύμφωνα με τους Verma και Μallick (2004) η έρευνα 

ορίζεται ως η συστηματική αναζήτηση πληροφοριών, ενώ βασικός σκοπός της είναι η 

απόκτηση καινούριας γνώσης ή η επαλήθευση ήδη υπάρχουσας γνώσης. Η απόκτηση 

της γνώσης, της αντικειμενικής δηλαδή θεώρησης ενός ζητήματος, η οποία εδράζεται 

σε στοιχεία, είναι ο βασικός στόχος της επιστημονικής έρευνας (Αθανασίου, 2007). Ο 

Creswell (2008) θεωρεί ότι η έρευνα είναι μια διαδικασία σταδίων κατά την οποία αφού 

συγκεντρωθούν και αναλυθούν στοιχεία, συγκεντρώνονται πληροφορίες που βοηθούν 

στην κατανόηση ενός θέματος.  

 

Ειδικά για την εκπαιδευτική έρευνα έχει γίνει προσπάθεια να δοθεί ένας ορισμός που 

θα καλύψει το περιεχόμενο και τους στόχους της. Η δυσκολία που προκύπτει ως προς 

τον ορισμό εξαιτίας του εύρους της έννοιας της εκπαίδευσης αλλά και των 

επικαλύψεων με άλλες επιστήμες, μετέφερε το ενδιαφέρον στην έρευνα, η οποία θα 

εξασφαλίσει ασφαλή και έγκυρα αποτελέσματα (Verma & Mallick, 2004).  

Η σημασία της εκπαιδευτική έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι μεγαλώνει το πλήθος 

των γνώσεων για θέματα που απασχολούν τον εκπαιδευτικό κόσμο, είτε καλύπτοντας 

πιθανά κενά στην αποκτηθείσα γνώση, είτε προσφέροντας γνώσεις που θα 
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επικυρώσουν ή θα αμφισβητήσουν τα αποτελέσματα προηγούμενων μελετών. 

Επεκτείνεται έτσι το εύρος της κατανόησης προβλημάτων, ενώ βελτιώνεται σημαντικά 

η μάθηση χάρη στην αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών (Creswell,2008). Η 

έρευνα ειδικά στο χώρο της εκπαίδευσης προσφέρει γνώση που σχετίζεται με την 

περιγραφή πτυχών της εκπαίδευσης, γνώσεις που συνδέονται με την πρόβλεψη 

αποτελεσμάτων, τη βελτίωση των παρεμβάσεων, αλλά και γνώσεις που εξηγούν 

διάφορα φαινόμενα στην εκπαίδευση (Gall, Borg & Gall, 2014). Η πρακτική εφαρμογή 

της γνώσης, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των εκπαιδευτικών, είναι το 

βασικό χαρακτηριστικό της εκπαιδευτικής έρευνας (Verma & Mallick, 2004). 

Στην εκπαιδευτική έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές 

έρευνας. Η επιλογή της ποιοτικής μεθόδου ειδικά οδηγεί τον ερευνητή στη μελέτη των 

προσωπικών πεποιθήσεων για τον κόσμο όσων συμμετέχουν στην έρευνα και σε μια 

βαθύτερη ανάλυση σε σχέση με την ποσοτική έρευνα (Bell, 1997). 

3.3 Η ποιοτική έρευνα  

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα. Η επιλογή της 

ποιοτικής μεθόδου έγινε με κριτήριο τη διερεύνηση των ερωτημάτων για να 

εξασφαλιστεί η εις βάθος κατανόηση των απόψεων όσων συμμετείχαν στην έρευνα και 

όχι η ανάγκη να εντοπιστούν και να περιγραφούν συγκεκριμένες τάσεις ή στατιστικά 

στοιχεία. Στην ποιοτική έρευνα οι ερευνητές ερμηνεύουν τα πράγματα μέσα από τη 

νοηματοδότηση που τους δίνουν τα άτομα (Gall κ.α. 2014). Επιπλέον, η ποιοτική 

έρευνα παρέχει τη δυνατότητα στον ερευνητή να έρθει σε επαφή με τα άτομα, να 

γνωρίσουν και να κατανοήσει τις εμπειρίες των υποκειμένων, τη μοναδικότητα των 

περιπτώσεων την οποία καλείται να ερμηνεύσει και να νοηματοδοτήσει ο ερευνητής. 

Η επικοινωνία ανάμεσα στον ερευνητή και στους συμμετέχοντες στην  έρευνα, η 

εμπλοκή του στην υποκειμενική πραγματικότητα του υποκειμένου της έρευνας, η 

αλληλεπίδραση ερευνητή και υποκειμένων, αλλά και η ενεργητική συμμετοχή των 

υποκειμένων της έρευνας αποτέλεσαν κριτήρια επιλογής της ποιοτικής έρευνας.  

 

Στόχος της ποιοτικής έρευνας δεν είναι η αναζήτηση και δημιουργία τυποποιημένων 

δεδομένων, ούτε η αντικειμενικότητα των στοιχείων, αλλά η εξέταση των ιδιαίτερων 

και μοναδικών περιπτώσεων. Ο μικρός αριθμός ατόμων προσφέρει έναν πλούτο 

στοιχείων με στόχο την βαθύτερη κατανόηση των υποκειμένων και του κοινωνικού 
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πλαισίου τους. Τα δεδομένα που προκύπτουν από την έρευνα περιγράφονται και 

κατόπιν ερμηνεύονται, ώστε να εντοπιστούν σχέσεις ανάμεσα στις μοναδικές και 

ξεχωριστές περιπτώσεις (Ίσαρη & Πουρκός, 2015). 

3.4 Μέγεθος δείγματος 

 Η ποιοτική έρευνα παρέχει ευελιξία ως προς την τεχνική της δειγματοληψίας, δίνοντας 

τη δυνατότητα στον ερευνητή να επιλέξει την τεχνική που επιθυμεί, με στόχο την 

καλύτερη κατανόηση του φαινομένου που μελετά (Gall κ.α., 2014). Το μέγεθος του 

δείγματος δεν περιορίζεται αριθμητικά ούτε υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες 

(Ιωσηφίδης, 2008  ̇ Patton, 2002). Οι στόχοι της έρευνας και οι διατυπωμένοι στόχοι 

ορίζουν και την επάρκεια του δείγματος (Αθανασίου, 2007). Στόχος της ποιοτικής 

έρευνας είναι να παρουσιάσει την πολυπλοκότητα που παρέχουν τα άτομα ως προς τις 

πληροφορίες και όχι να εξασφαλίσει ένα δείγμα που θα αντιπροσωπεύει μια 

συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα ( Creswell,2008).  

Η προσθήκη νέων ατόμων μειώνει την ικανότητα του ερευνητή να παρουσιάσει με 

λεπτομέρειες τα αποτελέσματα της έρευνας. Το μεγάλο δείγμα στην ποιοτική έρευνα 

μπορεί να οδηγήσει σε συγκέντρωση επιφανειακών απόψεων, ενώ είναι δύσχρηστο 

αυτό το μέγεθος ως προς την ανάλυσή του. Ο χρόνος που απαιτείται επίσης για την 

ανάλυση ενός μεγάλου δείγματος δυσχεραίνει τη θέση του ερευνητή. Εξάλλου, ένα 

μεγαλύτερο δείγμα θα απαιτούσε και περισσότερο χρόνο για να γίνει η συλλογή αλλά 

και η ανάλυση των δεδομένων και θα καθιστούσε την έρευνα από πρακτική άποψη πιο 

δύσκολη (Mason, 2009). 

Για την έρευνα αξιοποιήθηκε η δειγματοληψία σκοπιμότητας. Επιλέχτηκαν 

περιπτώσεις που μπορούσαν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τους 

σκοπούς της έρευνας. Δεδομένου ότι στην ποιοτική έρευνα το μέγεθος της 

δειγματοληψίας δεν είναι εφικτό να προκαθοριστεί, αλλά επαφίεται στην κρίση του 

ερευνητή (Gall κ.ά., 2014) θεωρήθηκε ότι η προσθήκη νέων μονάδων δεν προσέφερε 

κάτι παραπάνω, αφού δεν πρόσθετε κανένα καινούριο στοιχείο. Για την έρευνα 

επιλέχτηκαν δεκαπέντε συνολικά εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε Γυμνάσια του νομού 

Κοζάνης.  
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3.5 Ημιδομημένη συνέντευξη 

Για την παρούσα εργασία επιλέχτηκε η ποιοτική συνέντευξη και πιο συγκεκριμένα η 

ημιδομημένη συνέντευξη. Ο συγκεκριμένος τύπος συνέντευξης επιλέχτηκε γιατί 

παρέχει ευελιξία στην τροποποίηση των ερωτήσεων ανάλογα με τον συμμετέχοντα 

αλλά και ως προς τη σειρά που θα τεθούν οι ερωτήσεις. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα 

να γίνει προσθαφαίρεση ερωτήσεων, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο, αλλά και τη 

δυνατότητα διερεύνησης θεμάτων που δεν είχαν τεθεί αρχικά.  

Οι ερωτήσεις που τίθενται είναι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου οι οποίες παρέχουν τη 

δυνατότητα σε όσους συμμετέχουν στην έρευνα να απαντήσουν με ελευθερία, να 

διατυπώσουν τις εμπειρίες τους και να μείνουν ανεπηρέαστοι από τις απόψεις και τις 

θέσεις του ερευνητή αλλά και από άλλα ευρήματα. Εξασφαλίζει επίσης στο 

συμμετέχοντα τη δυνατότητα να έχει ένα εύρος στις απαντήσεις του και όχι να επιλέξει 

αναγκαστικά ανάμεσα σε δοθείσες απαντήσεις (Creswell, 2008).  

Για την έρευνα, αρχικά χρησιμοποιήθηκαν μια σειρά από αυστηρά δομημένες 

ερωτήσεις με τις οποίες αντλήθηκαν πληροφορίες για τα δημογραφικά δεδομένα των 

συμμετεχόντων στην έρευνα. Το σχέδιο της συνέντευξης περιείχε τα εισαγωγικά 

σχόλια, ενώ ακολουθούν επικεφαλίδες των θεμάτων και οι ερωτήσεις υπό τις θεματικές 

επικεφαλίδες. Στις περιπτώσεις που απαιτήθηκε διατυπώθηκαν διερευνητικά 

ερωτήματα για να αντληθούν περισσότερες πληροφορίες και να καλυφθούν τα θέματα, 

αφού οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν αντιδρούν πάντα με ίδιο τρόπο και ο ερευνητής 

καλείται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης να προσαρμόζεται (Verma & Mallick, 

2004). 

Οι συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών αποτελούνται από 17 ερωτήσεις οι οποίες 

δομήθηκαν σε πέντε θεματικούς άξονες: α) απόψεις των εκπαιδευτικών για την 

επιμόρφωση, όπως διαμορφώθηκαν από την εμπειρία τους, β) απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τα προβλήματα που προκύπτουν στη σχολική πραγματικότητα, γ) 

σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική πραγματικότητα, δ) προτάσεις εκπαιδευτικών για 

τα επιμορφωτικά προγράμματα και ε) κριτήρια για την παρακολούθηση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. 
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3.5.1 Διεξαγωγή συνεντεύξεων 

Το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε για τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων ήταν 

περίπου δύο μήνες, διάστημα που θεωρήθηκε απαραίτητο δεδομένου του 

απαιτούμενου χρόνου για τη διεξαγωγή της συνέντευξης, των υποχρεώσεων των 

συμμετεχόντων στην έρευνα και των υποχρεώσεων της ερευνήτριας. Η διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019 και ολοκληρώθηκαν τον Ιανουάριο 

του 2020. 

Προηγήθηκε η επιλογή των ατόμων που συμμετείχαν τελικά στην έρευνα. Για την 

επιλογή των συμμετεχόντων επιλέχτηκε η σκόπιμη δειγματοληψία (purposeful 

sampling) η οποία παρέχει τη δυνατότητα στον ερευνητή να επιλέξει εκείνα τα άτομα  

που θα του εξασφαλίσουν τον πλούτο των πληροφοριών που χρειάζεται ο ερευνητής, 

ώστε να καλύψει τα θέματα προς ανάλυση. 

Στη συνέχεια επιλέχτηκε το είδος της συνέντευξης, στην προκειμένη περίπτωση 

επιλέχτηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, γιατί κρίθηκε καταλληλότερη για τη 

διερεύνηση των απόψεων των συμμετεχόντων και παρείχε τη δυνατότητα να 

απαντηθούν όλα τα ερωτήματα της συνέντευξης.  

Για την καταγραφή των δεδομένων της συνέντευξης χρησιμοποιήθηκε η 

μαγνητοφώνηση για να επιτευχθεί η ακριβής αποτύπωση των απαντήσεων των 

συμμετεχόντων στην έρευνα. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια τα συνέντευξης 

κρατήθηκαν σημειώσεις με τη μορφή του πρωτοκόλλου συνέντευξης. 

Ο χώρος που επιλέχτηκε για την κάθε συνέντευξη ήταν ο χώρος εργασίας του κάθε 

συμμετέχοντα και ο οποίος εξασφάλιζε την απρόσκοπτη διεξαγωγή της συνέντευξης. 

Η επιλογή της ώρας διεξαγωγής της συνέντευξης έγινε από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα κατόπιν συνεννόησης.  

Πριν την έναρξη της συνέντευξης εξασφαλίστηκε η συναίνεση συμμετοχής και ο κάθε 

συμμετέχων ενημερώθηκε για τον σκοπό της έρευνας, το χρόνο που θα διαρκέσει η 

συνέντευξη, για τη χρήση των αποτελεσμάτων της έρευνας αλλά και για τη δυνατότητα 

να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της έρευνας. 

Η ανωνυμία των συμμετεχόντων στην έρευνα εξασφαλίστηκε με τη χρήση κωδικών, 

ενώ έγινε προσπάθεια να μην αποκαλυφθούν προσωπικά στοιχεία ή οποιαδήποτε άλλη 
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πληροφορία που άμεσα ή έμμεσα προσδιορίζει στοιχεία της ταυτότητας των 

ερωτώμενων. Το σύνολο των πληροφοριών που καταγράφηκε έγινε σαφές ότι θα 

αξιοποιηθεί μόνο για τους σκοπούς της έρευνας. 

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ακολουθήθηκε η σειρά των ερωτήσεων με μια 

διάθεση ευελιξίας, ώστε ο συμμετέχων στην έρευνα να εκφραστεί ελεύθερα για τα 

θέματα που θεωρεί σημαντικά. Καταβλήθηκε προσπάθεια να μην υπάρχουν 

καθοδηγητικές ή υποθετικές ερωτήσεις και να καλυφθούν όλες οι πλευρές του υπό 

διερεύνηση θέματος. Σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν και διερευνητικές 

ερωτήσεις με στόχο να αναπτύξουν οι ερωτώμενοι τις απόψεις τους και να 

αποσαφηνίσουν τις διατυπώσεις τους.  

Συνολικά έγινε προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης, ώστε οι συμμετέχοντες στην έρευνα να απαντήσουν χωρίς περιορισμούς 

και δισταγμούς, αλλά με αυθορμητισμό, εκφράζοντας ανοιχτά τις απόψεις τους στις 

ερωτήσεις που τους τέθηκαν.  

Στην παρούσα έρευνα έγινε προσπάθεια να διερευνηθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες 

των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η σύνδεση που υπάρχει 

ανάμεσα στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στη σχολική πραγματικότητα.  

  

3.6 Ανάλυση δεδομένων 

Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε η θεματική ποιοτική ανάλυση η οποία έχει 

τη βάση της στην ανάλυση τριών επιπέδων των δεδομένων που προκύπτουν με 

επαγωγική προσέγγιση και κατά τους Miles και Huberman (1994). Αρχικά, οι 

συνεντεύξεις των συμμετεχόντων στην έρευνα απομαγνητοφωνήθηκαν κατά λέξη. Στη 

συνέχεια, ακολούθησε η προσεκτική ανάγνωση των συνεντεύξεων, ώστε να είναι 

εφικτή η κατανόηση του περιεχομένου τους, ενώ ακολούθησαν και άλλες αναγνώσεις 

με απώτερο σκοπό την εξοικείωση με τα δεδομένα των συνεντεύξεων και τον 

περιορισμό των δεδομένων σε εκείνα τα στοιχεία που σχετίζονται με τα ερευνητικά 

ερωτήματα που έχουν τεθεί.  

Ακολούθησε η δημιουργία των κωδικών με τους λειτουργικούς ορισμούς. Οι κωδικοί 

προέκυψαν από τα αρχικά γράμματα των λέξεων. Οι κωδικοί που παρουσιάζουν 

εννοιολογική συσχέτιση εντάχθηκαν σε κοινή κατηγορία. Με τον τρόπο αυτό 
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δημιουργήθηκαν μετά το συσχετισμό των κωδικών και των θεματικών κατηγοριών 

πίνακες με συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων που σχετίζονται με τις κατηγορίες. 

Οι κωδικοί που προέκυψαν και οι κατηγορίες στις οποίες ομαδοποιήθηκαν οδήγησαν 

στους θεματικούς άξονες, η παρουσίαση των οποίων έγινε στους ατομικούς πίνακες 

έκθεσης δεδομένων για κάθε συμμετέχοντα εκπαιδευτικό. Με βάση τους ατομικούς 

πίνακες διαμορφώθηκε ένας συγκεντρωτικός πίνακας για όλους τους συμμετέχοντες 

ανά θεματικό άξονα, ώστε να είναι δυνατή η κατανόηση και η ανάλυση των δεδομένων 

μέσω της εύκολης και γρήγορης πρόσβασης που προσφέρουν οι πίνακες. Τέλος, 

καταρτίστηκε ένας συγκριτικός πίνακας δεδομένων των συμμετεχόντων στην έρευνα.  

Η ανάλυση των δεδομένων ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση των αποτελεσμάτων η 

οποία βασίστηκε στους πίνακες αλλά και στις απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις , 

σχετικά αποσπάσματα των οποίων παρατέθηκαν κατά την ανάλυση των στοιχείων, 

παράλληλα με την ερμηνεία τους. 

3.7 Δυσκολίες έρευνας 

Κατά το σχεδιασμό αλλά και κατά τη διεξαγωγή της έρευνας προέκυψαν  

συγκεκριμένες δυσκολίες. Ειδικότερα, απαιτήθηκε χρόνος για την αναζήτηση του 

δείγματος, προκειμένου αυτό να εμπίπτει στα δεδομένα της έρευνας, αλλά και για να 

εξασφαλιστεί η προθυμία της συμμετοχής τους. Η έκθεση των απόψεών τους σε ένα 

άλλο άτομο, καθώς και η καταγραφή των αντιλήψεών τους δημιουργεί αίσθημα 

διστακτικότητας στους συμμετέχοντες. Οι συνεντεύξεις σε πολλές περιπτώσεις 

παρέχουν στον ερευνητή πληροφορίες τις οποίες ερμηνεύει κατά την κρίση του, 

δίνοντας έτσι υποκειμενικό χαρακτήρα στην ανάλυση των δεδομένων. Σε πολλές 

περιπτώσεις δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ειλικρινής και αυθόρμητη αντίδραση των 

συμμετεχόντων στην έρευνα, αφού ενδέχεται αυτοί να προσαρμόζουν τις απαντήσεις 

τους στις προσδοκίες του ερευνητή (Creswell, 2008). Η φυσική παρουσία του ερευνητή 

μπορεί να επηρεάζει τη στάση και τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, ενώ θεωρείται 

αυτονόητο ότι προϋποθέτει μεγάλη εμπειρία από τον ερευνητή για να μπορέσει να 

αντιληφθεί στοιχεία και πληροφορίες που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες και 

εποικοδομητικές στην έρευνα. 

Χρειάστηκε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί σχετική οικειότητα και δημιουργία 

ασφαλούς περιβάλλοντος, ώστε να εκθέσουν οι συμμετέχοντες τις απόψεις τους. Κατά 
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τη διάρκεια των συνεντεύξεων είναι απαραίτητη η προσοχή και η συγκέντρωση του 

ερευνητή προκειμένου να ξεπεραστούν ζητήματα τεχνικής φύσης κατά την καταγραφή 

των συνεντεύξεων, αλλά και για τη διαχείριση της συνέντευξης, καθώς ο ερευνητής σε 

πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαίο να επανέρχεται σε αυτές για να εξασφαλίσει ότι οι 

πληροφορίες των συμμετεχόντων στην έρευνα ερμηνεύτηκαν με επαρκή τρόπο 

(Mishler,1996). Τέλος, χρονοβόρα αποδείχτηκε και η μεταγραφή των συνεντεύξεων. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα στην πλειοψηφία τους δέχτηκαν πρόθυμα να λάβουν 

μέρος και να εκφράσουν τις απόψεις τους για ένα θέμα που τους απασχολεί ιδιαιτέρως 

και για το οποίο επιθυμούν να δοθούν ρεαλιστικές, δραστικές λύσεις.  

3.8 Περιορισμοί έρευνας 

Είναι σαφές ότι το δείγμα της ποιοτικής έρευνας δεν εξασφαλίζει τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων σε ένα μεγαλύτερο πληθυσμό. Ο μικρός αριθμός των συμμετεχόντων 

στην έρευνα από μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή αναγκαστικά περιορίζει την 

εγκυρότητα. Συνεπώς, τα ευρήματα που προκύπτουν από την έρευνα μπορεί να 

περιοριστούν μόνο στο συγκεκριμένο πληθυσμό, χωρίς να μπορούν να δώσουν 

γενικευμένα συμπεράσματα. Η αντικειμενικότητα της έρευνας επίσης περιορίζεται από 

την υποκειμενική κρίση του ερευνητή ως προς την ερμηνεία των δεδομένων που 

προκύπτουν.  

3.9 Η ταυτότητα της έρευνας 

Στόχος 

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να αναζητηθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε Γυμνάσια του νομού Κοζάνης και να επιχειρηθεί η 

διερεύνηση της σύνδεσης της επιμόρφωσης με τη σχολική πραγματικότητα. Πιο 

συγκεκριμένα, η έρευνα επιχείρησε να καταγράψει:  

Τις απόψεις των εκπαιδευτικών όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την προσωπική τους 

εμπειρία για τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολούθησαν, τις προσδοκίες 

τους και την ικανοποίησή αυτών των προσδοκιών, τη σύνδεση της επιμόρφωσης με τη 

σχολική πραγματικότητα σε σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στον 

επαγγελματικό τους χώρο 
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Τις προτάσεις τους για τη διαμόρφωση του περιεχομένου των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, αλλά και των κινήτρων που θα λειτουργούσαν ενθαρρυντικά στην 

παρακολούθηση της επιμορφωτικής διαδικασίας. 

Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα έλαβαν συνολικά 15 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων που υπηρετούν 

σε Γυμνάσια του Νομού Κοζάνης. Ακολουθεί πίνακας με τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στην έρευνα. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΥΛΟ ΗΛΙΚΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΤΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΣΤΗΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
ΣΠΟΥΔΕΣ-ΤΜΗΜΑ 

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 1 Γυναίκα 39 Άγαμη 13 Τμήμα Φιλολογίας  Μεταπτυχιακές σπουδές 

 Τρίμηνη επιμόρφωση 

 Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας 

 Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 2 Άντρας 51 Έγγαμος 20 Τμήμα Πληροφορικής  Ετήσια επιμόρφωση 

 Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

 Πιστοποίηση Η/Υ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 3 Γυναίκα 48 Άγαμη 16 Τμήμα Θεολογίας  Τρίμηνη επιμόρφωση 

 Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

 Πιστοποίηση Η/Υ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4 Γυναίκα 46 Άγαμη 13 Τμήμα Αγγλικής 
Φιλολογίας 

 Μεταπτυχιακές σπουδές 

 Τρίμηνη επιμόρφωση 

 Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

 Πιστοποίηση Η/Υ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 5 Άντρας 52 Έγγαμος 23 Τμήμα Φυσικής 

Αγωγής 
 Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

 Πιστοποίηση Η/Υ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6 Γυναίκα  40 Έγγαμη 17 Τμήμα Φιλολογίας  Μεταπτυχιακές σπουδές 

 Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

 Πιστοποίηση Η/Υ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 7 Γυναίκα  37 Έγγαμη 13 Τμήμα Γερμανικής 

Φιλολογίας 
 Μεταπτυχιακές σπουδές 

 Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

 Πιστοποίηση Η/Υ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 8 Άντρας 49 Έγγαμος 21 Τμήμα Μαθηματικών  Μεταπτυχιακές σπουδές 

 Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

 Πιστοποίηση Η/Υ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 9 Γυναίκα  45 Έγγαμη 19 Τμήμα Πληροφορικής  Μεταπτυχιακές σπουδές 

 Δεύτερο πτυχίο  

 Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

 Πιστοποίηση Η/Υ 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 10 Άντρας  47 Άγαμος 12 Τμήμα Φιλολογίας  Τρίμηνη επιμόρφωση 

 Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

 Πιστοποίηση Η/Υ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 11 Άντρας 42 Έγγαμος 16 Τμήμα Φιλολογίας  Μεταπτυχιακές σπουδές 

 Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

 Πιστοποίηση Η/Υ 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 12 Άντρας 51 Έγγαμος 24 Τμήμα Φυσικής   Μεταπτυχιακές σπουδές 

 Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

 Πιστοποίηση Η/Υ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 13 Γυναίκα  40 Άγαμη 15 Τμήμα Οικονομικών  Ετήσια επιμόρφωση 

 Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

 Πιστοποίηση Η/Υ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 14 Γυναίκα  44 Έγγαμη 19 Τμήμα Μαθηματικών  Ετήσια επιμόρφωση 

 Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

 Πιστοποίηση Η/Υ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 15 Γυναίκα  54 Έγγαμη 26 Τμήμα Φιλολογίας  Ετήσια επιμόρφωση 

 Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

 Πιστοποίηση Η/Υ 

                                                                                              Πίνακας 1: Προφίλ εκπαιδευτικών 
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.1 Αποτελέσματα ποιοτικής έρευνας 

Από την ποιοτική ανάλυση των δεδομένων των ημιδομημένων συνεντεύξεων των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα προέκυψαν συνολικά 210 κωδικοί οι 

οποίοι εντάσσονται σε συνολικά 17 κατηγορίες που με τη σειρά τους ομαδοποιήθηκαν 

σε πέντε θεματικούς άξονες: 

 απόψεις εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση από την προσωπική τους εμπειρία  

 απόψεις για τη σχολική πραγματικότητα-προβλήματα 

 επιμόρφωση και σχολική πραγματικότητα 

 προτάσεις εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση 

 κριτήρια για την παρακολούθηση της επιμόρφωσης 

4.1.1 Α΄ Θεματικός άξονας: απόψεις εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση από την 

προσωπική τους εμπειρία 

Στον πρώτο θεματικό άξονα καταγράφονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στην έρευνα για την επιμόρφωση, όπως αυτές διαμορφώθηκαν από την 

εμπειρία που είχε ο καθένας στη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής. Πιο 

συγκεκριμένα, καταγράφτηκε η εμπειρία των συμμετεχόντων από επιμορφωτικά 

προγράμματα, η γνώμη τους ως προς την αναγκαιότητα των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων γενικά, ενώ στη συνέχεια ζητήθηκε να καταθέσουν την άποψή τους 

σχετικά με την ανταπόκριση που είχαν τα επιμορφωτικά προγράμματα που 

παρακολούθησαν στις προσδοκίες που είχαν οι εκπαιδευτικοί από αυτά. 

Καταγράφτηκαν ακόμα οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τον σχεδιασμό των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων και τέλος, η ικανοποίησή τους από την ποσότητα και 

την ποιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων που παρακολούθησαν.  

Εμπειρία από την επιμόρφωση 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το σύνολο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

είχε πρόσφατη εμπειρία από την παρακολούθηση κάποιου επιμορφωτικού 

προγράμματος. Αν και η συγκεκριμένη ερώτηση είχε περισσότερο εισαγωγικό 

χαρακτήρα στη διαδικασία της συνέντευξης, οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην 
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έρευνα υπογραμμίζουν τη μαζική συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην επιμορφωτική 

διαδικασία, το ενδιαφέρον και την ανάγκη για ενίσχυση του εκπαιδευτικού τους ρόλου.  

Η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών είχε πρόσφατη εμπειρία από 

επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες, γεγονός που συνδέεται με την προσφορά του 

προγράμματος Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή 

των Τ.Π.Ε. στη Διδακτική Πράξη: «Παρακολούθησα το Β΄ επίπεδο πάνω στις ΤΠΕ για 

την ειδικότητα μου» (Ε7), «Τώρα, ναι παρακολούθησα ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα 

πριν λίγο καιρό με θέμα τις νέες τεχνολογίες» (Ε14). 

Ενδιαφέρον έδειξαν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα και για 

επιμόρφωση στο γνωστικό τους αντικείμενο: «Πέρυσι ήταν η τελευταία φορά που 

παρακολούθησα ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα στο επιστημονικό μου αντικείμενο» (Ε4), 

«Τον περασμένο Οκτώβριο παρακολούθησα μια επιμόρφωση πάνω στο γνωστικό μου 

αντικείμενο» (Ε8). 

Τέλος, ορισμένοι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν πιο συγκεκριμένα σε επιμορφωτικές 

διαδικασίες που σχετίζονται με την εκπαιδευτική πράξη: «Ήταν σχετικά με το 

αντικείμενό μου, ένα χρόνο πριν σχεδόν, επιμορφωτικό σεμινάριο για τα νέα 

προγράμματα σπουδών. Επίσης, επιμόρφωση σχετικά με τις δημιουργικές εργασίες στις 

αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου. Και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

παρακολούθησα το επιμορφωτικό πρόγραμμα  ‘‘όψεις του προσφυγικού φαινομένου’’» 

(Ε3), «Φέτος παρακολούθησα μια επιμόρφωση για την αξιολόγηση των φιλολογικών 

μαθημάτων» (Ε10). 

Αναγκαιότητα επιμορφωτικών προγραμμάτων 

Ενδεικτικό είναι ότι οι ερωτώμενοι στην πλειοψηφία τους υπογράμμισαν την 

αναγκαιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς και τόνισαν 

ότι θεωρούν πως αυτά είναι απαραίτητα για το εκπαιδευτικό έργο, ειδικά τα τελευταία 

χρόνια, εξαιτίας των αλλαγών που παρατηρούνται, προσφέροντας έτσι στους 

εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτές τις μεταβολές και να 

ενημερωθούν για τις εξελίξεις στον εκπαιδευτικό χώρο: «Θα απαντούσα 

κατηγορηματικά ότι είναι απολύτως αναγκαία τα επιμορφωτικά προγράμματα. Χωρίς 

δεύτερη σκέψη» (Ε4), «Φυσικά θεωρώ ότι είναι απαραίτητη. Στην εκπαίδευση τα 
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πράγματα αλλάζουν συνεχώς και καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε αυτά. Ειδικά τα 

τελευταία χρόνια. Η επιμόρφωση ναι είναι σημαντική και απαραίτητη πιστεύω» (Ε14). 

Ορισμένοι συμμετέχοντες μίλησαν για την αναγκαιότητα των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και έκαναν πιο συγκεκριμένη αναφορά σε εκπαιδευτικές ανάγκες που 

καλύπτει η επιμορφωτική διαδικασία, στην τόνωση και την ενίσχυση της ψυχολογίας 

των εκπαιδευτικών αλλά και στην ανάγκη για τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας: «Ναι θεωρώ ότι είναι αναγκαία, ο εκπαιδευτικός έχει ανάγκες που 

προκύπτουν συνέχεια και οι βασικές σπουδές δεν επαρκούν» (Ε5), «Τα θεωρώ πολύ 

σημαντικά και απαραίτητα για την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών»  (Ε6), 

«…πιστεύω ότι είναι αναγκαία, για την εξέλιξή μας για την εκπαιδευτική διαδικασία, να 

γίνει καλύτερη να αναβαθμιστεί και για τον εκσυγχρονισμό της παιδαγωγικής 

προσέγγισης» (Ε7). 

Αξιοσημείωτο είναι ότι αν και κανείς από τους συμμετέχοντες δεν εξέφρασε αρνητική 

άποψη για την αναγκαιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τόνισαν ωστόσο ότι 

αυτά είναι ωφέλιμα για τους εκπαιδευτικούς, όταν γίνονται κάτω από συγκεκριμένες 

συνθήκες και με συγκεκριμένες προϋποθέσεις: «Σίγουρα είναι αναγκαία, σίγουρα είναι 

χρήσιμη. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά ισχύουν όταν η επιμόρφωση γίνεται υπό 

κατάλληλες συνθήκες» (Ε13). Τόνισαν επίσης την ατομική ευθύνη του εκπαιδευτικού 

ως προς την κατάλληλη επιλογή του επιμορφωτικού προγράμματος η οποία θα 

καλύπτει τις ανάγκες που ο ίδιος έχει αλλά και τη σημασία και άλλων παραγόντων που 

συντελούν στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου: «Νομίζω ότι ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην επιλογή του. Νομίζω ότι πρέπει να 

επιλέγονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες του καθενός. Τι χρειάζεται δηλαδή ο 

καθένας μας» (Ε2), «Θεωρώ πως η επιμόρφωση γενικά έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα 

για τους εκπαιδευτικούς… Βέβαια δεν αρκεί από μόνη της. Πρέπει να λάβουμε υπόψη 

μας και άλλους παράγοντες, για παράδειγμα τη διάθεση και την προσπάθεια του ίδιου του 

εκπαιδευτικού» (Ε15). 

Ανταπόκριση της επιμόρφωσης στις προσδοκίες των εκπαιδευτικών  

Ένα μέρος των συμμετεχόντων θεωρεί ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα 

ικανοποίησαν τις προσδοκίες που είχαν, αποτιμώντας θετικά το αποτέλεσμα της 

επιμορφωτικής διαδικασίας, ενώ τόνισαν πως έμειναν ικανοποιημένοι από την 

οργάνωση αλλά και από το περιεχόμενο: «Θεωρώ ότι συνδέονταν με θέματα που με 
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απασχολούσαν και συνδύαζαν πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση και βιωματικές 

δράσεις, τις οποίες βρήκα πολύ ικανοποιητικές και ενδιαφέρουσες»  (Ε1), «Αρκετά από 

τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολούθησα ήταν και στοχευμένα και 

ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες μου. Θα έλεγα πως είμαι αρκετά ικανοποιημένος από 

αυτά που έχω παρακολουθήσει. Και είχαν και καλή οργάνωση. Βέβαια»  (Ε12), «Μπορώ 

να πω ότι αποκόμισα πράγματα που με βοήθησαν ή και έλυσαν προβλήματα που 

αντιμετώπιζα. Τα περισσότερα ήταν στοχευμένα και με θεματολογία που με ενδιέφερε» 

(Ε15). Σε μία περίπτωση ο συμμετέχων εξέφρασε την ικανοποίησή του από τα 

επιμορφωτικά προγράμματα, τόνισε ωστόσο ότι οι πραγματικές συνθήκες δεν 

επιτρέπουν την εφαρμογή στο σύνολο των προτάσεων των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: «Ναι σε μεγάλο βαθμό αλλά η έλλειψη χρόνου καθημερινά, το γεγονός 

ότι οι τάξεις έχουν μεγάλο αριθμό μαθητών και η πίεση να ολοκληρωθεί η ύλη 

δυσκολεύουν τα πράγματα θα έλεγα» (Ε7). 

Ένα μεγάλο μέρος των εκπαιδευτικών επισημαίνει ότι δεν ικανοποιήθηκαν καθόλου ή 

ικανοποιήθηκαν ελάχιστα οι προσδοκίες τους από τα επιμορφωτικά προγράμματα, 

εκφράζοντας αισθήματα απογοήτευσης και δυσαρέσκειας: «Ελάχιστα προγράμματα 

μπορώ να πω ότι ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες που είχα. Περίμενα 

περισσότερα πράγματα βρήκα και πήρα λιγότερα από αυτά που θα ήθελα πάντως»  (Ε2), 

«Πιστεύω σε πολλές περιπτώσεις οι προσδοκίες έμειναν προσδοκίες. Απογοητευτικό 

βέβαια, αλλά είναι η αλήθεια. Πηγαίνεις με άλλες προσδοκίες, ίσως και με περισσότερες 

από αυτές που θα έπρεπε» (Ε5). Σε κάποιες περιπτώσεις η μικρή ικανοποίηση 

προέρχεται από το γεγονός ότι ενώ, όπως επισημαίνουν οι συμμετέχοντες, είναι 

ικανοποιητικό το θεωρητικό πλαίσιο, η εκπαιδευτική πράξη δυσκολεύει την εφαρμογή 

της θεωρίας: «Τα προγράμματα που παρακολούθησα περιείχαν αρκετή θεωρία και καλές 

προτάσεις για υλοποίηση στην τάξη οι οποίες όμως τελικά δεν ανταποκρίνονταν στην 

εκπαιδευτική πραγματικότητα. Στην πράξη τα πράγματα δυσκολεύουν. Για αυτό θα έλεγα 

ότι δεν έμεινα ικανοποιημένος» (Ε11). 

Τέλος, ορισμένοι εκπαιδευτικοί εκφράζουν μια σχετική ικανοποίηση, καθώς μόνο σε 

κάποιες περιπτώσεις οι προσδοκίες τους ικανοποιήθηκαν, ενώ σε κάποιες άλλες όχι: 

«Δεν μπορώ να πω ότι συμβαίνει πάντα, αρκετές φορές όμως ήμουν ικανοποιημένη» 

(Ε4), «Λίγα προγράμματα είπα ότι πράγματι άξιζε να τα παρακολουθήσω γιατί έχει 

πρακτικό αντίκρισμα» (Ε9). 
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Απόψεις εκπαιδευτικών για τον σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων σε 

σχέση με τις εκπαιδευτικές ανάγκες τους 

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι μόνο σε μερικές 

περιπτώσεις λαμβάνονται υπόψη οι εκπαιδευτικές ανάγκες και υπογραμμίζουν την 

άποψη αυτή αναφέροντας την απουσία ικανοποίησης από τα επιμορφωτικά 

προγράμματα που παρακολούθησαν: «Μερικές φορές ναι. Όχι όμως πάντα, γιατί κάποια 

επιμορφωτικά προγράμματα εν τέλει δεν κατάλαβα τι σκοπό είχαν»  (Ε4), «Εκ του 

αποτελέσματος κρίνοντας νομίζω ότι αυτό συμβαίνει μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις και 

όχι πάντα. Γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο τότε όλοι θα ήταν ικανοποιημένοι με το 

αποτέλεσμα της επιμόρφωσης.» (Ε9).  

Σε μερικές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι, ενώ υπάρχει η πρόθεση να 

ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των εκπαιδευτικών, στην πράξη τελικά δεν επιτυγχάνεται, 

διαπιστώνοντας ελλείψεις στον σχεδιασμό και την οργάνωση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: «Προφανώς αυτός είναι ο στόχος, δηλαδή να καλυφθούν οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες. Αυτός είναι ο προσανατολισμός και η πρόθεση όσων τα 

οργανώνουν. Όμως πιστεύω ότι αυτό τελικά δεν επιτυγχάνεται. Ίσως αυτό να  οφείλεται 

σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι ο σχεδιασμός γίνεται από πανεπιστημιακούς που δεν 

έχουν περάσει μέσα από την τάξη και δεν έχουν πλήρη αντίληψη της πρωτοβάθμιας ή 

δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής πραγματικότητας»  (Ε11), «Κοιτάξτε, η πρόθεση ίσως να 

υπάρχει. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι μάλλον δεν λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις 

περιπτώσεις ή αν λαμβάνονται δε γίνεται σωστός σχεδιασμός. Ένα από τα δύο προφανώς 

συμβαίνει» (Ε14). 

Κάποιοι συμμετέχοντες, επίσης, τόνισαν τη σχετική ικανοποίησή τους από τα 

επιμορφωτικά προγράμματα, τονίζοντας ότι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών δεν είναι το 

μοναδικό κριτήριο διαμόρφωσης των επιμορφωτικών προγραμμάτων, ενώ έγινε λόγος 

και για οικονομικά κριτήρια κατά τον σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων: 

«Θεωρώ ότι δεν λαμβάνονται υπόψη πάντα. Δε σχεδιάζονται με μοναδικό κριτήριο αυτό 

πάντως. Για να μην είμαι και απόλυτος βέβαια καλύπτουν κάποιες ανάγκες αλλά όχι 

πάντα» (Ε5), «Τα επιμορφωτικά προγράμματα σχεδιάζονται με βάση οικονομικούς 

σχεδιασμούς από το Υπουργείο. Κάποια γίνονται μόνο για αυτό το σκοπό για να 

δαπανηθούν χρήματα για να γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα» (Ε2), «Προφανώς, θα 

μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι και άλλοι παράγοντες λαμβάνονται υπόψη κατά τον 
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σχεδιασμό. Οικονομικοί, δεν ξέρω» (Ε4). Μία εκπαιδευτικός ανέφερε ως βασικό 

κριτήριο σχεδιασμού των επιμορφωτικών προγραμμάτων τις εθνικές ανάγκες 

συσχετίζοντάς τες και με τις εκπαιδευτικές: «Πιστεύω ότι γνώμονας των φορέων που 

υλοποιούν τα επιμορφωτικά προγράμματα είναι κυρίως η εξυπηρέτηση των εθνικών 

αναγκών σε θέματα εκπαίδευσης… Ωστόσο, αρκετές φορές δεν υπάρχει διάσταση μεταξύ 

αυτών, καθώς σε πολλούς εκπαιδευτικούς προκειμένου να είναι προετοιμασμένοι για τις 

αλλαγές που γίνεται στον επαγγελματικό τους χώρο γεννώνται τελικά οι «ανάγκες» στις 

οποίες στοχεύει η εκπαιδευτική ηγεσία» (Ε1). 

Τέλος, ορισμένοι εκπαιδευτικοί υποστήριξαν ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες δεν 

λαμβάνονται καθόλου υπόψη κατά τον σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων, 

υπογραμμίζοντας ότι δεν προηγείται διερεύνηση των αναγκών τους: «Ορισμένα από 

αυτά νομίζω ότι είναι πρόχειρα σχεδιασμένα και προσφέρονται ευκαιριακά, δηλαδή δεν 

έχει προηγηθεί μία έρευνα γύρω από τις ανάγκες των επιμορφούμενων»  (Ε6), «Σε 

αρκετές περιπτώσεις νομίζω ότι αγνοούν πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 

εκπαιδευτικοί» (Ε7). 

Αρκετοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι κατά τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών αναγκών 

λαμβάνονται υπόψη οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες και μάλιστα θεωρούν ότι αυτές 

καθορίζουν και το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων: «Από τη δική μου 

εμπειρία πιστεύω ότι ναι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των εκπαιδευτικών. Δηλαδή 

αυτές θεωρώ ότι είναι ο παράγοντας που θα οδηγήσει στη διαμόρφωση κάποιων 

επιμορφώσεων. Το τι πραγματικά έχει ανάγκη ο εκπαιδευτικός στη δουλειά του. Το 

πιστεύω ότι σε πολλές περιπτώσεις ισχύει» (Ε3), «Σίγουρα λαμβάνονται. Φυσικά. 

Πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζουν και το περιεχόμενο της επιμόρφωσης. Με 

βάση τις ανάγκες αυτές νομίζω ότι σχεδιάζονται. Αλλιώς τι νόημα θα είχε οποιαδήποτε 

επιμόρφωση; Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι από την προσωπική μου εμπειρία» 

(Ε15). 

Ικανοποίηση από την ποσότητα και την ποιότητα των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων 

Στην πλειοψηφία τους οι συμμετέχοντες στην έρευνα απάντησαν ότι είναι 

ικανοποιημένοι σε μεγάλο βαθμό από την ποσότητα των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: «Γενικά γίνονται αρκετά προγράμματα επιμόρφωσης θεωρώ. Αν 

υπάρχει χρόνος ευκαιρίες για επιμόρφωση υπάρχουν αρκετές και με διάφορες μορφές»  
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(Ε9), «Σε αριθμό σίγουρα, γίνονται πράγματα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών»  

(Ε13).  

Ορισμένοι από τους εκπαιδευτικούς φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρονται τόσο για τον 

αριθμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων, εκφράζοντας μια σχετική ικανοποίηση, 

αλλά δίνοντας περισσότερο έμφαση στην ποιοτική διάστασή τους: «Το θέμα νομίζω 

δεν έχει να κάνει τόσο με την ποσότητα των επιμορφώσεων. Ας γίνονται λιγότερες αλλά 

πιο ποιοτικές» (Ε14), «Θεωρώ ότι γίνονται αρκετά επιμορφωτικά προγράμματα και η 

ποιότητά τους με ικανοποιεί σε γενικές γραμμές. Βέβαια από τη στιγμή που οι 

εκπαιδευτικές ανάγκες υπάρχουν ή προκύπτουν συνεχώς, σημαντικό θα ήταν να 

υπάρχουν και επιμορφωτικά προγράμματα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αυτές»  

(Ε15). 

Χαρακτηριστική είναι η άποψη ενός ερωτώμενου σχετικά με την ικανοποίηση από την 

ποσότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων που θεωρεί ότι και η διάρκεια του 

προγράμματος πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να έχει τη δυνατότητα ο εκπαιδευτικός να 

δει και την έμπρακτη εφαρμογή των θεωρητικών αρχών του προγράμματος κατά τη 

διάρκειά του: «Απλά θα ήθελα να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, ώστε να εφαρμόζονται 

όλες οι προτεινόμενες τεχνικές και τη διάρκεια του σεμιναρίου» (Ε1). 

Τέλος, υπάρχει και ένα ποσοστό εκπαιδευτικών που δεν είναι ικανοποιημένο από την 

ποσότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων, θεωρώντας ότι είναι λίγα σε σχέση με 

τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και εκφράζουν την επιθυμία να υπάρχει η δυνατότητα 

να επιλέξουν ανάμεσα σε περισσότερα επιμορφωτικά προγράμματα: «Όχι δεν είμαι 

ικανοποιημένη ούτε από την ποσότητα θα ήθελα να γίνονται περισσότερα…» (Ε4), «Θα 

ήθελα σίγουρα να γίνονται περισσότερα επιμορφωτικά προγράμματα» (Ε7), «Ως προς 

ποσότητα εγώ νομίζω ότι  θα έπρεπε να γίνονται περισσότερα με διάφορα θέματα και να 

έχουμε τη δυνατότητα επιλογής» (Ε12).  

Σχετικά με την ποιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων ένα αρκετά μεγάλο 

ποσοστό των συμμετεχόντων εκφράζει τη σχετική ικανοποίησή του γενικά ως προς τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων που παρακολούθησαν, χωρίς βέβαια η 

ικανοποίηση να είναι απόλυτη, κάνοντας λόγο για περαιτέρω βελτίωση του 

σχεδιασμού των επιμορφωτικών προγραμμάτων: «…αλλά και η ποιότητά τους με 

ικανοποιεί. Είναι καλά οργανωμένα και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέλω»  (Ε3), 

«…αλλά και στο κομμάτι της ποιότητας ναι είμαι αρκετά ικανοποιημένη»  (Ε6), «Όσον 
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αφορά την ποιότητα αρκετά ικανοποιημένη θα έλεγα, αλλά πάντα υπάρχει η δυνατότητα 

βελτίωσης» (Ε7). 

Ορισμένοι συμμετέχοντες εξέφρασαν την απογοήτευσή τους ως προς την ποιότητα των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, τονίζοντας ότι δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες 

που είχαν και διατύπωσαν την άποψη ότι θεωρούν σημαντικότερο να δοθεί έμφαση 

στην ποιότητα των προσφερόμενων προγραμμάτων:  «Τώρα ως προς την ποιότητα είπα 

και πριν ότι δεν ανταποκρίθηκαν πλήρως σε αυτά που περίμενα»  (Ε10),  «Το θέμα 

νομίζω δεν έχει να κάνει τόσο με την ποσότητα των επιμορφώσεων. Ας γίνονται λιγότερες 

αλλά πιο ποιοτικές. Να είναι πιο στοχευμένες. Αυτό είναι το ζητούμενο. Η ποιότητα 

μπορεί να καλύψει την ποσότητα εδώ» (Ε14). 

Ένας συμμετέχων διατύπωσε την άποψη ότι η απογοήτευση σε σχέση με την ποιότητα 

των επιμορφωτικών προγραμμάτων προέρχεται από το γεγονός ότι δε δίνεται έμφαση 

στις ανάγκες των εκπαιδευτικών αλλά στους επιμορφωτές: «Νομίζω ότι θα μπορούσαν 

να είναι ποιοτικά καλύτερα και να βάζουν ως προτεραιότητα τον εκπαιδευτικό και όχι 

τον επιμορφωτή που πρέπει να παρουσιάσει κάποιο έργο»  (Ε11). 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ         

               

ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Α΄ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

1.Εμπειρία από την επιμόρφωση  

 

ΠΡΕΠ: πρόσφατη επιμόρφωση 
ΕΠΠΡΣΠ: Επιμόρφωση σε προγράμματα 
σπουδών 

ΔΗΜΕΡΓ: δημιουργικές εργασίες 
ΕΠΠΡΟ: επιμόρφωση προσφυγικό  
ΠΡΕΠΕΑΝ: πρόσφατη επιμόρφωση στο 
επιστημονικό αντικείμενο 

ΕΠΑΞΜΑΘ:  επιμόρφωση στην  
αξιολόγηση μαθητών 
ΕΠΝΤΕΧ: επιμόρφωση στις νέες 
τεχνολογίες 

ΕΠΓΝΑΝ: επιμόρφωση στο γνωστικό 
αντικείμενο 
ΕΠΑΞΦΙΜΑ: αξιολόγηση φιλολογικών 
μαθημάτων 
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2.Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

 

ΑΠΕΠ: απαραίτητη επιμόρφωση 
ΣΗΑΝΕΠ: σημαντική και αναγκαία η 
επιμόρφωση 
ΕΠΑΝΕΚ: επιλογή με βάση τις ανάγκες 

των εκπαιδευτικών 
ΧΡΑΝΕΠ: χρήσιμη και αναγκαία η 
επιμόρφωση 
ΑΝΠΟΙΑΠΕΚ: αναβάθμιση ποιότητας 

και αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού 
έργου 
ΑΛΛΕΚΑΝΕΠ: αλλαγές στην 
εκπαίδευση καθιστούν αναγκαία την 

επιμόρφωση  
ΕΠΕΞΕΚ: επαγγελματική εξέλιξη 
εκπαιδευτικών 
ΕΠΙΓΝ: επικαιροποίηση γνώσεων 

ΕΞΕΚ: εξέλιξη εκπαιδευτικών 
ΑΝΑΕΚΣΕΚ: αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικής 
διαδικασίας 
ΧΡΕΠ: χρήσιμη επιμόρφωση 

ΝΕΠΡ: νέες προτάσεις 

ΠΝΕΓ: πνευματική εγρήγορση 

ΕΝΠΡΕΚΑΛ: ενημέρωση και 
προσαρμογή στις εκπαιδευτικές αλλαγές 
ΑΝΣΥΕΝ: αναγκαία η συνεχής 
ενημέρωση 

ΒΕΠΡΕΠ: βελτίωση σε προσωπικό και 
επαγγελματικό επίπεδο 
ΚΑΤΣΥΝ: κατάλληλες συνθήκες 
ΥΠΧΑΕΠ: υποστηρικτικός ο 

χαρακτήρας της επιμόρφωσης 
 

3.Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

 

ΙΚΕΠ: ικανοποίηση από επιμόρφωση 
ΕΛΑΝΠΡ: ελάχιστη ανταπόκριση στις 

προσδοκίες 
ΑΡΙΚ: αρκετά ικανοποιημένη από την 
επιμόρφωση 
ΑΠΙΚ: απουσία ικανοποίησης 

ΜΕΙΚ: μερική ικανοποίηση 
ΑΠΑΝΠΡ: απουσία ανταπόκρισης των 
προγραμμάτων στην εκπαιδευτική 

4.Απόψεις  για τον σχεδιασμό της 

επιμόρφωσης.  

ΕΞΕΘΑΝ: εξυπηρέτηση εθνικών 
αναγκών σε εκπαιδευτικά θέματα 

ΙΚΕΚ: ικανοποίηση  εκπαιδευτικών 
ΟΙΣΧΥΠ: οικονομικοί σχεδιασμοί του 
Υπουργείου επιβάλλουν το σχεδιασμό 
των προγραμμάτων 
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ΑΝΕΚΔΙΕΠ: οι ανάγκες των 
εκπαιδευτικών διαμορφώνουν το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων 
ΑΣΣΚΕΠ: ασάφεια ως προς τον σκοπό 

της επιμόρφωσης 
ΟΙΠΑ: οικονομικοί παράγοντες 
επηρεάζουν το σχεδιασμό των 
προγραμμάτων 

ΔΙΑΝΕΚ: ανάγκη να διερευνηθούν οι 
ανάγκες των εκπαιδευτικών  
ΑΓΑΝΕΚ: αγνοούνται οι ανάγκες των 
εκπαιδευτικών 

ΠΡΣΧ: πρόχειρος σχεδιασμός 
ΕΥΠΡ: Ευκαιριακή προσφορά 
ΑΠΕΡΑΝΕΚ: απουσία έρευνας για τις 
ανάγκες των εκπαιδευτικών 

ΑΓΠΡΔΥ: αγνοούνται πρακτικές 
δυσκολίες 
ΑΝΤΤΕΧΠΡΘ:  χρειάζεται αντιμετώπιση 
των  τεχνικών και πρακτικών θεμάτων 

ΟΡΠΡ: χρειάζεται οργάνωση και 
προσπάθεια 
ΑΠΙΚΑΝΕΚ: απουσία  ικανοποίησης 
αναγκών εκπαιδευτικών 

ΠΡΙΔΤΑ: προτάσεις επιμόρφωσης  για 
ιδανικές τάξεις 
ΣΧΠΑ: σχεδιασμός  προγραμμάτων από 
πανεπιστημιακούς 

ΜΕΑΝΕΚ: σε μερικές περιπτώσεις  
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των 
εκπαιδευτικών 
ΠΡΥΛ: προβλήματα στην υλοποίηση 

ΑΠΣΧ: απουσία σχεδιασμού 
ΙΚΑΝΕΚ: ικανοποίηση των αναγκών 
των εκπαιδευτικών 

5. Ικανοποίηση από την ποσότητα και 
την ποιότητα της επιμόρφωσης. 

ΙΚΠΟΠΟΙ: ικανοποίηση εκπαιδευτικών 
από την ποσότητα και την ποιότητα της 
επιμόρφωσης 

ΙΚΠΟ: ικανοποίηση από την ποσότητα 
ΣΧΙΚΠΟΙ: σχετική ικανοποίηση από την 
ποιότητα 
ΟΡΠΡ: καλή η οργάνωση των 

προγραμμάτων 
ΑΠΙΚΠΟΠΟΙ: απουσία ικανοποίησης ως 
προς την ποσότητα και την  ποιότητα της 
επιμόρφωσης 

ΑΠΙΚΠΟΙ: απουσία ικανοποίησης από 
την ποιότητα 
ΑΡΙΚΠΟΠΟΙ: αρκετή ικανοποίηση από 
την ποσότητα και την ποιότητα 
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ΑΠΙΚΠΟ:  απουσία ικανοποίησης από 
την ποσότητα 
ΙΚΠΟΙ: ικανοποίηση από την ποιότητα 
ΠΕΒΕ: περιθώρια βελτίωσης 

                                                             Πίνακας 2: Α΄ Θεματικός Άξονας 

4.1.2 Β΄ Θεματικός άξονας: απόψεις για τη σχολική πραγματικότητα-προβλήματα 

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψή τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

καθημερινά στη σχολική τάξη και κλήθηκαν να ιεραρχήσουν τα προβλήματα αυτά.  

Ένα μεγάλο μέρος των ερωτώμενων αντιμετωπίζει προβλήματα σε σχέση με τη 

διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών μέσα στη σχολική αίθουσα 

γεγονός που παρακωλύει την ομαλή και απερίσπαστη διεξαγωγή του μαθήματος: 

«Σίγουρα αντιμετώπισα και αντιμετωπίζω δυσκολίες. Κυρίως με τη διαχείριση 

προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών…» (Ε1), «Ναι σίγουρα, προβλήματα σχετικά με 

τη διαχείριση της τάξης, να βρεις τις ισορροπίες που πρέπει, ώστε να μπορείς να κάνεις 

σωστά το έργο σου σε τελική ανάλυση…» (Ε4), «Ας πούμε πώς τα προβλήματα που είναι 

πιο έντονα είναι αυτά που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση της συμπεριφοράς μέσα στη 

σχολική τάξη» (Ε14). Σε κάποιες περιπτώσεις αναφέρεται ως πρόβλημα διαχρονικό και 

ως ένα βαθμό αναμενόμενο, διαχειρίσιμο πάντως με διάφορους τρόπους: «Τα 

προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών είναι ένα διαχρονικό θέμα επίσης στη σχολική 

τάξη που απαιτεί συγκεκριμένους χειρισμούς και πρακτικές. Ερχόμαστε αντιμέτωποι 

πάντα με αυτό σε διαφορετικό βαθμό βέβαια κάθε χρονιά»  (Ε5), «Σίγουρα και 

προβλήματα σε σχέση με τη διαχείριση της τάξης με απασχολούν κι αυτά ως ένα βαθμό»  

(Ε9).  

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ως πρόβλημα και την αντιμετώπιση παιδιών με 

μαθησιακές δυσκολίες. Η ύπαρξη μαθητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες δυσχεραίνει 

την εκπαιδευτική πράξη σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα, καθώς νιώθουν 

την ανάγκη να ικανοποιήσουν τις μαθησιακές ανάγκες αυτών των μαθητών με κάθε 

τρόπο: «…αλλά και με ζητήματα υποστήριξης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες» (Ε1), 

«Πολλά προβλήματα δημιουργούνται από τον αυξανόμενο αριθμό μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο πια. Τα παιδιά αυτά έχουν  τις δικές 

τους μαθησιακές ιδιαιτερότητες και χρειάζεται διαφορετικός τρόπος προσέγγισης της 

ύλης. Αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα για το ρυθμό που θα ακολουθήσει ο 

εκπαιδευτικός αλλά και τον τρόπο προσέγγισης»  (Ε11), «Σε γενικές γραμμές θα έλεγα 
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ζητήματα που σχετίζονται με περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν κάποιες 

μαθησιακές δυσκολίες» (Ε15). 

Για προβλήματα που σχετίζονται με τη διδακτική των μαθημάτων έκαναν λόγο κάποιοι 

ερωτώμενοι, ενώ γίνεται αναφορά και στο αίσθημα προσωπικής ανεπάρκειας που 

νιώθουν στον συγκεκριμένο τομέα: «… θα τόνιζα πως και στο κομμάτι της διδακτικής 

συχνά αντιμετωπίζω προβλήματα ή θα ήθελα κάποιες συμβουλές. Σε κάποιες 

περιπτώσεις που νιώθω ανεπαρκής στο κομμάτι αυτό»  (Ε14). Η ανάγκη για 

διαφοροποίηση στη διδασκαλία των διδακτικών αντικειμένων τους με στόχο είτε να 

καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών είτε να προκαλέσουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον των 

μαθητών: «Αλλά και σε σχέση με τη διαφοροποίηση του μαθήματος, ώστε να καλύπτει 

τις ανάγκες όλων των μαθητών. Να το κάνεις πιο ελκυστικό και πιο ενδιαφέρον θα έλεγα 

για τους μαθητές, να κερδίσεις την προσοχή τους. Εκεί εντοπίζω τα προβλήματά μου 

κυρίως» (Ε4). 

Η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής που παρουσιάζεται σε κάποιες σχολικές μονάδες 

δημιουργεί προβλήματα σε κάποιους από τους συμμετέχοντες στην έρευνα 

επηρεάζοντας το εκπαιδευτικό τους έργο: «Σίγουρα ο ελλιπής έως ανύπαρκτος σχολικός 

εξοπλισμός και η απουσία υλικοτεχνικής υποδομής σε αποθαρρύνει επίσης από πολλά 

πράγματα ή κάνει δύσκολη την προσπάθειά σου»  (Ε10), «Επίσης, η έλλειψη σύγχρονης 

υλικοτεχνικής υποδομής στις αίθουσες διδασκαλίας, τουλάχιστον στα σχολεία που έχω 

υπηρετήσει» (Ε13). Σε ορισμένες περιπτώσεις η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής 

συνδέεται άμεσα με τη δυσκολία να αξιοποιηθούν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας σε σχέση με τις δυνατότητες που προσφέρουν: «Για μένα σίγουρα το 

σημαντικότερο είναι ότι η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής επηρεάζει και την ποιότητα 

του μαθήματός μου. Όταν δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός σίγουρα δεν μπορείς να 

εντάξεις για παράδειγμα τις νέες τεχνολογίες στο μάθημά σου. Η οικονομική κρίση 

φαίνεται και εδώ. Επηρέασε και αυτό το ζήτημα. Και έχουμε επιμορφωθεί τουλάχιστον 

στο θέμα αυτό, οπότε θα μπορούσαμε και να τα αξιοποιήσουμε αναλόγως»  (Ε2). Η 

έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής συνδέεται σε ορισμένες περιπτώσεις και με τεχνικής 

φύσεως ζητήματα: «Λόγω ελλείψεων υλικοτεχνικής υποδομής αντιμετωπίζω κάποιες 

δυσκολίες. Δεν υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες, η σύνδεση στο 

διαδίκτυο δεν είναι πάντα καλή, το εργαστήριο πληροφορικής δεν είναι πάντα διαθέσιμο. 

Όλα αυτά δυσκολεύουν την κατάσταση» (Ε6). 
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Το μειωμένο ενδιαφέρον των μαθητών ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα τους 

εκφράζουν ορισμένοι από τους ερωτώμενους, πρόβλημα που με τη σειρά του 

δημιουργεί αισθήματα απογοήτευσης και δυσαρέσκειας στους εκπαιδευτικούς: «Η 

αδιαφορία κάποιων μαθητών είναι ένα πρόβλημα που το βλέπω πολύ τα τελευταία 

χρόνια. Αυτό με δυσκολεύει αρκετά θα έλεγα. Η έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά 

τους είναι απογοητευτική και σε αποθαρρύνει και ως εκπαιδευτικό»  (Ε10). Σε μία 

περίπτωση το μειωμένο ενδιαφέρον εντοπίζεται κυρίως σε μαθήματα που δεν 

εξετάζονται με γραπτή διαδικασία στο τέλος της σχολικής χρονιάς: «Μια καινούρια 

δυσκολία που έχει προκύψει σχετίζεται με την προσπάθεια να κρατήσουμε το ενδιαφέρον 

των παιδιών σε μαθήματα που δεν έχουν εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς»  (Ε11). Για 

κάποιους ερωτώμενους το μειωμένο ενδιαφέρον των μαθητών αναφέρεται ως 

πρόβλημα που παρατηρείται σε κάποια μαθήματα, αλλά δεν ιεραρχείται ψηλά στις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν: «Θα μπορούσα να αναφέρω βέβαια εδώ και ότι η 

έλλειψη ενδιαφέροντος για τις ανθρωπιστικές σπουδές γενικότερα δυσκολεύει τ ην 

καθημερινότητα στην τάξη» (Ε7), «…αν έπρεπε να αναφερθώ σε κάποιες θα ήταν η 

έλλειψη ενδιαφέροντος και προσπάθειας εκ μέρους των μαθητών για κάποια μαθήματα» 

(Ε13). 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναφέρουν ως πρόβλημα την κάλυψη των 

διαφορετικών αναγκών των μαθητών που παρουσιάζονται σε μια σχολική τάξη. Το 

διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο δημιουργεί διαφορετικά ζητούμενα: «Τα περισσότερα 

προβλήματα νομίζω σχετίζονται με την ικανοποίηση των διαφορετικών αναγκών των 

μαθητών» (Ε5), «Για μένα το διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο δυσκολεύει το έργο μου. 

Οι ανάγκες των μαθητών μέσα σε μια τάξη είναι πολλές και διαφορετικές. Δουλεύουμε 

με διαφορετικές ταχύτητες» (Ε12). 

Τέλος, χαρακτηριστικό είναι ότι δύο συμμετέχοντες ανέφεραν ότι δεν αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα: «Όχι δεν αντιμετωπίζω κάτι το 

οποία θα μπορούσα να αναφέρω ως δυσκολία ή πρόβλημα» (Ε3), «Θα έλεγα πως δεν 

αντιμετωπίζω ιδιαίτερα προβλήματα» (Ε8). 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Β΄ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

6.Δυσκολίες στη σχολική πράξη 

 

ΔΙΣΥΜΑΘ: διαχείριση  συμπεριφοράς 
μαθητών 
ΜΑΘΔΥ: μαθησιακές δυσκολίες 
ΕΝΝΤΕΧ: ενσωμάτωση νέας 

τεχνολογίας 
ΕΛΥΛΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής 
υποδομής 
ΠΡΟΡ: προβλήματα οργάνωσης 

ΑΠΔΥ: δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες 
ΔΙΑΔΙ: ανάγκη για διαφοροποίηση 
διδασκαλίας 
ΙΚΔΙΑΝΜΑΘ: ικανοποίηση 

διαφορετικών αναγκών μαθητών  
ΑΡΜΑΘ: αριθμός μαθητών σε μικρές 
αίθουσες 
ΔΙΥΛ: διδακτέα ύλη 

ΑΠΕΞΝΤΕΧ: απουσία εξοικείωσης με 
τις νέες τεχνολογίες 
ΑΠΕΝΑΕ:  απουσία ενδιαφέροντος για 
τις ανθρωπιστικές επιστήμες 

ΑΔΜΑΘ: αδιαφορία μαθητών 
ΤΕΧΠΡ: τεχνικά προβλήματα 
ΠΕΧΡΜΕ: περιορισμένος χρόνος 
μελέτης 

ΔΙΜΑΕΠ: διαφορετικό μαθησιακό 
επίπεδο 
ΠΡΔΙ: προβλήματα διδακτικής 

7. Ιεράρχηση των δυσκολιών 

 

 

Πίνακας 3: Β΄ Θεματικός Άξονας 

 

4.1.3 Γ΄ Θεματικός άξονας: επιμόρφωση και σχολική πραγματικότητα 

Στον τρίτο θεματικό άξονα οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την άποψή τους για τη 

σύνδεση της επιμόρφωσης με τη σχολική πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, 

απάντησαν αν θεωρούν ότι το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

συνδέεται με τη σχολική πραγματικότητα και αν η επιμορφωτική διαδικασία βελτίωσε 

την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου τους, αλλά και αν έχει επίδραση 

στην ψυχολογία των εκπαιδευτικών. Επίσης, απάντησαν αν εφαρμόζουν στην τάξη 
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πρακτικές, μεθόδους και εργαλεία των επιμορφωτικών προγραμμάτων και σε ποια 

συχνότητα συμβαίνει αυτό. 

Σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική πραγματικότητα 

Στο ερώτημα που τέθηκε στους συμμετέχοντες για το αν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα 

στην επιμόρφωση και τη σχολική πραγματικότητα ένα μέρος των ερωτώμενων 

απάντησε θετικά, θεωρώντας ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα κατορθώνουν να 

συνδέσουν το θεωρητικό κομμάτι με τη σχολική πραγματικότητα, εκφράζοντας την 

ικανοποίησή τους: «Ναι γιατί έχω παρακολουθήσει δειγματικές διδασκαλίες, μελέτες 

περίπτωσης και σε αυτές τις περιπτώσεις έγινε η σύνδεση θεωρίας και πράξης. Σε πολλές 

περιπτώσεις ο επιμορφούμενος λειτουργεί και ως μαθητής και ως καθηγητής και 

συνδημιουργεί προτάσεις διδασκαλίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις που για μένα είναι οι 

ιδανικές, επιτυγχάνεται αυτό που αναφέρατε και ικανοποιείται περισσότερο και ο 

εκπαιδευτικός» (Ε3), «Θα έλεγα ότι, ναι, το καταφέρνει. Σε μεγάλο βαθμό νιώθω. 

Δηλαδή, στοιχεία της επιμορφωτικής διαδικασίας κάλυψαν ανάγκες που λέμε πρακτικές. 

Συνεπώς θα έλεγα πως επιτυγχάνεται αυτή η σύνδεση»  (Ε15). 

Το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων εξέφρασε μια σχετική ικανοποίηση από τη 

σύνδεση των επιμορφωτικών προγραμμάτων με τη σχολική πραγματικότητα. Θεωρούν 

ότι η σύνδεση επιτυγχάνεται σε κάποιες περιπτώσεις μόνο, χωρίς να υπάρχει καθολική 

ικανοποίηση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ο συσχετισμός θεωρίας και πράξης να είναι 

το ζητούμενο σε όλες τις περιπτώσεις των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Δηλώνουν 

ότι η ικανοποίηση από το θεωρητικό κομμάτι δεν αρκεί για να ικανοποιήσει τις 

προσδοκίες τους και να καλύψει τις ανάγκες τους: «Μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. 

Όχι σε όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα. Τα περισσότερα νομίζω υστερούν στο 

κομμάτι της πρακτικής εφαρμογής και μένουν σε επίπεδο της θεωρίας. Η γνώση που 

παίρνεις, έστω και περιορισμένη πρέπει να μπορεί να βελτιώσει στην πράξη τον 

εκπαιδευτικό. Και μέσα στην τάξη και έξω από αυτήν στο σχολικό περιβάλλον γενικά» 

(Ε5), «Αυτό είναι το ζήτημα ότι η θεωρία από μόνη της δε φτάνει. Είναι καλή όταν μπορεί 

στην πράξη να εφαρμοστεί, όταν έχει πρακτικό αντίκρισμα δηλαδή. Εκεί είναι και το 

μεγαλύτερο πρόβλημα» (Ε13).   

Σε κάποιες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για συγκεκριμένες δυσκολίες 

που καθιστούν ανέφικτη τη σύνδεση θεωρίας που προσφέρουν τα επιμορφωτικά 

προγράμματα και της εκπαιδευτικής πράξης: «Επειδή, όμως, τα περισσότερα 
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επιμορφωτικά σεμινάρια έχουν διάρκεια λίγων ωρών συνήθως δε γίνεται ορθή 

διαχείριση χρόνου, με αποτέλεσμα να μένει λίγος χρόνος για την εφαρμογή της 

θεωρητικής γνώσης στο πλαίσιο του σεμιναρίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο 

εκπαιδευτικός να μη «βλέπει» την εφαρμογή στο σεμινάριο, ώστε να έχει ολοκληρωμένη 

άποψη και να λάβει ανατροφοδότηση αλλά κατευθείαν στη σχολική τάξη, οπότε εκεί πια 

συναντά πολλές δυσκολίες και δεν έχει κάποιον να τον καθοδηγήσει»  (Ε1), «Κατά τη 

γνώμη μου αυτό είναι το πρόβλημα των επιμορφώσεων, προτείνουν δηλαδή πράγματα 

που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα σε ένα εξιδανικευμένο περιβάλλον που δεν 

υφίσταται στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα» (Ε11). 

Τέλος ένα μικρό μέρος των συμμετεχόντων θεωρεί ότι δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα 

στα επιμορφωτικά προγράμματα και τη σχολική πραγματικότητα: «Γενικά όμως η 

επιμόρφωση δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, δηλαδή στις 

καθημερινές τους ανάγκες, ενώ αυτό θα έπρεπε να είναι ο βασικός τους στόχος. 

Καταλάβατε; Αν δεν το πετυχαίνει πάντα να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη τι να το 

κάνεις;» (Ε12),  «Όχι δεν πιστεύω ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Η θεωρία είναι σίγουρα κάτι 

που παρουσιάζεται με σαφήνεια και με επάρκεια στα επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά 

απουσιάζει η πράξη. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συνάδερφοι με τους οποίους έχω 

μιλήσει θα ήθελαν ιδανικά αυτά που λέγονται να είχαν τη δυνατότητα να τα εφαρμόσουν 

και στην πράξη. Άρα μάλλον παραμένει ζητούμενο» (Ε14). 

Ποιότητα και αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού έργου  

Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων απάντησε ότι σαφώς η επιμόρφωση επηρέασε 

θετικά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δουλειάς τους και την απόδοσή τους μέσα στην 

τάξη, αλλά δεν παρέλειψαν να αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που 

δρουν επικουρικά ή είναι πιο σημαντικοί. Οι περισσότεροι θεωρούν σημαντική την 

ατομική προσπάθεια των εκπαιδευτικών και την προσωπική αναζήτηση: «Αλλά ξέρετε 

το εκπαιδευτικό έργο για να γίνει αποτελεσματικό βασίζεται και σε άλλα πράγματα. Τις 

γνώσεις του κάθε εκπαιδευτικού, τη διάθεσή του να μεταδώσει αυτές τις γνώσεις στους 

μαθητές με τρόπο που να γίνει κατανοητός από όλους. Τα επιμορφωτικά προγράμματα 

από μόνα τους δεν αρκούν» (Ε4), «Εντάξει, όταν το επιμορφωτικό πρόγραμμα πληροί τις 

προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα πρόγραμμα και όταν υπάρχει και η συμβολή και 

η προσπάθεια του εκπαιδευτικού, οι δύο αυτοί παράγοντες ναι μπορεί να κάνουν το 

εκπαιδευτικό έργο αποτελεσματικότερο και καλύτερο για εκπαιδευτικούς και μαθητές»  
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(Ε5), «Ορισμένα από αυτά θεωρώ ότι βοήθησαν σημαντικά, αλλά και πάλι όλα 

εξαρτώνται από την ατομική προσπάθεια και την προσωπική αναζήτηση. Η επιμόρφωση 

από μόνη της δεν θα είναι αποτελεσματική. Αν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δε 

δραστηριοποιηθεί» (Ε6). Κάποιοι άλλοι εκπαιδευτικοί θεωρούν σημαντική την 

εμπειρία του εκπαιδευτικού που αποκτά μετά από κάποια χρόνια αλλά και τη 

συναναστροφή και την επικοινωνία με τους συναδέρφους, στο επίπεδο της ανταλλαγής 

απόψεων, ιδίως όταν αυτοί είναι πιο έμπειροι: «Σίγουρα συνέβαλαν και τα 

επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά παίζει ρόλο και η προσωπική δουλειά. Ας μην το 

παραβλέπουμε. Είναι και η εμπειρία των ετών που βοηθάει. Μετά από τόσα χρόνια, 

τόσους μαθητές, ξέρεις πια να χειρίζεσαι πράγματα και προβλήματα»  (Ε8), «Σε 

ορισμένες περιπτώσεις ναι όχι όμως καθοριστικά. Δηλαδή, πολλές φορές τη λύση σε 

προβλήματα τη βρήκα μέσα από συζητήσεις με άλλους συναδέρφους, κυρίως πιο 

έμπειρους, με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας ή και η δική μου προσπάθεια στα θέματα 

διδακτικής που ανέφερα νωρίτερα» (Ε14). 

Ορισμένοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι πράγματι τα επιμορφωτικά προγράμματα 

επηρέασαν την ποιότητα της διδασκαλίας τους και έκαναν το έργο τους 

αποτελεσματικότερο: «Ναι σίγουρα νιώθω ότι έκαναν πιο αποτελεσματική τη διαχείριση 

της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Με ενίσχυσαν δηλαδή προς μια θετική κατεύθυνση» 

(Ε3), « Σε ένα βαθμό με επηρέασαν τη διδακτική πράξη. Τα εφάρμοσα, είδα κάποια 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα, θα έλεγα, για να συνεχίσω, είχε ανταπόκριση και στα 

παιδιά» (Ε7). Οι εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν ότι το περιεχόμενο των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων λειτούργησε υποστηρικτικά στην επίλυση προβλημάτων που 

αντιμετώπιζαν, αλλά βελτίωσε και τους ίδιους σε προσωπικό επίπεδο: «Αναμφίβολα 

βοηθούν, αλλιώς δε θα τα παρακολουθούσαμε. Σε βοηθούν να δεις διαφορετικές οπτικές 

για να προσεγγίσεις τη διδασκαλία, αλλά και να αντιμετωπίσεις τα προβλήματα»  (Ε12), 

«Σίγουρα πιστεύω ότι με βοήθησε να βελτιωθώ στην πράξη και στην τάξη.  Αισθάνομαι 

ότι σε πολλές περιπτώσεις γνώσεις που έλαβα από τα επιμορφωτικά προγράμματα 

φάνηκαν χρήσιμα στην πράξη, μέσα στην τάξη, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία» (Ε15). 

Μικρότερο ποσοστό των συμμετεχόντων στην έρευνα απάντησε ότι τα επιμορφωτικά 

προγράμματα που παρακολούθησαν δεν επηρέασαν την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του έργου τους, αναφέροντας ότι οι αντικειμενικές δυσκολίες που 

αντιμετωπίζει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη δε φέρνουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα: «Σε μικρό βαθμό θα έλεγα, γιατί στην πράξη δεν ήταν εύκολη η εφαρμογή 
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τους όπως σας είπα εξαιτίας πολλών δυσκολιών ή δεν είχαν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Άλλα περιμένεις και το τελικό αποτέλεσμα είναι διαφορετικό»  (Ε11), «Ε 

όχι ιδιαίτερα! Δεν επηρέασαν σε τέτοιο βαθμό σίγουρα»  (Ε13). 

Εφαρμογή στην τάξη 

Οι πλειοψηφία των ερωτώμενων απάντησαν ότι εφαρμόζουν στη σχολική τάξη το 

περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων που παρακολούθησαν. Πιο 

συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μέρος των εκπαιδευτικών απάντησε ότι εφαρμόζει μέσα 

στην τάξη μεθόδους και εργαλεία που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες, όπως ο 

διαδραστικός πίνακας και τα εργαλεία που παρέχει, υποστηρίζοντας ότι επιτυγχάνουν 

πιο αποτελεσματική διδασκαλία: «Κυρίως ότι έχει σχέση με τη διαφοροποίηση της 

διδασκαλίας στο βαθμό που μπορεί να γίνει βέβαια αυτό. Οι νέες τεχνολογίες βοηθούν 

πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση ας πούμε. Θεωρώ ότι βοήθησε να γίνει πιο ενδιαφέρον 

το μάθημα και να ξεφύγει από τον κλασικό τρόπο διδασκαλίας»  (Ε5).  

Ένα μεγάλο ποσοστό επίσης των εκπαιδευτικών εφαρμόζει την ομαδοσυνεργατική 

μέθοδο διδασκαλίας στη σχολική τάξη, διαφοροποιώντας τη διδασκαλία και 

επισημαίνοντας την ανταπόκριση των μαθητών από την εφαρμογή: «προσπάθησα να 

κάνω το μάθημά πιο ενδιαφέρον με την υιοθέτηση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και 

είδα ότι είχε αποτέλεσμα. Άρεσε και στους μαθητές»  (Ε1), «Ναι σίγουρα, κάποιες 

μεθόδους διδασκαλίας που βρήκα ενδιαφέρουσες όπως η ομαδοσυνεργατική μέθοδος ή 

ο καταιγισμός ιδεών. Σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία νομίζω ότι εμπλούτισαν 

κάπως τη διδασκαλία μου» (Ε2). 

Επίσης τα θεατρικά παιχνίδια και η δραματοποίηση είναι κάποιες από τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα: «. Μου αρέσει πολύ το θεατρικό παιχνίδι 

το οποίο ενσωμάτωσα στη διδασκαλία, αλλά και η δραματοποίηση σε ορισμένες 

περιπτώσεις που άρεσε πολύ και στα παιδιά»  (Ε7). Ένας εκπαιδευτικός έκανε αναφορά 

και σε πρακτικές των επιμορφωτικών προγραμμάτων που εφαρμόζει σε σχέση με τη 

διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς της σχολικής τάξης: «πρακτικές που με 

βοήθησαν στο θέμα  ης διαχείρισης της σχολικής τάξης»  (Ε15). 

Συχνότητα εφαρμογής 

Όσον αφορά στη συχνότητα με την οποία οι εκπαιδευτικοί εφαρμόζουν στη σχολική 

τάξη τις πρακτικές, τα εργαλεία και τις μεθόδους των επιμορφωτικών προγραμμάτων 
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το μεγαλύτερο μέρος των συμμετεχόντων απάντησε ότι τα εφαρμόζει σχεδόν σε 

καθημερινή βάση, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η εφαρμογή παγιώθηκε ως μέρος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ενσωμάτωση των μεθόδων και των πρακτικών των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τους ερωτώμενους διευκόλυνε την 

εκπαιδευτική διαδικασία, προκαλώντας το ενδιαφέρον των μαθητών και κάνοντας 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη τη διδασκαλία, ικανοποιώντας και τους ίδιους 

τους εκπαιδευτικούς: «Παγιώθηκε γιατί διευκόλυνε και εμένα στο έργο μου σε σχέση με 

ό, τι έκανα στο παρελθόν. Βλέπω τη διαφορά και θεωρώ ότι βελτιώνει το μάθημά μου. 

Άρα ναι νιώθω ότι έγιναν μέρος κομμάτι της διδασκαλίας μου και χαίρομαι για αυτό»  

(Ε3), «Σχεδόν παγιώθηκε θα έλεγα γιατί τα εφαρμόζω κάθε εβδομάδα στο μάθημά μου 

και νιώθω ότι με βοηθούν ιδιαίτερα και κάνουν πιο εύκολη τη διδασκαλία αλλά και την 

κατανόηση νομίζω. Αρέσει και στα παιδιά πολύ. Και η εικόνα βοηθάει εδώ τη σκέψη και 

την αντίληψή τους» (Ε8). 

Σε κάποιες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί τονίζουν το γεγονός ότι, ενώ παγιώθηκε πλέον 

στη διδακτική πράξη η εφαρμογή των εργαλείων και των πρακτικών των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, χρειάστηκε ορισμένος χρόνος, ώστε να εξοικειωθούν 

και οι ίδιοι αλλά και οι μαθητές πριν να γίνουν μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας: 

«Τώρα πια ναι. Δεν ξεκίνησα όμως έτσι. Μου πήρε χρόνο απλά τώρα ναι το εφαρμόζω 

σε εβδομαδιαία βάση τουλάχιστον» (Ε5), «Παγιώθηκαν σταδιακά. Αρχικά όχι τόσο 

συχνά. Χρειάζεται να εξοικειωθεί και ο εκπαιδευτικός με όλα αυτά. Θέλει σίγουρα χρόνο. 

Σιγά-σιγά όμως αντιλαμβάνεσαι ότι βοηθάει και σένα και τους μαθητές και τώρα πια 

μπορώ να πω ότι παγιώθηκε» (Ε7), «Όσο πιο συχνά τα χρησιμοποιείς τόσο 

εξοικειώνεσαι με αυτά και γινόμαστε καλύτεροι. Και οι μαθητές σταδιακά εξοικειώνονται 

και προσαρμόζονται. Αρχικά φάνταζε δύσκολο και απρόσιτο. Είχαμε και μια δυσπιστία 

απέναντί σε όλα αυτά. Τώρα όμως τα εφαρμόζω σε μόνιμη βάση» (Ε12). 

Ορισμένοι συμμετέχοντες ενσωματώνουν τις μεθόδους της επιμόρφωσης στη 

διδασκαλία τους, αναφέρουν όμως κάποιους περιορισμούς που προκύπτουν από το 

γεγονός ότι καλούνται να καλύψουν συγκεκριμένη διδακτική ύλη και πιέζονται 

χρονικά ή την υπερβολή στη χρήση: «Μπορώ να πω έχει σχεδόν παγιωθεί. Δε σημαίνει 

φυσικά ότι υπερβάλλω για παράδειγμα με τις ΤΠΕ! Δε θεωρώ άλλωστε ότι η τεχνολογία 

είναι πανάκεια στη διδασκαλία» (Ε6), «Τα εφαρμόζω αρκετά συχνά. Σαφώς ο χρόνος 

δεν είναι πάντα αρκετός και η πίεση για να καλυφθεί η διδακτέα ύλη δεν αφήνει πάντα 

πολλά περιθώρια στον εκπαιδευτικό» (Ε10). 
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Τέλος κάποιοι από τους ερωτώμενους είπαν ότι δεν εφαρμόζουν τακτικά το 

περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων, αφού υπήρξε παροδική η χρήση ή 

είχε περιορισμένη εφαρμογή, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπόρεσε να γίνει μέρος 

της διδακτικής πράξης εξαιτίας πρακτικών δυσκολιών που δεν οδήγησαν στο 

επιθυμητό αποτέλεσμα: «Σε μικρό βαθμό θα έλεγα, γιατί στην πράξη δεν ήταν εύκολη η 

εφαρμογή τους όπως σας είπα εξαιτίας πολλών δυσκολιών ή δεν είχαν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Άλλα περιμένεις και το τελικό αποτέλεσμα είναι διαφορετικό» (Ε11),  «Δε 

θα το έλεγα ότι έγινε μέρος της διδασκαλίας μου. Απλά τα χρησιμοποιώ μερικές φορές. 

Όταν μπορώ» (Ε13). 

Επίδραση στην ψυχολογία 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν να απαντήσουν στο ερώτημα 

αν τα επιμορφωτικά προγράμματα έχουν επίδραση και στην ψυχολογία των 

εκπαιδευτικών. Οι πλειοψηφία των εκπαιδευτικών απάντησε ότι η επιμόρφωση που 

παρακολούθησαν είχε θετικό αντίκτυπο στην ψυχολογία τους, αφού τους ενίσχυσε και 

τους στήριξε στο εκπαιδευτικό έργο τους: «Και στον τομέα αυτό πιστεύω ότι βοήθησαν, 

γιατί νιώθεις ότι πατάς σε πιο στερεή βάση, γνωρίζεις πώς ενεργείς διδακτικά και 

παιδαγωγικά εφαρμόζοντας τις επιμορφωτικές πρακτικές» (Ε3), «Ναι ασφαλώς 

ενισχύουν την ψυχολογία μας σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Στηρίζουν τον εκπαιδευτικό, 

κυρίως τον νέο εκπαιδευτικό και λύνουν κάποια προβλήματά του. Και η προσωπικότητα 

του κάθε ατόμου είναι διαφορετική. Άλλος θέλει περισσότερο στήριγμα άλλος λιγότερο. 

Βοηθάνε όμως και στην κατεύθυνση αυτή» (Ε8). 

Οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι η ενίσχυση της ψυχολογίας τους οφείλεται σε 

συγκεκριμένους παράγοντες, όπως η αναγνώριση των αναγκών τους και η προσπάθεια 

να καλυφθούν με το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων: «Ναι θεωρώ ότι 

ψυχολογικά υπήρξε ενίσχυση. Το γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες για επιμόρφωση είναι 

ενθαρρυντικό, γιατί αναγνωρίζεται τουλάχιστον η ανάγκη των εκπαιδευτικών για 

επιμόρφωση και αυτό από μόνο του είναι αισιόδοξο ακόμα και αν δεν είμαι απόλυτα 

ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα»  (Ε5), ενώ έκαναν λόγο και για τους κοινούς 

προβληματισμούς με τους συναδέρφους τους, γεγονός που δρα ενισχυτικά για την 

ψυχολογία τους: «Ναι και στο κομμάτι αυτό ήταν θετική η συμβολή τους. Κυρίως, γιατί 

καταλαβαίνεις ότι μοιράζεσαι τις ίδιες αγωνίες με άλλους συναδέρφους. Σε πολλές 

περιπτώσεις βέβαια και οι λύσεις που προτείνουν βοηθούν και στον τομέα της 



67 
 

ψυχολογίας του εκπαιδευτικού» (Ε1), «Όπως είπα σου δείχνουν πράγματα που ίσως δεν 

είχες σκεφτεί, πρακτικές άλλων συναδέρφων, οπότε σε ενισχύουν ψυχολογικά. Σε αυτήν 

την κατεύθυνση νομίζω ότι βοηθούν αρκετά»  (Ε12). 

Σημαντική είναι η συμβολή των επιμορφωτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τους 

ερωτώμενους καθώς ενισχύουν την αυτοπεποίθηση, όταν η εφαρμογή των μεθόδων και 

των εργαλείων που παρέχονται από τα προγράμματα έχει ανταπόκριση στους μαθητές 

και κάνει αποτελεσματικότερη τη διδασκαλία, ενώ παράλληλα αποφεύγουν την 

πνευματική στασιμότητα: «Όταν νιώθεις ότι η διδασκαλία σου έχει ανταπόκριση σαφώς 

ενισχύεται και η ψυχολογία σου. Οπότε η συνεισφορά της επιμόρφωσης και σε αυτό το 

κομμάτι αποτιμάται θετικά» (Ε7), «…σου δίνουν κάποια ενίσχυση και στον ψυχολογικό 

τομέα. Είπα και στην αρχή ότι σε ανανεώνουν, διατηρείς μια εγρήγορση πνευματική, δε 

βαλτώνεις» (Ε10), «…ως ένα βαθμό ναι συνέβαλε στην ενίσχυση της ψυχολογίας, στις 

περιπτώσεις εκείνες που ανταποκρίθηκαν τα προγράμματα στις προσδοκίες μου»  (Ε14). 

Τέλος, ένα μέρος των εκπαιδευτικών απάντησε πως το περιεχόμενο των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων τελικά δεν είχε κάποια επίδραση στην ψυχολογία τους: 

«Ούτε στον τομέα αυτό θα έλεγα» (Ε 13). 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Γ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

8. Σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική 

πραγματικότητα 

ΣΥΘΕΠΡ:  υπάρχει σύνδεση θεωρίας  και 
πράξης 
ΠΡΔΙΧΡ:  πρόβλημα διαχείρισης χρόνου 
ΑΠΠΡΕΦ: απουσία πρακτικής 

εφαρμογής 
ΣΔΗΕΚΠΡΔΙ: ο εκπαιδευτικός 
συνδημιουργεί προτάσεις διδασκαλίας 
ΜΕΣΥΘΕΠΡ: μερικές φορές 

επιτυγχάνεται η σύνδεση θεωρίας και 
πράξης 
ΔΕΣΥΘΕΠΡ: πρέπει να θεωρείται 
δεδομένη η σύνδεση θεωρίας και πράξης 

ΑΠΣΥΘΕΠΡ: απουσία σύνδεσης 
θεωρίας και πράξης 
ΙΚΣΥΘΕΠΡ: ικανοποιητική σύνδεση 
θεωρίας και πράξης 

ΕΠΘΕ: επιμόρφωση  μόνο σε θεωρητικό 
επίπεδο  
ΠΡΦΟΕΚ: χρειάζεται προσπάθεια από 
όλους τους φορείς της εκπαίδευσης 
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ΠΡΠΑΕΚ:  σημαντική η προσωπική 
παρέμβαση εκπαιδευτικού 
ΠΡΕΞΠΕ: προτάσεις για εξιδανικευμένο 
περιβάλλον 

ΠΡΠΡΟ: ύπαρξη πρακτικών 
προβλημάτων 
 

9.Επίδραση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

ΙΚΒΟ: ικανοποιητική βοήθεια 
ΒΕΠΟΙΑΠ: βελτίωσαν την ποιότητα και 
την αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού έργου 
ΠΕΒΕ: περιθώρια βελτίωσης 
ΠΡΠΡΟ: όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
των προγραμμάτων  

ΡΟΕΚ: σημαντικός ο ρόλος του ίδιου του 
εκπαιδευτικού 
ΒΟΕΠ: βοηθητική η επιμόρφωση 
ΕΜΠΕΚ: εμπειρία εκπαιδευτικού 

ΑΠΙΚΠΟΙΑΠ: απουσία ικανοποίησης 
στην ποιότητα και την 
αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 
έργου 

 
10.Επίδραση επιμόρφωσης στην 

ψυχολογία των εκπαιδευτικών 

ΘΕΣΨΥ: θετική συμβολή στην  
ψυχολογία 
ΚΟΑΓΣΥ: κοινές αγωνίες με 
συναδέρφους 

ΛΥΣΠΡΟ: λύσεις στα προβλήματα 
ΠΑΡΨΥΕΚ:  πολλοί παράγοντες που 
επηρεάζουν την ψυχολογία του 
εκπαιδευτικού 

ΕΝΘΕΝΨΥ: ενθάρρυνση και ενίσχυση 
της ψυχολογίας 
ΑΝΑΝΕΚ: αναγνωρίζονται οι ανάγκες 
των εκπαιδευτικών 

ΣΕΝΨΥ: σημαντική ενίσχυση 
ψυχολογίας  
ΣΤΕΚΠ: στήριξη εκπαιδευτικού 
ΜΕΙΚΨΥ: μερική ενίσχυση της 

ψυχολογίας 
ΑΠΕΠΨΥ: απουσία επίδρασης  στην 
ψυχολογία 
ΕΝΑΥΤ: ενίσχυση αυτοπεποίθησης 

11.Εφαρμογή στη σχολική πράξη 

 

ΟΜΜΕ: ομαδοσυνεργατική μέθοδος 
ΘΕΠΑΙ: θεατρικό παιχνίδι 

ΑΞΤΕΧ: αξιοποίηση τεχνολογίας 
ΚΑΤΙΔ: καταιγισμός ιδεών 
ΒΙΩΜΕΘ: βιωματική μέθοδος 
ΠΑΙΡΟ: παιχνίδι ρόλων 
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ΠΑΙΔΡΜΑΘ: παιχνίδια και 
δραστηριότητες που εμπλέκουν τους 
μαθητές 
ΔΙΑΔΙ: οτιδήποτε βοηθάει τη 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας 
ΔΡΑΜ: δραματοποίηση 
ΕΦΔΙΑΠΙ: εφαρμογές διαδραστικού 
πίνακα 

ΔΙΣΕ: διδακτικά σενάρια 
ΠΡΔΙΣΧΤΑ: πρακτικές διαχείρισης 
σχολικής τάξης 

12. Διάρκεια εφαρμογής 

 

ΜΕΔΙ: μέτρια διάρκεια 
ΣΥΕΦ: συχνή εφαρμογή 
ΠΑΓΕΦ:  η εφαρμογή τους παγιώθηκε 

ΑΠΟΕΦ: αποσπασματική εφαρμογή 
ΕΒΔΕΦ: εβδομαδιαία εφαρμογή 
ΑΠΧΡΕΦ: απαιτείται χρόνος για την 
εφαρμογή 

ΣΤΠΑΓΕΦ: σταδιακή παγίωση 
εφαρμογής 
ΚΑΘΕΦ: καθημερινή εφαρμογή 
ΠΡΧΡΚΟΕΚ: χρειάζεται προετοιμασία, 

χρόνος και κόπος από τους 
εκπαιδευτικούς 
ΠΙΧΡΔΙΥΛ: πίεση χρόνου και διδακτέας 
ύλης 

ΠΑΡΕΦ: παροδική εφαρμογή 
Πίνακας 4: Γ΄ Θεματικός Άξονας 

4.1.4 Δ΄ Θεματικός άξονας: Προτάσεις των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση 

Στον τέταρτο θεματικό άξονα οι εκπαιδευτικοί μίλησαν για τις προσδοκίες τους από τα 

επιμορφωτικά προγράμματα και για τις οποίες επιθυμούν να βρίσκουν ανταπόκριση 

στη διάρκεια αλλά και μετά την ολοκλήρωσή τους. Κατέθεσαν επίσης τις προτάσεις 

τους για τις γνώσεις και τις δεξιότητες που επιθυμούν να αποκτήσουν με το πέρας των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και για τις θεματικές ενότητες που επιθυμούν 

να περιλαμβάνει στο σχεδιασμό τους η επιμορφωτική πολιτική. 

Προσδοκίες εκπαιδευτικών  

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί διατύπωσαν τις απόψεις για την 

επιμόρφωση. Πιο συγκεκριμένα απάντησαν σε ερώτηση σχετικά με τις προσδοκίες που 

έχουν όταν αποφασίζουν να παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς απάντησαν ότι περιμένουν τα 

επιμορφωτικά προγράμματα να δώσουν λύσεις στα καθημερινά προβλήματα που 
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αντιμετωπίζουν στη σχολική τάξη: «Αυτό που πάντα ήθελα από τα επιμορφωτικά 

προγράμματα είναι να μου προτείνουν απτές λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζω 

στην τάξη…» (Ε1), «Γενικά περιμένω να με βοηθήσουν στο έργο μου, ώστε να 

αντιμετωπίζω καταστάσεις στην τάξη και να επιλύω προβλήματα» (Ε3).  Ορισμένοι 

συμμετέχοντες τονίζουν την ανάγκη να είναι πρακτικά προσανατολισμένα τα 

επιμορφωτικά προγράμματα, έτσι ώστε να μην περιορίζονται μόνο σε θεωρητική 

γνώση, αλλά να παρέχουν στήριξη στο εκπαιδευτικό έργο: «Με ενδιαφέρει να είναι 

πρακτικά προσανατολισμένο… Θέλω να έχει πρακτικό αντίκρισμα. Όσα παρακολουθώ 

να είναι εφαρμόσιμα μέσα στην τάξη» (Ε6), «…οι γνώσεις που παρέχει να εφαρμόζονται 

στην τάξη. Να μη μένουν μόνο σε επίπεδο θεωρητικό. Να με στηρίζει δηλαδή στο 

εκπαιδευτικό μου έργο» (Ε10), «Δε θέλω θεωρητικά πράγματα θέλω σε πρακτικά 

ζητήματα να δοθούν λύσεις» (Ε13). 

Πολλοί από τους ερωτώμενους απάντησαν ότι περιμένουν να ενημερωθούν από τα 

επιμορφωτικά προγράμματα για τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης τονίζοντας τις 

συνεχείς αλλαγές που συντελούνται στον εκπαιδευτικό τομέα, αλλά και την ανάγκη 

που αισθάνονται να προλάβουν τις μεταβολές αυτές: «… και να με προετοιμάζει για 

οποιαδήποτε εξέλιξη στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι αλλαγές που συντελούνται είναι 

πολλές και νομίζω ότι η επιμόρφωση θα ήθελα να καλύπτει τον τομέα αυτό»  (Ε1), «…να 

ενημερωθώ για αλλαγές ή εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης»  (Ε5), «…ότι περιμένω 

να ενημερωθώ και σε επίπεδο θεωρίας, αλλά και σε πιο πρακτικά ζητήματα  κυρίως» 

(Ε11). Κάποιοι συμμετέχοντες συγκεκριμενοποίησαν τις αλλαγές αυτές, εστιάζοντας 

κυρίως στην προσδοκία τους να ενημερωθούν για τις νέες τεχνολογίες και την 

αξιοποίησή τους στο χώρο της εκπαίδευσης, αλλά και για τις νέες διδακτικές και 

παιδαγωγικές πρακτικές: «…να εμπλουτίσω τις διδακτικές μου πρακτικές»  (Ε4), «η 

επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες μου δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσω εργαλεία στη 

διδασκαλία μου» (Ε6), «Περιμένω να μάθω νέες διδακτικές πρακτικές, θεωρώ ότι θα με 

βοηθούσε πολύ μέσα στη τάξη αλλά και νέες παιδαγωγικές μεθόδους που να είναι 

εφαρμόσιμες στην τάξη μου» (Ε7), «Περιμένω να ενημερωθώ για οτιδήποτε καινούριο 

στο χώρο της εκπαίδευσης είτε έχει σχέση με νέες μεθόδους, εργαλεία ή το αντικείμενό 

μου» (Ε9), «Να μάθουμε για νέα εργαλεία εκπαιδευτικά, νέες μεθόδους διδασκαλίας, 

οτιδήποτε θα με βοηθήσει μέσα στην τάξη»  (Ε13). 

Η προσωπική βελτίωση των εκπαιδευτικών από την παρακολούθηση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων προβάλλει ως προσδοκία των ερωτώμενων. Οι νέες 
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γνώσεις που θα αποκομίσουν, ως αποτέλεσμα των αλλαγών και των εξελίξεων, 

ευελπιστούν να βελτιώσει την ποιότητα της επαγγελματικής τους ιδιότητας, αλλά και 

να ικανοποιήσουν την εσωτερική ανάγκη για εξέλιξη, υπογραμμίζοντας την επιθυμία 

των εκπαιδευτικών για τη διά βίου μάθηση: «Περιμένω να εμπλουτίσει τις γνώσεις μου 

γενικά αλλά και στο αντικείμενό μου συγκεκριμένα, να αποκτήσω εμπειρίες νέες»  (Ε3), 

«Οι προσδοκίες μου είναι να γίνω καλύτερη εκπαιδευτικός»  (Ε4), «Η περαιτέρω 

βελτίωση μου σίγουρα. Εννοώ ότι δεν μπορείς να αρκεστείς σε όσα γνωρίζεις από το 

Πανεπιστήμιο. Οι πανεπιστημιακές γνώσεις είναι ένα ισχυρό εφόδιο αλλά στην πορεία 

της εκπαιδευτικής σου ζωής συνειδητοποιείς ότι χρειάζονται και άλλα πράγματα»  (Ε8), 

«Περιμένω να εμπλουτίσω τις γνώσεις μου ακόμα και στο γνωστικό αντικείμενο» (Ε14). 

Γνώσεις και δεξιότητες  

Στο ερώτημα για το ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να προσφέρουν στους 

εκπαιδευτικούς τα επιμορφωτικά προγράμματα οι περισσότεροι από τους 

συμμετέχοντες αναφέρθηκαν στον τεχνολογικό γραμματισμό: «…να συμβάλλουν στον 

καλό χειρισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή και στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην 

καθημερινή διδακτική πρακτική» (Ε1), «δεξιότητες σε σχέση με την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση, ώστε να γίνεται πιο αποτελεσματικό το μάθημα, πιο 

εύληπτο από τους μαθητές μας» (Ε2), «Οι νέες τεχνολογίες και η αξιοποίησή τους μέσα 

στην τάξη θεωρώ ότι θα προσέφερε πολλά στον εκπαιδευτικό»  (Ε5). Οι εξελίξεις που 

συντελούνται στο χώρο της επιστήμης επηρεάζουν και τον εκπαιδευτικό τομέα, 

δημιουργώντας νέες ανάγκες στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να 

συμβαδίζουν με τις εξελίξεις αυτές και να εντάξουν τις νέες τεχνολογίες στη διδακτική 

πράξη: «Κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι παράλληλες με την επιστημονική πρόοδο σε 

κάθε αντικείμενο ξεχωριστά αλλά να συμβαδίζουν  και με την τεχνολογική εξέλιξη…» 

(Ε11), «Νομίζω ότι αυτό που ονομάζουμε ψηφιακός γραμματισμός του εκπαιδευτικού 

είναι πολύ σημαντικό αλλά και απαραίτητο»  (Ε12), «Σίγουρα πρέπει να εμπλουτιστούν 

οι γνώσεις των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες. Άλλωστε είναι ένας τομέας που 

συνεχώς εξελίσσεται, άρα και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενημερώνονται»  (Ε15). 

Οι ερωτώμενοι επιθυμούν σε μεγάλο βαθμό να αποκτήσουν γνώσεις που θα έχουν 

πρακτική εφαρμογή μέσα στην τάξη και θα τους βοηθήσει στην επίλυση 

συγκεκριμένων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν: «Πρακτικές κυρίως γνώσεις, 
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εύκολα υλοποιήσιμες. Να μπορεί ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις 

που θα προκύψουν μέσα σε μια τάξη σε όποια βαθμίδα και αν βρίσκεται» (Ε13) 

Οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι ζητούμενο από τα επιμορφωτικά προγράμματα από 

κάποιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι τονίζουν την ανάγκη σωστής επικοινωνίας τόσο με 

τους μαθητές όσο και με τους συναδέρφους, αλλά και με τους κηδεμόνες των μαθητών 

η οποία θα εξασφάλιζε σε μεγαλύτερο ποσοστό την επίλυση προβλημάτων που 

προκύπτουν κατά τη σχολική πράξη: «Καταρχάς να καλλιεργούν ικανότητες 

επικοινωνίας, ώστε να χειρίζεται με ευχέρεια ο εκπαιδευτικός προβλήματα της σχολικής 

τάξης αλλά και θέματα που προκύπτουν με τους κηδεμόνες των μαθητών» (Ε1), «Και η 

επικοινωνιακή δεξιότητα μας επίσης. Και με τους μαθητές, αλλά σημαντικό επίσης και η 

επικοινωνία με τους συναδέρφους αλλά και με τους κηδεμόνες των μαθητών. Ώστε να 

υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία και συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων των 

μαθητών» (Ε12). 

Οι ερωτώμενοι εξέφρασαν έντονα την άποψη ότι η επιμόρφωση πρέπει να παρέχει τις 

απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες στους εκπαιδευτικούς, ώστε να διαχειρίζονται τα 

προβλήματα συμπεριφοράς μέσα στη σχολική τάξη: «Οτιδήποτε επίσης θα με βοηθούσε 

να αντιμετωπίζω ζητήματα διαχείρισης της σχολικής τάξης» (Ε9), «Επίσης, να μπορεί να 

αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός θέματα διαχείρισης της σχολικής τάξης, συμπεριφορές 

μαθητών που δυσκολεύουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος» (Ε10) 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εξέφρασαν την άποψη ότι τα επιμορφωτικά 

προγράμματα πρέπει να παρέχουν εκείνες τις δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να 

αναγνωρίζουν τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών τους και να τις απαραίτητες 

γνώσεις, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες αυτών των μαθητών: «Επίσης, θεωρώ 

απαραίτητο να καθιστούν ικανούς τους εκπαιδευτικούς να αναγνωρίζουν τις μαθησιακές 

δυσκολίες και να αναπτύσσουν «στρατηγικές» ώστε να υποστηρίζουν μαθησιακά αυτούς 

τους μαθητές» (Ε1).  

Θεματικές ενότητες επιμόρφωσης 

Σχετικά με τις θεματικές ενότητες που επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί να αναπτυχθούν 

κατά την εφαρμογή ενός επιμορφωτικού προγράμματος, η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων επιθυμεί την ανάπτυξη θεμάτων σχετικά με την αξιοποίηση των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, αν και αρκετοί από αυτούς έχουν 
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επιμορφωθεί ήδη. Η ανάγκη αυτή ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα των εξελίξεων και 

αλλαγών που συντελούνται στον εκπαιδευτικό τομέα, η οποία υπαγορεύει και την 

αναζήτηση νέων διδακτικών μεθόδων που θα κάνουν αποτελεσματικότερη και 

αποδοτικότερη τη διδασκαλία τους: «Οπωσδήποτε θέματα σχετικά με τις νέες 

τεχνολογίες θα έλεγα. Ήδη έχει αναπτυχθεί αρκετά το συγκεκριμένο θέμα, αλλά οι 

εξελίξεις καθιστούν αναγκαία τη συχνή επιμόρφωση στον τομέα αυτό. Και ίσως πιο 

στοχευμένα ή πιο εξειδικευμένα θα έλεγα» (Ε2), «Και η σύνδεση των μαθηματικών με 

την τεχνολογία επίσης θα ήταν κάτι που θα παρακολουθούσα με ενδιαφέρον. Το έχω 

κάνει άλλωστε και στο παρελθόν» (Ε8), «Θα ήθελα να αναπτύσσονται θέματα που 

σχετίζονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην διδασκαλία του αντικειμένου μου..» 

(Ε13). 

Στις πρώτες θέσεις των επιλογών τους βρίσκεται και η θεματική για τη διαχείριση 

προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη, γεγονός που συνδέεται και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί μέσα στην σχολική αίθουσα: 

«Προσωπικά, με ενδιαφέρουν τα θέματα διαχείρισης σχολικής τάξης…»  (Ε7). 

Οι μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών για την ανάπτυξη θεματικής των επιμορφωτικών προγραμμάτων: «Η 

διαχείριση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και η εξατομικευμένη διδασκαλία τους 

παραδείγματος χάρη..» (Ε11). 

Στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών ανήκουν επίσης θεματικές σχετικά με τον 

σχολικό εκφοβισμό, τη βίαιη συμπεριφορά των μαθητών και γενικά η ψυχολογία των 

μαθητών: «Θέματα που σχετίζονται με το σχολικό εκφοβισμό ή τη βία νομίζω ότι θα 

ενδιέφεραν πολλούς εκπαιδευτικούς» (Ε12), «…με τη διαχείριση της σχολικής τάξης, 

θέματα ψυχολογίας των μαθητών επίσης θα είχε ενδιαφέρον πολύ» (Ε15). 

Η ειδική αγωγή και η διαπολιτισμική εκπαίδευση είναι θεματικές που αναφέρθηκαν 

από μεμονωμένους εκπαιδευτικούς: «Νομίζω ότι θέματα ειδικής αγωγής και 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θα ήταν ζητήματα που θα με ενδιέφεραν κυρίως» (Ε1). 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Δ΄ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
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13. Προσδοκίες ΕΠΠΡ: επίλυση προβλημάτων 
ΠΡΕΞΕΚ: προετοιμασία για τις εξελίξεις 
στην εκπαίδευση 
ΓΝΕΦΤΑ: γνώσεις που μπορούν να 

εφαρμοστούν στην τάξη 
ΕΜΠΓΝ: εμπλουτισμός γνώσεων 
ΝΕΕΜΠ: νέες εμπειρίες 
ΕΠΠΡ: επίλυση προβλημάτων 

ΒΕΕΚ: βελτίωση εκπαιδευτικού 
ΕΜΠΔΙΔΠΡ: εμπλουτισμός της 
διδασκαλίας με διδακτικές πρακτικές 
ΠΡΠΡΟΕΠ: πρακτικός προσανατολισμός 

επιμόρφωσης 
ΝΠΑΙΜΕ: Νέες παιδαγωγικές μέθοδοι 
ΑΞΓΝ: αξιοποίηση γνώσεων 
ΕΝΝΜΕΕΡΓΝ: ενημέρωση σε νέες 

μεθόδους, εργαλεία και γνώσεις 
ΕΝΘΕΕΠ:  ενδιαφέρον θέμα 
επιμόρφωσης 
ΕΝΘΠΡΘΕ: ενημέρωση για θεωρητικά 

και πρακτικά θέματα 
ΣΤΕΠ: στοχευμένη επιμόρφωση 
ΟΡΣΧΕΠ: οργανωμένη και σχεδιασμένη 
επιμόρφωση 

ΥΛΣΤΟΕΠ: υλοποίηση στόχων 
επιμόρφωσης 
ΒΟΚΑΘ: βοήθεια στην καθημερινότητα 
ΕΜΓΝ: εμπλουτισμός γνώσεων 

 
14. Γνώσεις και δεξιότητες ΚΑΛΙΚΕΠ: καλλιέργεια ικανότητας 

επικοινωνίας 
ΑΝΜΑΔΥ: αναγνώριση μαθησιακών 
δυσκολιών 
ΓΔΑΞΝΤΕΧ: γνώσεις και δεξιότητες για 

την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών  

ΓΝΑΝΤ: γνώσεις σχετικές με το 

γνωστικό αντικείμενο 

ΓΝΔΠΟΕΚ: γνώσεις για την 
διαπολιτισμική εκπαίδευση 
ΚΑΕΝΣ: καλλιέργεια ενσυναίσθησης 

ΓΝΕΠΑΝ:  γνώσεις επιστημονικού 
αντικειμένου 
ΓΔΑΝΠΡΔΙ:  γνώσεις και δεξιότητες 
αντιμετώπισης προβλημάτων 

διδασκαλίας 
ΓΔΑΝΣΥΜΑΘ:  γνώσεις και δεξιότητες 
αντιμετώπισης συμπεριφοράς μαθητών 
ΑΝΕΚΝΑΠ: ανταπόκριση 

εκπαιδευτικού στις  νέες απαιτήσεις 
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ΓΝΨΥΜΑΘ: γνώσεις για την ψυχολογία 
των μαθητών 
ΕΝΝΕΚΜΕΘ: ενημέρωση σε νέες 
εκπαιδευτικές μεθόδους 

ΕΝΕΚΠΡ: ενημέρωση για τα νέα 
εκπαιδευτικά προγράμματα 
ΣΥΘΕΠΡ: σύνδεση θεωρίας με πράξη 
ΨΗΓΡΑ: ψηφιακός γραμματισμός 

15. Θεματικές ενότητες ΕΙΑΓ: ειδική αγωγή 
ΔΙΠΟΕΚΠ: διαπολιτισμική εκπαίδευση 

ΘΝΤΕΧ:  θέματα σχετικά με τις νέες 
τεχνολογίες 
ΣΤΕΠ: στοχευμένη επιμόρφωση 
ΣΧΜΑ: σχέδια μαθήματος 

ΠΡΟΔΙ: προσομοίωση διδασκαλίας 
ΘΔΙΑΣΧΤΑ: θέματα σχετικά με τη 
διαχείριση της σχολικής τάξης 
ΔΙΜΑΘΔΥ: διαχείριση μαθησιακών  

δυσκολιών 
ΘΒΙΣΥΜ: θέματα για τη βίαιη 
συμπεριφορά 
ΘΨΥΜΑΘ: θέματα για την ψυχολογία 

των μαθητών 
ΔΙΑΚΡ: διαχείριση κρίσεων 
ΓΝΑΝΤ: γνωστικό αντικείμενο 
ΣΥΓΝΑΝΤΕΧ: σύνδεση γνωστικού με 

τεχνολογία 
ΔΙΣΕ: διδακτικά σενάρια 
ΕΠΙΕΚ: επικοινωνία εκπαιδευτικών 
ΣΧΕΚΦ: σχολικός εκφοβισμός 

ΣΧΕΠΠΡ: σχολικός επαγγελματικός 
προσανατολισμός 
ΘΕΔΙ: θέματα διδακτικής 

Πίνακας 5: Δ΄ Θεματικός Άξονας 

4.1.5 Ε΄ Θεματικός άξονας: Κριτήρια για την παρακολούθηση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων 

Στο πέμπτο θεματικό άξονα οι συμμετέχοντες στην έρευνα εξέφρασαν τις απόψεις τους 

για τα κριτήρια τα οποία καθορίζουν τη διάθεσή τους να παρακολουθήσουν κάποιο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, διατύπωσαν τις απόψεις τους σχετικά με 

το τι θα αποτελούσε κίνητρο για την επιμορφωτική διαδικασία και τι θα αποτελούσε 

παράγοντα αποτρεπτικό για την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων.  
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Κίνητρα για τη παρακολούθηση της επιμόρφωσης 

Το περιεχόμενο της επιμόρφωσης φαίνεται πως είναι αυτό που λειτουργεί ως το πιο 

ισχυρό κίνητρο στους συμμετέχοντες στην έρευνα για την παρακολούθηση της 

επιμορφωτικής διαδικασίας. Η θεματική του επιμορφωτικού προγράμματος που 

άπτεται των διαφερόντων τους λειτουργεί ως ισχυρός παράγοντας στην απόφαση να 

επιλέξουν να παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα. «Βασικό κίνητρο είναι 

σίγουρα το περιεχόμενο της επιμόρφωσης. Εφόσον καλύπτει τα ενδιαφέροντά μου 

σίγουρα θα το παρακολουθήσω. Αν δηλαδή θεωρήσω ότι εμπίπτει σε θέματα που με 

ενδιαφέρουν ή θα με βοηθήσει η παρακολούθησή του» (Ε15). Σε αρκετές περιπτώσεις 

το περιεχόμενο της επιμόρφωσης συνδέεται άμεσα με την ανάγκη των εκπαιδευτικών 

το θεωρητικό πλαίσιο να βρίσκει πρακτική εφαρμογή στη σχολική πράξη: «Να με 

ενδιαφέρει το θέμα για μένα είναι το βασικότερο. Αυτό σημαίνει ότι θα περιμένω 

τουλάχιστον να πάρω κάποια πράγματα που μπορώ να εφαρμόσω»  (Ε11), «Και φυσικά 

το πόσο εφαρμόζονται τα όσα θα παρακολουθήσω στην πράξη. Δε με ενδιαφέρει μία 

επιμόρφωση που μένει σε θεωρητικό επίπεδο» (Ε9), αλλά και ως ανάγκη να καλυφθούν 

διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες «Οι ανάγκες που προκύπτουν κάθε φορά είναι 

πολλές και διαφορετικές για τον εκπαιδευτικό. Αν μου καλύπτει λοιπόν η επιμόρφωση 

αυτό το κομμάτι τότε ναι» (Ε2). 

Ένα μεγάλο ποσοστό των συμμετεχόντων θεωρεί ως βασικό κίνητρο για την 

παρακολούθηση της επιμόρφωσης την προσωπική βελτίωση και εξέλιξη η οποία 

παρουσιάζεται ως ανάγκη τόσο επαγγελματική όσο και προσωπική: «Πιστεύω πως η 

ανάγκη μου για προσωπική ανάπτυξη θα ήταν το σημαντικότερο κίνητρο. Να βελτιωθώ 

ως εκπαιδευτικός αλλά και ως προσωπικότητα» (Ε1), ενώ ένας άλλος εκπαιδευτικός 

αναφέρει: «Βασικά σε μια τέτοια περίπτωση σίγουρα η προσωπική βελτίωση είναι το 

παν» (Ε5).  

Εξίσου σημαντικό κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς αποδεικνύεται και η απόκτηση 

πιστοποίησης η οποία εκλαμβάνεται ως μια μορφή εγγύησης, ενώ σε κάποιες 

περιπτώσεις συνδέεται και με την επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, αφού 

μπορεί να θεωρηθεί τυπικό κριτήριο αξιολόγησης για θέση ευθύνης: «Το ότι θα 

βελτιωθώ επαγγελματικά σίγουρα θα ήταν ένα κίνητρο όπως και η πιστοποίηση που θα 

πάρω από ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα» (Ε3), «Η πιστοποίηση επίσης θα αποτελούσε 

κίνητρο. Αν παρέχεται από το επιμορφωτικό πρόγραμμα σίγουρα λειτουργεί 
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ενθαρρυντικά», «Από κει και πέρα εννοείται πως θα με ενδιέφερε να αποκτήσω και 

κάποια πιστοποίηση που θα αναγνωριζόταν και θα με βοηθούσε στην επαγγελματική μου 

εξέλιξη. Ευπρόσδεκτο κι αυτό, έτσι;» (Ε14), «Αλλά και η πιστοποίηση, το χαρτί που λέμε, 

παίζει σίγουρα το ρόλο του. Είναι ένα συν» (Ε5). 

Σε μία περίπτωση η απόκτηση πιστοποίησης αναφέρεται μεν, αλλά αξιολογείται ως 

λιγότερο ισχυρό κίνητρο «Ίσως και η πιστοποίηση να ήταν ένα ακόμα κίνητρο αλλά όχι 

σημαντικό αυτή τη στιγμή» (Ε11). 

Για αρκετούς εκπαιδευτικούς κίνητρο θεωρείται η επαγγελματική εξέλιξή τους, αφού 

η επιμόρφωση εξασφαλίζει την προοπτική για ανέλιξη επαγγελματική ή την κατάληψη 

θέσης ευθύνης. «Αλλά και η εξέλιξη που μπορεί ενδεχομένως να έχει κάποιος στη 

δουλειά του σίγουρα παίζει κάποιο ρόλο»  (Ε5), «Εννοείται και η προοπτική 

επαγγελματικής εξέλιξης για μένα είναι από τα πιο σημαντικά κίνητρα. Να μην 

κρυβόμαστε. Σου δίνει ένα πλεονέκτημα» (Ε6), «Από κει και πέρα εννοείται πως θα με 

ενδιέφερε να αποκτήσω και κάποια πιστοποίηση που θα αναγνωριζόταν και θα με 

βοηθούσε στην επαγγελματική μου εξέλιξη..» (Ε14). 

Δύο συμμετέχοντες ανέφεραν ως κίνητρο την ανάγκη τους να διαφοροποιήσουν τη 

διδασκαλία τους, θεωρώντας την επιμόρφωση ως μια ευκαιρία να εμπλουτίσουν την 

εκπαιδευτική πράξη, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική. Ο ένας εκπαιδευτικός επίσης 

ιεραρχεί πρώτο το κίνητρο της διαφοροποίησης της διδασκαλίας: «Προγράμματα που 

θα με βοηθούσαν να διαφοροποιηθώ στη διδασκαλία μου, ώστε να γίνει πιο 

αποτελεσματική νομίζω ότι θα με παρακινούσαν να τα παρακολουθήσω. Να ξεφύγω από 

την παραδοσιακή διδασκαλία δηλαδή. Νομίζω πως ναι είναι αυτό που θα αποτελούσε το 

βασικό κριτήριο» (Ε9), «Επίσης και  η ανάγκη να διαφοροποιηθώ στην διδασκαλία μου 

θα ήταν ένα άλλο κίνητρο νομίζω» (Ε1). 

Χαρακτηριστική είναι η άποψη που διατύπωσε ένας εκπαιδευτικός που θεωρεί κίνητρο 

και την παρουσία στην επιμορφωτική διαδικασία έμπειρων και εξειδικευμένων 

επιμορφωτών που θα συμβάλουν στην επιτυχία της επιμόρφωσης: «Και νομίζω πως αν 

αυτό συνδυαστεί και με έμπειρους και εξειδικευμένους επιμορφωτές που θα ξέρουν το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης, θα το κατέχουν καλά εννοώ και μπορούν να είναι 

μεταδοτικοί. Παίζει το ρόλο του κι αυτό» (Ε13). 
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Οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ως κίνητρο τον τόπο και τον χρόνο διεξαγωγής της 

επιμόρφωσης. Η χρονική διάρκεια της επιμόρφωσης λειτουργεί ως κίνητρο για τους 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι προτιμούν επιμόρφωση που θα τους προσφέρει ευελιξία στο 

πρόγραμμά τους και θα καλύπτει τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες σε σύντομο χρονικό 

διάστημα: «Μετά… και ένα ευέλικτο ωράριο θα ήταν σίγουρα θετικό. Εννοώ για την 

παρακολούθηση, θα βοηθούσε πολύ» (Ε5), «Σημαντικό για μένα είναι το πρόγραμμα της 

επιμόρφωσης, δηλαδή εννοώ ποιες ώρες θα γίνεται, σε ποιο μέρος θα γίνεται»  (Ε12). 

Αντικίνητρα για τη παρακολούθηση της επιμόρφωσης 

Ως παράγοντα που δρα ανασταλτικά για την παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού 

προγράμματος οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναφέρουν σε μεγάλο ποσοστό τη 

χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους: «Σε περίπτωση που ήταν 

υποχρεωτικό ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα νομίζω ότι η μεγάλη απόσταση από την 

κατοικία μου θα με δυσκόλευε ιδιαιτέρως» (Ε1), καθώς σημαίνει σπατάλη χρόνου και 

σε κάποιες περιπτώσεις και οικονομική επιβάρυνση: «Από την άλλη θα με απέτρεπε η 

απόσταση από τον τόπο κατοικίας μου, είναι και το οικονομικό ζήτημα εδώ» (Ε3), 

«Νομίζω ότι και ο τόπος διεξαγωγής σίγουρα παίζει ρόλο. Όσο πιο κοντά τόσο το 

καλύτερο, το παρακολουθείς πιο εύκολα, δεν σκέφτεσαι το κόστος της απόστασης ή το 

χρόνο που θα χρειαστεί να ξοδέψεις» (Ε10), «Η μακρινή μετακίνηση ή η εξ αποστάσεως 

παρακολούθηση θα με αποθάρρυναν να παρακολουθήσω κάποια επιμόρφωση. Γιατί 

βασικά η μετακίνηση σημαίνει και έξοδα σε πολλές περιπτώσεις»  (Ε11). Σε κάποιες 

περιπτώσεις αυτό σχετίζεται και με την οικογενειακή κατάσταση των συμμετεχόντων 

στην έρευνα, καθώς η διάρκεια της επιμόρφωσης επηρεάζει τον οικογενειακό 

προγραμματισμό: «Αν θα χρειαζόταν να αφιερώσω πολλές ώρες την ημέρα ή και πολλές 

μέρες για την ολοκλήρωσή του επίσης δε θα μου άρεσε εξαιτίας οικογενειακών 

υποχρεώσεων» (Ε5). 

Αποθαρρυντικά φαίνεται πως λειτουργεί και η θεματολογία της επιμόρφωσης. Θέματα 

επιμόρφωσης που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των εκπαιδευτικών είτε σε επίπεδο 

προσωπικής ανάπτυξης είτε σε επίπεδο επαγγελματικής βελτίωσης αποτρέπουν τους 

εκπαιδευτικούς να τα παρακολουθήσουν: «Μετά και αν το θέμα ενός προγράμματος δεν 

ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά μου, σίγουρα»  (Ε3), «Δε θα παρακολουθούσα ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα που δε θα με ενδιέφερε το θέμα του καθόλου, σίγουρα δε θα 

το παρακολουθούσα» (Ε5), «Δε θα παρακολουθούσα κάτι που δε θα με ενδιέφερε είτε 
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για την προσωπική μου εξέλιξη είτε για να το εφαρμόσω μέσα στην τάξη» (Ε7), «Η 

θεματολογία πάλι σίγουρα. Θέμα που αφήνει αδιάφορη εννοείται θα το απέρριπτα 

ασυζητητί» (Ε15). Η θεματολογία ενός επιμορφωτικού προγράμματος συσχετίζεται και 

με τη σχολική πράξη. Σε κάποιες περιπτώσεις οι συμμετέχοντες στην έρευνα τόνισαν 

ότι η απουσία πρακτικής εφαρμογής των επιμορφωτικών προγραμμάτων λειτουργεί 

ανασταλτικά: «Εισηγήσεις χωρίς πρακτική εφαρμογή είναι αυτό που θα με αποθάρρυνε 

νομίζω περισσότερο. Το να ακούσω για άλλη μια φορά κάτι που δύσκολα θα το έκανε 

κανείς πράξη μέσα στην τάξη» (Ε8). Χαρακτηριστική είναι η άποψη ενός εκπαιδευτικού 

σχετικά με τα παραπάνω: «Με ενοχλεί πολύ όμως και το να παρακολουθώ προτάσεις 

που τις θεωρώ ουτοπικές. Θέλω αυτό που θα παρακολουθήσω να μπορώ σε μεγάλο 

βαθμό να το εφαρμόσω στην τάξη μου»  (Ε10). 

Αντικίνητρο για τους ερωτώμενους είναι και η χρονική διάρκεια της επιμορφωτικής 

διαδικασίας. Φαίνεται πως οι περισσότεροι δεν επιλέγουν επιμορφωτικά προγράμματα 

που διαρκούν πολύ «Η πολύωρη παρακολούθηση σίγουρα θα με απέτρεπε…», «Αν ένα 

πρόγραμμα διαρκούσε πολύ σίγουρα αυτό θα με απέτρεπε να το παρακολουθήσω».  

Χαρακτηριστικό εξάλλου είναι ότι δυο ερωτώμενοι ανέφεραν ως ανασταλτικό 

παράγοντα για την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων ποιοτικά 

χαρακτηριστικά των επιμορφωτών. Η έλλειψη κατάρτισης και εμπειρίας δεν 

λειτουργούν ενθαρρυντικά στους εκπαιδευτικούς: «Αν οι επιμορφωτές δεν έχουν αυτό 

που λέμε ιδιαίτερη  κατάρτιση θα ήταν αποτρεπτικός παράγοντας» (Ε3), «Και όπως είπα 

παραπάνω οι μη κατάλληλοι επιμορφωτές, που βέβαια δεν μπορείς εκ των προτέρων να 

το γνωρίζεις πάντα» (Ε13). 

Τέλος, ως ανασταλτικός παράγοντας προβάλλεται από έναν ερωτώμενο και η 

οργάνωση της επιμόρφωσης: «Η έλλειψη οργάνωσης επίσης θα αποτελούσε παράγοντα 

που θα με αποθάρρυνε» (Ε7), ενώ αναφέρεται ως αντικίνητρο και η έλλειψη 

αξιοπιστίας του φορέα της επιμόρφωσης από ένα άλλο συμμετέχοντα στην έρευνα: 

«Νομίζω πως και ο φορέας που διοργανώνει την επιμόρφωση παίζει ρόλο. Αν είναι 

αναξιόπιστος δε θα παρακολουθούσα βέβαια» (Ε3). 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Ε΄ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ     

16.Κίνητρα για την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων 

ΠΡΒΕΛ: προσωπική βελτίωση 

ΔΙΑΔΙ: διαφοροποίηση διδασκαλίας 
ΓΝΕΦΤΑ: γνώσεις που εφαρμόζονται 
μέσα στην τάξη 
ΚΑΑΝ: κάλυψη αναγκών 

ΕΞΕΠ: εξέλιξη επαγγελματική 
ΑΠΠΙΣΕΠ:  απόκτηση πιστοποίησης από 
την επιμόρφωση 
ΜΙΑΠΕΠ:  μικρή απόσταση 

επιμόρφωσης από τη μόνιμη κατοικία 
ΠΡΟΕΠ: πρόγραμμα επιμόρφωσης 
ΕΥΩΡ: ευέλικτο ωράριο 
ΜΜΟΕΠ: μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης 

ΕΠΣΥ: επαφή με συναδέλφους 
ΑΝΤΑΠ: ανταλλαγή απόψεων 
ΕΝΔΘΕΕΠ: ενδιαφέρον θέμα 
επιμόρφωσης 

ΠΡΟΕΠ: πρόγραμμα επιμόρφωσης 
ΣΥΓΝΕΙΔ:  σύγχρονες γνώσεις από 
ειδικούς 

17.Αποτρεπτικοί παράγοντες για την 
παρακολούθηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων 

ΜΕΑΠΕΠ:  μεγάλη απόσταση από τη 
μόνιμη κατοικία 

ΑΠΑΠΟ: απουσία αποτελεσματικότητας 
ΑΠΕΝΔ: απουσία ενδιαφέροντος 
ΑΝΦΟ: αναξιόπιστος φορέας 
ΧΡΕΠ: χρόνος επιμόρφωσης 

ΧΡΔΙΕΠ: χρονική διάρκεια επιμόρφωσης  
ΟΙΚΥΠ: οικογενειακές υποχρεώσεις 
ΑΔΘΕΕΠ: αδιάφορο θέμα επιμόρφωσης 
ΕΛΟΡΓ έλλειψη οργάνωσης 

ΑΠΠΡΕΦ: απουσία πρακτικής 
εφαρμογής 
ΚΟΕΠ: κόστος επιμόρφωσης 
ΟΥΤΠΡ: ουτοπικές προτάσεις 

ΕΞΑΠΕΠ: εξ αποστάσεως επιμόρφωση 
ΑΚΕΠΙΜ: ακατάλληλοι επιμορφωτές 
 

Πίνακας 6: Ε΄ Θεματικός Άξονας 
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ΚΩΔΙΚΟΙ        Ε1 Ε2 Ε3 Ε4 Ε5 Ε6 Ε7 Ε8 Ε9 Ε10 Ε11 Ε12 Ε13 Ε14 Ε15 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

Α΄ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ - ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

1.Εμπειρί

α από την 

επιμόρφω

ση 

 

ΠΡΕΠ: 

πρόσφατη 
επιμόρφωσ

η 

ΠΡΕΠ: 

πρόσφατη 

επιμόρφωσ

η 

ΠΡΕΠ: 

πρόσφατη 

επιμόρφω

ση 

ΕΠΠΡΣΠ: 

Επιμόρφω
ση σε 

προγράμμ
ατα 

σπουδών\
ΔΗΜΕΡ: 

δημιουργι
κές 

εργασίες 
ΕΠΠΡΟ: 

επιμόρφω

ση 

προσφυγικ

ό 

ΠΡΕΠΕΑ

Ν: 

πρόσφατη 

επιμόρφω

ση στο 

επιστημον

ικό 

αντικείμεν

ο 

 

ΠΡΕΠ: 

πρόσφα

τη 

επιμόρφ

ωση 

ΕΠΑΞ

ΜΑΘ:  

ημερίδα 

αξιολόγ

ηση 

μαθητώ

ν 

ΠΡΕΠ: 

πρόσφατ
η 

επιμόρφ
ωση 

ΕΠΝΤΕ

Χ: 
επιμόρφ

ωση 
στις 

νέες 
τεχνολο

γίες 

ΠΡΕΠ: 

πρόσφατη 
επιμόρφω

ση 
ΕΠΓΝΑΝ

: 
επιμόρφω

ση στο 
γνωστικό 

αντικείμεν
ο 

ΠΡΕΠ: 

πρόσφατη 
επιμόρφω

ση 

ΠΡΕΠ: 

πρόσφατη 
επιμόρφω

ση 
ΕΠΑΞΦΙ

ΜΑ: 
αξιολόγησ

η 
φιλολογικ

ών 
μαθημάτω

ν 

ΕΠΝΤΕΧ: 

επιμόρφω
ση στις 

νέες 
τεχνολογίε

ς 

ΠΡΕΠ: 

πρόσφατη 
επιμόρφω

ση 
ΕΠΝΤΕΧ: 

επιμόρφω
ση στις 

νέες 
τεχνολογίε

ς 

ΠΡΕΠ: 

πρόσφατη 
επιμόρφω

ση 

ΕΠΝΤΕ

Χ: 
πρόσφα

τη 
επιμόρφ

ωση 
στις 

νέες 
τεχνολο

γίες 

ΠΡΕΠ: 

πρόσφατη 
επιμόρφω

ση 

2.Αναγκαι

ότητα 

επιμόρφω

σης 

 

ΑΠΕΠ: 

απαραίτητ
η 

επιμόρφωσ
η 

ΣΗΑΝΕΠ: 

σημαντική 

και 

αναγκαία η 

επιμόρφωσ

η 

ΕΠΑΝΕΚ: 

επιλογή με 

βάση τις 

ΧΡΑΝΕΠ: 

χρήσιμη 
και 

αναγκαία 
η 

επιμόρφω
ση 

ΑΝΠΟΙΑ
ΠΕΚ: 

αναβάθμι
ση 

ποιότητας 
και 

αποδοτικό

ΑΠΕΠ: 

απολύτως 
απαραίτητ

η η 
επιμόρφω

ση 

ΑΠΕΠ: 

απαραίτ
ητη η 

επιμόρφ
ωση 

ΑΛΛΕ
ΚΑΝΕ

Π: 
αλλαγές 

στην 
εκπαίδε

υση 
καθιστο

ύν 

ΣΗΑΝΕ

Π: 

σημαντι

κή και 

αναγκαί

α η 

επιμόρφ

ωση 

ΕΠΕΞΕ

Κ: 

ΑΠΕΠ: 

απαραίτ
ητη η 

επιμόρφ
ωση 

ΕΠΕΞΕ
Κ: 

εξέλιξη 
εκπαιδε

υτικών 
ΑΝΑΕ

ΚΣΕΚ: 
αναβάθ

μιση 

ΑΠΕΠ: 

απολύτως 
απαραίτητ

η η 
επιμόρφω

ση 

ΧΡΑΝΕΠ: 

χρήσιμη 
και 

αναγκαία 
η 

επιμόρφω
ση 

 

ΧΡΕΠ: 

χρήσιμη 
επιμόρφω

ση 
ΝΕΠΡ: 

νέες 
προτάσεις 

ΠΝΕΓ: 
πνευματικ

ή 
εγρήγορσ

η 

ΑΠΕΠ: 

απαραίτητ
η η 

επιμόρφω
ση 

ΕΝΠΡΕΚ
ΑΛ: 

ενημέρωσ
η και 

προσαρμο
γή στις 

εκπαιδευτι
κές 

αλλαγές 

ΑΝΣΥΕΝ

: αναγκαία 
η συνεχής 

ενημέρωσ
η 

ΒΕΠΡΕΠ: 
βελτίωση 

σε 
προσωπικ

ό και 
επαγγελμα

τικό 
επίπεδο 

ΧΡΑΝΕΠ: 

χρήσιμη 
και 

αναγκαία 
η 

επιμόρφω
ση 

ΚΑΤΣΥΝ
: 

κατάλληλ
ες 

συνθήκες 

ΣΗΑΝΕ

Π: 

σημαντι

κή και 

αναγκαί

α η 

επιμόρφ

ωση 

ΣΗΑΝΕΠ

: 

σημαντική 

και 

αναγκαία 

η 

επιμόρφω

ση 

ΥΠΧΑΕΠ

: 
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ανάγκες 

των 

εκπαιδευτι

κών 

τητας του 
εκπαιδευτι

κού έργου 
 

αναγκαί
α την 

επιμόρφ
ωση 

επαγγελ
ματική 

εξέλιξη 
εκπαιδευ

τικών 
ΕΠΙΓΝ: 

επικαιρο
ποίηση 

γνώσεων 

και 
εκσυγχρ

ονισμός 
εκπαιδε

υτικής 
διαδικα

σίας 

υποστηρικ
τικός ο 

χαρακτήρ
ας της 

επιμόρφω
σης 

3.Ανταπό

κριση στις 

προσδοκίε

ς 

 

ΙΚΕΠ: 

ικανοποίησ
η από 

επιμόρφωσ
η 

ΕΛΑΝΠΡ: 

ελάχιστη 

ανταπόκρι

ση στις 

προσδοκίε

ς 

ΙΚΕΠ: 

ικανοποίη

ση από 

επιμόρφω

ση 

ΑΡΙΚ: 

αρκετά 

ικανοποιη

μένη από 

την 

επιμόρφω

ση 

ΑΠΙΚ: 

απουσία 

ικανοπο

ίησης 

ΑΠΕΚ: 

δημιουρ

γία 

αισθήμα

τος 

ικανοπο

ίησης  

ΑΡΙΚ: 

αρκετά 
ικανοποι

ημένη 
από την 

επιμόρφ
ωση 

ΑΡΙΚ: 

αρκετά 

ικανοπο

ιημένη 

από την 

επιμόρφ

ωση 

ΙΚΕΠ: 

ικανοποίη

ση από 

επιμόρφω

ση 

ΑΡΙΚ: 

αρκετά 

ικανοποιη

μένη από 

την 

επιμόρφω

ση 

ΜΕΙΚ: 

μερική 

ικανοποίη

ση 

ΑΠΑΝΠΡ

: απουσία 
ανταπόκρι

σης των 
προγραμμ

άτων στην 
εκπαιδευτι

κή 
πραγματικ

ότητα 
ΑΠΙΚ: 

απουσία 
ικανοποίη

σης 
 

ΙΚΕΠ: 

ικανοποίη
ση από 

επιμόρφω
ση 

ΕΛΑΝΠΡ: 

ελάχιστη 
ανταπόκρι

ση στις 
προσδοκίε

ς 

ΜΕΙΚ: 

μερική 

ικανοπο

ίηση 

ΙΚΕΠ: 

ικανοποίη
ση από 

επιμόρφω
ση 

4.Απόψεις  

για τον 
σχεδιασμό 

της 
επιμόρφω

σης. 

ΕΞΕΘΑΝ: 

εξυπηρέτη

ση εθνικών 

αναγκών 

σε 

εκπαιδευτι

κά θέματα 

ΙΚΕΚ: 

ικανοποίησ
η  

εκπαιδευτι
κών 

ΟΙΣΧΥΠ: 

οικονομικο

ί 

σχεδιασμοί 

του 

Υπουργείο

υ 

επιβάλλου

ν το 

σχεδιασμό 

των 

 

ΑΝΕΚΔΙ

ΕΠ: οι 

ανάγκες 

των 

εκπαιδευτι

κών 

διαμορφώ

νουν το 

περιεχόμε

νο των 

ΑΣΣΚΕΠ: 

ασάφεια 

ως προς 

τον σκοπό 

της 

επιμόρφω

σης 

ΟΙΠΑ: 

οικονομικ

οί 

παράγοντε

ς 

ΑΓΑΝΕ

Κ: 

αγνοούν

ται οι 

ανάγκες 

των 

εκπαιδε

υτικών 

ΠΡΣΧ: 

πρόχειρο
ς 

σχεδιασ
μός 

ΕΥΠΡ: 
Ευκαιρια

κή 
προσφορ

ά 
ΑΠΕΡΑ

ΝΕΚ: 

απουσία 

έρευνας 

για τις 

ανάγκες 

ΑΓΠΡΔ

Υ: 
αγνοούν

ται 
πρακτικ

ές 
δυσκολί

ες 
ΑΝΤΤΕ

ΧΠΡΘ:  

χρειάζετ

αι 

αντιμετ

ώπιση 

των  

ΙΚΕΚ: 

ικανοποίη
ση  

εκπαιδευτι
κών 

ΟΡΠΡ: 

χρειάζεται 

οργάνωση 

και 

προσπάθει

α 

ΑΠΙΚΑΝ

ΕΚΠ: 

απουσία  

ικανοποίη

σης 

αναγκών 

εκπαιδευτι

κών 

 

ΙΚΑΝΕΚ: 

μερική 

ικανοποίη

ση των 

αναγκών 

των 

εκπαιδευτι

κών 

ΠΡΙΔΤΑ: 

προτάσεις 

επιμόρφω

σης  για 

ΑΠΙΚΑΝ

ΕΚ: 

απουσία  

ικανοποίη

σης 

αναγκών 

εκπαιδευτι

κών 

ΣΧΠΑ: 

σχεδιασμό

ς  

προγραμμ

ΜΕΑΝΕΚ

: σε 

μερικές 

περιπτώσε

ις  

λαμβάνον

ται υπόψη 

οι ανάγκες 

των 

εκπαιδευτι

κών 

ΑΓΑΝΕΚ

: 
αγνοούντα

ι οι 
ανάγκες 

των 
εκπαιδευτι

κών 
ΠΡΥΛ: 

προβλήμα

τα στην 

υλοποίηση 

ΑΓΑΝΕ

Κ: 
αγνοούν

ται οι 
ανάγκες 

των 
εκπαιδε

υτικών 
ΑΠΣΧ: 

απουσία 

σχεδιασ

μού 

ΙΚΑΝΕΚ: 

ικανοποίη

ση των 

αναγκών 

των 

εκπαιδευτι

κών 
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προγραμμ

άτων 

προγραμμ

άτων 

επηρεάζου

ν το 

σχεδιασμό 

των 

προγραμμ

άτων 

ΔΙΑΝΕΚ: 

ανάγκη να 

διερευνηθ

ούν οι 

ανάγκες 

των 

εκπαιδευτι

κών 

των 

εκπαιδευ

τικών 

τεχνικώ

ν και 

πρακτικ

ών 

θεμάτω

ν 

ιδανικές 

τάξεις 

άτων από 

πανεπιστη

μιακούς 

5. 

Ικανοποίη
ση από 

την 
ποσότητα 

και την 
ποιότητα 

της 
επιμόρφω

σης 

ΙΚΠΟΠΟΙ: 

ικανοποίησ

η 

εκπαιδευτι

κών από 

την 

ποσότητα 

και την 

ποιότητα 

της 

επιμόρφωσ

ης 

ΙΚΠΟ: 

ικανοποίη

ση από την 

ποσότητα 

ΣΧΙΚΠΟΙ: 

σχετική 

ικανοποίη

ση από την 

ποιότητα 

ΙΚΠΟΠΟΙ

: 

ικανοποίη

ση από 

την 

ποσότητα 

και την 

ποιότητα 

των 

προγραμμ

άτων 

ΟΡΠΡ: 

καλή η 

οργάνωση 

των 

ΑΠΙΚΠΟ

ΠΟΙ: 

απουσία 

ικανοποίη

σης ως 

προς την 

ποσότητα 

και την  

ποιότητα 

της 

επιμόρφω

σης  

ΙΚΠΟ: 

ικανοπο
ίηση 

από την 
ποσότητ

α 
ΑΠΙΚΠ

ΟΙ: 

απουσία 

ικανοπο

ίησης 

από την 

ποιότητ

α 

ΑΡΙΚΠ

ΟΠΟΙ: 

αρκετή 

ικανοποί

ηση από 

την 

ποσότητ

α και την 

ποιότητα 

ΑΠΙΚΠ

Ο: 
Έλλειψ

η 
ικανοπο

ίησης 
από την 

ποσότητ
α 

ΙΚΠΟΙ: 

ικανοπο

ίηση 

από την 

ποιότητ

α 

ΙΚΠΟΠΟΙ

: 

ικανοποίη

ση από 

την 

ποιότητα 

και την 

ποσότητα 

ΑΡΙΚΠΟ

ΠΟΙ: 

αρκετή 

ικανοποίη

ση από 

την 

ποσότητα 

και την 

ποιότητα 

της 

επιμόρφω

σης 

ΙΚΠΟ: 

ικανοποίη

ση από 

την 

ποσότητα 

ΣΧΙΚΠΟΙ

: μερική 

ικανοποίη

ση από 

την 

ποιότητα 

ΑΠΙΚΠΟΙ

: έλλειψη 

ικανοποίη

σης ως 

προς την 

ποιότητα 

ΙΚΠΟΙ: 

ικανοποίη
ση από 

την 
ποιότητα 

ΑΠΙΚΠΟ: 

έλλειψη 

ικανοποίη

σης από 

την 

ποσότητα 

ΙΚΠΟ: 

ικανοποίη
ση από 

ποσότητα 
ΑΠΙΚΠΟΙ

: έλλειψη 

ικανοποίη

σης από 

ποιότητα 

ΑΠΙΚΠ

ΟΙ: 

έλλειψη 

ικανοπο

ίησης 

από την 

ποιότητ

α 

ΙΚΠΟΠΟΙ

: 

ικανοποίη

ση από 

την 

ποσότητα 

και την 

ποιότητα 

ΠΕΒΕ: 

περιθώρια 

βελτίωσης 
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προγραμμ

άτων 

Β΄ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ -  ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

6.Δυσκολί

ες στη 

σχολική 

πράξη 

 

ΔΙΣΥΜΑ

Θ: 

διαχείριση  

συμπεριφο

ράς 

μαθητών 

ΜΑΘΔΥ: 

μαθησιακέ

ς 

δυσκολίες 

ΕΝΝΤΕΧ: 
ενσωμάτω

ση  νέας 
τεχνολογία

ς 

ΕΛΥΛΥΠ: 

έλλειψη 

υλικοτεχνι

κής 

υποδομής 

ΠΡΟΡ: 

προβλήματ

α 

οργάνωσης 

ΑΠΔΥ: 

δεν 

αντιμετωπ

ίζει 

δυσκολίες 

ΔΙΣΥΜΑ

Θ: 

διαχείριση  

συμπεριφο

ράς 

μαθητών 

ΔΙΑΔΙ: 

ανάγκη 

για 

διαφοροπ

οίηση 

διδασκαλί

ας 

ΙΚΔΙΑ

ΝΜΑΘ: 
ικανοπο

ίηση 
διαφορε

τικών 
αναγκώ

ν 
μαθητώ

ν  
ΔΙΣΥΜ

ΑΘ: 

διαχείρι

ση 

συμπερι

φοράς 

μαθητώ

ν 

ΕΝΝΤΕ

Χ: 
ενσωμάτ

ωση 
νέας 

τεχνολογ
ίας 

ΕΛΥΛΥ
Π: 

έλλειψη 
υλικοτεχ

νικής 
υποδομή

ς 

ΑΡΜΑ

Θ: 
αριθμός 

μαθητώ
ν σε 

μικρές 
αίθουσε

ς 
ΔΙΥΛ: 

διδακτέ
α ύλη 

ΑΠΕΞ
ΝΤΕΧ: 

απουσία 
εξοικεί

ωσης με 
τις νέες 

τεχνολο
γίες 

ΑΠΕΝ
ΑΕ:  

απουσία 
ενδιαφέ

ροντος 
για τις 

ανθρωπι
στικές 

επιστήμ
ες 

ΑΠΔΥ: 

δεν 
αντιμετωπ

ίζει 
δυσκολίες 

ΔΙΥΛ: 

διδακτέα 
ύλη 

ΔΙΑΣΥΜ
ΑΘ: 

διαχείριση  
συμπεριφο

ράς 
μαθητών 

ΑΔΜΑΘ: 

αδιαφορία 
μαθητών 

ΕΛΥΛΥΠ
: απουσία 

υλικοτεχνι
κής 

υποδομής 

ΜΑΘΔΥ: 

μαθησιακέ
ς 

δυσκολίες 
ΤΕΧΠΡ: 

τεχνικά 
προβλήμα

τα 
ΑΔΜΑΘ 

αδιαφορία 
μαθητών 

για 
συγκεκριμ

ένα 
μαθήματα 

ΠΕΧΡΜΕ
: 

περιορισμ
ένος 

χρόνος 
μελέτης 

ΔΙΜΑΕΠ: 

διαφορετι
κό 

μαθησιακ
ό επίπεδο 

ΑΔΜΑΘ: 

αδιαφορία 
μαθητών 

ΕΛΥΛΥΠ
: έλλειψη 

υλικοτεχνι
κής 

υποδομής 

ΔΙΑΣΥ: 

διαχείρι
ση 

συμπερι
φοράς 

μαθητώ
ν 

ΠΡΔΙ: 
προβλή

ματα 
διδακτι

κής 

ΜΑΘΔΥ: 

μαθησιακέ
ς 

δυσκολίες 
ΔΙΣΥΜΑ

Θ: 

διαχείριση  

συμπεριφο

ράς 

μαθητών 

7. 

Ιεράρχηση 

των 

δυσκολιώ

ν 

 

ΔΙΣΥΜΑ

Θ: 

διαχείριση  

συμπεριφο

ράς 

μαθητών 

ΕΛΥΛΥΠ: 

έλλειψη 

υλικοτεχνι

κής 

υποδομής 

ΠΡΟΡ: 

προβλήματ

 ΔΙΑΔΙ: 

ανάγκη 

για 

διαφοροπ

οίηση 

διδασκαλί

ας 

ΙΚΔΙΑ

ΝΜΑΘ: 
ικανοπο

ίηση 
διαφορε

τικών 
αναγκώ

ν 
μαθητώ

ν  

ΕΝΝΤΕ

Χ: 
ενσωμάτ

ωση 
νέας 

τεχνολογ
ίας 

 
ΕΛΥΛΥ

Π: 
έλλειψη 

ΑΠΕΝ

ΑΕ:  
απουσία 

ενδιαφέ
ροντος 

για τις 
ανθρωπι

στικές 
επιστήμ

ες  

 ΔΙΥΛ: 

διδακτέα 
ύλη 

ΔΙΑΣΥΜ

ΑΘ: 

διαχείριση  

συμπεριφο

ΑΔΜΑΘ: 

αδιαφορία 
μαθητών 

ΕΛΥΛΥΠ
: απουσία 

υλικοτεχνι
κής 

υποδομής 

ΜΑΘΔΥ: 

μαθησιακέ
ς 

δυσκολίες 
ΤΕΧΠΡ: 

τεχνικά 
προβλήμα

τα 
ΠΕΧΡΜΕ

: 
περιορισμ

ΔΙΜΑΕΠ: 

διαφορετι
κό 

μαθησιακ
ό επίπεδο 

ΕΛΥΛΥΠ

: έλλειψη 
υλικοτεχνι

κής 
υποδομής 

ΑΔΜΑΘ: 
αδιαφορία 

μαθητών 

ΔΙΣΥΜ

ΑΘ: 
διαχείρι

ση 
συμπερι

φοράς 
μαθητώ

ν 
ΠΡΔΙ: 

προβλή
ματα 

ΜΑΘΔΥ: 

μαθησιακέ
ς 

δυσκολίες 
ΔΙΑΣΥΜ

ΑΘ: 

διαχείριση  

συμπεριφο
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ΜΑΘΔΥ: 

μαθησιακέ

ς 

δυσκολίες 

ΕΝΝΤΕΧ: 
ενσωμάτω

ση  νέας 
τεχνολογία

ς 

α 

οργάνωσης 

ΔΙΣΥΜΑ

Θ: 

διαχείριση  

συμπεριφο

ράς 

μαθητών 

 

ΔΙΣΥΜ
ΑΘ: 

διαχείρι
ση 

συμπερι
φοράς 

μαθητώ
ν 

υλικοτεχ
νικής 

υποδομή
ς 

ΑΡΜΑ
Θ: 

αριθμός 
μαθητώ

ν σε 
μικρές 

αίθουσε
ς 

ΔΙΥΛ: 
διδακτέ

α ύλη 
ΑΠΕΞ

ΝΤΕΧ: 
απουσία 

εξοικεί
ωσης με 

τις νέες 
τεχνολο

γίες 

ράς 

μαθητών 

ένος 
χρόνος 

μελέτης 
ΑΔΜΑΘ: 

αδιαφορία 
μαθητών 

για 
συγκεκριμ

ένα 
μαθήματα 

 

διδακτι
κής 

ράς 

μαθητών 

Γ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ -  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

8. 

Σύνδεση 
επιμόρφω

σης με τη 
σχολική 

πραγματικ
ότητα 

ΣΥΘΕΠΡ:  

υπάρχει 

σύνδεση 

θεωρίας  

και πράξης 

ΠΡΔΙΧΡ:  

πρόβλημα 
διαχείριση

ς χρόνου 

ΑΠΠΡΕΦ: 

απουσία 

πρακτικής 

εφαρμογής 

ΣΥΘΕΠΡ:  

υπάρχει 

σύνδεση 

θεωρίας 

και 

πράξης 

ΣΔΗΕΚΠ

ΡΔΙ: ο 

εκπαιδευτι

κός 

συνδημιου

ργεί 

προτάσεις 

διδασκαλί

ας 

ΜΕΣΥΘΕ

ΠΡ: 

μερικές 

φορές 

επιτυγχάν

εται η 

σύνδεση 

θεωρίας 

και 

πράξης 

ΔΕΣΥΘΕ

ΠΡ: 

πρέπει να 

θεωρείται 

δεδομένη 

η σύνδεση 

 

ΑΠΣΥ

ΘΕΠΡ: 

απουσία 

σύνδεσ

ης 

θεωρίας 

και 

πράξης 

 

ΑΠΣΥΘ

ΕΠΡ: 

απουσία 

σύνδεση

ς 

θεωρίας 

και 

πράξης 

ΜΕΣΥ

ΘΕΠΡ: 

μερικές 

φορές 

επιτυγχ

άνεται η 

σύνδεσ

η 

θεωρίας 

και 

πράξης 

ΙΚΣΥΘΕ

ΠΡ: 
ικανοποιη

τική 
σύνδεση 

θεωρίας 
πράξης 

ΕΠΘΕ: 

επιμόρφω

ση  μόνο 

σε 

θεωρητικό 

επίπεδο 

ΠΡΦΟΕΚ: 

χρειάζεται 

προσπάθει

α από 

όλους 

ΑΠΣΥΘΕ

ΠΡ: 

απουσία 

σύνδεσης 

της 

θεωρίας  

και 

πράξης 

ΣΥΘΕΠΡ: 

σύνδεση 

θεωρίας 

και 

πράξης 

ΠΡΠΑΕΚ:  

σημαντική 

η 

προσωπικ

ή 

παρέμβασ

η 

εκπαιδευτι

κού 

ΠΡΕΞΠΕ: 

προτάσεις 

για 

εξιδανικευ

μένο 

περιβάλλο

ν 

ΠΡΠΡΟ: 

ύπαρξη 

πρακτικών 

προβλημά

των 

ΑΠΣΥΘΕ

ΠΡ: 

απουσία 

σύνδεσης  

ΑΠΣΥΘΕ

ΠΡ: 
απουσία 

σύνδεσης  
θεωρίας 

και 
πράξης 

 

ΑΠΠΡΕΦ: 

απουσία 
πρακτικής 

εφαρμογή
ς 

ΕΠΘΕ: 

επιμόρφ

ωση  

μόνο σε 

θεωρητι

κό 

επίπεδο  

ΑΠΠΡΕ
Φ: 

απουσία 
πρακτικ

ής 
εφαρμο

γής 

ΣΥΘΕΠΡ:  

υπάρχει 

σύνδεση 

θεωρίας  

και 

πράξης 
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θεωρίας 

και 

πράξης 

τους 

φορείς της 

εκπαίδευσ

ης 

θεωρίας 

και 

πράξης 

9.Επίδρασ
η στην 

ποιότητα 
και την 

αποτελεσμ
ατικότητα 

του 
εκπαιδευτι

κού έργου 

ΙΚΒΟ: 
ικανοποιητ

ική 
βοήθεια 

ΒΕΠΟΙΑΠ

: 

βελτίωσαν 

την 

ποιότητα 

και την 

αποτελεσμ

ατικότητα 

του 

εκπαιδευτι

κού έργου 

ΠΕΒΕ: 

περιθώρια 

βελτίωσης 

ΒΕΠΟΙΑ

Π: 

βελτίωσαν 

την 

ποιότητα 

και την 

αποτελεσμ

ατικότητα 

του 

εκπαιδευτι

κού έργου 

ΒΕΠΟΙΑ

Π: 

βελτίωσαν 

την 

ποιότητα 

και την 

αποτελεσμ

ατικότητα 

του 

εκπαιδευτι

κού έργου 

ΡΟΕΚ: 

σημαντικό

ς ο ρόλος 

του ίδιου 

του 

εκπαιδευτι

κού 

ΠΡΠΡΟ

: όταν 

υπάρχο

υν οι 

προϋπο

θέσεις 

των 

προγρα

μμάτων 

ΡΟΕΚ: 

σημαντι

κός ο 

ρόλος 

του 

ίδιου 

του 

εκπαιδε

υτικού 

ΒΟΕΠ: 
βοηθητικ

ή η 
επιμόρφ

ωση 
ΡΟΕΚ: 

σημαντι
κός ο 

ρόλος 
του ίδιου 

του 
εκπαιδευ

τικού 

ΙΚΒΟ: 
ικανοπο

ιητική 
βοήθεια 

 

ΒΕΠΟΙΑ

Π: 

βελτίωσαν 

την 

ποιότητα 

και την 

αποτελεσμ

ατικότητα 

του 

εκπαιδευτι

κού έργου 

ΡΟΕΚ: 

σημαντικό
ς ο ρόλος 

του ίδιου 
του 

εκπαιδευτι
κού 

ΕΜΠΕΚ: 

εμπειρία 

εκπαιδευτι

κού 

ΒΕΠΟΙΑ

Π: 

βελτίωσαν 

την 

ποιότητα 

και την 

αποτελεσμ

ατικότητα 

του 

εκπαιδευτι

κού έργου 

ΒΕΠΟΙΑ

Π: 

βελτίωσαν 

την 

ποιότητα 

και την 

αποτελεσμ

ατικότητα 

του 

εκπαιδευτι

κού έργου 

ΡΟΕΚ: 

σημαντικό
ς ο ρόλος 

του ίδιου 
του 

εκπαιδευτι
κού 

 

ΑΠΙΚΠΟΙ

ΑΠ: 

απουσία 

ικανοποίη

σης στην 

ποιότητα 

και την 

αποτελεσμ

ατικότητα 

του 

εκπαιδευτι

κού έργου 

ΒΕΠΟΙΑ

Π: 

βελτίωσαν 

την 

ποιότητα 

και την 

αποτελεσμ

ατικότητα 

του 

εκπαιδευτι

κού έργου 

ΑΠΙΚΠΟΙ

ΑΠ: 

απουσία 

ικανοποίη

σης στην 

ποιότητα 

και την 

αποτελεσμ

ατικότητα 

του 

εκπαιδευτι

κού έργου 

ΙΚΒΟ: 
ικανοπο

ιητική 
βοήθεια 

 

ΒΕΠΟΙΑ

Π: 

βελτίωσαν 

την 

ποιότητα 

και την 

αποτελεσμ

ατικότητα 

του 

εκπαιδευτι

κού έργου 

10.Επίδρα

ση 
επιμόρφω

σης στην 
ψυχολογία 

των 
εκπαιδευτι

κών 

ΘΕΣΨΥ: 

θετική 

συμβολή  

στην 

ψυχολογία 

ΘΕΣΨΥ: 

θετική 

συμβολή 

στην 

ψυχολογία 

ΘΕΣΨΥ: 

θετική 

συμβολή 

στην 

ψυχολογία 

 

ΕΝΘΕΝΨ

Υ: 

ενθάρρυν

ση και 

ενίσχυση 

της 

ΘΕΣΨΥ

: θετική 

συμβολ

ή στην  

ψυχολο

γία 

ΣΕΝΨΥ: 

σημαντι

κή 

ενίσχυση 

ψυχολογ

ίας 

ΘΕΣΨΥ

: θετική 

συμβολ

ή στην  

ψυχολο

γία 

ΘΕΣΨΥ: 

θετική 

συμβολή 

στην  

ψυχολογία 

ΘΕΣΨΥ: 

θετική 

συμβολή 

στην  

ψυχολογία 

ΘΕΣΨΥ: 

θετική 

συμβολή 

στην  

ψυχολογία 

ΜΕΙΚΨΥ: 

μερική 

ενίσχυση 

της 

ψυχολογία

ς 

ΘΕΣΨΥ: 

θετική 

συμβολή 

στην  

ψυχολογία 

ΑΠΕΠΨΥ

: απουσία 

επίδρασης  

στην 

ψυχολογία  

ΘΕΣΨΥ

: θετική 

συμβολ

ή στην  

ψυχολο

γία 

ΘΕΣΨΥ: 

θετική 

συμβολή 

στην  

ψυχολογία 
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ΚΟΑΓΣΥ: 

κοινές 

αγωνίες με 

συναδέρφο

υς 

ΛΥΣΠΡ: 

λύσεις στα 
προβλήματ

α 

ΠΑΡΨΥΧ

ΕΚ:  

πολλοί 

παράγοντε

ς που 

επηρεάζου

ν την 

ψυχολογία 

του 

εκπαιδευτι

κού 

ψυχολογία

ς  

 

ΑΝΑΝ

ΕΚ: 

αναγνω

ρίζονται 

οι 

ανάγκες 

των 

εκπαιδε

υτικών 

ΣΤΕΚΠ: 

στήριξη 

εκπαιδευτι

κού 

ΕΝΑΥΤ: 

ενίσχυση 

αυτοπεποί

θησης 

11.Εφαρμ

ογή στη 

σχολική 

πράξη 

 

ΟΜΜΕ: 

ομαδοσυνε

ργατική 

μέθοδος 

ΘΕΠΑΙ: 

θεατρικό 

παιχνίδι 

ΑΞΤΕΧ: 

αξιοποίησ
η 

τεχνολογία
ς 

ΟΜΜΕ: 

ομαδοσυνε

ργατική 

μέθοδος 

ΚΑΤΙΔ: 

καταιγισμό

ς ιδεών 

ΑΞΤΕΧ: 

αξιοποίησ

η 

τεχνολογία

ς 

ΒΙΩΜΕΘ: 

βιωματική 
μέθοδος 

 
ΠΑΙΡΟ: 

παιχνίδι 
ρόλων 

 
ΚΑΤΙΔ: 

καταιγισμ
ός ιδεών 

ΠΑΙΔΡΜ

ΑΘ: 
παιχνίδια 

και 
δραστηριό

τητες που 
εμπλέκουν 

τους 
μαθητές 

ΔΙΑΔΙ: 

οτιδήπο
τε 

βοηθάει 
τη 

διαφορο
ποίηση 

της 
διδασκα

λίας 
 

ΑΞΤΕΧ
: 

αξιοποί
ηση 

τεχνολο
γίας 

ΑΞΤΕΧ: 

αξιοποίη
ση 

τεχνολογ
ίας 

ΑΞΤΕΧ

: 
αξιοποί

ηση 
τεχνολο

γίας 
ΘΕΠΑΙ: 

θεατρικ
ό 

παιχνίδι 
 

ΔΡΑΜ: 
δραματ

οποίηση 

ΕΦΔΙΑΠΙ

: 
εφαρμογές 

διαδραστι
κού 

πίνακα 

ΑΞΤΕΧ: 

αξιοποίησ
η  

τεχνολογί
ας 

 

ΟΜΜΕ: 

ομαδοσυν

εργατική 

μέθοδος 

ΔΙΣΕ: 

διδακτικά 
σενάρια 

ΕΦΔΙΑΠΙ
: 

εφαρμογές 
διαδραστι

κού 
πίνακα 

 

ΟΜΜΕ: 

ομαδοσυν
εργατική 

μέθοδος 
ΑΞΤΕΧ: 

αξιοποίησ
η 

τεχνολογί
ας 

ΑΞΤΕΧ: 

αξιοποίησ
η 

τεχνολογί
ας 

ΟΜΜΕ: 
ομαδοσυν

εργατική 
μέθοδος 

ΕΦΔΙΑΠΙ

: 
εφαρμογές 

διαδραστι
κού 

πίνακα 
ΟΜΜΕ: 

ομαδοσυν
εργατική 

μέθοδος 

ΑΞΤΕΧ

: 
αξιοποί

ηση 
τεχνολο

γίας 

ΑΞΤΕΧ: 

αξιοποίησ
η 

τεχνολογί
ας 

ΠΡΔΙΣΧΤ
Α: 

πρακτικές 
διαχείριση

ς σχολικής 
τάξης 

12. 

Διάρκεια 

εφαρμογή

ς 

 

ΜΕΔΙ: 
μέτρια 

διάρκεια 

ΣΥΕΦ: 

συχνή 

εφαρμογή 

ΠΑΓΕΦ:  

η 

εφαρμογή 

τους 

παγιώθηκε 

ΑΠΟΕΦ: 

αποσπασμ

ατική 

εφαρμογή 

ΕΒΔΕΦ

: 

εβδομα

διαία 

εφαρμο

γή 

ΠΑΓΕΦ: 

η 

εφαρμογ

ή τους 

σχεδόν 

ΣΤΠΑΓ

ΕΦ: 

σταδιακ

ή 

παγίωσ

η 

ΠΑΓΕΦ:  
η 

εφαρμογή 
τους 

παγιώθηκε 
 

ΚΑΘΕΦ: 

καθημεριν

ή 

εφαρμογή 

ΠΡΧΡΚΟ

ΕΚ: 

ΣΥΕΦ: 

συχνή 

εφαρμογή 

ΠΙΧΡΔΙΥ

Λ: πίεση 

χρόνου 

ΠΑΡΕΦ: 

παροδική 

εφαρμογή 

ΠΑΓΕΦ:  
η 

εφαρμογή 
τους 

παγιώθηκε 

ΑΠΟΕΦ: 
αποσπασμ

ατική 
εφαρμογή 

ΠΑΓΕΦ
:  η 

εφαρμο
γή τους 

παγιώθη
κε 

ΠΑΓΕΦ:  
η 

εφαρμογή 
τους 

παγιώθηκε 
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ΑΠΧΡΕ

Φ: 

απαιτείτ

αι 

χρόνος 

για την 

εφαρμο

γή 

παγιώθη

κε 

χρειάζεται 

προετοιμα

σία, 

χρόνος και 

κόπος από 

τους 

εκπαιδευτι

κούς 

και 

διδακτέας 

ύλης  

Δ΄ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ  -  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

13. 
Προσδοκί

ες 

ΕΠΠΡ: 
επίλυση 

προβλημάτ
ων 

ΠΡΕΞΕΚ: 
προετοιμα

σία για τις 
εξελίξεις 

στην 
εκπαίδευσ 

ΓΝΕΦΤΑ: 

γνώσεις 

που 

μπορούν 

να 

εφαρμοστο

ύν στην 

τάξη 

ΕΜΠΓΝ: 
εμπλουτισ

μός 
γνώσεων 

ΝΕΕΜΠ: 
νέες 

εμπειρίες 
ΕΠΠΡ: 

επίλυση 
προβλημά

των 

ΒΕΕΚ: 
βελτίωση 

εκπαιδευτι
κού 

 
ΕΜΠΔΙΔ

ΠΡ: 
εμπλουτισ

μός της 
διδασκαλί

ας με 
διδακτικές 

πρακτικές 
 

ΕΠΠΡ: 
επίλυση 

προβλη
μάτων 

ΠΡΕΞΕ
Κ: 

προετοι
μασία 

για τις 
εξελίξει

ς στην 
εκπαίδε

υση 

ΠΡΠΡΟ
ΕΠ: 

πρακτικό
ς 

προσανα
τολισμός 

επιμόρφ
ωσης 

 

ΕΜΠΔΙ
ΔΠΡ: 

εμπλουτ
ισμός 

της 
διδασκα

λίας με 
διδακτι

κές 
πρακτικ

ές 
 

ΝΠΑΙΜ
Ε: Νέες 

παιδαγω
γικές 

μέθοδοι 

ΒΕΕΚ: 
βελτίωση 

εκπαιδευτι
κού 

 
ΑΞΓΝ: 

αξιοποίησ
η 

γνώσεων 

ΕΝΝΜΕΕ
ΡΓΝ: 

ενημέρωσ
η σε νέες 

μεθόδους 
εργαλεία 

και 
γνώσεις 

ΓΝΕΦΤΑ: 
γνώσεις 

που 
μπορούν 

να 
εφαρμοστ

ούν στην 
τάξη 

 
ΓΝΕΦΤΑ: 

γνώσεις 
που 

μπορούν 
να 

εφαρμοστ
ούν στην 

τάξη 
ΕΝΘΕΕΠ: 

ενδιαφέρο
ν θέμα 

επιμόρφω
σης 

ΕΝΘΠΡΘ
Ε: 

ενημέρωσ
η για 

θεωρητικά 
και 

πρακτικά 
θέματα 

ΕΠΠΡ: 
επίλυση 

προβλημά
των 

ΣΤΕΠ: 
στοχευμέν

η 
επιμόρφω

ση 
ΟΡΣΧΕΠ: 

οργανωμέ
νη και 

σχεδιασμέ
νη 

επιμόρφω
ση 

ΥΛΣΤΟΕ
Π: 

υλοποίηση 
στόχων 

επιμόρφω
σης 

ΕΝΝΜΕΕ
ΡΓΝ: 

ενημέρωσ
η σε νέες 

μεθόδους 
εργαλεία 

και 
γνώσεις 

ΕΠΠΡ: 
επίλυση 

προβλημά
των 

ΕΜΠΓ
Ν: 

εμπλουτ
ισμός 

γνώσεω
ν 

ΒΟΚΑ
Θ: 

βοήθεια 
στην 

καθημε
ρινότητ

α 

ΕΠΠΡ: 
επίλυση 

προβλημά
των 

14. 

Γνώσεις 
και 

δεξιότητες 

ΚΑΛΙΚΕΠ

: 

καλλιέργει

α 

ικανότητας 

επικοινωνί

ας 

ΑΝΜΑΔΥ

: 

ΓΝΑΝΤ: 

γνώσεις 

σχετικές 

με το 

γνωστικό 

αντικείμεν

ο 

ΓΔΑΞΝΤΕ

Χ: γνώσεις 

ΓΝΕΠΑΝ

:  γνώσεις 
επιστημον

ικού 
αντικειμέν

ου 
ΓΔΑΞΝΤ

ΕΧ: 
γνώσεις 

και 
δεξιότητες 

για την 
αξιοποίησ

ΑΝΕΚΝΑ

Π: 
ανταπόκρι

ση 
εκπαιδευτι

κού στις  
νέες 

απαιτήσει
ς 

 
ΓΔΑΞΝΤ

ΕΧ: 
γνώσεις 

ΓΝΕΠΑ

Ν:  
γνώσεις 

επιστημ
ονικού 

αντικειμ
ένου 

ΓΔΑΞΝ
ΤΕΧ: 

γνώσεις 
και 

δεξιότη
τες για 

ΓΔΑΞΝ

ΤΕΧ: 
γνώσεις 

και 
δεξιότητ

ες για 
την 

αξιοποίη
ση των 

νέων 
τεχνολογ

ιών 

ΓΔΑΝΣ

ΥΜΑΘ:  
γνώσεις 

και 
δεξιότη

τες 
αντιμετ

ώπισης 
συμπερι

φοράς 
μαθητώ

ν 

ΣΥΘΕΠΡ: 

σύνδεση 
θεωρίας 

με πράξη 
ΓΔΑΞΝΤ

ΕΧ: 
γνώσεις 

και 
δεξιότητες 

για την 
αξιοποίησ

η των 
νέων 

ΓΝΕΠΑΝ

:  γνώσεις 
επιστημον

ικού 
αντικειμέν

ου 
ΓΔΑΝΣΥ

ΜΑΘ:  
γνώσεις 

και 
δεξιότητες 

αντιμετώπ
ισης 

ΣΥΘΕΠΡ: 

σύνδεση 
θεωρίας 

με πράξη 
ΓΔΑΝΣΥ

ΜΑΘ:  
γνώσεις 

και 
δεξιότητες 

αντιμετώπ
ισης 

συμπεριφο

ΑΝΕΚΝΑ

Π: 
ανταπόκρι

ση 
εκπαιδευτι

κού στις  
νέες 

απαιτήσει
ς 

ΨΗΓΡΑ: 

ψηφιακός 
γραμματισ

μός 
ΚΑΛΙΚΕ

Π: 

καλλιέργει

α 

ικανότητα

ς 

ΣΥΘΕΠΡ: 

σύνδεση 
θεωρίας 

με πράξη 

   ΓΔΑΞΝΤ

ΕΧ: 

γνώσεις 

και 

δεξιότητες 

για την 

αξιοποίησ

η των 

νέων 
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αναγνώρισ

η 

μαθησιακώ

ν 

δυσκολιών 

ΓΔΑΞΝΤΕ

Χ: γνώσεις 

και 

δεξιότητες 

για την 

αξιοποίησ

η των νέων 

τεχνολογιώ

ν 

ΓΝΔΠΟΕ

Κ: γνώσεις 

για την 

διαπολιτισ

μική 

εκπαίδευσ

η 

ΚΑΕΝΣ: 

καλλιέργει
α 

ενσυναίσθ
ησης 

και 

δεξιότητες 

για την 

αξιοποίησ

η των νέων 

τεχνολογι

ών. 

η των 
νέων 

τεχνολογι
ών 

ΓΔΑΝΠΡ
ΔΙ:  

γνώσεις 
και 

δεξιότητες 
αντιμετώπ

ισης 
προβλημά

των 
διδασκαλί

ας 
ΓΔΑΝΣΥ

ΜΑΘ:  
γνώσεις 

και 
δεξιότητες 

αντιμετώπ
ισης 

συμπεριφο
ράς 

μαθητών 

και 
δεξιότητες 

για την 
αξιοποίησ

η των 
νέων 

τεχνολογι
ών 

 

την 
αξιοποί

ηση των 
νέων 

τεχνολο
γιών 

 
ΓΔΑΝΣ

ΥΜΑΘ:  
γνώσεις 

και 
δεξιότη

τες 
αντιμετ

ώπισης 
συμπερι

φοράς 
μαθητώ

ν 
 

ΓΔΨΥ
ΜΑΘ: 

γνώσεις 
για την 

ψυχολο
γία των 

μαθητώ
ν 

ΕΝΝΕΚ
ΜΕΘ: 

ενημέρ
ωση σε 

νέες 
εκπαιδε

υτικές 
μεθόδου

ς 
 

ΕΝΕΚΠ
Ρ: 

ενημέρ
ωση για 

τα νέα 
εκπαιδε

υτικά 
προγρά

μματα 

τεχνολογι
ών 

συμπεριφο
ράς 

μαθητών 

ράς 
μαθητών 

επικοινωνί

ας 

τεχνολογι

ών 

ΑΝΜΑΔ

Υ: 

αναγνώρι

ση 

μαθησιακ

ών 

δυσκολιώ

ν 
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15. 
Θεματικές 

ενότητες 

ΕΙΑΓ: 

ειδική 

αγωγή 

ΔΙΠΟΕΚΠ
: 

διαπολιτισ
μική 

εκπαίδευσ
η 

ΘΝΤΕΧ:  

θέματα 

σχετικά με 

τις νέες 

τεχνολογίε

ς 

ΣΤΕΠ: 

στοχευμέν

η 

επιμόρφωσ

η 

ΣΧΜΑ: 
σχέδια 

μαθήματο
ς 

 
ΠΡΟΔΙ: 

προσομοί
ωση 

διδασκαλί
ας 

 
ΘΝΤΕΧ:  

θέματα με 
νέες 

τεχνολογίε
ς 

ΘΔΙΑΣΧΤ
Α: θέματα 

σχετικά με 
τη 

διαχείριση 
της 

σχολικής 
τάξης 

 
ΘΝΤΕΧ: 

θέματα με 
νέες 

τεχνολογίε
ς 

 

ΜΘΑΔ
Υ: 

μαθησια
κές 

δυσκολί
ες 

 
ΘΒΙΣΥ

Μ: 
θέματα 

για τη 
βίαιη 

συμπερι
φορά 

 
ΘΨΥΜ

ΑΘ: 
θέματα 

για την 
ψυχολο

γία των 
μαθητώ

ν 
 

ΔΙΑΚΡ: 
διαχείρισ

η 
κρίσεων 

ΜΑΘΔΥ
: 

μαθησια
κές 

δυσκολίε
ς 

ΘΔΙΑΣ
ΧΤΑ: 

θέματα 
σχετικά 

με τη 
διαχείρι

ση της 
σχολική

ς τάξης 
ΕΙΑΓ: 

ειδική 
αγωγή 

ΓΝΑΝΤ: 
γνωστικό 

αντικείμεν
ο 

ΣΥΓΝΑΝ
ΤΕΧ: 

σύνδεση 
γνωστικού 

με 
τεχνολογί

α 

ΓΝΑΝΤ: 
γνωστικό 

αντικείμεν
ο 

ΘΨΥΜΑ
Θ: 

ψυχολογία 
μαθητών 

ΔΙΣΕ: 
διδακτικά 

σενάρια 

ΔΙΜΑΘΔ
Υ: 

διαχείριση 
μαθησιακ

ών 
δυσκολιώ

ν 

ΘΝΤΕΧ: 
θέματα με 

νέες 
τεχνολογίε

ς 
ΘΨΥΜΑ

Θ: θέματα 
για την 

ψυχολογία 
μαθητών 

ΕΠΙΕΚ: 
επικοινωνί

α 
εκπαιδευτι

κών 
ΣΧΕΚΦ: 

σχολικός 
εκφοβισμ

ός 

ΣΥΓΝΑΝ
ΤΕΧ: 

σύνδεση 
γνωστικού 

με 
τεχνολογί

α 
ΘΔΙΑΣΧΤ

Α: θέματα 
σχετικά με 

τη 
διαχείριση 

της 
σχολικής 

τάξης 
ΣΧΕΠΠΡ: 

σχολικός 
επαγγελμα

τικός 
προσανατ

ολισμός 

ΘΕΔΙ: 
θέματα 

διδακτι
κής 

ΘΔΙΑΣ
ΧΤΑ: 

θέματα 
σχετικά 

με τη 
διαχείρι

ση της 
σχολική

ς τάξης 
 

ΘΝΤΕΧ: 
θέματα με 

τις νέες 
τεχνολογίε

ς 
 

ΘΔΙΑΣΧΤ
Α: θέματα 

σχετικά με 
τη 

διαχείριση 
της 

σχολικής 
τάξης 

 
ΘΨΥΜΑ

Θ: θέματα 
για την 

ψυχολογία 
των 

μαθητών 

Ε΄ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  

16.Κίνητρ

α για την 
παρακολο

ύθηση 
επιμορφω

τικών 
προγραμμ

άτων 

ΠΡΒΕ: 

προσωπική 

βελτίωση 

ΔΙΑΔΙ: 
διαφοροπο

ίηση 
διδασκαλία

ς 

ΓΝΕΦΤΑ: 

γνώσεις 

που 

εφαρμόζον

ται μέσα 

στην τάξη 

ΚΑΑΝ: 

κάλυψη 

αναγκών 

ΕΞΕΠ: 

εξέλιξη 

επαγγελμα

τική 

ΑΠΠΙΣΕ

Π:  

απόκτηση 

πιστοποίη

σης από 

την 

ΜΙΑΠΕΠ:  

μικρή 

απόσταση 

επιμόρφω

σης από 

τη μόνιμη 

κατοικία 

 

ΠΡΟΕΠ: 
πρόγραμμ

α 

ΠΡΒΕ: 

προσωπ
ική 

βελτίωσ
η 

ΕΞΕΠ: 
εξέλιξη 

επαγγελ
ματική 

ΕΥΩΡ: 
ευέλικτ

ο 
ωράριο 

ΑΠΠΙΣ

ΕΠ:  

ΠΡΒΕ: 

προσωπι
κή 

βελτίωσ
η 

ΕΞΕΠ: 

εξέλιξη 

επαγγελ

ματική 

ΜΜΟΕ
Π: 

μεικτό 
μοντέλο 

ΠΡΒΕ: 

προσωπ
ική 

βελτίωσ
η 

ΠΡΒΕΛ: 

προσωπικ
ή 

βελτίωση 

ΔΙΑΔΙ: 

διαφοροπ
οίηση 

διδασκαλί
ας 

ΓΝΕΦΤΑ: 

γνώσεις 

που 

εφαρμόζο

νται μέσα 

στην τάξη 

ΠΡΒΕ: 

προσωπικ

ή 

βελτίωση 

ΕΠΣΥ: 

επαφή με 
συναδέλφ

ους 
ΑΝΤΑΠ: 

Ανταλλαγ
ή 

απόψεων 

ΕΝΔΘΕΕ

Π: 
ενδιαφέρο

ν θέμα 
επιμόρφω

σης 
ΑΠΠΙΣΕ

Π:  
απόκτηση 

πιστοποίη
σης από 

την 
επιμόρφω

ση 

ΠΡΟΕΠ: 

πρόγραμμ
α 

επιμόρφω
σης 

ΣΥΓΝΕΙΔ

: νέες 
σύγχρονες 

γνώσεις 
από 

ειδικούς 

ΕΝΔΘΕ

ΕΠ: 
ενδιαφέ

ρον 
θέμα 

επιμόρφ
ωσης 

ΑΠΠΙΣ

ΕΠ:  

απόκτη

ση 

πιστοπο

ίησης 

ΕΝΔΘΕΕ

Π: 

ενδιαφέρο

ν θέμα 

επιμόρφω

σης 

ΑΠΠΙΣΕ

Π:  

απόκτηση 

πιστοποίη
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επιμόρφω

ση 

επιμόρφω
σης 

 

απόκτη

ση 

πιστοπο

ίησης 

από την 

επιμόρφ

ωση 

επιμόρφ
ωσης 

από την 

επιμόρφ

ωση 

ΕΞΕΠ: 

εξέλιξη 

επαγγελ

ματική 

σης από 

την 

επιμόρφω

ση 

17.Αποτρε

πτικοί 
παράγοντε

ς για την 
παρακολο

ύθηση των 
επιμορφω

τικών 
προγραμμ

άτων 

ΜΕΑΠΕΠ:  

μεγάλη 
απόσταση 

από τη 
μόνιμη 

κατοικία 

ΑΠΑΠΟ: 

απουσία 

αποτελεσμ

ατικότητας 

ΜΕΑΠΕΠ

: μεγάλη 

απόσταση 

από τη 

μόνιμη 

κατοικία 

ΑΠΕΝΔ: 

απουσία 

ενδιαφέρο

ντος 

ΑΝΦΟ: 

αναξιόπισ

τος 

φορέας 

ΧΡΕΠ: 

χρόνος 

επιμόρφω

σης 

ΑΔΘΕ:  

αδιάφορ
ο θέμα 

της 
επιμόρφ

ωσης 
ΧΡΔΙΕ

Π: 
χρονική 

διάρκει
α 

επιμόρφ
ωσης 

 
ΟΙΚΥΠ

: 
οικογεν

ειακές 
υποχρε

ώσεις 

ΧΡΔΙΕΠ

: χρονική 
διάρκεια 

επιμόρφ
ωσης 

ΧΡΔΙΕ

Π: 
χρονική 

διάρκει
α 

επιμόρφ
ωσης 

ΑΔΘΕΕ
Π: 

αδιάφορ
ο θέμα 

επιμόρφ
ωσης 

ΕΛΟΡΓ 
έλλειψη 

οργάνω
σης 

ΑΠΠΡΕΦ: 

απουσία 
πρακτικής 

εφαρμογή
ς 

ΚΟΕΠ: 

κόστος 
επιμόρφω

σης 
ΧΡΕΠ: 

χρόνος 
επιμόρφω

σης 

ΧΡΔΙΕΠ: 

διάρκεια 
επιμόρφω

σης 
ΜΕΑΠΕΠ

:  μεγάλη 
απόσταση 

επιμόρφω
σης από 

τη μόνιμη 
κατοικία 

ΟΥΠΡ: 
ουτοπικές 

προτάσεις 

ΕΞΑΠΕΠ: 

εξ 

αποστάσε

ως 

επιμόρφω

ση 

 
ΚΟΕΠ: 

κόστος 
επιμόρφω

σης 

ΜΕΑΠΕΠ

:  μεγάλη 

απόσταση 

από τη 

μόνιμη 

κατοικία 

ΑΔΘΕΕΠ: 

αδιάφορο 

θέμα 

επιμόρφω

σης 

ΜΕΑΠΕΠ

:  μεγάλη 

απόσταση 

από τη 

μόνιμη 

κατοικία 

ΧΡΔΙΕΠ: 

χρονική 

διάρκεια 

επιμόρφω

σης 

ΑΚΕΠΙΜ: 

ακατάλλη

λοι 

επιμορφω

τές 

ΜΕΑΠ

ΕΠ: 

μεγάλη 

απόστα

ση από 

τη 

μόνιμη 

κατοικί

α 

ΑΔΘΕΕ

Π: 

αδιάφορ

ο θέμα 

επιμόρφ

ωσης 

ΑΔΘΕΕΠ: 

αδιάφορο 

θέμα 

επιμόρφω

σης 

ΧΡΔΙΕΠ: 

χρονική 

διάρκεια 

επιμόρφω

σης 

 

Πίνακας 7: Συγκεντρωτικός Πίνακας Κωδικών 

 

 



92 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ- ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

5.1 Συμπεράσματα  

Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας προκύπτει το συμπέρασμα της αναγκαιότητας 

της διαρκούς επιμορφωτικής διαδικασίας των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, ανάγκη η οποία άλλωστε εκφράστηκε καθολικά από τους συμμετέχοντες 

στην έρευνα. Οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν την οργάνωση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων τα οποία θα λειτουργούν ως αρωγοί στον απαιτητικό ρόλο τους και θα 

τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις αλλαγές που συντελούνται. 

Τονίζουν ότι η επιμόρφωση θα συμπληρώσει και θα διευρύνει τη βασική 

πανεπιστημιακή εκπαίδευσή, θα επικαιροποιήσει τις γνώσεις τους, ενώ θα 

λειτουργήσει ενισχυτικά στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, θα ανανεώσει και θα 

εκσυγχρονίσει τις δεξιότητες τους. Υπογραμμίζουν την ανάγκη σύνδεσης της 

επιστημονικής έρευνας με την εκπαιδευτική πραγματικότητα, ώστε η επιμόρφωση να 

αναβαθμίσει το ρόλο τους στην εκπαίδευση και να τους οπλίσει με τα απαραίτητα 

επαγγελματικά εφόδια. Οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών οι οποίες συνεχώς 

ενισχύονται αλλά και η ευελιξία που αποκτούν στις τεχνικές διδασκαλίας καθιστούν 

τους εκπαιδευτικούς πιο ικανούς να βελτιώσουν αντίστοιχα τις επιδόσεις στη σχολική 

τάξη (Γκότοβος, 1982· Φράγκος, 1982· Hargreaves & Fullan, 1995).  

Η αποτελεσματικότερη διδασκαλία που συνεπάγεται ποιοτικότερη εκπαίδευση 

αποτελεί τον επιδιωκόμενο σκοπό των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση σύμφωνα με 

τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα λειτουργεί προς την κατεύθυνση 

αυτή. Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης δεν προκύπτει βέβαια αποκλειστικά από την 

ανάγκη να ανταποκριθούν στις αλλαγές που συντελούνται και την επιθυμία να φανούν 

επαρκείς στο ρόλο τους, αλλά και από την ανάγκη να καλύψουν το συναισθηματικό 

κομμάτι του εκπαιδευτικού ρόλου τους. Το αίσθημα της ικανοποίησης, της χαράς της 

εκπαιδευτικής πράξης, της δημιουργικότητας και του ενθουσιασμού που επιθυμούν να 

βιώνουν οι εκπαιδευτικοί δρα παράλληλα με τα προηγούμενα και κάνει επιτακτική την 

ανάγκη για διαρκή επιμόρφωση (Hargreaves & Fullan, 1995). 

Τα πεδία στα οποία οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν την ανάγκη για περαιτέρω 

επιμόρφωση καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων. Οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα επιθυμούν να εξελιχθούν σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Η διεύρυνση των 

γνώσεων που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των βασικών σπουδών τους και η απόκτηση 
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νέων γνώσεων κρίνεται απαραίτητη, αφού θα ενισχύσει την αυτοπεποίθηση τους κατά 

τη διάρκεια της διδασκαλίας, ενώ ταυτόχρονα θα καλύψει και την ανάγκη τους για 

προσωπική εξέλιξη. Οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν το νέο ρόλο που καλούνται να 

υπηρετήσουν ως αποτέλεσμα των αλλαγών και συνειδητοποιούν ότι επιβάλλεται να 

προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες (Πασιάς, 2011). 

Τα προβλήματα διαχείρισης της σχολικής τάξης προβληματίζουν ιδιαίτερα τους 

εκπαιδευτικούς, καθώς η σωστή διαχείριση και αντιμετώπισή τους συνεπάγεται 

περισσότερο και ποιοτικότερο χρόνο για τη διδασκαλία. Η επιμόρφωση επίσης των 

εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες που θα ενισχύσει το ρόλο τους σε τάξεις που 

παρουσιάζουν ανομοιογενές μαθησιακό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή 

και το ενδιαφέρον των περισσότερων μαθητών προβάλλει ως ανάγκη των 

εκπαιδευτικών. Στο ίδιο πλαίσιο διατυπώνεται και η ανάγκη για ενημέρωση για τις νέες 

τεχνικές και πρακτικές που δύνανται να ανταποκριθούν και να καλύψουν τις 

διαφορετικές ανάγκες των μαθητών.  

Ανάμεσα στα θέματα για τα οποία οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την ανάγκη για 

επιμόρφωση σημαντική είναι η αναφορά των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση  ΤΠΕ ως 

μέσο για την ενεργοποίηση των μαθητών μέσω των εργαλείων και των δυνατοτήτων 

που παρέχει αλλά ως υποστηρικτικό εργαλείο του διδακτικού έργου. Φυσικά, η 

αξιοποίηση των ΤΠΕ προϋποθέτει επαρκή υλικοτεχνική υποδομή, οργανωμένα και 

εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής, κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά και 

συνεχή τεχνική υποστήριξη. Οι περισσότεροι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν 

παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα στις ΤΠΕ και αξιολόγησαν θετικά την 

εμπειρία τους. Εντούτοις, υπογραμμίζουν την ανάγκη για συνεχή επιμόρφωση, πέρα 

από την εισαγωγική, ώστε να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απέκτησαν και να 

παγιώσουν την εφαρμογή τους στη σχολική αίθουσα. Με αυτόν τον τρόπο η 

αξιοποίηση των ΤΠΕ θα αποτελέσει ένα εκπαιδευτικό εργαλείο και όχι απλά ένα 

τεχνολογικό μέσο. 

Ενώ η ανάγκη για επιμόρφωση αναγνωρίζεται από το σύνολο των  εκπαιδευτικών που 

συμμετείχαν στην έρευνα, σημαντική παράμετρος θεωρείται ο τρόπος και το πλαίσιο 

που αυτή υλοποιείται. Οι φορείς οργάνωσης της επιμορφωτικής διαδικασίας οφείλουν 

να εστιάσουν αρχικά στη διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών και στη συνέχεια 

στη διαμόρφωση και την προσαρμογή  της επιμορφωτικής πολιτικής στις ανάγκες των 
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εκπαιδευτικών. Από την έρευνα προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν η 

επιμόρφωση να μην ολοκληρώνεται στο χρονικό πλαίσιο του επιμορφωτικού 

προγράμματος, αλλά να επεκτείνονται και να εφαρμόζονται μέσα στη σχολική 

αίθουσα. Το παραπάνω συμπέρασμα υπαγορεύει την ανάγκη για περαιτέρω 

συστηματοποίηση της οργάνωσης των επιμορφωτικών προγραμμάτων τα οποία θα 

απευθύνονται στο σύνολο των εκπαιδευτικών και θα καλύπτουν ανάγκες που 

προκύπτουν από τη σχολική πραγματικότητα που μεταβάλλεται συνεχώς 

(Μαυρογιώργος, 2007). 

Στόχος τους πρέπει να είναι η επίλυση προβλημάτων που υφίστανται ή που ενδέχεται 

να εμφανιστούν στη σχολική πραγματικότητα, ενώ οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

κατά την επιμορφωτική διαδικασία είναι σημαντικό να γίνονται κατανοητές από τους 

εκπαιδευτικούς και να μπορούν να εφαρμοστούν. Η σαφήνεια των στόχων των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων και η δυνατότητα υλοποίησής τους είναι μείζονος 

σημασίας, ενώ παράλληλα κρίνεται σημαντική η συμμετοχή των εκπαιδευτικών κατά 

τη διαδικασία οργάνωσης του περιεχομένου και σχεδιασμού της δομής των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. Η παραπάνω τοποθέτηση των εκπαιδευτικών 

υπογραμμίζει πιθανόν μια αδυναμία στο σχεδιασμό των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που έγκειται στον αποκλεισμό τους ή στη μικρή συμμετοχή τους στη 

διαμόρφωση της επιμορφωτικής διαδικασίας. Ελλοχεύει ο κίνδυνος έτσι να υπάρξει 

αντίδραση από την πλευρά των εκπαιδευτικών και μικρή υποστήριξη των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων (Hargreaves & Fullan, 1995). 

Από την έρευνα προκύπτει ότι τα προγράμματα επιμόρφωσης οφείλουν να σέβονται 

τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και να παρέχουν τη δυνατότητα σε αυτούς να 

προσλαμβάνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες στο βαθμό που οι ίδιοι κρίνουν. 

Σημαντική είναι και η συνειδητοποίηση ότι ο κάθε εκπαιδευτικός διαθέτει μοναδική 

προσωπικότητα και επαγγελματική εμπειρία που συνδιαμορφώνει τον χαρακτήρα τους 

και παράλληλα διαμορφώνει τις προσδοκίες και τις απαιτήσεις τους. Οι διαφορετικές 

επαγγελματικές ανάγκες τους, οι οικογενειακές υποχρεώσεις, η αναζήτηση ισορροπίας 

ανάμεσα στην επαγγελματική και την προσωπική ζωής, οι αντιστάσεις στις αλλαγές 

και στην υιοθέτηση νέων μεθόδων, οι φιλοδοξίες και τα κίνητρα ποικίλουν ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς και λειτουργούν καθοριστικά στη στάση τους απέναντι στην 

επιμορφωτική διαδικασία. 
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Οι φορείς άλλωστε οι οποίοι καλούνται να αναλάβουν την οργάνωση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων οφείλουν να μελετήσουν σε βάθος και ουσιαστικά τις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών, ρητά διατυπωμένες ή έμμεσα εκπεφρασμένες και να 

σχεδιάσουν το πλαίσιο της επιμορφωτικής διαδικασίας σε νέες βάσεις (Ξωχέλλης, 

2008). Η διαρκής διερεύνηση των αναγκών των εκπαιδευτικών σε ετήσια βάση 

κρίνεται απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις σε κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό 

επίπεδο προκαλούν αντίστοιχες εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Καλούνται 

λοιπόν οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στις αλλαγές καις τις εξελίξεις με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο.  

Σε αυτήν την προετοιμασία η συμμετοχή των εκπαιδευτικών θεωρείται απαραίτητη, 

καθώς είναι αυτοί που βιώνουν άμεσα τα προβλήματα και τις ανάγκες που προκύπτουν, 

διαθέτουν εμπειρία η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί προς όφελος των ίδιων και κατ’ 

επέκταση προς όφελος της μαθησιακής διαδικασίας. 

Εξίσου επιβεβλημένη είναι και η αναθεώρηση του περιεχομένου των παρεχόμενων 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών εξέφρασε την άποψη ότι  σε πολλές περιπτώσεις δε συνδέεται η θεωρία 

της επιμόρφωσης με τη σχολική πράξη, οφείλει η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να  

προσανατολίζεται στην επίλυση των ζητημάτων που προκύπτουν κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία και να μη μένει μόνο σε άγονη θεωρητικολογία (Βαϊνάς, 

2009). Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι υποτιμάται το θεωρητικό πλαίσιο των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. Απεναντίας, επιμορφωτικά προγράμματα με ισχυρό 

θεωρητικό υπόβαθρο το οποίο δύναται να αξιοποιηθεί σε πρακτικό επίπεδο φαίνεται 

πως είναι το ζητούμενο των εκπαιδευτικών. Η ρεαλιστική αντιμετώπιση και ο 

πρακτικός χειρισμός των προβλημάτων που προκύπτουν ενισχύουν το ρόλο της 

επιμόρφωσης. 

Στο σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι απαραίτητη η εμπλοκή όλων 

των συνιστωσών της εκπαίδευσης. Εκτός από το ρόλο των εκπαιδευτικών για τον οποίο 

έγινε λόγος παραπάνω, σημαντική είναι η συμβολή των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, 

κυρίως των Παιδαγωγικών Τμημάτων, ώστε να παρέχουν τη θεωρητική υποστήριξη 

της επιμόρφωσης, τις μεθόδους και τις στρατηγικές που θα αξιοποιηθούν κατά την 

υλοποίηση της επιμόρφωσης. Ο ρόλος των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου των 

περιφερειακών κέντρων εκπαιδευτικού σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ) είναι εξίσου 
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σημαντικός, καθώς υποστηρίζουν επιστημονικά και παιδαγωγικά τις σχολικές μονάδες 

και οργανώνουν την ενδεδειγμένη επιμορφωτική στήριξη, αφού καταγράψουν τις 

ανάγκες εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων. Η διερεύνηση των αναγκών, η 

οργάνωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων και η ενθάρρυνση που παρέχουν στους 

εκπαιδευτικούς είναι πολύτιμη.  

Ο ρόλος των Διευθυντών των σχολικών μονάδων είναι επίσης σημαντικός, αφού 

ενημερώνει και διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τις 

αναζητήσεις τους, υποστηρίζει τις ανάγκες των λειτουργών του σχολείου του, αλλά δεν 

περιορίζει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προκύπτουν. 

Απαιτείται βέβαια και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να συνειδητοποιήσει το ρόλο των 

φορέων της επιμορφωτικής πολιτικής και να ξεπεράσει τις όποιες επιφυλάξεις και την 

αρνητική στάση ως προς το σκοπό και τις προθέσεις των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. Η διαμόρφωση κουλτούρας απέναντι στην επιμόρφωση από την 

πλευρά των εκπαιδευτικών είναι επιβεβλημένη. Πρέπει να γίνει σαφές ότι ο ρόλος των 

φορέων της επιμόρφωσης είναι αυτός του συνεργάτη και αρωγού της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας και όχι μια άνωθεν επιβολή γνώσεων, μεθόδων διδασκαλίας και 

εκπαιδευτικής πολιτικής ενός απρόσωπου γραφειοκρατικού εκπαιδευτικού 

συστήματος (Ξωχέλλης, 2008). 

Η παρεχόμενη επιμόρφωση προτείνεται να είναι διαρκής, σε όλη τη διάρκεια της 

επαγγελματικής πορείας των εκπαιδευτικών, με αφετηρία την εισαγωγική επιμόρφωση, 

την οποία θα ακολουθεί η ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση και σε ένα εύρος χρόνου που 

θα εκτείνεται μέχρι την αφυπηρέτηση των εκπαιδευτικών (Ξωχέλλης, 2008). Επίσης, 

θεωρείται σημαντικό τα επιμορφωτικά προγράμματα να σέβονται τις ανάγκες των 

εκπαιδευτικών ως ενηλίκων ατόμων και να χαρακτηρίζονται από ευελιξία ως προς το 

χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο διεξαγωγής τους, ώστε να προσαρμόζονται στις 

εκάστοτε συνθήκες. Η επιμόρφωση των ίδιων των επιμορφωτών, η επιστημονική 

κατάρτισή τους, η εμπειρία και οι επικοινωνιακές δεξιότητες είναι δυνατόν να 

συμβάλουν στην επιτυχία της επιμορφωτικής πολιτικής. 
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5.2 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες  

Η παρουσίαση και ανάλυση των ευρημάτων του παρόντος πονήματος δύναται να 

αποτελέσει αφορμή για τη διεξαγωγή  μελλοντικών ερευνών, καθώς δεν εξαντλεί τη 

μελέτη των ερευνητικών ερωτημάτων. Μια έρευνα σε σχέση με τις επιμορφωτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών σε ευρύτερη πληθυσμιακή ομάδα, αξιοποιώντας 

παράλληλα ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους έρευνας θα μπορούσε να διευρύνει τα 

αποτελέσματα της παρούσας έρευνας.  

Χρήσιμη θα ήταν επίσης και μια έρευνα που θα στοχεύει στη διερεύνηση των 

επιμορφωτικών  αναγκών των εκπαιδευτικών σε σχέση με τα έτη υπηρεσίας τους, 

καθώς προκύπτουν διαφορετικές ανάγκες σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς ή σε 

εκπαιδευτικούς με λίγα χρόνια υπηρεσίας, οι οποίοι διαθέτουν τις περισσότερες φορές 

ενθουσιασμό, διάθεση για καινοτομίες και αλλαγές σε σχέση με τους μεγαλύτερους σε 

ηλικία εκπαιδευτικούς. 

 Ενδιαφέροντα αποτελέσματα ενδέχεται να προκύψουν και από μια έρευνα για την 

αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά 

την ολοκλήρωσή τους ως προς την επίτευξη των στόχων που είχαν καθοριστεί, καθώς 

μπορεί να προκύψουν χρήσιμα στοιχεία, αξιοποιήσιμα για μελλοντικές παρεμβάσεις ή 

για τον σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

 Η διερεύνηση των επιθυμιών των εκπαιδευτικών ως προς τους φορείς που 

αναλαμβάνουν την επιμορφωτική διαδικασία σε συνδυασμό με τη διερεύνηση των 

χαρακτηριστικών των επιμορφωτών μπορεί να εισφέρει αξιόλογα στοιχεία.  

Τέλος, ενδιαφέρον θα είχε μια έρευνα για την αυτοεπιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 

των κινήτρων που τους ωθούν σε αυτήν καθώς και των αναγκών που αυτή καλύπτει 

και η οποία σε πολλές περιπτώσεις γίνεται με δικές τους δαπάνες, σε σχέση με τη 

θεσμοθετημένη επιμόρφωση που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς. 
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Αγαπητοί συνάδερφοι,  

       Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί μέρος της έρευνας που πραγματοποιείται στο 

πλαίσιο της  διεξαγωγής της διπλωματικής εργασίας μου στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών ¨Πολιτισμικές Σπουδές: Σημειωτική και Επικοινωνία¨ του 

Παιδαγωγικού Τμήματος  Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.  

       Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

του Νομού Κοζάνης. Η έρευνα αφορά τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

και τη σύνδεση τη επιμόρφωσης με τη σχολική πράξη. Το ερωτηματολόγιο είναι 

ανώνυμο και οι απαντήσεις θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους ερευνητικούς 

σκοπούς της εργασίας.  

       Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία.  

                                                                                                         Με εκτίμηση 

                                                                                               Αθανασιάδου  Χρυσούλα 

 

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση, αλλά και για να ενημερωθείτε για τα 

αποτελέσματα της έρευνας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου. 

(chrysaathax@gmail.com). 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

1. 1 Φύλο: 
α. Άνδρας     β. Γυναίκα   

 

1.2  Ηλικία: 
α. έως 30   β. 31-40    γ. 41-50  δ. 51 και άνω 

 

1.3  Οικογενειακή κατάσταση: 
α. Άγαμος/η   β. Έγγαμος/η     

 

1.4 Έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση: 
 
α.0-5     β. 6-15   γ. 16-25            δ. 26-35                 

 

 

1.5 Τρόπος διορισμού: 
 

α. Διαδικασίες ΑΣΕΠ   

β. Άλλος τρόπος διορισμού (π.χ. επετηρίδα, προϋπηρεσία)  

 
 

1.6 Βασικές Σπουδές. Τμήμα αποφοίτησης: 
  

 
 

1.7 Άλλες σπουδές: 
α. Άλλο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  

β. Μεταπτυχιακές Σπουδές  

γ. Διδακτορικό Δίπλωμα  

δ. Τρίμηνη Επιμόρφωση  

ε. Εξάμηνη Επιμόρφωση  

στ. Ετήσια Επιμόρφωση  

ζ. Άλλο (προσδιορίστε)  

 

 
1.8  Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας:  α. Ναι    β. Όχι 

 

 
1.9 Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ:             α. Ναι    β. Όχι 
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2.ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 

2.1  Πότε ήταν η τελευταία φορά που παρακολουθήσατε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

2.2  Ποια είναι η άποψή σας για την αναγκαιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

των εκπαιδευτικών; 

2.3  Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα;  

2.4  Ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες αυτές τα επιμορφωτικά προγράμματα που 

παρακολουθήσατε;  Αν ναι, σε ποιο βαθμό; 

2.5 Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επιτυγχάνει τη σύνδεση θεωρίας 

και πράξης; 

2.6 Πιστεύετε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα σχεδιάζονται με βάση τις 

εκπαιδευτικές σας ανάγκες; 

 3.ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 

 3.1 Αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην καθημερινή σχολική πράξη; Αν ναι ποιες είναι 

αυτές; 

 3.2 Πώς θα ιεραρχούσατε τις δυσκολίες αυτές; 

       3.3 Θεωρείτε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολουθήσατε στο       

παρελθόν βελτίωσαν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου σας ως 

εκπαιδευτικό;  

3.4 Βελτίωσαν την ψυχολογία σας ως εκπαιδευτικό; 

       3.5 Εφαρμόσατε  στη σχολική πράξη  κάποια από τα στοιχεία (πρακτικές,        μεθόδους, 

εργαλεία)  των επιμορφωτικών προγραμμάτων; Αν ναι ποια είναι αυτά; Αν όχι, για 

ποιους λόγους πιστεύετε ότι συνέβη αυτό;  

       3.6  Η εφαρμογή αυτών των στοιχείων ήταν παροδική ή παγιώθηκε στην   καθημερινή 

σχολική πράξη;  

3.7 Είστε ικανοποιημένοι γενικά από την ποσότητα και την ποιότητα των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων που παρακολουθήσατε; 

3.8 Ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να προσφέρουν τα επιμορφωτικά 

προγράμματα που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς; 

3.9  Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα θέλατε να αναπτυχθούν κατά την 

εφαρμογή ενός επιμορφωτικού προγράμματος; 

3.10  Ποια είναι τα κίνητρα για να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

3.11 Ποιοι παράγοντες θα ήταν αποτρεπτικοί για την συμμετοχή σας σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

3.12 Υπάρχει κάποιο θέμα  που δεν κάλυψαν οι παραπάνω ερωτήσεις και θα θέλατε να 

αναφέρετε; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 

  

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 
ΠΡΟΦΙΛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

Φύλο 

 
Ηλικία 
 
Οικογενειακή κατάσταση: 

 
Έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση: 
 
Τρόπος διορισμού: 

 
Βασικές Σπουδές. Τμήμα αποφοίτησης 
 
Άλλες σπουδές 

 
Πιστοποιημένη γνώση Ξένης Γλώσσας 
 
 Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ 

 Α.Προσωπικές απόψεις των 

εκπαιδευτικών για την 
επιμόρφωσή τους 
 
 

1.Πότε ήταν η τελευταία φορά που  

παρακολουθήσατε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 
 
2. Ποια είναι η άποψή σας για την αναγκαιότητα 
 των επιμορφωτικών προγραμμάτων των εκπαιδευτικών; 
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3.Ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες αυτές τα 
 επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολουθήσατε;  Αν ναι, 
 σε ποιο βαθμό; 

 
4.Πιστεύετε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα  
σχεδιάζονται με βάση τις εκπαιδευτικές σας ανάγκες; 
 

6. Είστε ικανοποιημένοι γενικά από την ποσότητα  
και την ποιότητα των επιμορφωτικών  
προγραμμάτων που παρακολουθήσατε; 
 

 Β. Απόψεις για τη σχολική 

πραγματικότητα-προβλήματα 
 
 
 

 

7.Αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην καθημερινή  

σχολική πράξη; Αν ναι ποιες είναι αυτές; 
 
8.Πώς θα ιεραρχούσατε τις δυσκολίες αυτές; 
 

 Γ. Επίδραση της επιμόρφωσης 

στη σχολική πράξη-απόψεις 
των εκπαιδευτικών για τη 
σύνδεση της επιμόρφωσης με 
τη σχολική τάξη 

 

9.Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση των  

εκπαιδευτικών επιτυγχάνει τη σύνδεση θεωρίας και πράξης; 
 
10.Βελτίωσαν την ψυχολογία σας ως εκπαιδευτικό; 
 

       11.Εφαρμόσατε  στη σχολική πράξη  κάποια από τα στοιχεία 
(πρακτικές, μεθόδους, εργαλεία)  των επιμορφωτικών 
προγραμμάτων; Αν ναι ποια είναι αυτά;  

Αν όχι, για ποιους λόγους πιστεύετε ότι συνέβη αυτό; 

 
      12. Η εφαρμογή αυτών των στοιχείων ήταν      
       παροδική ή παγιώθηκε στην καθημερινή 
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       σχολική πράξη; 
 

 Δ. Προσδοκίες-προτάσεις των 
εκπαιδευτικών για την 

επιμόρφωσή τους 

13.  Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από ένα επιμορφωτικό  
πρόγραμμα;  

 
14.  Ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να  
προσφέρουν τα επιμορφωτικά προγράμματα που  
απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς; 

 
15. Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα  
θέλατε να αναπτυχθούν κατά την εφαρμογή ενός  
επιμορφωτικού προγράμματος; 

 
 Ε.Κριτήρια για παρακολούθηση 

επιμόρφωσης 

16. Ποια είναι τα κίνητρα για να παρακολουθήσετε ένα  

επιμορφωτικό πρόγραμμα; 
 
17.  Ποιοι παράγοντες θα ήταν αποτρεπτικοί για 
 την συμμετοχή σας σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΕΙΣ 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 1 Κωδικός: Ε1  

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 39 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη  

Έτη υπηρεσίας: 13 

Ειδικότητα: Φιλόλογος  

Άλλες σπουδές: Μεταπτυχιακές σπουδές 

                           Τρίμηνη επιμόρφωση 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ  

 

Ερευνήτρια  

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για το χρόνο σας και τη διάθεσή σας να πάρετε μέρος 

στην παρούσα έρευνα. Η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη. Είστε εκπαιδευτικός δεκατρία 

χρόνια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Θα ήθελα να μου πείτε πότε ήταν η τελευταία 

φορά που παρακολουθήσατε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα;  

Εκπαιδευτικός 

Σχετικά πρόσφατα, στα τέλη του προηγούμενου μήνα.  

Ερευνήτρια  

Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την αναγκαιότητα των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων; Θεωρείτε ότι είναι αναγκαία; 

Εκπαιδευτικός 

Θεωρώ ότι είναι απαραίτητα, γιατί νομίζω ότι συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη 

του εκπαιδευτικού, στη βελτίωσή του σε θέματα διδακτικής και παιδαγωγικής 

κατάρτισης, στην εξοικείωσή μας με την τεχνολογία, και γενικότερα στη θωράκισή μας 

για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή διδακτική πράξη. 

Μακροπρόθεσμα θα έλεγα ότι ενισχύουν ακόμα και την αυτοπεποίθησή μας.  
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Ερευνήτρια  

Όταν παίρνετε μέρος σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, ποιες είναι οι προσδοκίες σας; 

Τι περιμένετε από αυτά; 

Εκπαιδευτικός 

Αυτό που πάντα ήθελα από τα επιμορφωτικά προγράμματα είναι να μου προτείνουν 

απτές λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζω στην τάξη και να με προετοιμάζει 

για οποιαδήποτε εξέλιξη στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι αλλαγές που συντελούνται 

είναι πολλές και νομίζω ότι η επιμόρφωση θα ήθελα να καλύπτει τον τομέα αυτό. 

Ερευνήτρια  

Καταλαβαίνω, οπότε η επόμενη ερώτηση μου αναπόφευκτα είναι αν τελικά τα 

επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολουθήσατε ως τώρα ανταποκρίθηκαν στις 

προσδοκίες αυτές που μόλις αναφέρατε.  

Εκπαιδευτικός 

Κοιτάξτε, τολμώ να πω ότι τα σεμινάρια που παρακολούθησα τον τελευταίο καιρό 

ανταποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό στις προσδοκίες μου. Θεωρώ ότι συνδέονταν 

με θέματα που με απασχολούσαν και συνδύαζαν πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση και 

βιωματικές δράσεις, τις οποίες βρήκα πολύ ικανοποιητικές και ενδιαφέρουσες. 

Ερευνήτρια  

Από τη συμμετοχή σας λοιπόν σε επιμορφωτικά προγράμματα θα λέγατε ότι συνδέεται 

η θεωρία με την πράξη; Είναι κάτι που το εξασφαλίζει η επιμόρφωση; 

Εκπαιδευτικός 

 Επειδή γενικά παρακολουθώ τα επιμορφωτικά προγράμματα, οπότε θεωρώ ότι έχω 

μια αρκετά καλή εικόνα για αυτά, πιστεύω ότι τα τελευταία χρόνια επιδιώκουν να 

συνδέσουν τη θεωρία με τη πράξη. Επειδή όμως τα περισσότερα επιμορφωτικά 

σεμινάρια έχουν διάρκεια λίγων ωρών, συνήθως δε γίνεται ορθή διαχείριση χρόνου, με 

αποτέλεσμα να μένει λίγος χρόνος για την εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης στο 

πλαίσιο του σεμιναρίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός να μη βλέπει την 

εφαρμογή στο σεμινάριο, ώστε να έχει ολοκληρωμένη άποψη και να λάβει 
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ανατροφοδότηση αλλά κατευθείαν στη σχολική τάξη, οπότε εκεί πια συναντά πολλές 

δυσκολίες και δεν έχει κάποιον να τον καθοδηγήσει. 

Ερευνήτρια  

Η τοποθέτησή σας ήταν σαφής. Είπατε ότι έχετε μια ικανοποιητική εικόνα  για τα 

επιμορφωτικά προγράμματα. Από την εμπειρία σας θεωρείτε ότι κατά το σχεδιασμό 

των επιμορφωτικών προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη οι εκπαιδευτικές ανάγκες;  

Εκπαιδευτικός 

Πιστεύω ότι γνώμονας των φορέων που υλοποιούν τα επιμορφωτικά προγράμματα 

είναι κυρίως η εξυπηρέτηση των εθνικών αναγκών σε θέματα εκπαίδευσης και 

δευτερευόντως η ικανοποίηση των ίδιων των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, αρκετές φορές 

δεν υπάρχει διάσταση μεταξύ αυτών, καθώς σε πολλούς εκπαιδευτικούς προκειμένου 

να είναι προετοιμασμένοι για τις αλλαγές που γίνεται στον επαγγελματικό τους χώρο 

γεννώνται τελικά οι ανάγκες στις οποίες στοχεύει η εκπαιδευτική ηγεσία.  

Ερευνήτρια  

Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η άποψή σας. Στα δεκατρία χρόνια υπηρεσίας σε σχολεία της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τελικά αντιμετωπίζετε προβλήματα ή δυσκολίες στην 

καθημερινότητά σας στη σχολική τάξη; 

Εκπαιδευτικός 

Δεκατρία χρόνια σε πολλά σχολεία, και σε Λύκειο και σε Γυμνάσιο και σε ΕΠΑΛ. 

Σίγουρα αντιμετώπισα και αντιμετωπίζω δυσκολίες. Κυρίως με τη διαχείριση 

προβλημάτων συμπεριφοράς μαθητών, αλλά και με ζητήματα υποστήριξης μαθητών 

με μαθησιακές δυσκολίες. Μπορώ να πω ότι και με τις νέες τεχνολογίες αντιμετώπισα 

κάποιες δυσκολίες, μένουμε πίσω στην ύλη σε πολλές περιπτώσεις.  

Ερευνήτρια  

Η σειρά με την οποία αναφέρατε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε είναι τυχαία ή τα 

αναφέρατε με βάση το βαθμό δυσκολίας; 

Εκπαιδευτικός 

Μάλλον ναι. Το θέμα που με απασχολεί κυρίως και βρίσκω πιο δύσκολο στη διαχείρισή 

του είναι τα προβλήματα συμπεριφοράς. Δευτερευόντως με απασχολεί η υποστήριξη 
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μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και έπειτα η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. Οπότε ναι, η 

αναφορά έγινε με βάση το βαθμό δυσκολίας. 

Ερευνήτρια  

Τελικά θα λέγατε ότι σας βοήθησαν τα επιμορφωτικά προγράμματα που 

παρακολουθήσατε; Έκαναν πιο ποιοτικό και αποτελεσματικό το έργο σας ως 

εκπαιδευτικό;  

Εκπαιδευτικός 

Η απάντησή μου θα είναι καταφατική. Θεωρώ ότι σε ικανοποιητικό βαθμό με 

βοήθησαν. 

Ερευνήτρια  

Το ίδιο μπορείτε να πείτε ότι συνέβη και με την ψυχολογία σας; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι και στο κομμάτι αυτό ήταν θετική η συμβολή τους. Κυρίως, γιατί καταλαβαίνεις 

ότι μοιράζεσαι τις ίδιες αγωνίες με άλλους συναδέρφους. Σε πολλές περιπτώσεις 

βέβαια και οι λύσεις που προτείνουν βοηθούν και στον τομέα της ψυχολογίας του 

εκπαιδευτικού.  

Ερευνήτρια 

Θα πιαστώ από την απάντησή σας και θα ρωτήσω αν τελικά εφαρμόζετε μέσα στη 

σχολική τάξη πρακτικές ή μεθόδους που παρουσιάζονται και προτείνονται στα 

επιμορφωτικά προγράμματα;  

Εκπαιδευτικός 

Ναι σίγουρα εφάρμοσα κάποια από αυτά και είδα ότι είχαν αποτέλεσμα. 

Παραδείγματος χάρη προσπάθησα να κάνω το μάθημά μου πιο ενδιαφέρον με την 

υιοθέτηση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και είδα ότι είχε αποτέλεσμα. Άρεσε και 

στους μαθητές. Σίγουρα η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε αλλά και των θεατρικών παιχνιδιών. 

Νομίζω ότι συμμετέχουν πιο ενεργά οι μαθητές και δε βαριούνται. 
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Ερευνήτρια 

Όλα αυτά που αναφέρατε τα εφαρμόζετε συστηματικά μέσα στην τάξη ή κάποιες 

φορές; 

Εκπαιδευτικός 

Μια ενδιάμεση κατάσταση θα έλεγα μάλλον. Δεν αποτελεί καθημερινή διδακτική 

πρακτική αλλά ούτε και εξαίρεση. 

Ερευνήτρια 

Ωραία. Μιλώντας γενικά θα λέγατε ότι είστε ικανοποιημένη από τον αριθμό των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων αλλά και από την ποιότητά  τους; 

Εκπαιδευτικός 

Αρκετά. Απλά θα ήθελα να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια, ώστε να εφαρμόζονται όλες οι 

προτεινόμενες τεχνικές και τη διάρκεια του σεμιναρίου. Σε γενικές γραμμές όμως ναι, 

είμαι ικανοποιημένη. 

Ερευνήτρια 

Σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων τι θα θέλατε να σας προσφέρουν τα επιμορφωτικά 

προγράμματα; 

Εκπαιδευτικός 

Καταρχάς να καλλιεργούν ικανότητες επικοινωνίας, ώστε να χειρίζεται με ευχέρεια ο 

εκπαιδευτικός προβλήματα της σχολικής τάξης, αλλά και θέματα που προκύπτουν με 

τους κηδεμόνες των μαθητών. Επίσης, θεωρώ απαραίτητο να καθιστούν ικανούς τους 

εκπαιδευτικούς να αναγνωρίζουν τις μαθησιακές δυσκολίες και να αναπτύσσουν 

στρατηγικές, ώστε να υποστηρίζουν μαθησιακά αυτούς τους μαθητές. Επιπλέον, να 

συμβάλλουν στον καλό χειρισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή και στην ενσωμάτωση 

των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Τέλος, θεωρώ ότι πρέπει να παρέχουν 

γνώσεις σε θέματα που αφορούν τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς αναμένεται τα 

επόμενα χρόνια να υπάρχουν πολλοί αλλοδαποί μαθητές στα ελληνικά σχολεία. Τα 

σεμινάρια αυτά πρέπει οπωσδήποτε να καλλιεργήσουν στους εκπαιδευτικούς και την 

ενσυναίσθηση. Έτσι, θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν κλίμα ανεκτικότητας και 

αποδοχής του διαφορετικού στην τάξη τους. 
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Ερευνήτρια 

Πολύ ωραία. Οι θεματικές ενότητες που θεωρείτε ότι είναι απαραίτητες να 

αναπτύσσονται στα επιμορφωτικά προγράμματα ποιες θα λέγατε ότι είναι; 

Εκπαιδευτικός 

Νομίζω ότι θέματα ειδικής αγωγής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης θα ήταν ζητήματα 

που θα με ενδιέφεραν κυρίως.  

Ερευνήτρια 

Τελειώνοντας θα ήθελα να μου πείτε ποια θα ήταν τα κίνητρά σας για την 

παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος. 

Εκπαιδευτικός 

Πιστεύω πως η ανάγκη μου για προσωπική ανάπτυξη θα ήταν το σημαντικότερο 

κίνητρο. Να βελτιωθώ ως εκπαιδευτικός αλλά και ως προσωπικότητα. Επίσης, και  η 

ανάγκη να διαφοροποιηθώ στην διδασκαλία μου θα ήταν ένα άλλο κίνητρο νομίζω. 

Ερευνήτρια 

Τι είναι αυτό που θα θεωρούσατε αντικίνητρο για τη συμμετοχή σας σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Σε περίπτωση που ήταν υποχρεωτικό ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα νομίζω ότι η 

μεγάλη απόσταση από την κατοικία μου θα με δυσκόλευε ιδιαιτέρως.  Αυτό μόνο δε 

νομίζω κάτι άλλο. 

Ερευνήτρια 

Σας ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκατε τις απόψεις σας. Υπάρχει κάτι που θα θέλατε 

να συμπληρώσετε και δεν το αναφέρατε ως τώρα;  

Εκπαιδευτικός 

Όχι σας ευχαριστώ και εγώ, καλή συνέχεια. 

 

 



117 
 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 2 Κωδικός: Ε2 

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία: 51 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος 

Έτη υπηρεσίας: 20 

Ειδικότητα: Πληροφορικής 

Άλλες σπουδές: Ετήσια επιμόρφωση 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 

 

Ερευνήτρια  

Γεια σας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στην έρευνα μου. 

Γνωρίζω ότι είστε εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  και συγκεκριμένα 

σε Γυμνάσιο. Θα ήθελα σας ρωτήσω πότε ήταν η τελευταία φορά που 

παρακολουθήσατε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Πριν από περίπου δυο βδομάδες παρακολούθησα ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης με 

θέμα σχετικό με τις νέες τεχνολογίες. 

Ερευνήτρια  

Ποια είναι η άποψή σας για το βαθμό αναγκαιότητας των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων; 

Εκπαιδευτικός 

Σαφώς κάποια θεωρώ ότι είναι σημαντικά και αναγκαία για τον εκπαιδευτικό. Κάποια 

άλλα όμως είναι απλά ανούσια και δεν αξίζει να τα παρακολουθήσουμε. Νομίζω ότι ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός στην επιλογή του. Νομίζω ότι πρέπει 

να επιλέγονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες του καθενός. Τι χρειάζεται δηλαδή 

ο καθένας μας. 

Ερευνήτρια  

Δηλαδή, όταν επιλέγετε να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα τι 

ακριβώς προσδοκάτε από αυτό; 
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Εκπαιδευτικός 

Για μένα βασικό στοιχείο των επιμορφωτικών προγραμμάτων πρέπει να είναι οι 

γνώσεις που θα αποκομίσω από αυτά αλλά προσέξτε, και πώς θα τα χρησιμοποιήσω 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με ενδιαφέρει να ξέρω τον τρόπο που θα μπορέσω αυτά 

να τα κάνω πράξη μέσα στο εργαστήριο. 

Ερευνήτρια  

Όσα επιμορφωτικά προγράμματα παρακολουθήσατε ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες 

σας; 

Εκπαιδευτικός 

Ελάχιστα προγράμματα μπορώ να πω ότι ανταποκρίθηκαν πλήρως στις προσδοκίες που 

είχα. Περίμενα περισσότερα πράγματα βρήκα και πήρα λιγότερα από αυτά που θα 

ήθελα πάντως.  

Ερευνήτρια  

Όσα προγράμματα παρακολουθήσατε πιστεύετε ότι πέτυχαν να συνδέσουν τη θεωρία 

με την εκπαιδευτική πράξη; 

Εκπαιδευτικός 

Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα που με απασχολεί και με ενδιαφέρει. Πάλι όμως θα 

απαντήσω ότι εν μέρει συμβαίνει αυτό. Όχι σε όλα τα προγράμματα πάντως. Στα 

περισσότερα απουσιάζει η εφαρμογή στην πράξη των όσων λέγονται στη θεωρία. Ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μπορεί να εφαρμόσει αυτά που θα 

παρακολουθήσει σε μία αίθουσα ως εκπαιδευόμενος μέσα στη δική του αίθουσα 

διδασκαλίας. 

Ερευνήτρια  

Πιστεύετε κατ έπέκταση ότι λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων οι ανάγκες των εκπαιδευτικών; 

Εκπαιδευτικός 

Μόνο ως ένα βαθμό. Τα επιμορφωτικά προγράμματα σχεδιάζονται με βάση 

οικονομικούς σχεδιασμούς από το Υπουργείο. Κάποια γίνονται μόνο για αυτό το σκοπό 

για να δαπανηθούν χρήματα για να γίνονται εκπαιδευτικά προγράμματα. 
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Ερευνήτρια  

Καταλαβαίνω την τοποθέτησή σας. Στην καθημερινότητά σας στην τάξη 

αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα ή δυσκολίες; 

Εκπαιδευτικός 

Θα ήταν ψέματα αν έλεγα ότι δεν αντιμετωπίζω θέματα. Για μένα σίγουρα το 

σημαντικότερο είναι ότι η έλλειψη υλικοτεχνικής υποδομής επηρεάζει και την 

ποιότητα του μαθήματός μου. Όταν δεν υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός σίγουρα δεν 

μπορείς να εντάξεις για παράδειγμα τις νέες τεχνολογίες στο μάθημά σου. Η 

οικονομική κρίση φαίνεται και εδώ. Επηρέασε και αυτό τον τομέα. Και έχουμε 

επιμορφωθεί τουλάχιστον στο θέμα αυτό, οπότε θα μπορούσαμε και να τα 

αξιοποιήσουμε αναλόγως. Τι άλλο… Και τα θέματα οργάνωσης επίσης με 

δυσκολεύουν. Θέματα γενικά με την οργάνωση του σχολείου και των δραστηριοτήτων 

του. Πέρα από το διδακτικό θέμα έχουμε και τέτοιας φύσεως θέματα να μας 

απασχολούν και για τα οποία ξοδεύεις και χρόνο και ενέργεια. 

Ερευνήτρια  

Μπορείτε να ιεραρχήσετε τις δυσκολίες αυτές; 

Εκπαιδευτικός 

Σημαντικότερο θέμα θεωρώ την έλλειψη υποδομής και τεχνολογίας στα σχολεία και 

μετά τα θέματα οργάνωσης των σχολικών μονάδων. 

Ερευνήτρια  

Όσα προγράμματα παρακολουθήσατε ως τώρα πιστεύετε ότι βελτίωσαν την ποιότητα 

και την αποτελεσματικότητα του έργου σας; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές με βοήθησαν να βελτιώσω και την ποιότητα και 

την αποτελεσματικότητά μου. Απλά θεωρώ ότι θα μπορούσαν και περισσότερο. 

Υπάρχουν πάντα περιθώρια βελτίωσης ας πούμε. 

Ερευνήτρια  

Σε ότι αφορά την ψυχολογία σας, εκεί υπήρξε θετική η συμβολή των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων;  
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Εκπαιδευτικός 

Σε γενικές γραμμές και στον τομέα αυτό υπήρξε θετική η συμβολή τους. Η διαμόρφωση 

καλής ψυχολογίας εξαρτάται πάντα και από άλλους παράγοντες. Εντάξει, κάποια 

προγράμματα με βάση το περιεχόμενό τους και τις συζητήσεις που γίνονται μπορούν 

να βελτιώσουν και την ψυχολογία μας.  

Ερευνήτρια  

Εφαρμόσατε κάτι από όσα παρουσιάστηκαν κατά καιρούς στα επιμορφωτικά 

προγράμματα που παρακολουθήσατε; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι σίγουρα, κάποιες μεθόδους διδασκαλίας που βρήκα ενδιαφέρουσες όπως η 

ομαδοσυνεργατική μέθοδος ή ο καταιγισμός ιδεών. Σε σχέση με την παραδοσιακή 

διδασκαλία νομίζω ότι εμπλούτισαν κάπως τη διδασκαλία μου. Σε μεγάλο βαθμό 

φυσικά χρησιμοποιώ και τις νέες τεχνολογίες.  

Ερευνήτρια  

Παγιώθηκαν στη διδασκαλία σας όλα αυτά; 

Εκπαιδευτικός 

Θα έλεγα ότι τα εφαρμόζω αρκετά συχνά στη διδασκαλία μου.  

Ερευνήτρια  

Σχετικά με την ποσότητα και την ποιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα 

λέγατε ότι είστε ικανοποιημένος; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι αρκετά από την ποσότητα, τον αριθμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων και εν 

μέρει από την ποιότητα. Εκεί θα ήθελα να δοθεί περισσότερο έμφαση.  

Ερευνήτρια 

Ποιες γνώσεις και ποιες δεξιότητες πιστεύετε ότι πρέπει να προσφέρουν τα 

επιμορφωτικά προγράμματα στους εκπαιδευτικούς;  
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Εκπαιδευτικός 

Θα με ενδιέφεραν ακόμη και γνώσεις πάνω στο αντικείμενό μου δε σας κρύβω, 

οποιαδήποτε καινούρια γνώση στο χώρο της επιστήμης μου. Εννοείται και περαιτέρω 

δεξιότητες σε σχέση με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, ώστε 

να γίνεται πιο αποτελεσματικό το μάθημα, πιο εύληπτο από τους μαθητές μας.  

Ερευνήτρια 

Ποιες θεματικές πιστεύετε ότι χρειάζεται να αναπτυχτούν από τα επιμορφωτικά 

προγράμματα;  

Εκπαιδευτικός 

Οπωσδήποτε θέματα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες θα έλεγα. Ήδη έχει αναπτυχθεί 

αρκετά το συγκεκριμένο θέμα, αλλά οι εξελίξεις καθιστούν αναγκαία τη συχνή 

επιμόρφωση στον τομέα αυτό. Και ίσως πιο στοχευμένα ή πιο εξειδικευμένα θα έλεγα.  

Ερευνήτρια 

Ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν το κίνητρο ή τα κίνητρα για να παρακολουθήσετε κάποιο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Πλέον, επιθυμώ συγκεκριμένα πράγματα. Και τι εννοώ με αυτό. Θέλω συγκεκριμένες 

γνώσεις που θα μπορώ να πω ότι τις εφαρμόζω και μέσα στην τάξη, με βοηθούν 

πραγματικά και τα παιδιά το ίδιο. Έμπρακτα δηλαδή, αυτό θέλω. Οι ανάγκες που 

προκύπτουν κάθε φορά είναι πολλές και διαφορετικές για τον εκπαιδευτικό. Αν μου 

καλύπτει λοιπόν η επιμόρφωση αυτό το κομμάτι τότε ναι. 

Ερευνήτρια 

Άρα τι θα αποτελούσε για σας ανασταλτικό παράγοντα; 

Εκπαιδευτικός 

Είπα πριν το τι θα κερδίσω στην πράξη. Αν δεν υπάρχει κάτι που θεωρώ ότι θα με 

βοηθήσει στην τάξη… τότε  και το λέω είτε σε σχέση με τους μαθητές είτε σε σχέση 

με μένα προσωπικά, δηλαδή να γίνω αποτελεσματικότερος, να κάνω τη δουλειά μου 

ευκολότερη. 
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Ερευνήτρια 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 3 Κωδικός: Ε3  

Φύλο: Γυναίκα  

Ηλικία: 48 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη  

Έτη υπηρεσίας: 16 

Ειδικότητα: Θεολόγος 

Άλλες σπουδές: Τρίμηνη επιμόρφωση 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 

 

Ερευνήτρια  

Να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε να γίνει αυτή η συνέντευξη στο πλαίσιο της 

έρευνας για τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και τη σύνδεση της 

επιμόρφωσης με τη σχολική πραγματικότητα. Ξεκινώντας θα ήθελα να ρωτήσω ποια 

ήταν η τελευταία φορά που παρακολουθήσατε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Εκπαιδευτικός 

Ήταν σχετικά με το αντικείμενό μου, ένα χρόνο πριν σχεδόν, επιμορφωτικό σεμινάριο 

για τα νέα προγράμματα σπουδών. Επίσης, επιμόρφωση σχετικά με τις δημιουργικές 

εργασίες στις αρχές του περασμένου Σεπτεμβρίου. Και με τη μέθοδο της εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης παρακολούθησα το επιμορφωτικό πρόγραμμα «όψεις του 

προσφυγικού φαινομένου». 

Ερευνήτρια  

Έχετε επομένως μια πρόσφατη σχετικά εμπειρία από επιμορφωτικά προγράμματα. 

Ποια είναι η άποψή σας για την αναγκαιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

γενικά; 
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Εκπαιδευτικός 

Θεωρώ ότι είναι χρήσιμα και φροντίζω, όποτε μπορώ, να τα παρακολουθώ και να 

ενημερώνομαι για αυτά, γιατί αισθάνομαι ότι αναβαθμίζουν την ποιότητα του έργου 

μου ως εκπαιδευτικό. Κάνουν το έργο μου, τη δουλειά μου, αποτελεσματικότερη και 

σε πολλές περιπτώσεις καλύτερη. Πιστεύω ότι είναι αναγκαία τα επιμορφωτικά 

προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς. 

Ερευνήτρια  

Τι προσδοκάτε δηλαδή από τη συμμετοχή σας σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Περιμένω να εμπλουτίσει τις γνώσεις μου γενικά αλλά και στο αντικείμενό μου 

συγκεκριμένα, να αποκτήσω εμπειρίες νέες. Ξέρετε νομίζω ότι και η επαφή με άλλους 

συναδέρφους και η ανταλλαγή απόψεων βοηθά σε αυτό. Γενικά περιμένω να με 

βοηθήσουν στο έργο μου, ώστε να αντιμετωπίζω καταστάσεις στην τάξη και να επιλύω 

προβλήματα. 

Ερευνήτρια  

Από την εμπειρία σας από την παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

πιστεύετε ότι οι προσδοκίες αυτές ικανοποιήθηκαν; 

Εκπαιδευτικός 

Μπορώ να πω ότι σε γενικές γραμμές ικανοποιήθηκαν αρκετά. Η συνολική εικόνα που 

έχω αποκομίσει είναι θετική.  

Ερευνήτρια  

Τι γνώμη έχετε για τη σύνδεση της θεωρίας με τη σχολική πραγματικότητα; Θεωρείτε 

ότι επιτυγχάνεται η σύνδεση; 

Εκπαιδευτικός 

Να,ι γιατί έχω παρακολουθήσει δειγματικές διδασκαλίες, μελέτες περίπτωσης και σε 

αυτές τις περιπτώσεις έγινε η σύνδεση θεωρίας και πράξης. Σε πολλές περιπτώσεις ο 

επιμορφούμενος λειτουργεί και ως μαθητής και ως καθηγητής και συνδημιουργεί 

προτάσεις διδασκαλίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις που για μένα είναι οι ιδανικές, 

επιτυγχάνεται αυτό που αναφέρατε και ικανοποιείται περισσότερο και ο εκπαιδευτικός.  



124 
 

Ερευνήτρια  

Κατανοώ τι λέτε και θα σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών 

λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων; 

Εκπαιδευτικός 

Από τη δική μου εμπειρία πιστεύω ότι ναι λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των 

εκπαιδευτικών. Δηλαδή αυτές θεωρώ ότι είναι ο παράγοντας που θα οδηγήσει στη 

διαμόρφωση κάποιων επιμορφώσεων. Το τι πραγματικά έχει ανάγκη ο εκπαιδευτικός 

στη δουλειά του. Το πιστεύω ότι σε πολλές περιπτώσεις ισχύει. 

Ερευνήτρια  

Ας περάσουμε στην καθημερινότητά σας στη σχολική τάξη. Υπάρχουν δυσκολίες που  

αντιμετωπίζετε μέσα στην τάξη; 

Εκπαιδευτικός 

Όχι δεν αντιμετωπίζω κάτι το οποία θα μπορούσα να αναφέρω ως δυσκολία ή 

πρόβλημα. 

Ερευνήτρια  

Ωραία. Ας περάσουμε σε κάτι άλλο. Όσα επιμορφωτικά προγράμματα 

παρακολουθήσατε βοήθησαν την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα του 

εκπαιδευτικού σας έργου; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι σίγουρα νιώθω ότι έκαναν πιο αποτελεσματική τη διαχείριση της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας. Με ενίσχυσαν δηλαδή προς μια θετική κατεύθυνση.  

Ερευνήτρια  

Στο κομμάτι της ψυχολογίας σας υπήρξε εξίσου θετική η συμβολή των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων; 

Εκπαιδευτικός 

Και στον τομέα αυτό πιστεύω ότι βοήθησαν, γιατί νιώθεις ότι πατάς σε πιο στερεή 

βάση, γνωρίζεις πώς ενεργείς διδακτικά και παιδαγωγικά εφαρμόζοντας τις 

επιμορφωτικές πρακτικές.  
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Ερευνήτρια  

Από όσα μου αναφέρατε καταλαβαίνω ότι εφαρμόσατε κάποια στοιχεία των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. Έχω δίκιο; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι εφάρμοσα, για παράδειγμα τη βιωματική μέθοδο, το παιχνίδι ρόλων, των 

καταιγισμό ιδεών. Τα έχω εφαρμόσει στο μάθημά μου με θετικά αποτελέσματα. 

Ερευνήτρια  

Όσα αναφέρατε τα εφαρμόσατε παροδικά ή έγιναν στοιχεία της καθημερινής σχολικής 

πρακτικής; 

Εκπαιδευτικός 

Παγιώθηκε, γιατί διευκόλυνε και εμένα στο έργο μου σε σχέση με ό, τι έκανα στο 

παρελθόν. Βλέπω τη διαφορά και θεωρώ ότι βελτιώνει το μάθημά μου. Άρα ναι, νιώθω 

ότι έγιναν μέρος κομμάτι της διδασκαλίας μου και χαίρομαι για αυτό. 

Ερευνήτρια 

Ωραία. Σε ότι αφορά την ποιότητα και την ποσότητα των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων είστε ικανοποιημένη; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι, είμαι ικανοποιημένη και από την ποσότητα και από την ποιότητα των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. Γίνονται αρκετά επιμορφωτικά προγράμματα και στον 

νομό μας, αλλά και η ποιότητά τους με ικανοποιεί. Είναι καλά οργανωμένα και 

πληρούν τις προϋποθέσεις που θέλω. 

Ερευνήτρια 

Ποιες δεξιότητες και ποιες γνώσεις πιστεύετε ότι πρέπει να προσφέρουν τα 

επιμορφωτικά προγράμματα; 

Εκπαιδευτικός 

Οι γνώσεις που πιστεύω ότι πρέπει να προσφέρουν είναι σίγουρα οι επιστημονικές 

γνώσεις σχετικά με αντικείμενό μου, μέθοδοι και τεχνικές που θα με κάνουν πιο ικανή 

στη δουλειά μου, οπωσδήποτε γνώσεις σχετικά με τις νέες τεχνολογίες στη διδακτική 
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πράξη. Πιστεύω επίσης ότι πρέπει να παρέχουν στους εκπαιδευτικούς τα μέσα να 

αντιμετωπίζουν επιτυχώς τα προβλήματα διδασκαλίας αλλά και της συμπεριφοράς των 

μαθητών. 

Ερευνήτρια 

Ποιες είναι οι θεματικές που θα επιθυμούσατε να αναπτυχθούν στα επιμορφωτικά 

προγράμματα; 

Εκπαιδευτικός  

Σχέδια μαθήματος θα ήθελα αρκετά, προσομοιώσεις διδασκαλίας, γιατί θεωρώ ότι 

προσφέρουν έμπρακτη βοήθεια στον εκπαιδευτικό σε πραγματικές συνθήκες και νέες 

τεχνολογίες, ώστε να τις συνδέσω και να τις εντάξω στη σχολική πράξη.  

Ερευνήτρια 

Καταλήγοντας, θα ήθελα να μου πείτε τι θα αποτελούσε κίνητρο για σας για την 

παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος και τι θα ήταν αποτρεπτικός 

παράγοντας από την άλλη; 

Εκπαιδευτικός  

Το ότι θα βελτιωθώ επαγγελματικά σίγουρα θα ήταν ένα κίνητρο, όπως και η 

πιστοποίηση που θα πάρω από ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα. Είναι σημαντικό και 

αυτό ξέρετε, σε κατοχυρώνει. Από την άλλη, θα με απέτρεπε η απόσταση από τον τόπο 

κατοικίας μου, είναι και το οικονομικό ζήτημα εδώ. Μετά και αν το θέμα ενός 

προγράμματος δεν ταιριάζει με τα ενδιαφέροντά μου, σίγουρα. Νομίζω πως και ο 

φορέας που διοργανώνει την επιμόρφωση παίζει ρόλο. Αν είναι αναξιόπιστος δε θα 

παρακολουθούσα βέβαια. Και κάτι τελευταίο οι επιμορφωτές. Αν οι επιμορφωτές δεν 

έχουν αυτό που λέμε ιδιαίτερη κατάρτιση θα ήταν αποτρεπτικός παράγοντας.  

Ερευνήτρια 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και την πολύτιμη βοήθειά σας. Αν υπάρχει κάτι που 

θα θέλατε να πείτε και δεν αναφέρθηκε ευχαρίστως να το ακούσω.  

Εκπαιδευτικός  

Όχι νομίζω ότι είπαμε ότι έπρεπε. Ευχαριστώ και εγώ.  
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ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 4 Κωδικός: Ε4  

Φύλο: Γυναίκα Ηλικία: 46 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη  

Έτη υπηρεσίας: 13 

Ειδικότητα: Φιλόλογος Αγγλικής 

Γλώσσας 

Άλλες σπουδές: Μεταπτυχιακές σπουδές  

                           Τρίμηνη επιμόρφωση 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 

 

Ερευνήτρια 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια σας στην έρευνα. Η συμβολή σας είναι πολύτιμη. 

Έχετε παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα το τελευταίο διάστημα;  

Εκπαιδευτικός  

Πέρυσι ήταν η τελευταία φορά που παρακολούθησα ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα στο 

επιστημονικό μου αντικείμενο. 

Ερευνήτρια 

Ωραία. Ποια είναι η γνώμη σας για την αναγκαιότητα των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων; 

Εκπαιδευτικός  

Θα απαντούσα κατηγορηματικά ότι είναι απολύτως αναγκαία τα επιμορφωτικά 

προγράμματα. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Αλίμονο αν δεν υπήρχαν. Τα θεωρώ εκ των ων 

ουκ άνευ. 

Ερευνήτρια 

Όταν συμμετέχετε σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα με ποιες προσδοκίες έρχεστε σε 

αυτό; 
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Εκπαιδευτικός  

Οι προσδοκίες μου είναι να γίνω καλύτερη εκπαιδευτικός σε γενικές γραμμές. Φυσικά 

και να εμπλουτίσω τις διδακτικές μου πρακτικές. Αυτό περιμένω συνήθως από τα 

επιμορφωτικά προγράμματα. 

Ερευνήτρια 

Συμβαίνει αυτό στα προγράμματα που παρακολουθήσατε ως τώρα; 

Εκπαιδευτικός  

Δεν μπορώ να πω ότι συμβαίνει πάντα, αρκετές φορές όμως ήμουν ικανοποιημένη. Δεν 

ξέρω σε τι ποσοστό θα μπορούσα να εκφράσω αυτήν την ικανοποίηση που σας 

αναφέρω και σε τι ποσοστό την απογοήτευση, πάντως δεν είναι μεγάλη η διαφορά. 

Ερευνήτρια 

Από την εμπειρία σας πιστεύετε ότι επιτυγχάνεται πάντα η σύνδεση της θεωρίας με τη 

διδακτική πράξη στα επιμορφωτικά προγράμματα; 

Εκπαιδευτικός  

Τι εννοείτε δηλαδή; Αν όσα παρακολουθούμε σε μια επιμόρφωση έχουν πρακτικό 

αντίκρισμα; 

Ερευνήτρια 

Ναι αυτό ακριβώς. 

Εκπαιδευτικός  

Δεν είμαι απόλυτα σίγουρη για αυτό. Νομίζω ότι κάποιες φορές το πετυχαίνουν, άλλες 

πάλι όχι. Εξαρτάται κάθε φορά από την επιμόρφωση. Θα έλεγα πάντως ότι αυτό θα 

έπρεπε να ισχύει γενικά. Δηλαδή, δε θα έπρεπε να αναρωτιόμαστε αν υπάρχει σύνδεση, 

αλλά να το θεωρούμε δεδομένο ότι συμβαίνει . 

Ερευνήτρια 

Οι ανάγκες των εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη κατά τη γνώμη σας, όταν 

σχεδιάζονται τα επιμορφωτικά προγράμματα; 
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Εκπαιδευτικός  

Μερικές φορές ναι. Όχι όμως πάντα, γιατί κάποια επιμορφωτικά προγράμματα εν τέλει 

δεν κατάλαβα τι σκοπό είχαν. Σίγουρα όχι να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στο έργο 

του. Προφανώς, θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι και άλλοι παράγοντες 

λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό. Οικονομικοί, δεν ξέρω. Αλλά δε θα έπρεπε 

να προηγηθεί μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι ανάγκες μας, να ερωτηθούμε τι είναι 

αυτό στο οποίο θα θέλαμε να επιμορφωθούμε ή τι είναι αυτό που πραγματικά έχουμε 

ανάγκη; 

Ερευνήτρια 

Καθημερινά στην τάξη αντιμετωπίζετε προβλήματα ή δυσκολίες; 

Εκπαιδευτικός  

Ναι σίγουρα, προβλήματα σχετικά με τη διαχείριση της τάξης, να βρεις τις ισορροπίες 

που πρέπει, ώστε να μπορείς να κάνεις σωστά το έργο σου σε τελική ανάλυση. Αλλά 

και σε σχέση με τη διαφοροποίηση του μαθήματος, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες όλων 

των μαθητών. Να το κάνεις πιο ελκυστικό και πιο ενδιαφέρον θα έλεγα για τους 

μαθητές, να κερδίσεις την προσοχή τους. Εκεί εντοπίζω τα προβλήματά μου κυρίως.  

Ερευνήτρια 

Ποιο θεωρείτε πιο δύσκολο πρόβλημα από αυτά που αναφέρατε; 

Εκπαιδευτικός  

Η διαφοροποίηση του μαθήματος θεωρώ ότι είναι πιο σημαντικό ζήτημα σε σχέση με 

τη διαχείριση της τάξης. Το διαφοροποιημένο περιεχόμενο και διδακτική μέθοδος 

καθιστούν το μάθημα ελκυστικότερο, με συνέπεια η διαχείριση της τάξης να γίνεται 

αποτελεσματικότερη.  

Ερευνήτρια 

Πώς θα αποτιμούσατε τη συμβολή των επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

παρακολουθήσατε στο παρελθόν σε σχέση με την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα τους; 
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Εκπαιδευτικός  

Ικανοποιητική θα έλεγα ως ένα βαθμό. Αλλά ξέρετε το εκπαιδευτικό έργο για να γίνει 

αποτελεσματικό βασίζεται και σε άλλα πράγματα. Τις γνώσεις του κάθε εκπαιδευτικού, 

τη διάθεσή του να μεταδώσει αυτές τις γνώσεις στους μαθητές με τρόπο που να γίνει 

κατανοητός από όλους. Τα επιμορφωτικά προγράμματα από μόνα τους δεν αρκούν. 

Ερευνήτρια 

Στο ψυχολογικό τομέα σας βοήθησαν τα επιμορφωτικά προγράμματα; 

Εκπαιδευτικός  

Και σε αυτό το θέμα μερικώς ναι με ενθάρρυναν και με ενίσχυσαν θα έλεγα. 

Ερευνήτρια 

Στην τάξη εφαρμόζετε κάποιες πρακτικές ή εργαλεία που παρουσιάστηκαν στα 

επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολουθήσατε; 

Εκπαιδευτικός  

Ναι σίγουρα κάποια. 

Ερευνήτρια 

Θα θέλατε να γίνετε πιο συγκεκριμένη; 

Εκπαιδευτικός  

Κάποια κυρίως παιχνίδια και δραστηριότητες που εμπλέκουν τους μαθητές ενεργά στη 

μαθησιακή διδασκαλία. Το τελευταίο διάστημα έδωσα έμφαση σε αυτά κυρίως. 

Ερευνήτρια 

Αυτά που εφαρμόσατε έγιναν πάγια τακτική ή τα εφαρμόζετε ενίοτε; 

Εκπαιδευτικός  

       Τα εφαρμόζω πού και πού, όχι σε μόνιμη βάση. 

Ερευνήτρια 

Γιατί πιστεύετε ότι δεν παγιώθηκαν; 

Εκπαιδευτικός  
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Δεν είναι πάντα εύκολο από τις συνθήκες. Χρειάζεται προετοιμασία και ο χρόνος δεν 

είναι πάντα αρκετός. 

Ερευνήτρια 

Η ποσότητα και η ποιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων σας ικανοποιεί; 

Εκπαιδευτικός  

Όχι δεν είμαι ικανοποιημένη ούτε από την ποσότητα, γιατί θα ήθελα να γίνονται 

περισσότερα, αλλά να έχουν και την ποιότητα που χρειάζεται. Από μόνη της η 

ποσότητα δεν αρκεί βέβαια.  

Ερευνήτρια 

Ποιες γνώσεις θα θέλατε να προσφέρουν τα επιμορφωτικά προγράμματα και ποιες 

δεξιότητες  

Εκπαιδευτικός  

Θα ήθελα να παρέχει γνώσεις με τις οποίες ο εκπαιδευτικός θα είναι σε θέση να 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Τα πράγματα  στο χώρο της 

εκπαίδευσης αλλάζουν, εκσυγχρονίζονται διαρκώς και ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι 

ενήμερος για όλα αυτά χρησιμοποιώντας μεθόδους καινούριες και σύγχρονες 

τεχνολογίες. 

Ερευνήτρια 

Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα θέλατε να αναπτυχθούν κατά την 

εφαρμογή ενός επιμορφωτικού προγράμματος; 

Εκπαιδευτικός  

θα με ενδιέφερε κυρίως να παρακολουθήσω θέματα σε σχέση με τη διαχείρισης της 

σχολικής τάξης και με τις νέες τεχνολογίες, με τις δυνατότητες που παρέχουν στον 

εκπαιδευτικό και στους μαθητές του. 

Ερευνήτρια 

Ποια είναι τα κίνητρα για να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 
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Εκπαιδευτικός  

Για μένα η κοντινή απόσταση από το σπίτι μου ή τον τόπο εργασίας θα ήταν σίγουρα 

ένα κίνητρο. Όσο πιο κοντά τόσο το καλύτερο. Και οι ώρες διεξαγωγής του 

επιμορφωτικού προγράμματος, θα προτιμούσα να γίνονται απογευματινές ώρες γατί με 

βολεύει καλύτερα. 

Ερευνήτρια 

Ποιοι παράγοντες θα ήταν αποτρεπτικοί για την συμμετοχή σας σε ένα επιμορφωτικό 

πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός  

Το να διεξάγεται για παράδειγμα πρωί ή Σαββατοκύριακα θα ήταν για μένα 

αντικίνητρο, όπως είπα. Για μένα αυτός είναι το βασικός λόγος για να μην 

παρακολουθήσω μια επιμόρφωση. 

Ερευνήτρια 

Σας ευχαριστώ πολύ. Αν νομίζετε ότι πρέπει να προσθέσετε κάτι άλλο πολύ ευχαρίστως 

να το ακούσω.  

Εκπαιδευτικός  

Όχι, δεν νομίζω. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 5 Κωδικός: Ε5  

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία: 52 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος  

Έτη υπηρεσίας: 23 

Ειδικότητα: Γυμναστής 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 
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Ερευνήτρια 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια σας στην έρευνά μου. Πρώτα από όλα θα ήθελα 

να μου πείτε πότε παρακολουθήσατε για τελευταία φορά κάποιο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα.  

Εκπαιδευτικός  

Ναι πριν από κάποιους μήνες μια επιμορφωτική ημερίδα για την αξιολόγηση των 

μαθητών. 

Ερευνήτρια 

Κρίνετε αναγκαία τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών προγραμμάτων; 

Εκπαιδευτικός  

Ναι θεωρώ ότι είναι αναγκαία, ο εκπαιδευτικός έχει ανάγκες που προκύπτουν συνέχεια 

και οι βασικές σπουδές δεν επαρκούν. Τα πράγματα στην εκπαίδευση αλλάζουν και τις 

αλλαγές αυτές πρέπει να τις παρακολουθεί ο εκπαιδευτικός. Νομίζω ότι η επιμόρφωση 

μπορεί σε μεγάλο βαθμό να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ερευνήτρια 

Όταν παρακολουθείτε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα ποιες είναι οι προσδοκίες σας από 

την παρακολούθηση; 

Εκπαιδευτικός  

Περιμένω να με βοηθήσει να αντιμετωπίσω κάποια ζητήματα, δυσκολίες που 

αντιμετωπίζω και να ενημερωθώ για αλλαγές ή εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης .  

Οτιδήποτε θα βελτιώσει το έργο μου. Αυτοί θα ήταν οι λόγοι που θα παρακολουθούσα 

ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Ερευνήτρια 

Ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες αυτές τα επιμορφωτικά προγράμματα που 

παρακολουθήσατε;   

Εκπαιδευτικός 

Όχι σε ικανοποιητικό βαθμό. Πιστεύω σε πολλές περιπτώσεις οι προσδοκίες έμειναν 

προσδοκίες. Απογοητευτικό βέβαια, αλλά είναι η αλήθεια. Πηγαίνεις με άλλες 
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προσδοκίες, ίσως και με περισσότερες από αυτές που θα έπρεπε. Γιατί, εντάξει και η 

επιμόρφωση δεν μπορεί να τα λύσει όλα τα προβλήματα εδώ που τα λέμε. Και όταν 

στην πράξη βλέπεις ότι τελικά δεν ικανοποιήθηκαν ούτε τα μισά από αυτά που 

περίμενες… υπάρχει μια απογοήτευση που μπορεί να επηρεάσει και στη συνέχεια τον 

τρόπο που θα αντιμετωπίζεις την επιμόρφωση. 

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επιτυγχάνει τη σύνδεση θεωρίας και 

πράξης; 

Εκπαιδευτικός 

Μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις. Όχι σε όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα. Τα 

περισσότερα νομίζω υστερούν στο κομμάτι της πρακτικής εφαρμογής και μένουν σε 

επίπεδο της θεωρίας. Η γνώση που παίρνεις, έστω και περιορισμένη πρέπει να μπορεί 

να βελτιώσει στην πράξη τον εκπαιδευτικό. Και μέσα στην τάξη και έξω από αυτήν  

στο σχολικό περιβάλλον γενικά. 

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε ότι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων; 

Εκπαιδευτικός 

Νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις δε λαμβάνονται υπόψη, αλλιώς θα έλεγα ότι είμαι 

απόλυτα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της επιμόρφωσης. Θεωρώ ότι δεν 

λαμβάνονται υπόψη πάντα. Δε σχεδιάζονται με μοναδικό κριτήριο αυτό πάντως. Για 

να μην είμαι και απόλυτος βέβαια καλύπτουν κάποιες ανάγκες, αλλά όχι πάντα.  

Ερευνήτρια 

Στο καθημερινό σας έργο ως εκπαιδευτικός αντιμετωπίζετε δυσκολίες; 

Εκπαιδευτικός 

Τα περισσότερα προβλήματα νομίζω σχετίζονται με την ικανοποίηση των 

διαφορετικών αναγκών των μαθητών. Και επειδή οι μαθητές είναι πολλοί, προκύπτουν 

πολλές διαφορετικές ανάγκες. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λειτουργεί με διαφορετικές 

ταχύτητες σε κάθε τάξη. Πρέπει να βρει τον τρόπο να καλύψει αυτές τις ανάγκες, 
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διαφοροποιώντας την παραδοσιακή διδασκαλία του, με νέες εκπαιδευτικές μεθόδους , 

με νέες διδακτικές προσεγγίσεις ίσως. Τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών 

είναι ένα διαχρονικό θέμα επίσης στη σχολική τάξη που απαιτεί συγκεκριμένους 

χειρισμούς και πρακτικές. Ερχόμαστε αντιμέτωποι πάντα με αυτό σε διαφορετικό 

βαθμό βέβαια κάθε χρονιά. 

Ερευνήτρια 

Πώς θα ιεραρχούσατε αυτά τα προβλήματα; 

Εκπαιδευτικός 

Σοβαρότερο πρόβλημα θεωρώ τις διαφορετικές ανάγκες των μαθητών και στη συνέχεια 

τα προβλήματα συμπεριφοράς.  

Ερευνήτρια 

Το έργο σας έγινε πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό μετά την παρακολούθηση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων; 

Εκπαιδευτικός 

Τι θα ορίζαμε ως αποτελεσματικό έργο πρώτα; Εντάξει όταν το επιμορφωτικό 

πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ένα πρόγραμμα και όταν 

υπάρχει και η συμβολή και η προσπάθεια του εκπαιδευτικού, οι δύο αυτοί παράγοντες, 

ναι, μπορεί να κάνουν το εκπαιδευτικό έργο αποτελεσματικότερο και καλύτερο για 

εκπαιδευτικούς και μαθητές.  

Ερευνήτρια 

Στο ψυχολογικό κομμάτι υπήρξε βελτίωση; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι θεωρώ ότι ψυχολογικά υπήρξε ενίσχυση. Το γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες για 

επιμόρφωση είναι ενθαρρυντικό, γιατί αναγνωρίζεται τουλάχιστον η ανάγκη των 

εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και αυτό από μόνο του είναι αισιόδοξο ακόμα και αν 

δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. 
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Ερευνήτρια 

Εφαρμόσατε στη σχολική πράξη κάποια από τα στοιχεία (πρακτικές, μεθόδους, 

εργαλεία) των επιμορφωτικών προγραμμάτων; Αν ναι ποια είναι αυτά; Αν όχι, για 

ποιους λόγους πιστεύετε ότι συνέβη αυτό;  

Εκπαιδευτικός 

Ναι σε αρκετές περιπτώσεις εφάρμοσα κάποια πράγματα.  

Ερευνήτρια 

Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι αυτά; 

Εκπαιδευτικός 

Κυρίως ότι έχει σχέση με τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας στο βαθμό που μπορεί να 

γίνει βέβαια αυτό. Οι νέες τεχνολογίες, ακόμα και στο δικό μου αντικείμενο, βοηθούν 

πολύ προς αυτήν την κατεύθυνση, ας πούμε. Θεωρώ ότι βοήθησε να γίνει πιο 

ενδιαφέρον το μάθημα και να ξεφύγει από τον κλασικό τρόπο διδασκαλίας.  

Ερευνήτρια 

Η εφαρμογή αυτή έχει παγιωθεί στο έργο σας; 

Εκπαιδευτικός 

Τώρα πια ναι. Δεν ξεκίνησα όμως έτσι. Μου πήρε χρόνο απλά τώρα ναι το εφαρμόζω 

σε εβδομαδιαία βάση τουλάχιστον. 

Ερευνήτρια 

Σας ικανοποιούν τα επιμορφωτικά προγράμματα ποσοτικά αλλά και ως προς την 

ποιότητά τους; 

Εκπαιδευτικός 

Νομίζω ότι με ενδιαφέρει περισσότερο το ποιοτικό κομμάτι. Αριθμητικά νομίζω ότι 

γίνονται αρκετά πράγματα, αλλά θα προτιμούσα να δίνεται έμφαση στην ποιότητα και 

ας ήταν λιγότερα σε αριθμό.  
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Ερευνήτρια 

Ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να προσφέρουν τα επιμορφωτικά προγράμματα 

που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς; 

Εκπαιδευτικός 

Οποιαδήποτε γνώση πάνω στο διδακτικό μου αντικείμενο θα ήταν χρήσιμη νομίζω. Οι 

νέες τεχνολογίες και η αξιοποίησή τους μέσα στην τάξη θεωρώ ότι θα προσέφερε 

πολλά στον εκπαιδευτικό. Η διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών 

μέσα στην τάξη  και ζητήματα ψυχολογίας θα ήταν χρήσιμα.  

Ερευνήτρια 

Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα θέλατε να αναπτυχθούν κατά την 

εφαρμογή ενός επιμορφωτικού προγράμματος; 

Εκπαιδευτικός 

Θα έλεγα θέματα για μαθητές με κάποιες δυσκολίες μαθησιακές, θέματα σχετικά με τη 

βίαιη συμπεριφορά μαθητών και την ψυχολογία των μαθητών επίσης. 

Ερευνήτρια 

Ποια είναι τα κίνητρα για να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα 

Εκπαιδευτικός 

Βασικά σε μια τέτοια περίπτωση σίγουρα η προσωπική βελτίωση είναι το παν. Αλλά 

και η εξέλιξη που μπορεί ενδεχομένως να έχει κάποιος στη δουλειά του σίγουρα παίζει 

κάποιο ρόλο. Μετά… και ένα ευέλικτο ωράριο θα ήταν σίγουρα θετικό. Εννοώ για την 

παρακολούθηση, θα βοηθούσε πολύ. Αλλά και η πιστοποίηση, το χαρτί που λέμε, 

παίζει σίγουρα το ρόλο του. Είναι ένα συν. 

Ερευνήτρια 

Ποια θα ήταν τα στοιχεία αυτά που θα σας έκαναν να μην παρακολουθήσετε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Δε θα παρακολουθούσα ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα που δε θα με ενδιέφερε το θέμα 

του καθόλου, σίγουρα δε θα το παρακολουθούσα. Τι άλλο; Αν θα χρειαζόταν να 
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αφιερώσω πολλές ώρες την ημέρα ή και πολλές μέρες για την ολοκλήρωσή του επίσης 

δε θα μου άρεσε εξαιτίας οικογενειακών υποχρεώσεων. 

Ερευνήτρια 

Θα θέλατε να πείτε κάτι άλλο; 

Εκπαιδευτικός 

Όχι, ευχαριστώ 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 6 Κωδικός: Ε6  

Φύλο: Γυναίκα  

Ηλικία: 40 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη  

Έτη υπηρεσίας: 17 

Ειδικότητα: Φιλόλογος  

Άλλες σπουδές: Μεταπτυχιακές σπουδές  

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 

 

Ερευνήτρια 

Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Θα 

ήθελα να μου πείτε πότε ήταν η τελευταία φορά που παρακολουθήσατε κάποιο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Εκπαιδευτικός 

Παρακολουθώ αυτή τη στιγμή. 

Ερευνήτρια 

Ποια είναι η άποψή σας για την αναγκαιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων των 

εκπαιδευτικών; 
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Εκπαιδευτικός 

Τα θεωρώ πολύ σημαντικά και απαραίτητα για την επαγγελματική εξέλιξη των 

εκπαιδευτικών. Πιστεύω πως τα πράγματα γενικά αλλάζουν στο χώρο της εκπαίδευσης 

και ο εκπαιδευτικός πρέπει να μπορεί να προσαρμόζεται στις αλλαγές. Οι γνώσεις που 

έχουμε πρέπει να επικαιροποιούνται.  

Ερευνήτρια 

Συμμετέχοντας σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα τι περιμένετε από αυτό; 

Εκπαιδευτικός 

Με ενδιαφέρει να είναι πρακτικά προσανατολισμένο. Για παράδειγμα η επιμόρφωση 

στις νέες τεχνολογίες μου δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσω εργαλεία στη διδασκαλία 

μου. Θέλω να έχει πρακτικό αντίκρισμα. Όσα παρακολουθώ να είναι εφαρμόσιμα μέσα 

στην τάξη.  

Ερευνήτρια 

Είναι σαφής η τοποθέτησή σας. Τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολουθήσατε 

ως τώρα ανταποκρίθηκαν σε αυτές στις προσδοκίες σας; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι νομίζω ότι είμαι ικανοποιημένη σε αρκετά μεγάλο βαθμό, δηλαδή όσα περίμενα 

να δω και να ακούσω στην εκάστοτε επιμόρφωση, αυτό περίπου βρήκα. 

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε γενικά ότι η επιμόρφωση καταφέρνει να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη; 

Εκπαιδευτικός 

Εξαρτάται από το είδος της επιμόρφωσης νομίζω. Δεν επιτυγχάνουν όλα τα 

προγράμματα επιμόρφωσης τη διασύνδεση θεωρίας και πράξης. 

Ερευνήτρια 

Οι ανάγκες των εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων; 

Εκπαιδευτικός 
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Ορισμένα από αυτά νομίζω ότι είναι πρόχειρα σχεδιασμένα και προσφέρονται 

ευκαιριακά, δηλαδή δεν έχει προηγηθεί μία έρευνα γύρω από τις ανάγκες των 

επιμορφούμενων. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνεται αυτό. 

Ερευνήτρια 

Αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην καθημερινή σχολική πράξη; Αν ναι ποιες είναι αυτές; 

Εκπαιδευτικός 

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζω κυρίως έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, 

με ενδιαφέρει να τις αξιοποιήσω γενικά. Λόγω ελλείψεων υλικοτεχνικής υποδομής 

αντιμετωπίζω κάποιες δυσκολίες. Δεν υπάρχουν διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις 

αίθουσες, η σύνδεση στο διαδίκτυο δεν είναι πάντα καλή, το εργαστήριο πληροφορικής 

δεν είναι πάντα διαθέσιμο. Όλα αυτά δυσκολεύουν την κατάσταση.  

Ερευνήτρια 

Η παρακολούθηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων βελτίωσαν την ποιότητα και 

την αποτελεσματικότητα του έργου σας; 

Εκπαιδευτικός 

Ορισμένα από αυτά θεωρώ ότι βοήθησαν σημαντικά, αλλά και πάλι όλα εξαρτώνται 

από την ατομική προσπάθεια και την προσωπική αναζήτηση. Η επιμόρφωση από μόνη 

της δεν θα είναι αποτελεσματική, αν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δε δραστηριοποιηθεί. 

Ερευνήτρια 

Ενίσχυσαν καθόλου την ψυχολογία σας τα επιμορφωτικά προγράμματα; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι σημαντικά. Η ψυχολογική ενίσχυση ήταν σημαντική στα περισσότερα 

τουλάχιστον επιμορφωτικά προγράμματα. 

Ερευνήτρια 

Εφαρμόσατε στη σχολική πράξη κάποια από τα στοιχεία (πρακτικές, μεθόδους, 

εργαλεία) των επιμορφωτικών προγραμμάτων;  

Εκπαιδευτικός 
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Φυσικά. Φροντίζω να αξιοποιώ τις ΤΠΕ στο μέτρο του δυνατού. Κάποια λογισμικά και 

ψηφιακά εργαλεία, on-line δραστηριότητες και ορισμένα  παιχνίδια. 

Ερευνήτρια 

Αυτά που εφαρμόσατε έγινα  πάγια τακτική ή τα εφαρμόσετε περιστασιακά; 

Εκπαιδευτικός 

Μπορώ να πω έχει σχεδόν παγιωθεί. Δε σημαίνει φυσικά ότι υπερβάλλω για 

παράδειγμα με τις ΤΠΕ! Δε θεωρώ άλλωστε ότι η τεχνολογία είναι πανάκεια στη 

διδασκαλία.  

Ερευνήτρια 

Καταλαβαίνω, τώρα θα ήθελα σας ρωτήσω αν σας ικανοποιεί ο αριθμός και η ποιότητα 

των επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

Εκπαιδευτικός 

Ναι αρκετά και ο αριθμός, πιστεύω ότι γίνονται επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά και 

στο κομμάτι της ποιότητας ναι είμαι αρκετά ικανοποιημένη.  

Ερευνήτρια 

Ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να προσφέρουν τα επιμορφωτικά προγράμματα 

που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς; 

Εκπαιδευτικός 

Γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τις ΤΠΕ θεωρώ ότι είναι απαραίτητες, όπως επίσης 

θα ήθελα να βοηθούν τον εκπαιδευτικό να αντιμετωπίζει προβλήματα σχετικά με τη 

διαχείριση κρίσεων στη σχολική τάξη και τις μαθησιακές δυσκολίες των μαθητών. 

Ερευνήτρια 

Σε ποιες θεματικές ενότητες θα θέλατε να οργανωθούν επιμορφωτικά προγράμματα;  

Εκπαιδευτικός 

Όπως σας ανέφερα θα ήθελα επιμορφωτικά προγράμματα στα θέματα σχετικά με τις 

νέες τεχνολογίες στα σχολεία, θέματα διαχείρισης των μαθητών με μαθησιακές 

δυσκολίες επίσης.   
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Ερευνήτρια 

Τι θα αποτελούσε για σας κίνητρο για να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό 

πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Αυτό που λέμε αυτοβελτίωση. Ως επιστήμονας να νιώσω κάποια εξέλιξη, ότι έκανα 

κάποια βήματα μπροστά. Εννοείται και η προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης για μένα 

είναι από τα πιο σημαντικά κίνητρα. Να μην κρυβόμαστε. Σου δίνει ένα πλεονέκτημα.  

Ερευνήτρια 

Ποιοι παράγοντες θα ήταν αποτρεπτικοί για την συμμετοχή σας σε ένα επιμορφωτικό 

πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Λοιπόν …νομίζω ότι δε θα μπορούσα να παρακολουθήσω το πρόγραμμα αν οι ώρες 

ήταν πολλές. Ιδανικό για μένα θα ήταν ένα μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης, και διά ζώσης 

αλλά και εξ αποστάσεως διδασκαλία. Θα με βόλευε ιδιαίτερα. 

Ερευνήτρια 

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο ευχαρίστως 

να το ακούσω. 

Εκπαιδευτικός 

Θα ήθελα να υπάρχει ενημέρωση προς τους εκπαιδευτικούς για τις προοπτικές 

επαγγελματικής ανάπτυξης που ανοίγονται από την παρακολούθηση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων.  

Ερευνήτρια 

Ευχαριστώ για την παρατήρησή σας.  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 7 Κωδικός: Ε 7  

Φύλο: Γυναίκα  

Ηλικία: 37 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη  

Έτη υπηρεσίας: 13 
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Ειδικότητα: Φιλόλογος Γερμανικής 

Γλώσσας 

Άλλες σπουδές: Μεταπτυχιακές σπουδές 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 

 

Ερευνήτρια 

Κατ  ́αρχάς, να σας ευχαριστήσω για το χρόνο και τη διάθεσή σας να βοηθήσετε στην 

έρευνα μου.  

Εκπαιδευτικός 

Παρακαλώ, αν μπορώ να βοηθήσω, πολύ ευχαρίστως. 

Ερευνήτρια 

Θα ήθελα να σας ρωτήσω πότε ήταν η τελευταία φορά που παρακολουθήσατε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Παρακολούθησα το Β  ́επίπεδο πάνω στις ΤΠΕ για την ειδικότητα μου. 

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε αναγκαία τα επιμορφωτικά προγράμματα;   

Εκπαιδευτικός 

Ε ναι, πιστεύω ότι είναι αναγκαία, για την εξέλιξή μας για την εκπαιδευτική διαδικασία, 

να γίνει καλύτερη να αναβαθμιστεί και για τον εκσυγχρονισμό της παιδαγωγικής 

προσέγγισης. 

Ερευνήτρια 

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα 

Εκπαιδευτικός 

Περιμένω να μάθω νέες διδακτικές πρακτικές, θεωρώ ότι θα με βοηθούσε πολύ μέσα 

στη τάξη αλλά και νέες παιδαγωγικές μεθόδους που να είναι εφαρμόσιμες στην τάξη 
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μου, σε σχέση με τα μέσα που διαθέτω και φυσικά να είναι κατανοητές και από τους 

μαθητές μου.  

Ερευνήτρια 

Ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες αυτές τα επιμορφωτικά προγράμματα που 

παρακολουθήσατε; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι σε μεγάλο βαθμό, αλλά η έλλειψη χρόνου καθημερινά, το γεγονός ότι οι τάξεις 

έχουν μεγάλο αριθμό μαθητών και η πίεση να ολοκληρωθεί η ύλη, δυσκολεύουν τα 

πράγματα, θα έλεγα.  

Ερευνήτρια 

Άρα, θεωρείτε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επιτυγχάνει τη σύνδεση θεωρίας 

και πράξης; 

Εκπαιδευτικός 

Πολλά πράγματα που παρακολούθησα κατά καιρούς στις επιμορφώσεις τα εφάρμοσα 

και μέσα στην τάξη και είδα αποτέλεσμα. Αλλά, όπως σας είπα, υπάρχουν και κάποιες 

αντικειμενικές δυσκολίες που δεν μπορούμε να τις παραβλέψουμε και δυσκολεύουν 

την ολοκληρωτική εφαρμογή τους. Ίσως, γίνεται εν μέρει.  

Ερευνήτρια 

Πιστεύετε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα σχεδιάζονται με βάση τις εκπαιδευτικές 

σας ανάγκες; 

Εκπαιδευτικός 

Σε αρκετές περιπτώσεις νομίζω ότι αγνοούν πρακτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

οι εκπαιδευτικοί. Για να μπορέσουν να έχουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα χρειάζεται 

να αντιμετωπιστούν εκπαιδευτικά προβλήματα τεχνικής και πρακτικής φύσης, όπως η 

απουσία ηλεκτρονικού εξοπλισμού το μέγεθος των τάξεων. Καταλάβατε; 

Ερευνήτρια 

Ναι είστε σαφής στην τοποθέτησή σας. Στην καθημερινότητά σας ως εκπαιδευτικός 

αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα 
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Εκπαιδευτικός 

Ναι, αντιμετωπίζω κάποια θέματα. Πρακτικής φύσεως θα έλεγα. Για μένα ο μεγάλος 

αριθμός των παιδιών σε συνδυασμό με τις μικρές σε χωρητικότητα τάξεις αλλά και η 

πίεση της διδακτέας ύλης δημιουργεί κάποια προβλήματα. Επίσης θα έλεγα ότι οι 

μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με τις καινούριες παιδαγωγικές μεθόδους, κι αυτό 

δυσκολεύει την προσπάθειά μας. Θα μπορούσα να αναφέρω βέβαια εδώ και ότι η 

έλλειψη ενδιαφέροντος για τις ανθρωπιστικές σπουδές γενικότερα δυσκολεύει την 

καθημερινότητα στην τάξη.  

Ερευνήτρια 

Πώς θα ιεραρχούσατε τις δυσκολίες αυτές; 

Εκπαιδευτικός 

Η έλλειψη ενδιαφέροντος και ο μεγάλος αριθμός παιδιών σε κάθε αίθουσα είναι οι 

κυριότερες δυσκολίες, η πίεση της ύλης και η μη εξοικείωση των μαθητών με τις 

παιδαγωγικές μεθόδους ακολουθούν θα έλεγα. 

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολουθήσατε στο παρελθόν 

βελτίωσαν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου σας ως εκπαιδευτικό;  

Εκπαιδευτικός 

Σε ένα βαθμό με επηρέασαν τη διδακτική πράξη. Τα εφάρμοσα, είδα κάποια 

ενθαρρυντικά αποτελέσματα, θα έλεγα, για να συνεχίσω, είχε ανταπόκριση και στα 

παιδιά. 

Ερευνήτρια 

Βελτίωσαν την ψυχολογία σας ως εκπαιδευτικό; 

Εκπαιδευτικός 

Όταν νιώθεις ότι η διδασκαλία σου έχει ανταπόκριση σαφώς ενισχύεται και η 

ψυχολογία σου. Οπότε η συνεισφορά της επιμόρφωσης και σε αυτό το κομμάτι 

αποτιμάται θετικά. 

Ερευνήτρια 
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Στη σχολική τάξη εφαρμόζετε κάποιες από τις μεθόδους και τα εργαλεία των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι βέβαια. Αξιοποίησα την τεχνολογία σε συνδυασμό με φύλλα εργασίας και όχι  ως 

έτοιμο υλικό αλλά ως αφορμή για εργασία και έρευνα. Μου αρέσει πολύ το θεατρικό 

παιχνίδι το οποίο ενσωμάτωσα στη διδασκαλία, αλλά και η δραματοποίηση σε 

ορισμένες περιπτώσεις η οποία άρεσε πολύ και στα παιδιά. 

Ερευνήτρια 

Η εφαρμογή αυτών των στοιχείων ήταν παροδική ή παγιώθηκε στην καθημερινή 

σχολική πράξη;  

Εκπαιδευτικός 

Παγιώθηκαν σταδιακά. Αρχικά όχι τόσο συχνά. Χρειάζεται να εξοικειωθεί και ο 

εκπαιδευτικός με όλα αυτά. Θέλει σίγουρα χρόνο. Σιγά-σιγά όμως αντιλαμβάνεσαι ότι 

βοηθάει και σένα και τους μαθητές και τώρα πια μπορώ να πω ότι παγιώθηκε. 

Ερευνήτρια 

Είστε ικανοποιημένη γενικά από την ποσότητα και την ποιότητα των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που παρακολουθήσατε; 

Εκπαιδευτικός 

Θα ήθελα σίγουρα να γίνονται περισσότερα επιμορφωτικά προγράμματα. Όσον αφορά 

την ποιότητα αρκετά ικανοποιημένη θα έλεγα, αλλά πάντα υπάρχει η δυνατότητα 

βελτίωσης!  

Ερευνήτρια 

Ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να προσφέρουν τα επιμορφωτικά προγράμματα 

που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς; 

Εκπαιδευτικός 

Πιο σημαντικό είναι να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να επιλύουν θέματα πρακτικής 

φύσης, θέματα διαχείρισης της τάξης. Σίγουρα και οι νέες παιδαγωγικές μέθοδοι είναι 
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πολύ σημαντικές, όπως και η ενημέρωση  για τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα. Πριν  

εφαρμοστούν σαφώς στην πράξη.  

Ερευνήτρια 

Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα θέλατε να αναπτυχθούν κατά την 

εφαρμογή ενός επιμορφωτικού προγράμματος; 

Εκπαιδευτικός 

Προσωπικά, με ενδιαφέρουν τα θέματα διαχείρισης σχολικής τάξης αλλά και θέματα 

ειδικής αγωγής.  

Ερευνήτρια 

Ποια είναι τα κίνητρα για να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Η προσωπική βελτίωση για μένα είναι ουσιαστική και αυτό θα αποτελούσε σημαντικό 

κίνητρο. 

Ερευνήτρια 

Αντίθετα τι θα ήταν αυτό που θα σας απέτρεπε από το να παρακολουθήσετε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Η πολύωρη παρακολούθηση σίγουρα θα με απέτρεπε όπως και η αδιάφορη θεματική. 

Δε θα παρακολουθούσα κάτι που δε θα με ενδιέφερε είτε για την προσωπική μου 

εξέλιξη είτε για να το εφαρμόσω μέσα στην τάξη. Η έλλειψη οργάνωσης επίσης θα 

αποτελούσε παράγοντα που θα με αποθάρρυνε.  

Ερευνήτρια 

Σας ευχαριστώ πολύ. Αν υπάρχει κάτι που δεν κάλυψαν οι ερωτήσεις μου θα το άκουγα 

πολύ ευχαρίστως.  

Εκπαιδευτικός 

Εγώ ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 8 Κωδικός: Ε8  

Φύλο: Άντρας  

Ηλικία: 49 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος 

Έτη υπηρεσίας: 21 

Ειδικότητα: Μαθηματικός  

Άλλες σπουδές: Μεταπτυχιακές σπουδές  

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 

Ερευνήτρια 

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι πολύτιμη για αυτό εκ των προτέρων σας ευχαριστώ 

πολύ για το χρόνο που αφιερώνετε για αυτή. Θα ήθελα να μου πείτε πότε ήταν η 

τελευταία φορά που παρακολουθήσατε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Εκπαιδευτικός 

Τον περασμένο Οκτώβριο παρακολούθησα μια επιμόρφωση πάνω στο γνωστικό μου 

αντικείμενο. 

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση είναι αναγκαία για τους εκπαιδευτικούς σήμερα;  

Εκπαιδευτικός 

Απολύτως αναγκαία την θεωρώ την επιμόρφωση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι δε θα 

υπήρχε σχεδιασμός πάνω στο θέμα της επιμόρφωσης σε επίσημο επίπεδο. Όλοι οι 

εκπαιδευτικοί ανεξάρτητα από την ειδικότητα, άλλοι λιγότερο άλλοι περισσότερο 

χρειαζόμαστε την επιμόρφωση για πολλούς λόγους, υποστήριξη, γνώσεις, ενίσχυση, 

να λύσουμε απορίες, να πάρουμε απαντήσεις, να δούμε και πώς σκέφτονται οι άλλοι 

συνάδερφοι. 

Ερευνήτρια 

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας όταν παίρνετε μέρος σε μια επιμόρφωση; 
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Εκπαιδευτικός 

Η περαιτέρω βελτίωση μου σίγουρα. Εννοώ ότι δεν μπορείς να αρκεστείς σε όσα 

γνωρίζεις από το Πανεπιστήμιο. Οι πανεπιστημιακές γνώσεις είναι ένα ισχυρό εφόδιο, 

αλλά στην πορεία της εκπαιδευτικής σου ζωής συνειδητοποιείς ότι χρειάζονται και 

άλλα πράγματα. Αυτά περιμένεις να τα αποκτήσεις και από την επιμορφωτική 

διαδικασία σε όλη την διάρκεια της εκπαιδευτικής μας πορείας. Σίγουρα περιμένω να 

αξιοποιήσω αυτά που θα μάθω, τις γνώσεις που θα αποκτήσω με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο 

Ερευνήτρια 

Ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες αυτές τα επιμορφωτικά προγράμματα που 

παρακολουθήσατε 

Εκπαιδευτικός 

Σε ικανοποιητικό βαθμό θα έλεγα ότι ανταποκρίθηκαν. Πήρα πράγματα σε σχέση με 

αυτά που περίμενα σίγουρα. Η ικανοποίηση δεν είναι βέβαια καθολική, αλλά σε μεγάλο 

βαθμό θα έλεγα πως ναι. 

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επιτυγχάνει τη σύνδεση θεωρίας και 

πράξης; 

Εκπαιδευτικός 

Σε πολλές περιπτώσεις, ναι, αλλά όχι πάντα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που μένουν σε 

επίπεδο θεωρητικό αυτά που παρουσιάζονται. Βέβαια, θέλει προσπάθεια από όλες τις 

μεριές, και από τους εκπαιδευτικούς, και από τα ανώτερα στελέχη της εκπαίδευσης να 

έρθουν σε επαφή με τον απλό εκπαιδευτικό, να δουν τις ανάγκες του, να τον ακούσουν. 

Να αντιληφθούμε και εμείς οι ίδιοι καλύτερα τις ανάγκες των μαθητών μας, τα 

προβλήματά τους, τι διαφορετικό θα ήθελαν από εμάς. Μετά, νομίζω ότι, αν όλα αυτά 

συνδυαστούν αρμονικά, θα φτάσουμε σε καλύτερα αποτελέσματα. 

Ερευνήτρια 

Άρα, στο ερώτημα αν λαμβάνονται υπόψη οι εκπαιδευτικές ανάγκες κατά το σχεδιασμό 

των επιμορφωτικών προγραμμάτων, τι θα απαντούσατε; 
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Εκπαιδευτικός 

Ας πούμε ότι σε ικανοποιητικό βαθμό οι ανάγκες μας, εντάξει, αναγνωρίζονται και 

σχεδιάζονται προγράμματα με βάση αυτά που χρειαζόμαστε. Αλλά θέλει μεγαλύτερη 

προσπάθεια και οργάνωση από όλες τις πλευρές όπως είπα. 

Ερευνήτρια 

Για να περάσουμε σε πιο πρακτικά ζητήματα, αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην 

καθημερινότητά σας στο σχολείο; 

Εκπαιδευτικός 

Θα έλεγα πως δεν αντιμετωπίζω ιδιαίτερα προβλήματα. 

Ερευνήτρια 

Σε αυτό συνέβαλαν τα επιμορφωτικά προγράμματα; Βελτίωσαν την ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του έργου σας;  

Εκπαιδευτικός 

Σίγουρα συνέβαλαν και τα επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά παίζει ρόλο και η 

προσωπική δουλειά. Ας μην το παραβλέπουμε. Είναι και η εμπειρία των ετών που 

βοηθάει. Μετά από τόσα χρόνια, τόσους μαθητές, ξέρεις πια να χειρίζεσαι πράγματα 

και προβλήματα. 

Ερευνήτρια 

Το ίδιο συμβαίνει και στον ψυχολογικό τομέα; Εδώ η επιμόρφωση παίζει κάποιο ρόλο 

Εκπαιδευτικός 

Ναι ασφαλώς, ενισχύουν την ψυχολογία μας σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Στηρίζουν τον 

εκπαιδευτικό, κυρίως τον νέο εκπαιδευτικό, και λύνουν κάποια προβλήματά του. Και 

η προσωπικότητα του κάθε ατόμου είναι διαφορετική. Άλλος θέλει περισσότερο 

στήριγμα, άλλος λιγότερο. Βοηθάνε όμως και στην κατεύθυνση αυτή. 

Ερευνήτρια 

Εφαρμόσατε στη σχολική πράξη κάποια από τα στοιχεία (πρακτικές, μεθόδους, 

εργαλεία) των επιμορφωτικών προγραμμάτων; 
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Εκπαιδευτικός 

Χρησιμοποίησα αρκετά το διαδραστικό πίνακα και εκπαιδευτικές εφαρμογές του, ας 

πούμε το πρόγραμμα GeoGebra. Για τη χρήση τους επιμορφώθηκα σε επιμορφωτικά 

προγράμματα. Δίνει αρκετές δυνατότητες αυτό το πρόγραμμα σε εμάς. 

Ερευνήτρια 

Η εφαρμογή αυτών των στοιχείων ήταν παροδική ή παγιώθηκε στην καθημερινή 

σχολική πράξη;  

Εκπαιδευτικός 

Σχεδόν παγιώθηκε θα έλεγα, γιατί τα εφαρμόζω κάθε εβδομάδα στο μάθημά μου και 

νιώθω ότι με βοηθούν ιδιαίτερα και κάνουν πιο εύκολη τη διδασκαλία αλλά και την 

κατανόηση, νομίζω. Αρέσει και στα παιδιά πολύ. Και η εικόνα βοηθάει εδώ τη σκέψη 

και την αντίληψή τους.  

Ερευνήτρια 

Σας ικανοποιεί η ποσότητα και η ποιότητα των προγραμμάτων που παρακολουθήσατε 

ως τώρα; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι και από τα δυο ικανοποιημένος είμαι.  

Ερευνήτρια 

Ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να προσφέρουν τα επιμορφωτικά προγράμματα 

που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς; 

Εκπαιδευτικός 

Είναι σημαντικό να γίνεται σύνδεση της θεωρίας με την πράξη αυτό νομίζω χρειάζεται 

ο εκπαιδευτικός κυρίως σήμερα. Πρέπει να είναι ενήμερος για τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών επίσης. Είναι χρήσιμο εργαλείο μέσα στην τάξη. 

Ερευνήτρια 

Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα θέλατε να αναπτυχθούν κατά την 

εφαρμογή ενός επιμορφωτικού προγράμματος; 
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Εκπαιδευτικός 

Οτιδήποτε έχει σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης των μαθηματικών θα 

με ενδιέφερε σίγουρα. Και η σύνδεση των μαθηματικών με την τεχνολογία επίσης θα 

ήταν κάτι που θα παρακολουθούσα με ενδιαφέρον. Το έχω κάνει άλλωστε και στο 

παρελθόν. 

Ερευνήτρια 

Ποια θα λέγατε ότι είναι τα κίνητρα για να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό 

πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Αυτό παίζει το σημαντικότερο 

ρόλο για μένα. Τουλάχιστον τη δεδομένη στιγμή. Αργότερα μπορεί και κάτι άλλο.  

Ερευνήτρια 

Ποιοι παράγοντες θα ήταν αποτρεπτικοί για τη συμμετοχή σας σε ένα επιμορφωτικό 

πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Εισηγήσεις χωρίς πρακτική εφαρμογή είναι αυτό που θα με αποθάρρυνε νομίζω 

περισσότερο. Το να ακούσω για άλλη μια φορά κάτι που δύσκολα θα το έκανε κανείς 

πράξη μέσα στην τάξη. Οπότε αυτό θα με έκανε διστακτικό στο να παρακολουθήσω. 

Ερευνήτρια 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. Αν υπάρχει κάτι που δεν κάλυψαν οι ερωτήσεις 

μπορείτε να μου το πείτε.  

Εκπαιδευτικός 

Όχι. Ευχαριστώ και εγώ. Ελπίζω να βοήθησα.  

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 9 Κωδικός: Ε9  

Φύλο:  Γυναίκα   

Ηλικία: 45 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη 

Έτη υπηρεσίας: 19 
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Ειδικότητα: Πληροφορικής 

Άλλες σπουδές: Μεταπτυχιακές σπουδές  

                           Δεύτερο πτυχίο  

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 

Ερευνήτρια 

Ευχαριστώ που αφιερώνετε χρόνο για την παρούσα συνέντευξη. Θα ήθελα να ρωτήσω 

πότε ήταν η τελευταία φορά που παρακολουθήσατε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα;  

Εκπαιδευτικός 

Πριν από περίπου ένα χρόνο. Γενικά όμως, παρακολουθώ συχνά επιμορφωτικά 

προγράμματα. Όταν μπορώ, τα παρακολουθώ. 

Ερευνήτρια 

Άρα, θεωρείτε ότι είναι αναγκαία τα επιμορφωτικά προγράμματα; 

Εκπαιδευτικός 

Σίγουρα αναγκαία και χρήσιμα σε πολλές περιπτώσεις. Προσπαθώ να διατηρώ επαφή 

με τις εξελίξεις και πιστεύω ότι η επιμόρφωση, όποια μορφή και αν έχει θα μπορούσε 

να με βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή. 

Ερευνήτρια 

Με ποιες προσδοκίες συμμετέχετε στα επιμορφωτικά προγράμματα; 

Εκπαιδευτικός 

Περιμένω να ενημερωθώ για οτιδήποτε καινούριο στο χώρο της εκπαίδευσης, είτε έχει 

σχέση με νέες μεθόδους, εργαλεία ή το αντικείμενό μου. Περιμένω σίγουρα αυτά που 

θα ακούσω να μπορώ να τα εφαρμόσω και μέσα στην τάξη.  

Ερευνήτρια 

Ό,τι έχετε παρακολουθήσει ως τώρα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας 

Εκπαιδευτικός 

Αρκετά θα έλεγα, αλλά όχι σε απόλυτο βαθμό. Λίγα προγράμματα είπα ότι πράγματι 

άξιζε να τα παρακολουθήσω γιατί έχουν πρακτικό αντίκρισμα.  
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Ερευνήτρια 

Άρα θεωρείτε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επιτυγχάνει τη σύνδεση θεωρίας 

και πράξης; 

Εκπαιδευτικός 

Μόνο σε κάποιες περιπτώσεις. Δε συμβαίνει πάντα νομίζω.  

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε ότι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη όταν σχεδιάζονται τα 

επιμορφωτικά προγράμματα; 

Εκπαιδευτικός 

Εκ του αποτελέσματος κρίνοντας, νομίζω ότι αυτό συμβαίνει μόνο σε ορισμένες 

περιπτώσεις και όχι πάντα. Γιατί αν συνέβαινε κάτι τέτοιο τότε όλοι θα ήταν 

ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα της επιμόρφωσης.  

Ερευνήτρια 

Μάλιστα, και για να περάσω σε πιο πρακτικά θέματα, αντιμετωπίζετε δυσκολίες γενικά 

στην τάξη; 

Εκπαιδευτικός 

Για μένα ο χρόνος που δε φτάνει για να καλυφθεί η ύλη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. 

Γιατί η πίεση αυτή λειτουργεί αποθαρρυντικά για την εφαρμογή και άλλων πραγμάτων 

μέσα στην τάξη, όπως να ασχοληθώ με τις νέες τεχνολογίες και με τα εργαλεία και τις 

δυνατότητές που παρέχει αυτή. Σίγουρα και προβλήματα σε σχέση με τη διαχείριση 

της τάξης με απασχολούν κι αυτά ως ένα βαθμό. 

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολουθήσατε στο παρελθόν 

βελτίωσαν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου σας ως εκπαιδευτικό; 

Εκπαιδευτικός 

Σίγουρα βοηθούν πολύ, αλλά και πάλι θέλει πολύ χρόνο για να μπορέσουν να γίνουν 

μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Και όταν έχεις και την πίεση της ύλης αυτό 

γίνεται δυσκολότερο πιστεύω. 
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Ερευνήτρια 

Βελτίωσαν την ψυχολογία σας ως εκπαιδευτικό; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι βελτίωσαν αρκετά την ψυχολογία μου, προσφέρουν μια βοήθεια και νιώθεις πιο 

σίγουρος, όταν εφαρμόζεις κάτι νέο και καινοτόμο.  

Ερευνήτρια 

Εφαρμόσατε στη σχολική πράξη κάποια από τα στοιχεία (πρακτικές, μεθόδους, 

εργαλεία) των επιμορφωτικών προγραμμάτων; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι χρησιμοποιώ αρκετά από τα εργαλεία που μου παρέχουν οι νέες τεχνολογίες. Είναι 

και το αντικείμενό μου, οπότε με διευκολύνει αρκετά στην πράξη, μέσα στη σχολική 

αίθουσα. 

Ερευνήτρια 

Τα χρησιμοποιείτε σε μόνιμη βάση; 

Εκπαιδευτικός 

Προσπαθώ να τα αξιοποιώ σε καθημερινή βάση, αλλά γενικά θέλει καλή προετοιμασία 

του εκπαιδευτικού, χρόνο πολύ και κόπο. Απλά πιστεύω ότι αξίζει η προσπάθεια αυτή. 

Όταν γίνεται σωστά φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα. 

Ερευνήτρια 

Η ποσότητα και η ποιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων σας ικανοποίει; 

Εκπαιδευτικός 

Γενικά γίνονται αρκετά προγράμματα επιμόρφωσης θεωρώ. Αν υπάρχει χρόνος, 

ευκαιρίες για επιμόρφωση υπάρχουν αρκετές και με διάφορες μορφές. Ως προς την 

ποιότητα θα έλεγα ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένη.  

Ερευνήτρια 

Ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να προσφέρουν τα επιμορφωτικά προγράμματα 

που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς; 
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Εκπαιδευτικός 

Γνώσεις πάνω στο αντικείμενό μου. Η επιστήμη μου συνεχώς εξελίσσεται οπότε θέλω 

να παρακολουθώ αυτές τις εξελίξεις σε σχέση πάντα με το σχολείο. Οτιδήποτε επίσης 

θα με βοηθούσε να αντιμετωπίζω ζητήματα διαχείρισης της σχολικής τάξης.  

Ερευνήτρια 

Ως προς τη θεματική των επιμορφωτικών προγραμμάτων τι θα θέλατε να 

περιλαμβάνουν; 

Εκπαιδευτικός 

Νομίζω αυτά που είπα και πριν, δηλαδή θέματα σχετικά με το αντικείμενό μου.  

Ερευνήτρια 

Τι θα σας έκανε να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα και τι θα σας 

απέτρεπε από το να το παρακολουθήσετε ; 

Εκπαιδευτικός 

Προγράμματα που θα με βοηθούσαν να διαφοροποιηθώ στη διδασκαλία μου, ώστε να 

γίνει πιο αποτελεσματική νομίζω ότι θα με παρακινούσαν να τα παρακολουθήσω. Να 

ξεφύγω από την παραδοσιακή διδασκαλία δηλαδή. Νομίζω πως ναι είναι αυτό που θα 

αποτελούσε το βασικό κριτήριο. Και φυσικά το πόσο εφαρμόζονται τα όσα θα  

παρακολουθήσω στην πράξη. Δε με ενδιαφέρει μία επιμόρφωση που μένει σε 

θεωρητικό επίπεδο. Και είναι πολλές αυτές που μένουν σε αυτό το επίπεδο. Εννοείται 

ότι δε θα παρακολουθούσα ένα πρόγραμμα που θα είχε υψηλό κόστος ή πολλές ώρες 

παρακολούθησης. Αυτά. 

Ερευνήτρια 

Υπάρχει κάποιο θέμα που δεν κάλυψαν οι παραπάνω ερωτήσεις και θα θέλατε να 

αναφέρετε; 

Εκπαιδευτικός 

Νομίζω πως όχι. Καλή συνέχεια.  
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ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 10 Κωδικός: Ε10 

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία: 47 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος  

Έτη υπηρεσίας: 12 

Ειδικότητα: Φιλόλογος  

Άλλες σπουδές: Τρίμηνη επιμόρφωση 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 

Ερευνήτρια 

Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια σας στην έρευνά μου. Πρώτα από όλα θα ήθελα 

να μου πείτε πότε παρακολουθήσατε για τελευταία φορά κάποιο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα;  

Εκπαιδευτικός  

Φέτος παρακολούθησα μια επιμόρφωση για την αξιολόγηση των φιλολογικών 

μαθημάτων.  

Ερευνήτρια 

Πόσο αναγκαία θεωρείτε την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών; 

Εκπαιδευτικός  

Είναι χρήσιμα πιστεύω, γιατί ο εκπαιδευτικός γνωρίζει νέες προτάσεις και είναι σε 

πνευματική εγρήγορση. Το χρειαζόμαστε κι αυτό ξέρετε κάποιες φορές.  

Ερευνήτρια 

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός  

Περιμένω πρώτα από όλα να είναι ενδιαφέρον και οι γνώσεις που παρέχει να 

εφαρμόζονται στην τάξη. Να μη μένουν μόνο σε επίπεδο θεωρητικό. Να με στηρίζει 

δηλαδή στο εκπαιδευτικό μου έργο.  

Ερευνήτρια 
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Ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες αυτές τα επιμορφωτικά προγράμματα που 

παρακολουθήσατε; 

Εκπαιδευτικός  

Κάποια ναι, άλλα λιγότερο. Δεν κάλυψαν τις προσδοκίες μου σε απόλυτο βαθμό 

σίγουρα. Εξαρτάται κάθε φορά το επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επιτυγχάνει τη σύνδεση θεωρίας και 

πράξη; 

Εκπαιδευτικός  

Αρκετά πιστεύω. Βέβαια εξαρτάται και από τον εκπαιδευτικό τον ίδιο τι θα μπορέσει 

να εφαρμόσει μέσα στην τάξη, πώς θα μπορέσει να το προσαρμόσει στις απαιτήσεις 

και στο επίπεδο των μαθητών του. Γίνεται δηλαδή μια προσπάθεια από τους φορείς της 

επιμόρφωσης, αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται και η προσωπική παρέμβαση και 

δουλειά του εκπαιδευτικού για να μπορέσει να συνδέσει αυτή τη γνώση που του δίνεται 

σε θεωρητικό επίπεδο στην πράξη.  

Ερευνήτρια 

Ήταν σαφής η τοποθέτησή σας. Συνεπώς θεωρείτε ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες 

λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων; 

Εκπαιδευτικός  

Μερικά ναι, άλλα είναι θεωρητικά πολύ και έχεις την εντύπωση ότι οι προτάσεις τους 

αναφέρονται σε ιδανικές τάξεις. Και με άλλους συναδέλφους που συζητώ 

αναρωτιόμαστε πού απευθύνονται αυτά που λέγονται στα επιμορφωτικά προγράμματα. 

Σου δίνουν την εντύπωση ορισμένες φορές ότι δεν έχουν μπει σε σχολική αίθουσα 

αυτοί που τα σχεδιάζουν. 

Ερευνήτρια 

Καθημερινά αντιμετωπίζετε δυσκολίες στο μάθημα; 

Εκπαιδευτικός 
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Η αδιαφορία κάποιων μαθητών είναι ένα πρόβλημα που το βλέπω πολύ τα τελευταία 

χρόνια. Αυτό με δυσκολεύει αρκετά θα έλεγα. Η έλλειψη ενδιαφέροντος από την 

πλευρά τους είναι απογοητευτική και σε αποθαρρύνει και ως εκπαιδευτικό. Σίγουρα ο 

ελλιπής έως ανύπαρκτος σχολικός εξοπλισμός και η απουσία υλικοτεχνικής υποδομής 

σε αποθαρρύνει επίσης από πολλά πράγματα ή κάνει δύσκολη την προσπάθειά σου.  

Ερευνήτρια 

Θα τις ιεραρχούσατε τις δυσκολίες αυτές με τη σειρά που τις αναφέρατε;  

Εκπαιδευτικός 

Νομίζω πως ναι.  

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολουθήσατε στο παρελθόν 

βελτίωσαν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου σας ως εκπαιδευτικό; 

Εκπαιδευτικός 

Σίγουρα ως ένα βαθμό συντελούν στην αναβάθμιση της ποιότητας της διδασκαλίας και 

σίγουρα την κάνουν πιο αποτελεσματική. Αλλά και πάλι εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες και κυρίως από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Πώς θα καταφέρει να 

προσαρμόσει αυτή τη γνώση. 

Ερευνήτρια 

Την ψυχολογία σας την ενίσχυσαν; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι, σου δίνουν κάποια ενίσχυση και στον ψυχολογικό τομέα. Είπα και στην αρχή ότι 

σε ανανεώνουν, διατηρείς μια εγρήγορση πνευματική, δε βαλτώνεις. 

Ερευνήτρια 

Εφαρμόσατε στη σχολική πράξη κάποια από τα στοιχεία (πρακτικές, μεθόδους, 

εργαλεία) των επιμορφωτικών προγραμμάτων; 
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Εκπαιδευτικός 

Ναι σίγουρα εφάρμοσα και εφαρμόζω την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας και 

δημιουργία συνεργατικών εγγράφων. Επίσης κάποια διδακτικά σενάρια. Πολύ συχνά 

τα εργαλεία που μου παρέχει ο διαδραστικός πίνακας επίσης.  

Ερευνήτρια 

Παγιώθηκαν στη διδασκαλία σας ή τα εφαρμόζετε ευκαιριακά; 

Εκπαιδευτικός 

Τα εφαρμόζω αρκετά συχνά. Σαφώς ο χρόνος δεν είναι πάντα αρκετός και η πίεση για 

να καλυφθεί η διδακτέα ύλη δεν αφήνει πάντα πολλά περιθώρια στον εκπαιδευτικό. Σε 

γενικές γραμμές πάντως ναι τα εφαρμόζω, γιατί με διευκολύνουν και μένα. Έχω δει ότι 

έχουν καλύτερο αποτέλεσμα.   

Ερευνήτρια 

Σας ικανοποιεί η ποσότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων και η ποιότητα τους; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι με ικανοποιεί ο αριθμός τους. Δε θα μπορούσα να παρακολουθώ και συνεχώς 

επιμορφωτικά προγράμματα. Τώρα ως προς την ποιότητα είπα και πριν ότι δεν 

ανταποκρίθηκαν πλήρως σε αυτά που περίμενα.  

Ερευνήτρια 

Ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να προσφέρουν τα επιμορφωτικά προγράμματα 

που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς; 

Εκπαιδευτικός 

Γνώσεις που θα μπορούσε να εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη. Τόσο σε 

γνωστικό αντικείμενο αλλά και σε θέματα τεχνολογίας. Επίσης, να μπορεί να 

αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός θέματα διαχείρισης της σχολικής τάξης, συμπεριφορές 

μαθητών που δυσκολεύουν την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. 

Ερευνήτρια 

Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα θέλατε να αναπτυχθούν κατά την 

εφαρμογή ενός επιμορφωτικού προγράμματος; 
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Εκπαιδευτικός 

Θα με ενδιέφεραν θέματα ψυχολογίας των μαθητών και διδακτικά σενάρια για το 

μάθημά μου.  

Ερευνήτρια 

Τι θα ήταν αυτό που θα σας έκανε να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα 

και από την άλλη τι θα σας απέτρεπε από την παρακολούθησή του; 

Εκπαιδευτικός 

Σίγουρα θα ήταν κίνητρο η μάθηση γενικότερα. Η προσωπική βελτίωση σε γνωστικό 

επίπεδο και σε επίπεδο δεξιοτήτων δηλαδή. Με ενδιαφέρει και η επαφή με άλλους 

συναδέρφους, να δω και να ακούσω τις δικές τους απόψεις, να ανταλλάξουμε απόψεις 

πάνω σε κοινά προβλήματα.  

Ερευνήτρια 

Καταλαβαίνω τα κίνητρά σας, υπάρχει ωστόσο κάτι που θα σας εμπόδιζε να 

παρακολουθήσετε; 

Εκπαιδευτικός 

Αν ένα πρόγραμμα διαρκούσε πολύ σίγουρα αυτό θα με απέτρεπε από το να το 

παρακολουθήσω. Νομίζω ότι και ο τόπος διεξαγωγής σίγουρα παίζει ρόλο. Όσο πιο 

κοντά τόσο το καλύτερο, το παρακολουθείς πιο εύκολα, δεν σκέφτεσαι το κόστος της 

απόστασης ή το χρόνο που θα χρειαστεί να ξοδέψεις. Με ενοχλεί πολύ όμως και το να 

παρακολουθώ προτάσεις που τις θεωρώ ουτοπικές. Θέλω αυτό που θα παρακολουθήσω 

να μπορώ σε μεγάλο βαθμό να το εφαρμόσω στην τάξη μου.  

Ερευνήτρια 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας και τη διάθεσή σας να απαντήσετε στις 

ερωτήσεις. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 11 Κωδικός: Ε11 

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία: 42 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος  

Έτη υπηρεσίας: 16 
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Ειδικότητα: Φιλόλογος  

Άλλες σπουδές: Μεταπτυχιακές σπουδές  

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 

 

Ερευνήτρια 

Ευχαριστώ που αφιερώνετε χρόνο για την παρούσα συνέντευξη. Θα ήθελα αν ρωτήσω 

πότε ήταν η τελευταία φορά που παρακολουθήσατε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα;  

Εκπαιδευτικός 

Έχω καιρό να παρακολουθήσω κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Τελευταία φορά 

ήταν πριν από τέσσερα χρόνια. Παρακολούθησα επιμόρφωση για τις ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση.  

Ερευνήτρια 

Ανεξάρτητα από το πόσο συχνά παρακολουθείτε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα, 

θεωρείτε ότι είναι αναγκαία η πραγματοποίησή τους; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές είναι αναγκαία. Είναι απαραίτητα όλα αυτά  για να 

μπορούμε να ενημερωνόμαστε και να προσαρμοζόμαστε στις εκπαιδευτικές αλλαγές 

που είναι πολλές τα τελευταία χρόνια. 

Ερευνήτρια 

Τι είναι αυτό που περιμένετε από ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα γενικά; 

Εκπαιδευτικός 

Θα πω πάλι ότι περιμένω να ενημερωθώ και σε επίπεδο θεωρίας, αλλά και σε πιο 

πρακτικά ζητήματα κυρίως. Αυτό νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο. Να μπορώ στην 

πράξη να ανταπεξέλθω σε δυσκολίες και προβλήματα που θα προκύπτουν κάθε φορά 

μέσα στο σχολικό περιβάλλον, όχι μόνο μέσα στην τάξη. 

Ερευνήτρια 
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Ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες αυτές τα επιμορφωτικά προγράμματα που 

παρακολουθήσατε; 

Εκπαιδευτικός 

Τα προγράμματα που παρακολούθησα περιείχαν αρκετή θεωρία και καλές προτάσεις 

για υλοποίηση στην τάξη οι οποίες όμως τελικά δεν ανταποκρίνονταν στην 

εκπαιδευτική πραγματικότητα. Στην πράξη τα πράγματα δυσκολεύουν. Για αυτό θα 

έλεγα ότι δεν έμεινα ικανοποιημένος. 

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση επιτυγχάνει τη σύνδεση θεωρίας και πράξης; 

Εκπαιδευτικός 

Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το πρόβλημα των επιμορφώσεων, προτείνουν δηλαδή 

πράγματα που μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσα σε ένα εξιδανικευμένο περιβάλλον 

που δεν υφίσταται στην καθημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα. Για παράδειγμα, η 

χρήση των ΤΠΕ προϋποθέτει τις περισσότερες φορές τη χρησιμοποίηση της αίθουσας 

πληροφορικής που για πρακτικούς λόγους δεν είναι διαθέσιμη ή ο χρόνος που 

χρειάζεσαι για να εφαρμόσεις την ομαδοσυνεργατική μέθοδο είναι περισσότερος από 

αυτόν που προβλέπουν τα προτεινόμενα διδακτικά σενάρια. Άρα, δύσκολα μπορεί να 

επιτευχθεί  ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης.  

Ερευνήτρια 

Πιστεύετε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα σχεδιάζονται με βάση τις εκπαιδευτικές 

σας ανάγκες; 

Εκπαιδευτικός 

Προφανώς αυτός είναι ο στόχος, δηλαδή να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Αυτός είναι ο προσανατολισμός και η πρόθεση όσων τα οργανώνουν. Όμως πιστεύω 

ότι αυτό τελικά δεν επιτυγχάνεται. Ίσως αυτό να οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο 

γεγονός ότι ο σχεδιασμός γίνεται από πανεπιστημιακούς που δεν έχουν περάσει μέσα 

από την τάξη και δεν έχουν πλήρη αντίληψη της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Μάλλον εκεί έγκειται το πρόβλημα.  

Ερευνήτρια 
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Αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην καθημερινή σχολική πράξη; 

Εκπαιδευτικός 

Αντιμετωπίζω σίγουρα. Πολλά προβλήματα δημιουργούνται από τον αυξανόμενο 

αριθμό μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο πια. Τα παιδιά 

αυτά έχουν τις δικές τους μαθησιακές ιδιαιτερότητες και χρειάζεται διαφορετικός 

τρόπος προσέγγισης της ύλης. Αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα για το ρυθμό που 

θα ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός αλλά και τον τρόπο προσέγγισης. Επίσης, κάποιες 

φορές προκύπτουν προβλήματα με τους υπολογιστές ή με τη σύνδεση με το διαδίκτυο, 

τεχνικής φύσεως θέματα που ανατρέπουν το σχεδιασμό του μαθήματος. Μια καινούρια 

δυσκολία που έχει προκύψει σχετίζεται με την προσπάθεια να κρατήσουμε το 

ενδιαφέρον των παιδιών σε μαθήματα που δεν έχουν εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς. 

Έχω παρατηρήσει ότι τα παιδιά έχουν μειώσει αρκετά το χρόνο που αφιερώνουν στο 

σπίτι για να διαβάσουν. Οπότε πρέπει να τους περάσεις όσο περισσότερα πράγματα 

μπορείς μέσα στην τάξη. Αυτό αυξάνει το βαθμό δυσκολίας για τον εκπαιδευτικό.  

Ερευνήτρια 

Πώς θα ιεραρχούσατε τις δυσκολίες αυτές; 

Εκπαιδευτικός 

Θα τοποθετούσα πρώτα τις μαθησιακές δυσκολίες, στη συνέχεια τα τεχνικά 

προβλήματα της υλικοτεχνικής υποδομής, τον περιορισμένο χρόνο μελέτης στο σπίτι 

και τέλος τα προβλήματα με τα μαθήματα που δεν έχουν εξετάσεις στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς. 

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολουθήσατε στο παρελθόν 

βελτίωσαν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου σας ως εκπαιδευτικό; 

Εκπαιδευτικός 

Σε μικρό βαθμό θα έλεγα, γιατί στην πράξη δεν ήταν εύκολη η εφαρμογή τους όπως 

σας είπα εξαιτίας πολλών δυσκολιών ή δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Άλλα 

περιμένεις και το τελικό αποτέλεσμα είναι διαφορετικό. 

Ερευνήτρια 
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Βελτίωσαν την ψυχολογία σας ως εκπαιδευτικό; 

Εκπαιδευτικός 

Εν μέρει ναι, γιατί σου δίνουν αυτοπεποίθηση και ανανεώνουν τη καθημερινότητά σου 

στο σχολείο, βλέπεις τη δεκτικότητα των μαθητών σε κάτι καινούριο, αλλά όταν κάνεις 

μια συνολική αποτίμηση πολλές φορές καταλήγεις στο συμπέρασμα ότι κερδίζει το 

μάθημα και τα παιδιά κάποια πράγματα, αλλά ταυτόχρονα χάνονται και κάποια άλλα. 

Επομένως αυτό φέρνει την απογοήτευση τελικά. 

Ερευνήτρια 

Εφαρμόσατε στη σχολική πράξη κάποια από τα στοιχεία (πρακτικές, μεθόδους, 

εργαλεία) των επιμορφωτικών προγραμμάτων; 

Εκπαιδευτικός 

Εφάρμοσα την ομαδοσυνεργατική και έκανα χρήση των ΤΠΕ. Όχι κάτι παραπάνω 

Ερευνήτρια 

Η εφαρμογή αυτών των στοιχείων ήταν παροδική ή παγιώθηκε στην καθημερινή 

σχολική πράξη; 

Εκπαιδευτικός 

Ήταν παροδική θα έλεγα, γιατί παρουσιάστηκαν προβλήματα που καθυστερούσαν τη 

ροή του μαθήματος και το τελικό γνωστικό αποτέλεσμα ήταν χαμηλότερο ποιοτικά από 

αυτό που περίμενα. 

Ερευνήτρια 

Είστε ικανοποιημένος γενικά από την ποσότητα και την ποιότητα των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που παρακολουθήσατε; 

Εκπαιδευτικός 

Νομίζω ότι θα μπορούσαν να είναι ποιοτικά καλύτερα και να βάζουν ως προτεραιότητα 

τον εκπαιδευτικό και όχι τον επιμορφωτή που πρέπει να παρουσιάσει κάποιο έργο. Έτσι 

νιώθω μερικές φορές.  

Ερευνήτρια 
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Ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να προσφέρουν τα επιμορφωτικά προγράμματα 

που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς; 

Εκπαιδευτικός 

Κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι παράλληλες με την επιστημονική πρόοδο σε κάθε 

αντικείμενο ξεχωριστά, αλλά να συμβαδίζουν και με την τεχνολογική εξέλιξη και την 

κοινωνική κατάσταση π.χ. λόγω της οικονομικής κρίσης τα παιδιά έχουν αρνητικά 

βιώματα, θα ήταν λοιπόν καλό να επιμορφωθούμε στον τρόπο που μπορούμε να 

συμπεριφερθούμε για να τα στηρίξουμε ψυχολογικά. 

Ερευνήτρια 

Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα θέλατε να αναπτυχθούν κατά την 

εφαρμογή ενός επιμορφωτικού προγράμματος; 

Εκπαιδευτικός 

Η διαχείριση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και η εξατομικευμένη διδασκαλία τους 

παραδείγματος χάρη. Τι είδους εργασίες μπορώ να βάλω για το σπίτι ανάλογα με τη 

μαθησιακή δυσκολία που εντοπίζω στο μαθητή.  

Ερευνήτρια 

Ποια είναι τα κίνητρα για να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Να με ενδιαφέρει το θέμα για μένα είναι το βασικότερο. Αυτό σημαίνει ότι θα περιμένω 

τουλάχιστον να πάρω κάποια πράγματα που μπορώ να εφαρμόσω. Εκτός από αυτό δεν 

μπορώ να πω κάτι άλλο. Ίσως και η πιστοποίηση να ήταν ένα ακόμα κίνητρο αλλά όχι 

σημαντικό αυτή τη στιγμή. 

Ερευνήτρια 

Ποιοι παράγοντες θα ήταν αποτρεπτικοί για την συμμετοχή σας σε ένα επιμορφωτικό 

πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 
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Η μακρινή μετακίνηση ή η εξ αποστάσεως παρακολούθηση θα με αποθάρρυναν να 

παρακολουθήσω κάποια επιμόρφωση. Γιατί βασικά η μετακίνηση σημαίνει και έξοδα 

σε πολλές περιπτώσεις. Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση δεν θα με ενδιέφερε επίσης. 

Ερευνήτρια 

Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην έρευνα. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 12 Κωδικός: Ε12 

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία: 51 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος  

Έτη υπηρεσίας: 24 

Ειδικότητα: Φυσικός  

Άλλες σπουδές: Μεταπτυχιακές σπουδές  

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 

 

Ερευνήτρια 

Ευχαριστώ που αφιερώνετε χρόνο για την παρούσα συνέντευξη. Θα ήθελα αν ρωτήσω 

πότε ήταν η τελευταία φορά που παρακολουθήσατε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα.  

Εκπαιδευτικός 

Παρακολούθησα πρόσφατα επιμόρφωση στο Β1 επίπεδο στις ΤΠΕ. 

Ερευνήτρια 

Πόσο αναγκαία θεωρείτε  γενικά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σήμερα; 

Εκπαιδευτικός 

Θεωρώ ότι είναι αναγκαία η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, γιατί 

βελτιωνόμαστε και σε προσωπικό και σε επαγγελματικό επίπεδο. Παίρνουμε πράγματα 

σίγουρα, κερδίζουμε κάτι, έστω κι αν αυτό είναι μικρό.  

Ερευνήτρια 

Ποιες είναι οι προσδοκίες σας από ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 
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Εκπαιδευτικός 

Σίγουρα να υπάρχει καλή οργάνωση και σχεδιασμός και γενικά αυτά που έχει ως στόχο 

το κάθε πρόγραμμα να μπορούν να πραγματοποιηθούν. Να πετυχαίνει τους στόχους 

που θέτει το ίδιο το πρόγραμμα. Να ξέρουμε ποιο είναι το ζητούμενο για να μπορούμε 

να το πετύχουμε. Όχι γενικότητες. 

Ερευνήτρια 

Ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες αυτές τα επιμορφωτικά προγράμματα που 

παρακολουθήσατε; 

Εκπαιδευτικός  

Αρκετά από τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολούθησα ήταν και στοχευμένα 

και ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες μου. Θα έλεγα πως είμαι αρκετά ικανοποιημένος 

από αυτά που έχω παρακολουθήσει. Και είχαν και καλή οργάνωση. Βέβαια. 

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επιτυγχάνει τη σύνδεση θεωρίας και 

πράξης; 

Εκπαιδευτικός 

Εξαρτάται από τους στόχους που θέτει ένα πρόγραμμα. Γενικά όμως η επιμόρφωση 

δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, δηλαδή στις καθημερινές τους 

ανάγκες, ενώ αυτό θα έπρεπε να είναι ο βασικός τους στόχος. Καταλάβατε; Αν δεν το 

πετυχαίνει πάντα να συνδέσει τη θεωρία με την πράξη τι να το κάνεις; 

Ερευνήτρια 

Πιστεύετε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα σχεδιάζονται με βάση τις εκπαιδευτικές 

σας ανάγκες; 

Εκπαιδευτικός 

Δεν μπορώ να το πω ότι συμβαίνει με όλα. Κάποια σίγουρα το πετυχαίνουν όμως. 

Καταλαβαίνεις ότι σχεδιάστηκαν με βάση τις ανάγκες μας. Δε θα το γενικεύσω όμως.  

Ερευνήτρια 
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Αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην καθημερινή σχολική πράξη; Αν ναι πώς θα τις 

ιεραρχούσατε; 

Εκπαιδευτικός 

Κάθε μέρα έχει τις δυσκολίες της. Για μένα το διαφορετικό μαθησιακό επίπεδο 

δυσκολεύει το έργο μου. Οι ανάγκες των μαθητών μέσα σε μια τάξη είναι πολλές και 

διαφορετικές. Δουλεύουμε με διαφορετικές ταχύτητες. Πολλές φορές η 

καθημερινότητα είναι απρόβλεπτη. Η καλή διάθεση και η θέληση βέβαια βοηθούν τις 

καταστάσεις πάντα.  

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολουθήσατε στο παρελθόν 

βελτίωσαν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου σας ως εκπαιδευτικό; 

Εκπαιδευτικός 

Αναμφίβολα βοηθούν, αλλιώς δε θα τα παρακολουθούσαμε. Σε βοηθούν να δεις 

διαφορετικές οπτικές για να προσεγγίσεις τη διδασκαλία, αλλά και να αντιμετωπίσεις 

τα προβλήματα. 

Ερευνήτρια 

Βελτίωσαν την ψυχολογία σας ως εκπαιδευτικό; 

Εκπαιδευτικός 

Ως ένα σημείο ναι. Όπως είπα σου δείχνουν πράγματα που ίσως δεν είχες σκεφτεί, 

πρακτικές άλλων συναδέρφων, οπότε σε ενισχύουν ψυχολογικά. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση νομίζω ότι βοηθούν αρκετά. 

Ερευνήτρια 

Στοιχεία των επιμορφωτικών προγραμμάτων προστέθηκαν στη διδακτική σας πράξη; 

Εκπαιδευτικός 

Η χρήση των ΤΠΕ, που παρακολούθησα κιόλας είναι ένα στοιχείο που εφαρμόζω. Να 

πω και την ομαδοσυνεργατική μέθοδο που επίσης την εφαρμόζω μέσα στην τάξη και 

με έχει βοηθήσει, όπως και τους μαθητές επίσης.  

Ερευνήτρια 
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Τα εφαρμόζετε σε μόνιμη βάση ή περιστασιακά; 

Εκπαιδευτικός 

Όσο πιο συχνά τα χρησιμοποιείς τόσο εξοικειώνεσαι με αυτά και γινόμαστε καλύτεροι. 

Και οι μαθητές σταδιακά εξοικειώνονται και προσαρμόζονται. Αρχικά, φάνταζε 

δύσκολο και απρόσιτο. Είχαμε και μια δυσπιστία απέναντι σε όλα αυτά. Τώρα όμως τα 

εφαρμόζω σε μόνιμη βάση. 

Ερευνήτρια 

Είστε ικανοποιημένος γενικά από την ποσότητα και την ποιότητα των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που παρακολουθήσατε; 

Εκπαιδευτικός 

Από την ποιότητα θα απαντήσω ότι είμαι αρκετά ικανοποιημένος. Ως προς ποσότητα 

εγώ νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνονται περισσότερα με διάφορα θέματα και να έχουμε 

τη δυνατότητα επιλογής. 

Ερευνήτρια 

Ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να προσφέρουν τα επιμορφωτικά προγράμματα 

που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς; 

Εκπαιδευτικός 

Νομίζω ότι αυτό που ονομάζουμε ψηφιακός γραμματισμός του εκπαιδευτικού είναι 

πολύ σημαντικό αλλά και απαραίτητο. Και η επικοινωνιακή δεξιότητα μας επίσης. Και 

με τους μαθητές, αλλά σημαντικό επίσης και η επικοινωνία με τους συναδέρφους αλλά 

και με τους κηδεμόνες των μαθητών. Ώστε να υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία και 

συνεργασία για την επίλυση των προβλημάτων των μαθητών. 

Ερευνήτρια 

Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα θέλατε να αναπτυχθούν κατά την 

εφαρμογή ενός επιμορφωτικού προγράμματος; 

Εκπαιδευτικός 

Θα ήθελα επιμόρφωση σε θέματα νέων τεχνολογιών, σε θέματα ψυχολογίας των 

μαθητών, επικοινωνίας των εκπαιδευτικών με τους μαθητές αλλά και με τους γονείς 
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επίσης. Θέματα που σχετίζονται με το σχολικό εκφοβισμό ή τη βία νομίζω ότι θα 

ενδιέφεραν πολλούς εκπαιδευτικούς. 

Ερευνήτρια 

Ποια είναι τα κίνητρα για να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Σημαντικό για μένα είναι το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, δηλαδή εννοώ ποιες ώρες 

θα γίνεται, σε ποιο μέρος θα γίνεται κ.τ.λ. Αν το πρόγραμμα με βόλευε από άποψη 

τόπου και χρόνου θα ήταν ένα κίνητρο πιστεύω. 

Ερευνήτρια 

Υπάρχει κάτι που θα σας απέτρεπε από το να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό 

πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Σε σχέση με αυτό που ανέφερα παραπάνω νομίζω ότι η μεγάλη απόσταση από την τόπο 

μου θα με αποθάρρυνε να παρακολουθήσω κάτι. Όπως επίσης και αν δεν έβρισκα 

ενδιαφέρον το θέμα της επιμόρφωσης.  

Ερευνήτρια 

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο και τη διάθεση να απαντήσετε. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 13 Κωδικός: Εκπαιδευτικός 13 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 40 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη  

Έτη υπηρεσίας: 15 

Ειδικότητα: Οικονομολόγος 

Άλλες σπουδές: Ετήσια επιμόρφωση 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 

Ερευνήτρια 
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Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη διάθεση και το χρόνο να πάρετε μέρος στη 

συνέντευξη αυτή. Αρχικά, θα ήθελα να ρωτήσω πότε ήταν η τελευταία φορά που 

παρακολουθήσατε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι, πριν από ένα μήνα περίπου. 

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε αναγκαία την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών; 

Εκπαιδευτικός 

Κοιτάξτε, νομίζω πως στην ερώτηση αυτή η απάντηση όλων θα είναι καταφατική. 

Σίγουρα είναι αναγκαία, σίγουρα είναι χρήσιμη. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά 

ισχύουν όταν η επιμόρφωση γίνεται υπό κατάλληλες συνθήκες. 

Ερευνήτρια 

Εσείς δηλαδή τι περιμένετε όταν αποφασίζετε να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό 

πρόγραμμα; Με ποιες προσδοκίες πηγαίνετε; 

 

Εκπαιδευτικός 

Τι περιμένω δηλαδή από την επιμόρφωση; Να μάθουμε για νέα εργαλεία εκπαιδευτικά, 

νέες μεθόδους διδασκαλίας, οτιδήποτε θα με βοηθήσει μέσα στην τάξη. Δε θέλω 

θεωρητικά πράγματα, θέλω σε πρακτικά ζητήματα να δοθούν λύσεις. Αυτά περιμένω. 

Όπως όλοι νομίζω. 

Ερευνήτρια 

Και τελικά ανταποκρίθηκαν τα επιμορφωτικά προγράμματα στις προσδοκίες αυτές; 

Εκπαιδευτικός 

Για να μιλήσουμε ειλικρινά, όχι, ελάχιστα θα έλεγα. Δε νομίζω ότι πήρα αυτά που θα 

ήθελα. Σε κάποιες μόνο περιπτώσεις, για να μην είμαι και απόλυτη. 

Ερευνήτρια 

Πιστεύετε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη; 

Εκπαιδευτικός 
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Αυτό είναι το ζήτημα ότι η θεωρία από μόνη της δε φτάνει. Είναι καλή όταν μπορεί 

στην πράξη να εφαρμοστεί, όταν έχει πρακτικό αντίκρισμα δηλαδή. Εκεί είναι και το 

μεγαλύτερο πρόβλημα. 

Ερευνήτρια 

Πιστεύετε ότι αυτό έχει κάποια σχέση με το αν στο σχεδιασμό των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων λαμβάνονται υπόψη οι  ανάγκες των καθηγητών; 

Εκπαιδευτικός 

Εννοείται πως έχει σχέση. Αν λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των εκπαιδευτικών τότε 

πιστεύω ότι θα ικανοποιούνταν αυτές οι ανάγκες. Δε νομίζω όμως ότι δεν 

υπολογίζονται γενικά, απλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Ίσως στην πράξη δεν 

υλοποιούνται σωστά. 

Ερευνήτρια 

Καταλαβαίνω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν αντιμετωπίζετε δυσκολίες στην 

καθημερινή σχολική πράξη; 

Εκπαιδευτικός 

Όχι ιδιαίτερες, αν έπρεπε να αναφερθώ σε κάποιες θα ήταν η έλλειψη ενδιαφέροντος 

και προσπάθειας εκ μέρους των μαθητών για κάποια μαθήματα. Επίσης, η έλλειψη 

σύγχρονης υλικοτεχνικής υποδομής στις αίθουσες διδασκαλίας, τουλάχιστον στα 

σχολεία που έχω υπηρετήσει. 

Ερευνήτρια 

Η σειρά που αναφέρατε τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε συνδέεται με το βαθμό 

δυσκολίας; 

Εκπαιδευτικός 

Πιο σημαντικό θεωρώ το πρόβλημα της υποδομής. 

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολουθήσατε ως τώρα 

βελτίωσαν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου σας ως εκπαιδευτικό; 

Εκπαιδευτικός 
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Ε όχι ιδιαίτερα! Δεν επηρέασαν σε τέτοιο βαθμό σίγουρα. 

Ερευνήτρια 

Επέδρασαν σε κάποιο βαθμό στην ψυχολογία σας; 

Εκπαιδευτικός 

Ούτε στον τομέα αυτό θα έλεγα. 

Ερευνήτρια 

Εφαρμόσατε κάτι από τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολουθήσατε; Κάποιο 

εκπαιδευτικό εργαλείο ή μέθοδο; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι. Δούλεψα αρκετά με το διαδραστικό πίνακα. Τώρα και την ομαδοσυνεργατική 

μέθοδο εφάρμοσα βέβαια στην τάξη με σχετικά καλά αποτελέσματα θα έλεγα. 

Ερευνήτρια 

Τα εφαρμόζετε συχνά; Έγιναν μέρος της διδασκαλίας σας; 

Εκπαιδευτικός 

Δε θα το έλεγα ότι έγινε μέρος της διδασκαλίας μου. Απλά τα χρησιμοποιώ μερικές 

φορές. Όταν μπορώ. 

Ερευνήτρια 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα σας ικανοποιούν σε αριθμό και σε ποιότητα; 

Εκπαιδευτικός 

Σε αριθμό σίγουρα, γίνονται πράγματα για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τώρα 

η ποιότητά τους δεν με ικανοποιεί αρκετά. 

Ερευνήτρια 

Ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να προσφέρουν τα επιμορφωτικά προγράμματα 

που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς; 

Εκπαιδευτικός 
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Πρακτικές κυρίως γνώσεις, εύκολα υλοποιήσιμες. Να μπορεί ο εκπαιδευτικός να 

ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις που θα προκύψουν μέσα σε μια τάξη σε όποια 

βαθμίδα και αν βρίσκεται. Γιατί πρέπει να ληφθεί υπόψη κι αυτό το ζήτημα. 

Ερευνήτρια 

Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα θέλατε να αναπτυχθούν κατά την 

εφαρμογή ενός επιμορφωτικού προγράμματος; 

Εκπαιδευτικός 

Θα ήθελα να αναπτύσσονται θέματα που σχετίζονται με τη χρήση νέων τεχνολογιών 

στην διδασκαλία του αντικειμένου μου, θέματα συμπεριφοράς των μαθητών στον 

σχολικό χώρο και θέματα σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού τα οποία θεωρώ 

σημαντικά για τα ίδια τα παιδιά. 

Ερευνήτρια 

Ποια είναι τα κίνητρα για να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Η παροχή νέων, σύγχρονων γνώσεων. Πράγματα δηλαδή που συμβαδίζουν με τις 

εξελίξεις στην εκπαίδευση. Και νομίζω πως αν αυτό συνδυαστεί και με έμπειρους και 

εξειδικευμένους επιμορφωτές που θα ξέρουν το περιεχόμενο της επιμόρφωσης, θα το 

κατέχουν καλά εννοώ και μπορούν να είναι μεταδοτικοί. Παίζει το ρόλο του κι αυτό. 

Ερευνήτρια 

Ποιοι παράγοντες θα ήταν αποτρεπτικοί για την συμμετοχή σας σε ένα επιμορφωτικό 

πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Η χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο κατοικίας μου, σίγουρα δε θα μπορούσα με 

μεγάλη ευκολία να το παρακολουθήσω ή η πολύ μεγάλη διάρκεια του. Και όπως είπα 

παραπάνω οι μη κατάλληλοι επιμορφωτές, που βέβαια δεν μπορείς εκ των προτέρων 

να το γνωρίζεις πάντα. 

Ερευνήτρια 

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.  
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ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 14 Κωδικός: Ε14  

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 44 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη  

Έτη υπηρεσίας: 19 

Ειδικότητα: Μαθηματικός 

Άλλες σπουδές: Ετήσια επιμόρφωση 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 

Ερευνήτρια 

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη διάθεση και το χρόνο να πάρετε μέρος στη 

συνέντευξη αυτή. Αρχικά θα ήθελα να ρωτήσω πότε ήταν η τελευταία φορά που 

παρακολουθήσατε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα;  

Εκπαιδευτικός 

Να είστε καλά. Εύχομαι να συμβάλω και εγώ από τη μεριά μου στην έρευνα. Τώρα, 

ναι παρακολούθησα ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα πριν λίγο καιρό με θέμα τις νέες 

τεχνολογίες. 

Ερευνήτρια 

Για σας είναι σημαντικό να υπάρχει επιμόρφωση για τους εκπαιδευτικούς; 

Εκπαιδευτικός 

Φυσικά θεωρώ ότι είναι απαραίτητη. Στην εκπαίδευση τα πράγματα αλλάζουν συνεχώς 

και καλούμαστε να προσαρμοστούμε σε αυτά. Ειδικά τα τελευταία χρόνια. Η 

επιμόρφωση ναι είναι σημαντική και απαραίτητη πιστεύω. 

Ερευνήτρια 

Όταν παρακολουθείτε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα τι περιμένετε από αυτό, Ποιες 

είναι οι προσδοκίες σας 

Εκπαιδευτικός 

Περιμένω να πάρω πράγματα που θα με βοηθήσουν στη διδασκαλία μου, θα κάνουν 

πιο εύκολο και κυρίως πιο αποτελεσματικό το έργο μου. Περιμένω να εμπλουτίσω τις 
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γνώσεις μου ακόμα και στο γνωστικό αντικείμενο, αλλά κυρίως να δω νέες πρακτικές 

και μεθόδους διδασκαλίας ή εργαλεία που θα βοηθήσουν την καθημερινή διδασκαλία.  

Ερευνήτρια 

Από τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολουθήσατε ως τώρα θεωρείτε ότι 

ικανοποιήθηκαν αυτές οι προσδοκίες σας; 

Εκπαιδευτικός 

Θα έλεγα πως σε μερικές περιπτώσεις ναι, κάλυψαν τις ανάγκες μου. Απλά, δεν μπορώ 

να το πω για κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα που παρακολούθησα. Η γενική εικόνα 

όμως είναι θετική. 

Ερευνήτρια 

Πιστεύετε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καταφέρνει να συνδέσει τη θεωρία με 

την πράξη; 

Εκπαιδευτικός 

Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Είναι το ζητούμενο πάντως σίγουρα. Όχι δεν πιστεύω 

ότι γίνεται κάτι τέτοιο. Η θεωρία είναι σίγουρα κάτι που παρουσιάζεται με σαφήνεια 

και με επάρκεια στα επιμορφωτικά προγράμματα, αλλά απουσιάζει η πράξη. Οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί συνάδερφοι με τους οποίους έχω μιλήσει θα ήθελαν 

ιδανικά αυτά που λέγονται να είχαν τη δυνατότητα να τα εφαρμόσουν και στην πράξη. 

Άρα μάλλον παραμένει ζητούμενο. 

Ερευνήτρια 

Σε σχέση με όσα μου απαντήσατε θεωρείτε ότι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών 

λαμβάνονται υπόψη, όταν σχεδιάζονται επιμορφωτικά προγράμματα; 

Εκπαιδευτικός 

Κοιτάξτε, η πρόθεση ίσως να υπάρχει. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι μάλλον δεν 

λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις περιπτώσεις ή αν λαμβάνονται δε γίνεται σωστός 

σχεδιασμός. Ένα από τα δύο προφανώς συμβαίνει. 

Ερευνήτρια 

Αντιμετωπίζετε δυσκολίες στη σχολική τάξη; Ποια θεωρείτε πιο σοβαρή; 
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Εκπαιδευτικός 

Ε σίγουρα. Ας πούμε πως τα προβλήματα που είναι πιο έντονα είναι αυτά που έχουν να 

κάνουν με τη διαχείριση της συμπεριφοράς μέσα στη σχολική τάξη. Δευτερευόντως, 

θα τόνιζα πως και στο κομμάτι της διδακτικής συχνά αντιμετωπίζω προβλήματα ή θα 

ήθελα κάποιες συμβουλές. Σε κάποιες περιπτώσεις εννοώ που νιώθω ανεπαρκής στο 

κομμάτι αυτό. 

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολουθήσατε στο παρελθόν 

βελτίωσαν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του έργου σας ως εκπαιδευτικό; 

Εκπαιδευτικός 

Σε ορισμένες περιπτώσεις ναι όχι όμως καθοριστικά. Δηλαδή, πολλές φορές τη λύση 

σε προβλήματα τη βρήκα μέσα από συζητήσεις με άλλους συναδέρφους, κυρίως πιο 

έμπειρους, με περισσότερα χρόνια υπηρεσίας ή και η δική μου προσπάθεια στα θέματα 

διδακτικής που ανέφερα νωρίτερα. 

Ερευνήτρια 

Στον τομέα της ψυχολογίας σας είχαν θετική επίδραση τα επιμορφωτικά προγράμματα;  

Εκπαιδευτικός 

Πάλι θα πω ότι ως ένα βαθμό ναι συνέβαλε στην ενίσχυση της ψυχολογίας, στις 

περιπτώσεις εκείνες που ανταποκρίθηκαν τα προγράμματα στις προσδοκίες μου. 

Συνδυάζονται αυτά τα δύο. 

Ερευνήτρια 

 Εφαρμόσατε στη σχολική πράξη κάποια από τα στοιχεία (πρακτικές, μεθόδους, 

εργαλεία) των επιμορφωτικών προγραμμάτων; Αν ναι ποια είναι αυτά; Αν όχι, για 

ποιους λόγους πιστεύετε ότι συνέβη αυτό; 

Εκπαιδευτικός 

Ναι, εφάρμοσα αρκετά από αυτά που παρακολούθησα στα επιμορφωτικά 

προγράμματα. Κυρίως τώρα από την επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες. Τα εργαλεία 

που παρέχει ναι είναι αποτελεσματικά και ενδιαφέροντα. Αυτά κυρίως. 
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Ερευνήτρια 

Ως προς τη συχνότητα εφαρμογής τους; Τι θα λέγατε; 

Εκπαιδευτικός 

Αρκετά συχνά, για να μην πω καθημερινά. Ναι, μάλλον καθημερινά εκτός αν κάτι 

προκύψει τέλος πάντων. 

Ερευνήτρια 

Είστε ικανοποιημένη γενικά από την ποσότητα και την ποιότητα των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που παρακολουθήσατε; 

Εκπαιδευτικός 

Το θέμα νομίζω δεν έχει να κάνει τόσο με την ποσότητα των επιμορφώσεων. Ας 

γίνονται λιγότερες αλλά πιο ποιοτικές. Να είναι πιο στοχευμένες. Αυτό είναι το 

ζητούμενο. Η ποιότητα μπορεί να καλύψει την ποσότητα εδώ. 

Ερευνήτρια 

Ποιες είναι οι θεματικές ενότητες οι οποίες θα θέλατε να αναπτυχθούν κατά την 

εφαρμογή ενός επιμορφωτικού προγράμματος; 

Εκπαιδευτικός 

Θα ήθελα να επιμορφωθώ σίγουρα σε θέματα διδακτικής και στα ζητήματα 

συμπεριφοράς στη σχολική τάξη. Φυσικά και οποιαδήποτε επιμόρφωση ακόμα και στο 

γνωστικό αντικείμενο θα την παρακολουθούσα ευχαρίστως. 

Ερευνήτρια 

Ποια είναι τα κίνητρα για να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Κίνητρο για μένα είναι το θέμα που θα έχει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα. Αν με 

ενδιαφέρει σίγουρα θα το παρακολουθήσω. Από κει και πέρα εννοείται πως θα με 

ενδιέφερε να αποκτήσω και κάποια πιστοποίηση που θα αναγνωριζόταν και θα με 

βοηθούσε στην επαγγελματική μου εξέλιξη. Ευπρόσδεκτο κι αυτό, έτσι; 

Ερευνήτρια 
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Από την άλλη, τι θα σας απέτρεπε από το να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό 

πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Αν έπρεπε να μετακινηθώ αρκετά από τον τόπο κατοικίας μου ας πούμε ίσως με 

απέτρεπε. Σίγουρα και το περιεχόμενο του προγράμματος. Κάποιο θέμα που θα με 

άφηνε αδιάφορο δε θα έμπαινα στη διαδικασία να το παρακολουθήσω.  

Ερευνήτρια 

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Να είστε καλά. 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 15 Κωδικός: Ε15 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 54 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη  

Έτη υπηρεσίας: 26 

Ειδικότητα: Φιλόλογος 

Άλλες σπουδές: Ετήσια επιμόρφωση 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 

 

Ερευνήτρια 

Ξεκινώντας σας ευχαριστώ για την προθυμία σας να βοηθήσετε στην έρευνα. Αρχικά 

θα ήθελα να μάθω πότε ήταν η τελευταία φορά που παρακολουθήσατε κάποια 

επιμόρφωση; 

Εκπαιδευτικός 

Παρακολουθώ τώρα ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως. 

Ερευνήτρια 

Ποια είναι η άποψή σας για την αναγκαιότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

γενικά; 

Εκπαιδευτικός 
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Θεωρώ πως η επιμόρφωση γενικά έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα για τους 

εκπαιδευτικούς, οπότε ναι, τη θεωρώ σημαντική και σε πολλές περιπτώσεις θα έλεγα 

απαραίτητη, γιατί συνεχώς στο εκπαιδευτικό μας έργο προκύπτουν νέες ανάγκες και 

τότε ο εκπαιδευτικός χρειάζεται καθοδήγηση. Βέβαια, δεν αρκεί από μόνη της. Πρέπει 

να λάβουμε υπόψη μας και άλλους παράγοντες, για παράδειγμα τη διάθεση και την 

προσπάθεια του ίδιου του εκπαιδευτικού.  

Ερευνήτρια 

Συνεπώς, όταν συμμετέχετε σε κάποια επιμορφωτική διαδικασία  τι προσδοκάτε; 

Εκπαιδευτικός  

Θα ήθελα η επιμόρφωση να με βοηθήσει να αντιμετωπίσω ζητήματα που αφορούν τη 

διδασκαλία, είτε αυτό έχει να κάνει με καλύτερες διδακτικές πρακτικές, με νέες 

τεχνολογίες, με ζητήματα που προκύπτουν γενικά μέσα στην τάξη. Όπως είπα, οι 

ανάγκες και οι απαιτήσεις του επαγγέλματός μας είναι πολλές και συνεχώς αλλάζουν. 

Πρέπει να ακολουθούμε τις εξελίξεις. 

Ερευνήτρια 

Από την εμπειρία που είχατε ως τώρα από τα επιμορφωτικά προγράμματα που 

παρακολουθήσατε θεωρείτε ότι ανταποκρίθηκαν επαρκώς στις προσδοκίες σας; 

Εκπαιδευτικός 

Σε γενικές γραμμές ναι. Ευχαριστημένη είμαι. Μπορώ να πω ότι αποκόμισα πράγματα 

που με βοήθησαν ή και έλυσαν προβλήματα που αντιμετώπιζα. Τα περισσότερα ήταν 

στοχευμένα και με θεματολογία που με ενδιέφερε. Ικανοποιημένη, ναι. 

Ερευνήτρια 

Με βάση τα όσα μου είπατε θεωρείτε ότι η επιμορφωτική διαδικασία καταφέρνει να 

συνδέσει τη θεωρία με την εκπαιδευτική πράξη; 

Εκπαιδευτικός 

Θα έλεγα ότι ,ναι, το καταφέρνει. Σε μεγάλο βαθμό νιώθω. Δηλαδή, στοιχεία της 

επιμορφωτικής διαδικασίας κάλυψαν ανάγκες που λέμε πρακτικές. Συνεπώς θα έλεγα 

πως επιτυγχάνεται αυτή η σύνδεση. Βέβαια, δε σημαίνει ότι δεν έχω παρακολουθήσει 
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επιμορφώσεις που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες μου. Βελτιώσεις πάντα 

μπορούν να γίνουν. Αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ικανοποιημένη. 

Ερευνήτρια 

Συνεπώς θεωρείτε ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες σας λαμβάνονται υπόψη όταν 

σχεδιάζεται ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Σίγουρα λαμβάνονται. Φυσικά. Πιστεύω ότι οι εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζουν και το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης. Με βάση τις ανάγκες αυτές νομίζω ότι σχεδιάζονται. 

Αλλιώς τι νόημα θα είχε οποιαδήποτε επιμόρφωση; Τουλάχιστον αυτό αντιλαμβάνομαι 

από την προσωπική μου εμπειρία. 

Ερευνήτρια 

Είπατε προηγουμένως ότι θα θέλατε η επιμόρφωση να σας βοηθάει να αντιμετωπίζετε 

ζητήματα που σας απασχολούν. Ποιες δυσκολίες αντιμετωπίζετε γενικά στη σχολική 

πράξη; 

Εκπαιδευτικός 

Στην καθημερινότητά μας μέσα στην τάξη προκύπτουν κάθε φορά διάφορα ζητήματα 

που μας απασχολούν ή δυσκολεύουν τη διδασκαλία. Πέρα από τα καλά της 

διδασκαλίας. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική και κάθε τάξη επίσης. Σε γενικές γραμμές 

θα έλεγα ζητήματα που σχετίζονται με περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν 

κάποιες μαθησιακές δυσκολίες. Και φυσικά σε πολλές περιπτώσεις προβλήματα 

παρουσιάζονται και στον έλεγχο της συμπεριφοράς των μαθητών. Αυτά μπορώ να πω 

ότι είναι τα πιο σημαντικά. Κάθε τάξη βέβαια έχει και ιδιαίτερα θέματα. 

Ερευνήτρια 

Αν σας ζητούσα να ιεραρχήσετε τα προβλήματα αυτά που αναφέρατε ποιο θεωρείτε 

ότι σας απασχολεί περισσότερο; 

Εκπαιδευτικός 

Πιο δύσκολο ζήτημα θεωρώ τη διαχείριση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, 

γιατί εκεί θέλω να βοηθήσω και περισσότερο εγώ η ίδια, αυτά τα παιδιά. Και στη 

συνέχεια τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, κάθε χρονιά και διαφορετικά. 
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Ερευνήτρια 

Στην πράξη θεωρείτε ότι η επιμόρφωση βελτίωσε το εκπαιδευτικό σας έργο; Το έκανε 

καλύτερο, πιο αποτελεσματικό; 

Εκπαιδευτικός 

Σίγουρα πιστεύω ότι με βοήθησε να βελτιωθώ στην πράξη και στην τάξη. Αισθάνομαι 

ότι σε πολλές περιπτώσεις γνώσεις που έλαβα από τα επιμορφωτικά προγράμματα 

φάνηκαν χρήσιμα στην πράξη, μέσα στην τάξη, κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αισθάνομαι ότι και ψυχολογικά με βοήθησαν να αισθανθώ πιο σίγουρη, με μεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση. Οπότε ναι. 

Ερευνήτρια 

Καταλαβαίνω από αυτά που μου είπατε ότι εφαρμόσατε στη σχολική πράξη στοιχεία 

από τα επιμορφωτικά προγράμματα που παρακολουθήσατε. 

Εκπαιδευτικός 

Εφάρμοσα βέβαια. Αρκετά θα έλεγα. Και ό,τι έχει να κάνει με τις νέες τεχνολογίες, που 

είχα αδυναμίες, με πρακτικές που με βοήθησαν στο θέμα της διαχείρισης της σχολικής 

τάξης 

Ερευνήτρια 

Θεωρείτε ότι όσα εφαρμόσατε εντάχθηκαν στην καθημερινή πράξη ή είχαν λιγότερο 

μόνιμο χαρακτήρα 

Εκπαιδευτικός 

       Τολμώ να πω ότι έχουν μπει πια για τα καλά στην καθημερινότητά μου και ο λόγος 

είναι φυσικά γιατί με βοηθούν στην καθημερινότητά μου. Κάνουν ευκολότερη και 

καλύτερη τη δουλειά μου μέσα στην τάξη. Αυτό τουλάχιστον εκλαμβάνω εγώ.  

Ερευνήτρια 

Πόσο ικανοποιημένη νιώθετε από τον αριθμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων αλλά 

και από την ποιότητα αυτών των προγραμμάτων;Εκπαιδευτικός 

Θεωρώ ότι γίνονται αρκετά επιμορφωτικά προγράμματα και η ποιότητά τους με 

ικανοποιεί σε γενικές γραμμές. Βέβαια από τη στιγμή που οι εκπαιδευτικές ανάγκες 

υπάρχουν ή προκύπτουν συνεχώς, σημαντικό θα ήταν να υπάρχουν και επιμορφωτικά 
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προγράμματα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αυτές. Και σχετικά με την ποιότητα 

των επιμορφωτικών προγραμμάτων, υπάρχει το περιθώριο της βελτίωσης.  

Ερευνήτρια 

Ποιες γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να προσφέρουν τα επιμορφωτικά προγράμματα 

που απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς; 

Εκπαιδευτικός 

Σίγουρα πρέπει να εμπλουτιστούν οι γνώσεις των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες. 

Άλλωστε είναι ένας τομέας που συνεχώς εξελίσσεται, άρα και οι εκπαιδευτικοί πρέπει 

να ενημερώνονται. Και φυσικά ό,τι έχει να κάνει με τους μαθητές με μαθησιακές 

δυσκολίες. Εκεί πρέπει να δοθεί η έμφαση. 

Ερευνήτρια 

Μπορείτε να αναφέρετε κάποιες θεματικές ενότητες τις οποίες θα θέλατε να 

περιλαμβάνει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα;  

Εκπαιδευτικός 

Θέματα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, με τη διαχείριση της σχολικής τάξης, θέματα 

ψυχολογίας των μαθητών επίσης θα είχε ενδιαφέρον πολύ. 

Ερευνήτρια 

Τι θεωρείτε ότι αποτελεί κίνητρο για να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό 

πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικός 

Βασικό κίνητρο είναι σίγουρα το περιεχόμενο της επιμόρφωσης. Εφόσον καλύπτει τα 

ενδιαφέροντά μου σίγουρα θα το παρακολουθήσω. Αν δηλαδή θεωρήσω ότι εμπίπτει 

σε θέματα που με ενδιαφέρουν ή θα με βοηθήσει η παρακολούθησή του. Η πιστοποίηση 

επίσης θα αποτελούσε κίνητρο. Αν παρέχεται από το επιμορφωτικό πρόγραμμα 

σίγουρα λειτουργεί ενθαρρυντικά. Αλλά σημαντικότερο θεωρώ το θέμα του 

περιεχομένου, όπως σας είπα. 

Ερευνήτρια 

Από την άλλη τι θα σας απέτρεπε από το να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό 

πρόγραμμα; 
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Εκπαιδευτικός 

Η θεματολογία πάλι σίγουρα. Θέμα που με αφήνει αδιάφορη εννοείται θα το απέρριπτα 

ασυζητητί. Ίσως και η μεγάλη χρονική διάρκεια ενός επιμορφωτικού προγράμματος. 

Θα ήθελα να είναι σύντομο και περιεκτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Ερευνήτρια 

Σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου διαθέσατε. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ   

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 1 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

 

Φύλο: Γυναίκα 
 
Ηλικία: 39 
 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη 
 
Έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση:13 
 

Τμήμα Φιλολογίας 
 
Σπουδές: Μεταπτυχιακές σπουδές 
                 

                Τρίμηνη επιμόρφωση 
 
Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας 
 

Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ  
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1.Εμπειρία από την επιμόρφωση  

 

ΠΡΕΠ: πρόσφατη επιμόρφωση 

2.Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

 

ΑΠΕΠ: απαραίτητη επιμόρφωση 

3.Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

 

ΙΚΕΠ: ικανοποίηση από επιμόρφωση 

4.Απόψεις  για τον σχεδιασμό της 

επιμόρφωσης.  

ΕΞΕΘΑΝ: εξυπηρέτηση εθνικών 

αναγκών σε εκπαιδευτικά θέματα 

ΙΚΕΚ: ικανοποίηση  εκπαιδευτικών  

5. Ικανοποίηση από την ποσότητα και 

την ποιότητα της επιμόρφωσης. 

ΙΚΠΟΠΟΙ: ικανοποίηση εκπαιδευτικών 

από την ποσότητα και την ποιότητα της 

επιμόρφωσης 

2ος Θεματικός άξονας: 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
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6.Δυσκολίες στη σχολική πράξη 

 

ΔΙΣΥΜΑΘ: διαχείριση  συμπεριφοράς 

μαθητών 

ΜΑΘΔΥ: μαθησιακές δυσκολίες 

ΕΝΝΤΕΧ: ενσωμάτωση  νέας 

τεχνολογίας 

7. Ιεράρχηση των δυσκολιών 

 

ΔΙΣΥΜΑΘ: διαχείριση  συμπεριφοράς 

μαθητών 

ΜΑΘΔΥ: μαθησιακές δυσκολίες 

ΕΝΝΤΕΧ: ενσωμάτωση  νέας 

τεχνολογίας 

3ος Θεματικός άξονας: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

8. Σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική 

πραγματικότητα 

 

ΣΥΘΕΠΡ:  υπάρχει σύνδεση θεωρίας  και 

πράξης 

ΠΡΔΙΧΡ:  πρόβλημα διαχείρισης χρόνου 

9.Επίδραση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

ΙΚΒΟ: ικανοποιητική βοήθεια  

10.Επίδραση επιμόρφωσης στην 

ψυχολογία των εκπαιδευτικών 

 

ΘΕΣΨΥ: θετική συμβολή  στην 

ψυχολογία 

ΚΟΑΓΣΥ: κοινές αγωνίες με 

συναδέρφους 

ΛΥΣΠΡ: λύσεις στα προβλήματα 

11.Εφαρμογή στη σχολική πράξη 

 

ΟΜΜΕ: ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

ΘΕΠΑΙ: θεατρικό παιχνίδι 

ΑΞΤΕΧ: αξιοποίηση τεχνολογίας 

12. Διάρκεια εφαρμογής 

 

ΜΕΔΙ: μέτρια διάρκεια 

4ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
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13. Προσδοκίες ΕΠΠΡ: επίλυση προβλημάτων 

ΠΡΕΞΕΚ: προετοιμασία για τις εξελίξεις 

στην εκπαίδευση 

14. Γνώσεις και δεξιότητες ΚΑΛΙΚΕΠ: καλλιέργεια ικανότητας 

επικοινωνίας 

ΑΝΜΑΔΥ: αναγνώριση μαθησιακών 

δυσκολιών 

ΓΔΑΞΝΤΕΧ: γνώσεις και δεξιότητες για 

την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

ΓΝΔΠΟΕΚ: γνώσεις για την 

διαπολιτισμική εκπαίδευση 

ΚΑΕΝΣ: καλλιέργεια ενσυναίσθησης 

15. Θεματικές ενότητες ΕΙΑΓ: ειδική αγωγή 

ΔΙΠΟΕΚΠ: διαπολιτισμική εκπαίδευση 

5ος Θεματικός άξονας: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

16. Κίνητρα για την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων  

ΠΡΒΕ: προσωπική βελτίωση 

ΔΙΑΔΙ: διαφοροποίηση διδασκαλίας 

17. Αποτρεπτικοί παράγοντες για την 

παρακολούθηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

ΜΕΑΠΕΠ:  μεγάλη απόσταση από τη 

μόνιμη κατοικία 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 2 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

 

Φύλο: Άντρας 

 
Ηλικία: 51 
 
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος 

 
Έτη υπηρεσίας: 20 
 
Ειδικότητα: Πληροφορικής 

 
Άλλες σπουδές: Ετήσια επιμόρφωση 
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Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 
 
Πιστοποίηση Η/Υ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1.Εμπειρία από την επιμόρφωση  

 

ΠΡΕΠ: πρόσφατη επιμόρφωση 

2.Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

 

ΣΗΑΝΕΠ: σημαντική και αναγκαία η 

επιμόρφωση 

ΕΠΑΝΕΚ: επιλογή με βάση τις ανάγκες 

των εκπαιδευτικών 

3.Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

 

ΕΛΑΝΠΡ: ελάχιστη ανταπόκριση στις 

προσδοκίες 

4.Απόψεις  για τον σχεδιασμό της 

επιμόρφωσης.  

ΟΙΣΧΥΠ: οικονομικοί σχεδιασμοί του 

Υπουργείου επιβάλλουν το σχεδιασμό 

των προγραμμάτων 

5. Ικανοποίηση από την ποσότητα και 

την ποιότητα της επιμόρφωσης. 

ΙΚΠΟ: ικανοποίηση από την ποσότητα 

ΣΧΙΚΠΟΙ: σχετική ικανοποίηση από την 

ποιότητα 

2ος Θεματικός άξονας: 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

6.Δυσκολίες στη σχολική πράξη 

 

ΕΛΥΛΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής 

ΠΡΟΡ: προβλήματα οργάνωσης 

7. Ιεράρχηση των δυσκολιών 

 

ΕΛΥΛΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής 

ΠΡΟΡ: προβλήματα οργάνωσης 

3ος Θεματικός άξονας: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

8. Σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική 

πραγματικότητα 

ΑΠΠΡΕΦ: απουσία πρακτικής 

εφαρμογής 
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9.Επίδραση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

ΒΕΠΟΙΑΠ: βελτίωσαν την ποιότητα και 

την αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού έργου 

ΠΕΒΕ: περιθώρια βελτίωσης 

10.Επίδραση επιμόρφωσης στην 

ψυχολογία των εκπαιδευτικών 

 

ΘΕΣΨΥ: θετική συμβολή στην 

ψυχολογία 

ΠΑΡΨΥΧΕΚ:  πολλοί παράγοντες που 

επηρεάζουν την ψυχολογία του 

εκπαιδευτικού 

11.Εφαρμογή στη σχολική πράξη 

 

ΟΜΜΕ: ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

ΚΑΤΙΔ: καταιγισμός ιδεών 

ΑΞΤΕΧ: αξιοποίηση τεχνολογίας 

12. Διάρκεια εφαρμογής 

 

ΣΥΕΦ: συχνή εφαρμογή 

4ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 

13. Προσδοκίες ΓΝΕΦΤΑ: γνώσεις που μπορούν να 

εφαρμοστούν στην τάξη 

14. Γνώσεις και δεξιότητες ΓΝΑΝΤ: γνώσεις σχετικές με το 

γνωστικό αντικείμενο 

ΓΔΑΞΝΤΕΧ: γνώσεις και δεξιότητες για 

την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

15. Θεματικές ενότητες ΘΝΤΕΧ:  θέματα σχετικά με τις νέες 

τεχνολογίες 

ΣΤΕΠ: στοχευμένη επιμόρφωση 

5ος Θεματικός άξονας: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

16. Κίνητρα για την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων  

ΓΝΕΦΤΑ: γνώσεις που εφαρμόζονται 

μέσα στην τάξη 

ΚΑΑΝ: κάλυψη αναγκών 
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17. Αποτρεπτικοί παράγοντες για την 

παρακολούθηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

ΑΠΑΠΟ: απουσία αποτελεσματικότητας  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 3 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

 

Φύλο: Γυναίκα 
 
Ηλικία: 48 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη  

Έτη υπηρεσίας: 16 

Ειδικότητα: Θεολόγος 

Άλλες σπουδές: Τρίμηνη επιμόρφωση 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1.Εμπειρία από την επιμόρφωση  

 

ΠΡΕΠ: πρόσφατη επιμόρφωση 

ΕΠΠΡΣΠ: Επιμόρφωση σε προγράμματα 

σπουδών 

ΔΗΜΕΡ: δημιουργικές εργασίες 

ΕΠΠΡΟ: επιμόρφωση προσφυγικό 

2.Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

 

ΧΡΑΝΕΠ: χρήσιμη και αναγκαία η 

επιμόρφωση 

ΑΝΠΟΙΑΠΕΚ: αναβάθμιση ποιότητας 

και αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού 

έργου 

 

3.Ανταπόκριση στις προσδοκίες ΙΚΕΠ: ικανοποίηση από επιμόρφωση 
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4.Απόψεις  για τον σχεδιασμό της 

επιμόρφωσης.  

 ΑΝΕΚΔΙΕΠ: οι ανάγκες των 

εκπαιδευτικών διαμορφώνουν το 

περιεχόμενο των προγραμμάτων 

5. Ικανοποίηση από την ποσότητα και 

την ποιότητα της επιμόρφωσης. 

ΙΚΠΟΠΟΙ: ικανοποίηση από την 

ποσότητα και την ποιότητα των 

προγραμμάτων 

ΟΡΠΡ: καλή η οργάνωση των 

προγραμμάτων 

2ος Θεματικός άξονας: 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

6.Δυσκολίες στη σχολική πράξη 

 

ΑΠΔΥ: δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες 

7. Ιεράρχηση των δυσκολιών 

 

 

3ος Θεματικός άξονας: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

8. Σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική 

πραγματικότητα 

 

ΣΥΘΕΠΡ:  υπάρχει σύνδεση θεωρίας και 

πράξης 

ΣΔΗΕΚΠΡΔΙ: ο εκπαιδευτικός 

συνδημιουργεί προτάσεις διδασκαλίας 

9.Επίδραση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

ΒΕΠΟΙΑΠ: βελτίωσαν την ποιότητα και 

την αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού έργου 

10.Επίδραση επιμόρφωσης στην 

ψυχολογία των εκπαιδευτικών 

 

ΘΕΣΨΥ: θετική συμβολή στην 

ψυχολογία 

 

11.Εφαρμογή στη σχολική πράξη 

 

ΒΙΩΜΕΘ: βιωματική μέθοδος 
 

ΠΑΙΡΟ: παιχνίδι ρόλων 
 
ΚΑΤΙΔ: καταιγισμός ιδεών 

12. Διάρκεια εφαρμογής ΠΑΓΕΦ:  η εφαρμογή τους παγιώθηκε 
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4ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 

13. Προσδοκίες ΕΜΠΓΝ: εμπλουτισμός γνώσεων 

ΝΕΕΜΠ: νέες εμπειρίες 

ΕΠΠΡ: επίλυση προβλημάτων 

14. Γνώσεις και δεξιότητες ΓΝΕΠΑΝ:  γνώσεις επιστημονικού 

αντικειμένου 

ΓΔΑΞΝΤΕΧ: γνώσεις και δεξιότητες για 

την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

ΓΔΑΝΠΡΔΙ:  γνώσεις και δεξιότητες 

αντιμετώπισης προβλημάτων 

διδασκαλίας 

ΓΔΑΝΣΥΜΑΘ:  γνώσεις και δεξιότητες 

αντιμετώπισης συμπεριφοράς μαθητών 

15. Θεματικές ενότητες ΣΧΜΑ: σχέδια μαθήματος 
 
ΠΡΟΔΙ: προσομοίωση διδασκαλίας 
 

ΘΝΤΕΧ:  θέματα με νέες τεχνολογίες 

5ος Θεματικός άξονας: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

16. Κίνητρα για την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων  

ΕΞΕΠ: εξέλιξη επαγγελματική 

ΑΠΠΙΣΕΠ:  απόκτηση πιστοποίησης από 

την επιμόρφωση 

17. Αποτρεπτικοί παράγοντες για την 

παρακολούθηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

ΜΕΑΠΕΠ: μεγάλη απόσταση από τη 

μόνιμη κατοικία 

ΑΠΕΝΔ: απουσία ενδιαφέροντος 

ΑΝΦΟ: αναξιόπιστος φορέας 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 4 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

 

Φύλο: Γυναίκα  

Ηλικία: 46 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη  

Έτη υπηρεσίας: 13 

Ειδικότητα: Φιλόλογος Αγγλικής 

Άλλες σπουδές: Μεταπτυχιακές σπουδές 

                           Τρίμηνη επιμόρφωση 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1.Εμπειρία από την επιμόρφωση  

 

ΠΡΕΠΕΑΝ: πρόσφατη επιμόρφωση στο 

επιστημονικό αντικείμενο 

 

2.Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

 

ΑΠΕΠ: απολύτως απαραίτητη η 

επιμόρφωση 

3.Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

 

ΑΡΙΚ: αρκετά ικανοποιημένη από την 

επιμόρφωση 

4.Απόψεις  για τον σχεδιασμό της 

επιμόρφωσης.  

ΑΣΣΚΕΠ: ασάφεια ως προς τον σκοπό 

της επιμόρφωσης 

ΟΙΠΑ: οικονομικοί παράγοντες 

επηρεάζουν το σχεδιασμό των 

προγραμμάτων 

ΔΙΑΝΕΚ: ανάγκη να διερευνηθούν οι 

ανάγκες των εκπαιδευτικών 

5. Ικανοποίηση από την ποσότητα και 

την ποιότητα της επιμόρφωσης. 

ΑΠΙΚΠΟΠΟΙ: απουσία ικανοποίησης ως 

προς την ποσότητα και την  ποιότητα της 

επιμόρφωσης  

2ος Θεματικός άξονας: 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
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6.Δυσκολίες στη σχολική πράξη 

 

ΔΙΣΥΜΑΘ: διαχείριση  συμπεριφοράς 

μαθητών 

ΔΙΑΔΙ: ανάγκη για διαφοροποίηση 

διδασκαλίας 

7. Ιεράρχηση των δυσκολιών 

 

ΔΙΑΔΙ: ανάγκη για διαφοροποίηση 

διδασκαλίας 

ΔΙΣΥΜΑΘ: διαχείριση  συμπεριφοράς 

μαθητών 

 

3ος Θεματικός άξονας: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

8. Σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική 

πραγματικότητα 

 

ΜΕΣΥΘΕΠΡ: μερικές φορές 

επιτυγχάνεται η σύνδεση θεωρίας και 

πράξης 

ΔΕΣΥΘΕΠΡ: πρέπει να θεωρείται 

δεδομένη η σύνδεση θεωρίας και πράξης 

9.Επίδραση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

ΒΕΠΟΙΑΠ: βελτίωσαν την ποιότητα και 

την αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού έργου 

ΡΟΕΚ: σημαντικός ο ρόλος του ίδιου του 

εκπαιδευτικού 

10.Επίδραση επιμόρφωσης στην 

ψυχολογία των εκπαιδευτικών 

 

ΕΝΘΕΝΨΥ: ενθάρρυνση και ενίσχυση 

της ψυχολογίας  

11.Εφαρμογή στη σχολική πράξη 

 

ΠΑΙΔΡΜΑΘ: παιχνίδια και 
δραστηριότητες που εμπλέκουν τους 

μαθητές 
12. Διάρκεια εφαρμογής 

 

ΑΠΟΕΦ: αποσπασματική εφαρμογή 

4ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
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13. Προσδοκίες ΒΕΕΚ: βελτίωση εκπαιδευτικού 
 
ΕΜΠΔΙΔΠΡ: εμπλουτισμός της 
διδασκαλίας με διδακτικές πρακτικές 

 
14. Γνώσεις και δεξιότητες ΑΝΕΚΝΑΠ: ανταπόκριση 

εκπαιδευτικού στις  νέες απαιτήσεις 
 
ΓΔΑΞΝΤΕΧ: γνώσεις και δεξιότητες για 
την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

 
15. Θεματικές ενότητες ΘΔΙΑΣΧΤΑ: θέματα σχετικά με τη 

διαχείριση της σχολικής τάξης 
 
ΘΝΤΕΧ: θέματα με νέες τεχνολογίες 

 
5ος Θεματικός άξονας: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

16. Κίνητρα για την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων  

ΜΙΑΠΕΠ:  μικρή απόσταση 

επιμόρφωσης από τη μόνιμη κατοικία 

 

ΠΡΟΕΠ: πρόγραμμα επιμόρφωσης 
 

17. Αποτρεπτικοί παράγοντες για την 

παρακολούθηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

ΧΡΕΠ: χρόνος επιμόρφωσης 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 5 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

 

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία: 52 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος  

Έτη υπηρεσίας: 23 

Ειδικότητα: Γυμναστής 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1.Εμπειρία από την επιμόρφωση  

 

ΠΡΕΠ: πρόσφατη επιμόρφωση 

ΕΠΑΞΜΑΘ:  ημερίδα αξιολόγηση 

μαθητών 

2.Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

 

ΑΠΕΠ: απαραίτητη η επιμόρφωση 

ΑΛΛΕΚΑΝΕΠ: αλλαγές στην 

εκπαίδευση καθιστούν αναγκαία την 

επιμόρφωση 

3.Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

 

ΑΠΙΚ: απουσία ικανοποίησης 

ΑΠΕΚ: δημιουργία αισθήματος 

ικανοποίησης  

4.Απόψεις  για τον σχεδιασμό της 

επιμόρφωσης.  

ΑΓΑΝΕΚ: αγνοούνται οι ανάγκες των 

εκπαιδευτικών 

5. Ικανοποίηση από την ποσότητα και 

την ποιότητα της επιμόρφωσης. 

ΙΚΠΟ: ικανοποίηση από την ποσότητα 

ΑΠΙΚΠΟΙ: απουσία ικανοποίησης από 

την ποιότητα 

2ος Θεματικός άξονας: 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

 

6.Δυσκολίες στη σχολική πράξη 

 

ΙΚΔΙΑΝΜΑΘ: ικανοποίηση 

διαφορετικών αναγκών μαθητών  

ΔΙΣΥΜΑΘ: διαχείριση συμπεριφοράς 

μαθητών 

7. Ιεράρχηση των δυσκολιών 

 

ΙΚΔΙΑΝΜΑΘ: ικανοποίηση 

διαφορετικών αναγκών μαθητών  

ΔΙΣΥΜΑΘ: διαχείριση συμπεριφοράς 
μαθητών 

3ος Θεματικός άξονας: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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8. Σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική 

πραγματικότητα 

 

 ΑΠΣΥΘΕΠΡ: απουσία σύνδεσης 

θεωρίας και πράξης 

 

9.Επίδραση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

ΠΡΠΡΟ: όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις 

των προγραμμάτων 

ΡΟΕΚ: σημαντικός ο ρόλος του ίδιου του 

εκπαιδευτικού 

10.Επίδραση επιμόρφωσης στην 

ψυχολογία των εκπαιδευτικών 

 

ΘΕΣΨΥ: θετική συμβολή στην  

ψυχολογία 

 

ΑΝΑΝΕΚ: αναγνωρίζονται οι ανάγκες 

των εκπαιδευτικών 

11.Εφαρμογή στη σχολική πράξη 

 

ΔΙΑΔΙ: οτιδήποτε βοηθάει τη 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας 
 
ΑΞΤΕΧ: αξιοποίηση τεχνολογίας 

12. Διάρκεια εφαρμογής 

 

ΕΒΔΕΦ: εβδομαδιαία εφαρμογή 

ΑΠΧΡΕΦ: απαιτείται χρόνος για την 

εφαρμογή 

4ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 

13. Προσδοκίες ΕΠΠΡ: επίλυση προβλημάτων 

ΠΡΕΞΕΚ: προετοιμασία για τις εξελίξεις  
στην εκπαίδευση 

14. Γνώσεις και δεξιότητες ΓΝΕΠΑΝ:  γνώσεις επιστημονικού 

αντικειμένου 

ΓΔΑΞΝΤΕΧ: γνώσεις και δεξιότητες για 
την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

 
ΓΔΑΝΣΥΜΑΘ:  γνώσεις και δεξιότητες 
αντιμετώπισης συμπεριφοράς μαθητών 

 
ΓΔΨΥΜΑΘ: γνώσεις για την ψυχολογία 
των μαθητών 

15. Θεματικές ενότητες ΜΘΑΔΥ: μαθησιακές δυσκολίες 
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ΘΒΙΣΥΜ: θέματα για τη βίαιη 
συμπεριφορά 
 
ΘΨΥΜΑΘ: θέματα για την ψυχολογία 

των μαθητών 
 

5ος Θεματικός άξονας: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

16. Κίνητρα για την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων  

ΠΡΒΕ: προσωπική βελτίωση 

ΕΞΕΠ: εξέλιξη επαγγελματική 

ΕΥΩΡ: ευέλικτο ωράριο 

ΑΠΠΙΣΕΠ:  απόκτηση πιστοποίησης από 

την επιμόρφωση 

17. Αποτρεπτικοί παράγοντες για την 

παρακολούθηση των επιμορφωτικών  

προγραμμάτων. 

ΑΔΘΕ:  αδιάφορο θέμα της επιμόρφωσης  

ΧΡΔΙΕΠ: χρονική διάρκεια 
επιμόρφωσης 

 
ΟΙΚΥΠ: οικογενειακές υποχρεώσεις 

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 6 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

 

Φύλο: Γυναίκα  

Ηλικία: 40 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη  

Έτη υπηρεσίας: 17 

Ειδικότητα: Φιλόλογος  

Άλλες σπουδές: Μεταπτυχιακές σπουδές 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1.Εμπειρία από την επιμόρφωση  

 

ΠΡΕΠ: πρόσφατη επιμόρφωση 

2.Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

 

ΣΗΑΝΕΠ: σημαντική και αναγκαία η 

επιμόρφωση 

ΕΠΕΞΕΚ: επαγγελματική εξέλιξη 

εκπαιδευτικών 

ΕΠΙΓΝ: επικαιροποίηση γνώσεων 

3.Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

 

ΑΡΙΚ: αρκετά ικανοποιημένη από την 

επιμόρφωση 

4.Απόψεις  για τον σχεδιασμό της 

επιμόρφωσης.  

ΠΡΣΧ: πρόχειρος σχεδιασμός 

ΕΥΠΡ: Ευκαιριακή προσφορά 

ΑΠΕΡΑΝΕΚ: απουσία έρευνας για τις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών 

5. Ικανοποίηση από την ποσότητα και 

την ποιότητα της επιμόρφωσης. 

ΑΡΙΚΠΟΠΟΙ: αρκετή ικανοποίηση από 

την ποσότητα και την ποιότητα 

2ος Θεματικός άξονας: 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

6.Δυσκολίες στη σχολική πράξη 

 

ΕΝΝΤΕΧ: ενσωμάτωση νέας 
τεχνολογίας 

ΕΛΥΛΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής 

7. Ιεράρχηση των δυσκολιών 

 

ΕΝΝΤΕΧ: ενσωμάτωση νέας 
τεχνολογίας 

 
ΕΛΥΛΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής 
υποδομής 

3ος Θεματικός άξονας: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

8. Σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική 

πραγματικότητα 

ΑΠΣΥΘΕΠΡ: απουσία σύνδεσης 

θεωρίας και πράξης 
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9.Επίδραση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

ΒΟΕΠ: βοηθητική η επιμόρφωση 

ΡΟΕΚ: σημαντικός ο ρόλος του ίδιου του 
εκπαιδευτικού 

10.Επίδραση επιμόρφωσης στην 

ψυχολογία των εκπαιδευτικών 

 

ΣΕΝΨΥ: σημαντική ενίσχυση 

ψυχολογίας 

11.Εφαρμογή στη σχολική πράξη 

 

ΑΞΤΕΧ: αξιοποίηση τεχνολογίας 

12. Διάρκεια εφαρμογής 

 

ΠΑΓΕΦ: η εφαρμογή τους σχεδόν 

παγιώθηκε 

4ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 

13. Προσδοκίες ΠΡΠΡΟΕΠ: πρακτικός 

προσανατολισμός επιμόρφωσης 
 

14. Γνώσεις και δεξιότητες ΓΔΑΞΝΤΕΧ: γνώσεις και δεξιότητες για 
την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

15. Θεματικές ενότητες ΔΙΑΚΡ: διαχείριση κρίσεων 

ΜΑΘΔΥ: μαθησιακές δυσκολίες 

5ος Θεματικός άξονας: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

16. Κίνητρα για την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων  

ΠΡΒΕ: προσωπική βελτίωση 

ΕΞΕΠ: εξέλιξη επαγγελματική 

ΜΜΟΕΠ: μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης 

17. Αποτρεπτικοί παράγοντες για την 

παρακολούθηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

ΧΡΔΙΕΠ: χρονική διάρκεια  
επιμόρφωσης 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 7 
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ΠΡΟΦΙΛ 

 

 

Φύλο: Γυναίκα  

Ηλικία: 37 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη  

Έτη υπηρεσίας: 13 

Ειδικότητα: Φιλόλογος Γερμανικής 

Άλλες σπουδές: Μεταπτυχιακές σπουδές 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1.Εμπειρία από την επιμόρφωση  

 

ΕΠΝΤΕΧ: επιμόρφωση στις νέες 

τεχνολογίες 

2.Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

 

ΑΠΕΠ: απαραίτητη η επιμόρφωση 

ΕΠΕΞΕΚ: εξέλιξη εκπαιδευτικών 

ΑΝΑΕΚΣΕΚ: αναβάθμιση και 

εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικής 

διαδικασίας 

3.Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

 

ΑΡΙΚ: αρκετά ικανοποιημένη από την 

επιμόρφωση 

4.Απόψεις  για τον σχεδιασμό της 

επιμόρφωσης.  

ΑΓΠΡΔΥ: αγνοούνται πρακτικές 

δυσκολίες 

ΑΝΤΤΕΧΠΡΘ:  χρειάζεται 

αντιμετώπιση των  τεχνικών και 

πρακτικών θεμάτων 

5. Ικανοποίηση από την ποσότητα και 

την ποιότητα της επιμόρφωσης. 

ΑΠΙΚΠΟ: Έλλειψη ικανοποίησης από 

την ποσότητα 

ΙΚΠΟΙ: ικανοποίηση από την ποιότητα 

2ος Θεματικός άξονας: 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
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6.Δυσκολίες στη σχολική πράξη 

 

ΑΡΜΑΘ: αριθμός μαθητών σε μικρές 

αίθουσες 

ΔΙΥΛ: διδακτέα ύλη 

ΑΠΕΞΝΤΕΧ: απουσία εξοικείωσης με 

τις νέες τεχνολογίες 

ΑΠΕΝΑΕ:  απουσία ενδιαφέροντος για 

τις ανθρωπιστικές επιστήμες 

7. Ιεράρχηση των δυσκολιών 

 

ΑΠΕΝΑΕ:  απουσία ενδιαφέροντος για 

τις ανθρωπιστικές επιστήμες  

ΑΡΜΑΘ: αριθμός μαθητών σε μικρές 

αίθουσες 

ΔΙΥΛ: διδακτέα ύλη 

ΑΠΕΞΝΤΕΧ: απουσία εξοικείωσης με 

τις νέες τεχνολογίες 

3ος Θεματικός άξονας: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

8. Σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική 

πραγματικότητα 

 

 ΜΕΣΥΘΕΠΡ: μερικές φορές 

επιτυγχάνεται η σύνδεση θεωρίας και 

πράξης 

9.Επίδραση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

ΙΚΒΟ: ικανοποιητική βοήθεια 

 

10.Επίδραση επιμόρφωσης στην 

ψυχολογία των εκπαιδευτικών 

 

ΘΕΣΨΥ: θετική συμβολή στην  

ψυχολογία 

11.Εφαρμογή στη σχολική πράξη 

 

ΑΞΤΕΧ: αξιοποίηση τεχνολογίας 

ΘΕΠΑΙ: θεατρικό παιχνίδι 
 
ΔΡΑΜ: δραματοποίηση 

12. Διάρκεια εφαρμογής 

 

ΣΤΠΑΓΕΦ: σταδιακή παγίωση 

4ος Θεματικός άξονας: 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 

13. Προσδοκίες ΕΜΠΔΙΔΠΡ: εμπλουτισμός της 
διδασκαλίας με διδακτικές πρακτικές 
 

ΝΠΑΙΜΕ: Νέες παιδαγωγικές μέθοδοι 
14. Γνώσεις και δεξιότητες ΓΔΑΝΣΥΜΑΘ:  γνώσεις και δεξιότητες 

αντιμετώπισης συμπεριφοράς μαθητών 

ΕΝΝΕΚΜΕΘ: ενημέρωση σε νέες 
εκπαιδευτικές μεθόδους 
 
ΕΝΕΚΠΡ: ενημέρωση για τα νέα 

εκπαιδευτικά προγράμματα 
15. Θεματικές ενότητες ΘΔΙΑΣΧΤΑ: θέματα σχετικά με τη 

διαχείριση της σχολικής τάξης 
ΕΙΑΓ: ειδική αγωγή 

5ος Θεματικός άξονας: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

16. Κίνητρα για την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων  

ΠΡΒΕ: προσωπική βελτίωση 

17. Αποτρεπτικοί παράγοντες για την 

παρακολούθηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

ΧΡΔΙΕΠ: χρονική διάρκεια 

επιμόρφωσης 

ΑΔΘΕΕΠ: αδιάφορο θέμα επιμόρφωσης 

ΕΛΟΡΓ έλλειψη οργάνωσης 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 8 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

 

Φύλο: Άντρας  

Ηλικία: 49 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος 

Έτη υπηρεσίας: 21 

Ειδικότητα: Μαθηματικός  

Άλλες σπουδές: Μεταπτυχιακές σπουδές 
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Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1.Εμπειρία από την επιμόρφωση  

 

ΠΡΕΠ: πρόσφατη επιμόρφωση 

ΕΠΓΝΑΝ: επιμόρφωση στο γνωστικό 

αντικείμενο 

2.Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

 

ΑΠΕΠ: απολύτως απαραίτητη η 

επιμόρφωση 

3.Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

 

ΙΚΕΠ: ικανοποίηση από επιμόρφωση 

4.Απόψεις  για τον σχεδιασμό της 

επιμόρφωσης.  

ΙΚΕΚ: ικανοποίηση  εκπαιδευτικών 

ΟΡΠΡ: χρειάζεται οργάνωση και 

προσπάθεια 

5. Ικανοποίηση από την ποσότητα και 

την ποιότητα της επιμόρφωσης. 

ΙΚΠΟΠΟΙ: ικανοποίηση από την 

ποιότητα και την ποσότητα 

2ος Θεματικός άξονας: 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

6.Δυσκολίες στη σχολική πράξη 

 

ΑΠΔΥ: δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες 

7. Ιεράρχηση των δυσκολιών 

 

 

3ος Θεματικός άξονας: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

8. Σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική 

πραγματικότητα 

 

ΙΚΣΥΘΕΠΡ: ικανοποιητική σύνδεση 

θεωρίας πράξης 

ΕΠΘΕ: επιμόρφωση  μόνο σε θεωρητικό 

επίπεδο 

ΠΡΦΟΕΚ: χρειάζεται προσπάθεια από 

όλους τους φορείς της εκπαίδευσης 
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9.Επίδραση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

ΒΕΠΟΙΑΠ: βελτίωσαν την ποιότητα και 

την αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού έργου 

ΡΟΕΚ: σημαντικός ο ρόλος του ίδιου του 
εκπαιδευτικού 

ΕΜΠΕΚ: εμπειρία εκπαιδευτικού 

10.Επίδραση επιμόρφωσης στην 

ψυχολογία των εκπαιδευτικών 

 

ΘΕΣΨΥ: θετική συμβολή στην  

ψυχολογία 

ΣΤΕΚΠ: στήριξη εκπαιδευτικού 

11.Εφαρμογή στη σχολική πράξη 

 

ΕΦΔΙΑΠΙ: εφαρμογές διαδραστικού 
πίνακα 

12. Διάρκεια εφαρμογής 

 

ΠΑΓΕΦ:  η εφαρμογή τους παγιώθηκε 

 

4ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 

13. Προσδοκίες ΒΕΕΚ: βελτίωση εκπαιδευτικού 
 
ΑΞΓΝ: αξιοποίηση γνώσεων 

14. Γνώσεις και δεξιότητες ΣΥΘΕΠΡ: σύνδεση θεωρίας με πράξη 

ΓΔΑΞΝΤΕΧ: γνώσεις και δεξιότητες για 
την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

15. Θεματικές ενότητες ΓΝΑΝΤ: γνωστικό αντικείμενο 

ΣΥΓΝΑΝΤΕΧ: σύνδεση γνωστικού με 
τεχνολογία 

5ος Θεματικός άξονας: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

16. Κίνητρα για την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων  

ΠΡΒΕΛ: προσωπική βελτίωση 

17. Αποτρεπτικοί παράγοντες για την 

παρακολούθηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

ΑΠΠΡΕΦ: απουσία πρακτικής 
εφαρμογής 
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ΠΡΟΦΙΛ 

 

 

Φύλο:  Γυναίκα   

Ηλικία: 45 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη 

Έτη υπηρεσίας: 19 

Ειδικότητα: Πληροφορικής 

Άλλες σπουδές: Μεταπτυχιακές σπουδές 

                           Δεύτερο πτυχίο  

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1.Εμπειρία από την επιμόρφωση  

 

ΠΡΕΠ: πρόσφατη επιμόρφωση 

2.Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

 

ΧΡΑΝΕΠ: χρήσιμη και αναγκαία η 

επιμόρφωση 

 

3.Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

 

ΑΡΙΚ: αρκετά ικανοποιημένη από την 

επιμόρφωση 

4.Απόψεις  για τον σχεδιασμό της 

επιμόρφωσης.  

ΑΠΙΚΑΝΕΚΠ: απουσία  ικανοποίησης 

αναγκών εκπαιδευτικών 

 

5. Ικανοποίηση από την ποσότητα και 

την ποιότητα της επιμόρφωσης. 

ΑΡΙΚΠΟΠΟΙ: αρκετή ικανοποίηση από 

την ποσότητα και την ποιότητα της 

επιμόρφωσης 

2ος Θεματικός άξονας: 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

6.Δυσκολίες στη σχολική πράξη 

 

ΔΙΥΛ: διδακτέα ύλη 
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ΔΙΑΣΥΜΑΘ: διαχείριση  συμπεριφοράς  

μαθητών 

7. Ιεράρχηση των δυσκολιών 

 

ΔΙΥΛ: διδακτέα ύλη 

ΔΙΑΣΥΜΑΘ: διαχείριση  συμπεριφοράς 

μαθητών 

3ος Θεματικός άξονας: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

8. Σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική 

πραγματικότητα 

 

ΑΠΣΥΘΕΠΡ: απουσία σύνδεσης της 

θεωρίας  και πράξης 

9.Επίδραση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

ΒΕΠΟΙΑΠ: βελτίωσαν την ποιότητα και 

την αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού έργου 

10.Επίδραση επιμόρφωσης στην 

ψυχολογία των εκπαιδευτικών 

ΘΕΣΨΥ: θετική συμβολή στην  

ψυχολογία 

11.Εφαρμογή στη σχολική πράξη 

 

ΑΞΤΕΧ: αξιοποίηση  τεχνολογίας 

 

12. Διάρκεια εφαρμογής 

 

ΚΑΘΕΦ: καθημερινή εφαρμογή 

ΠΡΧΡΚΟΕΚ: χρειάζεται προετοιμασία, 

χρόνος και κόπος από τους 

εκπαιδευτικούς 

4ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

13. Προσδοκίες ΕΝΝΜΕΕΡΓΝ: ενημέρωση σε νέες 

μεθόδους εργαλεία και γνώσεις 

ΓΝΕΦΤΑ: γνώσεις που μπορούν να 
εφαρμοστούν στην τάξη 

14. Γνώσεις και δεξιότητες ΓΝΕΠΑΝ:  γνώσεις επιστημονικού 

αντικειμένου 

ΓΔΑΝΣΥΜΑΘ:  γνώσεις και δεξιότητες 
αντιμετώπισης συμπεριφοράς μαθητών 

15. Θεματικές ενότητες ΓΝΑΝΤ: γνωστικό αντικείμενο 
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5ος Θεματικός άξονας: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

16. Κίνητρα για την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων  

ΔΙΑΔΙ: διαφοροποίηση διδασκαλίας 

ΓΝΕΦΤΑ: γνώσεις που εφαρμόζονται 

μέσα στην τάξη 

17. Αποτρεπτικοί παράγοντες για την 

παρακολούθηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

ΚΟΕΠ: κόστος επιμόρφωσης 

ΧΡΕΠ: χρόνος επιμόρφωσης 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

 

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία: 47 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος  

Έτη υπηρεσίας: 12 

Ειδικότητα: Φιλόλογος  

Άλλες σπουδές: Τρίμηνη επιμόρφωση 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1.Εμπειρία από την επιμόρφωση  

 

ΠΡΕΠ: πρόσφατη επιμόρφωση 

ΕΠΑΞΦΙΜΑ: αξιολόγηση φιλολογικών 

μαθημάτων 

2.Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

 

ΧΡΕΠ: χρήσιμη επιμόρφωση 

ΝΕΠΡ: νέες προτάσεις 
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ΠΝΕΓ: πνευματική εγρήγορση 

3.Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

 

ΜΕΙΚ: μερική ικανοποίηση 

4.Απόψεις  για τον σχεδιασμό της 

επιμόρφωσης.  

ΙΚΑΝΕΚ: μερική ικανοποίηση των 

αναγκών των εκπαιδευτικών 

ΠΡΙΔΤΑ: προτάσεις επιμόρφωσης  για 

ιδανικές τάξεις 

5. Ικανοποίηση από την ποσότητα και 

την ποιότητα της επιμόρφωσης. 

ΙΚΠΟ: ικανοποίηση από την ποσότητα 

ΣΧΙΚΠΟΙ: μερική ικανοποίηση από την 

ποιότητα 

2ος Θεματικός άξονας: 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

6.Δυσκολίες στη σχολική πράξη 

 

ΑΔΜΑΘ: αδιαφορία μαθητών 

ΕΛΥΛΥΠ: απουσία υλικοτεχνικής 

υποδομής 

7. Ιεράρχηση των δυσκολιών 

 

ΑΔΜΑΘ: αδιαφορία μαθητών 

ΕΛΥΛΥΠ: απουσία υλικοτεχνικής 

υποδομής 

3ος Θεματικός άξονας: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

8. Σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική 

πραγματικότητα 

 

ΣΥΘΕΠΡ: σύνδεση θεωρίας και πράξης 

ΠΡΠΑΕΚ:  σημαντική η προσωπική 

παρέμβαση εκπαιδευτικού 

9.Επίδραση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

ΒΕΠΟΙΑΠ: βελτίωσαν την ποιότητα και 

την αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού έργου 

ΡΟΕΚ: σημαντικός ο ρόλος του ίδιου του 
εκπαιδευτικού 

 

10.Επίδραση επιμόρφωσης στην 

ψυχολογία των εκπαιδευτικών 

ΘΕΣΨΥ: θετική συμβολή στην  

ψυχολογία 



211 
 

 

 

 

11.Εφαρμογή στη σχολική πράξη 

 

ΟΜΜΕ: ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

ΔΙΣΕ: διδακτικά σενάρια 

ΕΦΔΙΑΠΙ: εφαρμογές διαδραστικού 

πίνακα 

 
12. Διάρκεια εφαρμογής 

 

ΣΥΕΦ: συχνή εφαρμογή 

ΠΙΧΡΔΙΥΛ: πίεση χρόνου και διδακτέας 

ύλης  

4ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

13. Προσδοκίες  ΓΝΕΦΤΑ: γνώσεις που μπορούν να 
εφαρμοστούν στην τάξη 

ΕΝΘΕΕΠ: ενδιαφέρον θέμα 

επιμόρφωσης 

14. Γνώσεις και δεξιότητες ΣΥΘΕΠΡ: σύνδεση θεωρίας με πράξη 

ΓΔΑΝΣΥΜΑΘ:  γνώσεις και δεξιότητες 
αντιμετώπισης συμπεριφοράς μαθητών 

15. Θεματικές ενότητες ΘΨΥΜΑΘ: ψυχολογία μαθητών 

ΔΙΣΕ: διδακτικά σενάρια 
5ος Θεματικός άξονας: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

16. Κίνητρα για την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων  

ΠΡΒΕ: προσωπική βελτίωση 

ΕΠΣΥ: επαφή με συναδέλφους 

ΑΝΤΑΠ: Ανταλλαγή απόψεων 

17. Αποτρεπτικοί παράγοντες για την 

παρακολούθηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

ΧΡΔΙΕΠ: διάρκεια επιμόρφωσης 

ΜΕΑΠΕΠ:  μεγάλη απόσταση 

επιμόρφωσης από τη μόνιμη κατοικία 

ΟΥΠΡ: ουτοπικές προτάσεις 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ11 

ΠΡΟΦΙΛ  

 

 

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία: 42 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος  

Έτη υπηρεσίας: 16 

Ειδικότητα: Φιλόλογος  

Άλλες σπουδές: Μεταπτυχιακές σπουδές 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1.Εμπειρία από την επιμόρφωση  

 

ΕΠΝΤΕΧ: επιμόρφωση στις νέες 

τεχνολογίες 

2.Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

 

ΑΠΕΠ: απαραίτητη η επιμόρφωση 

ΕΝΠΡΕΚΑΛ: ενημέρωση και 

προσαρμογή στις εκπαιδευτικές αλλαγές 

3.Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

 

ΑΠΑΝΠΡ: απουσία ανταπόκρισης των 

προγραμμάτων στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα 

ΑΠΙΚ: απουσία ικανοποίησης 

 

4.Απόψεις  για τον σχεδιασμό της 

επιμόρφωσης.  

ΑΠΙΚΑΝΕΚ: απουσία  ικανοποίησης 

αναγκών εκπαιδευτικών 

ΣΧΠΑ: σχεδιασμός  προγραμμάτων από 

πανεπιστημιακούς 
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5. Ικανοποίηση από την ποσότητα και 

την ποιότητα της επιμόρφωσης. 

ΑΠΙΚΠΟΙ: έλλειψη ικανοποίησης ως 

προς την ποιότητα 

2ος Θεματικός άξονας: 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

6.Δυσκολίες στη σχολική πράξη 

 

ΜΑΘΔΥ: μαθησιακές δυσκολίες 

ΤΕΧΠΡ: τεχνικά προβλήματα 

ΑΔΜΑΘ αδιαφορία μαθητών για 

συγκεκριμένα μαθήματα 

ΠΕΧΡΜΕ: περιορισμένος χρόνος 

μελέτης 

7. Ιεράρχηση των δυσκολιών 

 

ΜΑΘΔΥ: μαθησιακές δυσκολίες 

ΤΕΧΠΡ: τεχνικά προβλήματα 

ΠΕΧΡΜΕ: περιορισμένος χρόνος 

μελέτης 

ΑΔΜΑΘ: αδιαφορία μαθητών για 

συγκεκριμένα μαθήματα 

 

3ος Θεματικός άξονας: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

8. Σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική 

πραγματικότητα 

 

ΠΡΕΞΠΕ: προτάσεις για εξιδανικευμένο 

περιβάλλον 

ΠΡΠΡΟ: ύπαρξη πρακτικών 

προβλημάτων 

ΑΠΣΥΘΕΠΡ: απουσία σύνδεσης  

θεωρίας και πράξης 

9.Επίδραση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

ΑΠΙΚΠΟΙΑΠ: απουσία ικανοποίησης 

στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

10.Επίδραση επιμόρφωσης στην 

ψυχολογία των εκπαιδευτικών 

ΜΕΙΚΨΥ: μερική ενίσχυση της 

ψυχολογίας 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 12 

11.Εφαρμογή στη σχολική πράξη 

 

ΟΜΜΕ: ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

ΑΞΤΕΧ: αξιοποίηση τεχνολογίας 

12. Διάρκεια εφαρμογής ΠΑΡΕΦ: παροδική εφαρμογή 

4ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

13. Προσδοκίες ΕΝΘΠΡΘΕ: ενημέρωση για θεωρητικά  
και πρακτικά θέματα 
ΕΠΠΡ: επίλυση προβλημάτων 

14. Γνώσεις και δεξιότητες ΑΝΕΚΝΑΠ: ανταπόκριση 
εκπαιδευτικού στις  νέες απαιτήσεις 

15. Θεματικές ενότητες ΔΙΜΑΘΔΥ: διαχείριση μαθησιακών 
δυσκολιών 

5ος Θεματικός άξονας: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

16. Κίνητρα για την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων  

ΕΝΔΘΕΕΠ: ενδιαφέρον θέμα 

επιμόρφωσης 

ΑΠΠΙΣΕΠ:  απόκτηση πιστοποίησης από 

την επιμόρφωση 
17. Αποτρεπτικοί παράγοντες για την 

παρακολούθηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

ΕΞΑΠΕΠ: εξ αποστάσεως επιμόρφωση 

 

ΚΟΕΠ: κόστος επιμόρφωσης 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

 

Φύλο: Άντρας 

Ηλικία: 51 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος  

Έτη υπηρεσίας: 24 

Ειδικότητα: Φυσικός  

Άλλες σπουδές: Μεταπτυχιακές σπουδές 
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Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 
 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1.Εμπειρία από την επιμόρφωση  

 

ΠΡΕΠ: πρόσφατη επιμόρφωση 

ΕΠΝΤΕΧ: επιμόρφωση στις νέες 

τεχνολογίες 

2.Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

 

ΑΝΣΥΕΝ: αναγκαία η συνεχής 

ενημέρωση 

ΒΕΠΡΕΠ: βελτίωση σε προσωπικό και 

επαγγελματικό επίπεδο 

3.Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

 

ΙΚΕΠ: ικανοποίηση από επιμόρφωση 

4.Απόψεις  για τον σχεδιασμό της 

επιμόρφωσης.  

ΜΕΑΝΕΚ: σε μερικές περιπτώσεις  

λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των 

εκπαιδευτικών 

5. Ικανοποίηση από την ποσότητα και 

την ποιότητα της επιμόρφωσης. 

ΙΚΠΟΙ: ικανοποίηση από την ποιότητα 

ΑΠΙΚΠΟ: έλλειψη ικανοποίησης από 

την ποσότητα 

2ος Θεματικός άξονας: 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

6.Δυσκολίες στη σχολική πράξη 

 

ΔΙΜΑΕΠ: διαφορετικό μαθησιακό 

επίπεδο 

7. Ιεράρχηση των δυσκολιών 

 

ΔΙΜΑΕΠ: διαφορετικό μαθησιακό 

επίπεδο 

3ος Θεματικός άξονας: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

8. Σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική 

πραγματικότητα 

ΑΠΣΥΘΕΠΡ: απουσία σύνδεσης  
θεωρίας και πράξης 
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9.Επίδραση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

ΒΕΠΟΙΑΠ: βελτίωσαν την ποιότητα και 

την αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού έργου 

10.Επίδραση επιμόρφωσης στην 

ψυχολογία των εκπαιδευτικών 

ΘΕΣΨΥ: θετική συμβολή στην  

ψυχολογία 

11.Εφαρμογή στη σχολική πράξη 

 

ΑΞΤΕΧ: αξιοποίηση τεχνολογίας 

ΟΜΜΕ: ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

12. Διάρκεια εφαρμογής ΠΑΓΕΦ:  η εφαρμογή τους παγιώθηκε 

4ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

13. Προσδοκίες ΣΤΕΠ: στοχευμένη επιμόρφωση 

ΟΡΣΧΕΠ: οργανωμένη και σχεδιασμένη 

επιμόρφωση 

ΥΛΣΤΟΕΠ: υλοποίηση στόχων 
επιμόρφωσης 

14. Γνώσεις και δεξιότητες ΨΗΓΡΑ: ψηφιακός γραμματισμός 

ΚΑΛΙΚΕΠ: καλλιέργεια ικανότητας 

επικοινωνίας 

15. Θεματικές ενότητες ΘΝΤΕΧ: θέματα με νέες τεχνολογίες 

ΘΨΥΜΑΘ: θέματα για την ψυχολογία 

μαθητών 

ΕΠΙΕΚ: επικοινωνία εκπαιδευτικών 

ΣΧΕΚΦ: σχολικός εκφοβισμός 

5ος Θεματικός άξονας: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

16. Κίνητρα για την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων  

ΠΡΟΕΠ: πρόγραμμα επιμόρφωσης 

17. Αποτρεπτικοί παράγοντες για την 

παρακολούθηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

ΜΕΑΠΕΠ:  μεγάλη απόσταση από τη 

μόνιμη κατοικία 

ΑΔΘΕΕΠ: αδιάφορο θέμα επιμόρφωσης 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 13 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 40 

Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμη  

Έτη υπηρεσίας: 15 

Ειδικότητα: Οικονομολόγος 

Άλλες σπουδές: Ετήσια επιμόρφωση 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1.Εμπειρία από την επιμόρφωση  

 

ΠΡΕΠ: πρόσφατη επιμόρφωση 

2.Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

 

ΧΡΑΝΕΠ: χρήσιμη και αναγκαία η 

επιμόρφωση 

ΚΑΤΣΥΝ: κατάλληλες συνθήκες 

3.Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

 

ΕΛΑΝΠΡ: ελάχιστη ανταπόκριση στις 

προσδοκίες 

4.Απόψεις  για τον σχεδιασμό της 

επιμόρφωσης.  

ΑΓΑΝΕΚ: αγνοούνται οι ανάγκες των 

εκπαιδευτικών 

ΠΡΥΛ: προβλήματα στην υλοποίηση 

5. Ικανοποίηση από την ποσότητα και 

την ποιότητα της επιμόρφωσης. 

ΙΚΠΟ: ικανοποίηση από ποσότητα 

ΑΠΙΚΠΟΙ: έλλειψη ικανοποίησης από 

ποιότητα 

2ος Θεματικός άξονας: 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

6.Δυσκολίες στη σχολική πράξη ΑΔΜΑΘ: αδιαφορία μαθητών 
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 ΕΛΥΛΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής 

7. Ιεράρχηση των δυσκολιών 

 

ΕΛΥΛΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής 

ΑΔΜΑΘ: αδιαφορία μαθητών 

3ος Θεματικός άξονας: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

8. Σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική 

πραγματικότητα 

 

ΑΠΠΡΕΦ: απουσία πρακτικής 
εφαρμογής 

9.Επίδραση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

ΑΠΙΚΠΟΙΑΠ: απουσία ικανοποίησης 

στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

10.Επίδραση επιμόρφωσης στην 

ψυχολογία των εκπαιδευτικών 

ΑΠΕΠΨΥ: απουσία επίδρασης  στην 

ψυχολογία  

11.Εφαρμογή στη σχολική πράξη 

 

ΕΦΔΙΑΠΙ: εφαρμογές διαδραστικού 
πίνακα 

ΟΜΜΕ: ομαδοσυνεργατική μέθοδος 

12. Διάρκεια εφαρμογής ΑΠΟΕΦ: αποσπασματική εφαρμογή 

4ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

13. Προσδοκίες ΕΝΝΜΕΕΡΓΝ: ενημέρωση σε νέες 

μεθόδους εργαλεία και γνώσεις 

ΕΠΠΡ: επίλυση προβλημάτων 
14. Γνώσεις και δεξιότητες ΣΥΘΕΠΡ: σύνδεση θεωρίας με πράξη 

15. Θεματικές ενότητες ΣΥΓΝΑΝΤΕΧ: σύνδεση γνωστικού με 
τεχνολογία 

ΘΔΙΑΣΧΤΑ: θέματα σχετικά με τη 
διαχείριση της σχολικής τάξης 

ΣΧΕΠΠΡ: σχολικός επαγγελματικός 
προσανατολισμός 

5ος Θεματικός άξονας: 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 14 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

16. Κίνητρα για την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων  

ΣΥΓΝΕΙΔ: νέες σύγχρονες γνώσεις από 

ειδικούς 

17. Αποτρεπτικοί παράγοντες για την 

παρακολούθηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

ΜΕΑΠΕΠ:  μεγάλη απόσταση από τη 

μόνιμη κατοικία 

ΧΡΔΙΕΠ: χρονική διάρκεια 

επιμόρφωσης 

ΑΚΕΠΙΜ: ακατάλληλοι επιμορφωτές 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 44 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη  

Έτη υπηρεσίας: 19 

Ειδικότητα: Μαθηματικός 

Άλλες σπουδές: Ετήσια επιμόρφωση 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

1ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1.Εμπειρία από την επιμόρφωση  

 

ΕΠΝΤΕΧ: πρόσφατη επιμόρφωση στις 

νέες τεχνολογίες 

2.Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

 

ΣΗΑΝΕΠ: σημαντική και αναγκαία η 

επιμόρφωση 

3.Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

 

ΜΕΙΚ: μερική ικανοποίηση 
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4.Απόψεις  για τον σχεδιασμό της 

επιμόρφωσης.  

ΑΓΑΝΕΚ: αγνοούνται οι ανάγκες των 

εκπαιδευτικών 

ΑΠΣΧ: απουσία σχεδιασμού 

5. Ικανοποίηση από την ποσότητα και 

την ποιότητα της επιμόρφωσης. 

ΑΠΙΚΠΟΙ: έλλειψη ικανοποίησης από 

την ποιότητα 

2ος Θεματικός άξονας: 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

6.Δυσκολίες στη σχολική πράξη 

 

ΔΙΑΣΥ: διαχείριση συμπεριφοράς 

μαθητών 

ΠΡΔΙ: προβλήματα διδακτικής 

7. Ιεράρχηση των δυσκολιών 

 

ΔΙΣΥΜΑΘ: διαχείριση συμπεριφοράς 

μαθητών 

ΠΡΔΙ: προβλήματα διδακτικής 

3ος Θεματικός άξονας: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

8. Σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική 

πραγματικότητα 

 

ΕΠΘΕ: επιμόρφωση  μόνο σε θεωρητικό 

επίπεδο  

ΑΠΠΡΕΦ: απουσία πρακτικής 
εφαρμογής 

9.Επίδραση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

ΙΚΒΟ: ικανοποιητική βοήθεια 

 

10.Επίδραση επιμόρφωσης στην 

ψυχολογία των εκπαιδευτικών 

ΘΕΣΨΥ: θετική συμβολή στην  

ψυχολογία 

11.Εφαρμογή στη σχολική πράξη 

 

ΑΞΤΕΧ: αξιοποίηση τεχνολογίας 

12. Διάρκεια εφαρμογής ΠΑΓΕΦ:  η εφαρμογή τους παγιώθηκε 

4ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

13. Προσδοκίες ΕΜΠΓΝ: εμπλουτισμός γνώσεων 

ΒΟΚΑΘ: βοήθεια στην καθημερινότητα 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ 15 

14. Γνώσεις και δεξιότητες    

15. Θεματικές ενότητες ΘΕΔΙ: θέματα διδακτικής 

ΘΔΙΑΣΧΤΑ: θέματα σχετικά με τη 
διαχείριση της σχολικής τάξης 
 

5ος Θεματικός άξονας: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

16. Κίνητρα για την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων  

ΕΝΔΘΕΕΠ: ενδιαφέρον θέμα 

επιμόρφωσης 

ΑΠΠΙΣΕΠ:  απόκτηση πιστοποίησης από 

την επιμόρφωση 

ΕΞΕΠ: εξέλιξη επαγγελματική 

17. Αποτρεπτικοί παράγοντες για την 

παρακολούθηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

ΜΕΑΠΕΠ: μεγάλη απόσταση από τη 

μόνιμη κατοικία 

ΑΔΘΕΕΠ: αδιάφορο θέμα επιμόρφωσης 

ΠΡΟΦΙΛ 

 

 

Φύλο: Γυναίκα 

Ηλικία: 54 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη  

Έτη υπηρεσίας: 26 

Ειδικότητα: Φιλόλογος 

Άλλες σπουδές: Ετήσια επιμόρφωση 

Πιστοποίηση ξένης γλώσσας 

Πιστοποίηση Η/Υ 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 
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1ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1.Εμπειρία από την επιμόρφωση  

 

ΠΡΕΠ: πρόσφατη επιμόρφωση 

2.Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

 

ΣΗΑΝΕΠ: σημαντική και αναγκαία η 

επιμόρφωση 

ΥΠΧΑΕΠ: υποστηρικτικός ο 

χαρακτήρας της επιμόρφωσης 

3.Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

 

ΙΚΕΠ: ικανοποίηση από επιμόρφωση 

4.Απόψεις  για τον σχεδιασμό της 

επιμόρφωσης.  

ΙΚΑΝΕΚ: ικανοποίηση των αναγκών 

των εκπαιδευτικών 

5. Ικανοποίηση από την ποσότητα και 

την ποιότητα της επιμόρφωσης. 

ΙΚΠΟΠΟΙ: ικανοποίηση από την 

ποσότητα και την ποιότητα 

ΠΕΒΕ: περιθώρια βελτίωσης 

2ος Θεματικός άξονας: 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

6.Δυσκολίες στη σχολική πράξη 

 

ΜΑΘΔΥ: μαθησιακές δυσκολίες 

ΔΙΣΥΜΑΘ: διαχείριση  συμπεριφοράς 

μαθητών 

7. Ιεράρχηση των δυσκολιών 

 

ΜΑΘΔΥ: μαθησιακές δυσκολίες 

ΔΙΑΣΥΜΑΘ: διαχείριση  συμπεριφοράς 

μαθητών 

3ος Θεματικός άξονας: 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

8. Σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική 

πραγματικότητα 

 

ΣΥΘΕΠΡ:  υπάρχει σύνδεση θεωρίας  και 

πράξης 

9.Επίδραση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

ΒΕΠΟΙΑΠ: βελτίωσαν την ποιότητα και 

την αποτελεσματικότητα του 

εκπαιδευτικού έργου 
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10.Επίδραση επιμόρφωσης στην 

ψυχολογία των εκπαιδευτικών 

ΘΕΣΨΥ: θετική συμβολή στην  

ψυχολογία 

ΕΝΑΥΤ: ενίσχυση αυτοπεποίθησης 

11.Εφαρμογή στη σχολική πράξη 

 

ΑΞΤΕΧ: αξιοποίηση τεχνολογίας 

ΠΡΔΙΣΧΤΑ: πρακτικές διαχείρισης 

σχολικής τάξης 

12. Διάρκεια εφαρμογής ΠΑΓΕΦ:  η εφαρμογή τους παγιώθηκε 

4ος Θεματικός άξονας: 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

13. Προσδοκίες ΕΠΠΡ: επίλυση προβλημάτων 

14. Γνώσεις και δεξιότητες ΓΔΑΞΝΤΕΧ: γνώσεις και δεξιότητες για 

την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

ΑΝΜΑΔΥ: αναγνώριση μαθησιακών 

δυσκολιών 

15. Θεματικές ενότητες ΘΝΤΕΧ: θέματα με τις νέες τεχνολογίες 
 

ΘΔΙΑΣΧΤΑ: θέματα σχετικά με τη 
διαχείριση της σχολικής τάξης 
 
ΘΨΥΜΑΘ: θέματα για την ψυχολογία 

των μαθητών 

5ος Θεματικός άξονας: 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

16. Κίνητρα για την παρακολούθηση 

επιμορφωτικών προγραμμάτων  

ΕΝΔΘΕΕΠ: ενδιαφέρον θέμα 

επιμόρφωσης 

ΑΠΠΙΣΕΠ:  απόκτηση πιστοποίησης από 

την επιμόρφωση 

17. Αποτρεπτικοί παράγοντες για την 

παρακολούθηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. 

ΑΔΘΕΕΠ: αδιάφορο θέμα επιμόρφωσης 

ΧΡΔΙΕΠ: χρονική διάρκεια 

επιμόρφωσης 
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ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

1.Εμπειρία από την επιμόρφωση  

 

ΠΡΕΠ: πρόσφατη επιμόρφωση 
ΕΠΠΡΣΠ: Επιμόρφωση σε προγράμματα 
σπουδών 
ΔΗΜΕΡΓ: δημιουργικές εργασίες 

ΕΠΠΡΟ: επιμόρφωση προσφυγικό  
ΠΡΕΠΕΑΝ: πρόσφατη επιμόρφωση στο 
επιστημονικό αντικείμενο 
ΕΠΑΞΜΑΘ:  επιμόρφωση στην  

αξιολόγηση μαθητών 
ΕΠΝΤΕΧ: επιμόρφωση στις νέες 
τεχνολογίες 
ΕΠΓΝΑΝ: επιμόρφωση στο γνωστικό 

αντικείμενο 
ΕΠΑΞΦΙΜΑ: αξιολόγηση φιλολογικών 
μαθημάτων 

2.Αναγκαιότητα επιμόρφωσης 

 

ΑΠΕΠ: απαραίτητη επιμόρφωση 
ΣΗΑΝΕΠ: σημαντική και αναγκαία η 
επιμόρφωση 

ΕΠΑΝΕΚ: επιλογή με βάση τις ανάγκες 
των εκπαιδευτικών 
ΧΡΑΝΕΠ: χρήσιμη και αναγκαία η 
επιμόρφωση 

ΑΝΠΟΙΑΠΕΚ: αναβάθμιση ποιότητας 
και αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού 
έργου 
ΑΛΛΕΚΑΝΕΠ: αλλαγές στην 

εκπαίδευση καθιστούν αναγκαία την 
επιμόρφωση  
ΕΠΕΞΕΚ: επαγγελματική εξέλιξη 
εκπαιδευτικών 

ΕΠΙΓΝ: επικαιροποίηση γνώσεων 
ΕΞΕΚ: εξέλιξη εκπαιδευτικών 
ΑΝΑΕΚΣΕΚ: αναβάθμιση και 
εκσυγχρονισμός εκπαιδευτικής 

διαδικασίας 
ΧΡΕΠ: χρήσιμη επιμόρφωση 

ΝΕΠΡ: νέες προτάσεις 

ΠΝΕΓ: πνευματική εγρήγορση 
ΕΝΠΡΕΚΑΛ: ενημέρωση και 
προσαρμογή στις εκπαιδευτικές αλλαγές 
ΑΝΣΥΕΝ: αναγκαία η συνεχής 

ενημέρωση 
ΒΕΠΡΕΠ: βελτίωση σε προσωπικό και 
επαγγελματικό επίπεδο 
ΚΑΤΣΥΝ: κατάλληλες συνθήκες 

ΥΠΧΑΕΠ: υποστηρικτικός ο 
χαρακτήρας της επιμόρφωσης 
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3.Ανταπόκριση στις προσδοκίες 

 

ΙΚΕΠ: ικανοποίηση από επιμόρφωση 
ΕΛΑΝΠΡ: ελάχιστη ανταπόκριση στις 
προσδοκίες 
ΑΡΙΚ: αρκετά ικανοποιημένη από την 

επιμόρφωση 
ΑΠΙΚ: απουσία ικανοποίησης 
ΜΕΙΚ: μερική ικανοποίηση 
ΑΠΑΝΠΡ: απουσία ανταπόκρισης των 

προγραμμάτων στην εκπαιδευτική 
4.Απόψεις  για τον σχεδιασμό της 

επιμόρφωσης.  

ΕΞΕΘΑΝ: εξυπηρέτηση εθνικών 

αναγκών σε εκπαιδευτικά θέματα 
ΙΚΕΚ: ικανοποίηση  εκπαιδευτικών 
ΟΙΣΧΥΠ: οικονομικοί σχεδιασμοί του 
Υπουργείου επιβάλλουν το σχεδιασμό 

των προγραμμάτων 
ΑΝΕΚΔΙΕΠ: οι ανάγκες των 
εκπαιδευτικών διαμορφώνουν το 
περιεχόμενο των προγραμμάτων 

ΑΣΣΚΕΠ: ασάφεια ως προς τον σκοπό 
της επιμόρφωσης 
ΟΙΠΑ: οικονομικοί παράγοντες 
επηρεάζουν το σχεδιασμό των 

προγραμμάτων 
ΔΙΑΝΕΚ: ανάγκη να διερευνηθούν οι 
ανάγκες των εκπαιδευτικών  
ΑΓΑΝΕΚ: αγνοούνται οι ανάγκες των 

εκπαιδευτικών 
ΠΡΣΧ: πρόχειρος σχεδιασμός 
ΕΥΠΡ: Ευκαιριακή προσφορά 
ΑΠΕΡΑΝΕΚ: απουσία έρευνας για τις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών 
ΑΓΠΡΔΥ: αγνοούνται πρακτικές 
δυσκολίες 
ΑΝΤΤΕΧΠΡΘ:  χρειάζεται αντιμετώπιση 

των  τεχνικών και πρακτικών θεμάτων 
ΟΡΠΡ: χρειάζεται οργάνωση και 
προσπάθεια 
ΑΠΙΚΑΝΕΚ: απουσία  ικανοποίησης 

αναγκών εκπαιδευτικών 
ΠΡΙΔΤΑ: προτάσεις επιμόρφωσης  για 
ιδανικές τάξεις 
ΣΧΠΑ: σχεδιασμός  προγραμμάτων από 

πανεπιστημιακούς 
ΜΕΑΝΕΚ: σε μερικές περιπτώσεις  
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των 
εκπαιδευτικών 

ΠΡΥΛ: προβλήματα στην υλοποίηση 
ΑΠΣΧ: απουσία σχεδιασμού 
ΙΚΑΝΕΚ: ικανοποίηση των αναγκών 
των εκπαιδευτικών 
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5. Ικανοποίηση από την ποσότητα και 
την ποιότητα της επιμόρφωσης. 

ΙΚΠΟΠΟΙ: ικανοποίηση εκπαιδευτικών 
από την ποσότητα και την ποιότητα της 
επιμόρφωσης 
ΙΚΠΟ: ικανοποίηση από την ποσότητα 

ΣΧΙΚΠΟΙ: σχετική ικανοποίηση από την 
ποιότητα 
ΟΡΠΡ: καλή η οργάνωση των 
προγραμμάτων 

ΑΠΙΚΠΟΠΟΙ: απουσία ικανοποίησης ως 
προς την ποσότητα και την  ποιότητα της 
επιμόρφωσης 
ΑΠΙΚΠΟΙ: απουσία ικανοποίησης από 

την ποιότητα 
ΑΡΙΚΠΟΠΟΙ: αρκετή ικανοποίηση από 
την ποσότητα και την ποιότητα 
ΑΠΙΚΠΟ:  απουσία ικανοποίησης από 

την ποσότητα 
ΙΚΠΟΙ: ικανοποίηση από την ποιότητα 
ΠΕΒΕ: περιθώρια βελτίωσης 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ/ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ                       ΚΩΔΙΚΟΙ/ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

6.Δυσκολίες στη σχολική πράξη 

 

ΔΙΣΥΜΑΘ: διαχείριση  συμπεριφοράς 
μαθητών 

ΜΑΘΔΥ: μαθησιακές δυσκολίες 
ΕΝΝΤΕΧ: ενσωμάτωση νέας 
τεχνολογίας 
ΕΛΥΛΥΠ: έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής 
ΠΡΟΡ: προβλήματα οργάνωσης 
ΑΠΔΥ: δεν αντιμετωπίζει δυσκολίες 
ΔΙΑΔΙ: ανάγκη για διαφοροποίηση 

διδασκαλίας 
ΙΚΔΙΑΝΜΑΘ: ικανοποίηση 
διαφορετικών αναγκών μαθητών  
ΑΡΜΑΘ: αριθμός μαθητών σε μικρές 

αίθουσες 
ΔΙΥΛ: διδακτέα ύλη 
ΑΠΕΞΝΤΕΧ: απουσία εξοικείωσης με 
τις νέες τεχνολογίες 

ΑΠΕΝΑΕ:  απουσία ενδιαφέροντος για 
τις ανθρωπιστικές επιστήμες 
ΑΔΜΑΘ: αδιαφορία μαθητών 
ΤΕΧΠΡ: τεχνικά προβλήματα 

ΠΕΧΡΜΕ: περιορισμένος χρόνος 
μελέτης 
ΔΙΜΑΕΠ: διαφορετικό μαθησιακό 
επίπεδο 
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ΠΡΔΙ: προβλήματα διδακτικής 
7. Ιεράρχηση των δυσκολιών 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

8. Σύνδεση επιμόρφωσης με τη σχολική 

πραγματικότητα 

ΣΥΘΕΠΡ:  υπάρχει σύνδεση θεωρίας  και 
πράξης 
ΠΡΔΙΧΡ:  πρόβλημα διαχείρισης χρόνου 

ΑΠΠΡΕΦ: απουσία πρακτικής 
εφαρμογής 
ΣΔΗΕΚΠΡΔΙ: ο εκπαιδευτικός 
συνδημιουργεί προτάσεις διδασκαλίας 

ΜΕΣΥΘΕΠΡ: μερικές φορές 
επιτυγχάνεται η σύνδεση θεωρίας και 
πράξης 
ΔΕΣΥΘΕΠΡ: πρέπει να θεωρείται 

δεδομένη η σύνδεση θεωρίας και πράξης 
ΑΠΣΥΘΕΠΡ: απουσία σύνδεσης 
θεωρίας και πράξης 
ΙΚΣΥΘΕΠΡ: ικανοποιητική σύνδεση 

θεωρίας και πράξης 
ΕΠΘΕ: επιμόρφωση  μόνο σε θεωρητικό 
επίπεδο  
ΠΡΦΟΕΚ: χρειάζεται προσπάθεια από 

όλους τους φορείς της εκπαίδευσης 
ΠΡΠΑΕΚ:  σημαντική η προσωπική 
παρέμβαση εκπαιδευτικού 
ΠΡΕΞΠΕ: προτάσεις για εξιδανικευμένο 

περιβάλλον 
ΠΡΠΡΟ: ύπαρξη πρακτικών 
προβλημάτων 
 

9.Επίδραση στην ποιότητα και την 

αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου 

ΙΚΒΟ: ικανοποιητική βοήθεια 

ΒΕΠΟΙΑΠ: βελτίωσαν την ποιότητα και 
την αποτελεσματικότητα του 
εκπαιδευτικού έργου 
ΠΕΒΕ: περιθώρια βελτίωσης 

ΠΡΠΡΟ: όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις 
των προγραμμάτων  
ΡΟΕΚ: σημαντικός ο ρόλος του ίδιου του 
εκπαιδευτικού 

ΒΟΕΠ: βοηθητική η επιμόρφωση 
ΕΜΠΕΚ: εμπειρία εκπαιδευτικού 
ΑΠΙΚΠΟΙΑΠ: απουσία ικανοποίησης 
στην ποιότητα και την 
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αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 
έργου 
 

10.Επίδραση επιμόρφωσης στην 

ψυχολογία των εκπαιδευτικών 

ΘΕΣΨΥ: θετική συμβολή στην  
ψυχολογία 
ΚΟΑΓΣΥ: κοινές αγωνίες με 

συναδέρφους 
ΛΥΣΠΡΟ: λύσεις στα προβλήματα 
ΠΑΡΨΥΕΚ:  πολλοί παράγοντες που 
επηρεάζουν την ψυχολογία του 

εκπαιδευτικού 
ΕΝΘΕΝΨΥ: ενθάρρυνση και ενίσχυση 
της ψυχολογίας 
ΑΝΑΝΕΚ: αναγνωρίζονται οι ανάγκες 

των εκπαιδευτικών 
ΣΕΝΨΥ: σημαντική ενίσχυση 
ψυχολογίας  
ΣΤΕΚΠ: στήριξη εκπαιδευτικού 

ΜΕΙΚΨΥ: μερική ενίσχυση της 
ψυχολογίας 
ΑΠΕΠΨΥ: απουσία επίδρασης  στην 
ψυχολογία 

ΕΝΑΥΤ: ενίσχυση αυτοπεποίθησης 
11.Εφαρμογή στη σχολική πράξη 

 

ΟΜΜΕ: ομαδοσυνεργατική μέθοδος 
ΘΕΠΑΙ: θεατρικό παιχνίδι 
ΑΞΤΕΧ: αξιοποίηση τεχνολογίας 
ΚΑΤΙΔ: καταιγισμός ιδεών 

ΒΙΩΜΕΘ: βιωματική μέθοδος 
ΠΑΙΡΟ: παιχνίδι ρόλων 
ΠΑΙΔΡΜΑΘ: παιχνίδια και 
δραστηριότητες που εμπλέκουν τους 

μαθητές 
ΔΙΑΔΙ: οτιδήποτε βοηθάει τη 
διαφοροποίηση της διδασκαλίας 
ΔΡΑΜ: δραματοποίηση 

ΕΦΔΙΑΠΙ: εφαρμογές διαδραστικού 
πίνακα 
ΔΙΣΕ: διδακτικά σενάρια 
ΠΡΔΙΣΧΤΑ: πρακτικές διαχείρισης 

σχολικής τάξης 
12. Διάρκεια εφαρμογής 

 

ΜΕΔΙ: μέτρια διάρκεια 

ΣΥΕΦ: συχνή εφαρμογή 
ΠΑΓΕΦ: η εφαρμογή τους παγιώθηκε 
ΑΠΟΕΦ: αποσπασματική εφαρμογή 
ΕΒΔΕΦ: εβδομαδιαία εφαρμογή 

ΑΠΧΡΕΦ: απαιτείται χρόνος για την 
εφαρμογή 
ΣΤΠΑΓΕΦ: σταδιακή παγίωση 
εφαρμογής 

ΚΑΘΕΦ: καθημερινή εφαρμογή 
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ΠΡΧΡΚΟΕΚ: χρειάζεται προετοιμασία, 
χρόνος και κόπος από τους 
εκπαιδευτικούς 
ΠΙΧΡΔΙΥΛ: πίεση χρόνου και διδακτέας 

ύλης 
ΠΑΡΕΦ: παροδική εφαρμογή 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

13. Προσδοκίες ΕΠΠΡ: επίλυση προβλημάτων 
ΠΡΕΞΕΚ: προετοιμασία για τις εξελίξεις 
στην εκπαίδευση 

ΓΝΕΦΤΑ: γνώσεις που μπορούν να 
εφαρμοστούν στην τάξη 
ΕΜΠΓΝ: εμπλουτισμός γνώσεων 
ΝΕΕΜΠ: νέες εμπειρίες 

ΕΠΠΡ: επίλυση προβλημάτων 
ΒΕΕΚ: βελτίωση εκπαιδευτικού 
ΕΜΠΔΙΔΠΡ: εμπλουτισμός της 
διδασκαλίας με διδακτικές πρακτικές 

ΠΡΠΡΟΕΠ: πρακτικός προσανατολισμός 
επιμόρφωσης 
ΝΠΑΙΜΕ: Νέες παιδαγωγικές μέθοδοι 
ΑΞΓΝ: αξιοποίηση γνώσεων 

ΕΝΝΜΕΕΡΓΝ: ενημέρωση σε νέες 
μεθόδους, εργαλεία και γνώσεις 
ΕΝΘΕΕΠ:  ενδιαφέρον θέμα 
επιμόρφωσης 

ΕΝΘΠΡΘΕ: ενημέρωση για θεωρητικά 
και πρακτικά θέματα 
ΣΤΕΠ: στοχευμένη επιμόρφωση 
ΟΡΣΧΕΠ: οργανωμένη και σχεδιασμένη 

επιμόρφωση 
ΥΛΣΤΟΕΠ: υλοποίηση στόχων 
επιμόρφωσης 
ΒΟΚΑΘ: βοήθεια στην καθημερινότητα 

ΕΜΓΝ: εμπλουτισμός γνώσεων 
 

14. Γνώσεις και δεξιότητες ΚΑΛΙΚΕΠ: καλλιέργεια ικανότητας 
επικοινωνίας 
ΑΝΜΑΔΥ: αναγνώριση μαθησιακών 
δυσκολιών 
ΓΔΑΞΝΤΕΧ: γνώσεις και δεξιότητες για 

την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

ΓΝΑΝΤ: γνώσεις σχετικές με το 

γνωστικό αντικείμενο 
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ΓΝΔΠΟΕΚ: γνώσεις για την 
διαπολιτισμική εκπαίδευση 
ΚΑΕΝΣ: καλλιέργεια ενσυναίσθησης 
ΓΝΕΠΑΝ:  γνώσεις επιστημονικού 

αντικειμένου 
ΓΔΑΝΠΡΔΙ:  γνώσεις και δεξιότητες 
αντιμετώπισης προβλημάτων 
διδασκαλίας 

ΓΔΑΝΣΥΜΑΘ:  γνώσεις και δεξιότητες 
αντιμετώπισης συμπεριφοράς μαθητών 
ΑΝΕΚΝΑΠ: ανταπόκριση 
εκπαιδευτικού στις  νέες απαιτήσεις 

ΓΝΨΥΜΑΘ: γνώσεις για την ψυχολογία 
των μαθητών 
ΕΝΝΕΚΜΕΘ: ενημέρωση σε νέες 
εκπαιδευτικές μεθόδους 

ΕΝΕΚΠΡ: ενημέρωση για τα νέα 
εκπαιδευτικά προγράμματα 
ΣΥΘΕΠΡ: σύνδεση θεωρίας με πράξη 
ΨΗΓΡΑ: ψηφιακός γραμματισμός 

15. Θεματικές ενότητες ΕΙΑΓ: ειδική αγωγή 
ΔΙΠΟΕΚΠ: διαπολιτισμική εκπαίδευση 

ΘΝΤΕΧ:  θέματα σχετικά με τις νέες 
τεχνολογίες 
ΣΤΕΠ: στοχευμένη επιμόρφωση 
ΣΧΜΑ: σχέδια μαθήματος 

ΠΡΟΔΙ: προσομοίωση διδασκαλίας 
ΘΔΙΑΣΧΤΑ: θέματα σχετικά με τη 
διαχείριση της σχολικής τάξης 
ΔΙΜΑΘΔΥ: διαχείριση μαθησιακών  

δυσκολιών 
ΘΒΙΣΥΜ: θέματα για τη βίαιη 
συμπεριφορά 
ΘΨΥΜΑΘ: θέματα για την ψυχολογία 

των μαθητών 
ΔΙΑΚΡ: διαχείριση κρίσεων 
ΓΝΑΝΤ: γνωστικό αντικείμενο 
ΣΥΓΝΑΝΤΕΧ: σύνδεση γνωστικού με 

τεχνολογία 
ΔΙΣΕ: διδακτικά σενάρια 
ΕΠΙΕΚ: επικοινωνία εκπαιδευτικών 
ΣΧΕΚΦ: σχολικός εκφοβισμός 

ΣΧΕΠΠΡ: σχολικός επαγγελματικός 
προσανατολισμός 
ΘΕΔΙ: θέματα διδακτικής 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ     

16.Κίνητρα για την παρακολούθηση 
επιμορφωτικών προγραμμάτων 

ΠΡΒΕΛ: προσωπική βελτίωση 
ΔΙΑΔΙ: διαφοροποίηση διδασκαλίας 
ΓΝΕΦΤΑ: γνώσεις που εφαρμόζονται 
μέσα στην τάξη 

ΚΑΑΝ: κάλυψη αναγκών 
ΕΞΕΠ: εξέλιξη επαγγελματική 
ΑΠΠΙΣΕΠ:  απόκτηση πιστοποίησης από 
την επιμόρφωση 

ΜΙΑΠΕΠ:  μικρή απόσταση 
επιμόρφωσης από τη μόνιμη κατοικία 
ΠΡΟΕΠ: πρόγραμμα επιμόρφωσης 
ΕΥΩΡ: ευέλικτο ωράριο 

ΜΜΟΕΠ: μεικτό μοντέλο επιμόρφωσης 
ΕΠΣΥ: επαφή με συναδέλφους 
ΑΝΤΑΠ: ανταλλαγή απόψεων 
ΕΝΔΘΕΕΠ: ενδιαφέρον θέμα 

επιμόρφωσης 
ΠΡΟΕΠ: πρόγραμμα επιμόρφωσης 
ΣΥΓΝΕΙΔ:  σύγχρονες γνώσεις από 
ειδικούς 

17.Αποτρεπτικοί παράγοντες για την 
παρακολούθηση των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων 

ΜΕΑΠΕΠ:  μεγάλη απόσταση από τη 
μόνιμη κατοικία 

ΑΠΑΠΟ: απουσία αποτελεσματικότητας 
ΑΠΕΝΔ: απουσία ενδιαφέροντος 
ΑΝΦΟ: αναξιόπιστος φορέας 
ΧΡΕΠ: χρόνος επιμόρφωσης 

ΧΡΔΙΕΠ: χρονική διάρκεια επιμόρφωσης  
ΟΙΚΥΠ: οικογενειακές υποχρεώσεις 
ΑΔΘΕΕΠ: αδιάφορο θέμα επιμόρφωσης 
ΕΛΟΡΓ έλλειψη οργάνωσης 

ΑΠΠΡΕΦ: απουσία πρακτικής 
εφαρμογής 
ΚΟΕΠ: κόστος επιμόρφωσης 
ΟΥΤΠΡ: ουτοπικές προτάσεις 

ΕΞΑΠΕΠ: εξ αποστάσεως επιμόρφωση 
ΑΚΕΠΙΜ: ακατάλληλοι επιμορφωτές 
 

 

 


