
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ 

ΣΟΤ ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΟΗ 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟΤ ΣΙΣΛΟΤ 

ηηο «Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο» 

 

κε εηδίθεπζε «Παηδαγσγηθή θαη Νέεο Σερλνινγίεο» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΛΧΡΗΝΑ 

ΜΑΡΣΗΟ 2017 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

ΔΜΠΔΙΡΙΚΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΣΩΝ 

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΩΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΣΗ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 



2 

 

Φχιιν Δμέηαζεο 

 

1.Δπφπηεο:____________________________________________________________ 

Βαζκφο: ____________________________  

Τπνγξαθή:     Ζκεξνκελία:  

 

 

2.Γεχηεξνο Βαζκνινγεηήο:_______________________________________________  

Βαζκφο: ____________________________  

Τπνγξαθή:     Ζκεξνκελία:  

 

 

 

3.Σξίηνο Βαζκνινγεηήο: ___________________________________________ 

Βαζκφο: ____________________________  

Τπνγξαθή:     Ζκεξνκελία:  

 

 

 

Γεληθφο Βαζκφο: ________________________________________  

 

 

 

Ο ζπγγξαθέαο Γεώργιος Γόζης βεβαηψλεη φηη ην πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ 

είλαη απνηέιεζκα πξνζσπηθήο εξγαζίαο θαη φηη έρεη γίλεη ε θαηάιιειε αλαθνξά ζηηο 

εξγαζίεο ηξίησλ, φπνπ θάηη ηέηνην ήηαλ απαξαίηεην, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

αθαδεκατθήο δενληνινγίαο.  

 

Τπνγξαθή:  

 

 

Ημερομηνία: 
 



3 

 

Δπραξηζηίεο 

 

Οινθιεξψλνληαο ηηο ζπνπδέο κνπ ζην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο 

αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ φινπο εθείλνπο πνπ βνήζεζαλ ζηελ 

νινθιήξσζε ηεο Γηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο θαη ηδίσο: 

Σελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα θ. Παπαδνπνχινπ, Β., γηα ηελ θαζνδήγεζε πνπ κνπ 

παξείρε θαη ηνλ πξνζσπηθφ ρξφλν πνπ δηέζεζε. 

Σνπο ζπλεπηβιέπνληεο θαζεγεηέο θ. Ηνξδαλίδε, Γ. θαη θ. Σζαθηξίδνπ, Δ. γηα ηηο 

πνιχηηκεο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

ινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη κε πξνζπκία ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα θαζψο 

επίζεο θαη ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο. 

Σνπο ζπλαδέιθνπο πνπ κνπ παξαρψξεζαλ πηινηηθή ζπλέληεπμε, γηα ηε ζπλεξγαζία 

θαη ην ρξφλν πνπ δηέζεζαλ.  

Σέινο, ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο νθείισ ζηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ πνιχπιεπξε 

ζηήξημε ζε φιε απηή ηελ πξνζπάζεηα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 Πεξηερόκελα 

Πεξίιεςε .................................................................................................................. 6 

Λέμεηο  Κιεηδηά ......................................................................................................... 6 

Abstract ..................................................................................................................... 7 

Keywords .................................................................................................................. 7 

Α. ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΜΔΡΟ ....................................................................................... 10 

1.Σν Πξνθίι θαη ν Ρφινο ηνπ χγρξνλνπ Δθπαηδεπηηθνχ......................................... 10 

1.1 χγρξνλεο Δμειίμεηο ζηελ Δθπαίδεπζε .......................................................... 10 

1.2 Ο Αλαζηνραζηηθφο Δθπαηδεπηηθφο ................................................................. 12 

1.3 Ζ Δπάξθεηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ ..................................................................... 15 

2. Δθπαίδεπζε Δθπαηδεπηηθψλ ................................................................................. 20 

2.1 Αξρηθή Δθπαίδεπζε ....................................................................................... 20 

2.1.1 Πεξηερφκελν αξρηθήο εθπαίδεπζεο .......................................................... 23 

2.2 Δπηκφξθσζε .................................................................................................. 24 

2.2.1 Δλλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ....................................................................... 24 

2.2.2 Αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο ................................................................... 26 

2.2.3 Πξνζεγγίζεηο επηκφξθσζεο..................................................................... 27 

2.2.4 Μνξθέο επηκφξθσζεο ............................................................................. 28 

2.2.5 χγρξνλεο επηκνξθσηηθέο πξαθηηθέο ....................................................... 33 

2.2.6 χληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηεο επηκφξθσζεο ησλ ειιήλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο .......................................................................... 34 

2.2.7 Δπξσπατθή θαη εζληθή επηκνξθσηηθή πνιηηηθή ........................................ 37 

3. Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ................................................................................... 42 

3.1 Φάζεηο Δπαγγεικαηηθήο ηαδηνδξνκίαο Δθπαηδεπηηθψλ................................. 45 

4. Οη Δπηκνξθσηηθέο Αλάγθεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ .................................................. 47 

4.1 Ζ Έλλνηα ηεο Αλάγθεο................................................................................... 47 

4.2 Πξνζεγγίζεηο ηεο Έλλνηαο Αλάγθεο ............................................................... 47 

4.3 Ζ Αλαγθαηφηεηα θαη ε Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηεξεχλεζεο Δπηκνξθσηηθψλ 

Αλαγθψλ ............................................................................................................. 50 

4.4 Δπηζθφπεζε πλαθψλ Δξεπλψλ ..................................................................... 52 

Β. ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ...................................................................................... 55 

5. Μέζνδνο .............................................................................................................. 55 

5.1 Αλαγθαηφηεηα θαη θνπφο ηεο Έξεπλαο ......................................................... 55 



5 

 

5.2 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα ................................................................................. 56 

5.3 πκκεηέρνληεο ............................................................................................... 56 

5.4 Ζ Μέζνδνο ηεο Έξεπλαο ................................................................................ 58 

5.5 Σν Δξεπλεηηθφ Δξγαιείν ............................................................................... 59 

5.6 Πξνεηνηκαζία πλέληεπμεο ............................................................................ 61 

5.7 Δγθπξφηεηα θαη Αμηνπηζηία ........................................................................... 63 

5.8 Οδεγφο πλέληεπμεο ...................................................................................... 64 

5.9 Αλάιπζε Γεδνκέλσλ ..................................................................................... 67 

6. Απνηειέζκαηα ..................................................................................................... 69 

7. πδήηεζε ......................................................................................................... 93 

7.1 Πεξηνξηζκνί  Έξεπλαο ..................................................................................102 

7.2 Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθέο Δξεπλεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ................................102 

7.3 Γεληθφηεξεο Πξνηάζεηο γηα ηελ Δπηκφξθσζε ................................................103 

Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο ......................................................................................105 

Παξάξηεκα ............................................................................................................123 

 

  



6 

 

Πεξίιεςε 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ  αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο (Π.Δ. 70), φπσο ηηο αληηιακβάλνληαη θαη ηηο εθθξάδνπλ 

νη ίδηνη. 

Ζ έξεπλα δηελεξγήζεθε θαηά ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ δηδαθηηθνχ έηνπο 2015-2016. 

ε απηή ζπκκεηείραλ δέθα δάζθαινη θαη δαζθάιεο νη νπνίνη θαηά ηελ πεξίνδν 

πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο ππεξεηνχζαλ ζε δεκφζηεο ζρνιηθέο κνλάδεο αζηηθήο 

πεξηνρήο ηνπο Ν. Θεζζαινλίθεο θαη κε αζηηθήο πεξηνρήο ηνπ Ν. Φιψξηλαο. Χο 

εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ 

επηκφξθσζε θαη δειψλνπλ φηη ε ίδηα ζπλέβαιιε ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Μέζσ ηεο επηκφξθσζεο νη εθπαηδεπηηθνί πξνζδνθνχλ λα θαιχςνπλ αλάγθεο πνπ 

ζρεηίδνληαη  θπξίσο κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε φπσο ν εκπινπηηζκφο ηνπ 

γλσζηηθνχ ηνπο θνξηίνπ θαη ε ελεκέξσζε ζηηο εμειίμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

επάγγεικά ηνπο.   

Αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο, ηελ πξνηίκεζε ηεο πιεηνςεθίαο 

ζπγθεληξψλνπλ ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα φπσο νη λέεο δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη 

νη λέεο  ηερλνινγίεο.  

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πξνηηκνχλ  επηκφξθσζε 

κεγάιεο δηάξθεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη δηα δψζεο θαη ζηελ νπνία αμηνπνηνχληαη 

βησκαηηθέο κέζνδνη επηκφξθσζεο. 

ζνλ αθνξά ηε βειηίσζε ηεο επηκφξθσζεο  ζηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πεξηιακβάλνληαη ε δηεξεχλεζε θαη θαηαγξαθή ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ, ε 

αμηνπνίεζε ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο, ε ζχλδεζε κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο 

θαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ ηδίσλ ζηα πξνγξάκκαηα, ελψ θαηαγξάθεθαλ θαη 

πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ην ρξφλν πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε.  

Δπίζεο απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη  ε δηαθνξεηηθή πεξηνρή 

εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αζηηθή θαη κε αζηηθή, δελ επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ 

ηηο αλάγθεο ηνπο γηα επηκφξθσζε. 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε 

νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία λέσλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ελψ ηαπηφρξνλα πεξηφξηζε  

ηηο επθαηξίεο επηκφξθσζεο. 

Λέμεηο  Κιεηδηά 

 

επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ, επηκνξθσηηθέο αλάγθεο, δηεξεχλεζε επηκνξθσηηθψλ 

αλαγθψλ 
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Abstract 

The present study, aims to investigate the in service training needs of primary 

education teachers (ΠE 70), as perceived and expressed by them. The survey was 

carried out in the last quarter of the school year 2015-2016 and it involved a total of 

ten teachers who worked in public schools in an urban area of Thessaloniki and in a 

rural area of Florina. Survey’s data was collected through semi-structured interviews. 

According to the research results teachers consider in service training necessary and 

declare that up to now it has contributed to their professional development. 

By in service training teachers expect to meet needs that are mainly related to their 

professional development such as enrichment of their cognitive load and update on 

developments related to their profession. Regarding the content of in service training, 

the majority of teachers preferred modern educational issues such as new teaching 

methods and new technologies. Most teachers surveyed also prefer long duration 

training which is conducted in person and where experiential training methods 

utilized. Regarding the improvement of in service training, teachers’ proposals 

include the investigation and recording of training needs, promotion of school focused 

training model, link between theory and practice and their own active participation. In 

their proposals, suggestions were also made about the educators - organizers, the time 

of training and financing.  Moreover the study indicates that the different work area, 

urban and rural, does not greatly affect teachers’ training needs. Finally, according to 

teachers’ opinions, the economic crisis seems to have led to the creation of new 

training needs while limiting the training opportunities. 

 

 

 

 

 

Keywords 

 

in-service teachers’ training, training needs, investigation of  training needs  
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Διζαγφγή 

Οη εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη ζε νηθνλνκηθφ, επηζηεκνληθφ θαη ηερλνινγηθφ επίπεδν  

επεξεάδνπλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαη φπσο είλαη θπζηθφ επεξεάδνπλ 

θαη ηελ εθπαίδεπζε. ε απηφ ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν ζθεληθφ δεκηνπξγνχληαη 

λέα δεδνκέλα ηα νπνία επηηάζζνπλ έλα λέν πξνθίι εθπαηδεπηηθνχ. Ο ζχγρξνλνο 

εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί κε επηηπρία ζε έλα ζχλζεην ξφιν, έρνληαο σο 

βαζηθφ εθφδην ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, ε νπνία μεθηλάεη απφ ηελ αξρηθή ηνπ εθπαίδεπζε  

θαη ζπλερίδεηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο, κέζσ 

ηεο επηκφξθσζεο.  

Γεδνκέλνπ φηη ε απνηειεζκαηηθφηεηα θάζε επηκνξθσηηθήο δξάζεο έγθεηηαη ζην 

βαζκφ πνπ απηή ηθαλνπνηεί ηηο πξαγκαηηθέο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ επεξεάδνληαη απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο εμειίμεηο, ε δηεξεχλεζε 

απηψλ ησλ αλαγθψλ αλαδεηθλχεηαη σο ζέκα πςίζηεο ζεκαζίαο. 

Πξνο ηε θαηεχζπλζε απηή θηλείηαη θαη ε παξνχζα εξγαζία, ζθνπφο ηεο νπνίαο είλαη ε 

δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ  αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο (Π.Δ. 

70), φπσο ηηο αληηιακβάλνληαη θαη ηηο εθθξάδνπλ νη ίδηνη. 

Ζ  πνξεία παξνπζίαζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αθνινπζεί δχν κέξε. ην πξψην 

παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ κέξνο, ζην νπνίν παξαηίζεηαη ε βηβιηνγξαθηθή 

επηζθφπεζε ησλ ζπλαθψλ κε ην ζέκα ζεσξεηηθψλ εξεπλψλ αιιά θαη εκπεηξηθψλ 

κειεηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα απνηειείηαη απφ ηέζζεξα θεθάιαηα.  

ην πξψην θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ην πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ αθνχ 

πξψηα παξνπζηάδνληαη νη εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη ν 

ηξφπνο πνπ απηέο επεξεάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ν νπνίνο 

θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζε έλα πνιπδηάζηαην θαη απαηηεηηθφ ξφιν έρνληαο σο 

εθφδηα έλα ζχλνιν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ.  

Σν δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ αξρηθή ηνπ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε. Αλαιπηηθφηεξα, 

παξνπζηάδνληαη ηα δηάθνξα κνληέια αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη ην πεξηερφκελν απηήο. 

Δπίζεο, επηρεηξείηαη ε ελλνηνινγηθή απνζαθήληζε ηνπ φξνπ επηκφξθσζε θαη 

παξνπζηάδεηαη ε αλαγθαηφηεηά ηεο ελψ αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηηο δηάθνξεο 

πξνζεγγίζεηο θαη κνξθέο ηεο αιιά θαη ζηηο ζχγρξνλεο επηκνξθσηηθέο πξαθηηθέο. Σν 

θεθάιαην απηφ θιείλεη κε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαζθφπεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

επηκφξθσζεο ζηελ Διιάδα, ελψ αλαθνξά γίλεηαη θαη ζηελ επξσπατθή θαη εζληθή 

επηκνξθσηηθή πνιηηηθή. 

Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

ζηελ ελλνηνινγηθή ηεο νξηνζέηεζε, ελψ παξνπζηάδεηαη θαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ 

πξνζσπηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Δπίζεο, ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίν 

πεξηγξάθνληαη θαη νη δηάθνξεο θάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε κηαο. 
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ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηεο αλάγθεο, ζηηο δηάθνξεο 

πξνζεγγίζεηο απηήο θαζψο επίζεο θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο δηεξεχλεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ. Σν θεθάιαην απηφ θιείλεη, κε ηελ 

επηζθφπεζε ησλ ζπλαθψλ κε ην ζέκα εκπεηξηθψλ εξεπλψλ. 

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαθέξεηαη ζην εκπεηξηθφ θνκκάηη ηεο 

έξεπλαο. πγθεθξηκέλα, ζην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην ζθνπφ θαη ζηελ  

αλαγθαηφηεηα ηεο έξεπλαο ελψ παξαηίζεληαη θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Δπίζεο, 

παξνπζηάδεηαη ε εξεπλεηηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε θαη ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. Σέινο, αλαθνξά 

γίλεηαη ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία θαζψο επίζεο θαη 

ηε κέζνδν αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ελψ επηρεηξείηαη 

θαη έλαο πξψηνο ζρνιηαζκφο ν νπνίνο νινθιεξψλεηαη ζην έβδνκν θεθάιαην φπνπ ε 

εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ αλαπηχζζεηαη ππφ ην πξίζκα ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

ηεο έξεπλαο. Σέινο, ε εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζίαζε ησλ πεξηνξηζκψλ 

ηεο έξεπλαο, ησλ πξνηάζεσλ γηα κειινληηθέο έξεπλεο θαζψο επίζεο θαη γεληθφηεξσλ 

πξνηάζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο. 
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Α. ΘΕΩΡΗΣΙΚΟ ΜΕΡΟ 

1.Σν Πξνθίι θαη ν Ρόινο ηνπ ύγρξνλνπ Εθπαηδεπηηθνύ 

1.1 χγρξνλεο Δμειίμεηο ζηελ Δθπαίδεπζε 

ε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν επξσπατθφ πεξηβάιινλ, φπσο είλαη απηφ ησλ 

ηειεπηαίσλ εηψλ, νη εμειίμεηο πνπ ζπληεινχληαη ζε νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη 

ηερλνινγηθφ επίπεδν θαη κάιηζηα κε ηφζν γξήγνξνπο ξπζκνχο επεξεάδνπλ φιεο ηηο 

πηπρέο ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαη φπσο είλαη θπζηθφ επεξεάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε θαη 

θαη’ επέθηαζε ηνλ εθπαηδεπηηθφ.  Παξαδείγκαηα ηέηνησλ εμειίμεσλ θαη αιιαγψλ 

απνηεινχλ ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη ε νηθνλνκηθή χθεζε, ε 

αιιαγή ζηε ζχλζεζε ησλ θνηλσληψλ νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαζψο επίζεο θαη ε ξαγδαία αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

επηζηεκψλ. Φπζηθφ επαθφινπζν ησλ αιιαγψλ απηψλ είλαη ε δεκηνπξγία λέσλ 

ζπλζεθψλ, ηελ χπαξμε ησλ νπνίσλ φρη κφλν δελ κπνξεί λα αγλνήζεη ε εθπαίδεπζε 

αιιά αληηζέησο θαιείηαη λα ηηο αληηκεησπίζεη θαη λα πξνζαξκνζηεί ζε απηέο. Οη 

αιιαγέο απηέο επεξεάδνπλ ηφζν ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο ηεο εθπαίδεπζεο φζν θαη ην 

δηδαθηηθφ έξγν ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ, φπσο θαίλεηαη απφ ηα παξαθάησ. 

ε εζληθφ επίπεδν ε νηθνλνκηθή θξίζε θαίλεηαη λα επεξέαζε ηελ εθπαηδεπηηθή 

θαηάζηαζε ζηε ρψξα κε κηα πιεζψξα ππνβηβαζκψλ, θαηαξγήζεσλ ή ζπγρσλεχζεσλ 

ζρνιείσλ, κε κείσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ή θαη θαηάξγεζε εηδηθνηήησλ 

θαζψο επίζεο θαη κε αιινίσζε ηεο θπζηνγλσκίαο ησλ νινήκεξσλ ζρνιείσλ. Δμάιινπ 

ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Ο.Ο..Α., ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξψπεο κε ηηο κηθξφηεξεο δεκφζηεο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε (OECD, 2014).  

εκαληηθά επίζεο είλαη θαη ηα ζηνηρεία ηεο Eurostat (2016), πνπ δείρλνπλ φηη ε 

Διιάδα βξίζθεηαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο αλαθνξηθά κε ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ δηαηξέρνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο 

θηψρεηαο
1
 ή ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, έλα ζηαηηζηηθφ ζηνηρείν κε ζαθείο 

πξνεθηάζεηο ηφζν ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ παηδηψλ φζν θαη ζηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Δπίζεο, ε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ ηερλνινγηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη εμειίμεηο  

ζηνλ ηνκέα ησλ Σερλνινγηψλ ηεο Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΣΠΔ) έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη κηα λέα πξαγκαηηθφηεηα ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο δσήο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο. πσο είλαη θπζηθφ ε λέα απηή 

                                                

1 πσο αλαθέξεη ε Νηνιηνπνχινπ (2015:104) ζχκθσλα κε ηνπο Minujinetal (2005) «Γεληθά κπνξεί λα 

νξηζηεί σο ε απνζηέξεζε βαζηθψλ πιηθψλ αγαζψλ (ηξνθή, λεξφ, ζπλζήθεο πγηεηλήο, ζηέγε), θνηλσληθψλ 

ππεξεζηψλ (πγεία, εθπαίδεπζε) θαη άιισλ παξαγφλησλ πνπ βνεζνχλ ηα παηδηά λα επηβηψζνπλ, λα 

αλαπηπρζνχλ θαη λα εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε θηψρεηα πνπ βηψλεη έλα παηδί 

είλαη αιιεινεμαξηψκελε (ε έιιεηςε πιηθψλ αγαζψλ νδεγεί ζηνλ ππνζηηηζκφ ηνπ, ν νπνίνο κε ηε ζεηξά 

ηνπ επεξεάδεη ηελ πγεία θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπ, πνπ ζηε ζπλέρεηα επηδξά ζηελ αλάπηπμή ηνπ)». 
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πξαγκαηηθφηεηα δεκηνπξγεί λέεο απαηηήζεηο εθπαίδεπζεο ζηηο νπνίεο ην ζρνιείν 

νθείιεη λα αληαπνθξηζεί, ελψ ηαπηφρξνλα επεξεάδεη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζηελ 

νπνία εληάζζνληαη λέα επνπηηθά κέζα φπσο ν δηαδξαζηηθφο πίλαθαο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο επηβάιιεηαη λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηε ρξήζε θαη ηελ παηδαγσγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ ΣΠΔ, νη νπνίεο απνηεινχλ πιένλ θνκκάηη ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ 

ελψ ζπγρξφλσο πξέπεη «λα ζπκβάιεη ζηε δεκηνπξγία ‟ακπληηθψλ κεραληζκψλ” ζηε 

λέα γεληά, δεδνκέλνπ φηη ηα αμηνζαχκαζηα επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα δεκηνπξγνχλ θαη 

πξνβιήκαηα ζηνλ ζχγρξνλν άλζξσπν» (Ξσρέιιεο, 2005:86).  

Δπίζεο, φπσο ην ζχγρξνλν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ έηζη θαη ην ζρνιηθφ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πνιππνιηηηζκηθφηεηα. Ζ αλνκνηνγελήο απηή ζχλζεζε ηνπ καζεηηθνχ πιεζπζκνχ, 

σο απνηέιεζκα ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο, ησλ καδηθψλ κεηαθηλήζεσλ 

κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Δπξψπεο αιιά θαη απφ ηξίηεο 

ρψξεο πξνο ηελ Δπξψπε, έρεη δεκηνπξγήζεη λέεο ζπλζήθεο, φπσο είλαη νη 

πνιχγισζζεο θαη πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο. Ζ εθπαίδεπζε νθείιεη αξρηθά λα δψζεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα έξζνπλ ζε επαθή θαη «λα εθηηκήζνπλ ηελ χπαξμε θαη 

αμία άιισλ πνιηηηζκψλ θαη θπξίσο λα αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θαη 

αιιειεγγχεο γηα ην ‟μέλν” θαη γηα ηνλ ‟άιινλ”, πνπ έρεη δηαθνξεηηθφ θπιεηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ, ρξψκα θαη ζξήζθεπκα θαη δηαθνξεηηθά πξφηππα ζθέςεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο» (Ξσρέιιεο, φπ.π.:81). 

Βαζηθφ γλψξηζκα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ απνηειεί επίζεο ε ηδηφηππε 

δεκνγξαθηθή εμέιημε θαη ζχλζεζή ηνπο, δειαδή αθελφο ε ππνγελλεηηθφηεηα θαη 

αθεηέξνπ ε επηκήθπλζε ηνπ πξνζδφθηκνπ δσήο έρνπλ δεκηνπξγήζεη δηαθνξεηηθέο 

ηζνξξνπίεο ζηνλ πιεζπζκφ ηεο Δπξψπεο αιιά θαη ηεο Διιάδαο. εκαληηθφο είλαη θαη 

πάιη ν ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο, ε νπνία πξέπεη λα εθνδηάζεη ηνπο λένπο κε εζηθέο 

αξρέο, ζεβαζκφ θαη θαηαλφεζε πξνο ηηο κεγαιχηεξεο ειηθηαθά νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ (Ξσρέιιεο, φπ.π.). 

Τπφ ην πξίζκα ησλ παξαπάλσ εμειίμεσλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηέο 

επεξεάδνπλ ηελ εθπαίδεπζε, ην εξψηεκα πνπ ηίζεηαη είλαη πνην είλαη θαη πψο 

δηακνξθψλεηαη ην πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη πνηα εθφδηα απηφο 

ρξεηάδεηαη γηα λα επηηειέζεη κε επηηπρία ην έξγν ηνπ. Παξνκνίσο, ε Παπαλανχκ 

(2003) δηεξσηάηαη πνηα είλαη ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνπλ θαη πσο επηηπγράλεηαη ε 

«επάξθεηα» ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο αλαιακβάλεη λα επηηειέζεη έλα 

πνιπδηάζηαην έξγν ην νπνίν απνηειείηαη απφ δηδαζθαιία, θνηλσληθνπνίεζε, 

δηαγλσζηηθή θαη αμηνιφγεζε, ζπκβνπιεπηηθή, δηαρείξηζε ηάμεο θαη δηνίθεζε 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Γηα λα δνζεί απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ν εθπαηδεπηηθφο ζηηο απαηηήζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχλ ηα ζχγρξνλα απηά δεδνκέλα θαη ηνπο ξφινπο πνπ θαιείηαη ν ίδηνο λα 

αλαιάβεη ζε απηέο ηηο λέεο ζπλζήθεο.  
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1.2 Ο Αλαζηνραζηηθφο Δθπαηδεπηηθφο 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ην πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζεγγίδεηαη 

δηαθνξεηηθά απφ ηηο δχν κεζνδνινγηθέο ζθνπηέο πνπ θπξηάξρεζαλ έσο ηα ηέιε ηνπ 

20
νπ

 αηψλα αλαθνξηθά κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ εξκελεπηηθή θαη 

ηελ θνηλσληνινγηθή ή εκπεηξηθή (Ξσρέιιεο, φπ.π.:42-47). 

Ζ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ζηφρεπε ζηελ εζνπιαζηηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη 

ζε έλαλ ηδεαηφ ηχπν εθπαηδεπηηθνχ ν νπνίνο ζα ήηαλ πξνζεισκέλνο ζηηο αηψληεο 

αμίεο θαη ζηα παηδαγσγηθά ηδεψδε, ελψ ζα δηέζεηε θαη έλα έκθπην παηδαγσγηθφ 

ηαιέλην. χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ε νπνία επεξέαζε θαη ηελ Διιάδα, ε 

εθπαίδεπζε ραξαθηεξίδεηαη σο έλα θιεηζηφ ζχζηεκα κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα 

πεξηνξίδεηαη ζηελ ηήξεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

θξαηηθή εμνπζία. 

Απφ ηελ άιιε, ζχκθσλα κε ηελ θνηλσληνινγηθή ή εκπεηξηθή πξνζέγγηζε, ν 

εθπαηδεπηηθφο ζεσξείηαη θνξέαο ελφο εηδηθνχ θνηλσληθνχ ξφινπ. Οη πξνζδνθίεο ησλ 

νκάδσλ αλαθνξάο
2
 θαζψο επίζεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο 

αληηιακβάλεηαη ην ξφιν ηνπ, θαζνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

(Ξσρέιιεο, 2010:110-113). 

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζην ζεκείν απηφ είλαη πνηνο είλαη ν ξφινο θαη νη πξνζδνθίεο 

ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. πσο αλαθέξεη ν Ξσρέιιεο 

(φπ.π.:114) ζηεξηδφκελνο ζηνλ Brinkmann (1996:29), «ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ε 

επηθξαηέζηεξε εθδνρή ζέιεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο εληνινδφρν ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο 

απφ ηνλ νπνίν αλακέλεηαη ε πηζηή ηήξεζε ησλ επίζεκσλ πξνδηαγξαθψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ζην πιαίζην ελφο γξαθεηνθξαηηθά δηνηθνχκελνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο». Χζηφζν, ε αληίιεςε απηή δε θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο λέεο 

θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη ζην ζχλζεην ξφιν ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιείνπ, ηα νπνία 

θαίλεηαη «λα πξνζδίδνπλ κηα λέα εξκελεία ζην ξφιν θαη απαηηνχλ ηε δηακφξθσζε ελφο 

λένπ επαγγεικαηηθνχ πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ» (Ξσρέιιεο, 2005:147). 

χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία, ν ηχπνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ δηαζέηεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο 

ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο –φπσο πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ- αλαθέξεηαη ζην 

«ζηνραδφκελν εθπαηδεπηηθφ» (Καιατηδνπνχινπ, 2001) ή «ζηνραζηηθνθξηηηθφ 

εθπαηδεπηηθφ» (Καζνχηαο, 2007) ή «αλαζηνραδφκελν εθπαηδεπηηθφ» (Κνπγηνπκηδήο, 

2015) ή «αλαζηνραζηηθφ εθπαηδεπηηθφ» (αιηεξήο, 2006), ελψ ζηελ αγγιηθή 

απνηππψλεηαη κε ηνλ φξν
3
 «reflective teacher» (Brookfield, 1995). Πξφθεηηαη δειαδή 

γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο: 

                                                

2Με ηνλ φξν θνηλσληθέο νκάδεο αλαθνξάο ελλννχληαη ηα εμήο: Ζ πνιηηεία, νη καζεηέο, νη γνλείο, νη 

ζπλάδειθνη, νη πξντζηάκελνη θαη άιινη θνηλσληθνί θνξείο φπσο ζξεζθεπηηθέο, επηζηεκνληθέο, 

πνιηηηζηηθέο θαη επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο (Ξσρέιιεο, 2005:48). 

3Πξνβιεκαηηζκφ πξνθαιεί θαη κφλν ην γεγνλφο φηη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ππάξρνπλ ηφζνη πνιινί 

φξνη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ ίδηα έλλνηα.  πσο απνδεηθλχεηαη ε απφδνζε ηνπ φξνπ reflective teacher 

απαζρφιεζε αξθεηνχο εξεπλεηέο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. Χζηφζν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 
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 Μαζαίλεη απφ ην παξειζφλ αιιά δεη ζην παξφλ θαη θνηηάδεη ην κέιινλ 

 Γλσξίδεη φηη ε θάζε ηάμε έρεη ηε δηθή ηεο δπλακηθή θαη θάζε νκάδα καζεηψλ έρεη 

ηη δηθέο ηηο αλάγθεο θαη απνθεχγεη λα ζηεξίδεηαη κφλν ζε δνθηκαζκέλεο κεζφδνπο 

θαη πξαθηηθέο  

 Δμεηάδεη θαη επαλεμεηάδεη παξαδνρέο  

 έβεηαη ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεη ηε δηδαζθαιία ηνπ, γηα ηελ 

νπνία δείρλεη πξνζπκία ζηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηνλ πεηξακαηηζκφ 

 Αλαπηχζζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζεσξία θαη κπνξεί λα αηηηνινγήζεη ηηο επηινγέο 

ηνπ θαζψο ε πξαθηηθή ηνπ ζηεξίδεηαη ζε έλα ζαθψο θαηαλνεηφ ζθεπηηθφ 

 Γλσξίδεη φηη κέζσ ησλ παξαπάλσ δεκηνπξγεί εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ καζεηψλ 

ηνπ αιιά θαη κεηαμχ ησλ καζεηψλ θαη ηνπ ηδίνπ (Brookfield, 1995:265-267) 

 Αξλείηαη  «λα απνδερηεί ξφινπο πνπ ζέινπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο απινχο εθηειεζηέο 

ηνπ παηδαγσγηθνχ έξγνπ θαη πνπ ηνπο αθαηξνχλ ην απηνλφεην δηθαίσκα λα 

θαηαλννχλ ην έξγν απηφ σο ζχλνιν θαη ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ» (αιηεξήο, 

2006:126) 

Παξνκνίσο, ν Ξσρέιιεο (2010:115) αλαθέξεη πσο «πξφθεηηαη γηα έλαλ εθπαηδεπηηθφ 

θξηηηθά ζθεπηφκελν, ζπλερψο επηκνξθσλφκελν, κε εξεπλεηηθή δηάζεζε θαη επαίζζεην 

ζε θαηλνηνκίεο» ν νπνίνο «απνβιέπεη πξσηίζησο ζηελ αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθήο 

ζθέςεο, ηεο απηελεξγνχ δξαζηεξηφηεηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ πηπρψλ ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ηνπ καζεηή θαη πξνηάζζεη ζηε δηδαζθαιία θαη κάζεζε πνηνηηθέο δηαζηάζεηο θαη 

ηξφπνπο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ γλψζεσλ» (Ξσρέιιεο, 2005:148). 

χκθσλα κε ηνλ Rodgers (2002:858), ν Dewey (1944)
4
 αλέθεξε ηέζζεξα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά-ζηάζεηο (attitudes) πνπ πξέπεη λα έρεη ν άλζξσπνο πνπ δηαζέηεη 

αλαζηνραζηηθή ζθέςε. χκθσλα κε απηά, ν αλαζηνραζηηθφο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

κπνξεί λα δνζεί θαη λα αθνζησζεί νιφςπρα ζην έξγν ηνπ (wholeheartedness), ρσξίο 

λα ηνπ απνζπνχλ ηελ πξνζνρή παξάγνληεο φπσο ν κεγάινο αξηζκφο καζεηψλ ή ην 

άθακπην αλαιπηηθφ πξφγξακκα έηζη ψζηε λα κπνξεί λα παξαηεξεί, λα ζπιιέγεη 

δεδνκέλα θαη λα εκπιέθεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηελ εκπεηξία πνπ ν ίδηνο 

βηψλεη ρσξίο λα ηνλ επεξεάδεη ε θξηηηθή πνπ κπνξεί λα ηνπ αζθεζεί απφ άιινπο 

(directness). Δπίζεο, πξέπεη λα είλαη αλνηθηφο ζε λέεο νπηηθέο θαη αληηιήςεηο ρσξίο 

απηφ λα ζεκαίλεη άθξηηε πηνζέηεζε φισλ ησλ λέσλ ηδεψλ (openmindedness). Σέινο, 

                                                                                                                                       

εξγαζίαο ν φξνο αλαζηνραζηηθφο εθπαηδεπηηθφο θξίλεηαη σο απηφο πνπ απνδίδεη θαιχηεξα ην λφεκα 

ηνπ αγγιηθνχ φξνπ, θαη γηα ην ιφγν απηφ απφ εδψ θαη ζην εμήο ζα θαηαθεχγνπκε ζε απηφλ ηνλ 

λενινγηζκφ θαηά ηνλ αιηεξήο (2006:128), ν νπνίνο ελζσκαηψλεη «θαη ζηα ειιεληθά ηελ έλλνηα ηεο 

πξφζεζεο re- θαη ηα φζα ππνδειψλεη ε ιαηηληθή θαηαγσγή ηεο. Απηφ επηηπγράλεηαη δηακέζνπ ηεο 

πξφζεζεο αλα-  πξηλ ην ζηνραζηηθφο, πνπ αληίζηνηρα ζηε γιψζζα καο δειψλεη, ζε ζπλδπαζκφ κε ξήκα ή 

νπζηαζηηθφ ηελ επαλάιεςε. Γειαδή, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πεξηγξάθεη ηε ζθέςε πνπ επαλέξρεηαη 

ζηνλ εαπηφ ηεο ή κε άιια ιφγηα ηε ζπλείδεζε ηεο ζθέςεο». εκεηψλεηαη πσο αλάινγα γηα ηνλ φξν 

«reflective practitioner» επηιέρζεθε ν φξνο αλαζηνραζηηθφο επαγγεικαηίαο (αιηεξήο, φπ.π.:128) 

4Dewey, J. (1944). Democracy and education. New York: Free Press. (Original Work published in 

1916) 
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πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη θαη απφ ππεπζπλφηεηα (responsibility), λα δηεξσηάηαη πνηεο 

κπνξεί λα είλαη νη ζπλέπεηεο ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ πξάμεψλ ηνπ.  

χκθσλα κε ηνλ Schön (1983:40) ν νπνίνο βαζίζηεθε ζηνλ Dewey, ε αλαζηνραζηηθή 

ζθέςε δηαθξίλεηαη ζην ζηνραζκφ θαηά ηελ πξάμε θαη ζηνλ ζηνραζκφ πάλσ ζηελ 

πξάμε. Ο ζηνραζκφο θαηά ηε δξάζε είλαη ν ζρεδφλ αζπλείδεηνο, ζηηγκηαίνο 

ζηνραζκφο πνπ ζπκβαίλεη φηαλ έλαο πην έκπεηξνο δάζθαινο επηιχεη έλα πξφβιεκα ή 

δίιεκκα. Ο Schön πεξηγξάθεη ην γεγνλφο απηφ σο κηα θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο αληιεί γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο απφ ην ξεπεξηφξην πνπ δηαζέηεη θαη 

αμηνπνηψληαο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλεηαη κηα θαηάζηαζε κπνξεί λα 

αιιάμεη πνξεία θαη λα ιεηηνπξγήζεη δηαθνξεηηθά ζηελ ηάμε. 

Ο ζηνραζκφο πάλσ ζηε δξάζε ιακβάλεη ρψξα κεηά ην γεγνλφο ή ηε δηδαζθαιία θαη 

είλαη κηα πην ζπλεηδεηή δηαδηθαζία. Οη ελέξγεηεο αλαιχνληαη θξηηηθά θαη 

αμηνινγνχληαη ελψ εμεηάδεηαη θαη ηη ζα κπνξνχζε λα είρε ζπκβεί αλ είρε αθνινπζεζεί 

κηα δηαθνξεηηθή πνξεία δξάζεο. Γεδνκέλνπ φηη πεξηιακβάλεη αλαδξνκή ζην γεγνλφο 

πνπ έρεη παξέιζεη απνηειεί κηα κνξθή αλαδξνκηθνχ ζηνραζκνχ. Μπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή ησλ φζσλ έρνπλ ζπκβεί θαη ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν έρνπλ 

ζπκβεί, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπκπιήξσζε κηαο θφξκαο αμηνιφγεζεο ηνπ 

καζήκαηνο (Harrison, 2010). 

Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ είδε ζηνραζκνχ, ε ζχλζεζε κηαο νινθιεξσκέλεο 

επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ απαηηεί, θαη έλα άιιν είδνο 

ζηνραζκνχ, απηφλ ζρεηηθά κε ηε δξάζε. Ο ζηνραζκφο απηφο «αληηπξνζσπεχεη κηα 

επξχηεξε θξηηηθή ζηάζε ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε δηεξεχλεζε ησλ εζηθψλ, πνιηηηθψλ 

θαη ιεηηνπξγηθψλ δεηεκάησλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηνλ θαζεκεξηλφ ηξφπν ζθέςεο θαη 

πξαθηηθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ…[ελψ ηαπηφρξνλα] απνηειεί ην κέζν ψζηε νη 

επαγγεικαηίεο ηφζν λα αλαιακβάλνπλ επζχλε, φζν θαη λα ινγνδνηήζνπλ γηα ηηο 

απνθάζεηο πνπ παίξλνπλ θαηά ηε δηδαζθαιία, θαζψο θαη λα δηαηεξήζνπλ κηα επξχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηδαζθαιίαο θαη 

ηνπ πνιηηηθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν απηή ιακβάλεη ρψξα» (Day, 2003:80). 

Οη Zeichner θαη Liston (1996), εζηηάδνληαο ζηελ νπζία ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ εληφπηζαλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ζην ζηνραζκφ ζρεηηθά κε ηε 

δξάζε. Απφ απηέο κπνξνχλ λα αλαδεηρζνχλ ηέζζεξα ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ 

ζπλδένληαη κε ην ξφιν ηνπ αλαζηνραζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ. 

1. Φαίλεηαη πσο ν ζηνραζκφο ζρεηηθά κε ηε δξάζε είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ 

κπνξεί λα δψζεη πνιιέο πιεξνθνξίεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηφζν γηα ηε 

δηδαθηηθή πξάμε φζν θαη γηα πην γεληθά ζέκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ην 

θνηλσληθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην ζην νπνίν εξγάδεηαη.  

2. Μέζσ ηνπ ζηνραζκνχ απηνχ ν εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ζην επίθεληξν ην καζεηή 

θαη ιακβάλεη ππφςε ην επίπεδν, ην γλσζηηθφ θνξηίν πνπ θέξεη θαζψο επίζεο 

θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπ.  

3. Ο ζηνραζκφο ζεσξείηαη σο πνιηηηθή πξάμε θαη ζπλεπψο εζηηάδεη ζε φιεο 

εθείλεο ηηο παξακέηξνπο πνπ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία κηαο 

πην δίθαηεο θαη αλζξψπηλεο θνηλσλίαο.  
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4. Αλαδεηθλχεηαη ν πνιπδηάζηαηνο ξφινο ηνπ αλαζηνραζηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ, ν 

νπνίνο φπσο θαίλεηαη εζηηάδεη ηαπηφρξνλα ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο θαη 

πεξηερνκέλνπ, ζε ζέκαηα θνηλσληθνπνίεζεο θαη δεκνθξαηηθψλ αξρψλ ζηνπο 

καζεηέο θαη ζηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπο θαη ζε φηη άιιν κπνξεί λα πξνθχςεη 

εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ. 

 

 

1.3 Ζ Δπάξθεηα ηνπ Δθπαηδεπηηθνχ 

Ζ λέα εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα, απαηηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ έλα ζχλνιν 

γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ ζα ηνλ βνεζήζνπλ λα αληαπνθξηζεί ζην 

πνιπξνιηθφ ηνπ έξγν. Πξφθεηηαη δειαδή γηα ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα
5
 ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ην πεξηερφκελν ηεο νπνίαο γίλεηαη θαιχηεξα θαηαλνεηφ κέζα απφ 

έλαλ επξχ θαηάινγν ζηαζκηζκέλσλ θξηηεξίσλ (standards). 

Σν καθξχ απηφ θαηάινγν ζπλνςίδεη εχζηνρα ν Ξσρέιιεο (2005:33-34) ν νπνίνο 

θάλεη ιφγν γηα:   

1. επηζηεκνληθή επάξθεηα, δειαδή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο  

2. δηδαθηηθή επάξθεηα ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ εμνηθείσζε κε ζηξαηεγηθέο 

ζρεδηαζκνχ νξγάλσζεο θαη απνηίκεζεο ηνπ απνηειέζκαηνο 

3. δηνηθεηηθή επάξθεηα ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα δηαρείξηζεο 

ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζρνιείνπ 

4. δηαγλσζηηθή επάξθεηα ε νπνία πεξηιακβάλεη δηαγλσζηηθέο θαη 

ζπκβνπιεπηηθέο ηθαλφηεηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ 

5. επηθνηλσληαθή επάξθεηα ε νπνία πεξηιακβάλεη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο γηα 

ζπλεξγαζία κε θνηλσληθνχο θνξείο θαη επηθνηλσλία κε ηνλ θφζκν ηεο 

εξγαζίαο  

6. θαηλνηνκηθή θαη εξεπλεηηθή δηάζεζε κε ηελ νπνία ζα επηηεπρζεί ε 

επηδεθηηθφηεηα γηα θαηλνηνκίεο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ε πηνζέηεζε  

εξεπλεηηθήο ζηάζεο. 

 

                                                

5
ηε βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε εθηφο απφ ην κνληέιν ηνπ ζηνραδφκελνπ εθπαηδεπηηθνχ (reflective 

practitioner model) θαη ην κνληέιν ηεο επάξθεηαο (the competency model) αλαθνξηθά κε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  (Furlong &Maynard, 1995). Σα δχν απηά κνληέια  ζχκθσλα κε ηηο 

Κεζίδνπ θαη Παπαδνπνχινπ (2008:38) «θαίλεηαη λα ζηεξίδνληαη ζε εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο παξαδνρέο 

ζε ζρέζε κε ηε θχζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ» θαζψο ζην κελ πξψην ζεκαζία 

έρεη ε εθκάζεζε θαη απφθηεζε δεμηνηήησλ  ελψ ζην δεχηεξν έκθαζε δίλεηαη ζηνλ αλαζηνραζκφ. 

Χζηφζν ε αλάπηπμε ή ε εθκάζεζε δεμηνηήησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ αλαζηνραζηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη ζεκηηή «…αξθεί νη δεμηφηεηεο απηέο λα κελ πεξηνξίδνληαη ζε ζπληαγνιφγην 

πεξηζηάζεσλ ζην πλεχκα κηαο εξγαιεηαθήο νξζνινγηθφηεηαο πνπ ζπξξηθλψλεη ηελ πνιππηπρφηεηα ηεο 

αλζξψπηλεο θαη εηδηθφηεξα ηεο παηδαγσγηθήο πξάμεο» (Κεζίδνπ & Παπαδνπνχινπ, φπ.π.:38). 
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Πην αλαιπηηθά, ε γλψζε ηνπ πεξηερνκέλνπ φισλ ησλ επηκέξνπο επηζηεκνληθψλ 

αληηθεηκέλσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη πνπ πξαγκαηεχεηαη 

ν εθπαηδεπηηθφο ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαζψο επίζεο θαη ε παηδαγσγηθή επάξθεηα,  

ζεσξνχληαη  απαξαίηεηεο γηα ηε δηδαζθαιία, ελψ ππφςε πξέπεη λα ιακβάλεηαη θαη ε 

ζπλαηζζεκαηηθή δηάζηαζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο κάζεζεο (Zembylas, 2007). 

Απφ ηελ άιιε, ζηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο ν κεγάινο 

φγθνο ησλ πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ε επθνιία πξφζβαζεο ζε απηέο κε ηε βνήζεηα ηεο 

ηερλνινγίαο έρνπλ αιιάμεη ηα δεδνκέλα ζηηο κνξθέο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

κάζεζεο. Ζ «εγθπθινπαηδηθή κφξθσζε», ε νπνία απνηέιεζε ζηφρν παιαηφηεξσλ 

γελεψλ, εγθαηαιείπεηαη ζηηο κέξεο καο ελψ ζην πξνζθήλην έξρνληαη θαηλνχξγηεο 

κνξθέο κάζεζεο φπσο ε δηεξεπλεηηθή, ε βησκαηηθή, ε ελζψκαηε θαη ε 

απηνξξπζκηδφκελε κέζσ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο φπσο ε εμαηνκηθεπκέλε 

θαη ε δηαζεκαηηθή. Γίλεηαη θαλεξφ ινηπφλ πσο πιένλ δεηνχκελν δελ είλαη ηφζν ε 

απνηακίεπζε γλψζεσλ φζν ε θαιιηέξγεηα ησλ ιεγφκελσλ ηθαλνηήησλ - θιεηδηψλ. 

Πξνο απηή ηε θαηεχζπλζε θαίλεηαη λα θηλείηαη θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ε νπνία 

ζπλεξγάδεηαη κε ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ γηα ηελ ελίζρπζε ησλ «βαζηθψλ ηθαλνηήησλ» - 

γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα βξνπλ ηελ 

πξνζσπηθή ηνπο νινθιήξσζε θαη αξγφηεξα ζηε δσή ηνπο, λα βξνπλ εξγαζία θαη λα 

ιάβνπλ κέξνο ζηελ θνηλσλία (European Commission, 2007). Απηέο νη βαζηθέο 

ηθαλφηεηεο πεξηιακβάλνπλ ηηο «παξαδνζηαθέο» δεμηφηεηεο φπσο ε επηθνηλσλία ζηε 

κεηξηθή γιψζζα, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ, νη ςεθηαθέο δεμηφηεηεο, ν 

εγγξακκαηηζκφο, θαη νη βαζηθέο ηθαλφηεηεο ζηα καζεκαηηθά θαη ζηελ επηζηήκε. 

Αθφκε πεξηιακβάλνπλ δεμηφηεηεο, φπσο είλαη ην λα «καζαίλεηο πψο λα καζαίλεηο», ε 

θνηλσληθή θαη αζηηθή ππεπζπλφηεηα, ε πξσηνβνπιία θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε 

πνιηηηζκηθή θαη νηθνινγηθή ζπλείδεζε θαη ε δεκηνπξγηθφηεηα (The European 

Parliament and the Council of the European Union, 2006). 

πσο είλαη θπζηθφ, νη αιιαγέο απηέο έρνπλ αληίθηππν θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν 

εθπαηδεπηηθφο ζρεδηάδεη θαη νξγαλψλεη ηε δηδαζθαιία ηνπ. Ο εθπαηδεπηηθφο απφ  

δηεθπεξαησηήο γίλεηαη δηακεζνιαβεηήο, νξγαλσηήο θαη ζπληνληζηήο ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ 

καζεηψλ θαη εληζρχνληαο ηελ απηελεξγφ δξαζηεξηφηεηά ηνπο (Ξσρέιιεο, φπ.π.). 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ καζεηψλ απνηειεί έλα αθφκε πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα θαη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρεη απαζρνιήζεη έληνλα ηελ 

αθαδεκατθή, θαη φρη κφλν, θνηλφηεηα. Ήδε απφ ηηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, ν 

εθπαηδεπηηθφο θαιείηαη λα αμηνινγεί ηνπο καζεηέο ζε θαζεκεξηλή βάζε κέζα απφ ηα 

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ηα δηαγσλίζκαηα θαη ηελ πξνθνξηθή ζπκκεηνρή αιιά θαη ζε 

κεγαιχηεξα δηαζηήκαηα κε θάπνην είδνο ειέγρνπ πξνφδνπ πνπ ζπλήζσο απνδίδεηαη 

ζηνπο γνλείο ή θεδεκφλεο ησλ καζεηψλ ή θαη ζηνπο ίδηνπο ζε κεγαιχηεξεο ηάμεηο θαη 

βαζκίδεο. Ζ δηαδηθαζία απηή εληάζζεηαη ζηελ αμηνινγηθή (επηιεθηηθή) ιεηηνπξγία 

ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζε ξφιν αμηνινγεηή κέζα απφ ηελ παηδαγσγηθή 

ιεηηνπξγία ηεο αμηνιφγεζεο ειέγρεη αθελφο γηα ειιείςεηο, αδπλακίεο, αλάγθεο θαη 

ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη αθεηέξνπ δηεξεπλά ηα δπλαηά θαη αδχλακα ζηνηρεία 
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ηεο δηθήο ηνπ δηδαζθαιίαο θαη επηθνηλσλίαο κε ηνπο καζεηέο (Κσλζηαληίλνπ & 

Δκβαισηήο, 2001). Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο απαηηεί ηελ χπαξμε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζεθηηθνχ παξαηεξεηή κε αληηθεηκεληθή θξίζε πνπ ζα ιακβάλεη 

ππφςε φιεο εθείλεο ηηο παξακέηξνπο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αμηνιφγεζε 

ελφο καζεηή. Οη παξαδνζηαθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε χπαξμε 

κηαο θαη κφλν ηειηθήο βαζκνινγίαο θαη νη ηππνπνηεκέλεο κνξθέο εμέηαζεο ηεο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ, έρνπλ δερζεί αξλεηηθή θξηηηθή
6
 (Birenbaum & Dochy, 2000; 

Perrenoud, 1996). Απφ ηελ άιιε,  έρνπλ πξνηαζεί ελαιιαθηηθέο κνξθέο αμηνιφγεζεο 

φπσο ε πεξηγξαθηθή αμηνιφγεζε (Ληάκπαο, 2011) ή ν θάθεινο εξγαζηψλ
7
 ηνπ καζεηή 

νη νπνίεο ιακβάλνπλ ππφςε ηε καζεζηαθή πνξεία ησλ καζεηψλ ελψ ζπγρξφλσο 

παξέρνπλ αλαηξνθνδφηεζε θαη επθαηξίεο γηα ζηνραζκφ πάλσ ζηε κάζεζε 

(Μπαγάθεο, 2011: 48). 

Αθφκε,  ν εθπαηδεπηηθφο θαζεκεξηλά έξρεηαη αληηκέησπνο κε δεηήκαηα δηαρείξηζεο 

ηεο ζρνιηθήο ηάμεο αιιά θαη δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ θαη θξίζεσλ έμσ απφ απηήλ. 

Σέηνηα δεηήκαηα κπνξεί λα είλαη ε δηαρείξηζε ραξηζκαηηθψλ καζεηψλ ή  καζεηώλ  

κε  καζεζηαθέο δπζθνιίεο  ή αθφκα θαη δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ  ζπκπεξηθνξάο  πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηζεηηθφηεηα, ηε βία θαη ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο 

(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2007). 

Γηα λα αληαπεμέιζεη ζηηο απαηηήζεηο απηέο, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα δηαζέηεη ηηο 

αλάινγεο δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα δηαρεηξίδεηαη ηέηνηνπ είδνπο 

δεηήκαηα, θαζψο επίζεο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ νξγάλσζε, ηε ζπλεξγαζία θαη 

ηελ επνπηεία δξάζεσλ ηνπ ζρνιείνπ κε εμσζρνιηθνχο θνξείο. Βαζηθφ κέζν γηα ηε 

δηαρείξηζε θαη ηε ζπλεξγαζία απνηειεί ε επηθνηλσλία. Οη επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο 

είλαη έλα επίζεο πνιχ ζεκαληηθφ εθφδην γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ ν νπνίνο θαιείηαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε λα έξζεη ζε επαθή ηφζν κε ηνπο καζεηέο φζν θαη κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο, ηνπο γνλείο, ηνπο δηάθνξνπο θνηλσληθνχο θνξείο θαη γεληθφηεξα κε ηνλ 

θφζκν ηεο εξγαζίαο. Δμάιινπ ε ζεκαζία ηεο επηθνηλσλίαο θαη ησλ ζεηηθψλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ εληζρχεηαη θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη νη παξάγνληεο απηνί επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ αθαδεκατθή επίδνζε ησλ 

καζεηψλ (Birch & Ladd, 1997). 

ην πνιπζχλζεην απηφ πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζηίζεηαη θαη ν ξφινο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο εξεπλεηή.  Έλαο ξφινο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ηφζν γηα ηνλ ίδην 

ηνλ εθπαηδεπηηθφ φζν θαη γηα ηε ζρνιηθή κνλάδα ζηελ νπνία εξγάδεηαη αιιά θαη γηα 

ηελ επξχηεξε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Σε ζεκαζία ηνπ ξφινπ απηνχ απνηππψλεη ε 

Υαηδεπαλαγηψηνπ (2001:25) ε νπνία ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη: 

                                                

6Δζηηάδνπλ ζε πεξηνξηζκέλν εχξνο επηδφζεσλ, ζηνρεχνπλ ζηελ εμέηαζε ρακεινχ επηπέδνπ γλσζηηθψλ 

ηθαλνηήησλ, δε βνεζνχλ ζηε δηακφξθσζε θαη βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

7ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη θαη σο Portfolio ή Υαξηνθπιάθην εξγαζηψλ ηνπ καζεηή, ελψ ηα είδε 

ηνπ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ην ζηφρν πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί θαη είλαη ηα εμήο: ην Best-Work-

Portfolioθαη ην Growth-and-learning-Progress-Portfolio (Λνπθέξεο, Μαληάο  & Μέιια, 2010) 
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«φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο θαηαλνήζεη ηε ζεκαζία ηεο εξεπλεηηθήο ηεθκεξίσζεο θαη 

θαηαξηηζηεί ν ίδηνο ζηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία θαη ζηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, 

ηφηε: ζα απεγθισβηζηεί απφ ηηο ςπρνινγηθέο αλαζηνιέο πνπ ηνλ εκπνδίδνπλ λα 

αλαγλσξίζεη ηε ζεκαζία ηεο έξεπλαο θαη ηνπ ζπλερνχο πξνβιεκαηηζκνχ, ζα κάζεη λα 

εξγάδεηαη κε επηζηεκνληθφ ηξφπν θαη λα ζηεξίδεη ηνπο παηδαγσγηθνχο θαη δηδαθηηθνχο 

ρεηξηζκνχο ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα, ζα δηεπθνιχλεη ηελ αλάπηπμε εξεπλψλ ζε 

επίπεδν ζρνιείνπ θαη ηάμεο θαη  αληιψληαο απφ ηελ εκπεηξία ηνπ ζα κπνξεί λα 

επηζεκαίλεη ζέκαηα γηα έξεπλα θαη λα αλaιακβάλεη ν ίδηνο ή /θαη ζε ζπλεξγαζία κε 

άιινπο ηε δηεμαγσγή ηνπο». 

Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα πξνβιεκαηίδνληαη ζρεηηθά κε ηελ πξαθηηθή ηνπο κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, λα δηεμάγνπλ έξεπλα βαζηδφκελε ζηε δηδαζθαιία, λα 

ελζσκαηψλνπλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο ηα απνηειέζκαηα ηεο δηδαθηηθήο θαη 

αθαδεκατθήο έξεπλαο,  λα αμηνινγνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δηδαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ηνπο θαη λα ηα ηξνπνπνηνχλ αλάινγα (European Commission, 2007). 

Σν είδνο ηεο έξεπλαο πνπ εληνπίδεηαη πην ζπρλά ζηε βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ην ξφιν 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο εξεπλεηή (teacher as researcher) είλαη απηφ ηεο έξεπλαο δξάζεο 

(Carr & Kemmis, 1986). Οη αληηιήςεηο γηα ηελ έξεπλα δξάζεο πνηθίινπλ, φπσο 

πνηθίινπλ θαη νη νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί γηα απηήλ απφ πνιινχο κειεηεηέο 

(Hopkins,1985:32; Ebbutt,1985:156; Cohen & Manion, 1994:186; Corey, 1953:6;Carr 

& Kemmis, 1986:162; Grundy, 1987: 142; Kemmis & McTaggart, 1988:5). Έλαο απφ 

ηνπο πην επηγξακκαηηθνχο θαη ζαθείο, είλαη απηφο ησλ Cohen θαη Manion (1994:186),  

ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο ε έξεπλα δξάζεο είλαη: 

«κηα παξέκβαζε κηθξήο θιίκαθαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ θαη κηα 

πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο παξέκβαζεο απηήο», ελψ ζηφρνο απηήο 

αλαθνξηθά κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο είλαη ε ππνζηήξημή ηνπο «κεκνλσκέλα ή ζε 

νκάδεο, γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξάμεο θαη λα πινπνηήζνπλ θαηλνηνκίεο κεηά απφ πξνβιεκαηηζκφ θαη ζπδήηεζε» 

(Altrichter, Posch & Somekh, 2001:22). 

Σέινο, ν πεξηεθηηθφο απηφο θαηάινγνο κε ηηο δεμηφηεηεο ηνπ ζχγρξνλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ πξνζζήθε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο δεμηφηεηαο (ή 

επάξθεηαο), ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ «ηθαλφηεηα γηα θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά θαη 

απνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία ζε ζπλζήθεο δηαπνιηηηζκηθήο αιιειεπίδξαζεο κε ζθνπφ 

φρη κφλν ηελ θαηαλφεζε, αιιά θαη ηελ απνδνρή αλζξψπσλ πνπ αλήθνπλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο» (Παπαδνπνχινπ, 2008:61).  Μάιηζηα ε αλαγθαηφηεηά 

ηεο ηνλίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο δπηηθέο θνηλσλίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ειιεληθήο, ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ πνιηηηζκηθφ 

πινπξαιηζκφ (Κεζίδνπ, 2008:21). 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε εηεξφηεηα ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο δελ εληνπίδεηαη κφλν 

ζηα άηνκα κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο ή ζξεζθεπηηθέο θαηαβνιέο αιιά θαη ζηηο 

επάισηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαζψο επίζεο εληνπίδεηαη θαη ζε «ζρεηηθά νκνηνγελείο 

θνηλσλίεο θαη νκάδεο: αξθεί λα αλαινγηζηνχκε, φηη ν θαζέλαο απφ εκάο απνηειεί κηα 

δηαθνξεηηθή πξνζσπηθφηεηα, άξα είλαη ελ ηέιεη „δηαθνξεηηθφο‟» (Κεζίδνπ, φπ.π.:22). Ο 
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εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνο αιιά θαη εμνπιηζκέλνο κε ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο γηα λα κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηέηνηα 

δεηήκαηα. 

Με αθνξκή ην γεγνλφο φηη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε αλαθέξεηαη ηφζν ζε θξαηηθφ 

φζν θαη ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν θαη εζηηάδνληαο ζην δεχηεξν πνπ αθνξά ηελ 

πνιηηηζκηθή επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε ιαψλ δηαθνξεηηθψλ θξαηψλ (Κεζίδνπ, 

φπ.π.:30), αμίδεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηηο δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο πνπ πξέπεη λα 

δηαζέηεη ν ζχγρξνλνο Δπξσπαίνο εθπαηδεπηηθφο. χκθσλα κε ηε  βηβιηνγξαθία 

(Schratz, 2014), ν Δπξσπαίνο εθπαηδεπηηθφο ηνπ 21
νπ

 αηψλα, ζηα πιαίζηα ηεο 

Δπξσπατθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη εθηφο απφ φιεο ηηο πην πάλσ 

δεμηφηεηεο λα κπνξεί: 

 λα ζπλδπάδεη αξκνληθά ηελ εζληθή κε ηελ επξσπατθή ηνπ ηαπηφηεηα θαζψο 

κηα ηέηνηα ζπλχπαξμε εζληθήο ηαπηφηεηαο θαη δηαθξαηηθήο επαηζζεηνπνίεζεο 

παξέρεη κηα πνιχηηκε πξννπηηθή ζε ζέκαηα εηεξνγέλεηαο 

 λα γλσξίδεη θαη λα ζέβεηαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο ρψξαο ηνπ θαη λα είλαη 

πξφζπκνο λα γλσξίζεη θαη λένπο πνιηηηζκνχο 

 λα αληηκεησπίδεη ηηο πξνθιήζεηο ησλ πνιππνιηηηζκηθψλ πηπρψλ ηεο θνηλσλίαο 

ηεο γλψζεο, θαη λα εξγάδεηαη γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ίζσλ επθαηξηψλ 

 λα έρεη θάπνηα γλψζε ησλ άιισλ επξσπατθψλ εθπαηδεπηηθψλ ζπζηεκάησλ 

θαη, ελδερνκέλσο, ησλ ζεκάησλ εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο ζην επίπεδν ηεο ΔΔ 

 λα κηιά πεξηζζφηεξεο απφ κία επξσπατθέο γιψζζα ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

ηθαλφηεηαο 

 

πκπεξαζκαηηθά ζα ιέγακε φηη ην ζχγρξνλν ζρνιηθφ πεξηβάιινλ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αλνκνηνγέλεηα θαη πνηθηινκνξθία. Μαζεηέο κε δηαθνξεηηθά εξεζίζκαηα, κε 

δηαθνξεηηθέο αλάγθεο θαη ζηπι κάζεζεο ζπλζέηνπλ ηε ζεκεξηλή ηάμε ε νπνία κπνξεί 

λα ραξαθηεξηζηεί σο «δπλακηθή θαη ζχλζεηε». χκθσλα κε ηελ Larrivee (2000:293-

294), νη εθπαηδεπηηθνί πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζην εχξνο θαη ηελ έληαζε ησλ 

αθαδεκατθψλ, θνηλσληθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ αλαγθψλ ησλ ζεκεξηλψλ καζεηψλ, 

ζα πξέπεη λα βξνπλ ηξφπνπο λα δεκηνπξγήζνπλ απζεληηθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο 

πξνζαξκφδνληαο ηε δχλακε ηεο εμνπζίαο πνπ ηνπο δίλεη ε ζέζε ηνπο έλαληη ησλ 

καζεηψλ ζε δχλακε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο καζεηέο. Σα δεδνκέλα απηά απαηηνχλ κε ηε 

ζεηξά ηνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αλαιάβεη πνιιαπινχο ξφινπο, φπσο απηνχο ηνπ 

θνηλσληθνχ κεζνιαβεηή, ηνπ δηεπθνιπληή ηεο κάζεζεο θαη ηνπ αλαζηνραζηηθνχ 

επαγγεικαηία.  

πλνςίδνληαο ηα πην πάλσ θαη επαλαθέξνληαο ην εξψηεκα πνπ είρακε ζέζεη ζηελ 

αξρή, πνην είλαη δειαδή ην πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ, ζα ιέγακε φηη ν 

ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη αθελφο λα «δηαζέηεη ηνλ αλαγθαίν γλσζηηθφ 

εμνπιηζκφ, δειαδή, γλψζεηο ηνπ αληηθεηκέλνπ δηδαζθαιίαο, δηδαθηηθέο δεμηφηεηεο 

/ηθαλφηεηεο, ζηάζεηο/αληηιήςεηο, γλψζεηο γηα ην ζρνιείν, ηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε» 

θαη αθεηέξνπ «λα δηαζέηεη ζεκειηαθέο πξνζσπηθέο ηδηφηεηεο, ζηάζεηο θαη ηθαλφηεηεο, 

φπσο έκπλεπζε, δεκηνπξγηθφηεηα, δηεξεπλεηηθή ηθαλφηεηα, δέζκεπζε ζην έξγν ηνπ, 
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ηδηφηεηεο ησλ νπνίσλ ε δηακφξθσζε έρεη εκβέιεηα δσήο θαη ζπληζηνχλ έλα εληαίν φιν» 

(Παπαλανχκ, 2008:57). 

Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο απνηειεί έλαλ δηα βίνπ καλζάλνληα ν φπνηνο κέζα ζηελ 

Κνηλσλία ηεο Γλψζεο θαη ηεο Πιεξνθνξίαο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί ζηνλ 

πνιχπιεπξν ξφιν ηνπ. Ζ ηαρχηεηα δηαθίλεζεο ηεο πιεξνθνξίαο θαη παιαίσζεο ηεο 

γλψζεο ζηηο κέξεο καο θαηαδεηθλχεη ηελ αλάγθε επηθαηξνπνίεζεο ησλ γλψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο. Αθεηεξία ηεο 

πνξείαο απηήο, απνηειεί ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε αξρηθή 

εθπαίδεπζε ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ λέσλ εθπαηδεπηηθψλ έηζη 

ψζηε λα κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ φζν γίλεηαη θαιχηεξα ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο 

έξγν. 

 

2. Εθπαίδεπζε Εθπαηδεπηηθώλ 

Σα λέα δεδνκέλα ζην ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ επηηάζζνπλ έλα λέν πξνθίι 

εθπαηδεπηηθνχ. Ο ζχγρξνλνο εθπαηδεπηηθφο φπσο είδακε αλαιακβάλεη πνιινχο 

ξφινπο θαη θαιείηαη λα επηηειέζεη έλα πνιπδηάζηαην έξγν. Γηα ην ιφγν απηφ 

ρξεηάδεηαη θαη πνιιά εθφδηα ηφζν ζε γλσζηηθφ επίπεδν, φζν θαη ζε επίπεδν 

δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ. πσο είλαη θπζηθφ θαζνξηζηηθή γηα ην ζθνπφ 

απηφ είλαη ε εθπαίδεπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε νπνία ζπληειείηαη ζε δχν θάζεηο. Ζ 

πξψηε πεξηιακβάλεη ηελ αξρηθή ή βαζηθή εθπαίδεπζε ελψ ε δεχηεξε ηελ 

επηκφξθσζε. θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ δχν απηψλ 

θάζεσλ εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε απνζαθήληζε ησλ φξσλ. Δπίζεο, 

εζηηάδνληαο ζηελ επηκφξθσζε πνπ απνηειεί ην βαζηθφ ζέκα ηεο παξνχζαο κειέηεο 

επηρεηξεί λα αλαδείμεη αθελφο ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο θαζψο επίζεο θαη ηηο δηάθνξεο 

πξνζεγγίζεηο θαη κνξθέο ηεο, θάλνληαο ζαθή αλαθνξά ζηηο ζχγρξνλεο επηκνξθσηηθέο 

πξαθηηθέο. 

 

2.1 Αξρηθή Δθπαίδεπζε 

Σν πξψην ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην πνιπζχλζεην 

έξγν πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη, απνηειεί ε αξρηθή ή βαζηθή ηνπ εθπαίδεπζε. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ «επαγγεικαηηθή πξνεηνηκαζία ελφο αηφκνπ πξηλ  αλαιάβεη ηελ πιήξε 

επζχλε γηα ηελ δηδαζθαιία κηαο ή πεξηζζνηέξσλ ηάμεσλ καζεηψλ» (Schwille, 

Dembélé, & Schubert, 2007:59). ην θξίζηκν απηφ ζηάδην ζέηνληαη ηα ζεκέιηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο πνξείαο ηνπ ππνςήθηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαη ηνπ παξέρνληαη θάπνηα 

βαζηθά εθφδηα γηα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπ έξγν (Caena, 2014).  Απφ ηελ αλαζθφπεζε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο αλαδεηθλχνληαη θάπνηα κνληέια εθπαίδεπζεο εθπαηδεπηηθψλ.   

χκθσλα κε ηνλ Ξσρέιιε (2010:116-118), ππάξρνπλ δηάθνξα κνληέια πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα ζηάδηα εμέιημεο ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηδηαίηεξα 

ησλ δαζθάισλ: 
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 Σν παξαδνζηαθφ κνληέιν ηεο καζεηείαο, φπνπ ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο 

εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ε απφθηεζε πξαθηηθψλ εκπεηξηψλ θαη 

πην εηδηθά ε εθκάζεζε ηερληθψλ δηδαζθαιίαο. Οη καζεηεπφκελνη  θαινχληαλ  

κέζα απφ ηελ ηξηβή κε πην έκπεηξνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εμνπιηζηνχλ κε ηα 

απαξαίηεηα γηα ηε δηδαζθαιία εθφδηα. Σν κνληέιν απηφ θπξηαξρνχζε ζηα 

δηδαζθαιεία ηνπ 19
νπ

 θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ελψ ζηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε θηλνχληαλ θαη νη «ππνδεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο» νη νπνίεο ήηαλ 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ δηδαθηηθή άζθεζε ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ πξηλ 

απφ κεξηθά ρξφληα. 

 Σν αλζξσπνθεληξηθφ  ή πεξζνλαιηζηηθφ κνληέιν «απέβιεπε πξσηίζησο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζσ ηεο νηθεηνπνίεζεο θαη 

βίσζεο αμηψλ (θπξίσο ησλ εζηθψλ αμηψλ), πνπ ελππάξρνπλ ζηα επηηεχγκαηα 

ηνπ πνιηηηζκνχ θαη απνηεινχλ ηα κνξθσηηθά αγαζά γηα ηε εθπαίδεπζε» 

(Ξσρέιιεο, 2005:98). Με άιια ιφγηα επηθεληξσλφηαλ ζηνλ εζνπιαζηηθφ 

ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο, ηνλ νπνίν φπσο ππνζηεξίδεηαη αλέιαβαλ λα 

αλαδείμνπλ νη Παηδαγσγηθέο Αθαδεκίεο κε ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ, γη’ 

απηφ ην ζθνπφ, εθπαηδεπηηθψλ. 

 Σν επηζηεκνληθφ ή κπηρεβηνξηζηηθφ κνληέιν ή κνληέιν ηθαλφηεηαο, φπσο 

πξντδεάδεη θαη ε νλνκαζία ηνπ αληηκεησπίδεη ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ σο 

εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ αξρψλ, θπξίσο ηεο Φπρνινγίαο Μάζεζεο. χκθσλα 

κε απηφ, ε απνηειεζκαηηθή θαη κε κεηξήζηκα θξηηήξηα κάζεζε, πξνθχπηεη 

φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο αθνινπζεί ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ αξρψλ απηψλ. 

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηνπ κνληέινπ απηνχ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί ην ζχζηεκα ηεο κηθξνδηδαζθαιίαο. 

 Σν κνληέιν ηεο δηεξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο απνηειεί ην πην ζχγρξνλν απφ ηα 

κνληέια θαη είλαη απηφ πνπ ζπλδέεηαη κε ην πξνθίι ηνπ  «ζηνραδφκελνπ»  

εθπαηδεπηηθνχ, ην νπνίν αλαιχζεθε εθηελψο ζηελ πξψηε ελφηεηα. Πξνο 

δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ ζχγρξνλνπ, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ην κνληέιν απηφ αλ 

θαη εθθξάδεη ηε ζχγρξνλε πξνζέγγηζε, πνπ φπσο ππνζηεξίδεηαη ζα έπξεπε λα 

έρεη ε εθπαίδεπζε ησλ ππνςήθησλ εθπαηδεπηηθψλ, δελ έρεη απνθηήζεη αθφκε 

επξεία εθαξκνγή.  

Παξνκνίσο ε Κνπηζειίλε (ρ.ρ.) αλαθέξεη ηα  ηέζζεξα κνληέια αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, φζνλ αθνξά ηελ εθπαίδεπζε ηνπο, κε κηα δηαθνξεηηθή 

θαηεγνξηνπνίεζε. πγθεθξηκέλα θάλεη ιφγν γηα ην αθαδεκατθφ/ νξζνινγηζηηθφ 

κνληέιν ην νπνίν φπσο αλαθέξεη «ζηεξίρζεθε ζηε παξαδνρή φηη ε γλψζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο θαζηζηά ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηθαλφ λα δηδάμεη απνηειεζκαηηθά» 

(Κνπηζειίλε, φπ.π.:2). Σν ζεηηθηζηηθφ/ηερλνθξαηηθφ κνληέιν ην νπνίν, φπσο θαη ην 

κνληέιν ηθαλνηήησλ, ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Σν αλζξσπηζηηθφ/αλαζηνραζηηθφ κνληέιν ην νπνίν ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε 

αλαζηνραζκνχ ζηελ πξάμε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηέινο ην θξηηηθφ ζπκκεηνρηθφ 

κνληέιν ζην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ ίδηα «ε εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκαίλεη 

δηαδηθαζία αλαδφκεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο θνπιηνχξαο…[ε νπνία] επηηπγράλεηαη κέζα 

απφ δηάινγν, αλαζηνραζκφ θαη θξηηηθή ελδνζθφπεζε θαη εμέηαζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, 
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πνιηηηζηηθνχ, πνιηηηθνχ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ ζεσξηψλ ηνπ θαζελφο» 

(φπ.π.:3). 

ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε κηα παξφκνηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ κνληέισλ 

ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πγθεθξηκέλα ε Musset (2009:5), θάλεη 

αλαθνξά ζε κηα ηππνινγία δηαθνξεηηθψλ κνληέισλ εθπαίδεπζεο ε νπνία 

πεξηιακβάλεη δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο. Ζ κία θαηεγνξία είλαη απηή ησλ 

παξαδνζηαθψλ κνληέισλ θαη ε άιιε ησλ ζχγρξνλσλ κνληέισλ εθπαίδεπζεο.  

χκθσλα κε ηα παξαδνζηαθά κνληέια, ε αξρηθή εθπαίδεπζε παξέρεη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο δαζθάινπο εθφδηα ηα νπνία ηνπο δίλνπλ 

πξφζβαζε ζε  ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο παηδαγσγηθήο πξαθηηθήο, ρσξίο σζηφζν λα 

δίλεηαη κεγάιε έκθαζε ζηελ εθπαηδεπηηθή ζεσξία θαη επηζηεκνληθή έξεπλα.  Απφ ηελ 

άιιε, ζηφρνο ηνπ ζχγρξνλνπ κνληέινπ αξρηθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε πξνεηνηκαζία 

θξηηηθά ζθεπηφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ νη νπνίνη ζα ιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, ζα 

ζπλεξγάδνληαη, ζα είλαη εηδήκνλεο ζην αληηθείκελν ηνπο θαη ζα είλαη ππεχζπλνη γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. 

ηα ζχγρξνλα κνληέια εληάζζνληαη θαη ελαιιαθηηθά κνληέια εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ, φπσο ην «κνληέιν ειάρηζηεο επάξθεηαο» (minimum-competency 

model) ην νπνίν πξνάγεη ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο εηζφδνπ ζην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. ην κνληέιν απηφ πεξηζζφηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηε πηζηνπνίεζε ησλ 

πξνζφλησλ ησλ αηφκσλ πνπ ελδηαθέξνληαη λα δηδάμνπλ, παξά ζηελ αξρηθή ηνπο 

εθπαίδεπζε. ε αληίζεζε κε ηα άιια κνληέια, φπνπ νη ελδηαθεξφκελνη 

πηζηνπνηνχληαη αθνχ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάπνην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο 

εθπαηδεπηηθψλ, ζε απηφ νη ππνςήθηνη πηζηνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δεμηφηεηεο νη 

νπνίεο σζηφζν κπνξεί λα απνθηήζεθαλ απφ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία ηνπ θάζε 

ππνςεθίνπ (Musset, 2009:18). 

Δμεηάδνληαο ηα παξαπάλσ κνληέια παξαηεξνχκε  πσο ζηαδηαθά ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αιιάδεη θαη πσο απφ ηηο ηερληθέο θαη πξαθηηθέο 

γλψζεηο πνπ ήηαλ επηδίσμε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, έρνπκε πιένλ πεξάζεη  

ζε έλαλ θξηηηθά ζθεπηφκελν εθπαηδεπηηθφ. Δδψ εληνπίδεηαη ίζσο θαη ε κεγαιχηεξε 

αληίθαζε. Δλψ γίλεηαη ιφγνο γηα κηα εθπαίδεπζε ε νπνία πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη 

ζην «ζηνραδφκελν εθπαηδεπηηθφ», ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ε επηθξαηέζηεξε πξαθηηθή 

ζέιεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο «εληνινδφρν»  ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο φπσο είδακε θαη ζην 

πξνεγνχκελν θεθάιαην. 

Σν ζίγνπξν είλαη πσο εθφζνλ γίλεηαη ιφγνο γηα κηα δηαξθψο κεηαβαιιφκελε θνηλσλία 

θαη γηα αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ην ζρνιείν αιιά θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ε εθπαίδεπζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ δε κπνξεί λα είλαη θάηη ζηαζεξφ θαη ακεηάβιεην. Με απηφ 

ζπκθσλνχλ νη Κηκνπξηδήο θαη  Κφθθηλνο (2007:357), ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο: 

«Καλέλα κνληέιν εθπαίδεπζεο δαζθάισλ δελ κπνξεί λα παγησζεί. Ζ εθπαίδεπζε ηνπ 

δαζθάινπ δελ κπνξεί λα είλαη κία δηαδηθαζία ζηαζεξή. Πξέπεη λα εκπινπηίδεηαη 

κνλίκσο κε λέα ζηνηρεία. ηνηρεία, πνπ λα αληαπνθξίλνληαη, ηφζν ζηελ γλσζηηθή ηνπ 
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ζπγθξφηεζε, ψζηε λα αζθεί ην επάγγεικά ηνπ κε ηνπο γλσζηνχο ηξφπνπο, φζν θαη ζηηο 

λέεο ζπλζήθεο θαη απαηηήζεηο ηεο αγνξάο εξγαζίαο». 

 

2.1.1 Πεξηερόκελν αξρηθήο εθπαίδεπζεο 

Ζ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί, ζχκθσλα κε ηα θείκελα ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή/EACEA/Eπξπδίθε, 2013:25, 2015:9), 

λα νξγαλσζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Χζηφζν ζπλήζσο πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο 

ζπληζηψζεο, κηα γεληθή θαη κία επαγγεικαηηθή. πγθεθξηκέλα φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

έθζεζε ηνπ δηθηχνπ Δπξπδίθε «ε γεληθή ζπληζηψζα αλαθέξεηαη ζε γεληθά εθπαηδεπηηθά 

καζήκαηα θαη ζηελ απφιπηα θαιή γλψζε ηεο ζεκαηνινγίαο ή ησλ ζεκαηνινγηψλ ηηο 

νπνίεο ζα θιεζνχλ νη ππνςήθηνη λα δηδάμνπλ κεηά ηελ απφθηεζε ησλ ζρεηηθψλ 

πξνζφλησλ» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή/EACEA/Eπξπδίθε, 2013:25), ελψ ε 

επαγγεικαηηθή ζπληζηψζα παξέρεη ζηνπο ππνςήθηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηηο ζεσξεηηθέο 

θαη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηδαζθαιία (Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή/EACEA/Eπξπδίθε, φπ.π.:25). χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ηφζν ζε εζληθφ 

φζν θαη ζε επξσπατθφ επίπεδν ε αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

πεξηιακβάλεη ηξείο βαζηθνχο ηνκείο (Bokdam, Ende & Broek, 2014:39; Ξσρέιιεο, 

2005; OECD, 2014:37). Ο πξψηνο ηνκέαο ζπνπδψλ έρεη λα θάλεη κε ην αληηθείκελν 

δηδαζθαιίαο (εηδηθφηεηα), ν δεχηεξνο αλαθέξεηαη ζηελ παηδαγσγηθή  θαη δηδαθηηθή 

θαηάξηηζε ελψ ν ηξίηνο είλαη απηφο ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο (Ξσρέιιεο, 2005:103).  

Με ηα παξαπάλσ ζπκθσλεί θαη ε δηεζλήο βηβιηνγξαθία  ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ησλ  πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ  ηνπ ΟΟΑ, 

πεξηιακβάλεη καζήκαηα ζρεηηθά κε ην εθπαηδεπηηθφ αληηθείκελν, κε ηηο  ηερληθέο 

δηδαζθαιίαο θαη ηε παηδαγσγηθή, θαζψο επίζεο πεξηιακβάλεη θαη πξαθηηθή άζθεζε. 

Μεξηθέο ρψξεο κάιηζηα πεξηιακβάλνπλ αθφκε καζήκαηα ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα, ηελ 

αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη άιισλ ζπλαθψλ κε ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο ζεκάησλ 

(Musset, 2009:4). 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ζχλδεζεο ησλ αλσηέξσ ηνκέσλ ή ζπληζησζψλ κπνξνχκε λα 

μερσξίζνπκε  δχν κνληέια  αξρηθήο εθπαίδεπζεο. Σν ηαπηφρξνλν ή κνλνθαζηθφ 

κνληέιν θαη ην δηαδνρηθφ ή δηθαζηθφ. ηε ηαπηφρξνλν ή κνλνθαζηθφ κνληέιν νη 

εθπαηδεπφκελνη παξαθνινπζνχλ θαη ηνπο ηξείο ηνκείο παξάιιεια, ζε κηα εληαία 

θάζε. ηo δηαδνρηθφ ή δηθαζηθφ, ε εθπαίδεπζε νινθιεξψλεηαη ζε δχν θάζεηο. Ζ   

πξψηε πεξηιακβάλεη ηηο ζπνπδέο ζην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο θαη κέξνο ηεο 

παηδαγσγηθήο-δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο, ελψ ε δεχηεξε ηελ νινθιήξσζε ηεο 

παηδαγσγηθήο-δηδαθηηθήο θαηάξηηζεο θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε. ηελ Διιάδα θαη 

ζπγθεθξηκέλα  ζηελ εθπαίδεπζε εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο, ε νπνία εκπίπηεη ζηελ 

επξχηεξε ζεκαηηθή πνπ εμεηάδεη ε παξνχζα έξεπλα, ε κνξθή πνπ αθνινπζείηαη είλαη 

ην ηαπηφρξνλν ή κνλνθαζηθφ κνληέιν (Δπξσπατθή Δπηηξνπή/EACEA/Eπξπδίθε, 

2013∙Ξσρέιιεο, φπ.π.). 

Αλεμάξηεηα φκσο απφ ην κνληέιν πνπ αθνινπζείηαη, ηνπιάρηζηνλ ζε εζληθφ επίπεδν 

ε αξρηθή εθπαίδεπζε ζεσξείηαη αλεπαξθήο ηφζν ζε επίπεδν επηζηεκνληθήο φζν θαη 
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ζε επίπεδν παηδαγσγηθήο θαηάξηηζεο ελψ αδπλακίεο παξνπζηάδεη θαη ζηε ζχλδεζε 

κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο (Ξσρέιιεο, φπ.π.:101-102). πγρξφλσο, ε δηεζλήο αιιά 

θαη ε ειιεληθή βηβιηνγξαθία ηνλίδνπλ ηελ έιιεηςε ζχλδεζεο κεηαμχ ησλ δχν θάζεσλ 

ηεο εθπαίδεπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δειαδή κεηαμχ αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

επηκφξθσζεο, ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε χπαξμεο κηαο εληαίαο πξνζέγγηζεο πνπ 

ζέηεη ηελ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα ζπλερέο (Caena, φπ.π.:3; Ξσρέιιεο, 

φπ.π:101). 

 

2.2 Δπηκφξθσζε 

2.2.1 Ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε 

Ζ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη ηνλ πξψην ιφγν, φρη φκσο θαη ην 

κνλαδηθφ, ζηε δηακφξθσζε ηνπ δεηνχκελνπ πξνθίι ηνπ ζχγρξνλνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη 

παξνχζεο ζπλζήθεο, φπσο έρνπλ παξνπζηαζηεί, επηηάζζνπλ κηα εθπαίδεπζε 

εθπαηδεπηηθψλ δηαξθή θαη ζπλερηδφκελε πνπ ζα ζπκπιεξψλεη ή ζα αλαβαζκίδεη ηηο 

γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε. Σν ξφιν απηφ θαιείηαη λα 

δηαδξακαηίζεη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Με ηνλ φξν επηκφξθσζε ν  Μαπξνγηψξγνο (1999:101) πεξηγξάθεη  «ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηε ζχιιεςε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ, πνπ έρνπλ σο πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ, 

ηε βειηίσζε, ηελ αλαβάζκηζε θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ αθαδεκατθψλ –

ζεσξεηηθψλ ή πξαθηηθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη πξνζσπηθψλ ελδηαθεξφλησλ, 

ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ». Πην αλαιπηηθά απνηππψλεη 

ε Υαηδεπαλαγηψηνπ (2001:27) ηνλ φξν επηκφξθσζε ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηελ ίδηα: 

«πεξηθιείεη εθείλεο ηηο νξγαλσκέλεο δηαδηθαζίεο, ζεζκνζεηεκέλεο ή κε, πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηε ζπκπιήξσζε θαη αλαλέσζε ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ αθελφο λα βειηηψλεη ηηο ζρεηηθέο κε ην δηδαθηηθφ έξγν 

γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηάζεηο θαη αθεηέξνπ λα εμειίζζεηαη ν ίδηνο ζαλ άηνκν. 

Απψηεξνο ζηφρνο ηεο επηκφξθσζεο είλαη λα ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θαη‟ επέθηαζε ζε κηα εθπαίδεπζε 

πνηφηεηαο» . 

Χζηφζν, νη παξαπάλσ νξηζκνί δελ αλαδεηθλχνπλ  επαξθψο φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο 

επηκφξθσζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ άηππεο 

δξαζηεξηφηεηεο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Υαηδεδήκνπ  (2012: 95)  ζρεηηθά 

κε ηελ επηκφξθσζε απηή κπνξεί λα είλαη «κηα ζεηξά πξνγξακκαηηζκέλσλ ή άηππσλ 

δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο απνβιέπνπλ, κεηαμχ ησλ άιισλ, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

γλψζεσλ, ησλ δεμηνηήησλ θαη ησλ ηθαλνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο θαη ζηελ 

πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε θαη ηελ θάιπςε ησλ ειιείςεσλ ηεο αξρηθήο 

εθπαίδεπζήο ηνπο». πσο είλαη θπζηθφ ππάξρεη κηα πιεζψξα νξηζκψλ πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηελ επηκφξθσζε θάηη πνπ δπζρεξαίλεη ηνλ ζαθή ελλνηνινγηθφ 
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πξνζδηνξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ φξνπ. Χζηφζν θάηη ηέηνην δελ απνηειεί 

αληηθείκελν ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη γηα ηνπο ζθνπνχο απηήο, απφ εδψ θαη ζην εμήο 

ε επηκφξθσζε νξίδεηαη σο «κνξθέο ηππηθήο ή κε, αιιά θαη άηππεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ, ε νπνία πξνυπνζέηεη έλα ζπγθεθξηκέλν επίπεδν ζπνπδψλ, παξέρεηαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο απφ δηάθνξνπο θνξείο ή πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο θαζεκεξηλήο 

επαγγεικαηηθήο πξαθηηθήο ηνπο θαη νδεγεί ζε ηίηινπο επαγγεικαηηθά αμηνπνηήζηκνπο 

απφ ηνπο ίδηνπο θαη αλαγλσξίζηκνπο σο πηζηνπνηεηηθά επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

θαη‟ επέθηαζε σο δείθηεο πνηφηεηαο απφ ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Πξνζθέξεηαη ζ‟ 

απηνχο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή ακέζσο κεηά ηελ αξρηθή ηνπο εθπαίδεπζε 

θαη θπξίσο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπο, ζε ηαθηά ή κε αιιά ζε θάζε 

πεξίπησζε ζχληνκα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αθνξά ηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ ησλ 

επαγγεικαηηθψλ- επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη πξαθηηθψλ ηνπο» (αιηεξήο, 2006:10-

11). 

Ζ επηινγή ηνπ  νξηζκνχ απηνχ γίλεηαη δηφηη πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο
8
 

εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία- ε νπνία εληάζζεηαη ζηελ άηππε 

εθπαίδεπζε- ελψ ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχεη ηε δηαξθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ν φξνο επηκφξθσζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα  πξψηε θνξά κεηά 

απφ ηελ κεηαπνιίηεπζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην 1978. Πξηλ απφ απηή ηε ρξνλνινγία, 

γηα νπνηαδήπνηε επηκνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα ρξεζηκνπνηνχηαλ ν φξνο 

«κεηεθπαίδεπζε» (Καςάιεο & Ρακπίδεο, 2006). ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία νη δπν 

απηνί φξνη παξνπζηάδνληαη κε δηαθνξεηηθή ζεκαζία. Πην ζπγθεθξηκέλα ε  

κεηεθπαίδεπζε «aθνξά δξάζεηο κεηά ηε βαζηθή εθπαίδεπζε, πνπ απνβιέπνπλ φκσο 

ζηελ εηδηθή θαηάξηηζή ηνπο, φηαλ πξφθεηηαη λα δηαθνξνπνηεζεί ζε θάπνην βαζκφ ην 

πεδίν δξαζηεξηφηεηάο ηνπο (π.ρ. κε ηελ αλάιεςε δηνηθεηηθψλ, επνπηηθψλ θαη άιισλ 

θαζεθφλησλ). Δίλαη κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο απ‟ φηη ε επηκφξθσζε, απεπζχλεηαη ζε 

κηθξφ αξηζκφ απνδεθηψλ θαη δηεμάγεηαη σο επί ην πιείζηνλ εθηφο ππεξεζηαθνχ ρξφλνπ, 

δειαδή κε δηαθνπή ηεο ππεξεζίαο γηα ην ζθνπφ απηφ (π.ρ. κε εθπαηδεπηηθή άδεηα)» 

(Ξσρέιιεο, 2010:152). 

                                                

8χκθσλα κε ηνλ Ν. 3879/10 (ΦΔΚ 163Α/21-9-10) ε ηππηθή, κε ηππηθή θαη άηππε εθπαίδεπζε 

νξίδνληαη σο εμήο: 

Άηππε εθπαίδεπζε: «Οη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα εθηφο νξγαλσκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ, ζην πιαίζην ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ 
ή επαγγεικαηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Πεξηιακβάλεη ηηο θάζε είδνπο 

δξαζηεξηφηεηεο απηνκφξθσζεο, φπσο ε απηνκφξθσζε κε έληππν πιηθφ ή κέζσ δηαδηθηχνπ ή κε ρξήζε 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ή πνηθίισλ εθπαηδεπηηθψλ ππνδνκψλ, θαζψο θαη ηηο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη 

ηθαλφηεηεο πνπ απνθηά ην άηνκν απφ ηελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ». 

Με ηππηθή εθπαίδεπζε: «Ζ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζε νξγαλσκέλν εθπαηδεπηηθφ πιαίζην εθηφο ηνπ 

ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ 

αλαγλσξηζκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν. Πεξηιακβάλεη ηελ αξρηθή επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, ηε ζπλερηδφκελε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ηε γεληθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ». 

Σππηθή εθπαίδεπζε: «Ζ εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη ζην πιαίζην ηνπ ηππηθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

νδεγεί ζηελ απφθηεζε πηζηνπνηεηηθψλ αλαγλσξηζκέλσλ ζε εζληθφ επίπεδν απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο θαη 

απνηειεί κέξνο ηεο δηαβαζκηζκέλεο εθπαηδεπηηθήο θιίκαθαο. ηελ ηππηθή εθπαίδεπζε εληάζζεηαη θαη ε 

γεληθή ηππηθή εθπαίδεπζε ελειίθσλ». 
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Δπίζεο, ρξήδεη αλαθνξάο ην γεγνλφο φηη εθηφο απφ ηε δπζθνιία ηνπ αθξηβνχο 

ελλνηνινγηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ησλ φξσλ κεηεθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε 

παξαηεξείηαη επίζεο θαη κηα ηάζε αληηθαηάζηαζεο ηνπο κε άιινπο. Παξάδεηγκα ελφο 

φξνπ πνπ ηείλεη λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ φξν επηκφξθσζε απνηειεί απηφο ηεο 

ζπλερηδφκελεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο ν νπνίνο είλαη απνδεθηφο θαη απφ ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαη ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε άκεζε ζχλδεζε κε απηφλ ηεο δηα 

βίνπ κάζεζεο ή ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. Χζηφζν ζηε 

θαζεκεξηλή γιψζζα νη φξνη απηνί ζπλερίδνπλ  λα ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζπρλά ελψ 

κάιηζηα «ε ρξήζε ηνπο εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη εμαθνινπζνχλ λα ζπλαληψληαη κε 

ηνλ ίδην γεληθφ θαη κε αθξηβψο πξνζδηνξηζκέλν ηξφπν ηφζν ζηνλ επίζεκν ιφγν πεξί 

εθπαίδεπζεο, φπσο ηνπιάρηζηνλ απηφο απνηππψλεηαη ζηελ αληίζηνηρε εθπαηδεπηηθή 

λνκνζεζία, φζν θαη ζην ιφγν ησλ πςειφβαζκσλ ππεξεζηαθψλ ζηειερψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο, αιιά θαη ησλ κειψλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο» (αιηεξήο, 

φπ.π:10). 

 

2.2.2 Αλαγθαηόηεηα επηκόξθσζεο 

Οη  απμεκέλεο κεηαβνιέο θαη απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο φπσο απηέο 

παξνπζηάζηεθαλ ζην πξψην θεθάιαην ζε ζπλδπαζκφ κε ηε αδπλακία ηεο αξρηθήο 

εθπαίδεπζεο λα πξνεηνηκάζεη επαξθψο ηνλ εθπαηδεπηηθφ έηζη ψζηε  αληεπεμέιζεη ζην 

πνιπζχλζεην έξγν ηνπ (Υαηδεδήκνπ, 2003), θαηαδεηθλχνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ 

ηεο επηκφξθσζεο. Με απηφ ζπκθσλνχλ θαη ηα ελαξκνληζκέλα κε ηα πξνηάγκαηα ηεο 

δηα βίνπ κάζεζεο, επξσπατθά θαη εζληθά θείκελα, ηα νπνία ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο 

αλαγθαηφηεηαο ηεο επηκφξθσζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλίδεη ηελ αλάγθε χπαξμεο πνηνηηθήο  

αξρηθήο θαηάξηηζεο κε ηελ ππνζηήξημε κηαο επίζεο πςειήο πνηφηεηαο 

επαγγεικαηηθήο επηκφξθσζεο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζέηεη ηελ εθπαίδεπζε θαη 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο έλαλ απφ ηνπο δεθαέμη δείθηεο πνηφηεηαο ηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη  πσο «ν ξφινο θαη ε ζέζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πθίζηαληαη άλεπ πξνεγνπκέλνπ αιιαγέο: ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηα βίνπ 

θαηάξηηζεο ζε ζρέζε κε ηα λέα κέζα (ΣΠΔ) ζπκπνξεχεηαη κε ηελ αλαγθαηφηεηα 

αληηκεηψπηζεο ησλ δηαξθψο κεηαβαιιφκελσλ αλαγθψλ θαη πξνζδνθηψλ. Οη 

επξσπατθέο ρψξεο ρξεηάδνληαη επεηγφλησο κηα πνηνηηθή αξρηθή θαηάξηηζε, ε νπνία ζα 

ππνζηεξίδεηαη απφ πςειήο πνηφηεηαο επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε θαη κηα ζπλερή 

επαγγεικαηηθή βειηίσζε» (Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2000). 

ε εζληθφ επίπεδν ζχκθσλα κε ην άξζξν 36 ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 

Φ.353.1/324/105657/Γ1 φπσο αλαθέξεηαη ζην θαζεθνληνιφγην ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη 

ίδηνη θαινχληαη λα  «αλαλεψλνπλ θαη εκπινπηίδνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηα 

δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη ηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο ηφζν κέζσ ησλ δηάθνξσλ 

κνξθψλ επηκφξθσζεο θαη επηζηεκνληθήο παηδαγσγηθήο θαζνδήγεζεο, πνπ παξέρνληαη 

ζεζκηθά απφ ην ζχζηεκα ηεο νξγαλσκέλεο εθπαίδεπζεο, φζν θαη κε ηελ 

απηνεπηκφξθσζε. Σα αλσηέξσ θξίλνληαη απαξαίηεηα, δηφηη νη αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο 
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κεηαβάιινληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Γηα λα κπνξεί ε εθπαίδεπζε λα αληαπνθξηζεί ζ‟ 

απηνχο ηνπο ξπζκνχο, πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο κε δηαξθή 

θαη έγθπξε επηκφξθσζε».  

Σελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο θαηαδεηθλχεη επίζεο ην γεγνλφο φηη ε ίδηα 

ζθνπεχεη ηφζν ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαη’ επέθηαζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ζην πιαίζην ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηνπο 

αλάπηπμεο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2009). πσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην 

άξζξν 28 ηνπ Ν. 1566/1985 ζηφρνη ηεο επηκφξθσζεο είλαη: 

Πξψηνλ «ε ελεκέξσζε ησλ λενδηνξηδφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην αλαιπηηθφ 

πξφγξακκα, ηα δηδαθηηθά βηβιία θαη ηε δηδαθηηθή ησλ καζεκάησλ θαη γεληθφηεξα ηελ 

εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή θαη ε πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ θαη 

ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο πξνζθνξάο ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ». Γεχηεξνλ «ε 

ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ήδε ππεξεηνχλ ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ηεο 

επηζηήκεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ηηο λέεο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο θαη 

αμηνιφγεζεο θαη ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη λα αζθνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ην έξγν 

ηνπο». Δλψ ηέινο ε επηκφξθσζε ζηνρεχεη ζηελ «ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

ζεκαληηθά εθπαηδεπηηθά ζέκαηα κε λέα αληηθείκελα, ζε καζήκαηα, κέηξα θαη ζεζκνχο, 

θαζψο θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπο γηα άζθεζε λέσλ θαζεθφλησλ». 

ε παξφκνην χθνο κε ηα παξαπάλσ ν Ξσρέιιεο (2005:111) αλαθέξεηαη ζηνλ 

αληηζηαζκηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο επηκφξθσζεο, ηνλ νπνίν εμεγεί σο ηελ ζπκπιήξσζε 

ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο, ελψ επίζεο αλαθέξεη πσο κε ηελ επηκφξθσζε 

επηηπγράλεηαη  ν εθζπγρξνληζκφο ησλ γλψζεσλ ησλ ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθψλ θαη 

πσο κε απηήλ ζπλδένληαη άκεζα ε πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

 

2.2.3 Πξνζεγγίζεηο επηκόξθσζεο 

πσο ζηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, έηζη θαη ζηελ επηκφξθσζε 

ππάξρνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο. Κάζε πξνζέγγηζε αληηιακβάλεηαη δηαθνξεηηθά ην 

ξφιν θαη ην έξγν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη εθθξάδεη δηαθνξεηηθέο επηζηεκνινγηθέο 

αληηιήςεηο θαη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. χκθσλα κε ηνλ Eraut (1987 φ.α. ζην 

Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001: 39-42), ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα 

βαζίδεηαη ζε κία απφ ηηο αθφινπζεο πξνζεγγίζεηο: ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ειιείκκαηνο 

(defect approach), ηελ πξνζέγγηζε ηεο αλάπηπμεο (growth approach), ηελ πξνζέγγηζε 

ηεο αιιαγήο (change approach) θαη ηελ πξνζέγγηζε ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

(problem-solving approach). Παξνκνίσο ζχκθσλα κε ηηο Καηζαξνχ θαη Γεδνχιε 

(2008:8) νη νπνίεο εξκελεχνπλ ηηο πξνζεγγίζεηο ηεο επηκφξθσζεο ζε έλα πιαίζην 

αληηζηνίρηζεο ηνπο κε ηα γλσζηηθά δηαθέξνληα ηνπ Ζabermas
9
, ηξεηο είλαη νη 

                                                

9χκθσλα κε ηνλ Habermas ε αλζξψπηλε γλψζε ζπγθξνηείηαη  κε βάζε ηξία είδε δηαθεξφλησλ: Α) ην 

ηερληθφ, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη κεηαμχ άιισλ ε απφθηεζε γλψζεο πνπ δηεπθνιχλεη ηνλ ηερληθφ 
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θπξηφηεξεο πξνζεγγίζεηο επηκφξθσζεο. Ζ πξνζέγγηζε ηεο ζεξαπείαο ησλ ειιείςεσλ,  

ε αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε θαη ε πξνζέγγηζε ηεο θξηηηθήο δηεξεχλεζεο. 

 Ζ πξνζέγγηζε ηεο ζεξαπείαο ησλ ειιείςεσλ
10

. 

Καηά ηελ πξνζέγγηζε απηή νη πηζαλέο ειιείςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ πξνέξρνληαη 

είηε απφ θελά ηεο αξρηθήο ηνπ εθπαίδεπζεο, είηε απφ ηηο εμειίμεηο ηεο επηζηήκεο 

θαιχπηνληαη κέζσ γεληθήο ζεσξεηηθήο επαλεθπαίδεπζεο θαη κέζσ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ (competency based 

teacher training). Ζ πξνζέγγηζε απηή παξνπζηάδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ σο εληνινδφρν 

εξγαδφκελν, κε παζεηηθφ ξφιν. 

 Ζ αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε.  

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη έλαλ πεξηζζφηεξν ελεξγφ 

ξφιν. Δίλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε θαη νδεγείηαη ζηε 

βαζχηεξε θαηαλφεζε ηνπ έξγνπ ηνπ κέζσ ελφο ζηνραζκνχ ζρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία. 

Ζ ελ ιφγσ πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη κηα επηθνηλσληαθνχ ηχπνπ θαη ζπλερηδφκελε 

δηαδηθαζία κάζεζεο.  

 Ζ πξνζέγγηζε ηεο θξηηηθήο δηεξεχλεζεο 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο θξηηηθήο δηεξεχλεζεο, ε νπνία ζπρλά ζηελ επηκνξθσηηθή πξάμε 

αιιά θαη ζηε βηβιηνγξαθία εκθαλίδεηαη σο εληαία κε ηελ αλαπηπμηαθή πξνζέγγηζε, 

ππνζηεξίδεη πσο ηφζν ε εθπαίδεπζε φζν θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγνχλ ηέηνηεο ζπλζήθεο, έηζη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα ζηνράδνληαη 

θξηηηθά πάλσ ζηελ επηζηήκε ηνπο, ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη ζην ζρνιείν 

(Καηζαξνχ & Γεδνχιε, φπ.π.: 10-11). 

 

2.2.4 Μνξθέο επηκόξθσζεο 

Οη θπξηφηεξεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο  επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ  λα 

ηαμηλνκεζνχλ σο πξνο ην ραξαθηήξα ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηε θάζε 

ζηαδηνδξνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην πιαίζην δηεμαγσγήο ηνπο θαη ηε ρξνληθή ηνπο 

δηάξθεηα φπσο θαίλεηαη παξαθάησ.  

 

 

                                                                                                                                       

έιεγρν ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θηλεηνπνηεί ηε ζεηηθηζηηθή έξεπλα. Β) ην πξαθηηθφ, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ 

είλαη ε θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο θαη δηέπεη θπξίσο ηελ εξκελεπηηθή έξεπλα Γ) ην ρεηξαθεηεηηθφ 

γλσζηηθφ, ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη ε άξζε ηεο εμάξηεζεο ησλ ππνθεηκέλσλ απφ ηηο 

ππνζηαζηνπνηεκέλεο εμνπζίεο, κέζσ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008: 8-9). 

10
ηε βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε θαη ην επηκνξθσηηθφ κνληέιν πξφηππν ειιείκκαηνο- deficit model, ην 

νπνίν είλαη έλα απφ ηα δηάθνξα επηκνξθσηηθά κνληέια (Υαξίζεο, 2013:70)  ή κνληέια 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Κennedy, 2005). χκθσλα κε ηνλ Κennedy (2005:236) ηα ππφινηπα είλαη 

ηα εμήο:  training, award-bearing, cascade, standards-based, coaching/mentoring, community of 

practice, action research, transformative. 
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Χο πξνο ην ραξαθηήξα ζπκκεηνρήο 

1.Τπνρξεσηηθή 

χκθσλα κε ηα Π.Γ.250/92, Π.Γ.45/99 θαη ηνλ Ν.2986/02, νη 

κνξθέο ππνρξεσηηθήο επηκφξθσζεο είλαη νη εμήο:  

 Ζ εηζαγσγηθή  επηκόξθσζε (pre‐service training) 

 Ζ πεξηνδηθή επηκφξθσζε, επαλαιακβάλεηαη  θάζε ηέζζεξα έσο έμη έηε θαη 

έρεη ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο εμειίμεηο ηεο 

επηζηήκεο ηνπο, ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ηελ αλαλέσζε ησλ κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο θαη αμηνιφγεζεο θαη γεληθφηεξα ηελ πιεξέζηεξε θαηάξηηζή ηνπο 

γηα απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.  

 Σα εηδηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα βξαρείαο δηάξθεηαο πνπ ζπλδένληαη κε 

εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη θαηλνηνκίεο, αιιαγή ζρνιηθψλ 

πξνγξακκάησλ, εηζαγσγή λέσλ καζεκάησλ, λέσλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη 

ζρνιηθψλ βηβιίσλ. 

 Δπηκνξθσηηθά  πξνγξάκκαηα  πνπ απεπζχλνληαη ζε ζηειέρε ηεο εθπαίδεπζεο, 

ζε εθπαηδεπηηθνχο ηδησηηθψλ θαη εθθιεζηαζηηθψλ ζρνιείσλ θαζψο επίζεο θαη 

ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ ππεξεηνχλ σο απνζπαζκέλνη ζε ειιεληθά ζρνιεία ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Δπίζεο πξνβιέπνληαη επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα πνπ  

πινπνηνχληαη ζην  πιαίζην  ησλ Δπξσπατθψλ  Πξνγξακκάησλ  Comenius, 

Lingua, Arion, θ.ά  

 

2. Πξναηξεηηθή 

ζνλ αθνξά ηελ πξναηξεηηθή επηκφξθσζε, πινπνηνχληαη ζεκηλάξηα, ηα νπνία 

θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ θαη θαηλνηφκσλ δξάζεσλ. Παξαδείγκαηα 

ηέηνησλ ζεκάησλ είλαη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ε Αγσγή Τγείαο θαη ε  

Αγσγή  ηνπ  Καηαλαισηή,  ε Κπθινθνξηαθή  θαη ε Δηδηθή  Αγσγή θ.ά. Ζ παξαπάλσ 

παξνπζίαζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ηδηαίηεξα ειπηδνθφξα ηφζν γηα 

ηε ζπρλφηεηα φζν θαη γηα ην πεξηερφκελν ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ. Χζηφζν 

φπσο επηζεκαίλεηαη ζε πξφηαζε γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ 

(2009), «από  όιεο  ηηο  πξναλαθεξζείζεο  κνξθέο  επηκόξθσζεο, ηα  ηειεπηαία  ρξόληα  

πινπνηνύληαη κόλν ε Δηζαγσγηθή Δπηκόξθσζε (γηα νξηζκέλνπο θιάδνπο εθπαηδεπηηθώλ

Πξσηνβάζκηαο ή Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο) θαη θάπνηα πξναηξεηηθά επηκνξθσηηθά

ζεκηλάξηα» (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2009:7). 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε επηκφξθσζε δελ απνηειεί έλα ζηηγκηαίν γεγνλφο ζηε 

επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αιιά ζπκβαίλεη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπ. Ζ  εηζαγσγηθή επηκφξθσζε ηνπνζεηείηαη ρξνληθά ζηελ αξρή ηνπ 

επαγγεικαηηθνχ βίνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ελψ κηα άιιε κνξθή επηκφξθσζεο, ε 

ελδνυπεξεζηαθή, είλαη απηή πνπ αθνινπζεί θαη θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηεο 

επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξηλ φκσο γίλεη αλαθνξά ζηελ ελδνυπεξεζηαθή 

επηκφξθσζε αμίδεη λα δηεξεπλεζεί πεξηζζφηεξν ην νξγαλσηηθφ πιαίζην θαη ηα 

πεξηερφκελα ηεο εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο, ε νπνία ζηηο κέξεο καο απνθηά αθφκε 
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κεγαιχηεξε ζεκαζία θαζψο απνηειεί ηελ πξψηε, ζεζκηθά θαηνρπξσκέλε, δξάζε 

επηκφξθσζεο πνπ παξαθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί κεηά ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ ηνπο κέρξη ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο 

(Ξσρέιιεο, 2001). 

 

Χο πξνο ηε θάζε ζηαδηνδξνκίαο  

1.Δηζαγσγηθή 

Ζ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε πινπνηείηαη ζε ηξείο θάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ζπλνιηθή 

δηάξθεηα 100 ψξεο. Ο θνηλφο θνξκφο  γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θάζε 

εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη θάζε εηδηθφηεηαο δηαξθεί 30 ψξεο θαη πινπνηείηαη ζηε 

πξψηε θάζε ε νπνία έρεη ζπλνιηθή δηάξθεηα 60 ψξεο.  

Ζ πξψηε θάζε
11

 πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο ελφηεηεο, νη ζεκαηηθέο ησλ νπνίσλ είλαη ε 

δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ηεο εθπαίδεπζεο, ε άζθεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, νη 

δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο θαη ηέινο ε εθπαηδεπηηθή αμηνιφγεζε. 

Ζ δεχηεξε θάζε δηαξθεί ζπλνιηθά ηξηάληα ψξεο θαη ην θεληξηθφ ηεο ζέκα είλαη νη 

δεηγκαηηθέο δηδαζθαιίεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηνπο επηκνξθνχκελνπο  εθπαηδεπηηθνχο λα ζπλδέζνπλ ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε θαη 

λα ζπδεηήζνπλ πεξηζηαηηθά ή θαη πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Δπίζεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα παξαθνινπζήζνπλ 

δηδαζθαιίεο έκπεηξσλ ζπλαδέιθσλ ή ζρνιηθψλ ζπκβνχισλ, λα ζπδεηήζνπλ πάλσ ζε 

δεηήκαηα δηδαθηηθήο θαη  κεζνδνινγίαο, ελψ εμνηθεηψλνληαη θαη κε ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

καζήκαηνο. 

Ζ ηξίηε θαη ηειεπηαία θάζε δηαξθεί 10 ψξεο θαη πξνζθέξεη θαη πάιη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο επηκνξθνχκελνπο λα εθθξάζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εκπεηξίεο απφ ηε δηδαθηηθή 

πξάμε. Έρνπλ  επίζεο ηελ επθαηξία λα δηαηππψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πξνηάζεηο ζρεηηθά 

κε ην πξφγξακκα επηκφξθσζεο πνπ παξαθνινχζεζαλ θαη ελ ηέιεη λα ην 

αμηνινγήζνπλ (Καςάιεο & Ρακπίδεο, 2006). 

2. Δλδνυπεξεζηαθή  

Ζ ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε (in- service training) φπσο δειψλεη θαη ε νλνκαζία 

ηεο απεπζχλεηαη ζηνπο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο θαη ηα ινηπά ζηειέρε ηεο 

εθπαίδεπζεο. ηφρνο ηεο είλαη ε ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην επάγγεικά ηνπο ή πνπ ην επεξεάδνπλ άκεζα. Οη γλψζεηο πνπ παξέρνληαη 

κέζσ ηεο ελδνυπεξεζηαθήο επηκφξθσζεο δελ πεξηνξίδνληαη ζηε ζεσξία θαζψο 

πεξηιακβάλεη θαη δξάζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. ε αληίζεζε κε 

                                                

11Γηα ηνπο δηνξηδφκελνπο ή πξνζιαβαλφκελνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ ηνπιάρηζηνλ έλαλ ρξφλν 

δηδαθηηθή πείξα εθαξκφδεηαη κφλν ε πξψηε θάζε ηεο εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο. Γηα ηνπο 

δηνξηδφκελνπο θαη αλαπιεξσηέο πνπ αλαιακβάλνπλ ππεξεζία κεηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο εθαξκφδεηαη ηαρχξξπζκν επηκνξθσηηθφ ζεκηλάξην αληί ηεο πξψηεο θάζεο 

(Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 45/99(Φ.Δ.Κ.46/11‐3‐1999, η.Α΄) 
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ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε ε νπνία έρεη ραξαθηήξα ππνρξεσηηθήο 

παξαθνινχζεζεο, ε ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε δηαθξίλεηαη ζε ππνρξεσηηθή θαη 

πξναηξεηηθή. 

 

Χο  πξνο  ην ρξφλν δηεμαγσγήο θαη ηε δηάξθεηα 

1.Πεξηνδηθή ή Σαρχξξπζκε 

Ζ πεξηνδηθή επηκφξθσζε επαλαιακβάλεηαη θαηά δηαζηήκαηα γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ 

ζηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπ. Σα ζέκαηα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη απηή ε 

επηκφξθσζε πνηθίινπλ. Αλαιπηηθφηεξα κέζα απφ ηηο δξάζεηο ηηο παξέρεηαη ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πιεξνθφξεζε ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εμειίμεηο ζην 

επηζηεκνληθφ ηνπο αληηθείκελν ή ζε δηάθνξα άιια ζέκαηα  ηα νπνία ζπλαληνχλ 

θαζεκεξηλά ζην επάγγεικά ηνπο, φπσο είλαη ηα δηδαθηηθά βηβιία ή ηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ. Οη εθπαηδεπηηθνί αθφκε επηκνξθψλνληαη θαη αλαπηχζζνπλ 

δεμηφηεηεο γηα  ηελ αμηνπνίεζε ησλ Σ.Π.Δ, γηα ηε δηαρείξηζε καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ 

θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ πνπ πξνθχπηνπλ σο 

θπζηθφ επαθφινπζν ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ζχλζεζεο ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. ε 

αληίζεζε κε ηελ πεξηνδηθή, ε  ηαρχξξπζκε  επηκφξθσζε  πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ 

ππάξρεη ζχκθσλα κε ηε πνιηηεία θάπνηνο έθηαθηνο ιφγνο ή θάπνηα αλάγθε γηα άκεζε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (π.ρ. εηζαγσγή λέσλ δηδαθηηθψλ βηβιίσλ) 

(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2009:12-13). 

2.χληνκεο ή καθξάο δηάξθεηαο 

ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζχληνκεο δηάξθεηαο ζπγθαηαιέγνληαη απηά πνπ 

δηαξθνχλ κηα εβδνκάδα, ηα νινήκεξα θαη ηα εκεξήζηα ιίγσλ σξψλ πνπ δηαξθνχλ απφ 

κία έσο αξθεηέο εβδνκάδεο. ηα καθξάο δηάξθεηαο πεξηιακβάλνληαη ηα πξνγξάκκαηα 

πνπ δηαξθνχλ απφ έλα κήλα κέρξη θαη έλα ρξφλν (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001:71-72). 

3. Δληφο ή εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ 

4. Δληφο ή εθηφο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, ζηηο δηαθνπέο (φπ.π:72) 

 

Χο πξνο ην πιαίζην δηεμαγσγήο  

1.Δληφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ (Δλδνζρνιηθή) 

ε πξφζθαην δειηίν ηχπνπ ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο αιιαγέο 

πνπ πξνηείλνληαη κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Μεηαμχ 

άιισλ αλαθέξεηαη πσο «Ζ επηκφξθσζε πξέπεη λα είλαη: Δλδνζρνιηθή, ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζρνιηθήο θνηλφηεηαο…» (ΤΠ.Π.Δ.Θ 2014:2). Ζ ελδνζρνιηθή 

επηκφξθσζε ηαπηίδεηαη νπζηαζηηθά κε ην κνληέιν επηκφξθσζεο κε επίθεληξν ην 

ζρνιείν, ην νπνίν ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε κε ηνλ φξν school focused 

model (Triantafyllou, n.d.:2; Κσζηίθα, 2004:71) ελψ νη Ξσρέιιεο θαη Παπαλανχκ 

(2000:8) ηελ νξίδνπλ σο «κηα απνθεληξσκέλε θαη επέιηθηε κνξθή επηκφξθσζεο, ε 
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νπνία απνβιέπεη ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ πνπ παξέρεηαη ζηε ζρνιηθή 

κνλάδα θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ». Σα 

πιενλεθηήκαηα απηήο πνηθίιινπλ ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή επηκφξθσζεο, απεπζχλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ θαη σο εθ ηνχηνπ  έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθεληξψλεη ηηο 

δξάζεηο ηηο ζηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην 

δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε 

εμαηνκίθεπζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δπλαηφηεηα εκπινθήο ηνπ πξνζσπηθνχ ζην 

ζρεδηαζκφ, ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε δηεμαγσγή ησλ δξάζεσλ ηεο, θαζηζηνχλ ηελ 

ελδνζρνιηθή επηκφξθσζε σο κηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή κνξθή επηκφξθσζεο 

(Ξσρέιιεο, 2010:147-150). Οη  δξάζεηο ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο  απνζθνπνχλ 

εθηφο απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο  επαγγεικαηηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο (Κσζηίθα, φπ.π.:72). 

2.Δθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πιαηζίνπ 

χκθσλα κε ηε Υαηδεπαλαγηψηνπ (φπ.π.:51) ζε απηφλ ηνλ ηχπν επηκφξθσζεο 

ζπγθαηαιέγνληαη ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα πνπ δηαξθνχλ απφ έλα έσο ηξία 

ρξφληα, ηα ηαρχξξπζκα πξνγξάκκαηα ζεκηλαξηαθήο κνξθήο, νη εμ απνζηάζεσο 

ζπνπδέο, ε ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο κε θάπνην κέινο ηεο 

αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ζην πιαίζην ηεο ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο θαη ε 

κεζνδνινγηθή ππνζηήξημε εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα εηζάγνπλ κηα 

θαηλνηνκία ζην ζρνιείν ή αλαιακβάλνπλ κηα εξεπλεηηθή πξσηνβνπιία. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ζχκθσλα κε κηα άιιε δηάθξηζε ησλ 

κνξθψλ ηεο επηκφξθσζεο ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηνλ ηχπν ηεο κάζεζεο, πξνθχπηεη ε 

άηππε, ε κε ηππηθή θαη ε ηππηθή επηκφξθσζε
12

 «ζε αλαινγία κε ηνπο νξηζκνχο ηεο 

εθπαίδεπζεο» (αιηεξήο, 2011:7) θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο ζεζκνζεηεκέλεο θαη 

κε, κνξθέο επηκφξθσζεο. 

                                                

12
α) «Ωο άηππε επηκφξθσζε κπνξεί λα λνεζεί φ, ηη ν εθπαηδεπηηθφο καζαίλεη θαζεκεξηλά, κέζα απφ 

επηδξάζεηο πνπ δέρεηαη ζην επαγγεικαηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Απηέο έρνπλ σο απνηέιεζκα λα δηαθνξνπνηεί 

ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε θαη παξάιιεια λα απνθηά ηθαλφηεηεο θαη 

δεμηφηεηεο πνπ αλαλεψλνπλ ηηο δηδαθηηθέο ηνπ πξαθηηθέο. Πνιχ ζρεκαηηθά, ζα ιέγακε πσο απνηειεί φ, ηη 

πξνζδηνξίδεηαη σο δηδαθηηθή θνπιηνχξα θαη θπξίαξρε εθπαηδεπηηθή ηδενινγία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, πνπ κεηαβηβάδεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζηηο λεφηεξεο γεληέο εθπαηδεπηηθψλ. Γηαθέξεη απφ 

ηε καζεηεία θαη ηε κεληνξηθή ζρέζε επεηδή είλαη δηάρπηε θαη κε ζεζκηθά πξνζδηνξηζκέλε» (αιηεξήο, 

2011:7). 

β) «Ωο κε ηππηθή επηκφξθσζε λνείηαη νπνηαδήπνηε νξγαλσκέλε κνξθή επηκφξθσζεο πνπ παξέρεηαη έμσ 

απφ ην θαηεζηεκέλν ηππηθφ εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, κε επηκέξνπο ζεκαηηθή, ζηφρν θαη ζπγθεθξηκέλν θνηλφ 

εθπαηδεπηηθψλ» (φπ.π.:2011:8). 

 γ) «Ωο ηππηθή επηκφξθσζε νξίδεηαη θάζε κνξθή επηκφξθσζεο πνπ παξέρεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη 

νπνίνη εξγάδνληαη ζην πιήξσο ζεζκνζεηεκέλν θαη ηεξαξρηθά δνκεκέλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη 

ζηνρεχεη ζηε ζπλνιηθή ή επηκέξνπο θαη αλά γλσζηηθφ αληηθείκελν ζηήξημή ηνπο σο επαγγεικαηηψλ, κε 

βάζε αλάγθεο πνπ ηεξαξρνχληαη πξσηίζησο απφ ην ζχζηεκα θαη δεπηεξεπφλησο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο» (φπ.π.:8). 
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2.2.5 ύγρξνλεο επηκνξθσηηθέο πξαθηηθέο 

Απφ ηελ εμέιημε ησλ ηερλνινγηψλ θαη ηηο επαθφινπζεο αιιαγέο ζηνπο ηξφπνπο 

δηάρπζεο ησλ πιεξνθνξηψλ, δελ ζα κπνξνχζαλ λα κείλνπλ αλεπεξέαζηεο νη 

πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ  ηφζν 

ζπιινγηθά, ζε επίπεδν νξγαλσκέλσλ θαη ζεζκνζεηεκέλσλ δξάζεσλ, φζν θαη αηνκηθά 

κέζσ ησλ επθαηξηψλ κε ηππηθήο θαη άηππεο κάζεζεο. 

ζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν παξαθνινχζεζεο, ηα δηάθνξα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα  

κπνξνχλ  λα δηαθξηζνχλ ζε δηα δψζεο ή εμ απνζηάζεσο. Σα δηα δψζεο πξνγξάκκαηα 

απαηηνχλ ηε θπζηθή παξνπζία ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη παξαπέκπνπλ ζε απηφ πνπ ζηε 

βηβιηνγξαθία ζπλαληάηαη σο παξαδνζηαθή κνξθή επηκφξθσζεο. Χζηφζν ηα 

ηειεπηαία ρξφληα νινέλα θαη πεξηζζφηεξα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα αμηνπνηνχλ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο ε νπνία ζχκθσλα κε ηηο Καηζαξνχ θαη 

Γεδνχιε (2008:48) αλαθέξεηαη ζε κηα κνξθή αλνηρηήο εθπαίδεπζεο
13

,  

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο νπνίαο απνηειεί ε χπαξμε γεσγξαθηθήο απφζηαζεο 

αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηή θαη ηνλ εθπαηδεπφκελν θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

αλάκεζα ζηνλ επηκνξθσηή θαη ηνλ επηκνξθνχκελν. πγθαηαιέγεηαη ζηα επέιηθηα 

κνληέια επηκφξθσζεο θαη κπνξεί λα είλαη είηε ζπγρξνληθή είηε αζχγρξνλε ελψ ζην 

πιαίζην απηήο εληάζζεηαη θαη ε επηκφξθσζε πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ειεθηξνληθφ 

ππνινγηζηή (e - learning).  

Βέβαηα ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί, πσο ε δηεμαγσγή επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ ρξεζηκνπνηψληαο εμ νινθιήξνπ ηε κνξθή ηεο εμ απνζηάζεσο 

εθπαίδεπζεο δελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηα ίδηα απνηειέζκαηα κάζεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο κε ηα δηα δψζεο (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008:48). 

ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο απηήο εληάζζεηαη θαη ε ζπλδπαζηηθή κάζεζε
14

, κηα απφ 

ηηο ζχγρξνλεο  επηκνξθσηηθέο πξαθηηθέο, ε νπνία «αθνξά ην ζπλδπαζκφ (blending) 

εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ παξαδνζηαθήο θαη εμ απνζηάζεσο δηδαζθαιίαο (e-learning)». 

Οη επηκνξθσηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πινπνηνχληαη ελ κέξεη εμ απνζηάζεσο κε ηε 

βνήζεηα ησλ Σ.Π.Δ παξέρνληαο έηζη επειημία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο αλαθνξηθά κε ην 

ρξφλν, ηνλ ηφπν θαη ην ξπζκφ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο (Βνξβή & Παπαγάινπ, 

2013:48). 

Σνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα ζπκπνξεπζνχλ ε εμειηγκέλε ηερλνινγία θαη ε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ νξακαηίζηεθε θαη ε Δ.Δ. Παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο 

κε ηππηθήο κνξθήο επηκφξθσζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ απνηειεί 

                                                

13Δθηφο απφ ηελ αλνηρηή εθπαίδεπζε ππάξρνπλ θαη άιιεο ζχγρξνλεο κέζνδνη επηκφξθσζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ φπσο ε αλαπηπμηαθή επνπηεία, ε έξεπλα δξάζεο θαη νη ελεξγεηηθέο ζπκκεηνρηθέο 

κέζνδνη θαη ηερληθέο (Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008). Χζηφζν πεξηνξηδφκαζηε θάλνληαο αλαθνξά  ζηελ 

αλνηρηή εθπαίδεπζε θαη ηα εμ απνζηάζεσο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία θεξδίδνπλ έδαθνο 

ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα καο. 

14Ζ ζπλδπαζηηθή κάζεζε ζπλαληάηαη θαη σο πβξηδηθή κάζεζε (hybrid learning) ή κηθηή κάζεζε 

(mixed learning) (Βνξβή & Παπαγάινπ, 2013). 
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ε πχιε Open Education Europa
15

 (Μπάκπα & Κνπινπκπαξίηζε, 2013:17). 

πγθεθξηκέλα, ε  Δπξσπατθή Δπηηξνπή μεθίλεζε ην επηέκβξε ηνπ 2013 ηε 

ιεηηνπξγία απηήο ηεο δπλακηθήο πιαηθφξκαο ε νπνία απνηειεί κέξνο ηεο 

πξσηνβνπιίαο γηα ηελ αλνηθηή εθπαίδεπζε
16

 θαη ζθνπφο ηεο είλαη ε ζχλδεζε φισλ 

ησλ πφξσλ Δπξσπατθήο Αλνηρηήο Δθπαίδεπζεο ζε δηαθνξεηηθέο γιψζζεο έηζη ψζηε 

λα κπνξνχλ λα ρνπλ πξφζβαζε ζε απηνχο φινη νη ελδηαθεξφκελνη θαζεγεηέο, 

εξεπλεηέο αιιά θαη θνηηεηέο κε ηε βνήζεηα ησλ αλνηθηψλ εθπαηδεπηηθψλ πφξσλ 

(ΑΔΠ
17

)  θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ MOOCs (Massive Online Open Courses) 

(Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2013). Ο ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζεο 

παξνπζηάδεη αθφκε κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο δελ απνηειεί απιά κηα αθφκε 

επηινγή αιιά ηείλεη λα κεηαηξαπεί ζε κηα δεκνθηιή πξαθηηθή πνπ επηιέγνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί  δηεζλψο γηα ηελ επηκφξθσζε ηνπο (Μπάκπα & 

Κνπινπκπαξίηζε,  φπ.π.:18). 

 

2.2.6 ύληνκε ηζηνξηθή αλαζθόπεζε ηεο επηκόξθσζεο ησλ ειιήλσλ 

εθπαηδεπηηθώλ πξσηνβάζκηαο 

Ζ επηκφξθσζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έρεη σο 

επίζεκε αθεηεξία ηελ 16 Μαξηίνπ ηνπ 1881, νπφηε θαη ζεζπίζηεθε θαη ηέζεθε ζε 

ηζρχ γηα πξψηε θνξά. ε απηή ζπκκεηείραλ ππνρξεσηηθά εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ππεξεηνχζαλ ηφζν ζε δεκφζηα φζν θαη ζε ηδησηηθά ζρνιεία θαη δηήξθεζε έμη  

εβδνκάδεο (Αλδξένπ, 1982). 

ηε ζπλέρεηα κε κηα ζεηξά λφκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνπο Ν.ΓΜΘ/1895, 

Ν.240/1914 θαη Ν.2145/1920 ζεζπίζηεθαλ επηκνξθψζεηο νη νπνίεο φκσο 

εγθαηαιείθζεθαλ λσξίο εμαηηίαο ηεο ζπνξαδηθφηεηαο θαη ηεο κηθξήο ηνπο δηάξθεηαο 

(Σαξαηφξε- Σζαιθαηίδνπ, 2000). 

Με ηνλ Ν. 2875/1922 ηδξχεηαη ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ην Γηδαζθαιείν ην νπνίν 

θαη αλαιακβάλεη ηελ επηκφξθσζε ησλ δαζθάισλ. Χζηφζν απηφ δελ θξαηάεη πνιχ 

αθνχ ην 1963 ηδξχεηαη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην ην νπνίν ηνλ επφκελν ρξφλν κε ην 

Ν.Γ. 4379/1964 αλαιακβάλεη ηε ζπλερή επηκφξθσζε ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ. 

Με ην ζπγθεθξηκέλν λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ην Γηδαζθαιείν θαηαξγείηαη ελψ κε ην 

Ν.Γ. 1222/1972 αλαδηνξγαλψλεηαη θαη νλνκάδεηαη «Μαξάζιεην Γηδαζθαιείν 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο» (Σαξαηφξε- Σζαιθαηίδνπ, φπ.π.). 

                                                

15http://www.openeducationeuropa.eu/en 

16« Ζ πξσηνβνπιία «Άλνηγκα ηεο εθπαίδεπζεο» πξνηείλεη ελέξγεηεο γηα ηελ δηακφξθσζε πην αλνηθηψλ 

πιαίζησλ κάζεζεο γηα παξνρή εθπαίδεπζεο πςειφηεξεο πνηφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο ΔΔ κέζσ θαιχηεξα εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη 

πεξηζζφηεξσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο» (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2013). 

17ΑΔΠ είλαη νη πφξνη κάζεζεο, πνπ κπνξνχλ ειεχζεξα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, λα πξνζαξκνζηνχλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο καζεζηαθέο αλάγθεο θαη λα θαηαζηνχλ θνηλφ θηήκα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2013). 

http://www.openeducationeuropa.eu/en
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Οη αιιαγέο ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 1964 θαηαξγνχληαη απφ ην δηθηαηνξηθφ  θαζεζηψο 

ηεο πεξηφδνπ 1967-1974, ην νπνίν  ηδξχεη ην Γηδαζθαιείν Γεκνηηθήο Δθπαηδεχζεσο 

απνζηνιή ηνπ νπνίνπ ήηαλ ε δηεηή κεηεθπαίδεπζε ησλ δαζθάισλ (Ξσρέιιεο, 

2001:40-1). 

χκθσλα κε ηνπο Καςάιε θαη Ρακπίδε (2006) γηα νπνηαδήπνηε επηκνξθσηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κέρξη ην 1977 ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο  «κεηεθπαίδεπζε», ελψ φπσο 

ππνζηεξίδνπλ, νη ελ ιφγσ κνξθέο κεηεθπαίδεπζεο κε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ζα 

ραξαθηεξίδνληαλ σο καθξάο δηάξθεηαο επηκφξθσζε. Ο φξνο επηκφξθσζε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηε θνξά κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1978. 

Έπεηηα αθνινπζνχλ δχν ζεκαληηθέο πεξίνδνη γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ηηο νπνίεο ζα δνχκε αλαιπηηθά. 

Με ην Π.Γ 255/1979 ηελ επζχλε ηεο επηκφξθσζεο ησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αλαιακβάλνπλ νη ρνιέο Δθπαίδεπζεο Λεηηνπξγψλ 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο (ΔΛΓΔ) θαη ησλ Δθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο νη 

αληίζηνηρεο ζρνιέο Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΔΛΜΔ). Παξά ηηο αξρηθέο θηινδνμίεο πσο 

νη ζρνιέο απηέο ζα αληαπνθξηζνχλ ζην κεγάιν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηελ 

πνηνηηθφηεξε πξνζθνξά επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ, δελ θαηαθέξλνπλ λα 

απνδψζνπλ ηα αλακελφκελα. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ ίδξπζε ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δπηκνξθσηηθψλ Κέληξσλ (Π.Δ.Κ) κε ηνλ Ν.1566/1985. Χζηφζν ηα 

θέληξα απηά ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία επηά ρξφληα κεηά θαη αθνχ είρε πξνεγεζεί ε 

αλάζεζε απφ ηελ επίζεκε πνιηηεία αξρηθά ζε Γηεζλείο Οξγαλψζεηο φπσο ε 

ΟΤΝΔΚΟ, κειέηεο ζρεδηαζκνχ ησλ ΠΔΚ, ε νπνία δελ ηθαλνπνίεζε, θαη έπεηηα ζε 

κηα Οκάδα Δξγαζίαο κε πξφεδξν ηνλ θ. Ξσρέιιε. πγθεθξηκέλα ην 1988 κε 

Τ.Γ.Ζ/2576/15-4-88 ν ηφηε ππνπξγφο Αλη. Σξίηζεο αλαζέηεη ηε κειέηε απηή γηα ηελ 

επηκφξθσζε ζηελ Οκάδα Δξγαζίαο, ε νπνία ηνλ Ηνχλην ηνπ ίδηνπ έηνπο ππνβάιεη ζην 

ππνπξγείν Παηδείαο ηελ πξφηαζή ηεο, ζηελ νπνία γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπο ζθνπνχο θαη 

ηνπο θνξείο ηεο επηκφξθσζεο φπσο επίζεο θαη ζην πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ 

επηκφξθσζεο (Σαξαηφξε- Σζαιθαηίδνπ, φπ.π.). 

Σειηθά, κε ηνλ Ν.1824/88 ηα ΠΔΚ αλαθέξνληαη σο απηφλνκεο κνλάδεο ελψ έλα 

ρξφλν κεηά ππνγξάθεηαη ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 348 κε ην νπνίν γίλεηαη ε 

ζεζκνζέηεζε ησλ ΠΔΚ θαη ν θαζνξηζκφο ησλ δηάθνξσλ κνξθψλ επηκφξθσζεο φπσο 

ε εηζαγσγηθή, ε πεξηνδηθή θαη ηα εηδηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Αθνινχζεζε ην 

1992 ε ςήθηζε ηνπ Ν.2009/92 θαη ε έθδνζε ηνπ  Π.Γ. 250/92 ην νπνίν αλαθεξφηαλ 

θπξίσο ζηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν 

Π.Γ. εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη θαη ζήκεξα παξά ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ δέρζεθε 

απφ ην Π.Γ.101/94, Π.Γ. 145/97 θαζψο θαη ην Π.Γ. 45/99 ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ  

ππνρξεσηηθφηεηα ηεο εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο ησλ λενδηνξηδφκελσλ θαη 

αλαπιεξσηψλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Καηά ην έηνο 1995 κε δχν ππνπξγηθέο απνθάζεηο Γ2/2322/29-3-95 θαη Γ2/7578/12-

10-95 ηέζεθε ζε πηινηηθή εθαξκνγή ν ζεζκφο ησλ επέιηθησλ πξνγξακκάησλ 

επηκφξθσζεο έπεηηα απφ εηζήγεζε ηεο δεχηεξεο νκάδαο εξγαζίαο. Σν λέν θαη 

επέιηθην απηφ κνληέιν είρε σο ζηφρν λα πξνζδψζεη πξναηξεηηθφ ραξαθηήξα ζηελ 
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επηκφξθσζε απφ ηελ ππνρξεσηηθή κνξθή πνπ είρε, κε ηελ ηαπηφρξνλε θαζηέξσζε 

θηλήηξσλ φπσο ε ρνξήγεζε βεβαίσζεο θαη ε σξηαία απνδεκίσζε. Δπίζεο ζηφρν είρε 

ηελ κεηαηξνπή ηεο επηκφξθσζεο απφ κνλφδξνκε ζε πνιπκνξθηθή κε κηα πνηθηιία 

ζεκάησλ ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα επηιέμνπλ νη επηκνξθνχκελνη αλάινγα κε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζηφρεπε ζηε δηεχξπλζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ επηκνξθνχκελσλ θαη ζηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ πξνγξακκάησλ 

επηκφξθσζεο. Σέινο, ζηφρνο ηνπ επέιηθηνπ απηνχ κνληέινπ ήηαλ ε παξνρή ίζσλ 

επθαηξηψλ ζηελ επηκφξθσζε, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ δίλνληαο ηε 

δπλαηφηεηα ζε φινπο, είηε βξίζθνληαλ ζε αζηηθά θέληξα είηε ζε απνκαθξπζκέλεο απφ 

απηά πεξηνρέο λα παξαθνινπζνχλ ηα πξνγξάκκαηα, πξνζδίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ 

έλαλ πην απνθεληξσηηθφ ραξαθηήξα ζηελ επηκφξθσζε (Μαηζαίνπ, Αγγειάθνο, 

Κσζηάθνο, Μάξθνπ, Μπελέθνο & ππξνπνχινπ, 1999). 

Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90 κέρξη θαη ηηο αξρέο ηνπ 2000 εηζάγνληαη θάπνηα 

λέα πξνγξάκκαηα θαη θέληξα επηκφξθσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πιαίζην ηνπ 1νπ 

EΠEAK (1997 – 2000) πινπνηείηαη έλα έξγν Δλδνζρνιηθήο Δπηκφξθσζεο πνπ 

αλέιαβαλ νη Ξσρέιιεο θαη Παπαλανχκ (2000)  ελψ ιεηηνπξγνχλ ηξία λέα θέληξα 

επηκφξθσζεο, ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ), ηα Δξγαζηεξηαθά 

Κέληξα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (ΔΚΦΔ) θαη ηα Κέληξα ηήξημεο ηεο Δπηκφξθσζεο 

(ΚΔ) ζηηο Σερλνινγίεο Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο Α’ θαη Β’ επηπέδνπ, ηα νπνία 

παξά ηηο φπνηεο θξηηηθέο, ζχκθσλα κε ηηο Μπάκπα θαη Κνπινπκπαξίηζε (2013:14) 

«ππνζηεξίδνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηηο αλαδεηήζεηο ηνπο ζε λέα παηδαγσγηθά 

κνλνπάηηα θαη θαηλνηφκεο, ελαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο». 

Αθνινπζνχλ δχν αθφκα ζεκαληηθά επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, απηφ γηα ηελ 

πξνψζεζε ησλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ ηεο «Δπέιηθηεο Εψλεο Γηαζεκαηηθψλ θαη 

Γεκηνπξγηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ» ζην ζρνιείν θαη ην «Μείδνλ Πξφγξακκα 

Δπηκφξθσζεο» (ΜΠΔ), ην νπνίν πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ «Νένπ ρνιείνπ» απφ 

ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. Βαζηθφο ζηφρνο ησλ δχν ηειεπηαίσλ πξνγξακκάησλ 

ήηαλ αθελφο λα ππάξμεη δηαζχλδεζε ηεο δηδαζθαιίαο κε ηε θαζεκεξηλή δσή κέζσ ηεο 

επέιηθηεο δψλεο θαη αθεηέξνπ ε πξνεηνηκαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηα Νέα 

Πξνγξάκκαηα πνπδψλ (ΝΠ). 

Σν 2002 κε ηνλ Ν.2986/2002 (αξζ.6-ΦΔΚ24, η.Α’ – 13/2/02) ηδξχεηαη ν Οξγαληζκφο 

Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ) ν νπνίνο αλαιακβάλεη πνιιέο 

αξκνδηφηεηεο κε ην έξγν ηνπ λα εθηείλεηαη απφ ην ζρεδηαζκφ, ην ζπληνληζκφ θαη ηελ 

πινπνίεζε επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κέρξη θαη ηελ θαηαλνκή θαη δηαρείξηζε 

ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δλψ ζεκαληηθή 

είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ ζην εξεπλεηηθφ θνκκάηη θαζψο πξνγξακκαηίδεη θαη πινπνηεί 

κειέηεο νη νπνίεο βνεζνχλ ζηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ηεο επηκφξθσζεο. 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζην ζεκείν απηή ε ζπκβνιή ησλ επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ 

ΔΠΔΑΔΚ θαη πξφζθαηα ΔΠΑ ηα νπνία κεηά ην 2000, έρνπλ πξνζθέξεη επηκφξθσζε 

ζε ζέκαηα φπσο νη βαζηθέο δεμηφηεηεο ρεηξηζκνχ ησλ ΣΠΔ θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζηε 

ζρνιηθή ηάμε, ε επηκφξθσζε ζηα λέα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα θαζψο επίζεο θαη ζηε 

δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο (αιηεξήο, 2011). εκαληηθή είλαη θαη ε πξφζθαηε 
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ζπλεηζθνξά ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απηνδηνίθεζεο ζηελ 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην νπνίν ππέγξαςε πκθσλία πλεξγαζίαο  κε ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ, ηε Γεληθή Γξακκαηεία Ηζφηεηαο 

ησλ Φχισλ θαη ην Κέληξν Δξεπλψλ γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε 

επηκνξθσηηθήο δξάζεο πνπ αθνξά ηα ζηειέρε θαη ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

Πξνζρνιηθήο θαη ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ησλ θχισλ 

θαη έκθπισλ δηαθξίζεσλ (ΤΠ.Π.Δ.Θ.). 

Σειεπηαίνο ζηαζκφο ζηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί ε ίδξπζε ηνπ 

Ηλζηηηνχηνπ Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο  (Η.Δ.Π.) ην 2011 κε ηνλ Ν. 3966/2011 (ΦΔΚ 

118 Α΄/24-05-2011). Με ηνλ ίδην λφκν (άξζξν 21), θαηαξγήζεθαλ ην Παηδαγσγηθφ 

Ηλζηηηνχην (Π.Η.), ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο (Κ.Δ.Δ.), ν Οξγαληζκφο 

Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ (Ο.ΔΠ.ΔΚ.) θαη ην Ηλζηηηνχην Παηδείαο Οκνγελψλ θαη 

Γηαπνιηηηζκηθήο Δθπαίδεπζεο (Η.Π.Ο.Γ.Δ.), ηηο δξάζεηο ησλ νπνίσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επηκφξθσζεο, αλέιαβε λα ζπλερίζεη ν λένο απηφο θνξέαο. 

Σν Η.Δ.Π «σο επηζηεκνληθφ, επηηειηθφ φξγαλν ηνπ ΤΠΓΒΜΘ, έρεη γλσκνδνηηθφ θαη 

ππνζηεξηθηηθφ ραξαθηήξα γηα ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο πνπ αθνξνχλ ηελ πξσηνβάζκηα θαη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε», ελψ γηα 

ην ιφγν απηφ ζπκβνπιεχεηαη θαη ηνπο θνξείο ηεο εθπαίδεπζεο φπσο ε Γηδαζθαιηθή 

Οκνζπνλδία Διιάδαο (ΓΟΔ), ε Οκνζπνλδία Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο 

(ΟΛΜΔ), ε Οκνζπνλδία Ηδησηηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Λεηηνπξγψλ (ΟΗΔΛΔ) θαη ε 

Παλειιήληα Έλσζε ρνιηθψλ πκβνχισλ (Μπηξκπίιε, 2011). 

 

2.2.7 Επξσπατθή θαη εζληθή επηκνξθσηηθή πνιηηηθή 

Ήδε απφ ηηο απαξρέο ηνπ 21
νπ

 αηψλα κε ηε «ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο» ην 

Δπξσπατθφ πκβνχιην απνθάζηζε έλα πξφγξακκα ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνπ φθεηιε ε 

έλσζε λα επηηχρεη κέρξη ην 2010 έηζη ψζηε λα θαηαζηεί ε Δ.Δ. ε αληαγσληζηηθφηεξε 

θαη δπλακηθφηεξε νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ. Πξνο επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ θαη 

έπεηηα απφ ηελ ππνβιεζείζα Έθζεζε ηνπ πκβνπιίνπ Παηδείαο, ηεο 14
εο

 

Φεβξνπαξίνπ 2001, πξνο ην Δπξσπατθφ πκβνχιην κε ηίηιν «Οη ζπγθεθξηκέλνη 

κειινληηθνί ζηφρνη ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο», ην 2002 

απνθαζίδεηαη απφ ην πκβνχιην ησλ Τπνπξγψλ Παηδείαο θαη ηελ επηηξνπή ην 

πξφγξακκα «Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε 2010». Σν πξφγξακκα απηφ πξνέβιεπε ηε 

επίηεπμε ηξηψλ βαζηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, νη νπνίνη ζα πινπνηνχληαλ κέζσ 

ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ κέρξη ην 2010. Οη ηξείο απηνί ζηφρνη αθνξνχζαλ ηελ 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο ζηελ ΔΔ, ηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο φισλ ζηα ζπζηήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο θαη ηε δεκηνπξγία αλνηθηψλ ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο 

θαη θαηάξηηζεο ζηνλ επξχηεξν θφζκν κέζσ ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηεο δηδαζθαιίαο 

μέλσλ γισζζψλ θαη ηεο ζχλδεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο κε ηελ αγνξά 

εξγαζίαο (Γθφβαξεο & Ρνπζζάθεο, 2008:20). 
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ε ζχκπλνηα κε ηελ Δπξσπατθή πνιηηηθή ζην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο, ην 2007 

πηνζεηείηαη απφ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε ζπγθεθξηκέλν αλαπηπμηαθφ πξφηππν γηα 

ηελ Κνηλσλία ηεο Γλψζεο  θαη ηελ Καηλνηνκία ζην πιαίζην ηεο Αλαπηπμηαθήο 

ηξαηεγηθήο γηα ηελ Δθπαίδεπζε 2007-2013. Ζ αλάγθε εθζπγρξνληζκνχ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο ζε φια 

ηα επίπεδα, είραλ ηεζεί σο ζηφρνη ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε 

θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε», νη νπνίνη ζα πινπνηνχληαλ κέζσ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ 

Πιαηζίνπ Αλαθνξάο (ΔΠΑ) 2007-2013 (ΔΤΓ ΔΠΔΓΒΜ, ρ.ρ.:2). 

Ζ έκθαζε ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο εκθαλίδεηαη θαη ζην λέν Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα «Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, Δθπαίδεπζε θαη Γηά Βίνπ Μάζεζε» 

2014 – 2020, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά κε ηα ππφινηπα ηνκεαθά θαη 

πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηεο Πξνγξακκαηηθήο Πεξηφδνπ 2014-

2020, ελψ έλαο απφ ηνπο άμνλεο πξνηεξαηφηεηάο ηνπ απνηειεί ε «Βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο». Ο άμνλαο 

απηφο δηαζέηεη επηκέξνπο εηδηθνχο ζηφρνπο
18

 πνπ αλαθέξνληαη ζηα εμήο ζέκαηα: 

 Μείσζε ηεο πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ 

 Αχμεζε ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην πιαίζην ηνπ Νένπ 

ρνιείνπ – Δλίζρπζε ησλ δνκψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

 Αλαβάζκηζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

 Αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ πξνζρνιηθή εθπαίδεπζε. 

 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, παξνπζηάδεη ν 

ζηφρνο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

πγθεθξηκέλα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ πξνηείλνληαη δξάζεηο γηα ηελ 

επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ ζηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαζψο επίζεο θαη επηκφξθσζε εμεηδηθεπκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ζέκαηα έληαμεο καζεηψλ κε αλαπεξία ή/θαη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ΔΠΑ 2014-2020,ρ.ρ.:11). 

πσο γίλεηαη εκθαλέο, ε Δ.Δ. αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία θαη ην ζεκαληηθφ ξφιν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο, έζεζε σο ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηάο ηνπο. Μάιηζηα πξνο επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ, πξνηείλεη  ζπγθεθξηκέλεο 

δξάζεηο θαη ζέηεη ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά πεξηζψξηα πινπνίεζεο ησλ δξάζεσλ απηψλ. 

ηηο δξάζεηο απηέο πεξηιακβάλεηαη θαη ε επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, θαζψο νη 

ίδηνη έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν ζηελ πινπνίεζε νπνηαζδήπνηε δξάζεο αλαθνξηθά κε ηελ 

                                                

18
Οη ζηφρνη απηνί είλαη κέξνο ηεο Δπελδπηηθήο πξνηεξαηφηεηαο 10.1 γηα ηε «Μείσζε θαη πξφιεςε ηεο 

πξφσξεο εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη πξνψζεζε ηεο ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε θαιήο πνηφηεηαο 

πξνζρνιηθή, πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δπλαηνηήησλ ηππηθήο, 

άηππεο, κε ηππηθήο κάζεζεο γηα ηελ επαλέληαμε ζηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε» (ΕΣΠΑ 2014-
2020,χ.χ.:11). 
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εθπαίδεπζε. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, εάλ ε έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαίδεπζε νδεγεί 

ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο, ηφηε ζίγνπξα πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα έρεη ε 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν. πσο αλαθέξεη ε 

Μπηξκπίιε (2011:27): 

«αλ ν ζηφρνο καο είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε πξνψζεζε 

ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο (1νο ηξαηεγηθφο ζηφρνο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Δθπαίδεπζε θαη Γηα Βίνπ Μάζεζε»), ηφηε πξέπεη λα δψζνπκε ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ απνηεινχλ ηνλ θχξην ππιψλα πινπνίεζεο θάζε εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο ηηο γλψζεηο, ηηο ηθαλφηεηεο‐ δεμηφηεηεο, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ εκςχρσζε 

πνπ ρξεηάδνληαη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο ζεηείαο ηνπο κε ζηφρν ηφζν ηε βειηίσζε ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο φζν θαη ηε δηα βίνπ βειηίσζε ηεο δηθήο ηνπο πξαθηηθήο». 

Κηλνχκελε πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο επξσπατθήο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο, ε εζληθή ζηνρνζεζία, πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο  ζε φια ηα πεδία θαη ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, φπσο θαίλεηαη απφ 

ηα πνξίζκαηα ηνπ εζληθνχ θαη θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ παηδεία πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ απφ ην αξκφδην ππνπξγείν γηα ζέκαηα παηδείαο (ΤΠ.Π.Δ.Θ, 2016:6). 

ην πιαίζην ηνπ δηαιφγνπ απηνχ ε Δπηηξνπή Δθπαίδεπζεο θαη Δπηκφξθσζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ θαηέζεζε πξνηάζεηο ζρεηηθά κε ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη 

επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πγθεθξηκέλα ε επηηξνπή θαηέιεμε ζε νξηζκέλεο 

παξαδνρέο γηα ηελ εθπαίδεπζε πνπ ηελ νδήγεζαλ ζηε δηαηχπσζε  ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνηάζεσλ. Πην αλαιπηηθά, ε επηηξνπή ππνζηήξημε πσο ε εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δελ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί μερσξηζηά θαη απνθνκκέλε απφ ην 

ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα φπσο επίζεο δελ κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη 

μερσξηζηά ε αξρηθή εθπαίδεπζε απφ ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αθφκε 

επηθξφηεζε ηελ απφθηεζε παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηαο σο έξγν πνπ 

αλαιακβάλνπλ απνθιεηζηηθά ηα ΑΔΗ, ελψ επηζήκαλε ηελ αλάγθε αμηνπνίεζεο ησλ 

θαιψλ πξαθηηθψλ. Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη πξνηάζεηο  πνπ θαηέζεζε ε 

επηηξνπή νδεγνχκελε απφ ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο (ΤΠ.Π.Δ.Θ, φπ.π.:6). 

 

Πιαίζην Πξνζφλησλ Δθπαηδεπηηθψλ 

Ζ ζπλεθηηθή αληηκεηψπηζε ηεο αξρηθήο εθπαίδεπζεο, ηεο πηζηνπνίεζεο, ηεο έληαμεο 

ζην επάγγεικα θαη ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηέιεζε δήηεκα πνπ 

απαζρφιεζε ηελ επηηξνπή, ε νπνία πξφηεηλε ηε ζεζκνζέηεζε ελφο  δπλακηθνχ 

Πιαηζίνπ  Πξνζφλησλ ησλ Δθπαηδεπηηθψλ ην νπνίν ζα έρεη ξπζκηζηηθφ ραξαθηήξα 

ζην πιαίζην κηαο ζπλεθηηθήο εθπαηδεπηηθήο θαη επηκνξθσηηθήο πνιηηηθήο. 

πγθξηκέλα εηζεγήζεθε ηελ αλάπηπμε ηνπ επηζπκεηνχ πξνθίι ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

θαη’ επέθηαζε ηνπ καζεηή, ην νπνίν ζα δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο θαη αλάινγα κε ηε γλσζηηθή πεξηνρή (ΤΠ.Π.Δ.Θ, φπ.π.:44). 

Αλαιπηηθφηεξα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνθίι απηνχ εθηείλνληαη ζηηο παξαθάησ 

πεξηνρέο: 
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 ην πεξηβάιινλ ηεο κάζεζεο, ην νπνίν ζα πξνζαλαηνιίδεηαη πεξηζζφηεξν ζηε 

δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κάζεζεο θαη ιηγφηεξν ζε ζέκαηα 

πεξηερνκέλνπ θαη δηδαζθαιίαο. 

 ηελ αλάπηπμε  θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζηάζεο απφ ηνπο καζεηέο κε ηε βνήζεηα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. 

 ην ξφιν ηνπ δηεπθνιπληή ηεο κάζεζεο πνπ θαιείηαη λα αλαιάβεη ν 

εθπαηδεπηηθφο θαη ζηελ ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε ησλ καζεηψλ έηζη ψζηε 

λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

 ηελ θαηαλφεζε θαη εθαξκνγή ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ θαη ελλνηψλ ηνπ 

γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ζηνλ παηδαγσγηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ. 

 ηελ αλάπηπμε καζεζηαθψλ πξσηνβνπιηψλ, απφ πιεπξάο εθπαηδεπηηθνχ, πνπ 

ζα εθηείλνληαη πέξα απφ ην θνκκάηη ηεο δηδαζθαιίαο. 

 ηελ θαηαλφεζε θαη παηδαγσγηθή αμηνπνίεζε ησλ καζεζηαθψλ, γισζζηθψλ ή 

πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ ησλ καζεηψλ. 

 

ρνιέο Δθπαίδεπζεο 

Θέηνληαο θαη πάιη ζην επίθεληξν ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ,  ε επηηξνπή εηζεγήζεθε ηε δεκηνπξγία ρνιψλ Δθπαίδεπζεο, βαζηθφο 

ζθνπφο ησλ νπνίσλ ζα είλαη  ε πξνεηνηκαζία ησλ κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ. Πην 

ζπγθξηκέλα νη ρνιέο Δθπαίδεπζεο ζα ζπζηαζνχλ απφ ηα ήδε ππάξρνληα ηκήκαηα 

Πξνζρνιηθήο θαη Γεκνηηθήο εθπαίδεπζεο, αιιά θαη παηδαγσγηθνχο ηνκείο θαη ζα 

παξέρνπλ ηφζν πξνπηπρηαθέο (ζε επίπεδν πξσηνβάζκηαο) φζν θαη κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο. ην θείκελν ηεο επηηξνπήο ηνλίδεηαη ν εξεπλεηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ 

ρνιψλ απηψλ, νη νπνίεο θπξίσο κέζα απφ ηα  κεηαπηπρηαθά ηνπο πξνγξάκκαηα ζηε 

δηδαθηηθή θαη παηδαγσγηθή επάξθεηα ηα νπνία ζα ζηεξίδνληαη θαη πάιη ζην ΠΠΔ, ζα 

ζηνρεχνπλ ζηε θαιιηέξγεηα θνπιηνχξαο  ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ βαζηθή δηαθνξά 

ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ησλ ρνιψλ Δθπαίδεπζεο απφ ηα ήδε ππάξρνληα, 

ζα είλαη ε κεγάιε έκθαζε πνπ ζα δνζεί ζηελ πξαθηηθή άζθεζε ησλ θνηηεηψλ, ε 

νπνία ζα είλαη κεγάιεο έθηαζεο ελψ φζνη ηα παξαθνινπζήζνπλ ζα έρνπλ ην 

πιενλέθηεκα ηεο απμεκέλεο κνξηνδφηεζεο πνπ απηά ζα παξέρνπλ ζε ζχγθξηζε κε ηα 

ππφινηπα. Δθηφο απφ ηα κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα νη ρνιέο απηέο ζα παξέρνπλ 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ε κνξθή θαη ε έθηαζε ησλ νπνίσλ ζα πνηθίιιεη ελψ 

παξάιιεια κέζσ ησλ κεληφξσλ, πνπ νη ίδηεο ζα πξνεηνηκάδνπλ, ζα πξνσζεζεί ε 

δηαζχλδεζε κεηαμχ παλεπηζηεκίνπ θαη ζρνιείνπ (ΤΠ.Π.Δ.Θ, φπ.π.:46) 

 

Δηζαγσγηθή πεξίνδνο έληαμεο 

Ζ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηέιεζε άιιν έλα κείδνλ ζέκα πνπ 

απαζρφιεζε ηελ επηηξνπή. πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί πξφθεηηαη γηα ηελ εηζαγσγηθή 

επηκφξθσζε ε νπνία ζεζκνζεηήζεθε κε ην Π.Γ. 45/1999 θαη δηεμάγεηαη ζε ηξείο 

θάζεηο. χκθσλα κε ηα πνξίζκαηα ηεο επηηξνπήο θαη ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ 
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ε ίδηα αμηνπνίεζε, ε εηζαγσγηθή επηκφξθσζε παξά ηα ζεηηθά ηεο ζηνηρεία  δελ είρε ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα. ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο πηζηψλεηαη ε αδπλακία θάιπςεο 

ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη παξαδνζηαθέο κνξθέο επηκφξθσζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο επίζεο θαη ε έιιεηςε ππνζηήξημεο κεηά ην πέξαο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο.  Πξνο αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ ε επηηξνπή πξφηεηλε 

κηα ππνρξεσηηθή δηεηή εηζαγσγηθή πεξίνδν έληαμεο (induction) ζην επάγγεικα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, φπνπ νη λενδηνξηδφκελνη εθπαηδεπηηθνί ζα παξαθνινπζνχλ έλα 

επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα κηθηνχ ηχπνπ (δηα δψζεο θαη εμ απνζηάζεσο) κε ζθνπφ ηελ 

νπζηαζηηθφηεξε απφθηεζε θαη αλάπηπμε ηεο  παηδαγσγηθήο θαη δηδαθηηθήο επάξθεηάο 

ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε επηκφξθσζε απηή ζα νδεγεί ζε πηζηνπνίεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο επάξθεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Ζ επηηπρία ζηηο πξνβιεπφκελεο γηα ηε 

πηζηνπνίεζε δηαδηθαζίεο ζα απνηειεί θαη ηε ηειεπηαία θάζε γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ σο κφληκνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζην ζρνιείν (ΤΠ.Π.Δ.Θ, φπ.π.:47-

48). 

 

πλερηδφκελε επηκφξθσζε 

Σέινο, εθηφο απφ ηελ εηζαγσγηθή επηκφξθσζε ε επηηξνπή αλαθέξζεθε θαη ζηε 

ζπλερηδφκελε επηκφξθσζε. Ζ επηηξνπή νξακαηίδεηαη  ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ άκεζα 

ελδηαθεξφκελσλ θαη ησλ νκάδσλ αλαθνξάο θαζψο θαη ηελ ζπλεξγαζία θεληξηθήο 

εμνπζίαο, επηκέξνπο δνκψλ θαη ζρνιηθήο κνλάδαο θαη πξνηείλεη δχν κνξθέο 

επηκφξθσζεο. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη «ε κηα ζα βαζηζηεί ζηε δεκηνπξγία 

Κνηλνηήησλ Μάζεζεο θαη Πξαθηηθήο θαη ζα αθνινπζεζεί κηα κηθηή κεζνδνινγία εμ 

απνζηάζεσο (ζχγρξνλε θαη αζχγρξνλε) θαη ε δεχηεξε ζα εθηπιίζζεηαη ζην επίπεδν ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο ή κηαο νκάδαο ζρνιηθψλ κνλάδσλ» (ΤΠ.Π.Δ.Θ., φπ.π.:53) 

Παξαθνινπζψληαο ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο θαζψο θαη ηε βαξχηεηα πνπ δίλεη ε Δ.Δ. 

ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο γίλεηαη θαλεξφ πσο ε αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν. Απηφ θέξλεη ζην πξνζθήλην 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη θαη’ επέθηαζε ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ηνπο, πνπ θη 

απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο φπσο θαίλεηαη νδεγνχληαη  ζε δηαδηθαζίεο δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο, φπσο είλαη ε πηζηνπνίεζε. Ζ θαηαιιειφηεηα ή κε ησλ ηξφπσλ 

δηαζθάιηζεο  ηεο πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δελ απνηειεί ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα έξεπλα θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζα 

αλαιπζεί πεξαηηέξσ. Απηφ πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ είλαη νη αιιαγέο πνπ κπνξεί 

λα θέξνπλ απηέο νη πξνηάζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Διιάδα, πνπ αλ θαη θαίλνληαη πξσηφγλσξεο γηα ηελ ρψξα καο 

ζηελ Δπξψπε απνηεινχλ πξαγκαηηθφηεηα. πσο αλαθέξεηαη θαη ζην θείκελν ηεο 

επηηξνπήο «Ζ Διιάδα είλαη ίζσο ε ηειεπηαία ρψξα ζηελ ΔΔ ζηελ νπνία ην πηπρίν ζε 

έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν ζεσξείηαη ηθαλφ πξνζφλ γηα ηελ παξνρή πνηνηηθνχ 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ» (ΤΠ.Π.Δ.Θ., φπ.π.:43).  

Ζ εηθφλα πνπ πξνθχπηεη κειεηψληαο ηα παξαπάλσ θαηαδεηθλχεη αθελφο ην πιήζνο 

ησλ αιιαγψλ πνπ ζπλέβεζαλ απφ ηηο αξρηθή ζέζπηζε ηεο επηκφξθσζεο κέρξη ζήκεξα  

ελψ ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχεη ηε δηαρξνληθή ηεο ζεκαζία, θαζψο φπσο θαίλεηαη 
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απνηειεί έλα ζέκα πνπ απαζρφιεζε θαη ζπλερίδεη λα απαζρνιεί ηφζν ηνπο επίζεκνπο 

θνξείο ηνπ θξάηνπο φζν θαη ηελ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.  

3. Επαγγεικαηηθή Αλάπηπμε 

Οη ζχγρξνλεο θνηλσλίεο ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο απαηηνχλ ηελ χπαξμε ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο ζα αληαπνθξίλεηαη ζηνλ απαηηεηηθφ ηνπ ξφιν, έρνληαο σο 

εθφδην ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζή ηνπ. Οη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αθνινπζεί ηελ 

αξρηθή ηνπο εθπαίδεπζε δηαθέξνπλ. Μεξηθνί εμ απηψλ είλαη: ζπλερηδφκελε 

θαηάξηηζε, πξφζζεηε θαηάξηηζε, ελδνυπεξεζηαθή θαηάξηηζε θιπ. ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1990 ζηελ Δ.Δ. θαίλεηαη λα επηθξαηεί ν φξνο «ελδνυπεξεζηαθή 

επηκφξθσζε» (In-service training - ΗNSET) σο ν φξνο πνπ πεξηγξάθεη ηελ 

εθπαίδεπζε ή θαηάξηηζε πνπ αθνινπζεί ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

θαη ν νπνίνο νξίδεηαη σο «κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο θαη πξαθηηθέο ζηηο νπνίεο 

ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, πξνθεηκέλνπ λα δηεπξχλνπλ ηνπο γλψζεηο, λα βειηηψζνπλ 

ηηο δεμηφηεηέο ηνπο θαη λα αμηνινγήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

πξνζέγγηζε» (Perron, 1991 φ.α. ζην Eurydice, 1995:8). Χζηφζν θαηά ην δεχηεξν κηζφ 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, δηάθνξεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο άξρηζαλ λα 

αληηθαζηζηνχλ ηνλ φξν ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (In-service 

teacher training – ΗNSETΣ) κε ηνλ φξν «επαγγεικαηηθή αλάπηπμε» (professional 

development), ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ Villegas-Reimers (2003:8) «είλαη κία δηα βίνπ 

δηαδηθαζία πνπ μεθηλά κε ηελ αξρηθή πξνεηνηκαζία πνπ ιακβάλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θαη 

ζπλερίδεηαη κέρξη ηελ ζπληαμηνδφηεζε». 

Ζ αληηθαηάζηαζε ησλ φξσλ απφ κεξηθέο επξσπατθέο ρψξεο θαίλεηαη λα  απνδίδεηαη 

ζηελ «επίδξαζε ησλ ηδεψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηά βίνπ κάζεζεο 

θαη ηεο ζπλερνχο πξνζαξκνγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο επαγγεικαηηθέο θαη 

ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο» (Zafeirakou, 2002: 255-56). 

ε κηα πξνζπάζεηα πεξηζζφηεξν δηαζαθήληζεο θαη ιηγφηεξν δηάθξηζεο ησλ δχν φξσλ 

ε Zafeirakou (φπ.π.:256) ππνζηεξίδεη πσο ε ελδνυπεξεζηαθή επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (INSETT) αλαθέξεηαη ζε πην παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο 

θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κε ηζρπξφ επαλνξζσηηθφ ραξαθηήξα, ζηηο νπνίεο νη 

εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη (ή ππνρξενχληαη) λα  ζπκκεηέρνπλ κε βάζε ηελ πξνζθνξά. 

Απφ ηελ άιιε ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε αλαθέξεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο θαηάξηηζεο, 

νη νπνίεο θαζνξίδνληαη είηε απφ ην ζρνιείν είηε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κε βάζε ηε 

δήηεζε θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Χζηφζν νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ησλ δχν δελ 

είλαη θαη ηφζν δηαθξηηέο θαζψο θαη νη δχν απνζθνπνχλ γεληθφηεξα ζηελ αλάπηπμε 

ησλ επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μάιηζηα ηέηνηα θαίλεηαη λα 

είλαη ε ζχλδεζή ηνπο πνπ ζπρλά ε κία αλαθέξεηαη σο κέξνο ηεο άιιεο. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Υαξίζεο (2013:66) «Ζ ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε 

απνηειεί απαξαίηεην θαη δπλακηθφ κέξνο ηεο ζπλερηδφκελεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ». 
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Οη Γνχθαο, Βαβνπξάθε,  Θσκνπνχινπ, Κνχηξα θαη κπξλησηνπνχινπ (2007:115), 

ππνζηεξίδνπλ πσο «ην ζρήκα “αξρηθή εθπαίδεπζε, έληαμε ζην επάγγεικα θαη 

επηκφξθσζε” δε ζεσξείηαη πιένλ απνηειεζκαηηθφ θαη γη‟ απηφ ε αληίιεςε ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (professional development) θπξηαξρεί ζηηο πξνζεγγίζεηο ηεο 

“επηκφξθσζεο”». χκθσλα κε ηελ Παπαλανχκ (2005:86) ηα παξαπάλσ δελ 

απνηεινχλ αλεμάξηεηεο θάζεηο, αιιά  «νξγαληθά κέξε ελφο πνιχπινθνπ κεραληζκνχ 

ξπζκίζεσλ θαη παξεκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη 

επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αλάπηπμε», ε νπνία ζχκθσλα κε ηελ ίδηα είλαη θάηη 

επξχηεξν απφ ζπζηεκαηηθέο ζπνπδέο ή απφ ζπκκεηνρή ζε δξάζεηο επηκφξθσζεο. 

Δπίζεο νη Καξακπίλε θαη Φίινπ (2005:139) ππνζηεξίδνπλ πσο ε επηκφξθσζε 

ζεσξείηαη «παξάγνληαο απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο» γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελψ ζηεξηδφκελεο ζηνλ Hangreaves (1994) ζπκπιεξψλνπλ πσο ε 

επηκφξθσζε «δεκηνπξγεί επλντθνχο φξνπο» γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ. 

Ο ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έρεη απαζρνιήζεη πνιινχο εξεπλεηέο (Δvans, 2002:124). χκθσλα κε ηνλ 

Μαηζαγγνχξα (2005:79) ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε «ζπλίζηαηαη ζηε ζηαδηαθή 

απφθηεζε, κέζσ θπζηθψλ εκπεηξηψλ θαη ζρεδηαζκέλσλ επηκνξθσηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ: 

Α) Δμεηδηθεπκέλσλ επηζηεκνληθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, απνηειεζκαηηθψλ ζηε 

δηαρείξηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο 

Β) Πξνζσπηθψλ ζρεκάησλ θαηαλφεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη  

Γ) Ηθαλνηήησλ δηαθξηηηθήο παξέκβαζεο, ψζηε λα πξνβαίλεη ζηελ ζηνραζηηθν-θξηηηθή 

αλάιπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηαζηάζεσλ». 

εκαληηθή είλαη σζηφζν θαη ε επηζήκαλζε  πνπ θάλεη ν Day (2003) ζρεηηθά κε ηνλ 

φξν επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, γηα ηνλ νπνίν αλαθέξεη πσο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

νξηζκνχο πνπ δίλνληαη, πεξηγξάθεηαη σο ε δηαδηθαζία γηα ηελ απφθηεζε, ε δηεχξπλζε 

ησλ γλψζεσλ ή ησλ δεμηνηήησλ γχξσ απφ έλα ζέκα ή ηε δηδαζθαιία. Ο ίδηνο δίλεη 

έλαλ επξχηεξν νξηζκφ ν νπνίνο θαηαδεηθλχεη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

απηήο. χκθσλα κε ηνλ ίδην: 

«Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζπληίζεηαη απφ φιεο ηηο θπζηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο θαη 

απφ εθείλεο ηηο ζπλεηδεηέο θαη ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζθνπεχνπλ ζην άκεζν 

ή έκκεζν φθεινο ηνπ αηφκνπ, ηεο νκάδαο ή ηνπ ζρνιείνπ θαη νη νπνίεο ζπκβάιινπλ, 

κέζσ απηψλ , ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο κέζα ζηελ ηάμε. Δίλαη ε δηαδηθαζία κέζσ 

ηεο νπνίαο, κφλνη ή καδί κε ηνπο άιινπο, νη εθπαηδεπηηθνί επαλεμεηάδνπλ, αλαλεψλνπλ 

θαη επεθηείλνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο σο θνξείο αιιαγήο, ζηνπο εζηθνχο ζηφρνπο ηεο 

δηδαζθαιίαο. Δίλαη επίζεο ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο απνθηνχλ θαη αλαπηχζζνπλ 

θξηηηθά ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηνλ ζσζηφ ηξφπν επαγγεικαηηθή ζθέςεο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πξαθηηθή άζθεζε κε ηα παηδηά, ηνπο λένπο αλζξψπνπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ζε θάζε 

ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο» (Day, 2003:28-29). 
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πσο θαίλεηαη θαη απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, ε έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο δελ πξέπεη λα αληηιακβάλεηαη απνθνκκέλε απφ ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο εληαίνο ραξαθηήξαο ηεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζχκθσλα κε ηνλ αιηεξή (2006:51) απνδίδεηαη ζηα πξνζσπηθά θίλεηξα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ηα νπνία αθελφο επεξεάδνπλ ηελ πνξεία θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπ αλάπηπμεο θαη αθεηέξνπ ηα ίδηα δηακνξθψλνληαη απφ έλα 

ζχλνιν εζσηεξηθψλ κεραληζκψλ αιιά θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ φπσο είλαη ην 

νηθνγελεηαθφ, ην επαγγεικαηηθφ θαη ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Άιισζηε 

φπσο ππνζηεξίδνπλ άιινη εξεπλεηέο (Beijaard, Meijer & Verloop, 2004: 122;  Day & 

Kington, 2008:9; Bell & Gilbert, 1996), ε επαγγεικαηηθή  αλάπηπμε ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε θαη ε ζχλζεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ είλαη απνηέιεζκα ηεο αιιειεμάξηεζεο πξνζσπηθψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ζηνηρείσλ. Οη Goodson θαη Cole (1994: 88) ππνζηεξίδνπλ  πσο ε 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηεξίδεηαη ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν ελψ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ  πσο αληηιακβάλνληαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο «…σο άηνκα θαη σο επαγγεικαηίεο ησλ νπνίσλ νη δσέο θαη ε εξγαζία 

επεξεάδνληαη θαη απνθηνχλ λφεκα κέζα απφ παξάγνληεο θαη ζπλζήθεο ηφζν εζσηεξηθέο 

φζν θαη εμσηεξηθέο, έμσ απφ ηελ ηάμε θαη ην ζρνιείν». χκθσλα κε ηνπο Bell θαη 

Gilbert (1996:494) ε αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί σο κηα 

εληαία δηαδηθαζία, θαηά ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε επαγγεικαηηθή, ε πξνζσπηθή θαη 

ε θνηλσληθή ηνπο αλάπηπμε ελψ φπσο ππνζηεξίδνπλ γηα λα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε 

πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη θαη φιεο νη επηκέξνπο πηπρέο ηεο. ε παξφκνην χθνο ε 

Υαηδεπαλαγηψηνπ (2001:26) αλαθέξεηαη ζηε δηηηή δηάζηαζε ηνπ φξνπ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηελ ίδηα:  

«ζεσξείηαη ηζνδχλακνο κε ηεο δηαδηθαζία ηεο ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο θαη 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηελ νπνία δηαξθψο αλαπηχζζεη ηηο γλψζεηο θαη 

ηηο δεμηφηεηέο ηνπ, αθνχ νη ζπλζήθεο κεηεμειίζζνληαη θαη πξνθχπηνπλ λέεο ζπγθπξίεο 

θαη θαηά δεχηεξν ιφγν, παξαπέκπεη ζηελ απφθηεζε εθείλσλ ησλ γλψζεσλ θαη ησλ 

δεμηνηήησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ λα αληηκεησπίζεη άκεζα θαη 

απνηειεζκαηηθά ηα νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληά θαζεκεξηλά» 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο εθηφο απφ ηνλ φξν επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ζπρλά γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηνλ φξν επαγγεικαηηθή εμέιημε. Οη δχν απηνί 

φξνη  πνιιέο θνξέο παξνπζηάδνληαη σο ζπλψλπκνη σζηφζν, ε επαγγεικαηηθή εμέιημε  

«ζπλδέεηαη κε ηελ βαζκνινγηθή εμέιημε θαη ηελ θαηάθηεζε δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ» 

(Λαζθαξάθεο, 2012:28) θαη σο ηέηνηα εθιακβάλεηαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνπο Φψθηαιε, Κνπξνπηζίδνπ θαη Λέθα (2005:133) ε  

έλλνηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο κπνξεί λα αλαιπζεί ζε ζπληζηψζεο δηαθφξσλ 

επηπέδσλ, φπνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζε θάζε έλα απφ απηά έρεη δηαθνξεηηθέο επηδηψμεηο. 

Σν πξψην επίπεδν αλαθέξεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ρσξίο αιιαγή ηνπ 

ηππηθνχ status, φπνπ επηδίσμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ν εκπινπηηζκφο θαη 

αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ ηνπ, ε αιιαγή ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ σο πξνο ην ξφιν 
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πνπ αλαιακβάλεη, ε αιιαγή  ησλ ζρέζεσλ ηνπ κε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα, θαζψο 

επίζεο θαη ε πξνζσπηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε. Σν  δεχηεξν επίπεδν αλαθέξεηαη ζηελ  

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε κε αιιαγή ηνπ ηππηθνχ status ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εληφο ηνπ 

ρψξνπ ηεο εθπαίδεπζεο, φπνπ ν ίδηνο επηδηψθεη αλέιημε ζηελ ηεξαξρία θαη αχμεζε 

ησλ απνιαβψλ ηνπ, ελψ ην ηξίην επίπεδν αλαθέξεηαη θαη πάιη ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε κε αιιαγή ηνπ ηππηθνχ status αιιά απηή ηε θνξά εθηφο ζρνιείνπ. ηε 

πεξίπησζε απηή ν εθπαηδεπηηθφο επηδηψθεη αιιαγή επαγγεικαηηθήο πνξείαο θαη 

θνηλσληθφ θχξνο. 

 

3.1 Φάζεηο Δπαγγεικαηηθήο ηαδηνδξνκίαο Δθπαηδεπηηθψλ 

Γεδνκέλνπ φηη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ εθηείλεηαη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ ζηαδηνδξνκίαο (Guskey & Huberman, 1995:133) 

θαη ιακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

δηαθνξνπνηνχληαη ζηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπ (Μαηζαγγνχξαο, 2005), ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε αλαθνξά ζηηο δηάθνξεο θάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο 

θαζψο επίζεο θαη ζηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε κίαο. 

Έλα κεγάιν κέξνο ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δελ αθνινπζεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε πνξεία αιιά νχηε θαη ζρεδηάδεηαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ (Huberman, φπ.π.:195). Δληνχηνηο ζηε βηβιηνγξαθία εληνπίδνληαη 

θάπνηεο θξίζηκεο θάζεηο – ζηάδηα, πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ πνξεία ζηαδηνδξνκίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη θχθινη ηεο θαξηέξαο (Career Cycles) (Fessler & Cristencen, 1992 φ.α. ζην Eros, 

2011:66) ή ηεο δσήο (life cycles) (Huberman, 1989) φπσο νλνκάδνληαη απηέο νη 

θάζεηο – ζηάδηα, βαζίδνληαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, ηφζν πξνζσπηθνχο (π.ρ. ε 

νηθνγέλεηα) φζν θαη εθπαηδεπηηθνχο (π.ρ. ν ρξφλνο δηδαζθαιίαο ή ε επηδίσμε 

πεξαηηέξσ εθπαίδεπζεο) (Fessler & Cristencen, φπ.π.). 

Γηάθνξεο απφςεηο έρνπλ δηαηππσζεί ζρεηηθά κε ην δηαρσξηζκφ απηψλ ησλ ζηαδίσλ 

αιιά θαη κε ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ θαιχπηεη ην θάζε έλα. Ο Bolam (1990:153 φ.α. 

ζην Day 1997:40) γηα παξάδεηγκα αλαθεξφκελνο ζηελ εξγαζία, θάλεη ιφγν γηα πέληε 

ζηάδηα. Σν πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην (the preparatory stage), ην ζηάδην ηνπ 

δηνξηζκνχ (the appointment stage), ην ζηάδην ηεο επίζεκεο έληαμεο (the induction 

stage), ην ζηάδην εληφο ηεο ππεξεζίαο (the in-service stage) θαη ην κεηαβαηηθφ ζηάδην 

(the transitional stage) ην νπνίν θαιχπηεη γηα παξάδεηγκα ηελ πξναγσγή, θαη ηε 

ζπληαμηνδφηεζε.  

Οη Kremer – Hayon θαη Fessler (1991 φ.α. ζην Day, 1997:40) εληφπηζαλ ελλέα 

ζηάδηα, κε ην πξψην λα είλαη απηφ πξηλ απφ ηελ αλάιεςε ππεξεζίαο (Pre-service), ην 

νπνίν πξνεγείηαη ηεο επίζεκεο έληαμεο (Induction). Έπεηηα αθνινπζνχλ ην ζηάδην 

ηεο απνδνηηθφηεηαο (Competency), ην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο (Building), ην ζηάδην 

ηνπ ελζνπζηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο (Enthusiasm and Growth), ηεο δηάςεπζεο ηεο 

θαξηέξαο (Career Frustration), ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ζηαζηκφηεηαο (Stability and 
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Stagnation), ηνπ θαηαιαγηάζκαηνο ηεο θαξηέξαο (Career Wild-Down) θαη ηεο εμφδνπ 

απφ ην επάγγεικα (Career Exit).  

Χζηφζν, κηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο θαηεγνξηνπνηήζεηο είλαη απηή ησλ πέληε ζηαδίσλ 

ηνπ Huberman (1995:204). χκθσλα κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε απηή ππάξρεη ε έλαξμε 

ηεο θαξηέξαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο δχν πξψηεο θάζεηο. Ζ 

πξψηε είλαη απηή ηεο επηβίσζεο θαη αλαθάιπςεο θαη δηαξθεί ηξία ρξφληα, φπνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπλήζσο αλαθέξνπλ έλα αίζζεκα εμάληιεζεο, αληηκεησπίδνπλ 

πξνβιήκαηα κε ηελ πεηζαξρία ησλ καζεηψλ ηνπο θαη πεηξακαηίδνληαη ζπλερψο. Ζ  

δεχηεξε θάζε είλαη απηή ηεο ζηαζεξνπνίεζεο θαη εθηείλεηαη απφ ην ηέηαξην σο ην 

έθην ρξφλν ππεξεζίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη εθπαηδεπηηθνί ληψζνπλ κηα 

εδξαίσζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπο, ελζσκαηψλνληαη ζηελ νκάδα ησλ ζπλαδέιθσλ ελψ 

εμειίζζνπλ θαη ηηο δηδαθηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο.  

ηε ζπλέρεηα, αθνινπζεί ην κεζαίν ζηάδην ηεο θαξηέξαο ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ 

ηξίηε θαη ηέηαξηε θάζε. Καηά ηελ ηξίηε θάζε, πνπ δηαξθεί απφ ην έβδνκν κέρξη ην 

δέθαην φγδνν έηνο δηδαζθαιίαο, ππάξρνπλ δχν πηζαλέο θαηεπζχλζεηο. Ζ κία είλαη 

απηή ηνπ πεηξακαηηζκνχ/δηαθνξνπνίεζεο ελψ ε άιιε απηή ηεο επαλαμηνιφγεζεο. 

ηε πξψηε, νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ην επηζπκνχλ είηε πεηξακαηίδνληαη κε λέεο 

εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο είηε αλαιακβάλνπλ επηπξφζζεηεο επαγγεικαηηθέο επζχλεο, 

ελψ ζηε δεχηεξε, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρνπλ λέεο πξνθιήζεηο θαη 

πεηξακαηηζκφο, ε πηζαλφηεηα εγθαηάιεηςεο ηνπ επαγγέικαηνο είλαη κεγάιε. ηελ 

ηέηαξηε θαη πξνηειεπηαία θάζε πνπ θαιχπηεη ηα έηε δεθαελλέα έσο ηξηάληα 

ππάξρνπλ θαη πάιη δχν πηζαλέο θαηεπζχλζεηο. Ζ κία είλαη απηή ηεο γαιήλεο, φπνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί ελψ ληψζνπλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ απφδνζε ηνπο, νη 

θηινδνμίεο ηνπο γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε κεηψλνληαη. ηελ άιιε θαηεχζπλζε απηή 

ηνπ ζπληεξεηηζκνχ, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη επηθπιαθηηθνί ζηηο εθπαηδεπηηθέο 

θαηλνηνκίεο θαη ζηέθνληαη θξηηηθά απέλαληη ζηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή.  

Σέινο,  ε πέκπηε θάζε είλαη απηή κεηά ην ηξηαθνζηφ έηνο δηδαζθαιίαο έσο θαη ηελ 

απφζπξζε απφ ην επάγγεικα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε επαγγεικαηηθή 

αθνζίσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηψλεηαη. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο 

ελψ ηα παξαπάλσ ζηάδηα παξνπζηάδνπλ αλαιπηηθά ηηο θάζεηο αλάπηπμεο ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, δελ ηζρχνπλ γηα θάζε εθπαηδεπηηθφ κε ηνλ ίδην 

ηξφπν (Richter, Kunter, Klusmann, Lüdtke, & Baumert, 2011:117). 

ια ηα παξαπάλσ ζηάδηα είλαη ζεκαληηθά θαη φπσο θαίλεηαη ην θάζε έλα έρεη ηα δηθά 

ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ίζσο ηηο δηθέο ηνπ δπζθνιίεο. πλήζσο φκσο φπσο 

επηζεκαίλνπλ νη Hargreaves θαη Fullan (2013:38), ην ελδηαθέξνλ καο ζηξέθεηαη 

αξρηθά ζηα πξψηα ρξφληα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη έπεηηα ζηα 

ηειεπηαία ζηάδηα, ηα νπνία ζεσξεηηθά παξνπζηάδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο, 

ακειψληαο ηα ζηάδηα ζην κέζν ηεο επαγγεικαηηθήο πνξείαο. Χζηφζν, ηα κεζαία απηά 

ζηάδηα είλαη ζεκαληηθά θαη φπσο ππνζηεξίδεηαη πξέπεη λα δνζεί πεξηζζφηεξε 

πξνζνρή θαζψο είλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία παξαηεξείηαη ε κεγαιχηεξε έιιεηςε 

ελδηαθέξνληνο ην νπνίν πξέπεη λα αλαδσππξσζεί κέζσ πξνθιήζεσλ. 
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Ζ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  πεξλάεη απφ δηάθνξεο θάζεηο, νη 

νπνίεο σζηφζν δελ είλαη απζηεξά πξνθαζνξηζκέλεο θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

δηαθέξνπλ απφ εθπαηδεπηηθφ ζε εθπαηδεπηηθφ. Δπίζεο, θάζε κηα απφ ηηο θάζεηο απηέο 

«ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο δηθέο ηηο αλάγθεο, πξνηεξαηφηεηεο θαη θξίζεηο» 

(Μαηζαγγνχξαο, 2005:64), γεγνλφο πνπ πξνηάζζεη ηελ αλάγθε δηεξεχλεζήο ηνπο. 

4. Οη Επηκνξθσηηθέο Αλάγθεο ησλ Εθπαηδεπηηθώλ 

4.1 Ζ Έλλνηα ηεο Αλάγθεο 

Ζ έλλνηα ηεο αλάγθεο απνηειεί έλαλ επξχηαηα δηαδεδνκέλν θαη πνιπζπδεηεκέλν φξν 

ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά θαη ηεο ςπρνινγίαο, ε νξηνζέηεζε ηνπ νπνίνπ έρεη 

απαζρνιήζεη αξθεηνχο κειεηεηέο ηνπ ρψξνπ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001). 

Σν ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηνπ φξνπ «αλάγθε», εξκελεχεηαη κέζα απφ δηάθνξεο 

πξνζεγγίζεηο θαη ζεσξίεο. πσο ππνζηεξίδεη ν Grifith (1978), ε έλλνηα ηεο αλάγθεο 

νξίδεηαη ζχκθσλα κε ην θνηλσληθν-νηθνλνκηθφ θαη επηζηεκνληθφ πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν εξκελεχεηαη θαη εληάζζεηαη (Υαηδεπαλαγηψηνπ, φπ.π.:83). 

Καηά ηνπο Scriven θαη Roth (1978), ε έλλνηα ηεο  αλάγθεο νξίδεηαη σο ε δηαθνξά 

αλάκεζα ζην ππάξρνλ (actual) θαη ζην ηθαλνπνηεηηθφ (satisfactory) ελψ παξνκνίσο  νη 

Kaufman, Rojas θαη Mayer (1993:85)  δηαηππψλνπλ ηελ αλάγθε σο ηε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ παξφλησλ θαη ησλ επηζπκεηψλ απνηειεζκάησλ. χκθσλα κε ηνπο Wilson 

θαη Easen (1995:274), νη αλάγθεο ζπλεπάγνληαη νξηζκέλνπο ζηφρνπο θαη σο εθ 

ηνχηνπ  κηα επηζπκεηή «ηειηθή θαηάζηαζε» γηα ηε δηδαθηηθή πξάμε. 

Οη παξαπάλσ νξηζκνί έρνπλ πηνζεηεζεί απφ κηα πιεζψξα εξεπλψλ, σζηφζν φπσο 

αλαθέξεη ν Βεξγίδεο (2012:106) «πξάγκαηη, κπνξνχκε λα ηαπηίζνπκε ην „επηζπκεηφ‟ 

κε ηνπο ζηφρνπο θαη λα νξίζνπκε ηηο αλάγθεο σο ηελ απφζηαζε αλάκεζα ζε απηνχο θαη 

ην ππάξρνλ. ηελ πεξίπησζε απηή απαηηείηαη, φκσο, λα νξίζνπκε ηνπο ζηφρνπο θαη λα 

αηηηνινγήζνπκε ηελ επηινγή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε». 

 

4.2 Πξνζεγγίζεηο ηεο Έλλνηαο Αλάγθεο 

πσο πξναλαθέξζεθε ε έλλνηα ηεο αλάγθεο νξίδεηαη δηαθνξεηηθά αλάινγα κε ην 

πιαίζην ζην νπνίν εληάζζεηαη θαη εξκελεχεηαη θαη σο εθ ηνχηνπ κηα νινθιεξσκέλε 

πξνζέγγηζε ηεο ελλνηνινγηθήο απνζαθήληζεο ηνπ φξνπ απαηηεί θαη ηελ παξνπζίαζε 

ηεο έλλνηαο απηήο ζηα δηάθνξα πιαίζηα ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. χκθσλα κε ηνλ 

Βεξγίδε (2008:23-26), ππάξρνπλ νη εμήο πξνζεγγίζεηο: 

 

Α. Φπρνινγηθή πξνζέγγηζε 

Μηα απφ ηηο πην δεκνθηιείο ζεσξίεο είλαη απηή ηεο ηεξάξρεζεο ησλ αλαγθψλ ηνπ 

Maslow ν νπνίνο ππνζηήξημε πσο νη άλζξσπνη θηλεηνπνηνχληαη γηα λα θαιχςνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. χκθσλα κε ηελ παιαηφηεξε εθδνρή ηεο, ε ζεσξία απηή 
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πεξηιακβάλεη πέληε θαηεγνξίεο αλαγθψλ νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη σο ηεξαξρηθά 

επίπεδα κέζα ζε κηα ππξακίδα. ηε βάζε ηεο ππξακίδαο ππάξρνπλ νη βηνινγηθέο θαη 

θπζηνινγηθέο αλάγθεο ελψ αλεβαίλνληαο πξνο ηε θνξπθή ζπλαληάκε ηελ αζθάιεηα 

θαη ηελ πξνζηαζία, ηηο θνηλσληθέο αλάγθεο φπσο ε αίζζεζε ηνπ αλήθεηλ θαη ν 

ζεβαζκφο απφ ηνπο άιινπο, ηελ αλάγθε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ζην ηειεπηαίν 

επίπεδν βξίζθεηαη ε αλάγθε γηα απηνπξαγκάησζε. Σν κνληέιν απηφ ησλ πέληε 

ζηαδίσλ επεθηάζεθε απφ ηνλ ίδην ζέινληαο λα ζπκπεξηιάβεη ηηο αηζζεηηθέο θαη 

γλσζηηθέο αλάγθεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο ππεξβαηηθέο αλάγθεο φπνπ ην άηνκν βνεζά 

ηνπο άιινπο λα θηάζνπλ ζηελ απηνπξαγκάησζε (McLeod, 2007). 

Β. Φπρν-θνηλσληνινγηθή πξνζέγγηζε 

χκθσλα κε ηε πξνζέγγηζε απηή θαη αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο αλάγθεο, 

«ππνγξακκίδεηαη ην ζηνηρείν ηεο έιιεηςεο, ζε ζχγθξηζε κε έλα γεληθφ θαλφλα ή κε έλα 

γεληθφ πξφηππν, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο απηήο ηεο έιιεηςεο» 

(Βεξγίδεο, φπ.π.:25). Αληίζηνηρα, νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξνθχπηνπλ φηαλ ηα 

άηνκα ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη δελ θαηέρνπλ θάπνηεο γλψζεηο νη νπνίεο ζεσξνχληαη 

απαξαίηεηεο θαη σο εθ ηνχηνπ απαηηνχληαη απφ έλα ζχλνιν ζεζκνζεηεκέλσλ ή θαη 

άηππσλ θαλφλσλ (επαγγεικαηηθή επηκφξθσζε) ή απφ ηα θπξίαξρα θνηλσληθά 

πξφηππα (καζήκαηα καγεηξηθήο γηα ηηο γπλαίθεο).  

Γ. Πνιηηηζηηθή Πξνζέγγηζε 

ην πιαίζην ηεο πνιηηηζηηθήο πξνζέγγηζεο νη αλάγθεο δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε 

ηα πνιηηηζηηθά ζηνηρεία (ήζε, έζηκα, πεπνηζήζεηο) πνπ επηθξαηνχλ ζε έλα θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Παξνκνίσο νη πεπνηζήζεηο θαη νη αμίεο ηεο εθάζηνηε θνηλσληθήο νκάδαο 

θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηε δηακφξθσζε θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο κέζσ ηεο πνιηηηζηηθήο 

πξνζέγγηζεο πξνζδηνξίδνληαη θπξίσο νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο εηδηθψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ (π.ρ. νη κεηνλφηεηεο), ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπνίσλ παξακέλνπλ 

ακεηάβιεηα. 

Γ. Οηθνλνκηθή πξνζέγγηζε 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε, ε παξαγσγή θαη ε επαθφινπζε δηαλνκή ησλ δηάθνξσλ 

πξντφλησλ δεκηνπξγνχλ λέεο αλάγθεο. Ζ αλάπηπμε ησλ παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ θαη ε 

αγνξά εξγαζίαο απαηηνχλ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο γηα λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηα θαζήθνληά ηνπο, ελψ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο είλαη επίζεο 

απαξαίηεηεο γηα ην ζχζηεκα δηαλνκήο απηψλ ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ, ηε ρξήζε, 

ηε ζπληήξεζε θαη ηελ επηζθεπή ηνπο. 

Δ. Γνκνιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε 

χκθσλα κε ηε δνκνιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε, ε δηακφξθσζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

αηφκσλ είλαη απνηέιεζκα ησλ επηξξνψλ πνπ δέρνληαη  απφ ηηο δνκέο ζηηο νπνίεο δνπλ 

θαη απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηηο νπνίεο επηηεινχλ. πσο  αλαθέξεη ν Βεξγίδεο (φπ.π.:26), 

νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δεκηνπξγνχληαη φηαλ ππάξρεη θάπνηα αιιαγή ζηε δσή ησλ 

αλζξψπσλ ελδνςπρηθή ή δηαπξνζσπηθή θαζψο θαη φηαλ ππάξρεη θάπνηα αιιαγή ζην 
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πεξηβάιινλ ηνπο. ην ζεκείν απηφ ε εθπαίδεπζε έξρεηαη λα βνεζήζεη ηνπο 

αλζξψπνπο λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο θαηαζηάζεηο. 

Απφ ηα παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηνλ Βεξγίδε (φπ.π.:28-29), πξνθχπηνπλ δχν 

δηαπηζηψζεηο. Πξψηνλ, νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξεί λα έρνπλ κηα ππνθεηκεληθή 

θαη κηα αληηθεηκεληθή δηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ε ζπλεηδεηνπνίεζε κηαο 

ελδνςπρηθήο αιιαγήο είλαη θάηη ην ππνθεηκεληθφ, ζε αληίζεζε κε ηελ αλάπηπμε ησλ 

παξαγσγηθψλ δπλάκεσλ, ην νπνίν είλαη θάηη πνπ αληηθεηκεληθά ζπκβαίλεη. 

Καηά δεχηεξνλ «εθφζνλ νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ζπλαξηψληαη κε ην βαζκφ 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο έιιεηςεο κνξθσηηθψλ αγαζψλ θαη ησλ αιιαγψλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ… κπνξνχκε λα ηηο δηαθξίλνπκε ζε ζπλεηδεηέο θαη κε ζπλεηδεηέο» 

(Βεξγίδεο, φπ.π.:29). Σνλίδεηαη επίζεο ην γεγνλφο φηη αθφκε θη αλ θάπνηνο έρεη 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπ αλάγθεο δελ ηηο εθθξάδεη πάληα ξεηά  ή ηηο 

εθθξάδεη έκκεζα θαη ππαηληθηηθά. 

Αλάινγα ινηπφλ κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπλεηδεηνπνηνχληαη θαη εθθξάδνληαη, νη 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο δηαθξίλνληαη (Βεξγίδεο, φπ.π.) ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  

 πλεηδεηέο θαη ξεηέο   

 πλεηδεηέο θαη κε ξεηέο  

 Λαλζάλνπζεο (θαη πξνθαλψο κε ξεηέο)  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο ζηε βηβιηνγξαθία εληνπίδεηαη δηαθνξά 

αλάκεζα ζηελ επηκνξθσηηθή αλάγθε (need) θαη ηελ επηζπκία/πξνηίκεζε 

(want/preference), νη νπνίεο πνιιέο θνξέο ζπγρένληαη (Βεξγίδεο, 2008,2012; 

Queeney, 1995; Gough & Thomas, 1994). Έηζη κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί ε παξαλφεζε 

πσο κηα ηζρπξή επηζπκία θηάλεη ζην επίπεδν ηεο αλάγθεο. Ζ δηάθξηζε ησλ δχν είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φηαλ επηρεηξείηαη δηεξεχλεζε αλαγθψλ.  ηαλ γηα παξάδεηγκα 

δηεξεπλψληαη νη επηζπκίεο, θαζνξίδνληαη απηά πνπ ηα άηνκα επηζπκνχλ ελψ ζπάληα 

αλαδεηθλχεηαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά έρνπλ αλάγθε (Watkins & Kavale, 2014:24). 

Έηζη ν ζρεδηαζκφο ελφο πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο δελ κπνξεί λα ζηεξηρηεί 

απνθιεηζηηθά ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ κηα δηεξεχλεζε επηζπκηψλ,  

θαζψο απηέο πεξηνξίδνληαη απφ ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα πηζαλέο 

επθαηξίεο  εθπαίδεπζεο (Queeney, φπ.π.:4) θαη αλάπηπμεο, είηε ζε πξνζσπηθφ είηε ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν. Δπνκέλσο, ζηε δηεξεχλεζε αλαγθψλ πξέπεη λα δηαζθαιηζηεί 

φηη νη αλάγθεο δε ζπγρένληαη κε ηηο επηζπκεηέο ιχζεηο θαη απαξαίηεην βήκα πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε απηή απνηειεί ν ζαθήο νξηζκφο
19

 ηεο έλλνηαο ηεο αλάγθεο ζηελ θάζε 

πεξίπησζε δηεξεχλεζεο (Watkins & Kavale, φπ.π.:25). 

 

                                                

19 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο  κε ηελ δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ελλννχκε 

ηε δηεξεχλεζε ησλ πξνζσπηθψλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ φπσο απηέο εθθξάζηεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, κέζα απφ πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο. Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα αλάγθεο ζπλεηδεηέο 

θαη ξεηέο. 
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4.3 Ζ Αλαγθαηφηεηα θαη ε Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο Γηεξεχλεζεο 

Δπηκνξθσηηθψλ Αλαγθψλ 

Οη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηέιεζαλ ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα 

ηεο επηκφξθσζεο έλα ζεκαληηθφ ζέκα ζπδήηεζεο, ελψ ε δηεξεχλεζή ηνπο  

αλαδείρζεθε ζηελ πνξεία σο ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε 

ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο απηήο, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα  ζεζκνχ επηκφξθσζεο 

πνπ δέρζεθε θξηηηθή γηα ηα πξνγξάκκαηά ηνπ, ηα νπνία φπσο αλαθέξεηαη 

«ζπληάζζνληαλ εξήκελ ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ» (Ξσρέιιεο, 

2007: 184), είλαη απηφ ησλ ΔΛΜΔ θαη ΔΛΓΔ, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα, θαη γηα 

άιινπο βέβαηα ιφγνπο, θαηαξγήζεθαλ. Δπίζεο, νη Υαηδεδήκνπ θαη ηξαβάθνπ 

(2003:29) παξαηεξνχλ πσο κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 ην πεξηερφκελν θαη 

ε δηάξθεηα ηεο ζεζκνζεηεκέλεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα καο 

θαζνξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ πνιηηεία, ρσξίο λα πξνεγείηαη θάπνηα θαηαγξαθή 

ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ ηνπο, ελψ φπσο ηνλίδεηαη ζε πξφζθαηε πξφηαζε ηνπ 

εζληθνχ θαη θνηλσληθνχ δηαιφγνπ γηα ηελ παηδεία «Μηα βαζηθή αξρή πνπ είλαη sine 

qua non ζπλζήθε γηα ηελ επηηπρία ηεο επηκφξθσζεο είλαη ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία 

βάζεο θαη θνξπθήο. Ζ απνηπρία ησλ κέρξη ζήκεξα επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

νθείιεηαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο απφ πάλσ. Ζ θάζε επηκνξθσηηθή δξαζηεξηφηεηα ζα 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κηα θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ρσξίο ηελ 

εκπινθή θαη ζπλεηδεηή ζπκκεηνρή ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο επηκφξθσζεο δελ κπνξεί 

λα ππάξμεη επηζπκεηφ απνηέιεζκα» (ΤΠ.Δ.Π.Θ, 2016:53). 

ην ίδην χθνο ζεκαληηθή είλαη ε παξαηήξεζε ησλ Μπάκπα θαη Κνπινπκπαξίηζε 

(2013:13), νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ πσο ζε αληίζεζε κε ηελ  ηππηθή  επηκφξθσζε πνπ 

πξνέξρεηαη εθ ησλ άλσ (top down) ζηηο άιιεο δχν κνξθέο επηκφξθσζεο, δειαδή 

ζηελ άηππε θαη ζηε κε ηππηθή, νη νπνίεο πξνέξρνληαη «απφ ηα κέζα θαη ηα θάησ» 

(bottom up and inside out) «νη θαηλνηφκεο θαη πξσηφηππεο ηδέεο θαη πην αβίαζηα 

αλαθχπηνπλ θαη πην γξήγνξα δηαδίδνληαη αλάκεζα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, αθνχ 

απνηεινχλ νηθεηνζειή θαη επίθαηξα ζρήκαηα επηκφξθσζεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

θαηά πεξίπησζε απζεληηθέο αλάγθεο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ». 

Δπνκέλσο, είλαη ζεκαληηθφ έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο λα ιακβάλεη ππφςε ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, «ηηο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ησλ επηκνξθνχκελσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο» 

(Αλαζηαζηάδεο, 2011:688). Πξνο επίηεπμε απηνχ, ε δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

αλαγθψλ είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. ρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ ν 

Hunt (1986:289) ππνζηεξίδεη πσο απνηειεί κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο 

πξνζδηνξίδεηαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο δειαδή ηνπ «ηη είλαη» 

θαη ησλ ζηφρσλ, δειαδή ηνπ «ηη ζα έπξεπε λα είλαη». ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα 

δηεπθξηληζηεί ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο δηαθνξάο ζηα απνηειέζκαηα (ηθαλφηεηεο) θαη 

ηεο δηαθνξάο ζε πφξνπο θαη δνκέο (Hunt, φπ.π.) ελψ «ην ‟ηη ζα ‟πξεπε” λα είλαη 

αληηζηνηρεί ζηε ζηνρνζεζία θαη εμαξηάηαη απφ ην επίπεδν εκβάζπλζεο ηεο δηεξεχλεζεο 

αλαγθψλ» (Vergidis, Brinia & Katsigianni, 2009:576). Έλαο πην αλαιπηηθφο νξηζκφο 
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ηεο δηαδηθαζίαο δηεξεχλεζεο αλαγθψλ είλαη απηφο ηνπ Καξαιή (2005:20), ν νπνίνο 

αλαθεξφκελνο ζηε δηεξεχλεζή ηνπο ππνζηεξίδεη πσο είλαη ε «ζπζηεκαηηθή εξεπλεηηθή 

δηαδηθαζία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ελφο πιεζπζκνχ-ζηφρνπ ζε 

ζρέζε κε έλα δεδνκέλν πιαίζην αλαθνξάο. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηεξεχλεζεο 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ θαηαιήγεη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

κηαο παξέκβαζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ-ζηφρν θαη απνζθνπεί 

ζηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ ειιεηκκάησλ ηνπ ζε ζρέζε κε ην πιαίζην αλαθνξάο».  

Χζηφζν, εθηφο απφ ηα παξαπάλσ έλα πξφγξακκα επηκφξθσζεο βαξχηεηα πξέπεη λα 

δίλεη επίζεο ζηηο αξρέο ηεο κάζεζεο ελειίθσλ (Μαηζαγγνχξαο, 2005:64), δεδνκέλνπ 

φηη απεπζχλεηαη ζε ελήιηθνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

χκθσλα κε ηνλ Rogers (1999:92), νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη  έρνπλ θάπνηα γεληθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Πξψην θαη θχξην νη εθπαηδεπφκελνη απηνί είλαη εμ νξηζκνχ 

ελήιηθεο. Έξρνληαη ζηελ εθπαίδεπζε δηαζέηνληαο έλα ζχλνιν αμηψλ θαη εκπεηξηψλ, 

έρνληαο ήδε δηακνξθψζεη ηα δηθά ηνπο κνληέια κάζεζεο θαζψο βξίζθνληαη ζε κηα 

εμειηζζφκελε δηεξγαζία αλάπηπμεο θαη πξνζδνθνχλ ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. Δπίζεο, νη πξνζέζεηο θαη ηα θίλεηξα εκπινθήο ζηελ 

εθπαίδεπζε είλαη ζπγθεθξηκέλα, αιιά παξάιιεια πνηθίινπλ. Μπνξεί γηα παξάδεηγκα 

ε εκπινθή ηνπ ελήιηθα ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία λα απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε ελφο 

δηπιψκαηνο πνπ ζα ηνλ βνεζήζεη ζηελ εξγαζία ηνπ ή αθφκε λα ζηνρεχεη ζηελ 

πεξαηηέξσ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ.  

Δθηφο φκσο απφ ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελειίθσλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

νξγάλσζε ελφο πξνγξάκκαηνο επηκφξθσζεο θαζψο θαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηφζν ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιεζπζκνχ ζηφρνπ φζν θαη ην πεδίν αλαθνξάο ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη (Υαζάπεο, 2000:27-28).  

ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη: 

 Σα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (θχιν, ειηθία) 

 Σα θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά  (νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε) 

 Σα εθπαηδεπηηθά θαη κνξθσηηθά ραξαθηεξηζηηθά (επίπεδν γεληθήο 

εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο)  

 Σελ επαγγεικαηηθή εκπεηξία (ρξνληθή δηάξθεηα, αληηθείκελν, ζέζε) 

 Σα βαζηθά πξνβιήκαηα  

Σν πεδίν αλαθνξάο (Υαζάπεο, φπ.π.:20-21) πξνζαξκνζκέλν ζην πεξηβάιινλ ηεο 

εθπαίδεπζεο κεηαμχ άιισλ πεξηιακβάλεη: 

 Σε βαζηθή νξγαλσηηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο 

 Σελ απνηχπσζε ησλ ηππηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο ζρνιηθέο 

κνλάδεο αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο. 

 Σνλ εληνπηζκφ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ή ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ ηελ 

νξγάλσζε ή θαη ιεηηνπξγία ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. 
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 Σελ θαηαγξαθή ησλ ζηφρσλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ 

θαζηεξσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ επηκφξθσζεο πνπ απεπζχλνληαη ζην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 

πλνςίδνληαο θαη εζηηάδνληαο θαη πάιη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ζα ιέγακε πσο θάζε 

επηκνξθσηηθή δξάζε πξνθεηκέλνπ λα είλαη απνηειεζκαηηθή θαη λα επηηπγράλεη ην 

ζηφρν ηεο, ηφζν ζε επίπεδν επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο φζν θαη ζε επίπεδν 

πξνζσπηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη λα νδεγεί ελ ηέιεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο «νθείιεη πξσηαξρηθά λα ‟απαληά” ζηηο επαγγεικαηηθέο θαη 

ηηο πξνζσπηθέο αλάγθεο ηνπο θαη λα ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπο, ηηο εκπεηξίεο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο ζηηο 

δηάθνξεο θάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο» (Αλδξήο, 2015:159). 

 

4.4 Δπηζθφπεζε πλαθψλ Δξεπλψλ 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έξεπλεο πνπ δηελεξγήζεθαλ είηε απφ επίζεκνπο θνξείο 

επηκφξθσζεο φπσο ην Π.Η. (2010) θαη ν ΟΔΠΔΚ (2007, 2011) είηε απφ εξεπλεηέο 

φπσο νη Παπαλανχκ (2003), Βαικάο θαη Βεξγίδεο (2011), εκπινχηηζαλ, ηελ ηζρλή  

έσο ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90, ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζρεηηθά κε ηελ δηεξεχλεζε 

ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Αλαιπηηθφηεξα, ε Παπαλανχκ (2003:144-146) ζε έξεπλά ηεο ζρεηηθά κε ηηο 

αληηιήςεηο θαη εθηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν θαη ηελ 

επηκφξθσζή ηνπο, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 382 εθπαηδεπηηθνί Πξσηνβάζκηα θαη 328 

Γεπηεξνβάζκηαο θαηέιεμε πσο ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ζεσξεί ζεκαληηθή ηελ 

επηκφξθσζε θπξίσο ζε ζέκαηα ςπρνινγίαο (74,8%), ζε ζέκαηα Γηδαθηηθήο 

Μεζνδνινγίαο (70,9%), ζε ζέκαηα Γεληθήο Παηδείαο (57,6 %) θαη ζε εηδηθά γλσζηηθά 

αληηθείκελα (52,5%). 

Δπίζεο ζε έξεπλα ησλ Βαικάο θαη Βεξγίδεο (2011), πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2004, 

κε ηε ζπκκεηνρή 191 λενδηφξηζησλ δαζθάισλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ ΠΔΚ 

Πάηξαο (λνκνί Αραΐαο, Ζιείαο, Κεθαινληάο, Εαθχλζνπ θαη Αηησιναθαξλαλίαο) 

δηεξεπλήζεθαλ απφςεηο ησλ δαζθάισλ γηα ηηο πξνζσπηθέο επηκνξθσηηθέο ηνπο 

αλάγθεο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, νη ζεκαληηθφηεξεο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο, φπσο απηέο εθθξάζηεθαλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

αθνξνχζαλ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ καζεζηαθψλ δπζθνιηψλ ησλ καζεηψλ κε θάπνηα 

πξνβιήκαηα θαη κε εηδηθέο αλάγθεο, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ηεο 

δηδαζθαιίαο,  ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο θαη πεηζαξρίαο ησλ 

καζεηψλ θαη ηελ έληαμε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηε δηδαζθαιία. 

Δπίζεο, έπεηηα απφ πξνθήξπμε ηνπ ΟΔΠΔΚ, εθπνλήζεθε ην 2007 έξεπλα ζρεηηθά κε 

ηε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 102 εθπαηδεπηηθνί, ελψ ζην κεζνδνινγηθφ 

θνκκάηη ρξεζηκνπνηήζεθε ζπλδπαζκφο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο έξεπλαο. ηε κειέηε 

δηεξεπλήζεθαλ νη πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα επηκφξθσζεο 

(πεξηερφκελν, κνξθέο, δηάξθεηα), ελψ νη βαζηθνί άμνλέο ηεο ζηεξηρζήθαλ ζηελ απηφ-
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αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ επάξθεηα ησλ γλψζεψλ ηνπο θαη σο πξνο 

ην βαζκφ δπζθνιίαο πνπ ζπλαληνχλ ζε δηάθνξα ζέκαηα (Euricon Δ.Π.Δ., 2007). Σα 

ζεκαληηθφηεξα επξήκαηα ηεο έξεπλαο θαηέδεημαλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί δηαζέηνπλ 

εκπεηξία ζε ζέκαηα επηκφξθσζεο θαη πσο ε γλψκε ηνπο απνηειεί ζεκαληηθή πεγή 

πιεξνθφξεζεο ζηα ελ ιφγσ ζέκαηα, παξά ην φηη ε γλψκε απηή εθθξάδεη κφλν ηελ 

πιεπξά ηεο δήηεζεο. Αθφκε απφ ηελ έξεπλα θάλεθε πσο ε επηκφξθσζε ζεσξείηαη 

αλαγθαία απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη πσο ζπλέβαιε ζηε βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, ρσξίο σζηφζν λα έρεη ζεκαληηθή ζπκβνιή ζηελ πξννπηηθή 

ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο εμέιημεο. Δπίζεο, αλαδείρζεθε φηη κέζσ ηεο επηκφξθσζεο 

νη εθπαηδεπηηθνί ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηεο δνπιεηάο 

ηνπο θαη ηελ απφθηεζε απηνπεπνίζεζεο. Σέινο, νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο 

δειψλνπλ πςειή επάξθεηα ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

θαη ζηα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία αλαγλσξίδνληαο σζηφζν πσο έρνπλ ειιείςεηο ζε 

θάπνηα αληηθείκελα, φπσο νη Νέεο Σερλνινγίεο ελψ ζε θάζε πεξίπησζε επηζπκνχλ κηα  

επηκφξθσζε κηθξήο δηάξθεηαο. 

χκθσλα κε κειέηε πνπ εθπνλήζεθε ην 2008 κε ηίηιν «Οξγάλσζε ζεζκνχ ζηαζεξήο 

κνξθήο πεξηνδηθήο επηκφξθσζεο» ηελ νπνία αλέιαβε ε έλσζε ΚΔΓΡΟ Α.Δ. – 

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ΟΔΠΔΚ θαη 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ 213 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη 154 εθπαηδεπηηθνί 

δεπηεξνβάζκηαο, αλαδείρζεθαλ σο ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα επηκφξθσζεο ε 

παηδαγσγηθή ςπρνινγία, νη λέεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο, ε ελεκέξσζε γηα λέα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο, ε εμνηθείσζε κε ηηο 

ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, ε αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ 

ζην ζρνιείν, ε ππνζηήξημε καζεηψλ κε ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, νη θνηλσληθν-

νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη  ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα (Δζληθφ Κέληξν 

Κνηλσληθψλ Δξεπλψλ & Κέδξνο Α.Δ., 2008). 

Αθφκε, ζην πιαίζην ζρεδηαζκνχ ηνπ ‘Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο 

Δθπαηδεπηηθψλ’ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, πξαγκαηνπνίεζε ην 2010, κειέηε γηα ηε 

δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ κε ηε ζπκκεηνρή 27.785 εθπαηδεπηηθψλ απ’ 

φιεο ηηο βαζκίδεο θαη εηδηθφηεηεο ηεο εθπαίδεπζεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο αλέδεημαλ σο ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα επηκφξθσζεο ζχκθσλα 

κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηηο ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηελ 

αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ηε δηδαθηηθή κεζνδνινγία θαηά γλσζηηθφ αληηθείκελν, 

ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζρνιηθήο ηάμεο θαη ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ ζρέζεσλ 

κε καζεηέο θαη γνλείο (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2010:55). 

Δπίζεο, κεηά απφ πξνθήξπμε ηνπ ΟΔΠΔΚ,  πξαγκαηνπνηήζεθαλ έξεπλεο ζην πιαίζην  

ηεο εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο εηζαγσγηθήο επηκφξθσζεο  γηα 

λενδηφξηζηνπο θαη πξνζιακβαλφκελνπο σο αλαπιεξσηέο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

ζρνιηθψλ εηψλ 2009-2010 θαη 2010-2011. Αλαθνξηθά κε ην ζρνιηθφ έηνο 2009-10, 

ην δείγκα απνηεινχζαλ 138 εθπαηδεπηηθνί  πξσηνβάζκηαο θαη 144 δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, ελψ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο αλέδεημαλ επηκνξθσηηθέο αλάγθεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζην 
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θαζεκεξηλφ ηνπο έξγν, φπσο ε απεηζαξρία θαη ε αδηαθνξία ησλ καζεηψλ, ε έιιεηςε 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο θ.ά. (Βεξγίδεο θ.ά., 2010). Σελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά, 

ζηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 7.392 εθπαηδεπηηθνί πξσηνβάζκηαο θαη 6.361 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ζ έξεπλα αλέδεημε κεξηθά ζεκαληηθά ζέκαηα ζηα 

νπνία νη εθπαηδεπηηθνί αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα, θαη  ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαρείξηζε ζρνιηθήο ηάμεο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πεηζαξρίαο, ηεο χπαξμεο αιινδαπψλ 

καζεηψλ θαη καζεηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο ή κε ηελ έιιεηςε ζπλεξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο κε ζπλαδέιθνπο θαη γνλείο θ.ά. (Βεξγίδεο θ.ά., 2011). 
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Β. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 

5. Μέζνδνο 

5.1 Αλαγθαηφηεηα θαη θνπφο ηεο Έξεπλαο 

ην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο έρεη ήδε θαλεί πσο ππάξρεη κηα  

πιεζψξα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Χζηφζν, νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ θαη σο εθ 

ηνχην θακία έξεπλα δε κπνξεί κέζσ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο λα απνηππψζεη 

ζηαζεξέο θαη δηαρξνληθέο πξνηάζεηο αλαθνξηθά κε ηελ επηκφξθσζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Απφ ηα πξψηα θηφιαο θεθάιαηα έρεη γίλεη αλαθνξά ζηηο επηξξνέο πνπ 

δέρεηαη ε εθπαίδεπζε θαη ην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απφ ην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ θαη απφ ηηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζε ηνπηθφ θαη παγθφζκην επίπεδν. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνησλ αιιαγψλ ζηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα, 

απνηειεί ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ρψξα απφ ην 2009 πνπ 

ζαθέζηαηα έρεη επεξεάζεη δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, επνκέλσο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Λνγηθά πξνθχπηεη πσο ηα λέα 

δεδνκέλα δεκηνπξγνχλ λέεο αλάγθεο θαη απαηηήζεηο ελψ φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη ν Μπαγάθεο (2015) «ηελ επνρή ηεο ειιεληθήο θξίζεο θαη ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, είλαη δεηνχκελν έλα ζχγρξνλν πιαίζην επηκφξθσζεο. Ζ ζεσξία θαη 

ε κεζνδνινγία ηεο επηκφξθσζεο έρεη εμειηρηεί. Απαηηείηαη επηκφξθσζε κε ζηφρν ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, θάηη πνπ ζηελ πξάμε δελ απνηειεί πάληα ηνλ θαλφλα» ελψ 

φπσο ζπκπιεξψλεη ν ίδηνο ζρεηηθά κε ηελ θαηαγξαθή ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ 

«Πξφθεηηαη γηα έλα ρψξν κάιινλ αραξηνγξάθεην ηα ηειεπηαία ρξφληα, ηφζν ζε επίπεδν 

θεληξηθφ/εζληθφ φζν θαη ζε άιια επίπεδα, απφ ην επίπεδν ηεο πεξηθέξεηαο έσο απηφ ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο». 

Ζ επηκφξθσζε παξακέλεη έλα επίθαηξν ζέκα θαζψο έρεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν 

λα δηαδξακαηίζεη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ θνηλσληθψλ αιιαγψλ θαη ησλ επηζηεκνληθψλ 

εμειίμεσλ. Σε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο ζε ηέηνηεο πεξηφδνπο επηζεκαίλεη θαη ν 

Αλδξήο (2015:158) ν νπνίνο αλαθέξεη πσο ε ζεκαζία ηεο επηκφξθσζεο  «εληζρχεηαη 

ζε πεξηφδνπο θνηλσληθψλ κεηαβνιψλ θαη αλαθαηαηάμεσλ πνπ δεκηνπξγνχλ λέεο 

θνηλσληθέο αλάγθεο θαη πηεζηηθά πξνβιήκαηα, ζηε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ θαιείηαη λα 

ζπλδξάκεη ε εθπαίδεπζε σο θνηλσληθφο ζεζκφο, αλαπξνζαξκφδνληαο ζηφρνπο, 

θαηεπζχλζεηο, πξνζαλαηνιηζκνχο θαη κεζνδνινγηθά εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί 

επίθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή ζε πεξηφδνπο αιιαγψλ θαη κεηαξξπζκίζεσλ». 

Τπφ ην πξίζκα φισλ ησλ παξαπάλσ, βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηειεί 

ε δηεξεχλεζε, ε αλάδεημε, ε αλάιπζε, θαη ελ ηέιεη ην εξκελεπηηθφ πιαίζην ησλ 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ 

δαζθάισλ (Π.Δ. 70), φπσο απηέο εθθξάζηεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο. Δπαλαιακβάλνπκε 

πσο πξφθεηηαη γηα ηηο ξεηέο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο φπσο απηέο εθθξάζηεθαλ απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ ζπλεληεχμεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηηο 
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31/05/2016 ζε ζρνιείν ηεο επαξρίαο ηνπ Ν. Φιψξηλαο θαη ζηηο 08/06/2016 ζε ζρνιείν 

ηεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο.  

 

5.2 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Με γλψκνλα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ, ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

δηαηππψζεθαλ σο εμήο: 

1) ε πνην βαζκφ ζπλεηέιεζε ε κέρξη ηψξα επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ  

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε θαη πψο αμηνινγνχλ ηελ αλαγθαηφηεηά ηεο; 

2) Πνηεο είλαη νη αλάγθεο, πνπ νη εθπαηδεπηηθνί πξνζδνθνχλ φηη ζα ηθαλνπνηεζνχλ 

απφ ηελ επηκφξθσζε;  

3) Πνην είδνο θαη πνην αληηθείκελν επηκφξθσζεο ζα ήηαλ ρξήζηκν γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο έηζη ψζηε λα θαιχπηνπλ ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο; 

4) Πνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα γίλνπλ, ζχκθσλα κε ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα 

ηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο; 

5) ε πνην βαζκφ  ε δηαθνξεηηθή πεξηνρή εξγαζίαο , αζηηθή θαη κε αζηηθή, επεξεάδεη 

ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε; 

6) ε πνην βαζκφ θαηά ηε γλψκε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε 

ζηε δεκηνπξγία λέσλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επθαηξηψλ 

επηκφξθσζεο; 

 

5.3 πκκεηέρνληεο 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ δείγκαηνο κηαο έξεπλαο πξέπεη αξρηθά λα νξηζηεί ν πιεζπζκφο 

απφ ηνλ νπνίν ζα επηιεγεί ην δείγκα απηφ, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δεηγκαηνιεςίαο. 

Ο πιεζπζκφο αλαθέξεηαη ζην «επξχηεξν ζχλνιν ησλ νκνεηδψλ πεξηπηψζεσλ, ζην 

νπνίν ελδηαθεξφκαζηε λα γεληθεπζνχλ ηα εκπεηξηθά καο επξήκαηα» 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1993:11). Σν αθξηβέο αξηζκεηηθφ κέγεζνο ησλ πεξηπηψζεσλ 

απηψλ είλαη ζπλήζσο άγλσζην αιιά θαη κεγάιν. Δμαηηίαο απηνχ, είλαη ζρεδφλ 

αδχλαην λα κεηξεζνχλ φιεο νη πεξηπηψζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ επηιέγεηαη έλα κέξνο, 

έλα ππνζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ην νπνίν ζα κειεηεζεί. Σν ππνζχλνιν απηφ 

νλνκάδεηαη δείγκα (Marshall, 1996:522). Γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ κηαο 

έξεπλαο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζνχλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, νη 

ηδηφηεηεο δειαδή ησλ αηφκσλ απφ ηα νπνία απνηειείηαη. ε αληίζεζε κε ηνλ 

πιεζπζκφ, ην δείγκα νξίδεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία θαη αξηζκεηηθά δεδνκέλα 

(Βάκβνπθαο, 2007:154)  

Σνλ πιεζπζκφ ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζαλ φινη νη δάζθαινη θαη δαζθάιεο 

πνπ ππεξεηνχζαλ ζε δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016. Οη 

δάζθαινη θαη νη δαζθάιεο εηδηθήο αγσγήο, πνπ εξγάδνληαη ζε εηδηθά ζρνιεία ή ζε 

ηάμεηο εηδηθήο αγσγήο (ΜΔΑ) δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο, 
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θαζψο ζεσξήζεθε πσο νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ηνπο  δηαθνξνπνηνχλ ηηο επηκνξθσηηθέο  

ηνπο αλάγθεο. Δπίζεο, γηα ηνλ ίδην ιφγν, εμαηξέζεθαλ απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο έξεπλαο 

δάζθαινη θαη δαζθάιεο πνπ εξγάδνληαη ζε ζρνιεία κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

φπσο ηα πεηξακαηηθά, ηα ηδησηηθά ή ηα δηαπνιηηηζκηθά. 

Σν δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απνηέιεζαλ δέθα δάζθαινη θαη δαζθάιεο πνπ 

ππεξεηνχζαλ ζε δεκφζηα δεκνηηθά ζρνιεία ζηελ πφιε θαη ζηελ επαξρία θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηε δπηηθή Θεζζαινλίθε θαη ζηελ επαξρία ηνπ Ννκνχ Φιψξηλαο θαηά 

ην ζρνιηθφ έηνο 2015-2016. Ζ γεσγξαθηθή πεξηνρή απνηέιεζε θξηηήξην γηα ηελ 

επηινγή ηνπ δείγκαηνο θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε έλαο απφ ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο 

ηεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ην δηαθνξεηηθφ πεδίν 

αλαθνξάο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο επαξρίαο θαη ηνπ αζηηθνχ θέληξνπ επεξεάδεη ηηο 

πξνηηκήζεηο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επηκφξθσζε.  

Γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ αηφκσλ, ηα νπνία ζα ζπκκεηείραλ 

ζηελ έξεπλα, ιήθζεθαλ ππφςε δηάθνξνη παξάκεηξνη φπσο ν δηαζέζηκνο ρξφλνο, νη 

δηεπθνιχλζεηο θαη νη δηαζέζηκνη νηθνλνκηθνί πφξνη (Βάκβνπθαο, φπ.π.:157∙Patton, 

2002:244). Δμάιινπ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δεηγκαηνιεςία ή/θαη ε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ απφ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα δελ είλαη εθηθηή, είηε γηαηί ππάξρνπλ 

ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα είηε γηαηί  

ην θφζηνο είλαη πςειφ θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ην δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ, ν 

δηαζέζηκνο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο είλαη πεξηνξηζκέλνο θαζψο επίζεο θαη ε 

δηαδηθαζία είλαη ρξνλνβφξα, ηφηε κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε «ην δηαζέζηκν δείγκα, 

δειαδή ηα άηνκα απφ ηνλ πιεζπζκφ ζηφρν πνπ δέρνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έξεπλα 

θαη λα απαληήζνπλ ζην εξσηεκαηνιφγην ή λα καο δψζνπλ ζπλέληεπμε, είηε κεηά απφ 

πξνζσπηθέο επαθέο ηνπ εξεπλεηή καδί ηνπο» (Βεξγίδεο, 2008:29) 

ην ζεκείν απηφ σζηφζν αμίδεη λα ηνληζζεί πσο παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα 

έρεη ε έξεπλα φπσο νη ρξνλνβφξεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ή ε απξνζπκία γηα 

ζπκκεηνρή, ε δηεμαγσγή ηεο δελ κπνξεί λα γίλεη κε δείγκαηα «επθνιίαο». Γηα ην ιφγν 

απηφ θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα ακεξφιεπηεο δεηγκαηνιεςίαο  

κέζσ ηεο πξνζέγγηζεο άγλσζηνπ δείγκαηνο (Παξαζθεπφπνπινο, φπ.π.:29). 

πσο ζπκβαίλεη ζπρλά ζε έξεπλεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ καζεηέο ή εθπαηδεπηηθνί, 

έηζη θαη ζηελ παξνχζα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε βνιηθή δεηγκαηνιεςία ε νπνία 

ζπλαληάηαη θαη σο ζπκπησκαηηθή ή επθαηξηαθή. Ζ δεηγκαηνιεςία απηή 

«πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηνλ εξεπλεηή θαη ηε 

κεηέπεηηα ιεηηνπξγία ηνπο σο ππνθεηκέλσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ θαη βνεζνχλ ζηε ζπλέρεηα 

ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο κέρξη λα θαηαζηεί δπλαηφ λα αληιεζεί ην απαξαίηεην 

κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο» (Cohen, Manion & Morisson, 2008:170). Δπηιέρζεθε 

επνκέλσο ην δείγκα απφ ηα άηνκα ζηα νπνία ν εξεπλεηήο είρε δπλαηφηεηα εχθνιεο 

πξφζβαζεο θαη ην νπνίν βεβαίσο «δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ θακίαο άιιεο νκάδαο 

εθηφο απφ ηνλ εαπηφ ηνπ» (Cohen et al, φπ.π.:170).  Δμάιινπ ζθνπφο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ήηαλ «ε ζε βάζνο εληαηηθή θαη εθηαηηθή δηεξεχλεζε» (Ησζεθίδεο, φ.π.:60) ησλ 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ κεκνλσκέλσλ πεξηπηψζεσλ θαη φρη ε εμαγσγή 

γεληθεχζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ, φπσο άιισζηε ζπκβαίλεη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο  
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πνηνηηθέο έξεπλεο φπνπ «ε γελίθεπζε κε ηελ έλλνηα ηεο αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο ζπάληα 

απνηειεί ζηφρν» (Miles & Huberman, 1994, φ.α. ζην Ησζεθίδεο, φπ.π.:59). Χζηφζν, 

γεληθεχζεηο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ θαη είλαη ζπλήζσο αλαιπηηθέο ή ζεσξεηηθέο. Απηφ 

ζεκαίλεη πσο κπνξνχλ λα έρνπλ ζεσξεηηθή θαη αλαιπηηθή αμία ζε παξφκνηεο 

πεξηπηψζεηο (Ησζεθίδεο, φπ.π.:59). 

Αθξηβψο εμαηηίαο απηήο ηεο θχζεο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο, ε εκπινθή ησλ εξεπλεηψλ 

είλαη άκεζε θαη απμεκέλε θαη σο εθ ηνχηνπ ζπρλά πξνθχπηνπλ ζνβαξά κεζνδνινγηθά 

θαη πξαθηηθά δεηήκαηα φπσο (φπ.π.:65): 

 Εεηήκαηα πξφζβαζεο ζε ππνςεθίνπο ζπκκεηέρνληεο θαη εηζφδνπ ζην πεδίν 

 Εεηήκαηα αλάπηπμεο ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη ακνηβαηφηεηαο κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο 

 Εεηήκαηα εζηθήο θαη δενληνινγίαο θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

 Εεηήκαηα ρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ 

 Εεηήκαηα θφζηνπο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο 

 Εεηήκαηα αλαπάληερσλ θαη απξφβιεπησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ρξήδνπλ 

πξνζεθηηθήο δηαρείξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο  

Οη πξνζσπηθέο γλσξηκίεο ηνπ εξεπλεηή, ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο κε ην 

δείγκα θαζψο επίζεο θαη ε απζηεξή ηήξεζε ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο πνπ δηέπεη ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα επέηξεςε ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ ηέηνηαο θχζεο.  

 

5.4 Ζ Μέζνδνο ηεο Έξεπλαο 

Καηά ηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ, ν θαζνξηζκφο ησλ ζθνπψλ ηεο έξεπλαο, ε 

εμεηδίθεπζε απηψλ ζε ζπγθεθξηκέλα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη ε επηινγή ηεο 

βαζηθήο κεζνδνινγίαο απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά εξσηήκαηα πνπ 

πξέπεη λα απαληεζνχλ (Cohen et al., 2008). 

Έπεηηα απφ ην θαζνξηζκφ ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ εθθξάδνπλ νπζηαζηηθά 

ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ηεο έξεπλαο, ην κέιεκα θάζε εξεπλεηή είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο 

εξεπλεηηθήο κεζνδνινγίαο, ηεο πνξείαο δειαδή πνπ ζα αθνινπζήζεη πξνθεηκέλνπ λα 

εθπνλήζεη ηελ έξεπλά ηνπ. Ζ επηινγή απφ κφλε ηεο είλαη κηα δχζθνιε δηαδηθαζία ε 

νπνία γίλεηαη δπζθνιφηεξε απφ ην γεγνλφο φηη «ππάξρνπλ δηαθσλίεο µεηαμχ ησλ 

εηδηθψλ πνπ αθνξνχλ ηππνινγηθά δεηήκαηα, πνπ ζρεηίδνληαη µε ηηο νλνµαζίεο θαη ηνπο 

νξηζµνχο ησλ µεζφδσλ» (Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, 2010:73). 

Ζ  ηαμηλφκεζε ησλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ δελ γίλεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απ’ φινπο 

ηνπο επηζηήκνλεο. Παξ’ φια απηά, νη πεξηζζφηεξνη ζπκθσλνχλ πσο ππάξρνπλ δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο εξεπλψλ, νη πνζνηηθέο (quantitative) θαη νη πνηνηηθέο 

(qualitative), νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ην είδνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ 

(Καξαγεψξγνο, 2002:18). Παξνκνίσο ν Πνπξθφο (2010:132) αλαθέξεηαη ζε δχν 

βαζηθνχο ηξφπνπο (κεζφδνπο) κε ηνπο νπνίνπο παξάγνληαη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, 

ζηελ πνζνηηθή θαη ζηελ πνηνηηθή κέζνδν. πσο ν ίδηνο ππνζηεξίδεη, ε πνζνηηθή 



59 

 

κέζνδνο «ζρεηίδεηαη κε ηε κέηξεζε θαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ, 

κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ επηιεγκέλσλ πνηνηήησλ ηνπο ζε αξηζκεηηθά 

κεγέζε» ελψ ε πνηνηηθή κέζνδνο έρεη λα θάλεη κε  «ηελ θαηαγξαθή ζπγθεθξηκέλσλ 

επηιεγκέλσλ πνηνηήησλ ή ραξαθηεξηζηηθψλ (πηπρψλ) ησλ θνηλσληθψλ θαηλνκέλσλ ζε 

θάπνηα κνξθή δνκεκέλεο απεηθφληζεο ή πεξηγξαθήο» (Πνπξθφο, φ.π.:132). 

ηε παξνχζα έξεπλα επηιέρζεθε ε πνηνηηθή κέζνδνο θαζψο νη ζηφρνη ηεο φπσο απηνί 

παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ «ζπλάδνπλ κε ηνπο γεληθνχο ζθνπνχο ηεο πνηνηηθήο 

θνηλσληθήο έξεπλαο νη νπνίνη είλαη ε δηεξεχλεζε θαηλνκέλσλ ‟απφ ηα κέζα” θαη ε 

έκθαζε ζηηο κε κεηξήζηκεο πιεπξέο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ηα θνηλσληθά 

λνήκαηα, ηηο αλαπαξαζηάζεηο, ηε βησκέλε εκπεηξία θαη ηνπ κεραληζκνχο παξαγσγήο 

ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ» (Ησζεθίδεο, φπ.π.:42-43). 

Αλαιπηηθφηεξα, ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε πξνηηκήζεθε δηφηη δίλεη ζηνλ εξεπλεηή ηελ 

δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην 

δήηεκα πνπ κειεηάεη, έρνληαο σο βαζηθή πεγή πιεξνθνξηψλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ έξεπλα ελψ παξάιιεια ηνπ παξέρεη επειημία αλαθνξηθά κε ηνλ αξρηθφ 

εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο κπνξεί λα γίλεη 

απεπζείαο απφ ην δείγκα παξέρνληαο ηε δπλαηφηεηα δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο θαη 

επαθήο ηνπ εξεπλεηή κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ν εξεπλεηήο έρεη 

«επίγλσζε ζρεηηθά κε ην ξφιν θαη ηελ επίδξαζε ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ 

ζηα ππφ κειέηε θαηλφκελα», θάηη πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηαλ κειεηψληαη άηνκα 

απφ δηαθνξεηηθφ θνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ (Πνπξθφο, φπ.π.:167). ηα 

επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο επηινγήο ηεο πνηνηηθήο κεζφδνπ πξνζηίζεηαη θαη ε άπνςε ηεο 

Παξαζθεπνπνχινπ-Κφιιηα, (φπ.π.:73) ε νπνία ππνζηεξίδεη πσο «Όηαλ ε έξεπλα 

ζρεηίδεηαη µε ζέµαηα πνπ άπηνληαη ηεο ζπλεξγαζίαο µε ελήιηθεο νη εξεπλεηέο 

δπζθνιεχνληαη λα απνζπάζνπλ αμηνπνηήζηµεο πιεξνθνξίεο. ε ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο 

απαηηείηαη άµεζε επηθνηλσλία θαη αιιειεπίδξαζε µεηαμχ εξεπλεηή θαη ππνθεηµέλσλ. 

Απηή επηηπγράλεηαη ζε µεγάιν βαζµφ µέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ». 

 

5.5 Σν Δξεπλεηηθφ Δξγαιείν 

Σαπηφρξνλα κε ηελ επηινγή ηνπ είδνπο ηεο έξεπλαο ηίζεηαη θαη ην δήηεκα επηινγήο 

ηεο θαηάιιειεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ ζπιινγή ησλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ. 

Ζ ζπλέληεπμε απνηειεί ίζσο ηελ πην δεκνθηιή κέζνδν ζπιινγήο πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο (Ησζεθίδεο, φπ.π.:111). Ζ κέζνδνο ηεο 

ζπλέληεπμεο είλαη δπλαηφλ λα ρξεζηκνπνηείηαη (Kvale, 1996:104): 

 φηαλ ε έξεπλα εζηηάδεηαη ζηε δηεξεχλεζε πξνζσπηθψλ ή θνηλσληθψλ 

εκπεηξηψλ, ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ, ηδεψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ 

 φηαλ ε έξεπλα εζηηάδεηαη ζηε δηεξεχλεζε πξνζσπηθψλ αληηιήςεσλ ζε ζρέζε 

κε θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο  
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Μπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί σο βαζηθφ εξγαιείν ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ πνπ 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο . πσο αλαθέξεηαη απφ ηνπο Cohen 

et al. (2008:451-452) «ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ηνπ Tuckman ‟απνθηψληαο 

πξφζβαζε ζε φζα βξίζθνληαη ζην κπαιφ ηνπ αηφκνπ” κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ηη 

γλσξίδεη (γλψζεηο ή πιεξνθνξίεο), ηη ηνπ αξέζεη θαη ηη φρη (αμίεο θαη πξνηηκήζεηο) θαη 

ηη πηζηεχεη (ζηάζεηο θαη πεπνηζήζεηο)». Γεδνκέλνπ φηη ν βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο 

απηέο εθθξάζηεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο, ε επηινγή ηεο κεζφδνπ απηήο ζεσξήζεθε σο ε 

θαηαιιειφηεξε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπλέληεπμε ζε βάζνο (in 

depth interview) θαζψο ν εξεπλεηήο θαηεχζπλε ηνπο εξσηψκελνπο ζε βαζηθά ζέκαηα, 

αιιά νη ίδηνη αλάπηπζζαλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο ειεχζεξα θαη ζε βάζνο. 

χκθσλα κε ηνλ Ησζεθίδε (φπ.π.:113), ζθνπφο ηεο ζπλέληεπμεο ηέηνηνπ ηχπνπ είλαη 

«ε παξαγσγή/ζπιινγή φζν ην δπλαηφλ πινπζηφηεξσλ δεδνκέλσλ γηα ηηο εκπεηξίεο, ηηο 

απφςεηο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ», θάηη ζην νπνίν 

απέβιεπε θαη ε παξνχζα έξεπλα. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλέληεπμεο ζε βάζνο 

πνπ πηνζεηήζεθαλ θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα απνηεινχλ ν ζπλδπαζκφο δνκήο θαη 

επειημίαο, ε χπαξμε αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ εξεπλεηή θαη εξσηψκελνπ, ε ρξήζε 

εξσηήζεσλ θαη ηερληθψλ κε ζθνπφ ηελ εκβάζπλζε, ηε δηεξεχλεζε θαη ελ ηέιεη ηελ  

άληιεζε πιεξνθνξηψλ (Legard, Keegan & Ward, 2003:141-142). 

ε άκεζε ζχλδεζε κε ηα παξαπάλσ είλαη θαη ν βαζκφο δφκεζεο ηεο ζπλέληεπμεο. 

Αλαθνξηθά ινηπφλ κε απηφ ην ζηνηρείν, ζηελ παξνχζα έξεπλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε, ν ζπλδπαζκφο δειαδή πεξηζζφηεξν θαη ιηγφηεξν 

δνκεκέλσλ εξσηήζεσλ πνπ απνζθνπνχζαλ ηφζν ζηε ζπιινγή ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεξνθνξηψλ φζν θαη ζηελ επξχηεξε δηεξεχλεζε ησλ ζεκάησλ πνπ 

δηαπξαγκαηεπφηαλ ε έξεπλα (Merriam, 2002:13). Ζ επειημία σο πξνο ηε ζεηξά ησλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ εξσηήζεσλ, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπο θαη ε 

δπλαηφηεηα πξνζζαθαίξεζεο εξσηήζεσλ θαη ζεκάησλ γηα ζπδήηεζε πνπ πξνζθέξεη 

απηφ ην είδνο ζπλέληεπμεο  εμππεξεηνχζε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο (Ησζεθίδεο, φπ.π.:112).  

ηηο ζπλεληεχμεηο ζε βάζνο ε έκθαζε δίλεηαη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο φπσο 

απηφ πξνθχπηεη απφ ηα ιεγφκελα ηνπ ζπλεληεπμηαδφκελνπ θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

απηά εθθξάζηεθαλ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ πξνηείλεηαη ε ερνγξάθεζε 

ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπλέληεπμεο  θαζφηη ζηελ ελαιιαθηηθή, ηεο θαηαγξαθήο ηνπο κε 

ηε κνξθή ζεκεηψζεσλ απφ ηνλ εξεπλεηή ειινρεχεη ν θίλδπλνο παξαπνίεζεο ηνπο 

(Legard, Keegan & Ward, 2003:142). Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο νη ζπλεληεχμεηο ζηελ 

παξνχζα έξεπλα ερνγξαθήζεθαλ κε ηε ρξήζε ςεθηαθνχ θαηαγξαθέα θσλήο, ελψ ε 

πξφζσπν κε πξφζσπν επαθή ηνπ εξεπλεηή κε ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο επέηξεπε 

θαη ηελ ηαπηφρξνλε παξαηήξεζε ζηνηρείσλ ηεο κε ιεθηηθήο επηθνηλσλίαο φπσο νη 

εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ (Flick, 2009). 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ νη 

ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ ηφζν γηα ηνλ γεληθφηεξν ζθνπφ ηεο έξεπλαο φζν θαη 

γηα ην ηη αλακελφηαλ απφ ηνπο ίδηνπο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ζπλέληεπμε. Μέξηκλα 
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δφζεθε ζηελ εχξεζε ρψξνπ πνπ ζα επέηξεπε ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο 

θαη ζηε δεκηνπξγία θαηάιιειεο αηκφζθαηξαο ελψ εμ αξρήο δεηήζεθε ε άδεηα 

καγλεηνθψλεζεο ηεο ζπλέληεπμεο θαη δφζεθαλ δηαβεβαηψζεηο γηα ηελ ηήξεζε ηεο 

αλσλπκίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

5.6 Πξνεηνηκαζία πλέληεπμεο 

Ζ πξνεηνηκαζία θαη ν ζρεδηαζκφο ηεο έξεπλαο βαζηζκέλεο ζηε ζπλέληεπμε απνηειεί 

έλα βαζηθφ ζηάδην, ηε ζεκαζία ηνπ νπνίνπ εληζρχεη ην γεγνλφο ηεο άκεζεο 

αιιειεπίδξαζεο εξεπλεηή  θαη ζπκκεηέρνληα.   

Γηα ην ιφγν απηφ ζηε παξνχζα έξεπλα, κέξηκλα δφζεθε ζην ζρεδηαζκφ ν νπνίνο 

αθνινχζεζε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνινπζψληαο ηηο επηά θάζεηο 

ζρεδηαζκνχ πνπ πξνηείλεη ν Kvale (1996:68), πξψην κέιεκα ήηαλ ε δεκηνπξγία 

ζεκαηηθψλ ελνηήησλ (Thematizing). ην ζηάδην απηφ δηαηππψζεθε ν ζθνπφο ηεο 

δηεξεχλεζεο θαη ην ζέκα πνπ πξφθεηηαη λα κειεηεζεί. πσο επηζεκαίλεη ν Κvale 

(1966), ην ζεκαληηθφ ζην ζηάδην απηφ είλαη λα πξνεγεζεί ε δηαζαθήληζε ηνπ ηη 

πξφθεηηαη λα δηεξεπλεζεί θαη γηαηί, πξνηνχ ηεζνχλ ηα εξσηήκαηα γηα ηνλ ηξφπν 

δηεξεχλεζεο. ηε ζπλέρεηα, αθινχζεζε ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ (Designing) ηεο 

έξεπλαο θαηά ην νπνίν ιήθζεθαλ ππφςε φια ηα ζηάδηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ  

πξηλ μεθηλήζνπλ νη ζπλεληεχμεηο, φπσο ν ζρεδηαζκφο ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο, θαζψο 

επίζεο θαη ε ηήξεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θψδηθα δενληνινγίαο. Σν επφκελν ζηάδην 

πεξηιάκβαλε ηνλ εληνπηζκφ ηνπ δείγκαηνο, ηηο πξψηεο επαθέο θαη ηε δηεμαγσγή ησλ 

ζπλεληεχμεσλ (Interviewing). Έπεηηα, αθνινχζεζε ην ζηάδην ηεο κεηαγξαθήο 

(Transcribing) ησλ  ζπλεληεχμεσλ. πσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο, έηζη θαη ζηε παξνχζα 

έξεπλα, ηα πξνθνξηθά δεδνκέλα πνπ είραλ ερνγξαθεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ απνκαγλεηνθσλήζεθαλ θαη κεηαηξάπεθαλ ζε γξαπηφ θείκελν. Σν 

επφκελν βήκα πεξηιάκβαλε ηελ αλάιπζε (Analyzing) ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ε 

νπνία ζχκθσλα κε ηνπο Cohen et al. (2008:476)  «ζα είλαη αλαπφηξεπηα εξκελεπηηθή» 

θαη κπνξεί λα πεξηιακβάλεη δηάθνξεο θάζεηο φπσο ε παξαγσγή, ηαμηλφκεζε, 

θαηεγνξηνπνίεζε θαη θαηάηαμε θπζηθψλ κνλάδσλ λνήκαηνο. ην ζεκείν απηφ 

αθνινπζήζεθαλ φιεο νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε 

αμηνπηζηία θαη ε εγθπξφηεηα ησλ επξεκάησλ ηεο ζπλέληεπμεο, νινθιεξψλνληαο έηζη 

ζχκθσλα κε ηνλ Κvale ην ζηάδην ηεο επηβεβαίσζεο (Verifying). Σειεπηαίν ζηάδην 

ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη απηφ ηεο αλαθνξάο (Reporting) ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ 

κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

Γεδνκέλνπ φηη ε πξνεηνηκαζία ηνπ ζρεδίνπ ζπλέληεπμεο απνηειεί κηα ζεκαληηθή 

δηαδηθαζία πνπ ζε κεγάιν βαζκφ κπνξεί λα πξνβιέςεη θαη λα δηνξζψζεη πηζαλέο 

αζηνρίεο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ θαη θαη’ επέθηαζε λα πξνιάβεη πηζαλέο 

ειιείςεηο βαζηθψλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ ελ ηέιεη κπνξεί λα θαζνξίδνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο (Βάκβνπθαο, φπ.π.:236), βαξχηεηα δφζεθε ζην ζρεδηαζκφ 

ηνπ. 

Αλαθνξηθά ινηπφλ κε ην πξαθηηθφ θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ζπλέληεπμεο ζηελ 

παξνχζα έξεπλα αθνινπζήζεθαλ θάπνηα βαζηθά βήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 
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ζχκθσλα κε ηα φζα πξνηείλεη ε Mason (2011:92-97) γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

πξνεηνηκαζία κηαο πνηνηηθήο ζπλέληεπμεο, αξρηθά δεκηνπξγήζεθε έλα θαηάινγνο κε 

ηα βαζηθά πξνο δηεξεχλεζε εξσηήκαηα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ππνδηαηξέζεθαλ ζε 

κηθξφηεξα. ηελ πνξεία, έγηλε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο κηαο επέιηθηεο δνκήο  

ζπλέληεπμεο θαη ελφο νδεγνχ ζηνλ νπνίν ζα ζηεξηδφηαλ ε δηεμαγσγή ηεο 

ζπλέληεπμεο, φπσο ζα δνχκε θαη ζηε ζπλέρεηα, ελψ ηαπηφρξνλα πξνλνήζεθαλ φιεο νη 

απαξαίηεηεο δηαβεβαηψζεηο πνπ ζα δίλνληαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζρεηηθά κε ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ. Σέινο, έγηλε γεληθφο έιεγρνο ζρεηηθά κε ηε κνξθή 

ηεο ζπλέληεπμεο θαη ησλ εξσηήζεσλ έηζη ψζηε λα δηαζηαπξσζεί φηη θαιχπηνληαη ηα  

ππφ δηεξεχλεζε ζέκαηα θαη φηη ε δηαηχπσζε ησλ εξσηεκάησλ δελ ππνβάιιεη 

ζηεξεφηππεο αληηιήςεηο ή θαηεπζχλεη ηνπο εξσηψκελνπο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε 

απάληεζε ή αθφκε ηνπο πξνθαιεί αλαζηνιέο (Βάκβνπθαο, φπ.π.:239). 

Δπίζεο, ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπλέληεπμεο εληάζζεηαη θαη ε πηινηηθή ηεο 

εθαξκνγή. Ζ δηεμαγσγή ηεο δειαδή, κε ηε βνήζεηα ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο «ζε έλα 

πξφζσπν πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα πεξίιεςεο ζηελ νκάδα ζπκκεηερφλησλ ηνπ 

δείγκαηνο» (Ίζαξε & Πνπξθφο, 2015:131), πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί θαηά πφζν νη 

εξσηήζεηο έρνπλ δηαηππσζεί κε ζαθήλεηα θαη απαληήζεθαλ ηθαλνπνηεηηθά, θαηά 

πφζν νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη δίλνπλ απάληεζε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θαη αλ ηειηθά ρξεηάδνληαη αιιαγέο. Με ηε δνθηκή απηνχ ηνπ πξνζσξηλνχ ζρεδίνπ ζε 

κηθξφ δείγκα αηφκσλ αθφκε θη αλ απηά δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο έξεπλαο δηαπηζηψλεηαη ηφζν ε εγθπξφηεηά ηνπ ηχπνπ ησλ εξσηήζεσλ φζν θαη ε 

ζεηξά κε ηνλ νπνίν απηέο παξνπζηάδνληαη (Βάκβνπθαο, φπ.π.:239). ηελ παξνχζα 

έξεπλα ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο ειέγρζεθε κε ηε δηεμαγσγή 

δχν πηινηηθψλ εθαξκνγψλ, νη νπνίεο νδήγεζαλ ζηελ θαιχηεξε δηαηχπσζε θάπνησλ 

εξσηήζεσλ.  

Δθηφο φκσο απφ ηα πξαθηηθά δεηήκαηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηεο ζπλέληεπμεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, αμίδεη λα ηνληζζεί θαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ εξεπλεηή 

πνπ αζρνιείηαη κε ηελ πνηνηηθή ζπλέληεπμε θαζψο θαη ησλ πξνθιήζεσλ κε ηηο νπνίεο 

έξρεηαη αληηκέησπνο. Ζ ζσζηή ρξήζε ηεο γιψζζαο, ην χθνο, ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

δηαηππψλνληαη νη εξσηήζεηο, ε ζπκπεξηθνξά θαη ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηνπ 

ζπκκεηέρνληα  είλαη κεξηθά  απφ ηα ζηνηρεία ζηα νπνία δφζεθε ηδηαίηεξε πξνζνρή. 

πσο αλαθέξεη ν Hermanns (2004:212-213), o εξεπλεηήο ζα πξέπεη λα έρεη επίγλσζε 

ηνπ γεγνλφηνο φηη ηα εξσηήκαηα ηεο έξεπλαο δελ είλαη ηα ίδηα κε ηηο εξσηήζεηο ηεο 

ζπλέληεπμεο θαη φηη ζα πξέπεη λα πξνζπαζήζεη λα ρξεζηκνπνηεί θαζεκεξηλή γιψζζα 

αληί ησλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ ζηηο εξσηήζεηο. πσο εχζηνρα επηζεκαίλεη ε Mason 

(φπ.π.:84) νη εξεπλεηέο «πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα κπνξνχλ λα ‟ζθέθηνληαη 

ζην πφδη” θαη «λα ‟ελνξρεζηξψλνπλ ηαπηφρξνλα” ηηο δηαλνεηηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

ραξαθηήξα δπλακηθέο ηεο ζπλέληεπμεο».  

πσο δηαθαίλεηαη απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζηελ πξνεηνηκαζία θαη ζην ζρεδηαζκφ 

κηαο πνηνηηθήο έξεπλαο πνπ βαζίδεηαη ζηε ζπλέληεπμε, βαξχηεηα δίλεηαη ζηνλ νδεγφ 

ζπλέληεπμεο γηα ηνλ νπνίν ζα γίλεη εθηελήο αλαθνξά παξαθάησ.  
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5.7 Δγθπξφηεηα θαη Αμηνπηζηία 

Ζ εγθπξφηεηα θαη ε αμηνπηζηία απνηεινχλ δεηήκαηα ηα νπνία απαζρνινχλ θάζε 

εξεπλεηή είηε απηφο δηεμάγεη πνηνηηθή είηε πνζνηηθή έξεπλα. Ζ εγθπξφηεηα (validity) 

ζε κηα πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα αλαθέξεηαη «ζην βαζκφ αληηζηνίρηζεο ησλ 

εξεπλεηηθψλ ζθνπψλ, ππνζέζεσλ θαη εξσηεκάησλ κε ηα απνηειέζκαηα ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο. Αλαθέξεηαη δειαδή, ζην θαηά πφζν ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιεγεί απφ 

ην πεδίν θαζψο θαη ε αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπο αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

έξεπλαο, αληηζηνηρνχλ ζηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα ή απαληνχλ κε επαξθή ηξφπν 

ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα» (Berg & Mansvelt, 2000 φ.α. ζην Ησζεθίδεο, φπ.π.:313) 

ηελ παξνχζα έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα απφ ηα αξρηθά ηεο θηφιαο ζηάδηα λα ηεξεζεί  

ε εγθπξφηεηα ησλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ απφ ην 

ζρεδηαζκφ αθφκε ηεο έξεπλαο, δηεξεπλήζεθε πνηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε είλαη 

πην έγθπξε γηα ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαη πνηνο είλαη ν 

θαηαιιειφηεξνο ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ εξσηεκάησλ απηψλ κε ηηο κεζφδνπο ηεο 

έξεπλαο. Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη ζθνπφο ηεο  έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε 

ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ φπσο ηηο αληηιακβάλνληαη θαη ηηο 

εθθξάδνπλ νη ίδηνη, ε πνηνηηθή έξεπλα βαζηζκέλε ζηε ζπλέληεπμε ζεσξήζεθε ε πην 

θαηάιιειε επηινγή. Σε ζέζε απηή εληζρχεη ην γεγνλφο φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα 

επηρεηξήζεθε επηπξφζζεηα ε δηεξεχλεζε ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ ηνπηθψλ θνηλσληθψλ 

πιαηζίσλ (Ησζεθίδεο, φπ.π.). 

Αθφκε πξνζπάζεηα έγηλε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αλαιπηηθήο εγθπξφηεηαο, ηεο 

εγθπξφηεηαο δειαδή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεηγκαηνιεςία θαη ηε ζσζηή επηινγή 

αηφκσλ ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ έηζη ψζηε λα ζπιιερζνχλ νη 

θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο (Mason 

φπ.π.:162). Ζ εγθπξφηεηα ησλ κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαζψο επίζεο θαη ε 

αλαιπηηθή εγθπξφηεηα ζπλέβαιαλ ζε θάπνην βαζκφ ζηελ ελίζρπζε ηεο εγθπξφηεηαο 

ηεο εξκελείαο, θαζψο απηή εμαξηάηαη απφ ηελ εγθπξφηεηα ηεο κεζφδνπ θαη κπνξεί λα 

είλαη έγθπξε κφλν φηαλ νη κέζνδνη θαη νη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ επέηξεςαλ 

ηελ πξφζβαζε ζηηο έλλνηεο ηηο νπνίεο ε έξεπλα ήζειε εμ αξρήο λα θηάζεη. Δπίζεο, ε 

εξκελεπηηθή εγθπξφηεηα εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ εξεπλεηή λα 

αλαπαξαζηήζεη ηελ νδφ πνπ αθνινχζεζε γηα ηελ εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

έξεπλαο (Mason, φπ.π.:272-273). 

Δπίζεο, κέξηκλα δφζεθε ζηε δηαζθάιηζε ηεο πεξηγξαθηθήο εγθπξφηεηαο, ηεο 

εγθπξφηεηαο δειαδή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αθξίβεηα θαηά ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο 

ησλ δεδνκέλσλ (Ησζεθίδεο, φπ.π.:270). Οη ζπκκεηέρνληεο εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο 

ηνπο ρσξίο ηελ χπαξμε θαζνδήγεζεο ή πξνθαηάιεςεο απφ ηνλ εξεπλεηή. ε απηφ 

ζπλέβαιε θαη ν ιεπηνκεξήο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο ηφζν ηεο έξεπλαο γεληθφηεξα 

φζν θαη ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηήζεσλ. 

Ζ ζπιινγή θαη ε ζπλαγσγή έγθπξσλ δεδνκέλσλ θαη απνηειεζκάησλ απνηέιεζε 

κέιεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Γηα ην ιφγν απηφ ηεξήζεθαλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο 

απφ πιεπξάο εξεπλεηή, φπσο ε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ηνπ δείγκαηνο ην νπνίν 
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ήηαλ άγλσζην πξνο απηφλ θαη ε δεκηνπξγία αηκφζθαηξαο άλεζεο θαη εκπηζηνζχλεο 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ. Οη παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο ζπλέβαιαλ ζηε 

ζπιινγή πιήξσλ, εηιηθξηλψλ, αιεζηλψλ θαη αμηφπηζησλ απαληήζεσλ (Βάκβνπθαο, 

φπ.π.:245-246). Ζ αμηνπηζηία (reliability) αλαθέξεηαη «ζην βαζκφ ζπλέπεηαο 

(consistency) ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο θαζψο θαη ζην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έρνπλ επξχηεξε αμία θαη ζεκαζία» (Perakyla, 1997 φ.α. ζην 

Ησζεθίδεο, φπ.π.:312). 

ηελ παξνχζα έξεπλα ηφζν κέζσ ηεο αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο, φζν θαη κε ηε 

δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ ζπιιέρζεθαλ πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ αμηνπνηήζεθαλ 

θαηά ηνλ εξεπλεηηθφ ζρεδηαζκφ αιιά θαη γηα ηελ εμαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ. 

Δπίζεο κέζσ ηεο πξφηππεο κηθξνγξαθηθήο έξεπλαο επηρεηξήζεθε λα δηαζθαιηζηεί ε 

μεθάζαξε θαη θαηαλνεηή δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, ελψ ν πιήξεο, θαη ιεπηνκεξήο 

εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο πνπ 

ζπλέβαιε ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο θαη ζηελ φζν ην δπλαηφλ πην 

νκνηφκνξθε κεηαρείξηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ έηζη ψζηε ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ 

λα είλαη ζπγθξίζηκα (Miles & Huberman, 1994:278).  

Αθφκε, πξνζπάζεηα έγηλε έηζη ψζηε νη απφςεηο, νη ζέζεηο, νη ζηάζεηο αιιά θαη νη 

αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ εθθξάζηεθαλ κέζσ ησλ πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ λα αλαπαξαζηαζνχλ κε αθξίβεηα (Ησζεθίδεο, φπ.π.:272) ηφζν κέζσ 

ηεο ερνγξάθεζεο, φζν θαη κέζσ ηεο ζρνιαζηηθήο απνκαγλεηνθψλεζεο ηνπ 

πνηνηηθνχ πιηθνχ πνπ ζπιιέρζεθε. ηελ ηειηθή δηαηχπσζε ησλ απνηειεζκάησλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν έπαημε ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ζηελ νπνία ζα αλαθεξζνχκε 

δηεμνδηθά παξαθάησ. Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο ζπλέβαιαλ ζηνλ έιεγρν ηεο αμηνπηζηίαο 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 

 

5.8 Οδεγφο πλέληεπμεο 

Αλαθνξηθά κε ηηο πνηνηηθέο έξεπλεο φπνπ ε  εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε απνηειεί ην 

εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ ηνπ νδεγνχ 

ζπλέληεπμεο απνηεινχλ ζηνηρεία βαξχλνπζαο ζεκαζίαο. 

Γηα ην ιφγν απηφ ζηελ παξνχζα έξεπλα ν νδεγφο ζπλέληεπμεο πεξηείρε εξσηήζεηο 

πνιιψλ ηχπσλ ζε κηα πξνζπάζεηα φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξεο δηεξεχλεζεο ηνπ 

ζέκαηνο. Αλαιπηηθφηεξα ππήξραλ εξσηήζεηο αλνηθηνχ ηχπνπ (open questions) γηα ηε 

δηεπθφιπλζε δηεξεχλεζεο ησλ απφςεσλ ηνπ δείγκαηνο ρσξίο ηελ χπαξμε 

πεξηνξηζκψλ. Πεξηγξαθηθέο εξσηήζεηο (descriptive questions), δειαδή «εξσηήζεηο 

πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ άληιεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ εξσηψκελν φπσο 

γηα παξάδεηγκα ε ειηθία θαη ην θχιν» (Ησζεθίδεο, φπ.π.:116) ρξεζηκνπνηήζεθαλ κφλν 

ζηνλ πξψην άμνλα ηεο ζπλέληεπμεο, πνπ απνζθνπνχζε ζηε ζπιινγή ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δείγκαηνο. πσο είλαη θπζηθφ, νη πεξηζζφηεξεο 

εξσηήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ εξσηήζεηο γλψκεο (opinion questions) θαζψο 

ε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο 

αλάγθεο απνηέιεζε ην βαζηθφ ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Ζ ρξήζε εξσηήζεσλ εκβάζπλζεο 
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(probes) φπσο είλαη νη εξσηήζεηο απνζαθήληζεο (clarification probes) θαη 

θαηεχζπλζεο (steering probes) θξίζεθε επηβεβιεκέλε, θαζψο ρξεηάζηεθε ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο λα απνζαθεληζηνχλ θάπνηα ζεκεία πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ ζαθέζηεξα 

ελψ ππήξμαλ θαη πεξηπηψζεηο φπνπ ρξεηάζηεθε ε παξέκβαζε ηνπ εξεπλεηή γηα ηνλ 

επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ εξσηψκελσλ ζηνπο εξεπλεηηθνχο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο 

(Ησζεθίδεο, φπ.π.:115-117). 

ηελ ππφ κειέηε πεξίπησζε, ε δηεξεχλεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ε αλαζθφπεζε 

πξνεγνχκελσλ εξεπλψλ αλέδεημε κηα πιεζψξα πιεξνθνξηψλ πάλσ ζηηο νπνίεο 

βαζίζηεθε ε δφκεζε ησλ εξεπλεηηθψλ αμφλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εξεπλεηηθνί 

άμνλεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη απνηέιεζκα κηαο ζχλζεζεο απφ πξνεγνχκελεο 

έξεπλεο
20

 αιιά θαη απφ πξνζζήθεο, αθαηξέζεηο θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ θξίζεθαλ 

ζθφπηκεο πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ ηα λέα θνηλσληθά δεδνκέλα θαη ζπλζήθεο,  κε 

ζθνπφ βέβαηα ηε ζπγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ γηα ηελ απάληεζε ησλ εξσηεκάησλ ηεο 

έξεπλαο. Αλαιπηηθφηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη πξνζαξκφζηεθαλ ζηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο νη παξαθάησ άμνλεο. 

Α. ΓΖΜΟΓΡΑΦΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 

Ο πξψηνο άμνλαο πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, 

ην επίπεδν ζπνπδψλ, ε γλψζε μέλσλ γισζζψλ θαη ππνινγηζηψλ θαη ηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε ζε κηα πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ 

δείγκαηνο.  

 

Β. ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΓΚΔ ΠΟΤ ΚΑΛΤΠΣΔΗ Ζ 

ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 

Ζ επηκφξθσζε φπσο θάλεθε απφ ην ζεσξεηηθφ κέξνο απνηειεί κηα ζπλερή 

δηαδηθαζία, ε αθεηεξία ηεο νπνίαο ζπλαληάηαη ζε πνιχ αξρηθφ ζηάδην ζηελ 

επαγγεικαηηθή πνξεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ζπλερίδεηαη δηα βίνπ. Σν γεγνλφο απηφ 

θαλεξψλεη πσο νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί αλάινγα κε ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο 

ηνπο, δηαζέηνπλ κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε εκπεηξία ζε ζέκαηα επηκφξθσζεο. Οη 

εκπεηξίεο απηέο απνηεινχλ ζεκαληηθή πεγή πιεξνθνξηψλ αθελφο γηαηί αλαδεηθλχνπλ 

ηηο πξφηεξεο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη αθεηέξνπ γηαηί ηνπο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα εθθξάζνπλ θαηά πφζν απηέο ζπλέβαιιαλ ζηελ  επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, ν άμνλαο απηφο απνηειείην απφ εξσηήζεηο πνπ 

                                                

201. Euricon Δ.Π.Δ. (2007). Αλίρλεπζε επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ. Αζήλα: Ο.ΔΠ.ΔΚ.: Αμηνπνηήζεθε 

κέξνο ησλ εξσηήζεσλ απφ ηνλ νδεγφ ζπλέληεπμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, ελψ δελ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ εξσηήζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ απηφ-αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ 

επάξθεηα ησλ γλψζεψλ ηνπο.  

2.Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην (2010). Μείδνλ Πξφγξακκα Δπηκφξθσζεο Δθπαηδεπηηθψλ: Μειέηε 

δηεξεχλεζεο επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ:  Λήθζεθαλ ππφςε νη ζεκαηηθέο ελφηεηεο επηκφξθσζεο νη 

νπνίεο πξνηάζεθαλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε επηκφξθσζε σο ζεκαληηθέο.  
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ζηφρεπαλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο πξνεγνχκελεο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

επηκφξθσζε, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο 

ζηελ  επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. Σέινο, ζηφρεπε ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ 

ησλ ίδησλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ 

έρνπλ απφ απηήλ. 

 

Γ. ΑΝΑΓΚΔ  Χ ΠΡΟ ΣΟ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ ΣΖ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ 

Ο ηξίηνο άμνλαο ζηφρεπε ζηε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ηνπο, ζε ηξείο ππνθαηεγνξίεο. Ζ πξψηε 

αθνξνχζε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ Α.Π. θαη κε ηηο 

δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ δεχηεξε ζηφρεπε ζηε δηεξεχλεζε ησλ πξνηηκήζεσλ γηα 

επηκφξθσζε θαη ηνπο ξφινπο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιείν, ελψ ε ηξίηε αθνξνχζε 

ηελ επηκφξθσζε θαη ζχγρξνλνπο εθπαηδεπηηθνχο άμνλεο, φπσο νη λέεο ηερλνινγίεο. 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαζψο ε θαηάηαμε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

αλαγθψλ ζχκθσλα κε ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπο δελ απνηεινχζε ζηφρν ηεο έξεπλαο, δελ 

δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ε ηεξάξρεζή ηνπο. Αληηζέησο έλαο απφ ηνπο 

ζηφρνπο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ πνπ ίζσο έρνπλ 

πξνθχςεη εμαηηίαο ησλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ, πνιηηηζκηθψλ κεηαβνιψλ θαη 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, ζην ζπγθεθξηκέλν άμνλα φπσο θαη ζηνλ 

επφκελν, επηρεηξήζεθε ε δηεξεχλεζε χπαξμεο άιισλ ζεκάησλ επηκφξθσζεο πνπ ίζσο 

δελ έρνπλ ζηρηεί. 

 

Γ. ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ 

Ο ηέηαξηνο ζεκαηηθφο άμνλαο εκπίπηεη ζηελ ηαμηλφκεζε ηεο επηκφξθσζεο κε βάζε 

θξηηήξηα θαη πξνζεγγίζεηο πνπ ζηεξίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη 

εηδηθφηεξα ζηελ επηκφξθσζε κε ζηφρν λα αληαπνθξηζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε θάπνηεο 

ζπγθεθξηκέλεο λέεο αλάγθεο θαη θνηλσληθέο αιιαγέο (Παιαηνθξαζάο, 

Γεκεηξφπνπινο, Πάγθαινο, Παπιίδεο, Νηθνιφπνπινο, Σζαιηαγθνχ & Σζηαληήο, 

2011:70). Οη εξσηήζεηο ηνπ άμνλα απηνχ ζηφρεπαλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ην εάλ έρνπλ πξνθχςεη λέεο αλάγθεο επηκφξθσζεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ζηελ Διιάδα θαη θαηά πφζν απηή 

έρεη επεξεάζεη ηηο επθαηξίεο επηκφξθσζεο. Σν εξεπλεηηθφ απηφ ζθέινο πξνζδίδεη θαη 

έλα ζηνηρείν πξσηνηππίαο ζηελ έξεπλα θαη εμεγεί ην δηεξεπλεηηθφ ηεο ραξαθηήξα 

θαζψο ε χπαξμε ή κε ηέηνησλ αλαγθψλ είλαη θάηη ην νπνίν εθ ησλ πξαγκάησλ έρεη 

πξνθχςεη ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 

Δ. ΑΝΑΓΚΔ/ΠΡΟΣΗΜΖΔΗ Χ ΠΡΟ ΣΖ ΓΗΑΡΚΔΗΑ, ΣΖΝ 

ΠΔΡΗΟΓΗΚΟΣΖΣΑ, ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΧΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΣΗΚΧΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ – ΠΡΟΣΑΔΗ ΒΔΛΣΗΧΖ 



67 

 

Ο πέκπηνο θαη ηειεπηαίνο άμνλαο πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο πνπ ζηφρν είραλ ηε 

δηεξεχλεζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηάξθεηα, ηελ 

πεξηνδηθφηεηα θαη ηε κνξθή ηεο επηκφξθσζεο, θαζψο επίζεο θαη κε ηε δηεξεχλεζε  

πξνηάζεσλ αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο επηκφξθσζεο.  

Ο ιεπηνκεξήο θαη απζηεξφο ζρεδηαζκφο ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο ζπλέβαιε ζηελ 

χπαξμε ξνήο θαη ζηελ νκαιή δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ. Παξφια απηά, ν νδεγφο 

ζπλέληεπμεο (βι. Παξάξηεκα) δελ έκεηλε ακεηάβιεηνο ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

θαζψο «είλαη δπλαηφλ λα αιιάδεη απφ ζπλέληεπμε ζε ζπλέληεπμε ηφζν σο πξνο ηε 

δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, σο πξνο ηε ζεηξά ησλ εξσηήζεσλ φζν θαη σο πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ εξσηήζεσλ αθνχ ε αιιειεπίδξαζε κε ηα εξεπλεηηθά ππνθείκελα είλαη 

δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε δηαηχπσζε λέσλ εξσηήζεσλ πνπ δελ είραλ ζρεδηαζηεί απφ 

πξηλ» (Ησζεθίδεο, φπ.π.:48-49) φπσο θαη έγηλε ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. 

 

5.9 Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 

Έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε κηα πνηνηηθή έξεπλα ην επφκελν 

βήκα είλαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ. Έλα  θξίζηκν ζηάδην απφ ην 

νπνίν ζα πξνθχςεη ε ζεσξεηηθνπνίεζε, ε απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ 

είηε απηά ηέζεθαλ εμ αξρήο είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη ν ζρεκαηηζκφο  

ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο έξεπλαο (Ησζεθίδεο, φπ.π.:169). 

Καηά ηελ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ην θξηζηκφηεξν 

ζηάδην ήηαλ ν έιεγρνο θαη ε απφδνζε λνήκαηνο ζηα δεδνκέλα (conclusion drawing 

and verification) θαη βέβαηα ε εξκελεία ηνπο γηα ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ (Huberman & Miles, φπ.π.:437-438). Ζ απφδνζε λνήκαηνο ζηα πνηνηηθά 

δεδνκέλα έγηλε κέζσ ηεο αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ηνπ θεηκέλνπ πνπ πξνέθπςε απφ ηε 

κεηαγξαθή ησλ καγλεηνθσλεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. 

Ζ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ είλαη κηα εξεπλεηηθή ηερληθή γηα ηελ εμαγσγή έγθπξσλ 

ζπκπεξαζκάησλ απφ έλα θείκελν (ή απφ θάπνην άιιν πιηθφ ην νπνίν πεξηέρεη 

λνήκαηα φπσο εηθφλεο, ράξηεο θιπ) ζην πιαίζην ηεο ρξήζεο ηνπ (Krippendorff, 

2004:18-19). Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί είηε κε πνηνηηθά είηε κε πνζνηηθά δεδνκέλα. 

(Elo & Kyngäs, 2008). Μάιηζηα φπσο αλαθέξεηαη «ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ δελ είλαη 

θαη‟ αλάγθε απνθιεηζηηθά πνζνηηθή κπνξεί λα είλαη θαη πνηνηηθή ζην κέηξν πνπ ν 

εξεπλεηήο ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηελ παξνπζία ησλ ζεκαληηθψλ 

ζηνηρείσλ/κελπκάησλ πνπ πεξηέρνληαη ζην πνιηηηζκηθφ ηεθκήξην πνπ εξεπλά» 

(Λακπίξε-Γεκάθε, 2003:115), φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζήζεθε,  αθνχ δηαβάζηεθαλ ηα θείκελα απφ 

ηε κεηαγξαθή ησλ ζπλεληεχμεσλ, εληνπίζηεθαλ ηα ζέκαηα θαη νη θαηεγνξίεο πνπ  

πξνέθπςαλ απφ ηα δεδνκέλα. ην ζηάδην απηφ, εθηφο απφ ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζε θαηεγνξίεο δεκηνπξγήζεθαλ θαη ζεκεηψζεηο ζην πεξηζψξην ηνπ 

θεηκέλνπ ζπλνςίδνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

θείκελν. Ζ δηαδηθαζία απηή ζπλνςίδεηαη κε ηνλ φξν αλνηθηή θσδηθνπνίεζε (Burnard, 

Gill, Stewart, Treasure & Chadwick, 2008). Αλαιπηηθφηεξα, ε θσδηθνπνίεζε είλαη ε 
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«απφδνζε κηαο ηακπέιαο ή ε έληαμε ελφο δεδνκέλνπ ζε κηα θαηεγνξία, ε νπνία είηε έρεη 

απνθαζηζηεί εθ ησλ πξνηέξσλ, είηε έρεη νξηζηεί εθ ησλ πζηέξσλ ζε ζρέζε κε απηά πνπ 

πξνέθπςαλ κεηά ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ» (Cohen et al., 2008:477). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ  παξνχζα έξεπλα  σο θσδηθνί ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπληκήζεηο πνπ 

παξέπεκπαλ ζην πεξηγξαθφκελν ζέκα δηεπθνιχλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηε 

δηαρείξηζή ηνπο. Δπίζεο, πξνζπάζεηα έγηλε λα δηαηεξεζνχλ φζν ην δπλαηφλ πην 

δηαθξηηηθνί έηζη ψζηε λα απνηππσζεί φζν γίλεηαη θαιχηεξα ε πνιππινθφηεηα θαη ε 

πεξηεθηηθφηεηα ησλ δεδνκέλσλ (Μiles & Huberman,1994 φ.α. ζην Cohen et al., 

2008:478) ελψ θαηά ηε δεκηνπξγία ησλ θαηεγνξηψλ αιιά θαη ηελ ηαμηλφκεζε ησλ 

δεδνκέλσλ ζε απηέο έκθαζε δφζεθε ζην λα αληηθαηνπηξίδνπλ ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, 

λα είλαη ελδειερείο θαη λα απνθιείνπλ ε κία ηελ άιιε (Canter, Brown, & Brenner, 

1985 φ.α. ζην Cohen et al., φπ.π.:479∙ Βάκβνπθαο, φπ.π.:274) 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ ε δηαδηθαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη θσδηθνπνίεζεο ηνπ 

πνηνηηθνχ πιηθνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζηελ πνηνηηθή έξεπλα θαζψο γηα λα 

ζεσξείηαη ε αλάιπζε πεξηερνκέλνπ απνηειεζκαηηθή, απαηηείηαη κεηαμχ άιισλ ν 

ζρεκαηηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ λα αληαλαθιά ην ζέκα ηεο έξεπλαο κε έλα αμηφπηζην 

ηξφπν (Kyngäs & Vanhanen, 1999 φ.α. ζην Elo & Kyngäs, 2008:112). Γηα ην ιφγν 

απηφ, ε δεκηνπξγία ησλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ ππνθαηεγνξηψλ ζηελ παξνχζα έξεπλα 

ζηεξίρζεθε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

εκαληηθφ βήκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο απνηειεί ν πξνζδηνξηζκφο 

ηεο κνλάδαο θαηαγξαθήο, ην ηκήκα δειαδή ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα απνηειέζεη ηε βάζε 

γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε (Κπξηαδή, 2009:291). Δλδεηθηηθά ηέηνηα ηκήκαηα κπνξνχλ 

λα είλαη ε ιέμε, ε πξφηαζε, ε παξάγξαθνο, ε πξνζσπηθή ζπλέληεπμε θιπ. Χο  

ελφηεηα αλάιπζεο ή αλαιπηηθή κνλάδα ζηελ αλάιπζε πεξηερνκέλνπ ηεο παξνχζαο 

έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζεκαζία ηεο νκάδαο ησλ ιέμεσλ ή ην γεληθφ ζέκα, ην 

νπνίν αλαπηχζζεηαη ζηελ πξφηαζε, ζηελ παξάγξαθν ή ζε νιφθιεξν ην θείκελν 

(Κπξηαδή, φ.π.:291; Βάκβνπθαο, φπ.π.:271). Ζ κνλάδα απηή εμππεξεηεί ηελ αλάιπζε 

ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαζψο πηνζεηείηαη φηαλ ζθνπφο 

είλαη ε «δηεξεχλεζε, ησλ αμηψλ, ησλ ζηάζεσλ ή ησλ απφςεσλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζε 

έλα θείκελν» (Κπξηαδή, φ.π. :291) ελψ «βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ν ιφγνο είλαη κηα 

ζπκπεξηθνξά δεισηηθή θαη απνθαιππηηθή ησλ θέληξσλ ελδηαθέξνληνο, ησλ γλσκψλ, 

ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ θφβσλ θαη γεληθά ησλ ζπγθηλεζηαθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ αηφκνπ 

ή κηαο νκάδνο» (Uhrug M.C., 1974: 15, φ.α. ζην  Βάκβνπθαο, φπ.π.:271). 

Οη θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ αλάιπζε απηή, πνπ είλαη 

γλσζηή σο ζεκαηηθή ή ζεκαζηνινγηθή αλάιπζε (Βάκβνπθαο, φ.π.:271∙Braun & 

Clarke, 2012:57), παξνπζηάδνληαη παξαθάησ αλαιπηηθά. 
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6. Απνηειέζκαηα 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπιινγήο ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ, ην 

επφκελν βήκα είλαη ε αλάιπζε θαη παξνπζίαζή ηνπο κε ζθνπφ ηελ εξκελεία ηνπο θαη 

ελ ηέιεη ηελ απάληεζε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο. ηφρνο ηνπ 

παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε παξνπζίαζε ησλ θαηεγνξηψλ θαη ησλ ππνθαηεγνξηψλ  

πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαζψο επίζεο θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα θάζε επηκέξνπο θαηεγνξία. Αθφκα, γηα ηελ 

θαιχηεξε απφδνζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη ζπκκεηέρνληεο αληηιακβάλνληαη ην 

ππφ κειέηε ζέκα, παξνπζηάδνληαη απνζπάζκαηα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο. Παξαθάησ 

παξνπζηάδνληαη νη ελ ιφγσ θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ελψ ζηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί κηα πξψηε αλάιπζε θαη εξκελεία ηνπο. 

Καηεγνξία 1: Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

 Φχιν 

 Ζιηθία 

 Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

 πνπδέο 

 Ξέλεο Γιψζζεο 

 Γλψζε ππνινγηζηψλ 

 Υξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

 

Καηεγνξία 2: Πξνεγνχκελε Δκπεηξία επηκφξθσζεο 

 Τπνθαηεγνξία 2.1 : Αληηθείκελν πξνεγνχκελεο επηκφξθσζεο  

 Τπνθαηεγνξία 2.2: πκβνιή ηεο κέρξη ηψξα επηκφξθσζεο ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

 

Καηεγνξία 3: Αλαγθαηφηεηα θαη πξνζδνθίεο απφ ηελ επηκφξθσζε ζχκθσλα κε ηηο 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

 Τπνθαηεγνξία 3.1 : Αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο 

 Τπνθαηεγνξία 3.2 : Οη πξνζδνθίεο απφ ηελ επηκφξθσζε 

 

Καηεγνξία 4: Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο 

θαη πξνηηκήζεηο ηνπο. 

 Τπνθαηεγνξία 4.1 : Δπηζπκεηφ αληηθείκελν επηκφξθσζεο 

 Τπνθαηεγνξία 4.2 : Δπηζπκεηή δηάξθεηα επηκφξθσζεο 

 Τπνθαηεγνξία 4.3 : Δπηζπκεηή κνξθή επηκφξθσζεο 

 Τπνθαηεγνξία 4.4 : πλζήθεο πνπ επηηείλνπλ ηελ αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα επηκφξθσζε  

 Τπνθαηεγνξία 4.5 : Πξνζσπηθέο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο επηκφξθσζεο 
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Καηεγνξία 5: Ζ επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ επηκφξθσζε 

 Τπνθαηεγνξία 5.1: Όπαξμε λέσλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ιφγσ θξίζεο  

 Τπνθαηεγνξία 5.2: Ο βαζκφο πεξηνξηζκνχ ησλ επθαηξηψλ επηκφξθσζεο απφ 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε 

 

πσο έρεη αλαθεξζεί, γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ρξεηάζηεθαλ δάζθαινη 

θαη δαζθάιεο απφ κηα αζηηθή θαη κηα κε αζηηθή πεξηνρή, νη νπνίεο ζηελ πξνθεηκέλε 

πεξίπησζε αληηζηνηρνχλ ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ επαξρία ηεο 

Φιψξηλαο. Υξνληθά πξνεγήζεθαλ νη ζπλεληεχμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε κε 

αζηηθή πεξηνρή. πγθεθξηκέλα, νη ζπλεληεχμεηο πινπνηήζεθαλ ζηηο 31 Μαΐνπ θαη 8 

Ηνπλίνπ ηνπ 2016 αληίζηνηρα. Οη πξψηεο επαθέο κε ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο, φπσο είλαη 

θπζηθφ πξνεγήζεθαλ ηεο επίζθεςεο ζην ρψξν ελψ ε ζπκβνιή ησλ δηεπζπληψλ ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ήηαλ πνιχηηκε θαη θαζνξηζηηθή. ην 

πξψην ζηάδην ησλ ζπλεληεχμεσλ ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα 

δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ηνπ δείγκαηνο, έηζη ψζηε λα ζρεκαηηζηεί κηα φζν ην δπλαηφλ 

πην νινθιεξσκέλε εηθφλα ζρεηηθά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη 

παξαθάησ αλαιπηηθά. 

 

Καηηγορία 1: Γημογραθικά ζηοιτεία 

Φχιν 

ηε κε αζηηθή πεξηνρή ζπκκεηείραλ ζπλνιηθά πέληε εθπαηδεπηηθνί.  Γχν γπλαίθεο θαη 

ηξείο άληξεο. Ο ίδηνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ ζπκκεηείρε θαη ζηελ αζηηθή πεξηνρή κε 

ην δείγκα λα απνηειείηαη απφ ηξείο γπλαίθεο θαη δχν άληξεο. 

Ζιηθία 

ηε κε αζηηθή πεξηνρή νη γπλαίθεο ήηαλ πελήληα θαη πελήληα ελφο εηψλ ελψ νη 

άληξεο ήηαλ ζαξάληα επηά, πελήληα δχν θαη πελήληα πέληε εηψλ. ηελ αζηηθή 

πεξηνρή δχν γπλαίθεο εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ζαξάληα νθηψ εηψλ θαη κία ηξηάληα ελφο, 

ελψ νη άληξεο ήηαλ ζαξάληα επηά θαη πελήληα ελφο εηψλ. Απφ ηα δεδνκέλα, απηά 

πξνθχπηεη πσο νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ήηαλ ψξηκνη ειηθηαθά, ζηνηρείν πνπ 

παξαπέκπεη ζηελ χπαξμε κεγάιεο εθπαηδεπηηθήο πξνυπεξεζίαο, θάηη ην νπνίν φπσο 

ζα δνχκε επηβεβαηψλεηαη ζηε ζπλέρεηα. 

Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαη ζηηο δχν πεξηνρέο ήηαλ φινη έγγακνη εθηφο ελφο. Σν ζηνηρείν 

απηφ καξηπξεί ηελ χπαξμε νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ νη νπνίεο φπσο 

επηζεκάλζεθε απφ αξθεηνχο εμ απηψλ δηεθδηθνχζαλ ζεκαληηθφ κεξίδην ηνπ 

θαζεκεξηλνχ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ιίγνο ρξφλνο πνπ ζα 

κπνξνχζε λα αθηεξσζεί εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ γηα ηελ επηκφξθσζή ηνπο. 

Υαξαθηεξηζηηθά έλαο άλδξαο εθπαηδεπηηθφο αλαθεξφκελνο ζην ζέκα ηνπ ρξφλνπ 

ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε αλέθεξε: 



71 

 

«είλαη επίπνλε δηαδηθαζία γηαηί φηαλ έρεηο κηα νηθνγέλεηα θαη πξέπεη λα μεζεθσζείο λα 

θάλεηο ή λα θχγεηο λα παξαθνινπζήζεηο θάηη πνπ είλαη καθξηά απφ ηνλ ηφπν ζνπ ή ζε 

ψξεο πνπ ζα είρεο θάπνηα άιιε νηθνγελεηαθή δξαζηεξηφηεηα, είλαη δπζθνιία». 

πνπδέο 

Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζαλ απφθνηηνη ηεο 

Παηδαγσγηθήο Αθαδεκίαο εθηφο απφ κία πεξίπησζε φπνπ νη ζπνπδέο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε Παηδαγσγηθφ Σκήκα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Σν ζηνηρείν 

απηφ βξίζθεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο φινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ 

νινθιεξψζεη ηηο αξρηθέο ηνπο ζπνπδέο ζηελ Παηδαγσγηθή Αθαδεκία είραλ 

παξαθνινπζήζεη επίζεο θαη ην πξφγξακκα εμνκνίσζεο. Σν πξφγξακκα απηφ 

αθνξνχζε ηε θνίηεζε δαζθάισλ απφθνηησλ ησλ  Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ, ζηα 

Παηδαγσγηθά Σκήκαηα κε ζθνπφ ηελ εμνκνίσζε ησλ πηπρίσλ ηνπο κε απηά ησλ 

Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ. Δπίζεο, δχν εθπαηδεπηηθνί εμ απηψλ είραλ απνθηήζεη θαη 

δεχηεξν πηπρίν ζηα Σκήκαηα Βαιθαληθψλ πνπδψλ θαη Γαιιηθήο Φηινινγίαο. 

Ξέλεο Γιψζζεο - Γλψζε ππνινγηζηψλ 

Απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, νη πεξηζζφηεξνη δήισζαλ θαιή γλψζε κηαο 

ηνπιάρηζηνλ μέλεο γιψζζαο ή θάηνρνη θάπνηνπ πηπρίνπ μέλεο γιψζζαο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηεο αγγιηθήο, εθηφο απφ δχν πεξηπηψζεηο πνπ δήισζαλ σο μέλε 

γιψζζα ηα γαιιηθά θαη ηα γεξκαληθά αληίζηνηρα. Μφλν κία πεξίπησζε έδσζε 

αξλεηηθή απάληεζε ζηελ εξψηεζε απηή. Αλαθνξηθά κε ηε γλψζε ππνινγηζηψλ, φινη 

νη εθπαηδεπηηθνί δήισζαλ φηη γλσξίδνπλ ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή, σζηφζν ζην ζχλνιφ ηνπο ήηαλ ζεηηθνί 

γηα πεξαηηέξσ επηκφξθσζε ζηνλ ηνκέα απηφ, θάηη ην νπνίν ζα δνχκε παξαθάησ 

αλαιπηηθφηεξα. 

Υξφληα ππεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε 

Δθηφο απφ κία πεξίπησζε, ε νπνία είρε ελλέα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζηελ εθπαίδεπζε, 

ε πξνυπεξεζία ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ ην ειάρηζην δεθαπέληε ρξφληα θαη 

ην κέγηζην εηθνζηπέληε ρξφληα. πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ηα δεδνκέλα πνπ 

αθνξνχλ ηελ ειηθία ηνπ δείγκαηνο βξίζθνληαη ζε ζπκθσλία κε ηα ρξφληα 

πξνυπεξεζίαο ηνπο. Γχν είλαη νη πξνεθηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ βάζεη απηψλ 

ησλ ζηνηρείσλ. Πξψηνλ, πξφθεηηαη γηα εθπαηδεπηηθνχο πνπ δηαζέηνπλ πείξα πάλσ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη κπνξνχλ σο εθ ηνχηνπ λα εθθξάζνπλ κε ζηγνπξηά ηηο 

πξνηηκήζεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηηο επηκνξθσηηθέο ηνπο αλάγθεο φπσο ηηο έρνπλ νη 

ίδηνη εληνπίζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο.  

Γεχηεξνλ, ν κεγάινο ρξφλνο πξνυπεξεζίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα απηά λα 

απαληήζνπλ κε κεγαιχηεξε αζθάιεηα ζε εξσηήκαηα πνπ ζηφρν έρνπλ ηε δηεξεχλεζε 

ησλ δηαπηζηψζεψλ ηνπο ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ παιαηφηεξεο θαη λεφηεξεο 

ζπλζήθεο, θαζψο έρνπλ βηψζεη θαη ηηο δχν. 
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Απφ ηα παξαπάλσ επξήκαηα πξνθχπηεη πσο νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα είλαη ειηθηαθά ψξηκνη θαη είλαη απφθνηηνη Παηδαγσγηθήο 

Αθαδεκίαο ελψ έρνπλ παξαθνινπζήζεη θαη ην πξφγξακκα εμνκνίσζεο. Σν γεγνλφο 

απηφ θαλεξψλεη ηελ χπαξμε κεγάιεο πξνυπεξεζίαο, θάηη ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ ηα επξήκαηα, κε ηε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ λα δηαζέηεη ίζε ή 

κεγαιχηεξε ησλ δεθαπέληε εηψλ εθπαηδεπηηθή πξνυπεξεζία. Αθφκα γίλεηαη εκθαλέο 

φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη έγγακνη γεγνλφο πνπ καξηπξεί ηελ 

χπαξμε νηθνγελεηαθψλ ππνρξεψζεσλ, νη νπνίεο δεζκεχνπλ κέξνο ηνπ ειεχζεξνχ  

ηνπο ρξφλνπ. Απηφ βέβαηα έρεη θαη ην αλάινγν αληίθηππν ζηε δπλαηφηεηα 

παξαθνινχζεζεο επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ ζε ψξεο εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ.  Απφ ηα 

επξήκαηα ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο επίζεο θαίλεηαη φηη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηε ρξήζε Ζ/Τ, ελψ φπσο δήισζαλ δηαζέηνπλ 

θαιέο γλψζεηο ηνπιάρηζηνλ κηαο μέλεο γιψζζαο, ε νπνία γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

είλαη ε αγγιηθή.  

 

Καηηγορία 2: Δμπειρία επιμόρθφζης 

Τπνθαηεγνξία 1: Σν αληηθείκελν ηεο πξνεγνχκελεο επηκφξθσζεο  

Αλαθνξηθά κε ηελ εκπεηξία επηκφξθσζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην αληηθείκελν 

ηεο πξνεγνχκελεο επηκφξθσζεο νη ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ κηα πιεζψξα 

αληηθεηκέλσλ θαη ζεκάησλ ηα νπνία είραλ παξαθνινπζήζεη ζε παιαηφηεξα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξζεθαλ ηα παξαθάησ:  

 Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Γεκνηηθνχ 

 Γηδαθηηθή ηεο Γιψζζαο 

 Γηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο Δθπαηδεπηηθψλ-Γνλέσλ, Μαζεηψλ-Γνλέσλ 

 Γηαρείξηζε ζρνιηθήο ηάμεο 

 Γπζιεμία 

 Μεηάβαζε απφ ην Γεκνηηθφ ζην Γπκλάζην 

 Μνπζεηαθή Δθπαίδεπζε 

 Ναλνηερλνινγία 

 Παηδηθή επηζεηηθφηεηα - ρνιηθή βία 

 Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

 πκβνπιεπηηθή 

 Φπρνινγία 

Δπίζεο, ζηελ εξψηεζε απηή αλαθέξζεθαλ θαη ε δηαδηθαζία ηεο εμνκνίσζεο, πνπ 

φπσο πξναλαθέξακε παξαθνινχζεζε ε πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο, ην κείδνλ 

πξφγξακκα επηκφξθσζεο θαη ε επηκφξθσζε γηα ηελ αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ησλ 

ΣΠΔ ζηε δηδαθηηθή πξάμε Α΄ θαη Β΄ επηπέδνπ. Αθφκα αλαθνξά έγηλε ζε εκεξήζηεο 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο ηεο παξαπάλσ ζεκαηνινγίαο, ηελ επζχλε  δηνξγάλσζεο ησλ 

νπνίσλ είραλ ζρνιηθνί ζχκβνπινη ή ζχιινγνη εθπαηδεπηηθψλ ή θαη ε δηεχζπλζε 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο πεξηνρήο. Αλαθνξά έγηλε βέβαηα θαη ζηελ εηζαγσγηθή 

επηκφξθσζε ε νπνία σζηφζν έρεη ππνρξεσηηθφ ραξαθηήξα.  
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Ζ δηεξεχλεζε ηεο ζεκαηνινγίαο ησλ πξνεγνχκελσλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο, αλέδεημε ηελ εκπεηξία ηνπο ζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα, ε νπνία ζπλδέεηαη  κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ίδησλ γηα επηκφξθσζε, αλ 

εμαηξέζνπκε βέβαηα ηελ ππνρξεσηηθή εηζαγσγηθή επηκφξθσζε. Δπίζεο, ε δηεξεχλεζε 

απηή αλέδεημε ζέκαηα επηκφξθσζεο ηα νπνία είλαη απνηέιεζκα ησλ ζχγρξνλσλ 

επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ θαη ηεο ζχλδεζεο απηψλ κε ηελ εθπαίδεπζε φπσο π.ρ. ε 

λαλνηερλνινγία, ελψ αλαθνξά έγηλε θαη ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηδαθηηθή, 

ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα πξνβιήκαηα απηήο, θαζψο επίζεο θαη κε ηνπο 

δηάθνξνπο ξφινπο πνπ αλαιακβάλεη ν  εθπαηδεπηηθφο.  

 

Τπνθαηεγνξία 2: πκβνιή ηεο κέρξη ηψξα επηκφξθσζεο ζηελ επαγγεικαηηθή  

αλάπηπμε 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην εάλ ε επηκφξθσζε πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη νη 

εθπαηδεπηηθνί ζπλέβαιε ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ ζεηηθά. Δπηζήκαλαλ πσο κέζσ ηεο επηκφξθσζεο 

εθνδηάζηεθαλ κε ηθαλφηεηεο θαη γλψζεηο ελψ ηαπηφρξνλα ε ίδηα ζπλέβαιε ζηε 

βειηίσζε ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηνπο καζεηέο. Δπίζεο,  αλέθεξαλ πσο ε 

επηκφξθσζε ζπλέβαιε ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ηεο ελεκέξσζεο πνπ είραλ 

γηα ηηο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο γεληθφηεξα αιιά θαη γηα ηελ παηδαγσγηθή εηδηθφηεξα. 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πην θάησ αθεγήζεηο:  

«Ναη πνιχ. ηε δηδαθηηθή πξάμε. ηε ζηάζε κνπ ζηε ηάμε απέλαληη ζηνπο καζεηέο»  

(Άληξαο εθπαηδεπηηθφο). 

«Ναη ζηε δηδαθηηθή, ην πσο είκαζηε κέζα ζηε ηάμε φζνλ αθνξά ηηο λέεο ηερλνινγίεο, 

λαη κε βνήζεζε πάξα πνιχ» (Γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο). 

«ίγνπξα, θαηαξράο θάζε επηκφξθσζε ζνπ θέξλεη θνληά, εθφζνλ δειαδή είλαη θαη 

ζσζηά επηιεγκέλν ην ζέκα ηεο επηκφξθσζεο, θάζε ηη λέν πνπ θπθινθνξεί ζηελ 

εθπαίδεπζε θάηη ην νπνίν δε κπνξείο λα έρεηο άπνςε. Μπνξεί λαη κελ λα δεκηνπξγείο 

κέζα ζηελ επαγγεικαηηθή ζνπ δξαζηεξηφηεηα, ζηε θαζεκεξηλφηεηα ζνπ κάιινλ  κεηά 

απφ ηελ εκπεηξία ησλ ρξφλσλ δνπιεηάο ζνπ θάπνηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο 

θαηαζηάζεσλ αιιά ζίγνπξα ην θάζε ηη λέν πνπ θπθινθνξεί δε κπνξείο λα ην κάζεηο απφ 

κφλνο ζνπ. Πξέπεη λα βξεζεί θάπνηνο αξκφδηνο θαη θαηάιιεινο  άλζξσπνο γηα λα ζνπ 

ην πεξάζεη» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο).  

Χζηφζν, δχν πεξηπηψζεηο αλέθεξαλ πσο ε αλάπηπμή ηνπο επεξεάζηεθε ιίγν ή θαη 

θαζφινπ απφ ηελ επηκφξθσζε πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη, γεγνλφο ην νπνίν 

απέδσζαλ ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηκφξθσζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

απέδσζαλ ηα αίηηα ηεο αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ζηνπο παξαθάησ παξάγνληεο: 

Α) Έιιεηςε ζχλδεζεο ζεσξίαο - πξάμεο 

πσο αλέθεξε κηα γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο: 
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«δπζηπρψο παξακέλνπλ ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη φια κα φια ρσξίο λα πεξάζεη ηίπνηα 

ζηελ πξάμε». 

Β) Με θαηαξηηζκέλνη εηζεγεηέο   

Γ) Έιιεηςε νξγάλσζεο πξνγξάκκαηνο 

πσο αλέθεξε έλαο άληξαο εθπαηδεπηηθφο: 

«…πνιιά απφ απηά ζηήλνληαη ιίγν εθ ηνπ πξνρείξνπ» 

Γ) Έιιεηςε επηκνξθσηηθνχ πιηθνχ  

πσο αλέθεξε έλαο άλδξαο εθπαηδεπηηθφο «είρακε κηα επηκνξθσηηθή ζπλάληεζε δχν 

ζπλάδειθνη εθεί είραλ θάλεη έλα powerpoint καο παξνπζίαζαλ θάπνηα πξάκαηα ρσξίο 

λα καο έρνπλ έληππα ηη ζα καο δείμνπλε, λα ηα δνχκε». 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηέδεημαλ φηη κε ηελ 

έλλνηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ελλννχλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ρσξίο αιιαγή 

ηνπ ηππηθνχ status ελψ θαλέλαο δελ αλαθέξζεθε ζηελ αλέιημε, ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηεξαξρία, ζε νηθνλνκηθά νθέιε ή ζην θνηλσληθφ θαη επαγγεικαηηθφ θχξνο. Σν 

γεγνλφο απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην φηη ε επίηεπμε ησλ παξαπάλσ απαηηεί ηε ζπκβνιή 

θαη άιισλ παξαγφλησλ εθηφο ηεο επηκφξθσζεο. Αθφκε, ε δηακφξθσζε ησλ απφςεσλ 

απηψλ κπνξεί επίζεο λα νθείιεηαη ζηε θχζε ηεο επηκφξθσζεο πνπ παξαθνινχζεζαλ 

νη εθπαηδεπηηθνί, θαζψο θαη ζηελ απνπζία κνξηνδφηεζεο. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, ε επηκφξθσζε ζπλέβαιε ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ απφθηεζε θαη αλαλέσζε  

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, κε ηελ ελεκέξσζε γηα ηα λέα δεδνκέλα πνπ επηβάιινπλ νη 

εμειίμεηο ηεο ζχγρξνλεο δσήο θαη κε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηνπο καζεηέο. 

πλεπψο, ε επηκφξθσζε θαίλεηαη λα ζπλέβαιε ζηελ αλαβάζκηζε ηφζν ηνπ γλσζηηθνχ 

ηνπο θνξηίνπ θαη ηνπ δηδαθηηθνχ ηνπο έξγνπ, φζν θαη ηνπ επξχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ηνπο ξφινπ.    

Καηηγορία 3: Αναγκαιόηηηα και προζδοκίες από ηην επιμόρθφζη ζύμθφνα με 

ηις απόυεις ηφν εκπαιδεσηικών 

Τπνθαηεγνξία 1: Αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο 

πσο ήηαλ αλακελφκελν, ππήξμε νκνθσλία κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά 

κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ζην επάγγεικα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Οη 

πεξηζζφηεξνη κάιηζηα ηε ζεψξεζαλ απαξαίηεηε φπσο θαίλεηαη ζηηο παξαθάησ 

αθεγήζεηο. 

«Ναη ηε ζεσξψ απαξαίηεηε ζε κεγάιν βαζκφ. Θεσξψ πσο είλαη θάηη πνπ πξέπεη λα 

γίλεηαη δηαξθψο κηα ζπλερήο επηκφξθσζε είηε νξγαλσκέλα είηε θαη‟ ηδίαλ, γηαηί κνλάρα 

έηζη εμειίζζεηαη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο» (Γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο).  

«ε παηδαγσγηθή είλαη κηα επηζηήκε δσληαλή εμειίζζεηαη ζπλερψο έηζη; Σν λα κελ 

παξαθνινπζήζσ κηα επηκφξθσζε ην ζεσξψ γηα κέλα πξνζσπηθά ζαλ λα πηάλσ θαη λα 

θφβσ ην ρέξη κνπ… κε ην έηζη ζέισ μέξσ γσ ν ίδηνο… δειαδή δε κπνξψ λα ζπλερίζσ 
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κε απηά πνπ έκαζα πξηλ 20 - 25 ρξφληα ζε κηα αίζνπζα παλεπηζηεκίνπ. Σν ζεσξψ 

απαξαίηεην» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο). 

Μηα γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο αλαθεξφκελε ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ζηε 

δηδαθηηθή πξάμε αιιά θαη γεληθφηεξα, αλέθεξε: 

«Απαξαίηεηε. Γηαηί ζα καο βνεζήζεη. Γηαηί φζα πεξηζζφηεξα γλσξίδνπκε ηφζν 

πεξηζζφηεξν ζα κπνξέζνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα πνπ 

έρνπκε. Σα νπνία είλαη πάξα πνιιά θαη θπζηθά δελ είλαη ηα αλακελφκελα δελ μέξεηο ηη 

ζα πξνθχςεη θάζε κέξα» (Γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο). 

Δπίζεο, κηα άιιε γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο ππνζηήξημε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

επηκφξθσζεο θαζψο φπσο αλέθεξε κέζα απφ απηήλ νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνχλ 

«θαηλνχξγηεο ηδέεο, γηλφκαζηε εκείο φιν θαη θαιχηεξνη». 

Μάιηζηα, φπσο αλαθέξζεθε, εθηφο απφ ηελ απαξαίηεηε χπαξμε ηεο επηκφξθσζεο,  

απηή πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη εληαηηθά θαη δηα βίνπ. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη 

παξαθάησ αθεγήζεηο: 

«Οπσζδήπνηε θαη πξέπεη λα είλαη ζπλερήο, δηα βίνπ. Γηαηί ζπλερψο φπσο ε θνηλσλία 

εμειίζζεηαη έηζη θαη νη αλάγθεο ζηε δηδαθηηθή πξάμε εμειίζζνληαη θαη απηέο» (Άληξαο 

εθπαηδεπηηθφο) 

«Κάζε ρξφλν θαη αλά εμάκελν. Οη εμειίμεηο ηξέρνπλ ηα παηδαγσγηθά δε ζηακαηάλε. Ζ 

επηζηήκε ηξέρεη κε ηιηγγηψδεο ηαρχηεηα θαη πξέπεη λα καο ηξαβάεη, φρη λα ηελ ηξαβάκε. 

Να καο ηξαβάεη θαη λα καο θεληξίδεη ην ελδηαθέξνλ» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο). 

Δλψ έλαο άληξαο εθπαηδεπηηθφο επέκεηλε ζηελ αμία ηεο επηκφξθσζεο πεξηζζφηεξν σο 

έλα νπζηαζηηθφ  παξά σο έλα ηππηθφ πξνζφλ. 

«Ναη. Όρη φκσο επηκφξθσζε γηα ηελ επηκφξθσζε. Να ππάξρεη αληηθείκελν θαη απηφο 

πνπ ζα πάεη λα πάεη φρη γηα λα πάξεη έλα ραξηί, γηαηί νη πην πνιινί πάλε θαη ιέλε ηε 

βεβαίσζε. Βεβαίσζε ζα ρεη; Άκα δελ έρεη βεβαίσζε πνιινί δε πάλε». 

Απφ ηα παξαπάλσ, γίλεηαη εκθαλέο φηη ε επηκφξθσζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία θαη ζπλεηζθνξά ηεο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν θαη ζηελ ππνζηήξημε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζε 

πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά. Ζ βαξχηεηα ηνπ πην πάλσ 

ηζρπξηζκνχ αλαδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

ππνγξακκίδνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο ζπλερψο θαη ζε 

ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

 

Τπνθαηεγνξία 2: Οη πξνζδνθίεο απφ ηελ επηκφξθσζε 

Ήδε απφ ηηο απαληήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο επηκφξθσζεο 

θάλεθαλ θαη θάπνηνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ίδηνη ηε ζεσξνχλ απαξαίηεηε. Χζηφζν 

ελδηαθέξνλ είρε ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ αηηηψλ ηεο αλαγθαηφηεηαο απηήο θαζψο 

επίζεο θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ επηκφξθσζε. Σα ζηνηρεία 

πνπ ζπιιέρζεθαλ ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ ζπκθσλνχλ κε ηνλ πξνεγνχκελν 
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ηζρπξηζκφ γηα ην ζεηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη νη εθπαηδεπηηθνί ηε 

ζπκβνιή ηεο επηκφξθσζεο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε.              

πγθεθξηκέλα, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ πσο απφ ηελ επηκφξθσζε 

πξνζδνθνχλ  πεξαηηέξσ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηήζνπλ αλάγθεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ  ελίζρπζε θαη  αλαλέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη 

κε ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο. πσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη έλαο εθπαηδεπηηθφο ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε: 

«Μπνξεί λα πξνζθέξεη θαηλνχξγηεο γλψζεηο πάλσ ζε δηάθνξα αληηθείκελα …ε 

εθπαίδεπζε είλαη έλα πνιπεπίπεδν ζέκα θαη νπσζδήπνηε έλαο εθπαηδεπηηθφο φηαλ 

μεθηλάεη ηελ εξγαζία δελ θαηέρεη ζηνλ ίδην βαζκφ φια ηα επίπεδα, νπφηε θαιείηαη λα 

βειηησζεί ζηα επίπεδα ζηα νπνία έρεη αδπλακίεο θαη ειιείςεηο ή αθφκα θαη ζε απηά πνπ 

είλαη θαιφο λα γίλεη αθφκα θαιχηεξνο» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο).  

Δλψ έλαο άιινο εζηηάδνληαο πεξηζζφηεξν ζηελ ελεκέξσζε γηα ηηο εμειίμεηο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα αλέθεξε:  

«Να κάζσ θάηη θαηλνχξγην γηα έλα θαηλνηφκν πξφγξακκα ηα απνηειέζκαηα θάπνηαο 

έξεπλαο, νηηδήπνηε ρξήζηκν πάλσ ζηε δνπιεηά κνπ» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο). 

Έλαο  εθπαηδεπηηθφο ηνλίδνληαο ηελ πξνζδνθία ηνπ γηα ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ καζεηψλ είηε απηά ζρεηίδνληαη 

κε ηε κάζεζε είηε κε ην  νηθνγελεηαθφ ή/θαη επξχηεξν θνηλσληθφ ηνπο πεξηβάιινλ 

αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά: 

«Να κνπ ιχζεη πξψηα εκέλα, άξα θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ ζηα παηδηά πξνβιήκαηα είηε 

ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο είηε νηθνγελεηαθά είηε πξνζσπηθά ηνπο… θαη θπζηθά θαη 

ζην καζεζηαθφ θνκκάηη» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο). 

Δλψ έλαο άιινο δίλνληαο έκθαζε ζηηο πξνζδνθίεο ηνπ ζην γλσζηηθφ θνκκάηη θαη ζηε 

δηα βίνπ εθπαίδεπζε αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: «Να κάζσ πξάγκαηα. Γεξάζθσ αεί 

δηδαζθφκελνο» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο). 

Αλαθνξηθά κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ επηκφξθσζε αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο θνηλφ αίηεκα  ησλ πεξηζζφηεξσλ  ήηαλ ε ζχλδεζε κεηαμχ ζεσξίαο θαη 

πξάμεο. Υαξαθηεξηζηηθά κηα εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε: 

«Πξψηα ζα πεξίκελα λα κάζσ θάπνηα πξάγκαηα πνπ ζα κπνξψ φκσο λα ηα εθαξκφζσ 

κέζα ζηε ηάμε φρη κφλν ζεσξία ζεσξία ζεσξία. Πην πξαθηηθά δεηήκαηα. Γηαηί πέξα 

απφ ηε ζεσξία ζέινπκε θαη θάηη λα γίλεηαη ζηελ πξάμε… ζηελ εθαξκνγή...ηα ζεκηλάξηα 

είλαη θπξίσο ζεσξεηηθά». 

Ζ ελίζρπζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ αλαθέξεηαη επίζεο ζε ζέκαηα δηδαθηηθήο 

κεζνδνινγίαο, δεκηνπξγίαο θηλήηξσλ κάζεζεο ζηνπο καζεηέο θαη βέβαηα ζηε ζηάζε 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απέλαληη ζηνπο καζεηέο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη παξαθάησ 

αθεγήζεηο: 
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«Θα πεξίκελα λα κνπ δψζεη θαηεπζχλζεηο ζην ηξφπν θαη ζηε κεζνδνινγία ζηε 

δηδαθηηθή δειαδή ησλ αληηθεηκέλσλ εθεί ζέισ. ε πην πξαθηηθά δεηήκαηα θαη φρη ηφζν 

ζεσξεηηθά»» (Γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο) 

«Άξα επνκέλσο κπνξνχκε κέζα απφ απηήλ ηελ δηαδηθαζία ηεο επηκφξθσζεο λα 

πξνρσξάκε θαη λα εμειηζζφκαζηε θαη εκείο λα γηλφκαζηε θαη θαιχηεξνη παηδαγσγνί θαη 

πην πξνζηηνί ζηνπο καζεηέο καο λα ηνπο δεκηνπξγνχκε δειαδή ηε δηάζεζε γηα κάζεζε» 

(Άλδξαο εθπαηδεπηηθφο) 

Δθηφο απφ ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ, κέζσ ηεο επηκφξθσζεο, έλα κηθξφ κέξνο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ θαίλεηαη λα πξνζδνθνχλ θαη απφθηεζε θηλήηξσλ 

παξψζεζεο ησλ ηδίσλ θαη  θάιπςε αλαγθψλ ζπγθπξηαθήο θχζεσο φπσο ε αιιαγή ηεο 

ξνπηίλαο. Ζ αθήγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ απνηππψλεη αλάγιπθα ηελ άπνςε απηή: 

«ηελ θάζε πνπ είκαη ζα ήζεια λα κνπ δψζεη θίλεηξα γηα λα ςάμσ αθφκα πεξηζζφηεξα 

πξάγκαηα  γηαηί θαθά ηα ςέκαηα κεηά απφ… ρξφληα ζηελ εθπαίδεπζε ππάξρεη κελ ε 

εκπεηξία αιιά λα κελ αθήζνπκε ηε δνπιεηά καο λα γίλεη κηα απιή θαζεκεξηλφηεηα. Να 

καο θηάζεη δειαδή ζε έλα απιφ θπιηφκελν ξεκαηάθη, εκείο ζέινπκε λα γίλεη θαη ιίγν 

ρείκαξξνο γηα λα μεθεχγνπκε ιίγν απφ ηε ξνπηίλα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη λα πάκε θαη 

ιίγν παξαθάησ» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο). 

Απφ ηα παξαπάλσ επξήκαηα δηαθαίλεηαη φηη νη εθπαηδεπηηθνί πξνζδνθνχλ κέζα απφ 

ηελ επηκφξθσζε ηελ αλαλέσζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο θνξηίνπ, ηελ ελεκέξσζε γηα ηηο 

εμειίμεηο ζηελ εθπαίδεπζε αιιά θαη ηελ πηνζέηεζε ζηάζεσλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ 

ζην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά, 

Δπίζεο πξνζδνθία ηνπο απνηειεί θαη ε ζχλδεζε κεηαμχ επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Μέζα απφ ηηο παξαπάλσ πξνζδνθίεο γίλεηαη εκθαλέο πσο ε 

πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνζδνθά κέζα απφ ηελ επηκφξθσζε ηελ 

ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

 

Καηηγορία 4: Η επιμόρθφζη ηφν εκπαιδεσηικών φς προς ηις επιμορθφηικές 

ηοσς ανάγκες. 

Τπνθαηεγνξία 4.1: Δπηζπκεηφ αληηθείκελν επηκφξθσζεο.  

ζνλ αθνξά ηε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαηνινγία 

θαη ην πεξηερφκελν ηεο επηκφξθσζεο, θάλεθε πσο νη εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δχν 

πεξηνρψλ ζπκθσλνχλ ζρεδφλ ζε φια ηα ζεκεία θαη κάιηζηα ζρεδφλ ζηνλ ίδην βαζκφ.  

ην ζεκείν απηφ θαη πξηλ ηελ παξνπζίαζή ησλ αλαγθψλ απηψλ πξέπεη λα ηνληζηεί ην 

γεγνλφο φηη ε έξεπλα δε ζηφρεπε ζηελ θαηάηαμε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ κε 

ζεηξά ζεκαληηθφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ δε δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε 

ηεξάξρεζή ηνπο. Αληηζέησο, απηφ πνπ ελδηέθεξε ηελ παξνχζα έξεπλα ήηαλ ε 

δηεξεχλεζε ησλ αλαγθψλ απηψλ ππφ ην πξίζκα ησλ εμειίμεσλ θαη κεηαβνιψλ ηεο 

ζχγρξνλεο εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Παξφια απηά ππήξμαλ ζέκαηα ηα νπνία 

ζεσξήζεθαλ ρξήζηκα απφ ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη θάπνηα άιια ηα νπνία δε 

ζπγθέληξσζαλ ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα επηκφξθσζεο 
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πάλσ ζε απηά. Γεδνκέλνπ απηνχ, παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα δηάθνξα ζέκαηα 

επηκφξθσζεο κε θξηηήξην ηε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο σο ρξήζηκα ζέκαηα γηα 

επηκφξθσζε, παξά ην γεγνλφο φηη ε ζπρλφηεηα δελ έρεη θαη κεγάιε αμία ζε ηέηνηα 

κεγέζε. Αλαιπηηθφηεξα νη εθπαηδεπηηθνί αλέθεξαλ φηη ζα ήηαλ ρξήζηκε ε 

επηκφξθσζε ηνπο ζηα εμήο: 

 Νέεο δηδαθηηθέο κέζνδνη θαη πξνζεγγίζεηο  

Ζ επηκφξθσζε ζε λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη πξνζεγγίζεηο ζεσξήζεθε ρξήζηκε 

απφ φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν ζηνηρείν απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ θνηλή 

πξνζδνθία ησλ πεξηζζνηέξσλ γηα  αλαλέσζε ηνπ δηδαθηηθνχ / εθπαηδεπηηθνχ ηνπο 

έξγνπ κέζσ ηεο επηκφξθσζεο. 

Μηα γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ καζήκαηνο  

ρξεζηκνπνηψληαο βησκαηηθέο κεζφδνπο:  

«Πάξα πνιχ… Δπεηδή δελ ηελ έρνπκε ζπλεζίζεη πάξα πνιχ επεηδή πνιιέο θνξέο δελ 

ππάξρεη ν ρξφλνο λα ην θάλεηο φπσο ζα ην ήζειεο. Οηηδήπνηε καζαίλνπκε πάλσ ζε 

απηφ είλαη πάξα πνιχ ρξήζηκν θαη φηαλ κεηαθέξεηαη θαη κέζα ζηε ηάμε γίλεηαη θαη πάξα 

πνιχ σξαίν» (Γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο). 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο κηα εθπαηδεπηηθφο αλ θαη ηάρζεθε ππέξ ηεο επηκφξθσζεο ζε 

λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο σζηφζν επηζήκαλε πσο πξέπεη αξρηθά λα γίλεη ζσζηή 

πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ εθαξκνγή νηηδήπνηε λένπ ζηελ πξάμε. Υαξαθηεξηζηηθά κηα 

εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε:  

«πξέπεη λα εθπαηδεπηνχκε εκείο θαιά γηα αξθεηά ρξφληα  θαη κεηά λα ην πεξάζνπκε ζηε 

δξάζε έηζη ψζηε λα θαλνχλ άκεζα ηα απνηειέζκαηα ζηα παηδηά,  αιιηψο δε ζπκθσλψ» 

(Γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο). 

 

  Νέεο ηερλνινγίεο 

Ζ επηκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ήηαλ έλα ζέκα ην νπνίν ζεσξήζεθε ρξήζηκν απφ 

φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Σν ζηνηρείν απηφ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε φζα 

αλαθέξζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ κέξνο γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ νη εμειίμεηο 

ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο. πσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλέθεξε έλαο εθπαηδεπηηθφο: 

«Ζ επηθνηλσλία θαη νη λέεο ηερλνινγίεο είλαη έλαο ηνκέαο ν νπνίνο έρεη κπεη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ζην ζρνιείν αιιά νπσζδήπνηε έρεη πάξα πνιχ κέιινλ θαη πάξα πνιχ 

εμέιημε. Οηηδήπνηε θαηλνχξγην καζαίλνπκε πάλσ ζε απηφ δε κπνξεί παξά λα είλαη 

ρξήζηκν» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο). 

Δπίζεο, ε πξνζσπηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη απηνκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, 

αλαδείρζεθε κέζσ ηεο αθήγεζεο ελφο εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο σζηφζν ηφληζε ηε 

ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηεο επηκφξθσζεο πάλσ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξε: 

«Δ πηζηεχσ θάζε ηη πνπ έρεη λα θάλεη κε λέεο ηερλνινγίεο ζηηο κέξεο καο είλαη θάηη πνπ 

απαηηείηαη λα ην γλσξίδνπκε φινη καο. Βέβαηα θαθά ηα ςέκαηα αλ είζαη ιίγν αλήζπρν 
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πλεχκα θαη  ζθαιίδεζαη ζε παζεηηθή θσλή κπνξείο λα βξεηο αξάρλεο θαη λα αζρνιείζαη 

κε πξάγκαηα …αιιά θαιά είλαη λα ζην δείμεη θαη θάπνηνο πνπ ην θαηέρεη πεξηζζφηεξν 

θαη λα ζνπ δψζεη ην έλαπζκα θαη ζπ λα ζθαιίδεζαη αθφκα παξαπάλσ, πην 

νξγαλσκέλα» 

 

 πγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα / καζήκαηα ηνπ Α.Π 

Ζ πεξηγξαθή ηεο επηκφξθσζεο κε φξνπο γεληθνχο αδπλαηεί λα πξνζδηνξίζεη ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ηε ζπκβνιή ηεο ζε ζεκαληηθά δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο 

εθπαηδεπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Γηα ην ιφγν απηφ δεηήζεθε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

λα θαηνλνκάζνπλ ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηα νπνία  

ε επηκφξθσζε ζα ήηαλ πεξηζζφηεξν ρξήζηκε ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη 

γεληθφηεξα. πσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ, νη πεξηζζφηεξνη 

εθπαηδεπηηθνί θαη ησλ δχν πεξηνρψλ ζπκθσλνχλ πσο ε Γιψζζα θαη ηα Μαζεκαηηθά 

είλαη ηα δχν καζήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ ηηο κεγαιχηεξεο αλάγθεο γηα επηκφξθσζε 

ελψ ακέζσο κεηά ε Φπζηθή αλαθέξεηαη σο κάζεκα κε πςειέο απαηηήζεηο θαη 

επνκέλσο αλάγθε γηα επηκφξθσζε. Αθφκα, ειάρηζηεο ήηαλ νη αλαθνξέο ζην κάζεκα 

ηεο Ηζηνξίαο ελψ κηα εθπαηδεπηηθφο δελ θαηνλφκαζε θάπνην κάζεκα θαζψο 

ππνζηήξημε πσο αηζζάλεηαη επαξθήο, ρσξίο σζηφζν λα απνθιείεη ηελ χπαξμε 

πεξηζσξίσλ βειηίσζεο κέζσ ηεο επηκφξθσζεο. 

Σν γεγνλφο φηη ε Γιψζζα θαη ηα Μαζεκαηηθά είλαη ηα δχν καζήκαηα ζηα νπνία 

αθηεξψλεηαη ν πεξηζζφηεξνο δηδαθηηθφο ρξφλνο θαη ηα νπνία δηδάζθνληαη ζε 

κεγαιχηεξν εχξνο ηάμεσλ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηα παξαπάλσ απνηειέζκαηα. 

Δθηφο απηψλ φκσο θαη ν βαζκφο δπζθνιίαο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

καζεκάησλ ίζσο έπαημε ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ απνηειέζκαηνο απηνχ. πσο 

αλαθέξεη έλαο εθπαηδεπηηθφο ζρεηηθά κε ην κάζεκα ησλ καζεκαηηθψλ: 

«κε θάπνηεο εξσηήζεηο ησλ παηδηψλ δπζθνιεπφκαζηε, γηαηί πνιιέο θνξέο ηα 

καζεκαηηθά είλαη κηα έλλνηα αθεξεκέλε θαη δε κπνξνχλ λα ηελ θαηαιάβνπλ ηα παηδηά 

θαη δπζθνιεπφκαζηε λα ηε κεηαδψζνπκε λα ηελ θαηαιάβνπλ» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο). 

Αλαθνξάο ρξήδεη επίζεο ην γεγνλφο φηη δχν εθπαηδεπηηθνί ηεο αζηηθήο πεξηνρήο  

αηηηνινγψληαο ηελ άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε ηηο πςειέο αλάγθεο επηκφξθσζεο ζην 

κάζεκα ηεο Γιψζζαο, εζηίαζαλ ζηε ζχλδεζή ηνπ κε ηνλ πνιηηηζκηθφ θαη γισζζηθφ 

πινπξαιηζκφ. πγθεθξηκέλα, έλαο εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε πσο: «Ζ γιψζζα είλαη 

επίζεο απαξαίηεην γηαηί είλαη θνξέαο έθθξαζεο θαη πνιηηηζκνχ…» ελψ έλαο άιινο 

επηζεκαίλνληαο ηνλ πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα ησλ ζχγρξνλσλ ηάμεσλ, αλέθεξε 

ραξαθηεξηζηηθά: 

«Πηζηεχσ ζηε Γιψζζα γηαηί βιέπνπκε πιένλ νη ηάμεηο καο λα είλαη ηφζν ζχλζεηεο φζνλ 

αθνξά ηηο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο θαηάγνληαη ηα παηδηά νπφηε είλαη θαη ην κάζεκα πνπ 

θπξίσο δπζθνιεχνληαη… Πηζηεχσ πξέπεη λα γίλεηαη νπσζδήπνηε». 

πσο γίλεηαη εκθαλέο, νη εθπαηδεπηηθνί έρνληαο επίγλσζε ηνπ ζχγρξνλνπ ζρνιηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ε ζπλχπαξμε θαη αιιειεπίδξαζε καζεηψλ κε δηαθνξεηηθφ 

εζλνπνιηηηζκηθφ ππφβαζξν απνηειεί γεγνλφο, αλαγλσξίδνπλ ηελ αμία ηεο 
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δηαπνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο, θάλνληαο αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα 

καζήκαηα φπσο ε Γιψζζα φπνπ ζεσξνχλ πσο εμαηηίαο ηεο θχζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

νη απαηηήζεηο θαη νη δπζθνιίεο ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο, είλαη 

απμεκέλεο. 

 

 Πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε  

Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί ππνζηήξημαλ πσο ε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε, είλαη 

απαξαίηεηε θαη ρξήζηκε γηα ηνπο ίδηνπο θαζψο είλαη ζέκαηα ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ 

ηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη εθπαίδεπζε. Μάιηζηα, θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί 

ππνγξάκκηζαλ ηελ απμεκέλε αλάγθε πνπ δεκηνπξγείηαη γηα επηκφξθσζε ζηα ζέκαηα 

απηά εμαηηίαο ησλ πξφζθαησλ εμειίμεσλ ζηελ πξνζθπγηθή θαη κεηαλαζηεπηηθή θξίζε 

ηεο Δπξψπεο, φπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ αθήγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ: 

«Πξνθαλψο λαη γηαηί έρνπκε ζέκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά. Ήδε έρνπλ 

πεξάζεη ζην πεηζί καο θαη ζα ζην πσ έηζη αλνηρηά …ηα ζρνιεία καο κεηά ηελ ηειεπηαία 

νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Διιάδα είρακε αιινδαπνχο καζεηέο, νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο 

νη νπνίνη καο πιαηζίσλαλ θαη είρακε έλα αξηζκφ καζεηψλ, ηψξα έρεη πέζεη ην δπλακηθφ  

φισλ ησλ ζρνιείσλ γηαηί δε κπνξνχλ λα βξνπλ δνπιεία θαη επέζηξεςαλ ζηελ παηξίδα 

ηνπο αιιά είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα θαη πξέπεη λα ηελ αληηκεησπίζνπκε φηη ζα έρνπκε 

ηέηνηα παηδηά θαη ζα έρνπκε ζπλερψο φπσο θαη ήδε λα δεκηνπξγνχληαη ζέκαηα κε άιιεο 

θνηλσληθέο νκάδεο απφ πξία απφ νπνπδήπνηε αιινχ πνπ κπνξεί αλ κείλνπλ θαη 

θάπνηνη κφληκα ζηελ Διιάδα. Δίλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπίζνπκε» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο). 

Παξνκνίσο, έλαο άιινο άληξαο εθπαηδεπηηθφο ππνζηήξημε πσο ην ζέκα απηφ είλαη 

επίθαηξν θαη πσο ζα ζπλερίζεη λα απαζρνιεί ηελ εθπαίδεπζε θαη ζην κέιινλ:   

«Ναη γηαηί εθεί πάεη ην πξάκα. ηα πνιππνιηηηζκηθά ζρνιεία. Ήδε έρεη μεθηλήζεη θαη 

λνκίδσ ζην κέιινλ ζα πάεη αθφκε πεξηζζφηεξν…» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο). 

Χζηφζν, ππήξμε θαη κηα κηθξή κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ πνπ ελψ αλαγλψξηζε ηελ αμία 

κηαο ηέηνηαο επηκφξθσζεο, ππνζηήξημε πσο ν βαζκφο ρξεζηκφηεηάο ηεο εμαξηάηαη 

απφ ην πιαίζην δηδαζθαιίαο. Υαξαθηεξηζηηθά, κηα γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε: 

«Απηφ πάιη έρεη λα θάλεη κε ην πιαίζην ζην νπνίν δηδάζθεηο. Αλ έρεηο δειαδή έλα 

ζρνιείν ζην νπνίν ππάξρνπλε παηδηά ηα νπνία έξρνληαη απφ μέλεο ρψξεο. Παηδηά 

κεηαλαζηψλ θηι. Δθεί είλαη πνιχ πην ρξήζηκε ζηα ζρνιεία ζηα νπνία ζπλήζσο εγψ 

εξγάδνκαη  δελ είλαη κεγάιν ην πνζνζηφ. Οπσζδήπνηε δε βιάπηεη θαη νπσζδήπνηε είλαη 

ρξήζηκν αιιά δελ είλαη θαη ηφζν κεγάιν ην πνζνζηφ ψζηε λα ζεσξείηαη θαη απαξαίηεην 

ε ελ πάζε πεξηπηψζεη επηηαθηηθή αλάγθε» (Γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο). 
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 Γηαρείξηζε ζρνιηθήο ηάμεο 

Ζ αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ζρνιηθήο ηάμεο ππνζηεξίρζεθε 

απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Αλαιπηηθφηεξα, αλαθέξζεθαλ επηκέξνπο 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηεο ηάμεο φπσο:   

 

Φπρνινγηθή-πλαηζζεκαηηθή δηαρείξηζε καζεηψλ 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πην θάησ αθεγήζεηο: 

«Κάηη πνπ λα επηθεληξψλεηαη ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηαρείξηζε ησλ καζεηψλ. Γειαδή λα 

κπνξψ λα δηαρεηξηζηψ ζπλαηζζήκαηα ηνπο. Γηαηί κέζα ζηε ηάμε έρνπκε απφ ηνλ 

απφιπην ζπκφ ηνπ λα ηα ζπάζεη φια κέρξη ην λα ληψζεη φηη είλαη έλα ηίπνηα θαη φινη ηνλ 

αγλννχλ, ή είλαη ελαληίνλ ηνπ. Έρνπκε κηα ηεξάζηηα γθάκα ζπλαηζζεκάησλ νπφηε δελ 

κπνξείο λα παηάο έλα θνπκπί θαη λα είζαη ηθαλφο λα ηα δηαρεηξηζηείο φια απηά. Γηαηί 

εκπιεθφκαζηε θαη κείο ζπλαηζζεκαηηθά ζε απηή ηε θαηάζηαζε, πξάγκα ην νπνίν δε 

πξέπεη  γηα λα κπνξείο λα δηαρεηξηζηείο κηα θαηάζηαζε, εζχ ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

κείλεηο ακέηνρνο ζπλαηζζεκαηηθά» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο). 

«Ναη λνκίδσ φηη ην δπζθνιφηεξν θνκκάηη ζηε ηάμε είλαη ε δηαρείξηζε ησλ παηδηψλ. 

Γηαηί ην θαζέλα είλαη δηαθνξεηηθφ έξρεηαη κε δηθή ηνπ ςπρνινγία εδψ έρνπλ 

πξνβιήκαηα ηζαθσκνχο απηά είλαη ηα πξνβιήκαηα, απηά πσο ιχλνπκε πέξα απφ ην 

δηδαθηηθφ θνκκάηη αο πνχκε» (Γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο). 

 

πκβνπιεπηηθή 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή επίζεο αλαδείρζεθε σο έλα ζέκα ην νπνίν ζα ήηαλ ρξήζηκν γηα 

επηκφξθσζε θαζψο ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνζηήξημε πσο απνηειεί 

θνκκάηη ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε απφ έλαλ 

εθπαηδεπηηθφ: 

«Σν ζρνιείν δελ είλαη θιεηζηφ κφλν ζηε κάζεζε θαη ζηε δηδαζθαιία. Έλα ζρνιείν 

πξέπεη λα είλαη αλνηρηφ θαη ζηελ θνηλσλία. Ζ ζπκβνπιεπηηθή έρεη λα θάλεη θαη κε ηνπο 

γνλείο θαη ηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ έμσ απφ ην ζρνιείν» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο). 

 

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο – Δηδηθή Αγσγή 

Δπίζεο, σο επηζπκεηά ζέκαηα επηκφξθσζεο αλαθέξζεθαλ νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο 

θαη ε εηδηθή αγσγή. Σα ζέκαηα απηά ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα ηα νπνία απνηεινχλ 

κέξνο ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηα νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη 

πεξηζζφηεξε πιεξνθφξεζε. 

«Σψξα ζα ζνπ έιεγα ηελ πεξίπησζε αληηκεηψπηζεο ελφο καζεηή ν νπνίνο λαη κελ είλαη 

γηα εληζρπηηθή δηδαζθαιία κε θάπνηα καζεζηαθή δπζθνιία αιιά δελ είλαη γηα ηκήκα 

έληαμεο. Οπφηε είζαη αλαγθαζκέλνο λα ηνλ έρεηο εληαγκέλν κέζα ζε κηα ηάμε θαη πξέπεη 

λα ην δηαρεηξηζηείο λα κπνξείο λα αληαπνθξηζείο ζηηο απαηηήζεηο απηνχ ηνπ παηδηνχ. 

Καη λνκίδσ θαθά ηα ςέκαηα ε δνπιεηά ελφο εθπαηδεπηηθνχ δε θαίλεηαη κφλν ζηνπο 
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θαινχο καζεηέο θαίλεηαη θαη ζε απηνχο. Άξα ινηπφλ πξέπεη λα γλσξίδνπκε πξάγκαηα 

πνπ έρνπλ ζρέζε ιίγν πην θνληά ζηελ εηδηθή αγσγή, γηαηί θαη νη δάζθαινη ηεο εηδηθήο 

αγσγήο έρνπλ εθιείςεη απφ ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο θαη έρνπκε ζέκα ζε απηφ, ππάξρεη ν 

πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ καζεηψλ γηα λα δεκηνπξγεζνχλ ηκήκαηα έληαμεο νπφηε 

έρνπκε αξθεηνχο καζεηέο κα καζεζηαθέο δπζθνιίεο κέζα ζηηο ηάμεηο καο θαη λνκίδσ φηη 

είλαη έλα ζέκα γηα επηκφξθσζε» (Άλδξαο εθπαηδεπηηθφο). 

 

 Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο  

Δληφο ζρνιείνπ 

Ζ αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο πάλσ ζε ζέκαηα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, 

ππνζηεξίρζεθε απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλέθεξε έλαο εθπαηδεπηηθφο: 

«[είλαη]Απαξαίηεηα ρξήζηκε… ην ζρνιείν είλαη έλαο νξγαληζκφο ν νπνίνο γηα λα 

δνπιέςεη ζσζηά πξέπεη φια ηα κέιε φια ηα φξγαλα πνπ ην απνηεινχλ λα ζπλεξγάδνληαη 

αξκνληθά θαη λα ππάξρεη θαη φρη κφλν ζπλεξγαζία αιιά θαη αξκνλία… γηαηί ζαλ 

κνλάδα πξέπεη λα δίλεηο κηα εληαία εηθφλα πξνο ηα έμσ. Άξα ινηπφλ, ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ παίδεη πνιχ ζπνπδαίν ξφιν θαη νη ζρέζεηο πνπ ππάξρνπλ κέζα ζε απηφ είλαη 

ζεκαληηθέο» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο) 

Σν εχξνο ησλ δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ πνπ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα ζπκπεξηιάβεη κηα 

ηέηνηα επηκφξθσζε απέδσζε κε ηελ απάληεζή ηνπ έλαο εθπαηδεπηηθφο, ν νπνίνο 

ππνζηήξημε πσο κηα ηέηνηα επηκφξθσζε ζα ήηαλ ρξήζηκε «Πάληα… γηαηί νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο παίδνπλε παληνχ είηε κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ είηε κεηαμχ ησλ 

καζεηψλ είηε κεηαμχ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ησλ καζεηψλ».  

 

Δθηφο ζρνιείνπ 

ην ίδην χθνο κε ηελ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

θηλείηαη θαη ε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ θαη γνλέσλ αιιά θαη ησλ ινηπψλ νκάδσλ 

αλαθνξάο. 

«Σν ζρνιείν δελ είλαη θιεηζηφο νξγαληζκφο είλαη αλνηρηφο ζηελ θνηλσλία… εξρφκαζηε 

ζε επαθή κε ηνπο γνλείο εξρφκαζηε ζε επαθή κε ηελ επξχηεξε θνηλσλία» (Γπλαίθα 

εθπαηδεπηηθφο). 

Χζηφζν, ππήξμε θαη κηα κηθξή νκάδα εθπαηδεπηηθψλ ε νπνία  δελ ππνζηήξημε ηελ 

άπνςε ηεο πιεηνςεθίαο παξνπζηάδνληαο ηελ αηηηνινγία πσο ην ζέκα απηφ έρεη λα 

θάλεη κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαζελφο θαη ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζε θάζε 

ζρνιηθή κνλάδα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο πάλσ ζε απηφ 

ηδηαίηεξα ππνθεηκεληθή ππφζεζε. Σν εχξεκα απηφ ίζσο νθείιεηαη ζηηο ζεηηθέο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο 

γεγνλφο πνπ ηνπο θάλεη λα κε ζεσξνχλ ηελ επηκφξθσζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή 
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αλαγθαία. Χζηφζν, ε εξκελεία πνπ επηρεηξήζεθε λα δνζεί ρξήδεη πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζεο. 

 

 Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη επίζεο ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ε 

επηκφξθσζε πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα θαζψο φπσο 

θάλεθε ππάξρεη πνιχ κηθξή ελεκέξσζε πάλσ ζ’ απηά, ελψ ειάρηζηνη ήηαλ απηνί πνπ 

είραλ θάπνηα εκπεηξία.  

«Απαηηνχληαη πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα απηά. Πξψηα απ φια άξηζηε μέλε γιψζζα απφ 

αξθεηνχο ζπλαδέιθνπο θαη φρη κφλν απφ ηελ θαζεγήηξηα/ηε ησλ αγγιηθψλ. Καη κηα 

ελεκέξσζε γεληθά πεξί απηψλ θαη απαξαίηεηε ζηήξημε απφ ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν θαη 

απφ ηε δηεχζπλζε» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο). 

Ζ ρξεζηκφηεηα κηα ηέηνηαο επηκφξθσζεο εληνπίδεηαη, ζχκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, ζην 

γεγνλφο φηη ζπλδέεηαη κε ηνλ πνιηηηζκηθφ πινπξαιηζκφ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε 

ζχγρξνλε θνηλσλία θαη ηελ αλάγθε πνπ πξνθχπηεη γηα γλσξηκία θαη αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ ιαψλ. 

«Ννκίδσ πσο λαη… έρεη αλνίμεη πιένλ ν νξίδνληαο. Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα  είλαη έλα 

ζέκα ην νπνίν αληηκεησπίδνπκε πιένλ θαζεκεξηλά θαη είλαη πνιχ θαιφ κέζα ζηα 

πιαίζηα απηά λα γλσξίζνπκε ν έλαο ηνλ άιιν θαιχηεξα λνκίδσ» (Άληξαο 

εθπαηδεπηηθφο). 

Χζηφζν, ππήξμαλ θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ είραλ αληίζεηε άπνςε θαη νη νπνίνη είηε 

έδεημαλ έιιεηςε ελδηαθέξνληνο γηα επηκφξθσζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ρσξίο 

θάπνηα ζπγθεθξηκέλε αηηηνινγία, είηε ππνζηήξημαλ πσο ην ελ ιφγσ ζέκα δελ απαηηεί 

ζπγθεθξηκέλεο γλψζεηο πέξα απφ ηε μέλε γιψζζα. Ζ ζπγθεθξηκέλε αληίιεςε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη, εθηφο απφ κηα πεξίπησζε, φινη 

γλψξηδαλ θάπνηα μέλε γιψζζα κπνξεί λα δψζεη κηα εξκελεία ζην εχξεκα απηφ. 

 

 Γηνίθεζε ζρνιηθήο κνλάδαο – Γηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο θαη δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ δελ ππήξμε νκνθσλία 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. πγθεθξηκέλα, ππήξμαλ απηνί πνπ ππνζηήξημαλ ζεξκά 

πσο ηε δηνίθεζε κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο κπνξεί ελ δπλάκεη λα αλαιάβεη θάζε 

εθπαηδεπηηθφο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα ήηαλ ρξήζηκε κηα επηκφξθσζε γχξσ απφ ην ζέκα 

απηφ. Υαξαθηεξηζηηθά έλαο εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε:  

«Πάξα πνιχ. Γηαηί φινη ζα πεξάζνπκε θάπνηε απφ απηή ηε ζέζε ή έρνπκε πεξάζεη ζαλ 

πξντζηάκελνη κηθξφηεξσλ ζρνιείσλ ζηα πξψηα ρξφληα θαη εθεί ππάξρεη κηα έιιεηςε 

κεγάιε» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο) 

Χζηφζν, ππήξμαλ θαη εθείλνη πνπ ππνζηήξημαλ πσο απηφ είλαη έλα ζέκα ην νπνίν δελ 

ζρεηίδεηαη άκεζα ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ νη ίδηνη αλαιακβάλνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. 
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Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε: 

«Απηά είλαη πεξηζζφηεξν ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο δηεπζπληηθήο ζέζεο θαη θαζεθφλησλ. 

Όρη ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ κπαίλεη κέζα ζηε ηάμε» (Γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο). 

πσο έρεη πξναλαθεξζεί, νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ πξνυπεξεζία ίζε ή 

κεγαιχηεξε ησλ δεθαπέληε εηψλ κε αξθεηνχο κάιηζηα λα πιεζηάδνπλ ή θαη λα 

μεπεξλνχλ ηελ εηθνζαεηία. ην γεγνλφο απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ε άπνςή ηνπο ζρεηηθά 

κε ηε ρξεζηκφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή, θαζψο βξίζθνληαη 

ζε κηα επαγγεικαηηθή σξηκφηεηα θαη ζ’ έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην ζηελ θαξηέξα ηνπο, 

απφ ην νπνίν κπνξεί ελδερνκέλσο λα κεηαβνχλ ζηελ αλάιεςε θάπνηαο δηνηθεηηθήο 

ζέζεο. Απφ ηελ άιιε, ε αληίζεηε άπνςε ίζσο λα νθείιεηαη ζηε κηθξφηεξε 

πξνυπεξεζία κεξηθψλ αιιά θαη ζηελ έιιεηςε άκεζεο ζχλδεζεο ησλ ζεκάησλ 

δηνίθεζεο κε ηα θαζήθνληα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Αθφκα, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ην γεγνλφο φηη απ’ 

φζνπο ηάρζεθαλ ππέξ ηεο ρξεζηκφηεηάο ηεο σο έλα ζέκα επηκφξθσζεο κφλν κία ήηαλ 

γπλαίθα ελψ φινη νη ππφινηπνη αλήθαλ ζην αληίζεην θχιν. Σν γεγνλφο απηφ, ζα 

κπνξνχζε λα εξκελεπζεί σο απνπζία γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο εθ κέξνπο ησλ 

γπλαηθψλ γηα θάιπςε δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ, ην νπνίν κπνξεί επίζεο λα νθείιεηαη ζηε 

κηθξφηεξε πξνυπεξεζία πνπ είραλ νη γπλαίθεο ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλδξεο θαη 

ζπλεπψο ζηελ έιιεηςε εκπεηξίαο γηα ηελ αλάιεςε ηέηνησλ ζέζεσλ. 

Απφ ηα παξαπάλσ επξήκαηα γίλεηαη εκθαλέο φηη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε 

επηκφξθσζε ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη ηε 

δηδαθηηθή, κε ηνπο δηάθνξνπο ξφινπο πνπ αλαιακβάλνπλ ζην ζρνιείν θαζψο επίζεο 

θαη κε ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, ζεσξείηαη ρξήζηκε θαη επηζπκεηή. 

πγθεθξηκέλα, ην ζχλνιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκθσλεί πσο ε επηκφξθσζε ζηηο 

ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο απνηεινχλ ζέκαηα 

επηκφξθσζεο ηα νπνία είλαη ρξήζηκα γηα ηνπο ίδηνπο. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ επίζεο ζπκθσλεί αλαθνξηθά κε ηε ρξεζηκφηεηα επηκφξθσζεο ζηε  

δηδαθηηθή ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ φπσο ε Γιψζζα, ηα 

Μαζεκαηηθά θαη ε Φπζηθή θαη ζε ζέκαηα δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο,  

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ  θαη  δηαρείξηζεο ζρνιηθήο ηάμεο, κε ηα νπνία βξίζθνληαη 

θαζεκεξηλά αληηκέησπνη. Σέινο, παξά ην γεγνλφο φηη δε ζπγθέληξσζαλ ηε ζχκθσλε 

γλψκε ηεο πιεηνςεθίαο, ρξήζηκα ζέκαηα επηκφξθσζεο ζεσξήζεθαλ ηα Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα θαη  ε δηνίθεζε ζρνιηθήο κνλάδαο – δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ. Ζ έιιεηςε ζχλδεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζεκάησλ κε ηα βαζηθά θαζήθνληα 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ε αλεπαξθήο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα, ίζσο δηθαηνινγνχλ ην γεγνλφο φηη ηα ζέκαηα απηά δελ 

ππνζηεξίρζεθαλ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
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Τπνθαηεγνξία 4.2: Δπηζπκεηή δηάξθεηα επηκφξθσζεο  

Αλαθνξηθά κε ηελ επηζπκεηή δηάξθεηα επηκφξθσζεο, ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππνζηήξημε πσο επηζπκεί ε επηκφξθσζε λα είλαη καθξάο δηάξθεηαο 

δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεί θαλείο λα εκβαζχλεη πεξηζζφηεξν ζε έλα ζέκα.  

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη παξαθάησ αθεγήζεηο: 

«πηζηεχσ φηη πξέπεη λα αθηεξψζεηο πνιχ ρξφλν γηαηί ην ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ίζσο θαη νη γλψζεηο πνπ ζα πάξεηο δε ζα είλαη αξθεηέο, ζα είλαη επηθαλεηαθέο» 

(Γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο). 

«Μεγάιεο γηα λα βγεη δνπιεηά. Σν λα πάσ λα θάηζσ ηξείο ψξεο ζε κηα ζέζε θαη λα 

αθνχζσ πξάγκαηα  εληάμεη ην ρσ θάλεη. Γελ ην θάλσ πιένλ» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο). 

Μάιηζηα έλαο εθπαηδεπηηθφο εθηφο απφ ηε δηάξθεηα αλαθέξζεθε θαη ζηε ρξνληθή 

ζηηγκή δηεμαγσγήο ηεο επηκφξθσζεο ππνζηεξίδνληαο ηελ πινπνίεζή ηεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ αιιά θαη κεηά απφ απηφ, κε απαιιαγή απφ ηα 

εθπαηδεπηηθά θαζήθνληα. Υαξαθηεξηζηηθά αλέθεξε: 

«Μεγάιεο θαη νπζηαζηηθήο… λα παο εθεί λα θάλεηο ην ζεκηλάξην ζνπ λα μεθνπξάδεζαη 

ην κεζεκέξη, ην απφγεπκα λα ζπλερίδεηο λα κελ παο κεηά ην ζρνιείν πνπ είζαη 

δαιηζκέλνο, δελ κπνξείο λα παξαθνινπζήζεηο δελ έρεηο ηελ ίδηα θξηηηθή ηθαλφηεηα, λα 

αθνκνηψζεηο απηά… φηαλ μππλήζεηο ην πξσί θαη ζα είζαη μεθάζαξνο ζην κπαιφ απφ φηη 

λα είζαη θνξηηζκέλνο απφ ην πξφγξακκα ηεο εκέξαο» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο). 

Χζηφζν, ππήξμε θαη κηα κηθξή κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζα επέιεγαλ κηα 

επηκφξθσζε κηθξήο δηάξθεηαο ε νπνία φκσο ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε θαη 

επηθεληξσκέλε ζε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηνινγία. Μηα γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε 

ραξαθηεξηζηηθά: «Μηθξήο δηάξθεηαο κε ζηνρεπκέλα ζέκαηα». 

Σν γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί έδεημαλ πξνηίκεζε ζε επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα κεγάιεο δηάξθεηαο θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηελ πεπνίζεζή ηνπο φηη 

ηέηνηα πξνγξάκκαηα πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζην αληηθείκελν ην νπνίν 

πξαγκαηεχνληαη. Δπίζεο, ην εχξεκα απηφ ίζσο ζπλδέεηαη θαη κε ηελ πξνηίκεζε ησλ 

πεξηζζνηέξσλ γηα ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ ίδησλ ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κε 

ηελ αμηνπνίεζε βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γεγνλφο πνπ απαηηεί ηελ χπαξμε 

επειημίαο ρξφλνπ.  

Αληηζέησο, ε ππνζηήξημε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ κηθξήο δηάξθεηαο απφ 

κηα κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηνλ πεξηνξηζκέλν πξνζσπηθφ ηνπο 

ρξφλν θαζψο θαη ζηελ πεπνίζεζε ησλ ίδησλ, φηη ηα πξνγξάκκαηα κηθξήο δηάξθεηαο 

δελ παξεθθιίλνπλ απφ ηελ αξρηθή ηνπο ζηνρνζεζία αθξηβψο εμαηηίαο ηνπ κηθξνχ 

ρξνληθνχ πεξηζσξίνπ πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο γηα λα πξνζεγγίζνπλ ην εθάζηνηε 

αληηθείκελν. 
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Τπνθαηεγνξία 4.3: Δπηζπκεηή κνξθή επηκφξθσζεο 

ζνλ αθνξά ηελ επηζπκεηή κνξθή ηεο επηκφξθσζεο ε πιεηνλφηεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ππνζηήξημε πσο επηζπκεί ε επηκφξθσζε λα είλαη δηα δψζεο δηφηη 

ππάξρεη κεγαιχηεξε ακεζφηεηα ελψ έκθαζε δφζεθε θαη ζην βησκαηηθφ ραξαθηήξα 

ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ. Δλδεηθηηθέο ησλ πην πάλσ απνηεινχλ νη παξαθάησ 

αθεγήζεηο: 

«Θα επέιεγα αλάινγα κε ην ζέκα. Πξνηηκψ κεγάιεο δηάξθεηαο, εκβαζχλεη θαλείο 

πεξηζζφηεξν… φρη ηφζν απφ απφζηαζε, απηή βέβαηα ιχλεη άιια πξνβιήκαηα 

ρηιηνκεηξηθά ππάξρεη φκσο  θαη κηα ςπρνινγηθή απφζηαζε ε.. θαη ζα πξνηηκνχζα πάληα 

λα ήηαλ θάηη βησκαηηθφ» (Γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο). 

 «εγψ είκαη ππνζηεξηθηήο ηνπ λα ηα δεηο ηα πξάγκαηα φληαο παξψλ άξα ην δηα δψζεο 

γηα κέλα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο). 

Διάρηζηνη ήηαλ απηνί απφ ηνπο νπνίνπο ππήξμε αλαθνξά ζηελ εμ απνζηάζεσο 

επηκφξθσζε ε νπνία πξνηηκήζεθε ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ αιιά θαη ζην κηθηφ 

κνληέιν επηκφξθσζεο ην νπνίν φπσο ππνζηεξίρζεθε εθηφο απφ ηελ ακεζφηεηα 

πξνζθέξεη θαη κεγαιχηεξε επειημία. 

«εμ απνζηάζεσο γηαηί ππάξρεη θαη κηα νηθνγέλεηα απφ πίζσ… δελ ππάξρεη ρξφλνο λα 

κεηαθηλεζείο λα είζαη άκεζα ζην παλεπηζηήκην ή ζηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα θάλεηο» 
(Γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο). 

«Καη κεγάιεο δηάξθεηαο απιά λα ήηαλ ζε επίπεδν απφζηαζεο φρη κεγάιν γηα λα κπνξψ 

λα κεηαβαίλσ θαη λα επηζηξέθσ… εληάμεη θαη απφ απφζηαζε κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ 

θάπνηα θελά θάπνηεο εκέξεο αιιά λα κελ είλαη φια απφ απφζηαζε... Κάπνηα κηθηή 

κνξθή» (Άληξαο εθπαηδεπηηθφο). 

Σν  φηη ε δηα δψζεο επηκφξθσζε ζπγθέληξσζε ηελ πξνηίκεζε ηεο πιεηνςεθίαο ίζσο 

λα νθείιεηαη  ζηε κεγαιχηεξε εμνηθείσζε πνπ έρνπλ νη  εθπαηδεπηηθνί κε ηε κνξθή 

απηή, θαζψο φπσο πξναλαθέξζεθε νη πεξηζζφηεξνη είλαη ειηθηαθά ψξηκνη. Δπίζεο ην 

απνηέιεζκα απηφ ίζσο δηακνξθψζεθε θαη εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη κηα κεξίδα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ βξίζθεηαη, φζνλ αθνξά ηηο θάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο , ζε απηή ηνπ ζπληεξεηηζκνχ, φπνπ νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα είλαη 

επηθπιαθηηθνί ζηηο θαηλνηνκίεο θαη θαη’ επέθηαζε ζε κνξθέο επηκφξθσζεο πνπ 

αμηνπνηνχλ ζχγρξνλεο κεζφδνπο θαη ηερλνινγηθά κέζα φπσο απηή ηεο εμ 

απνζηάζεσο. 

 

Τπνθαηεγνξία 4.4: πλζήθεο πνπ επηηείλνπλ ηελ αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

επηκφξθσζε  

ε εξψηεζε πνπ ζηφρεπε ζηε δηεξεχλεζε χπαξμεο ζπλζεθψλ νη νπνίεο επηηείλνπλ ηελ 

αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί 

αλαθέξζεθαλ ζηηο εθπαηδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ  αιιαγή ησλ 

ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ε νπνία δεκηνχξγεζε πξφζζεηεο αλάγθεο επηκφξθσζεο γηα 

ηνπο ίδηνπο. 
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«…φηαλ άιιαμαλ ηα βηβιία καο θάλαλε θάπνηα επηκφξθσζε… βέβαηα… ήηαλ θάηη 

θαηλνχξγην θαη ζέιακε λα δνχκε πσο ζα δνπιέςνπκε κε ηα θαηλνχξγηα βηβιία» 

(Γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο). 

Χζηφζν, ππήξμαλ θαη αλαθνξέο ζε θάπνηα γεγνλφηα ηα νπνία ζπκβαίλνπλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή δσή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη ηα νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγνχλ λέεο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο φπσο ν ρξφλνο δηνξηζκνχ, νη κεηαζέζεηο, νη απνζπάζεηο, νη 

κεηαθηλήζεηο ζε άιια ζρνιεία ή ε αιιαγή επαγγεικαηηθήο ζέζεο φπσο ε πξναγσγή ή 

ε αλάιεςε πξφζζεησλ θαζεθφλησλ. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, νη δηάθνξεο θάζεηο ηεο επαγγεικαηηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, νη απαηηήζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ θάπνηεο 

κεηαξξπζκίζεηο θαζψο επίζεο θαη ε αλάιεςε θαηλνχξγησλ ξφισλ θαη θαζεθφλησλ, 

επηηείλνπλ ηελ αλάγθε ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε. 

 

Τπνθαηεγνξία 4.5: Πξνζσπηθέο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο επηκφξθσζεο 

Ζ δηεξεχλεζε πηζαλψλ πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηε βειηίσζε ηεο επηκφξθσζεο 

απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, δηαηππψζεθαλ νη εμήο πξνηάζεηο: 

 Γηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ  

Ζ ζεκαζία ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κέζσ ηεο δηαηχπσζεο ηεο γλψκεο θαη 

ησλ αλαγθψλ ηνπ ζηε βειηίσζε ηεο επηκφξθσζεο, ηφζν ζε επίπεδν ζρεδηαζκνχ θαη 

νξγάλσζεο φζν θαη ζε επίπεδν πεξηερνκέλνπ, απνηέιεζε θνηλή πεπνίζεζε ησλ 

πεξηζζνηέξσλ εθπαηδεπηηθψλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε αθήγεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ν νπνίνο αλέθεξε: 

«Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη πνιχ κεγάιν ξφιν ζε απηφ αιιά δελ ξσηηέηαη δπζηπρψο. Ζ βάζε 

είλαη λα εθπνξεχνληαη νη επηκνξθσηηθέο αλάγθεο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Γελ κειεηάκε 

ην ζρνιείν ζην παλεπηζηήκην ζην νπνηνδήπνηε ζην Π.Η. ρσξίο λα ην γλσξίδνπκε θαη 

φηαλ εξρφκαζηε ζην ζρνιείν λα βιέπνπκε κηα άιιε πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ ην βιέπνπκε 

θαη κε ηνπο θνηηεηέο, ηνπο απφθνηηνπο ζε ζρνιεία πνπ πάλε νη θνηηεηέο θαη βξίζθνληαη  

έμσ απφ ηα λεξά ηνπο γηαηί άιια έρνπλ γλσξίζεη». 

Δλψ κηα γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο ζε παξφκνην χθνο αλέθεξε: «Ννκίδσ ν εθπαηδεπηηθφο 

ζα „πξεπε λα ιέεη πην πνιχ ηε γλψκε ηνπ γηαηί απηφο βηψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα» 

Αθφκα, φπσο πξνηάζεθε, ε δηεξεχλεζε απηή κπνξεί λα γίλεη θαη κέζσ παξαηήξεζεο 

δηδαζθαιίαο. πγθεθξηκέλα κηα γπλαίθα  εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε: 

«Πηζηεχσ πσο κφλν αλ  κπνπλ νη άλζξσπνη ζηα ζρνιεία θαη κηιψ απφ ηελ 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε λα μεθηλήζνπλ λα παξαηεξήζνπλ ηηο αλάγθεο ηηο απαηηήζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ είηε απηέο είλαη ζην επηκνξθσηηθφ θνκκάηη είηε είλαη ζην επνπηηθφ 

θνκκάηη… ηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη κειεηψληαο φια απηά ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, λα 

θαηαιήμνπλ ζε θάπνην θαιφ απνηέιεζκα. Γηαηί ζαο είπα θαη πξηλ φηη γίλεηαη απνθαζίδσ 

θαη δηαηάδσ δπζηπρψο δε ιεηηνπξγεί». 
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 πκκεηνρή ησλ ζπιιφγσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε αλνηρηφ δηάινγν γηα θαηαγξαθή 

αλαγθψλ 

Αλαγλσξίδνληαο ηε ζεκαζία ηεο θαηαγξαθήο ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε βειηίσζε ηεο επηκφξθσζεο, πξνηάζεθε επίζεο ε ζπκκεηνρή 

ησλ ζπιιφγσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο ρψξαο ζε αλνηρηφ δηάινγν γηα ηε δηεπθφιπλζε 

ηνπ ζθνπνχ απηνχ. Υαξαθηεξηζηηθά απφ έλαλ άλδξα εθπαηδεπηηθφ αλαθέξζεθε: 

«ε θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε έλαλ αλνηρηφ 

δηάινγν αο πνχκε πνπ ζα κπνξνχζε λα πεξάζεη απφ φινπο ηνπο ζπιιφγνπο 

εθπαηδεπηηθψλ ζηε ρψξα θαη κεηά λα θαηαιήμνπκε ζηα ζέκαηα ηα νπνία ζα κπνξνχζακε 

λα πξνζεγγίζνπκε»   

 

 Δλδνζρνιηθή επηκφξθσζε 

ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαθέξζεθε επίζεο ε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο ζηε βάζε ηεο απνθέληξσζεο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα δεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο 

ελδνζρνιηθήο επηκφξθσζεο ελψ ελεξγφ ξφιν ζα αλαιακβάλεη θαη ν ρνιηθφο 

χκβνπινο. Δλδεηθηηθέο είλαη νη παξαθάησ αθεγήζεηο: 

«λνκίδσ φηη ππάξρεη πάληα ε αλάγθε ηεο επηκφξθσζεο φπσο θαη λα ην θαλείο θαη αλ δε 

έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ηε πιεξψζνπκε ζα πξέπεη λα ηε ςάμνπκε θαη κέζα ζηηο 

ζρνιηθέο καο κνλάδεο» (Άλδξαο εθπαηδεπηηθφο). 

«κπνξνχκε λα βξνχκε ηξφπνπο λα θάλνπκε επηκνξθψζεηο αξθεί …θαη κέζα ζηε ζρνιηθή 

καο κνλάδα!» (Άλδξαο εθπαηδεπηηθφο). 

 

 χλδεζε ζεσξίαο - πξάμεο 

χκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ππάξρεη θνηλφ αίηεκα 

πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο επηκφξθσζεο ζε αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ 

ζηελ πξάμε, θαζψο φπσο ππνζηεξίρζεθε νη πεξηζζφηεξεο επηκνξθσηηθέο δξάζεηο 

πξαγκαηεχνληαη δεηήκαηα ζεσξεηηθήο θχζεσο. ηελ ίδηα βάζε, πξνηάζεθε θαη ε 

αλαδηακφξθσζε ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο κε ηξφπν ηέηνην πνπ λα επηηξέπεη 

ηελ ελζσκάησζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απνθηήζεθαλ απφ κηα 

επηκφξθσζε ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

 

 Αμηνπνίεζε αξρψλ κάζεζεο ελειίθσλ 

ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπγθαηαιέγεηαη επίζεο ε πινπνίεζε 

επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ζα πξνσζείηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

ησλ επηκνξθνχκελσλ, γεγνλφο πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο αξρέο κάζεζεο 

ελειίθσλ. 
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Μηα γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά: «λα κελ είκαζηε παζεηηθνί 

δέθηεο. 

Βέβαηα φπσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ζεκαληηθφ ξφιν ζε απηφ δηαδξακαηίδεη 

ν επηκνξθσηήο. χκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ε δηεμαγσγή ηεο επηκφξθσζεο 

πξέπεη λα γίλεηαη απφ θαηάιιεινπο επηκνξθσηέο πνπ ζα γλσξίδνπλ ηε ζρνιηθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ην πξνο επηκφξθσζε αληηθείκελν, αιιά θαη ζα αμηνπνηνχλ 

ζπκκεηνρηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο πνπ ζα εκπιέθνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε 

καζεζηαθή δηαδηθαζία, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ίδησλ. 

Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πην θάησ αθεγήζεηο:  

«Γελ είλαη λα πάσ αθξναηήο ζε έλα πξφγξακκα… λα πσ θαη εγψ ηε γλψκε κνπ… έλα 

ζεκηλάξην γίλεηαη θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο δε γίλεηαη κφλν απφ ηνλ επηκνξθσηή» 

(Άληξαο εθπαηδεπηηθφο).  

Έλαο άιινο άλδξαο εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε πσο ηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα 

πξέπεη λα πινπνηνχληαη απφ «άξηζηνπο γλψζηεο… κε εηζεγεηέο πνπ γλσξίδνπλ πνιχ ην 

αληηθείκελν», ελψ κηα γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο ππνζηήξημε πσο 

«νη δηνξγαλσηέο λα γλσξίδνπλ ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, ηε ζρνιηθή ηάμε θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ» (Γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο). 

 

 Υξφλνο πινπνίεζεο επηκφξθσζεο 

Αθφκε, αλαθνξά έγηλε ζην ρξφλν πνπ πινπνηνχληαη νη επηκνξθσηηθέο δξάζεηο. 

πγθεθξηκέλα, νη εθπαηδεπηηθνί αλαθέξζεθαλ ζηε δπζθνιία παξαθνινχζεζεο 

επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ πνπ πινπνηνχληαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ, 

θαζψο ηα εθπαηδεπηηθά ηνπο θαζήθνληα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο θαη νη 

πξνζσπηθέο θαη νηθνγελεηαθέο ηνπο ππνρξεψζεηο δεζκεχνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

ελέξγεηαο θαη ηνπ ρξφλνπ ηνπο. Σε δπζθνιία ηνπ γεγνλφηνο απηνχ ζα δηεπθφιπλε ε 

χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ. Μηα γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε: 

«αλ είλαη λα θάλσ έλα ζεκηλάξην λα κελ έξζσ κηα κέξα ζην ζρνιείν, λα λαη απφ ην 

πξσί κέρξη ην κεζεκέξη» 

 

 Υξεκαηνδφηεζε 

Σέινο, ζίρηεθε θαη ην ζέκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ. πσο  

ππνζηεξίρζεθε ε χπαξμε θνλδπιίσλ ζα ζπλέβαιιε φρη κφλν ζηε δηεμαγσγή 

πεξηζζφηεξσλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη ζηελ 

πνηνηηθή αλαβάζκηζή ηνπο. 

Μπνξεί θαλείο λα ζπλαγάγεη απφ ηα παξαπάλσ φηη γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο ε αλίρλεπζε ησλ επηκνξθσηηθψλ ηνπο αλαγθψλ θαη ε αμηνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ απηψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ 

δξάζεσλ, θαζψο επίζεο θαη ε ηζνξξνπία κεηαμχ ζεσξίαο θαη πξάμεο απνηεινχλ 

ζεκαληηθά δεηήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο 

επηκφξθσζεο. Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ θαη νη  θαηάιιεινη 
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θαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη επηκνξθσηέο, ελψ παξάιιεια κέξηκλα πξέπεη λα δίλεηαη 

θαη ζην ρξφλν πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο, ν νπνίνο πξέπεη επίζεο λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σέινο, φπσο επηζεκάλζεθε ε 

ρξεκαηνδφηεζε δηαδξακαηίδεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηεο 

επηκφξθσζεο θαη ζηε ζπρλφηεηα πινπνίεζήο ηεο, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηά 

παξάγνληα θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο. 

 

Καηηγορία 5: Η επίδραζη ηης οικονομικής κρίζης ζηην επιμόρθφζη  

Τπνθαηεγνξία 5.1: Όπαξμε λέσλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ιφγσ θξίζεο   

ε εξψηεζε πνπ ζηφρεπε ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά 

κε ην αλ έρνπλ πξνθχςεη λέεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο ζηε ρψξα, νη πεξηζζφηεξνη ππνζηήξημαλ πσο έρνπλ πξνθχςεη ηέηνηεο αλάγθεο 

θαζψο νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο είλαη εκθαλείο ζηελ θαζεκεξηλή ζρνιηθή δσή. 

«Θεσξψ πσο λαη είλαη θάηη θαηλνχξγην απηφ θαη πξέπεη λα ην δνχκε γηαηί θαθά ηα 

ςέκαηα ςπρνχιεο έρνπκε απέλαληη καο, παηδηά πνπ έρνπλ αλάγθεο θαη επεξεάδνληαη 

πάξα πνιχ απφ φιε απηή ηε θαηάζηαζε… ην δνχκε θαζεκεξηλά θαη κάιηζηα έξρνληαλ 

θάπνηνη θνξείο πνπ καο έιεγαλ παηδηά ζέινπκε λα ζηεξίμνπκε ηα παηδηά ηα νπνία ζα 

εληνπίζεηε φηη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαιχςνπλ έζησ θαη ην πξφγεπκα ηνπο πρ ε 

εθθιεζία θαη ιέγακε είλαη δπλαηφλ …θαη φκσο ήηαλε.» (Άλδξαο εθπαηδεπηηθφο). 

πγθεθξηκέλα, εζηίαζαλ ζηελ αλάγθε επηκφξθσζεο πάλσ ζηελ αλίρλεπζε θαη 

δηαρείξηζε ζπκπεξηθνξψλ καζεηψλ κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαζψο επίζεο θαη ζηε 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ησλ καζεηψλ απηψλ. χκθσλα κε ηνπο ίδηνπο, ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη  λα κπνξεί λα δηαθξίλεη ηε δεκηνπξγία ή επηδείλσζε κηαο 

ζπκπεξηθνξάο ε νπνία νθείιεηαη ζε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο, είηε απηνί είλαη 

άκεζνη φπσο νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, είηε έκκεζνη φπσο εληάζεηο ζην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε απφ 

κηα γπλαίθα εθπαηδεπηηθφ: 

«…εκθαλίδνληαη ζηελ θνηλσλία ή δηνγθψλνληαη πξνβιήκαηα πνπ ήδε ππήξραλ θαη 

πξέπεη λα είκαζηε ζε ζέζε λα ηα αληηιακβαλφκαζηε… θαηαξρήλ φηαλ ππάξρνπλ 

δπζθνιίεο ζε έλα παηδί ή ζε κία νηθνγέλεηα πξέπεη… λα κπνξνχκε λα ηα αληηιεθζνχκε 

λα έρνπκε απηή ηε δηαχγεηα αο ην πνχκε θαη λα κπνξνχκε λα ην ρεηξηζηνχκε κε 

επαηζζεζία θαη δηαθξηηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα». 

Δπίζεο, θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί ηφληζαλ φηη νη αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ ιφγσ θξίζεο 

είλαη θάηη γηα ην νπνίν έπξεπε λα είρε παξζεί κέξηκλα απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα 

ηεο θξίζεο. Μηα γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε ζρεηηθά: 

«Κνίηα θαιφ ζα ήηαλ λα γίλεη. Γηαηί δελ μέξακε πψο λα θεξζνχκε ζηα παηδηά. Καιφ ζα 

ήηαλ λα γίλεη απφ ηελ αξρή» 

Χζηφζν, ππήξμαλ θαη πεξηπηψζεηο εθπαηδεπηηθψλ θαη απφ ηηο δχν πεξηνρέο πνπ 

δηαθψλεζαλ κε ηα παξαπάλσ ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ. Αλαιπηηθφηεξα, 

απφ ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο επαξρίαο, ππήξμε κηα κεξίδα ησλ 
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ζπκκεηερφλησλ πνπ ππνζηήξημε πσο αλ θαη ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επηθέξεη αιιαγέο 

ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, απηέο δελ είλαη ζε ηέηνην βαζκφ πνπ λα νδεγνχλ ζηε 

δεκηνπξγία λέσλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ελψ ηα αίηηα 

απηνχ ηα απέδσζαλ αθξηβψο ζην γεγνλφο φηη ζηελ επαξρία ε νηθνλνκηθή θξίζε δελ 

είλαη αηζζεηή ζηνλ ίδην βαζκφ ζε ζρέζε κε ηελ πφιε. 

«Δδψ ηψξα ζηελ επαξρία δελ είλαη ηφζν έληνλν ην θαηλφκελν εηδηθά ζηηο αγξνηηθέο 

πεξηνρέο αιιά ζηηο κεγάιεο πφιεηο λνκίδσ λαη είλαη πην έληνλν θαη ζα έπξεπε» 

(Γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο) 

Δπίζεο, κηα κεξίδα απφ ηελ νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο αζηηθήο πεξηνρήο ε νπνία 

δελ ζπκκεξίζηεθε ηελ άπνςε ηεο πιεηνςεθίαο,  ππνζηήξημε πσο κηα επηκφξθσζε ζε 

ηέηνηα δεηήκαηα είηε δελ είλαη απαξαίηεηε θαζψο δελ πξνέθπςαλ λέεο επηκνξθσηηθέο 

αλάγθεο, είηε ζα έπξεπε λα πεξηνξηζηεί κφλν ζε πνιχ γεληθά ζέκαηα θαζψο θάζε 

πεξίπησζε είλαη μερσξηζηή θαη σο εθ ηνχηνπ ζα ήηαλ ακθίβνιε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα  ηεο. 

«Αιιά δελ λνκίδσ φηη ζα έδηλε θαη θάηη απηή ε επηκφξθσζε δειαδή λα έξζεη λα καο πεη 

θάπνηνο ηη; Δθείλε ηε πεξίπησζε ζε εθείλε ηελ πεξίπησζε εδψ ζα λαη ε θάζε 

πεξίπησζε δηαθνξεηηθή δελ κπνξείο λα θάλεηο ζεκηλάξην» (Άλδξαο εθπαηδεπηηθφο). 

πσο γίλεηαη εκθαλέο, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπκθσλεί κε ηελ άπνςε φηη 

ε νηθνλνκηθή θξίζε νδήγεζε ζε λέεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε 

ζέκαηα αλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο ζπκπεξηθνξψλ καζεηψλ κε νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα θαη ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο ησλ καζεηψλ απηψλ, ελψ ε δηαθνξεηηθή 

άπνςε πνπ δηαηππψζεθε απφ ηε κεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο,  ππνζηήξημε πσο νη 

ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο δελ είλαη νξαηέο ζηνλ ίδην βαζκφ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο θαη πσο 

θάζε πεξίπησζε έρεη ηε κνλαδηθφηεηά ηεο θαη πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη 

εμαηνκηθεπκέλα θαη φρη ζην πιαίζην ελφο επηκνξθσηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

 

Τπνθαηεγνξία 5.2: Ο βαζκφο πεξηνξηζκνχ ησλ επθαηξηψλ  επηκφξθσζεο απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε 

ε εξψηεζε πνπ ζηφρεπε ζηε δηεξεχλεζε ησλ απφςεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά 

κε ηνλ αλ νη επθαηξίεο επηκφξθσζεο έρνπλ πεξηνξηζηεί εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο, δελ ππήξμε πιήξεο νκνθσλία. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ  

ζπκθψλεζε πσο νη επθαηξίεο επηκφξθσζεο έρνπλ πεξηνξηζηεί ζεκαληηθά εμαηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, θάηη ην νπνίν θαίλεηαη πξψηνλ ζηε κηθξή ζπρλφηεηα πινπνίεζεο 

ησλ επηκνξθψζεσλ. πσο αλαθέξεη έλαο εθπαηδεπηηθφο: 

«δελ ηνπο δίλνπλ θνλδχιηα πιένλ λα θάλνπλ ζεκηλάξηα ή λα θάλνπλ ηα ζεκηλάξηα φπσο 

ζέινπλε» 

Καη δεχηεξνλ ζηελ αδπλακία ησλ ίδησλ λα παξαθνινπζήζνπλ επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα επί πιεξσκή. 

«Βεβαίσο. Ο άιινο ην ζθέθηεηαη πιένλ πάξα πνιχ ζνβαξά. Πέξα απφ ην ρξφλν δειαδή 

πνπ ζα ρξεηαζηεί  λα θαηαλαιψζεη θαη εθείλν ελλνείηαη φηη είζαη απνθαζηζκέλνο λα ηνλ 
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αθηεξψζεηο … αιιά ηψξα εδψ κηιάκε θαη γηα ην νηθνλνκηθφ ην νπνίν δπζθνιεχεη πάξα 

πνιχ» (Γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο). 

Χζηφζν, κηα κηθξή κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ππνζηήξημε ηελ αληίζεηε άπνςε. 

Υαξαθηεξηζηηθά κηα εθπαηδεπηηθφο αλέθεξε: 

«Πξνο ην παξφλ δελ βιέπσ θάηη ηέηνην. Ννκίδσ ζε απηφ ηνλ ηνκέα θξαηάεη αξθεηά 

θαιά ην πξάκα θαη γίλνληαη πξνζπάζεηεο. Οπφηε δε κπνξψ λα πσ φηη βιέπσ θάπνηα 

κεγάιε χθεζε ζε απηφλ ηνλ ηνκέα» (Γπλαίθα εθπαηδεπηηθφο). 

πκπεξαζκαηηθά, ζα ιέγακε πσο θνηλή πεπνίζεζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ είλαη φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε πεξηφξηζε άκεζα ή έκκεζα ηηο επθαηξίεο 

επηκφξθσζεο. Άκεζα κε ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζθεξφκελσλ επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη έκκεζα κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο νηθνλνκηθήο δπλαηφηεηαο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ λα παξαθνινπζήζνπλ θάπνην επηκνξθσηηθφ πξφγξακκα θαηφπηλ 

πιεξσκήο. 
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7. πδήηεζε 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξσηνβάζκηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ δαζθάισλ (Π.Δ. 70), φπσο απηέο 

εθθξάζηεθαλ απφ ηνπο ίδηνπο. Με ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαηαιήμακε 

ζηηο παξαθάησ δηαπηζηψζεηο νη νπνίεο απνηεινχλ ηηο απαληήζεηο ησλ εξεπλεηηθψλ 

εξσηεκάησλ ηεο έξεπλαο. 

Αλαθνξηθά κε ην πξψην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

επηκφξθσζεο θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν νη πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο επηκφξθσζεο 

ζπλέβαιαλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, απφ ηηο ζπλεληεχμεηο 

πξνθχπηεη πσο ε επηκφξθσζε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο 

απνηειεί ζεζκφ πςίζηεο ζεκαζίαο ν νπνίνο ιεηηνπξγεί ππνζηεξηθηηθά ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. πγθεθξηκέλα, ε επηκφξθσζε ζπλέβαιε ηφζν ζηελ 

αλαβάζκηζε ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ ηνπο φζν θαη ζηε γεληθφηεξε βειηίσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη ζηελ ελεκέξσζε γηα ηα λέα δεδνκέλα 

πνπ επηβάιινπλ νη εμειίμεηο ηεο ζχγρξνλεο δσήο.  

ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγνπλ θαη άιιεο έξεπλεο φπσο ηεο Παπαλανχκ 

(2003:144-145) φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

επηκφξθσζεο ζηε βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη ζηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο αλάπηπμε. Πξνο ππνζηήξημε ηεο ζέζεο απηήο ε Παπαλανχκ ηνλίδεη πσο «ε 

επηκφξθσζε είλαη ζεκαληηθφο ζπληειεζηήο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, 

γηαηί ππνζηεξίδεη ηελ επαγγεικαηηθή κάζεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ καθξνρξφληα θαη 

βειηηψλεη άκεζα ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε» (Παπαλανχκ, 2008:60).  

ην ίδην χθνο, ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν ΟΔΠΔΚ (Euricon E.Π.Δ.,2007) ε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ππνζηήξημε πσο ε 

επηκφξθσζε απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε θαη πσο ζπκβάιεη ζηε απφθηεζε λέσλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο εξγαζίαο. Δμάιινπ φπσο 

αλαθέξνπλ νη Νηξελνγηάλλε θαη Ληάκπαο (2015:1), ε επηκφξθσζε απνηειεί «βαζηθή 

θηλεηήξηα δχλακε» γηα ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία 

ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ αλαβάζκηζε ησλ γλψζεψλ ηνπο, πξνζθέξνληαο ηνπο πνιιά 

νθέιε (Saiti & Saitis, 2006:464), φζν θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

εθπαίδεπζεο γεληθφηεξα (Theunissen & Veenman, 1998:6). 

Αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη κε βάζε ηηο ζπλεληεχμεηο πνπ 

δηελεξγήζεθαλ,  αλαδεηθλχεηαη πσο νη αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξνζδνθνχλ 

λα ηθαλνπνηεζνχλ κέζα απφ ηελ επηκφξθσζε είλαη ε απφθηεζε πεξαηηέξσ γλψζεσλ 

θαη δεμηνηήησλ πνπ ζα ηνπο πξνζθέξνπλ εθφδηα φρη κφλν ζε ζεσξεηηθφ αιιά θαη ζε 

πξαθηηθφ επίπεδν θαη ε ελεκέξσζε ζε λέα ζέκαηα θαη εμειίμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

εθπαίδεπζε. Γίλεηαη επνκέλσο εκθαλέο πσο ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απνηειεί ηε 

ζεκαληηθφηεξε αλάγθε πνπ επηζπκνχλ νη εθπαηδεπηηθνί λα θαιχςνπλ κέζσ ηεο 

επηκφξθσζεο. 

Με ηα απνηειέζκαηα απηά ζπκθσλεί θαη έξεπλα ηνπ ΟΔΠΔΚ ε νπνία θαηέδεημε πσο  

θαηά πξνηεξαηφηεηα ηα ζεκαληηθφηεξα είδε αλαγθψλ πνπ πξνζδνθάηαη φηη ζα 
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ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηελ επηκφξθσζε, ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

πξσηνβάζκηαο πνπ ζπκκεηείραλ, ήηαλ ν εκπινπηηζκφο γλψζεσλ ζε ζέκαηα ζηα νπνία  

πζηεξνχζαλ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δνπιεηάο θαη ε πξνζσπηθή θαη 

επηζηεκνληθή ηθαλνπνίεζε (Euricon Δ.Π.Δ., 2007:55).  

Παξνκνίσο ε έξεπλα ησλ Θενθηιίδε, Ησαλλίδνπ- Κνπηζειίλε, Φνξζηέξ-Μαξηίδνπ, 

Δπξηπίδνπ-Μηραειίδνπ θαη Μπνπδάθε (2008:4), θαηέδεημε πσο νη βαζηθνί ιφγνη γηα 

ηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ζε επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα είλαη ε 

ελεκέξσζε ζε λέεο εμειίμεηο ζε ζέκαηα πνπ δηδάζθνπλ θαη ζηελ παηδαγσγηθή 

γεληθφηεξα θαζψο επίζεο θαη βειηίσζε ηεο πξαθηηθήο ζηελ ηάμε.  

ε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηα δεδνκέλα δηαθαίλεηαη θαη ε πξνζδνθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ζπγθπξηαθήο θχζεσο (Euricon Δ.Π.Δ., φπ.π.) 

ή αλαδσνγφλεζεο  (Morant, 1981 φ.α. ζην Καηζαξνχ & Γεδνχιε, 2008:75), φπσο ε 

αιιαγή ηεο ξνπηίλαο ελψ δελ ππήξμε αλαθνξά ζε αλάγθεο νηθνλνκηθήο θχζεο, 

αζθάιεηαο, αλέιημεο ζηελ επαγγεικαηηθή ηεξαξρία ή ηθαλνπνίεζεο πξνζσπηθψλ 

θηινδνμηψλ, ζηηο νπνίεο γίλεηαη αλαθνξά ζε άιιεο έξεπλεο (Euricon Δ.Π.Δ., φπ.π.). 

Σν γεγνλφο απηφ ίζσο νθείιεηαη ζην φηη ε ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ αλαγθψλ 

«εμαξηάηαη απφ έλα θάζκα παξαγφλησλ ζην νπνίν ε επηκφξθσζε απνηειεί έλα κηθξφ 

κφλν ζπληειεζηή» (Euricon Δ.Π.Δ., φπ.π.:56). 

Αλαθνξηθά κε ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο 

επηκφξθσζεο  πνπ ζα επηζπκνχζαλ νη εθπαηδεπηηθνί, απφ ηελ έξεπλα πξνθχπηεη  φηη 

νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ ρξήζηκε ηελ επηκφξθσζε ηνπο ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα, ηε δηδαθηηθή, ηνπο δηάθνξνπο ξφινπο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζην ζρνιείν θαζψο επίζεο θαη κε ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα. 

Αλαιπηηθφηεξα, ηα ζέκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη σο ρξήζηκα γηα ηελ θάιπςε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ  ησλ δαζθάισλ είλαη: νη  ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κέζνδνη, νη 

λέεο ηερλνινγίεο, ε δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ καζεζηαθψλ αληηθεηκέλσλ, ε 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ε δηαρείξηζή ηεο κέζσ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ε δηαρείξηζε ζρνιηθήο ηάμεο, ηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα 

θαη ε δηνίθεζε ζρνιηθήο κνλάδαο – δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

Με ηα παξαπάλσ επξήκαηα ζπκθσλνχλ θαη άιιεο έξεπλεο. Αλαιπηηθφηεξα, ε 

επηκφξθσζε ζηηο λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο απνηειεί έλα ζέκα ζην νπνίν ην ζχλνιν 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο επηζπκεί λα επηκνξθσζεί, ελψ παξνκνίσο 

ζε έξεπλα ηνπ ΟΔΠΔΚ θαηαγξάθεηαη σο κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ζεκαηηθέο 

επηκφξθσζεο ζχκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Euricon Δ.Π.Δ., φπ.π.). Σν 

γεγνλφο φηη ε επηκφξθσζε ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή ππνζηεξίδεηαη απφ ηε 

ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο ίζσο νθείιεηαη ζην φηη 

νη πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνληεο βξίζθνληαη ζην κεζαίν ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο 

ηνπο θαξηέξαο θαηά ηε θαηεγνξηνπνίεζε ηνπ Huberman (1995) θαη κάιηζηα ζηε ηξίηε 

θάζε, θαηά ηελ νπνία, φπσο έρεη αλαθεξζεί, νη εθπαηδεπηηθνί ελδέρεηαη λα 

επηδηψμνπλ λα πεηξακαηηζηνχλ κε λέεο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο. Σν γεγνλφο φηη ε 

πιεηνςεθία βξίζθεηαη ζην κεζαίν ζηάδην ηεο θαξηέξαο ηνπο καξηπξεί επίζεο ηελ 

χπαξμε κεγάιεο ρξνληθήο απφζηαζεο απφ ηηο αξρηθέο ηνπο ζπνπδέο, θάηη ην νπνίν 
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ίζσο δηθαηνινγεί ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζε επηκνξθψζεηο πνπ πξαγκαηεχνληαη 

ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, φπσο είλαη θαη ην ζπγθεθξηκέλν, κε ηα νπνία δελ 

είραλ ήξζαλ ζε επαθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο βαζηθήο ηνπο εθπαίδεπζεο. 

Δπίζεο, ε επηκφξθσζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο ζεσξήζεθε απαξαίηεηε απφ φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζπκθσλψληαο κε επξήκαηα άιισλ εξεπλψλ 

(Karagiorgi & Symeou, 2007∙Λαδαξίδνπ, 2009). Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεκαηηθή θξίλεηαη αλαγθαία «φρη κφλν γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζήζνπλ ηε ζπλερή κεηαβνιή θαη ηηο εμειίμεηο ηνπ λένπ ηερλνινγηθνχ 

πεξηβάιινληνο, αιιά θπξίσο γηα λα γίλνπλ εθθξαζηέο θαη αξσγνί ηεο ελζσκάησζεο 

ησλ ΣΠΔ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κέζα απφ κηα δηάζηαζε εζηθή θαη θνηλσληθν-

πνιηηηθή» (Ληνλαξάθεο & Φξαγθάθε, 2009:229).  

Αθφκε, αλαθνξηθά κε ηα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο νη εθπαηδεπηηθνί 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαίλεηαη λα ζεσξνχλ ρξήζηκε ηελ επηκφξθσζε θπξίσο ζηε 

Γιψζζα θαη ζηα Μαζεκαηηθά αιιά θαη ζηε Φπζηθή, ελψ ελδηαθέξνλ δείρλνπλ θαη γηα 

ην κάζεκα ηεο Ηζηνξίαο αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Σν έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα ίζσο νθείιεηαη ζην βαζκφ δπζθνιίαο θαη ζηηο πςειέο  

απαηηήζεηο ησλ καζεκάησλ απηψλ. Μάιηζηα ζε έξεπλα ηεο Σαξαηφξε - Σζαιθαηίδνπ,  

(1995:52) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε  120 δαζθάινπο/εο πνπ ππεξεηνχζαλ ζε ζρνιεία 

ηεο Αιεμαλδξνχπνιεο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, θαίλεηαη πσο ηα καζήκαηα κε ηηο 

πεξηζζφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζή ηνπο είλαη ηα Μαζεκαηηθά κε πνζνζηφ 

45,2%, ε Γιψζζα κε πνζνζηφ 16,5% θαη ε Φπζηθή κε πνζνζηφ 12,2% . 

Πξνηίκεζε ζηελ επηκφξθσζε ζηα ζπγθεθξηκέλα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ Α.Π. 

θαηαγξάθεη κεηαμχ άιισλ θαη έξεπλα ηνπ Γθφιηαξε (1998:87) γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο ηνπ 2
νπ

 Π.Δ.Κ. 

Θεζζαινλίθεο, ε νπνία σζηφζν αλαθέξεη θαη άιια αληηθείκελα φπσο ηα 

Θξεζθεπηηθά, ηε Γεσγξαθία θαη ηελ Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Αγσγή, ελψ παξνκνίσο 

έξεπλα ηεο Γηαλλνπνχινπ (2004:422) ζε 278 εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο 

θαηαγξάθεη ηε Γιψζζα, ηα Μαζεκαηηθά θαη ηε Φπζηθή σο ηα ηξία καζήκαηα ζηα 

νπνία νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ απαξαίηεηε ηελ επηκφξθσζή ηνπο.  

Αθφκα ζχκθσλνη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαη ηε ρξεζηκφηεηα 

κηαο επηκφξθσζεο κε ζέκα ηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε, ε νπνία ππνζηεξίρζεθε απφ ηε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

θαίλεηαη λα είλαη θαη νη Μπίθνο θαη Σδηθφπνπινο (2013:62) νη νπνίνη θάλνπλ ιφγν 

γηα  «αλαγθαηφηεηα πξνζθνξάο ζηνπο ππεξεηνχληεο εθπαηδεπηηθνχο επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, πνπ ζα ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ην γεληθφηεξν θαηλφκελν ηεο 

κεηαλάζηεπζεο θαη ζα ηνπο θαηαξηίδνπλ ζε ζέκαηα θαη πξαθηηθέο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εθπαίδεπζεο». Σν γεγνλφο φηη κηα κηθξή κεξίδα εθπαηδεπηηθψλ ππνζηήξημε πσο ν 

βαζκφο ρξεζηκφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηηθήο εμαξηάηαη απφ ην πιαίζην ζην 

νπνίν θαλείο δηδάζθεη, ίζσο λα νθείιεηαη ζην φηη πξνζεγγίδνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε, ιακβάλνληαο ππφςε κφλν έλα κέξνο ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ηνπ θνηλνχ ην 

νπνίν αθνξά. χκθσλα κε ηηο Κεζίδνπ θαη Παπαδνπνχινπ (2008), ε δηαπνιηηηζκηθή 

εθπαίδεπζε ζηνρεχεη ηφζν ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο ηθαλφηεηαο- 
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δεμηφηεηαο  ε νπνία παξαπέκπεη ζηελ ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηεο 

πνιηηηζκηθήο δηαθνξάο θαη εηεξφηεηαο, φζν θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο 

εηνηκφηεηαο δειαδή ηεο αλνηρηφηεηαο απέλαληη ζην μέλν θαη ην δηαθνξεηηθφ. 

Μάιηζηα φπσο ππνζηεξίδεη ε Κεζίδνπ (2008:30) «ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε δελ 

αθνξά κφλν ηηο κεηνλφηεηεο θαη ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, αληηκεησπίδνληαο κάιηζηα ηελ 

ηειεπηαία σο παηδαγσγηθφ πξφβιεκα, αιιά απεπζχλεηαη θαη ζηελ πιεηνλφηεηα, δειαδή 

θαη ζηα παηδηά ηεο θπξίαξρεο νκάδαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε 

θηλείηαη ζην πιαίζην κηαο ‟Παηδαγσγηθήο γηα Όινπο” θαη αθνξά φια ηα ζρνιεία, 

αθφκα θαη εθείλα ζηα νπνία δελ θνηηά θαλέλαο πνιηηηζκηθά δηαθνξεηηθφο καζεηήο». 

πσο αλαθέξζεθε, ε ρξεζηκφηεηα ηεο επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ζρνιηθήο 

ηάμεο θαη δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ηφζν εληφο φζν θαη εθηφο ζρνιείνπ επηζεκάλζεθε 

απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Αλάινγα είλαη θαη ηα επξήκαηα 

άιισλ κειεηψλ, ηα νπνία αλαδεηθλχνπλ ηε δηαρείξηζε ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

(ΟΔΠΔΚ, 2008) θαη ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ ζρνιηθήο ηάμεο (Πνπξζαλίδνπ, 

2016) θαζψο επίζεο θαη ηελ αλάπηπμε δεκηνπξγηθψλ ζρέζεσλ κε καζεηέο θαη γνλείο 

(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2010) σο ζεκαληηθά ζέκαηα επηκφξθσζεο. 

ε ζχλδεζε κε ηελ επξχηεξε ζεκαηηθή ηεο δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

βξίζθνληαη θαη ζέκαηα φπσο νη καζεζηαθέο δπζθνιίεο, ε εηδηθή αγσγή θαη ε 

ςπρνινγηθή-ζπλαηζζεκαηηθή δηαρείξηζε καζεηψλ, ηα νπνία επηζεκάλζεθαλ σο 

εμίζνπ ζεκαληηθά. Σελ πξνηίκεζή ηνπο ζηελ επηκφξθσζε ησλ αλσηέξσ ζεκαηηθψλ 

έρνπλ εθθξάζεη θαη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζε άιιεο έξεπλεο (Νάζαηλαο, 

2006∙Γηαλλνπνχινπ, 2007∙Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, φπ.π.), θαζψο φπσο θαίλεηαη 

απνηεινχλ δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ άκεζα ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ζε θαζεκεξηλή 

βάζε. 

Ζ ζπκβνπιεπηηθή απνηειεί επίζεο έλα ζέκα πνπ ζα κπνξνχζε λα εληαρζεί ζηε 

ζεκαηηθή απηή θαη ην νπνίν αλαθέξζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε παξνχζα 

έξεπλα σο έλα επηζπκεηφ ζέκα επηκφξθσζεο. πσο αλαθέξεηαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο 

(Γαιελέαο, 2006), ε ζπκβνπιεπηηθή έρεη έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν λα δηαδξακαηίζεη 

ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ελψ δε ζα πξέπεη λα ζπλδέεηαη απνθιεηζηηθά κε ηνλ 

επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηηο αλψηεξεο βαζκίδεο. Αληηζέησο, ζα πξέπεη λα 

ζπλδέεηαη θαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ γηα ιήςε απνθάζεσλ, 

πξνζαξκνγή θαη ζπλεξγαζία. Τπέξ ηεο αλαγθαηφηεηαο κηαο ηέηνηαο επηκφξθσζεο 

ζπλεγνξεί ην γεγνλφο φηη «ζηε ρψξα καο δελ ππάξρεη ε εθαξκνγή ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε» (Γαιελέαο, φπ.π.:13) 

Σα επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη ε επηκφξθσζε ζε απηά αλαδείρζεθε σο κηα 

ελδηαθέξνπζα θαη ρξήζηκε ζεκαηηθή γηα ηελ νπνία σζηφζν ε πιεηνςεθία ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ δε δηέζεηε επαξθείο γλψζεηο θαη πιεξνθφξεζε. 

Ζ επηκφξθσζε ζε ζέκαηα δηνίθεζε ζρνιηθήο κνλάδαο θαη δηαρείξηζεο αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ δε ζεσξήζεθε απαξαίηεηε απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο θαζψο φπσο 

ππνζηεξίρζεθε ηα ζέκαηα απηά εκπίπηνπλ πεξηζζφηεξν ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ 

δηεπζπληή. Παξφια απηά ε ρξεζηκφηεηά ηεο ππνζηεξίρζεθε απφ κεξίδα 
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εθπαηδεπηηθψλ, νη νπνίνη αλαγλψξηζαλ ην ξφιν ηεο ζηελ επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

Με ηα δχν παξαπάλσ επξήκαηα ζπκθσλεί θαη ε έξεπλα ηνπ ΟΔΠΔΚ, ε νπνία 

θαηέδεημε πσο ε επηκφξθσζε ζε ζέκαηα δηνίθεζεο δελ απνηειεί απφιπηε 

πξνηεξαηφηεηα, ελψ φπσο αλαθέξεη «Οη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα πζηεξνχλ ζε 

γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο εθπαίδεπζεο θαη αθφκα πην πνιχ ζε ζέκαηα 

δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη αμηνπνίεζεο επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ» (Δuricon Δ.Π.Δ., φπ.π.:86). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο απφ 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη ζεψξεζαλ ρξήζηκε ηελ επηκφξθσζε ζηε δηνίθεζε ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο, ε πιεηνςεθία ήηαλ άληξεο. Σν γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα 

εξκελεπζεί σο απνπζία γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο εθ κέξνπο ησλ γπλαηθψλ γηα 

θάιπςε δηνηθεηηθψλ ζέζεσλ. πσο αλαθέξνπλ νη  Καληαξηδή θαη Αλζφπνπινο,  

(2006:10)  «ε  θαηάιεςε πςειψλ ζέζεσλ θαη ε αλαδήηεζε πςειφηεξσλ εηζνδεκάησλ 

δελ απνηεινχλ θπξίαξρνπο ζηφρνπο αθφκε θαη γηα γπλαίθεο κε πςειά εθπαηδεπηηθά 

πξνζφληα». Δπίζεο, ε κηθξφηεξε πξνυπεξεζία πνπ είραλ νη γπλαίθεο ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο άλδξεο θαη ζπλεπψο ε έιιεηςε εκπεηξίαο γηα ηελ αλάιεςε ηέηνησλ ζέζεσλ ίζσο 

δηθαηνινγεί ηε ζέζε ηνπο απηή. Χζηφζν, ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ε ρακειή 

εθπξνζψπεζε ησλ γπλαηθψλ ζηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο απνηειεί κηα πξαγκαηηθφηεηα 

(Γεσξγαξάο, 2013). Μάιηζηα ζηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη ιφγνο γηα «απνθιεηζκφ» ησλ 

γπλαηθψλ απφ ηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο, ν νπνίνο νθείιεηαη  θπξίσο ζηελ έιιεηςε 

επθαηξηψλ γηα εμνηθείσζε κε ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ ζέζεσλ απηψλ, ζηηο ζηεξενηππηθέο 

αληηιήςεηο πνπ ηαπηίδνπλ ηηο ζέζεηο δηνίθεζεο κε ηνλ αλδξηθφ θχιν θαη ζηνλ άληζν 

θαηακεξηζκφ ξφισλ θαη εξγαζηψλ ζηελ νηθνγέλεηα (Μαξαγθνπδάθε, 1997 φ.α. ζην 

Φξφζε,  Κνπτµηδή, & Παπαδήµνπ, 2001). 

ζνλ αθνξά ηε δηάξθεηα ηεο επηκφξθσζεο, ηα δεδνκέλα θαηέδεημαλ πσο ηα 

επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα κεγάιεο δηάξθεηαο ηα νπνία εκβαζχλνπλ ζε έλα 

αληηθείκελν ραξαθηεξίδνληαη σο πην επηζπκεηά απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Δμάιινπ, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Guskey θαη Yoon (2009:497) «ε 

απνηειεζκαηηθή επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απαηηεί ζεκαληηθφ ρξφλν, θαη ν ρξφλνο απηφο 

πξέπεη λα είλαη θαιά νξγαλσκέλνο, πξνζεθηηθά δνκεκέλνο, πξνζαλαηνιηζκέλνο ζε έλα 

ζθνπφ, θαη επηθεληξσκέλνο ζην πεξηερφκελν, ζηε παηδαγσγηθή ή θαη ζηα δχν». 

Ζ πξνηίκεζε ζε κεγάιεο δηάξθεηαο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα θπξίσο απφ 

απφθνηηνπο Παηδαγσγηθψλ Αθαδεκηψλ, θαηαγξάθεηαη θαη ζε έξεπλα ηνπ Νάζαηλα 

(φπ.π.:122), ε νπνία εμεγεί ην γεγνλφο απηφ ππνζηεξίδνληαο πσο φζν κηθξφηεξε είλαη 

ε δηάξθεηα ησλ βαζηθψλ ζπνπδψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηφζν κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο 

επηκφξθσζε επηδεηά. Παξφια απηά απφ ηα δεδνκέλα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, θαίλεηαη 

πσο ε πξνηίκεζε απηή ζηεξίδεηαη θπξίσο ζην αίηεκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα 

κεγαιχηεξε εκβάζπλζε ζηα πξνο επηκφξθσζε ζέκαηα, ηφζν ζε ζεσξεηηθφ φζν θαη ζε 

πξαθηηθφ επίπεδν, θάηη ην νπνίν απαηηεί αξθεηφ ρξφλν. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο παξνχζαο έξεπλαο έδεημαλ επίζεο πξνηίκεζε ζε πξνγξάκκαηα 

επηκφξθσζεο πνπ εκπιέθνπλ βησκαηηθά ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Σν εχξεκα απηφ 
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ζπκθσλεί κε φζα έρνπλ πξναλαθεξζεί ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο έξεπλαο γηα ηηο αξρέο 

κάζεζεο ελειίθσλ θαη ζπγθεθξηκέλα  γηα ηελ ηάζε ησλ ελήιηθσλ εθπαηδεπνκέλσλ 

γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο. Μάιηζηα ζχκθσλα κε ηνλ 

Κφθθν (1999:14), σο απνηειεζκαηηθά θαη επηηπρεκέλα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ ζηα νπνία «πξνσζείηαη ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή 

ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, αμηνπνηνχληαη νη πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο θαη 

ιακβάλεηαη ππφςε ν ηδηαίηεξνο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ θαζέλαο καζαίλεη». 

Με ην παξαπάλσ εχξεκα ζπκθσλνχλ θαη άιιεο έξεπλεο φπσο απηή ησλ Κπξηάθε θαη 

Παξδάιε (2012) κε ζπκκεηέρνληεο 131 εθπαηδεπηηθνχο Πξσηνβάζκηαο, ε νπνία 

θαηέδεημε σο πην επηζπκεηφ ηξφπν επηκφξθσζεο ηνλ βησκαηηθφ, κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα ραξαθηεξίδνπλ ηνπο παξαδνζηαθνχο ηξφπνπο επηκφξθσζεο σο 

αλαπνηειεζκαηηθνχο ελψ νη ελεξγεηηθέο θαη βησκαηηθέο κεζνδνινγηθέο πξαθηηθέο 

επηκφξθσζεο θαίλεηαη λα πξνηηκψληαη θαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο  εθπαηδεπηηθνχο 

ζηελ έξεπλα ησλ Αλαγλσζηάθε θαη Νάζαηλα (2010).  

πσο θαίλεηαη απφ ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ε δηα δψζεο επηκφξθσζε 

πξνηηκάηαη απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο ηελ νπνία ζεσξνχλ σο ηελ πην 

ελδεδεηγκέλε. Παξφια απηά πξφζπκνη ζηελ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ κεζφδσλ 

επηκφξθσζεο,  φπσο ε εμ απνζηάζεσο ή ε κηθηή, θαίλεηαη λα είλαη κηα κηθξή κεξίδα 

εθπαηδεπηηθψλ. Σν γεγνλφο απηφ θαηαγξάθεηαη θαη ζε άιιεο έξεπλεο (Euricon 

Δ.Π.Δ.,φπ.π.) θαη θαίλεηαη λα απνηειεί «ελδεηθηηθφ ηεο δηείζδπζεο ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζην πεδίν ηεο εθπαίδεπζεο θαη επηκφξθσζεο…» (Euricon Δ.Π.Δ.,φπ.π.:73) 

ελψ φπσο ππνζηεξίδνπλ νη Καινγηαλλάθεο θαη Παπαδάθεο (2008:7-8) ζε έξεπλά ηνπο 

αλαθεξφκελνη ζηελ εμ απνζηάζεσο επηκφξθσζε, κπνξεί λα παξέρεη ζεκαληηθή 

βνήζεηα «ζηα πιαίζηα κηαο δηαθνξεηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο επηκφξθσζεο». 

Δπηπξφζζεηα, απφ ηα δεδνκέλα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη πσο ε επηκφξθσζε γηα λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξέπεη λα ζπκβαίλεη ζπζηεκαηηθά 

θαη δηαξθψο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο πνξείαο. πσο 

ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεη ν Ξσρέιιεο (2005:126-127), αλαθεξφκελνο ζηελ 

επηκφξθσζε, απηή «πξέπεη λα απνηειεί κηα ζπλερή δηαδηθαζία, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηφηεηεο ππνρξεσηηθνχ ή πξναηξεηηθνχ ραξαθηήξα, πνπ απνβιέπνπλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή θαη πξνζσπηθή εμέιημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαη πξέπεη λα ηνλ 

παξαθνινπζνχλ απφ ηελ είζνδν ζην επάγγεικα έσο ηελ αθππεξέηεζή ηνπ». 

Αλαθνξηθά κε ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο, απφ ηελ παξνχζα 

έξεπλα πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

χκθσλα κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηνπ δείγκαηνο, ε δηεξεχλεζε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηε 

βειηίσζε ηεο επηκφξθσζεο, θαζψο ε θαζεκεξηλή ηξηβή ησλ ηδίσλ κε ηα εθπαηδεπηηθά 

δξψκελα ηνπο επηηξέπεη λα έρνπλ κηα ξεαιηζηηθή εηθφλα ζρεηηθά κε ηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ελψ κάιηζηα νξηζκέλνη πξνηείλνπλ θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ  

ησλ ζπιιφγσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνθεηκέλνπ λα  θαηαγξαθνχλ νη αλάγθεο απηέο. 

Σελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηεξεχλεζεο ησλ αλαγθψλ γηα ην ζρεδηαζκφ επηκνξθσηηθψλ 
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πξνγξακκάησλ θαηέδεημε θαη έξεπλα ηεο Καηζαληά (2005) πνπ δηελεξγήζεθε ζε 

εθπαηδεπηηθνχο δεπηεξνβάζκηαο, ελψ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ ΟΔΠΔΚ (2007:79) 

νη ζηφρνη θαη επηδηψμεηο ησλ θνξέσλ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο επηκνξθσηηθψλ 

πξνγξακκάησλ «δελ έξρνληαη απαξαίηεηα ζε αληίζεζε κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε, δελ απνθιείεηαη φκσο λα δηαθέξνπλ απφ ηηο ζπλνιηθά 

εθθξαζκέλεο αηνκηθέο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ». Σν θελφ εληνπίδεη θαη ε 

Υαηδεπαλαγηψηνπ (2001:99) ε νπνία αλαθέξεη πσο «νη παξερφκελεο γλψζεηο δε 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ». Δπνκέλσο ε γλψκε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ην 

νπνίν πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ην ζρεδηαζκφ κηαο επηκφξθσζεο (Ξσρέιιεο, 

2010:151). 

Σαπηφρξνλα ε ζπκκεηνρή ησλ ζπιιφγσλ εθπαηδεπηηθψλ ζε αλνηρηφ δηάινγν γηα 

θαηαγξαθή αλαγθψλ πνπ πξνηείλνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ηεο έξεπλαο έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε ηνπο Παιεφ θαη Παξαζεπνπνχινπ - Κφιηα, (2012:44), νη νπνίνη 

πξνηείλνπλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπιινγηθνχ 

επαγγεικαηηζκνχ ηε ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ζπιινγηθψλ θνξέσλ «ζηα 

φξγαλα ράξαμεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο κηαο ρψξαο». 

Δπίζεο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο, φπσο πξναλαθέξζεθε, πξνηείλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο επηκφξθσζεο ζηε βάζε ηεο 

απνθέληξσζεο κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο. Παξνκνίσο ε 

Υαηδεπαλαγηψηνπ (2001:29) αλαθεξφκελε ζηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ 

πξνηείλεη ηελ παξνρή πεξηζσξίσλ απηνλνκίαο θαη απηνδηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο 

κνλάδαο θαη ηε δηεμαγσγή επηκνξθσηηθψλ  δξαζηεξηνηήησλ ζε ελδνζρνιηθφ επίπεδν, 

ελψ ζε έξεπλα ηεο Φηινθψζηα (2010:110) γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ αληηιήςεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζή ηνπο θαηαγξάθεηαη ζεηηθή ζηάζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ απέλαληη ζηελ δηεμαγσγή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ εληφο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Με ηα παξαπάλσ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί ν Ξσρέιιεο (2005:127) ν νπνίνο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη πσο «επηβάιιεηαη κηα επηκφξθσζε κηθξήο δηάξθεηαο αιιά 

κεγάιεο εκβέιεηαο, απνθεληξσκέλε, επαλαιακβαλφκελε θαη πνιπκνξθηθή κε αθεηεξία 

ηηο δηαπηζησκέλεο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ». 

Δπίζεο κηα απφ ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αθνξνχζε ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ 

κε ηνλ νπνίν νξγαλψλεηαη θαη δηεμάγεηαη ε επηκφξθσζε. πγθεθξηκέλα νη 

εθπαηδεπηηθνί πξφηεηλαλ φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε άιιν ζεκείν ηε κεηάβαζε ζε έλα 

κνληέιν επηκφξθσζεο πνπ ζα πξνσζεί ηελ ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

επηκνξθνχκελσλ θαη ζα πξαγκαηεχεηαη πξαθηηθά δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο 

ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηα νπνία ζα κπνξνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή  ζηε δηδαθηηθή 

πξάμε. πσο αλαθέξεη ε Κσζηίθα (φπ.π.103) κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ είλαη ε πξαθηηθή 

εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη ηεο κεζνδνινγία ηεο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη βέβαηα ε 

ελίζρπζε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

Καξακπίλε θαη Φηινχ (2005:143), κηα απφ ηηο αδπλακίεο ηεο επηκφξθσζεο ζηε ρψξα 
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καο είλαη ε πξφθξηζε κηαο ζρνιεηνπνηεκέλεο κνξθήο επηκφξθσζεο κε έληνλα 

ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα ελψ φπσο αλαθέξεη ε Υαηδεπαλαγηψηνπ (φπ.π.:99) «ηα 

πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ησλ ειιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηηο 

αξρέο εθπαίδεπζεο ελειίθσλ». πσο πξνηείλεη άιισζηε ν Μαηζαγγνχξαο (2005:64) 

ζηα επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη ιφγνο γηα «δαζθαινθεληξηθέο 

πξνζεγγίζεηο πνπ ζα έρνπλ σο θέληξν εθθίλεζεο ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ζα νξγαλψλνληαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπο επνηθνδνκηζκνχ θαη 

ηεο ςπρνινγίαο κάζεζεο ελειίθσλ». ην πιαίζην ηεο ζπδήηεζεο απηήο εληάζζεηαη θαη 

ν ξφινο ηνπ επηκνξθσηή, ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο  

παξνχζαο έξεπλαο, απαηηείηαη φρη κφλν λα έρεη άξηζηε θαηάξηηζε αιιά θαη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηηο αξρέο κάζεζεο ελειίθσλ. πσο αλαθέξεηαη θαη ζε έξεπλα ησλ 

Σδηκφπνπιν θαη Καξαιή (2007:393) παξαηεξείηαη κηα έιιεηςε «εμεηδηθεπκέλεο 

εθπαίδεπζεο ησλ επηκνξθσηψλ ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο ελειίθσλ θαη εηδηθφηεξα ζε 

δεηήκαηα επηινγήο θαη ρξήζεο ζπκκεηνρηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ, αιιά θαη 

νξγάλσζεο ηεο επηκνξθσηηθήο ηνπο παξέκβαζεο». 

Αθφκε ζρεηηθά κε ην ρξφλν πινπνίεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ, ζηελ παξνχζα 

έξεπλα ηνλίδεηαη ε δπζθνιία παξαθνινχζεζεο ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ θαη ππνρξεψζεσλ ελψ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πξνηείλεηαη ε 

χπαξμε εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ. πσο θαηαγξάθεηαη θαη ζε έξεπλα ησλ Θενθηιίδε θαη 

ζπλ. (2008) ηα εκπφδηα ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε επηκνξθσηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, απνηεινχλ ε έιιεηςε ειεχζεξνπ ρξφλνπ εμαηηίαο ησλ 

νηθνγελεηαθψλ-πξνζσπηθψλ πξνβιεκάησλ ή/θαη παξέξγσλ, γηα ηελ άξζε ησλ νπνίσλ 

πξνηείλεηαη κεηαμχ άιισλ ε αμηνπνίεζε κέξνπο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ελψ ζε έξεπλα 

ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ (2010) ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ έδεημε 

πξνηίκεζε ζηελ πινπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζρνιηθνχ σξαξίνπ κε εθπαηδεπηηθή άδεηα. ιεο νη παξαπάλσ πξνηάζεηο θαίλεηαη λα 

δηέπνληαη «απφ ηελ αληίιεςε ηεο επηκφξθσζεο σο θαζνιηθνχ δηθαηψκαηνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ επαγγέικαηνο, ε νπνία πξνζκεηξάηαη ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπ ρξφλν» 

(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2008:44). 

Σέινο, γηα ηε βειηίσζε ηεο επηκφξθσζεο νη εθπαηδεπηηθνί ηνπ δείγκαηνο 

αλαθέξζεθαλ, ζην ζέκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ 

επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαβαζκηζηνχλ ηφζν πνζνηηθά φζν θαη 

πνηνηηθά. Παξφκνηεο είλαη θαη νη πξνηάζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε 

έξεπλα ησλ ππξνπνχινπ, Κφληαξε θαη Αλησλαθάθε (2010), ε πιεηνςεθία ησλ 

νπνίσλ δήισζε  φηη πξέπεη λα δηαηεζνχλ πεξηζζφηεξνη νηθνλνκηθνί πφξνη ζηνλ ηνκέα 

ηεο επηκφξθσζεο ελψ ζηηο πξψηεο πξνηεξαηφηεηεο γηα πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζε 

θαίλεηαη λα θαηαηάζζνπλ ηελ επηκφξθσζε. 

ρεηηθά κε ην πέκπην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, απφ ηα δεδνκέλα πξνθχπηεη φηη ε 

δηαθνξεηηθή πεξηνρή εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, αζηηθή θαη κε αζηηθή, δελ 

επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα επηκφξθσζε.  Απηφ 

ίζσο νθείιεηαη ζην φηη θαη ζηηο δχν πεξηνρέο ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

βξίζθεηαη ζην κεζαίν ζηάδην ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο, γεγνλφο πνπ 
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ίζσο δηθαηνινγεί ηε ζχγθιηζή ηνπο πξνο θνηλέο αλάγθεο επηκφξθσζεο. Δμάιινπ φπσο 

πξναλαθέξζεθε θάζε ζηάδην επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο 

δηθέο ηνπ αλάγθεο (Μαηζαγγνχξαο, φπ.π.). Δπίζεο, ην εχξεκα απηφ ίζσο λα νθείιεηαη 

θαη ζην γεγνλφο φηη θαη ζηηο δχν πεξηνρέο εξγαζίαο, ιεηηνπξγνχλ ΑΔΗ, ηα νπνία 

νξγαλψλνπλ θαηά θαηξνχο επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα, ε πηζαλή παξαθνινχζεζε 

ησλ νπνίσλ «ίζσο δηεπθνιχλεη ηε κεηαηξνπή ησλ άξξεησλ αλαγθψλ ζε ξεηέο» 

(Λαδαξίδνπ, 2009:128). 

ρεηηθά κε ην έθην εξεπλεηηθφ εξψηεκα, θνηλή πεπνίζεζε ησλ πεξηζζνηέξσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα απνηειεί ην γεγνλφο  φηη ε νηθνλνκηθή 

θξίζε νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία λέσλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

εζηίαζαλ ζηελ αλάγθε επηκφξθσζεο ζε ζέκαηα αλίρλεπζεο θαη δηαρείξηζεο 

ζπκπεξηθνξψλ καζεηψλ κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο 

ησλ καζεηψλ απηψλ.  

ε παξφκνην χθνο άιιεο έξεπλεο («πλ-θξνληίδσ», 2012) θαηαγξάθνπλ πσο ε θξίζε 

νδήγεζε ζε ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ζηα ζρνιεία ελψ, ζχκθσλα κε 

απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηέο «δηαπηζηψλεηαη φηη νη 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ ηάμε επηθεληξψλνληαη πξσηνγελψο γχξσ απφ ηηο 

θνηλσληθφ-ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο θαη δπζθνιίεο ησλ καζεηψλ θαη δεπηεξνγελψο 

ζηηο καζεζηαθέο ηνπο δπζθνιίεο» («πλ-θξνληίδσ», φπ.π.:6). Πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε νη ζηφρνη ηνπ  Μείδνλνο Πξνγξάκκαηνο Δπηκφξθσζεο απνζθνπνχζαλ 

κεηαμχ άιισλ «ζηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα έγθαηξε 

δηάγλσζε θαη δηαρείξηζε ησλ καζεζηαθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ ηδηαίηεξσλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ καζεηψλ ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή» (Αλαζηαζηάδεο, 

2011:692) ελψ νη εθπαηδεπηηθνί δεπηεξνβάζκηαο πνπ ζπκκεηείραλ ζε κειέηε ηνπ 

ΟΔΠΔΚ (2008: 36-37) θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ πσο ζρεηηθά  κε ηελ επηκφξθσζε 

ζε δεηήκαηα ηδηαηηεξνηήησλ θαη ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ, ζεσξνχλ απαξαίηεηε 

ηελ επηκφξθσζε πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ  

ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιείν θαη ζηελ ςπρηθή ππνζηήξημε καζεηψλ κε 

ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο. ηελ ίδηα έξεπλα γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζηηο 

επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ ησλ καζεηψλ, θαηαιήγνληαο ζην ζπκπέξαζκα 

πσο νη αλάγθεο απηέο επηθεληξψλνληαη ζηε δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ ζρεηηθψλ κε ηελ 

‘Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο 

αληζφηεηεο ησλ καζεηψλ’ θαη ηε ‘Γηδαθηηθή ηεο πνιππνιηηηζκηθήο ηάμεο’. 

Σν γεγνλφο φηη κεξίδα ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο κε αζηηθήο πεξηνρήο ππνζηήξημε πσο νη 

επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθή θξίζεο δελ έγηλαλ αληηιεπηέο ζε ηέηνην βαζκφ έηζη ψζηε 

λα κηιάκε γηα λέεο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ίζσο νθείιεηαη ζην φηη νη ζπλέπεηεο ηεο 

θξίζεο δελ είλαη νξαηέο ζηνλ ίδην βαζκφ ζε φιεο ηηο πεξηνρέο. Δμάιινπ νη δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί ιφγσ θξίζεο «θαίλεηαη λα εληείλνληαη ζε 

ζρνιεία κε πςειή πνιηηηζκηθή, θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ 

καζεηηθνχ πιεζπζκνχ» («πλ-θξνληίδσ», φπ.π.:6), ελψ φπσο αλαθέξεη ε Κσζηίθα 

(φπ.π.:78) «νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ κηα ηδηαίηεξα αλνκνηνγελή νκάδα κε 
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απνηέιεζκα λα πνηθίινπλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ νη εθάζηνηε επηκνξθσηηθέο ηνπο 

αλάγθεο». 

Απφ ηα δεδνκέλα έγηλε αθφκα εκθαλέο, φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε πεξηφξηζε ηηο 

επθαηξίεο επηκφξθσζεο. χκθσλα κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ δείγκαηνο, ε νηθνλνκηθή 

χθεζε νδήγεζε ζηνλ πεξηνξηζκφ πινπνίεζεο επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ θαζψο επίζεο 

πεξηφξηζε θαη ηελ πξνζπκία ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο επί πιεξσκή 

επηκνξθσηηθέο δξάζεηο. ε παξφκνηα ζπκπεξάζκαηα θαηαιήγεη θαη ε Εησληάθε, 

(2014:107), ε νπνία ζε έξεπλά ηεο ζρεηηθά κε ηελ επηκφξθσζε αλαθέξεη πσο 

«θαίλεηαη λα έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, είηε ιφγσ αληηθεηκεληθψλ 

ζπλζεθψλ, φπσο είλαη ε θαηάξγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ αδεηψλ είηε ιφγσ 

ππνθεηκεληθψλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κείσζε ηνπ δήινπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ». Με ηα παξαπάλσ ζπκθσλνχλ θαη νη Kakana, Garagouni-Areou, 

Theodosiou, Manoli, Mavidou, Roussi-Vergou, Chatzopoulou, Αndroussou, 

Avgitidou θαη Tsafos, (2016:94), νη νπνίνη ζε έξεπλά ηνπο αλαθέξνπλ πσο ε 

νηθνλνκηθή χθεζε νδήγεζε ζε «κείσζε ησλ επθαηξηψλ γηα επηκφξθσζε κε ην θιείζηκν 

ησλ δηδαζθαιείσλ θαη ηελ αλππαξμία επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα ΠΔΚ». 

 

7.1 Πεξηνξηζκνί  Έξεπλαο 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλα ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ππφ ην πξίζκα ησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη ν ρψξνο, ν ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο, νη νηθνλνκηθνί 

πφξνη θαη ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ αθνινπζήζεθε. 

πγθεθξηκέλα, ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

παξνχζα έξεπλα θαζψο επίζεο θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ηνπο ραξαθηεξηζηηθά δελ 

αθήλνπλ πεξηζψξηα γελίθεπζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο, παξά κφλν εξκελείαο 

απηψλ ζηα φξηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείγκαηνο. 

Δπίζεο, ηα ρξνληθά πεξηζψξηα γηα ηελ πινπνίεζή ηεο έξεπλαο ήηαλ πνιχ 

πεξηνξηζκέλα δηφηη ε ζρνιηθή ρξνληά έθηαλε ζηελ ιήμε ηεο ελψ νη επθαηξίεο γηα 

ζπλάληεζε κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ήηαλ ιίγεο θαζψο νη απμεκέλεο ππνρξεψζεηο ηεο 

πεξηφδνπ εθείλεο  πεξηφξηδαλ ηε δηαζεζηκφηεηά ηνπο. ην ζρνιείν ηεο επαξρίαο νη 

επθαηξίεο απηέο ήηαλ αθφκε ιηγφηεξεο θαζψο ππήξραλ κφλν έμη ηκήκαηα. 

Σέινο, ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απνθιεηζηηθά κε ηε πνηνηηθή κέζνδν, ρσξίο ηελ 

εθαξκνγή ηξηγσλνπνίεζεο, δελ επηηξέπεη ηελ ελίζρπζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

7.2 Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθέο Δξεπλεηηθέο Πξνζεγγίζεηο 

Λακβάλνληαο ππφςε ην γεγνλφο φηη νη εμειίμεηο θαη αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηηο 

θνηλσλίεο ζε φια ηα επίπεδα δεκηνπξγνχλ λέεο απαηηήζεηο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

θαη νη νπνίεο νδεγνχλ πνιιέο θνξέο ζε πεξαηηέξσ αλάγθεο γηα επηκφξθσζε, 

ελδηαθέξνλ ζα παξνπζίαδε ε δηεμαγσγή παξφκνησλ εξεπλψλ κειινληηθά έηζη ψζηε λα 
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δηεξεπλεζεί ε πηζαλή χπαξμε λέσλ αλαγθψλ ή λα εμεηαζηεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν 

δηαθέξνπλ απφ ηηο παξνχζεο. 

ε ζχλδεζε κε ην παξαπάλσ θαη ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζα 

παξνπζίαδε επίζεο ε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ζε άιιεο νκάδεο 

εθπαηδεπηηθψλ, φπσο απηψλ πνπ ππεξεηνχλ ζε δνκέο εθπαίδεπζεο πξνζθχγσλ. 

Σέινο, φπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο νη πεξηζζφηεξεο 

έξεπλεο πνπ πινπνηνχληαη κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ρξεζηκνπνηνχλ πνζνηηθέο κεζφδνπο έξεπλαο. Δλδηαθέξνλ ζα 

παξνπζίαδε επνκέλσο ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ κε ηε 

ρξήζε πνηνηηθψλ κεζφδσλ, φπσο έγηλε θαη ζηελ παξνχζα έξεπλα, εμαζθαιίδνληαο 

σζηφζν έλα κεγαιχηεξν δείγκα εθπαηδεπηηθψλ.  

 

7.3 Γεληθφηεξεο Πξνηάζεηο γηα ηελ Δπηκφξθσζε 

ηε ζπλέρεηα γίλνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο νη νπνίεο απνξξένπλ ηφζν απφ ην 

ζεσξεηηθφ κέξνο φζν θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπο εκπεηξηθνχ κέξνπο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. 

Πην αλαιπηηθά γηα ηελ βειηίσζε ηεο επηκφξθσζεο πξνηείλεηαη ε ζπζηεκαηηθή  

δηεξεχλεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ αλαγθψλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απηψλ, ζηνλ ζρεδηαζκφ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ 

(Γηαλλνπνχινπ, 2005:450∙Karagiorgi & Symeou, 2007) έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Υαηδεπαλαγηψηνπ, 2001:99). Σα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα ζα πξέπεη λα 

πινπνηνχληαη ζπζηεκαηηθά θαη λα θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ 

(Καηζαθνχξνο, 2009:81).  

Δπίζεο φζνλ αθνξά ηε δηνξγάλσζε ηεο επηκφξθσζεο,  βαξχηεηα πξέπεη λα δίλεηαη 

ζηε δηαζθάιηζε θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ νη νπνίεο ζα εμππεξεηνχλ ηελ νπζηαζηηθή 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σέηνηεο ζπλζήθεο είλαη ν ρξφλνο θαη ν ρψξνο, 

αλαθνξηθά κε ηα νπνία πξνηείλεηαη ε πινπνίεζε απνθεληξσκέλεο θαη επέιηθηεο 

επηκφξθσζεο, φπσο ε ελδνζρνιηθή (Κσζηίθα, 2004:85) θαη κάιηζηα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Γηαλλνπνχινπ,φπ.π.:449). Με ηνλ ηξφπν 

απηφ ίζσο εληζρπζεί ε ζπκκεηνρή ζηηο δξάζεηο επηκφξθσζεο (Saiti & Saitis, 

2006:465∙ Bayrakci, 2009:19) ελψ θάζε πξφγξακκα ζα επηθεληξψλεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο ηεο θάζε πεξηνρήο (Κσζηίθα, φ.π.).  

Αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ησλ επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα πξέπεη λα δνζεί 

κέξηκλα έηζη ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε πςειή πνηφηεηα ηεο παξερφκελεο 

επηκφξθσζεο. Ζ θαηαιιειφηεηα ησλ επηκνξθσηψλ θαη ε ηήξεζε ησλ αξρψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο ελειίθσλ απνηεινχλ ζεκαληηθά ζεκεία πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή 

(Κσζηίθα, φπ.π.). Παξάιιεια  πξνηείλεηαη ε νξγάλσζε ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ  

έηζη ψζηε «λα ζπλδέεηαη ε ζεσξία κε ηελ πξάμε κε ηξφπν ακθίδξνκν» (Παπαλανχκ, 
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2003:59), παξέρνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εθαξκφδνπλ ηα 

ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε επηκφξθσζε ζηε ζρνιηθή ηάμε. 

Σέινο, γεληθά πξέπεη λα ιερζεί φηη γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζεζκνχ, ζα πξέπεη ε 

επηκφξθσζε λα βξίζθεηαη ζε άκεζε ζχλδεζε κε ηελ αξρηθή εθπαίδεπζε θαη καδί «λα 

απνηεινχλ δχν ζθέιε κηαο εληαίαο θαη ζπλερνχο δηαδηθαζίαο» (Ξσρέιιεο, 2010:151). 

Δμάιινπ, ζηα ζχγρξνλα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ε επηκφξθσζε δελ πξνζεγγίδεηαη 

πιένλ σο έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ ειιείςεσλ ηεο αξρηθήο θαηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, αιιά σο κέξνο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο (Bayrakci, 2009:12). Μάιηζηα 

πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θηλνχληαη θαη ηα πξνηάγκαηα ηεο δηα βίνπ κάζεζεο 

ζχκθσλα κε ηελ επξσπατθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, φπσο έρεη 

αλαθεξζεί, έλαο απφ ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο Δ.Δ. απνηειεί ε αλαβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ε πξνψζεζε ηεο δηα βίνπ κάζεζεο. Πξνο ηελ επίηεπμε 

απηνχ, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη θαινχληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε έλα πιήζνο πξνθιήζεσλ αιιά θαη λα δψζνπλ ην παξάδεηγκα ηεο 

δηθή ηνπο δέζκεπζεο θαη ελζνπζηαζκνχ γηα ηε δηα βίνπ κάζεζε (Day, 2003:23). 
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Γ2.Θεσξείηε φηη ε νηθνλνκηθή χθεζε ζηελ Διιάδα έρεη πεξηνξίζεη ηηο επθαηξίεο 

επηκφξθσζεο; 
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Δ.ΑΝΑΓΚΔ/ ΠΡΟΣΙΜΗΔΙ Ω ΠΡΟ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ, ΣΗΝ 

ΠΔΡΙΟΓΙΚΟΣΗΣΑ, ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΩΝ 

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ –ΠΡΟΣΑΔΙ ΒΔΛΣΙΩΗ 

 

Δ1.Θεσξείηε φηη ππάξρνπλ θάπνηνη ‘ζηαζκνί’ ζηελ επαγγεικαηηθή δσή ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ ή ζηελ πνξεία ηεο εθπαίδεπζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πεξηζζφηεξε αλάγθε απφ επηκφξθσζε; 

• Γηαηππψζηε ηελ άπνςή ζαο.  

 

Δ2.Αλ ππνζέζνπκε φηη έρεηε λα επηιέμεηε ζηελ παξνχζα θάζε ηεο δσήο ζαο, πνηα 

κνξθή επηκνξθσηηθψλ πξνγξακκάησλ ζα επηιέγαηε;  

• Αηηηνινγείζηε ηελ απάληεζή ζαο 

 

Δ3.Ση θαηά ηε γλψκε ζαο ζα βνεζνχζε ζηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε ηεο 

επηκφξθσζεο; 

• Γηαηππψζηε ηηο πξνηάζεηο ζαο 


