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Πεξίιεςε 

Ζ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ είλαη ζεκαληηθή ηφζν γηα ηελ αλάδεημε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, φζν θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε νπνία θπξίσο 

απνθηάηαη κέζσ απηψλ. θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΓΠΜ) «Δπαγγεικαηηθή Μάζεζε 

θαη Καηλνηνκίεο ζηελ Δθπαίδεπζε». πγθεθξηκέλα, ε κειέηε δηεξεπλά ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο 

ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζε ζρέζε κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπο. ηελ έξεπλα 

ζπκκεηείραλ νη 17 θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πνπ παξαθνινχζεζαλ ην ΓΠΜ, νη νπνίνη θαη νη 

νπνίεο ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγην κε θιεηζηέο θαη αλνηρηέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη απφ ηα καζήκαηα, απφ ηελ επάξθεηα ησλ 

δηδαζθφλησλ, απφ ην θιίκα/ζρέζεηο, απφ ηελ ππνδνκή θαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα, απφ ηηο λέεο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ θαη απφ ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ηηο απέθηεζαλ αιιά θαη εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν απνηίκεζεο απηψλ ησλ 

λέσλ γλψζεσλ θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ ηηο επεξέαζαλ, ηφζν ζεηηθά, φζν θαη αξλεηηθά. Δπίζεο 

επηιέρηεθαλ 6 θνηηήηξηεο κε δηαθνξεηηθά πξνθίι, πξνθεηκέλνπ λα εκβαζχλνπκε ζηελ εκπεηξία 

ησλ ζπνπδψλ ηνπο κέζσ εκη-δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ήηαλ 

πνηνηηθή θαη πξνέθπςε κέζα απφ ηε ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζε 

θάζε ζεκαηηθφ άμνλα.           

 Σα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη ζεηηθφηεξα απνηηκήζεθε ε απφθηεζε ζεσξεηηθψλ 

γλψζεσλ θαη εξεπλεηηθψλ ηθαλνηήησλ, θαζψο θαη γλψζεηο δηεξεχλεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ θαη επαλαηνπνζέηεζεο ηεο πξνζσπηθήο ζεσξίαο ζηελ επαγγεικαηηθή πξαθηηθή. Δπίζεο, ε 

απφθηεζε ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα, 

απνηέιεζε έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Παξάιιεια, αλαδεηθλχνληαη νη ειιείςεηο ηνπ ΓΠΜ θαη νη παξάκεηξνη πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο, 

νη νπνίεο θπξίσο αθνξνχλ ηε ζχλδεζε φισλ ησλ καζεκάησλ ηνπ κε ην γεληθφηεξν γλσζηηθφ ηνπ 

αληηθείκελν, ηελ αλάγθε ζχλδεζεο ησλ καζεκάησλ κε ην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο αιιά 

αθνξνχλ θαη ην ξφιν ησλ δηδαζθφλησλ, σο θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηθαλνπνίεζεο θαη 

απφθηεζεο γλψζεσλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα. 
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ηθαλνπνίεζε ζπκκεηνρήο, απνηίκεζε απφθηεζεο γλψζεσλ. 

  



9 
 

Abstract 

The evaluation of programs of studies is important both for highlighting the efficiency of their 

operation and also for determining the efficiency of teachers’ professional development acquired 

through them. The aim of the present thesis is the formative evaluation of the Inter- 

Departmental Postgraduate Program of Studies “Professional Learning and Innovations in 

Education”. More specifically, this thesis investigates the degree of the participants' satisfaction 

from the present Postgraduate Program of Studies while completing their studies. The 

participants of the survey were the 17 students who participated in the program, who answered a 

questionnaire with closed and open questions about their satisfaction from their studies and the 

lessons, the professors' efficiency, the relationships and the climate, the facilities, the 

participants' expectations, the new knowledge they acquired and the ways it was acquired, as 

well as from the factors that affected the knowledge acquisition process, both positively and 

negatively. Moreover, 6 of the students with different profiles were chosen, in order to deepen 

our understanding of their experience, through semi-structured interviews. The data analysis was 

qualitative and has emerged from the responses’ comparison to each thematic axis.  

 The results of the study showed that the acquisition of theoretical knowledge and 

research abilities, knowledge about the investigation of the teaching practices as well as 

opportunities for repositioning their personal theory were evaluated positively. Moreover, they 

highlight some of the program' s shortcomings and some parameters that need improvement, 

which are mostly related to the need for the connection of all the lessons to the program's 

subject, the need of the lessons' connection to the teaching practice and the role of the professors, 

as a determinant factor of satisfaction and knowledge acquisition through the participation in the 

present program.  

Keywords: Evaluation, Postgraduate Program of Studies, professional development, 

participation's satisfaction, evaluation of knowledge acquisition. 
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Πξφινγνο  

Ζ παξνχζα έξεπλα εθπνλήζεθε ζην πιαίζην ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο ζην Γηαηκεκαηηθφ 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ “Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο: Δπαγγεικαηηθή Μάζεζε θαη 

Καηλνηνκίεο ζηελ Δθπαίδεπζε” ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο ππφ ηελ επίβιεςε ηεο 

Καζεγήηξηαο θ. Απγεηίδνπ νθίαο θαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Αλαπιεξσηή Καζεγεηή θ. 

Ηνξδαλίδε Γεψξγηνπ θαη ηνπ Δπίθνπξνπ Καζεγεηή θ. Μπέηζα Ησάλλε. 

Ζ εξγαζία απνζθνπεί ζηελ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηνπ παξφληνο Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ κέζα απφ ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ 

θνηηεηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηφ. χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, ε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θξίλεηαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ απηνί λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο θαη πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ πςειφηεξνη ζηφρνη απφ  

ηνπο καζεηέο. Ωζηφζν, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ε νπνία 

παξέρεηαη θπξίσο κέζσ Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη θαη' επέθηαζε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα αμηνινγεζεί, 

πξνθεηκέλνπ ηα παξερφκελα πξνγξάκκαηα λα βειηηψλνληαη θαη λα πξνζθέξνπλ ηα κέγηζηα ζε 

φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζε απηά. 

Αθεηεξία ηεο επηινγήο λα αζρνιεζψ κε απηφ ην ζέκα ήηαλ ε ζπκκεηνρή κνπ ζην  

λενζχζηαην απηφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη ε επηζπκία κνπ λα αλαπηπρζψ 

επαγγεικαηηθά. πλεπψο, ηφζν ιφγσ ηνπ βηψκαηνο απηνχ, φζν θαη ηεο πξνζπάζεηαο πνπ 

θαηαβιήζεθε απφ ηνπο ζπληνληζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ, θαζψο 

ήηαλ ε πξψηε θνξά δηεμαγσγήο ηνπ, θαηφπηλ ζπδήηεζεο κε ηελ επφπηξηα θαζεγήηξηα θαη 

δηεπζχληξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ θνηλνχ εθθξάζηεθε ν πξνβιεκαηηζκφο απηφο θαη ε 

απφθαζε πξαγκαηνπνίεζεο κηαο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε βάζε ηελ 

πνηνηηθή κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε, πξνθεηκέλνπ λα απνηππσζνχλ ηφζν νη απφςεηο, φζν θαη νη 

πξνηάζεηο ησλ 17 εθπαηδεπηηθψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηφ. 

ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζε φινπο απηνχο πνπ βνήζεζαλ ζηελ εθπφλεζε 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, επραξηζηψ ζεξκά ηελ Καζεγήηξηα θ. Απγεηίδνπ 

νθία γηα  ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία, ηελ ζπκπαξάζηαζε, ηελ ππνζηήξημε αιιά θαη ηελ πνιχηηκε 

θαζνδήγεζε ηεο ζε φια ηα ζηάδηα έξεπλαο. Παξάιιεια, επραξηζηψ ζεξκά ηνλ Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή θ.  Ηνξδαλίδε Γεψξγην θαη ηνλ Δπίθνπξν Καζεγεηή θ. Μπέηζα Ησάλλε γηα ηηο θαίξηεο 

παξαηεξήζεηο, ηηο απνζαθελίζεηο θαη ηηο ζπκβνπιέο ηνπο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο 
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δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

Παξάιιεια, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπκθνηηεηέο θαη ηηο ζπκθνηηήηξηέο κνπ γηα 

ηελ ζπλεξγαζία θαη ηηο άξηζηεο ζρέζεηο καο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμακήλσλ, αιιά θαη γηα ηελ 

πξνζπκία ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα απηή θαη λα παξέρνπλ πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο. 

Καηαιήγνληαο, επραξηζηψ ζεξκά νηθνγέλεηα θαη θίινπο γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπο. 
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Δηζαγσγή  
 

Ζ καδηθή ίδξπζε Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απφ ηα Αλψηαηα θαη Σερλνινγηθά 

Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα ζηελ Διιάδα θαη ε καδηθή ζπκκεηνρή ζε απηά απνηειεί κηα φιν θαη πην 

ζπρλή θαηάζηαζε ηα ηειεπηαία έηε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο αιιά θαη ηεο επαγγεικαηηθήο απνθαηάζηαζεο, νη απφθνηηνη ησλ Σκεκάησλ 

ζηξέθνληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, γηα λα απνθηήζνπλ γλψζεηο, ηθαλφηεηεο θαη δεμηφηεηεο 

ζρεηηθά κε ην επαγγεικαηηθφ ηνπο αληηθείκελν. 

Ωζηφζν, πέξα απφ ηε Μνλάδα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο (ΜΟ.ΓΗ.Π) ησλ εθάζηνηε 

Σκεκάησλ, ηα πξνεγνχκελα θπξίσο ρξφληα δελ ππήξραλ εζσηεξηθέο ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο ησλ εθάζηνηε Μεηαπηπρηαθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ, ζε αληίζεζε κε ηα 

Ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ. Σν απνηέιεζκα ηεο έιιεηςεο απηήο ήηαλ φηη αθελφο νδεγνχζε ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο ππνςήθηνπο ζηελ επηινγή ελφο Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ 

ρσξίο λα έρνπλ ηα απαξαίηεηα θαη ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα πξνβνχλ ζηελ θαηαιιειφηεξε γηα απηνχο 

επηινγή θαη αθεηέξνπ, δελ δηλφηαλ ε επθαηξία ζε φζνπο ζπκκεηείραλ ζε έλα Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο απφ ηελ εκπεηξία θνίηεζήο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ νη πιεξνθνξίεο απηέο λα νδεγήζνπλ ζε αληίζηνηρεο βειηηψζεηο ησλ παξερφκελσλ 

πξνγξακκάησλ (ηακέινο, 2016). 

Παξάιιεια, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, 

κέζα απφ ηα αληίζηνηρα Πξνγξάκκαηα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, εμαξηάηαη απφ πνιιέο 

παξακέηξνπο ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηεο δηεζλνχο θπξίσο 

βηβιηνγξαθίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο αθνξά ηφζν ηελ 

απφθηεζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ γλψζεσλ πνπ απηφ νξίδεη φηη πξνζθέξεη, φζν θαη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ απφ ηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ απηψλ θαη απφ ηνλ ηξφπν 

κε ην νπνίν απνθηήζεθαλ νη γλψζεηο απηέο. πλεπψο, ε αμηνιφγεζε ησλ παξακέηξσλ απηψλ 

θξίλεηαη απαξαίηεηε. 

Όζνλ αθνξά ην παξφλ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη γηα ηνλ ιφγν φηη ήηαλ ε 

πξψηε θνξά ιεηηνπξγίαο ηνπ, ν ηχπνο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο θξίζεθε σο ν 

θαηαιιειφηεξνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (κεηά ην πέξαο ησλ εμακήλσλ θαη πξηλ ηελ εθπφλεζε ηεο 
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δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο) θαη ήηαλ εζηηαζκέλε ζηηο παξακέηξνπο πνπ ζχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία θαη ηα επξήκαηα αληίζηνηρσλ εξεπλψλ, νδεγνχλ ζηελ επηηπρή θαη εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο. πλεπψο, κέζα απφ ηηο απφςεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ θνηηεηψλ, 

ζηφρνο ήηαλ ε ζπιινγή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην αλ ην πξφγξακκα ιεηηνπξγεί κε 

βάζε ηνλ αξρηθφ ηνπ ζρεδηαζκφ αιιά θαη πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ αλάδεημε ησλ ζεκείσλ 

πνπ ρξήδνπλ πξνζαξκνγήο, βειηίσζεο ή αιιαγήο (Scriven, 1967). 
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Θεσξεηηθή Πιαηζίσζε 

Ο όξνο Αμηνιόγεζε 

Ζ αμηνιφγεζε σο φξνο πεξηιακβάλεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο, δηαθξηηά 

ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ζθνπνχο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ην 

πιαίζην ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη. Ξεθηλψληαο κε ηελ απνζαθήληζε ηνπ φξνπ, ππάξρνπλ 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα ηελ έλλνηα θαη ην πεξηερφκελν ηεο αμηνιφγεζεο θαη δηαθνξεηηθέο 

αληηιήςεηο γηα ηνλ ζθνπφ θαη ηηο επηδηψμεηο ηεο (Γεκεηξφπνπινο, 1998). ηελ πξνζπάζεηα 

θαηαλφεζεο ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ νξηζκνχ ηεο αμηνιφγεζεο, ε απνζαθήληζε ηνπ 

ηερλνθξαηηθνχ θαη ηνπ αλζξσπηζηηθνχ-πινπξαιηζηηθνχ κνληέινπ αμηνιφγεζεο νδεγνχλ πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε απηή, θαζψο ε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν απηά κνληέια έγθεηηαη ζην ζέκα ηνπ 

ζθνπνχ θαη ηεο κεζφδνπ ηεο αμηνιφγεζεο (Υαηδεγεσξγίνπ, 2001).    

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηερλνθξαηηθφ (ή ζηνρνθεληξηθφ) κνληέιν αμηνιφγεζεο δίλεη 

έκθαζε ζηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αμηνινγείηαη θαη ζπλεπψο, ε βαζηθή επηδίσμε ηεο 

αμηνιφγεζεο είλαη λα εληνπηζηεί ε ζρέζε αλάκεζα ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα θαη ηνπο αξρηθνχο 

ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Όζνλ αθνξά ην αλζξσπηζηηθφ-πινπξαιηζηηθφ (ή ζπκκεηνρηθφ) 

κνληέιν αμηνιφγεζεο, νη πξνζσπηθέο αληηιήςεηο ηνπ εξεπλεηή δελ κπνξνχλ λα απνκνλσζνχλ 

θαη αληίζεηα, εξεπλεηήο θαη ππνθείκελν ηεο έξεπλαο αιιειεπηδξνχλ θαη αιιεινεπεξεάδνληαη. 

Γηα ην ιφγν απηφ, επηδίσμε ησλ πινπξαιηζηηθψλ κνληέισλ αμηνιφγεζεο είλαη λα θαηαλνεζνχλ 

νη δηαδηθαζίεο πνπ δηελεξγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα εθαξκνγήο ελφο πξνγξάκκαηνο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ κνληέισλ απηψλ είλαη ε δηαιεθηηθή δηαδηθαζία, φπνπ ιακβάλνληαη ππφςε 

νη αλάγθεο φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζηελ αμηνιφγεζε, ηα λνήκαηα πνπ αληαιιάζζνληαη θαη ε 

αιιειεπίδξαζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ηνπο (Κπξηαθίδεο, 2001).  

 Παξάιιεια, ε αμηνιφγεζε απνζθνπεί ζηελ εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ ή/θαη ηεο αμίαο 

ησλ αμηνινγνχκελσλ δξάζεσλ απφ κηα νπηηθή θπξίσο εμσζηξεθή, ε νπνία  δηαθνξνπνηείηαη απφ 

ηηο δηάθνξεο πξαθηηθέο πνπ έρνπκε ηε ζπλήζεηα λα ηνπνζεηνχκε θάησ απφ ηε ζθέπε ηνπ ίδηνπ 

φξνπ, φπσο παξαθνινχζεζε, αλάιπζε ιεηηνπξγίαο, κέηξεζε απνθιίζεσλ, έιεγρνο θ.α. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε αμηνιφγεζε πξνυπνζέηεη ηελ εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ, ηελ ηαμηλφκεζε, ηελ κέηξεζε θαη ηελ αλάιπζε ηνπο, ψζηε λα θαηαιήμνπκε 

ζε θάπνηεο κε απζαίξεηεο θξίζεηο, νη νπνίεο αλ θαη αμηνινγηθέο, ζα ηεθκεξησζνχλ, ζα 

ζηεξηρζνχλ ζην πιηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάιπζε θαη θαηά ζπλέπεηα ζα θσηηζηνχλ απφ 

ηελ επηζηεκνληθή δηεξεχλεζε. πλεπψο, ειέγρσ ζεκαίλεη επαιεζεχσ εάλ ν ζηφρνο, ν νπνίνο έρεη 
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ηεζεί, επηηεχρζεθε θαη/ή κεηξψ ηελ απφθιηζε κεηαμχ ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ηεο αξρηθήο 

πξνζδνθίαο, ελψ αμηνινγψ ζεκαίλεη δηαηππψλσ κηα θξίζε σο πξνο ηα απνηειέζκαηα πνπ 

ζπγθέληξσζα θαη επηρεηξψ λα ηνπο πξνζδψζσ λφεκα, ψζηε απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 

θαηάιιεια. Ζ απιή παξαθνινχζεζε ηεο εμέιημεο κηαο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ή ελφο 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο δελ θαηαιήγεη ζε αμηνινγηθέο θξίζεηο, ελψ νη κειέηεο αμηνιφγεζεο 

θαηαιήγνπλ ζε αμηνινγηθέο θξίζεηο (Βεξγίδεο, 1999).     

 Σα απνηειέζκαηα ησλ αμηνινγήζεσλ θξίλνληαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά, θαζψο ζχκθσλα 

κε ηνλ ΟΟΑ, «νη αμηνινγήζεηο είλαη ζπζηεκαηηθέο αλαιχζεηο ησλ ζπνπδαηφηεξσλ πιεπξψλ 

κηαο πνιηηηθήο, ελφο νξγαληζκνχ ή ελφο πξνγξάκκαηνο, κε έκθαζε ζηελ εγθπξφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο. Ο θχξηνο ζθνπφο ησλ αμηνινγήζεσλ είλαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ βειηίσζε ηεο ιήςεο απνθάζεσλ, ηεο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ θαη ηνπ επηπέδνπ 

ππεπζπλφηεηαο». (Βεξγίδεο, 2001). Παξάιιεια, νη θαιέο αμηνινγήζεηο είλαη απνηέιεζκα 

πξνζεθηηθνχ θαη κειεηεκέλνπ ζρεδηαζκνχ, ηθαλφηεηαο πξαγκαηνπνίεζεο ζσζηψλ εξσηήζεσλ 

θαη κηαο βαζηθήο θαηαλφεζεο ζρεηηθά κε ην πψο ζα βξεζνχλ έγθπξεο απαληήζεηο. Οη θαιέο 

αμηνινγήζεηο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ερεξέο, νπζηαζηηθέο θαη επαξθψο αμηφπηζηεο, 

ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην λα ιεθζνχλ νπζηαζηηθέο θαη ππεχζπλεο απνθάζεηο ζρεηηθά κε 

δηαδηθαζίεο θαη απνηειέζκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Guskey & Sparks, 1991).  

 Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Guskey (2002), ν θαιχηεξνο ιεηηνπξγηθφο νξηζκφο ηεο 

αμηνιφγεζεο πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο είλαη ν αθφινπζνο: «αμηνιφγεζε είλαη ε 

ζπζηεκαηηθή έξεπλα ηεο αμίαο (ofmerit) ή ηεο ζεκαζίαο (worth) κηαο δηαδηθαζίαο» (Joint 

Committee on Standards for Educational Evaluation, 1994). Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηε ρξήζε ηεο 

ιέμεο «ζπζηεκαηηθή», πξαγκαηνπνηείηαη κηα δηάθξηζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο απφ ην πιήζνο ησλ 

άηππσλ αμηνινγηθψλ πξάμεσλ, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλεηδεηά ή φρη. Ζ ιέμε 

«ζπζηεκαηηθή» ζπλεπάγεηαη φηη ε αμηνιφγεζε ζε απηφ ην πιαίζην είλαη κηα νπζηαζηηθή θαη 

ζθφπηκε δηαδηθαζία, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη γηα μεθάζαξνπο ιφγνπο θαη γηα ξεηνχο ζθνπνχο. 

Παξά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο, ε κηα κνξθή αμηνιφγεζεο κπνξεί λα 

δηαθέξεη απφ ηελ άιιε.          

 Ζ «έξεπλα» αλαθέξεηαη ζηε ζπιινγή θαη ζηελ αλάιπζε ησλ θαηάιιεισλ θαη ζρεηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Καζψο θακία αμηνιφγεζε δελ κπνξεί λα είλαη απφιπηα αληηθεηκεληθή, ε 

δηαδηθαζία δελ βαζίδεηαη πάλσ ζε γλψκεο ή ζε εηθαζίεο. Δίλαη, αληίζεηα, βαζηζκέλε ζηελ 

απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ, ζρεηηθψλ θαη έγθπξσλ απνδείμεσλ/ζηνηρείσλ (evidence) πνπ 
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εμεηάδνληαη κέζα απφ θαηάιιειεο κεζφδνπο θαη ηερληθέο. πλερίδνληαο, ε ρξήζε ηεο «αμίαο» 

(ofmerit) ή ηεο «ζεκαζίαο» ηεο (worth) ζηνλ νξηζκφ απηφλ ζπλεπάγεηαη ηελ εθηίκεζε θαη ηελ 

απφθαζε (appraisal and judgment). Οη αμηνινγήζεηο είλαη ζρεδηαζκέλεο λα θαζνξίζνπλ ηελ αμία 

ζε θάηη. Βνεζνχλ ζην λα απαληεζνχλ εξσηήζεηο, φπσο «νδεγεί απηφ ην πξφγξακκα ή ε 

δξαζηεξηφηεηα ζηα απνηειέζκαηα ζηα νπνία απνζθνπνχζαλ; Δίλαη θαιχηεξν απφ απηφ πνπ είρε 

γίλεη ζην παξειζφλ; Δίλαη θαιχηεξν απφ θάπνηα άιιε, ζπλαγσληδφκελε δξαζηεξηφηεηα; Αμίδεη 

ηα έμνδα;» Οη απαληήζεηο ζε απηέο ηηο εξσηήζεηο απαηηνχλ πεξηζζφηεξα απφ κηα δήισζε ησλ 

επξεκάησλ. Απαηηνχλ κηα εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο θαη απνθάζεηο γηα ηελ αμία, βαζηζκέλεο ζηηο 

θαιχηεξεο δπλαηέο απνδείμεηο (Guskey, 2002).        

 

Σθνπνί ηεο αμηνιόγεζεο 

Σν επφκελν βήκα είλαη λα δηαηππσζεί κε ζαθήλεηα ην αληηθείκελν, ν ζθνπφο θαη ηα θξηηήξηα ζε 

κηα θαηάζηαζε αμηνιφγεζεο. Σν αληηθείκελν ηεο αμηνιφγεζεο πξνθχπηεη αλ ζέζνπκε ηελ 

εξψηεζε «ηη είλαη απηφ πνπ αμηνινγείηαη ζηελ αμηνιφγεζε απηή;». Ο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο 

αλαθέξεηαη ζην ιφγν γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη ε αμηνιφγεζε θαη απαληά ζην εξψηεκα «γηαηί 

αμηνινγείηαη απηφ ην αληηθείκελν». Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ αμηνιφγεζεο πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη αλάινγα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο αμηνιφγεζεο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο 

ζπλδένληαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηα ζρέδηα ελφο 

νξγαληζκνχ ή ελφο πξνγξάκκαηνο. Σα αληηθείκελα ηεο αμηνιφγεζεο πξέπεη λα ραξαθηεξίδνληαη 

γηα ηελ πιεξφηεηά ηνπο, γηα ηε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηά ηνπο, δηαθνξεηηθά δπζρεξαίλεηαη ε 

ζπζρέηηζε ησλ αληηθεηκέλσλ κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηα θξηηήξηα (Γεκεηξφπνπινο, 1998). 

πλερίδνληαο, ζθφπηκν είλαη λα απνζαθεληζηεί πσο ε αμηνιφγεζε είλαη κηα εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ πξνυπνζέηεη ηε ζπγθξφηεζε εξεπλεηηθήο νκάδαο θαη ηελ εθαξκνγή 

ζεσξηψλ, κεζφδσλ θαη ηερληθψλ απφ ηνλ ρψξν ησλ θνηλσληθψλ επηζηεκψλ. Γηα ηελ επηηπρή 

νινθιήξσζε κηαο αμηνιφγεζεο πξνζδηνξίδνπκε: ηελ θαηεγνξία αμηνιφγεζεο πνπ επηιέγνπκε, 

ηνλ ηχπν αμηνιφγεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ηα γεληθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο, ηε κέζνδν 

θαη ηηο ηερληθέο ζπιινγήο δεδνκέλσλ (Βεξγίδεο, 1999). Με άιια ιφγηα, είλαη κηα πξνζέγγηζε 

θαηεμνρήλ ζπλζεηηθή, ζπλδπαζηηθή θαη δηαιεθηηθή, πνπ πξνυπνζέηεη έλα πιέγκα (ζχζηεκα) 

επηθεληξσκέλν ζηελ έθθξαζε φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ πνπ εμεηάδνληαη κε ηελ 

παξνπζία ησλ δηαθνξψλ ηνπο, ησλ αληηθάζεσλ, ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ πνηθίισλ 

δηαζπλδέζεσλ ηνπο (Demunter, 2001). Παξάιιεια, φπσο ν ίδηνο αλαθέξεη, νη απαξαίηεηεο 
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ελέξγεηεο γηα θάζε αμηνιφγεζε είλαη: 

 Ζ ζπγθξφηεζε πιέγκαηνο αμηνιφγεζεο (δειαδή ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ «αληηθεηκέλνπ» 

ηεο αμηνιφγεζεο θαη ησλ αλακελφκελσλ απνηειεζκάησλ) 

 Ζ επηινγή ησλ θξηηεξίσλ αμηνιφγεζεο (απνηειεζκαηηθφηεηα, ζπλέπεηα, θαηαιιειφηεηα, 

ζπλάθεηα, θαηάιιειε νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο) 

 Ζ δηαηχπσζε θξίζεσλ (ζχγθξηζε δεδνκέλσλ κε ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, 

ζπδήηεζε θαη ηεθκεξίσζε ελδερφκελεο εμέιημεο ηεο αμηνιφγεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο, αμηνιφγεζε ηεο αληίζηνηρεο βαξχηεηαο ησλ ζεηηθψλ/αξλεηηθψλ, νξζψλ/κε νξζψλ 

ζηνηρείσλ θηι) 

 Ζ δηαηχπσζε πξνηάζεσλ (νη πξνεγνχκελεο ελέξγεηεο νδεγνχλ ζηε δηαηχπσζε 

βειηησηηθψλ πξνηάζεσλ). 

 

Οη ζθνπνί ηεο αμηνιφγεζεο γεληθφηεξα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξεηο επξείεο θαηεγνξίεο, 

ζηηο νπνίεο ζηειερψλνληαη νη ηξεηο θχξηνη ηχπνη ηεο αμηνιφγεζεο, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ (Planning evaluation), ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε (Formative 

evaluation) θαη ηελ ηειηθή-απνινγηζηηθή αμηνιφγεζε (Summative evaluation) (Scriven, 1967). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ μεθηλήζεη νπζηαζηηθά 

έλα πξφγξακκα ή κηα δξαζηεξηφηεηα, παξά ην γεγνλφο φηη πεξηέρεη πηπρέο πνπ κπνξεί λα είλαη 

ζπλερείο ή ζπλερηδφκελεο. Δίλαη ζρεδηαζκέλε λα παξέρεη κηα αθξηβή θαηαλφεζε ζρεηηθά κε απηφ 

πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί, κε ην πνηεο δηαδηθαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη πνζφ 

επηηπρεκέλεο απηέο ζα θαζνξηζηνχλ. ηελ νπζία, νξίδεη ηελ βάζε γηα φιεο ηηο άιιεο 

δξαζηεξηφηεηεο αμηνιφγεζεο. Ζ αμηνιφγεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ κεξηθέο θνξέο αλαθέξεηαη σο 

«πξν-δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε» θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί θαη σο «πξνιεπηηθή αμηνιφγεζε». 

Βνεζάεη ζην λα αλαγλσξηζηνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ λσξίο νη δπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα 

εκθαληζζνχλ αξγφηεξα ζηηο πξνζπάζεηεο ηεο αμηνιφγεζεο (Scriven, 1991).   

 Ζ δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε  πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο 

πξνγξάκκαηνο ή κηαο δξαζηεξηφηεηαο. θνπφο ηεο είλαη λα εθνδηάζεη ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε ζπλερείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην αλ ηα πξάγκαηα πεγαίλνπλ κε βάζε ηνλ 

ηξφπν πνπ ζρεδηάζηεθαλ θαη αλ πξαγκαηνπνηείηαη ε αλακελφκελε πξφνδνο. Αλ δελ γίλεηαη, νη 

ίδηεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην λα θαζνδεγήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 
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βειηηψζεηο (Scriven, 1967).Οη πην ρξήζηκεο δηακνξθσηηθέο αμηνινγήζεηο εζηηάδνπλ ζηηο 

ζπλζήθεο ηεο επηηπρίαο. Απηέο αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα φπσο ην πνηεο ζπλζήθεο είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρία, αλ έρνπλ βξεζεί ή αλ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε είλαη κηα επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη πνιιέο θνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πνιινί 

ζρεδηαζηέο πξνγξακκάησλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπλερψο πξαγκαηνπνηνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο. Οη απνδείμεηο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζε θάζε βήκα ηεο ζρεδίαζεο 

θαη ηεο εθηέιεζεο ηεο ζπλήζσο παξακέλνπλ «ζηελ αθάλεηα» (in-house), αιιά ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην λα γίλνπλ πξνζαξκνγέο, ηξνπνπνηήζεηο ή αλαζεσξήζεηο (Worthen & Sanders, 1989).  

 Γηα λα παξακείλεη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθή, ν Scriven (1991) 

πξνηείλεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο κηα αμηνιφγεζε «πξψηκεο/αξρηθήο πξνεηδνπνίεζεο» (early 

warning evaluation). Με άιια ιφγηα, πξνηείλεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε 

σο κηα αξρηθή έθδνζε ηεο ηειηθήο-απνινγηζηηθήο αμηνιφγεζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη 

δηακνξθσηηθέο αμηνινγήζεηο κπνξνχλ λα εμεηάζνπλ ελδηάκεζεο παξακέηξνπο πξνο ηελ επηηπρία 

θαη λα θαζνξίζνπλ αλ ε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηείηαη φπσο αλακελφηαλ αιιά θαη πνηεο 

δπζθνιίεο πξνβιέπεηαη λα εκθαληζηνχλ. πλεπψο, νη αηέιεηεο κπνξνχλ λα αλαγλσξηζηνχλ θαη νη 

αδπλακίεο λα εληνπηζζνχλ εγθαίξσο, ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη απαξαίηεηεο πξνζαξκνγέο 

πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρή ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο.       

  Ζ απνινγηζηηθή αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη θαηά ηελ νινθιήξσζε ελφο 

πξνγξάκκαηνο ή κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Ο ζθνπφο ηεο είλαη λα αλαδείμεη ζηνπο ζρεδηαζηέο ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ζηνπο ππεχζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ θξηηηθέο/απφςεηο ζρεηηθά κε ηελ 

ζπλνιηθή αμία ή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ απνινγηζηηθή αμηνιφγεζε 

πεξηγξάθεη ηη πξαγκαηνπνηήζεθε, πνηεο ήηαλ νη ζπλέπεηεο (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο), πνηα ήηαλ ηα 

ηειηθά απνηειέζκαηα (ζθφπηκα θαη κε) θαη, ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο, αλ ηα πιενλεθηήκαηα 

δηθαηνινγνχλ ην θφζηνο. ε αληίζεζε κε ηηο δηακνξθσηηθέο αμηνινγήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζην λα θαζνδεγήζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο βειηίσζεο, νη απνινγηζηηθέο αμηνινγήζεηο παξνπζηάδνπλ 

ζηνπο ππεχζπλνπο ηεο ιήςεο απνθάζεσλ πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πάξνπλ θξίζηκεο 

απνθάζεηο γηα ηε ζπλέρεηα ή ηε δηαθνπή ελφο πξνγξάκκαηνο.    
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Σεκαζία ηεο Αμηνιόγεζεο 

Ηζηνξηθά, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηα ηδξχκαηα αιιά θαη νη πξνσζεηέο ησλ 

Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΠΜ) δελ είραλ δψζεη ηελ πξέπνπζα ζεκαζία ζηελ 

αμηνιφγεζε. Δπίζεο, πνιινί ζεσξνχλ φηη είλαη δαπαλεξή δηαδηθαζία, απαηηεί ρξφλν πνπ απνζπά 

ηελ πξνζνρή απφ ηνλ ζεκαληηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο, απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ θαη απφ 

ηηο επαθφινπζεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ άιινη πηζηεχνπλ πσο απιά δελ έρνπλ ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

ηελ εμεηδίθεπζε λα εκπιαθνχλ ζε απζηεξέο θαη ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο. Ωο 

απνηέιεζκα, είηε παξακεινχλ ηα ζέκαηα ηεο αμηνιφγεζεο εληειψο, είηε ηα αθήλνπλ ζε 

«εηδηθνχο ηεο αμηνιφγεζεο», νη νπνίνη θαινχληαη ζην ηέινο θαη ηνπο δεηείηαη λα πξνζδηνξίζνπλ 

αλ απηφ πνπ έγηλε, έθεξε θάπνηα αιιαγή. Δπίζεο, σο επί ην πιείζηνλ νη εθπαηδεπηηθνί ζπλδένπλ 

ηελ αμηνιφγεζε κε ηνπο απνινγηζηηθνχο ζθνπνχο ηεο κφλν. πλεπψο, ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαζνδεγήζνπλ ην ζρεδηαζκφ, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηπρή νινθιήξσζε 

ελφο πξνγξάκκαηνο ζπρλά παξακεινχληαη, παξφιν πνπ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ην θιεηδί ζην λα θαζνξηζηεί ε ζπλνιηθή επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο (Guskey, 

2002). Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε πξνζσπνθεληξηθή ζεψξεζε ηεο αμηνιφγεζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ζχκθσλα κε ηελ νπνία, κέζσ ηεο αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

θαηαλνεηέο νη αλάγθεο ησλ αηφκσλ, λα ζπλεθηηκεζνχλ νη ειιείςεηο θαη ζπλεμεηαζηνχλ νη 

ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο πινπνηήζεθε κηα εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα» (Γεκεηξφπνπινο, 1998). 

 Παξάιιεια, φζνλ αθνξά ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηά, εάλ απνπζηάδεη ε αμηνιφγεζε, νη ελδηαθεξφκελνη 

ζπκκεηέρνληεο πξνβαίλνπλ ζηελ επηινγή  ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ρσξίο λα έρνπλ ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπγθξίζεηο θαη λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ απφθαζε 

ηνπο. Παξάιιεια κε ηελ έιιεηςε απηή, νη εκπεηξίεο ησλ θνηηεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε 

πξνγξάκκαηα δελ θαηαγξάθνληαη ή απνηππψλνληαη θαη έηζη, αθελφο, δελ εθθξάδεηαη πνπζελά ε 

γλψκε ηνπο απφ ηελ εκπεηξία θνίηεζεο ζε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ, αθεηέξνπ, δελ κπνξεί λα 

γίλεη αλάιπζε θαη ζχγθξηζε, κε απνηέιεζκα λα απνπζηάδνπλ θαη νη πξνυπνζέζεηο θαη νη 

δπλαηφηεηεο βειηίσζεο ησλ παξερφκελσλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ (ηακέινο, 2016).  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ην ηακέιν, ε εζηίαζε ζηε θνηηεηηθή εκπεηξία ησλ 

κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ εκθαλίδεηαη ζην πξνζθήλην πξηλ πεξίπνπ απφ κηα εηθνζαεηία, αξρηθά 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη έπεηηα ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε πηνζέηεζε ελφο 

κνληέινπ ή ελφο εξγαιείνπ αμηνιφγεζεο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ απνηχπσζε ηεο εκπεηξίαο ησλ 
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κεηαπηπρηαθψλ (θαη γηαηί φρη θαη δηδαθηνξηθψλ) θνηηεηψλ θαη ε παξαγσγή ζεηξάο αλαιχζεσλ 

θαη κειεηψλ ζα απνηεινχζε κηα απνηειεζκαηηθή ιχζε, θαζψο απηφο ν ηξφπνο ήδε εθαξκφδεηαη 

δηεζλψο.  

Μνληέια  Αμηνιόγεζεο Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ 

Παξά ηελ κεγάιε αλάπηπμε κνληέισλ, ην θαζέλα απφ ηα νπνία ηθαλνπνηεί ηηο εθάζηνηε αλάγθεο 

αμηνιφγεζεο, αλαγλσξίδεηαη πσο πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο θαη θαηάξηηζεο είλαη ζπρλά αξθεηά πνιχπινθα ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθηίκεζε ησλ 

αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, θαζψο νη αλάγθεο απηέο πνηθίιινπλ απφ ηφπν ζε ηφπν θαη επεξεάδνληαη 

απφ πνιηηηθά θαη θνηλσληθά πιαίζηα. Απηφ ζεκαίλεη πσο θάζε κνληέιν αμηνιφγεζεο θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα είλαη θαηάιιειν ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο θαη ελδηαθέξνληα, θαη θαηά 

ζπλέπεηα ν φξνο «κνληέιν αμηνιφγεζεο» πξνζδηνξίδεη κηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ελφο πξνγξάκκαηνο, ε νπνία εθηφο απφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πεξηιακβάλεη 

πξνηάζεηο γηα ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο επηκέξνπο ζηφρνπο ηεο αμηνιφγεζεο, ηελ εκβέιεηα 

εθαξκνγήο ηεο, ηελ αμία θαη ηε ρξήζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο, ηνπο ξφινπο ηνπ αμηνινγεηή θαη 

ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηηο εξεπλεηηθέο κεζφδνπο θαη ηερληθέο θαη, ηέινο, ηα 

αληηθείκελα θαη ηνπο άμνλεο ηεο αμηνιφγεζεο (Herman, Morris & Fitz-Gibbon, 1987).   

 πλερίδνληαο κε ην κνληέιν αμηνιφγεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε δηεζλψο σο βάζε γηα ηελ  

αμηνιφγεζε Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ αιιά θαη σο βάζε γηα ηελ παξνχζα 

έξεπλα θαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, γίλεηαη ιφγνο θαη εθηελήο πεξηγξαθή ηνπ κνληέινπ ησλ 5 επηπέδσλ 

αμηνιφγεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Thomas Guskey. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ππάξρνπλ πέληε θξίζηκα ζηάδηα ή επίπεδα απφ 

πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ’ φςε. Απηά ηα επίπεδα εθπξνζσπνχλ κηα πξνζαξκνγή 

ελφο κνληέινπ αμηνιφγεζεο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Kirkpatrick (1959) πνπ έθξηλε ηελ αμία 

ησλ επνπηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηε βηνκεραλία. Σν κνληέιν 

ηνπ Kirkpatrick (απνηεινχκελν απφ 4 επίπεδα), παξφιν πνπ εθαξκνδφηαλ ζε επξεία θιίκαθα, 

έδεημε φηη έρεη πεξηνξηζκέλε ρξήζε ζηελ εθπαίδεπζε εμαηηίαο ηεο αλεπαξθνχο εμεξεπλεηηθήο 

ηνπ δχλακεο, θαζψο είλαη ρξήζηκν ζηε δεκηνπξγία κηαο επξείαο πνζφηεηαο εξσηήζεσλ 

αλαθνξηθά κε ην «ηη», αιιά αδπλαηεί φηαλ θαιείηαη λα εμεγήζεη ην «γηαηί» (Alliger & Janak, 

1989, Holton, 1996). Σν κνληέιν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ζρεδηάζηεθε γηα λα ιχζεη 

απηέο ηηο αλεπάξθεηεο.           



21 
 

 Αξρηθά, ηα πέληε επίπεδα ηνπ κνληέινπ είλαη ηεξαξρηθά θαηαλεκεκέλα, απφ ην 

απινχζηεξν πξνο ην πην ζχλζεην. ε θάζε δηαδνρηθφ επίπεδν, ε δηαδηθαζία ζπιινγήο 

αμηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη πηζαλφ λα απαηηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη πεξηζζφηεξεο πεγέο. 

Παξάιιεια, θάζε αλψηεξν επίπεδν ρηίδεηαη πάλσ ζε απηά πνπ πξνεγήζεθαλ θαη κε άιια ιφγηα, 

ε επηηπρία ζην έλα επίπεδν είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ επηηπρία ζηα επίπεδα πνπ αθνινπζνχλ.

 ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί κηα πεξηγξαθή ηνπ θαζελφο απφ ηα πέληε επίπεδα θαη ε ζεκαζία 

ηνπ θαζελφο ζηε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο. Ωζηφζν, ζηελ παξνχζα έξεπλα αμηνινγήζεθαλ 

κφλν ηα δπν πξψηα απφ ηα επίπεδα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ, γηα ην ιφγν φηη ε αμηνιφγεζε 

ήηαλ δηακνξθσηηθή θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ καζεκάησλ θαη πξηλ ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηεο απνθνίηεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, ιφγνο πνπ ζα 

θαηαζηεί θαηαλνεηφο ζηε ζπλέρεηα θαη θαηά ηελ πεξηγξαθή ησλ επηπέδσλ ηνπ κνληέινπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηγξαθή πνπ αθνινπζεί, ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ζεκαληηθέο εξσηήζεηο 

πνπ κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε θάζε επίπεδν, ν ηξφπνο πνπ νη πιεξνθνξίεο απηέο 

κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ, ηη είλαη απηφ πνπ κεηξηέηαη θαη πσο απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ.  

 

Δπίπεδν 1
ν
: Αληηδξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ (Participants' Reactions) 

 

Σν πξψην επίπεδν ηεο αμηνιφγεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο είλαη νη αληηδξάζεηο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηή ηελ εκπεηξία. Απηή είλαη ε πην θνηλή κνξθή ηεο αμηνιφγεζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, ε απινχζηεξε θαη ην επίπεδν ζην νπνίν ππάξρεη ε κεγαιχηεξε 

εξεπλεηηθή εκπεηξία. Δίλαη, επίζεο, ν επθνιφηεξνο ηχπνο πιεξνθνξηψλ πνπ κπνξνχλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ. Οη εξσηήζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην επίπεδν απηφ 

αθνξνχλ ην αλ άξεζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ην πξφγξακκα ή φρη θαη πην ζπγθεθξηκέλα «φηαλ 

απνρσξήζνπλ, ληψζνπλ φηη ν ρξφλνο ηνπο πέξαζε σξαία;», «ηνπο έθαλε αίζζεζε ην πιηθφ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε;», «ήηαλ ζεκαληηθέο θαη γεκάηεο λφεκα νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ;», «ήηαλ ν δηδάζθνληαο θαιφο γλψζηεο ηνπ αληηθείκελνπ; Βνήζεζε;», 

«ζεσξνχλ φηη απηά πνπ έκαζαλ ζα ηνπο θαλνχλ ρξήζηκα;».      

 Οη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αληηδξάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπλήζσο ζπιιέγνληαη κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ, ηα νπνία δίλνληαη ζην ηέινο κηαο ζπλεδξίαο ή κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Σππηθά, 

απηά ηα εξσηεκαηνιφγηα πεξηιακβάλνπλ έλα ζπλδπαζκφ δηαβαζκηζκέλσλ ζε θιίκαθα θαη 
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αλνηρηνχ ηχπνπ εξσηήζεσλ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα παξνπζηάζνπλ πην 

πξνζσπηθά ζρφιηα. Δμαηηίαο ηεο γεληθήο θχζεο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, ην ίδην 

εξσηεκαηνιφγην ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη γηα έλα επξχ θάζκα εκπεηξηψλ απφ ηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε. Πνιιά ηδξχκαηα, γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηνχλ ην ίδην εξσηεκαηνιφγην γηα φιεο 

ηνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο.  Οη κεηξήζεηο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  κεξηθέο θνξέο αλαθέξνληαη σο «πειίθα ηεο επηπρίαο» απφ απηνχο πνπ ζεσξνχλ 

φηη απηέο κεηξνχλ κφλν ηελ δηαζθεδαζηηθή άμηα κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη φρη ηελ πνηφηεηα ή ηελ 

εθπαηδεπηηθή άμηα ηεο. Μεηξψληαο, φκσο, ηελ αξρηθή ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ καδί κε 

απνηίκεζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε έλα πξφγξακκα, παξέρνληαη πιεξνθνξίεο 

πνπ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ βειηίσζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο παξάδνζεο πξνγξακκάησλ 

κέζα απφ έγθπξνπο ηξφπνπο. Δπηπξφζζεηα, νη ζεηηθέο αληηδξάζεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είλαη 

ζπλήζσο έλα απαξαίηεην πξναπαηηνχκελν γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ αλψηεξσλ επηπέδσλ ηεο 

αμηνιφγεζεο.   

 

Δπίπεδν 2
ν
: Ζ κάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ (Participants' Learning) 

 

Δθηφο ηνπ αλ άξεζε ην πξφγξακκα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, επίζεο ζεκαληηθή θαη 

αλαπφζπαζηε είλαη θαη ε απφθηεζε γλψζεσλ κέζα απφ ηελ εκπεηξία ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο. πλεπψο, ην δεχηεξν επίπεδν εζηηάδεη ζηε κέηξεζε ησλ γλψζεσλ, ησλ ηθαλνηήησλ 

θαη ίζσο ησλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ απέθηεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο. Αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε απνηππσκέλε εθηίκεζε (κπνξνχλ νη 

ζπκκεηέρνληεο λα πεξηγξάςνπλ ηα θξίζηκα γλσξίζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο επαγγεικαηηθήο 

κάζεζεο θαη λα δψζνπλ παξαδείγκαηα ησλ ηξφπσλ πνπ απηά κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε 

θνηλέο θαηαζηάζεηο ζηελ ηάμε;) σο κηα πξνζνκνίσζε ή σο κηα νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή 

ηθαλνηήησλ (παξνπζηάδνληαο πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ ζηελ ηάμε, κπνξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο 

λα δηαγλψζνπλ ηελ θάζε θαηάζηαζε θαη έπεηηα λα πεξηγξάςνπλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κηα 

δίθαηε θαη ηθαλή δηαδηθαζία, ψζηε λα επέιζεη ε ιχζε;) Οη πξνθνξηθνί ή νη γξαπηνί 

πξνζσπηθνί αλαζηνραζκνί ή ε εμέηαζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ (portfolios) ησλ ζπκκεηερφλησλ 

κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηε κάζεζε ηνπο.   

 Παξφιν πνπ νη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ δεχηεξνπ επηπέδνπ κεξηθέο θνξέο 

κπνξνχλ λα ζπιιερζνχλ θαηά ηελ νινθιήξσζε κηαο ζπλεδξίαο, ε ζπιινγή απηψλ ησλ 
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πιεξνθνξηψλ δελ είλαη εχινγν λα πξαγκαηνπνηείηαη κε κηα πξνθαζνξηζκέλε θφξκα, θαζψο νη 

κεηξήζεηο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο πνπ πεξηγξάθνληαη μερσξηζηά γηα 

ην θάζε πξφγξακκα. Απηφ ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα πεξηγξαθνχλ ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα θαη 

δείθηεο ηεο επηηπρνχο κάζεζεο πξηλ ηελ έλαξμε ηεο αμηνιφγεζεο ηεο εκπεηξίαο απφ 

ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Ζ πεξίπησζε πηζαλήο «αθνχζηαο κάζεζεο», είηε ζεηηθήο είηε 

αξλεηηθήο, πξέπεη επίζεο λα ιακβάλεηαη ππφςε. Αλ ππάξρεη ε αλεζπρία φηη νη ζπκκεηέρνληεο 

ήδε θαηέρνπλ ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, κπνξεί λα απαηηεζνχλ θάπνηεο θφξκεο 

εθηίκεζεο ηνπ πξηλ θαη ηνπ κεηά (pre & post tests). Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε αλάιπζε απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ παξέρεη κηα βάζε γηα ηε βειηίσζε ηνπ πεξηερφκελνπ, ηεο κνξθήο θαη ηεο 

νξγάλσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ.  

 

Δπίπεδν 3
ν
: Τπνζηήξημε ηνπ Οξγαληζκνχ θαη αιιαγή (Organization Support and Change)  

 

ην ηξίην επίπεδν, ε εζηίαζε κεηαθέξεηαη πξνο ηνλ νξγαληζκφ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

πξνο ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ αιιά θαη γηα ηελ αιιαγή. Οη 

νξγαλσηηθέο κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ην θιεηδί ηεο επηηπρίαο θάζε πξνζπάζεηαο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Μπνξνχλ επίζεο λα εκπνδίζνπλ ή λα απνηξέςνπλ ηελ 

επηηπρία, αθφκα θαη φηαλ νη μερσξηζηέο πηπρέο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

πξαγκαηνπνηεζήθαλ ζσζηά (Sparks, 1996a). Οη εξσηήζεηο ζην 3
ν
 επίπεδν δίλνπλ έκθαζε ζηα 

νξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρία, φπσο «ήηαλ ε 

ππνζηεξηδφκελε αιιαγή επζπγξακκηζκέλε κε ηελ απνζηνιή ηνπ νξγαληζκνχ; Έγηλε αιιαγή ζε 

αηνκηθφ επίπεδν πνπ λα ελζαξξχλεηαη θαη λα ππνζηεξίδεηαη ζε φια ηα επίπεδα; Δπεξέαζε ην 

πξφγξακκα ή νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ην νξγαλσηηθφ θιίκα θαη ηηο δηαδηθαζίεο; 

Αληηκεησπίζηεθαλ ηα πξνβιήκαηα γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά;». Ζ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα 

ηε ππνζηήξημε ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηεο αιιαγήο είλαη γεληθά πην πεξίπινθε απφ φηη ηα 

πξνεγνχκελα επίπεδα. Οη δηαδηθαζίεο επίζεο δηαθέξνπλ, αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ή ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ. Δπίζεο, κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ αλαιχζεηο ηεο 

πεξηνρήο ή ησλ ζρνιηθψλ αξρείσλ ή εμέηαζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απηέο 

νη πιεξνθνξίεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα λα παξέρνπλ δεδνκέλα γηα λα βειηησζεί ε 

νξγαλσηηθή ππνζηήξημε, αιιά επίζεο θαη γηα λα παξέρνπλ ελεκέξσζε ζηηο πξσηνβνπιίεο 

κειινληηθψλ αιιαγψλ. 
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Δπίπεδν 4
ν
: Ζ ρξήζε ησλ λέσλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Participants' 

Use of New Knowledge and Skills) 

 

Σνπνζεηψληαο ζηελ άθξε ηηο νξγαλσηηθέο κεηαβιεηέο, ε πξνζνρή εδψ ζηξέθεηαη πξνο ην 

αλ νη ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο λέεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ απφθηεζαλ ζηελ πξάμε. 

ην 4
ν
 επίπεδν ην θεληξηθφ εξψηεκα είλαη: «Έθαλε δηαθνξά απηφ πνπ έκαζαλ νη ζπκκεηέρνληεο 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πξαθηηθή;» Σν θιεηδί γηα ηελ ζπιινγή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζε απηφ 

ην επίπεδν ζηεξίδεηαη ζην ζαθή πξνζδηνξηζκφ ησλ δεηθηψλ πνπ απνθαιχπηνπλ ην βαζκφ θαη ηελ 

πνηφηεηα ηεο νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Με άιια ιφγηα, «πψο κπνξείο λα πεηο αλ απηφ 

πνπ νη ζπκκεηέρνληεο έκαζαλ, ζπλερίδεη λα ρξεζηκνπνηείηαη αιιά θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη 

θαιά;».           

 Αλάινγα κε ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, απηφ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

εξσηεκαηνιφγηα ή δνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη ηνπο πξντζηακέλνπο 

ηνπο. Δπίζεο, κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε πξνθνξηθνί ή γξαπηνί πξνζσπηθνί αλαζηνραζκνί ή 

εμέηαζε ησλ γξαπηψλ ή ησλ ραξηνθπιαθίσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Οη πην αθξηβείο πιεξνθνξίεο 

είλαη πηζαλφ λα πξνέξρνληαη απφ άκεζεο παξαηεξήζεηο, είηε κε εθπαηδεπκέλνπο παξαηεξεηέο 

είηε απφ αλαζεσξήζεηο ηαηληψλ βίληεν ή ήρνπ. (Hall & Hord, 1987). ε αληίζεζε κε ηα πξψηα 

δπν επίπεδα, νη πιεξνθνξίεο ζην 4
ν
 επίπεδν δελ κπνξνχλ λα ζπγθεληξσζνχλ θαηά ηελ 

νινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Οη κεηξήζεηο απηέο πξέπεη λα 

γίλνπλ κεηά απφ αξθεηφ ρξφλν, ψζηε λα επηηξαπεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πξνζαξκφζνπλ ηηο 

λέεο ηδέεο θαη πξαθηηθέο ζηα κέρξη ηψξα δεδνκέλα ηνπο. Ζ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ παξέρεη 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ηξέρνληα επίπεδα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ αλαδηάξζξσζε κειινληηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, ψζηε λα επέιζεη ε θαιχηεξε θαη ε ζπλεπέζηεξε εθαξκνγή ηνπο. 

  

Δπίπεδν 5
ν
: Μαζεζηαθά απνηειέζκαηα ησλ καζεηψλ (Students Learning Outcomes) 

 

ην 5
ν
 επίπεδν ζπκπεξηιακβάλεηαη απηφ πνπ ηππηθά είλαη ζπλήζσο «ε θαηψηαηε 

γξακκή» ζηελ εθπαίδεπζε: «πνηνο ήηαλ ν αληίθηππνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο καζεηέο;», 

«σθέιεζε ην πξφγξακκα ή ε δξαζηεξηφηεηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπο καζεηέο κε θάπνην 

ηξφπν;» Σα μερσξηζηά απνηειέζκαηα εμαξηψληαη, θπζηθά, απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο ελ ιφγσ 
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πξνζπάζεηαο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Δθηφο απφ ηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο, νξηζκέλα 

«αθνχζηα» απνηειέζκαηα κπνξεί θαη πάιη λα είλαη επίζεο ζεκαληηθά. Γηα ην ιφγν απηφ, νη 

πνιιαπιέο κεηξήζεηο ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ είλαη πάληα απαξαίηεηεο ζην επίπεδν απηφ 

(Joyce, 1993).           

 Δθηφο απφ απηνχο ηνπο γλσζηηθνχο δείθηεο, κπνξνχλ επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε ηα 

ζπλαηζζεκαηηθά (ζηάζεηο θαη δηαζέζεηο) θαη ηα ςπρνθηλεηηθά απνηειέζκαηα (δεμηφηεηεο θαη 

ζπκπεξηθνξέο). πλεπψο, ηα παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ αμηνινγήζεηο ησλ απην-εθηηκήζεσλ 

ησλ καζεηψλ, καζεζηαθέο ζπλήζεηεο, ην ζρνιείν θνίηεζεο, ηα πνζνζηά νινθιήξσζεο ησλ 

εξγαζηψλ ζην ζπίηη ή ζπκπεξηθνξέο ζηελ ηάμε, ελψ επξχηεξνη ζρνιηθνί δείθηεο, φπσο ε εγγξαθή 

ζε πξνρσξεκέλεο ηάμεηο, ε ζπκκεηνρή ζε θνηλσλίεο νκάδεο αιιά θαη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

ζρεηηθέο κε ην ζρνιείν κπνξνχλ επίζεο λα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ζθνπφο ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ 

είλαη λα θαηαγξαθεί ν ζπλνιηθφο αληίθηππνο ελφο πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο 

ζηνπο καζεηέο. Όκσο, ιεηηνπξγηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ελεκέξσζε θαη θαηά 

ζπλέπεηα γηα βειηηψζεηο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηεο εθαξκνγήο θαη ηε ζπλέρεηαο ηνπ 

(Todnern & Warner, 1993).        

 Καηαιήγνληαο, νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζε θάζε επίπεδν είλαη ζεκαληηθέο 

θαη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Αιιά, φπσο πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ αλαθαιχςεη, ε παξαθνινχζεζε 

ηεο απνδνηηθφηεηαο ζε έλα επίπεδν δελ επαξθεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ επφκελνπ 

επηπέδνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη ε επηηπρία ζε πξψηκν επίπεδν κπνξεί λα είλαη απαξαίηεηε γηα 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ζην επφκελν πςειφηεξν επίπεδν, είλαη ζαθέο φηη δελ είλαη θαη επαξθήο. 

Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν θάζε επίπεδν είλαη ζεκαληηθφ. Ωζηφζν, ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζήκεξα αμηνινγείηαη κφλν ζην πξψην επίπεδν, αλ φρη θαζφινπ, 

ελψ απφ ηα ππφινηπα, ζηελ πιεηνςεθία αμηνινγείηαη κφλν ην δεχηεξν επίπεδν (Cody & Guskey, 

1997). 

 

Πεξηερόκελν Αμηνιόγεζεο Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ   

χκθσλα κε ηνπο Shadish, Cook & Leviton (1991), θαηά ηελ αμηνιφγεζε πξνγξακκάησλ ζα 

πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη: (α) ε εζσηεξηθή δνκή θαη νη εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηνπο επσθεινχκελνπο, ηνπο πφξνπο, 
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ηε δηνίθεζε θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα, (β) ην 

εμσηεξηθφ πιαίζην (context), νη επηδξάζεηο ηνπ θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ δηακνξθψλνπλ ην 

πξφγξακκα θαη (γ) πψο ην πξφγξακκα αιιάδεη θαη πψο απηή ε αιιαγή ηνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ 

θνηλσληθή αιιαγή.         

 Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ζε γεληθφηεξεο γξακκέο ηα επηκέξνπο πεδία πνπ 

αμηνινγνχληαη ζε έλα Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξεηο 

θαηεγνξίεο θαη αθνξνχλ (α) ηελ αμηνιφγεζε ηνπ πιαηζίνπ, φπνπ ε αμηνιφγεζε επηθεληξψλεηαη 

ζηηο απνθάζεηο ηνπ ζρεδηαζκνχ, (β) ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εηζξνψλ, φπνπ ε αμηνιφγεζε 

επηθεληξψλεηαη ζηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο (εμνπιηζκφο, ηερληθή εκπεηξνγλσκνζχλε, 

ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ), (γ) ζηελ 

αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο, φπνπ ε αμηνιφγεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (θαηάζηαζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο,  εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, 

απνηειεζκαηηθφηεηα δηδαζθφλησλ) θαη (δ) ζηελ αμηνιφγεζε ησλ εθξνψλ/απνηειεζκάησλ, φπνπ 

ε αμηνιφγεζε επηθεληξψλεηαη ζηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ απνηειέζκαηνο (άκεζεο ή 

έκκεζεο επηδξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, επηηπρήο απνθνίηεζε ζπκκεηερφλησλ, βαζκφο 

εθπιήξσζεο ζηφρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, αιιαγέο ζηηο δεμηφηεηεο, ζηηο γλψζεηο ή ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ) (Rovai, 2003). Δπίζεο, ζηε βηβιηνγξαθία γίλεηαη αλαθνξά 

θαη ζε έλα πέκπην πεδίν αμηνιφγεζεο, ην νπνίν αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα αθνξά ηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ην πξφγξακκα θαηάθεξε λα κεηψζεη ή λα εμαιείςεη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, κέζσ ηεο παξαθνινχζεζεο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο, 

θαζψο αθνξά θαη πάιη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο 

(Worthen, Sanders, & Fitzpatrick, 1997).        

 πλεπψο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ γλσζηέο νη αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, ψζηε λα βειηησζεί ε 

εκπεηξία  ηνπο απφ ην πξφγξακκα πνπ παξαθνινπζνχλ, κέζσ ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο 

εμεηάδνληαη ηα  πεδία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ εθάζηνηε 

Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ θαη ηα νπνία ζεσξνχληαη ζεκαληηθά. Οξηζκέλα απφ 

ηα δηεζλή γλσζηά εξγαιεία αλάδεημεο θαη απνηχπσζεο ηεο θνηηεηηθήο εκπεηξίαο ζηηο 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο αιιά θαη ησλ αλαγθψλ ησλ κεηαπηπρηαθψλ θνηηεηψλ είλαη ην P.R.E.Q 

(Postgraduate Research Questionnaire), ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε θαη ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζηελ 

Απζηξαιία (Marsh, Rowe & Martin, 2002) αιιά θαη ην P.R.E.S. (Postgraduate Research 
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Experience Survey), ην νπνίν απνηειεί ην εζληθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν αλάιπζεο ησλ 

Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην (HEA PRES FAQ, 2015). 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, πεδία ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ πνπ ζεσξνχληαη ζεκαληηθά θαη 

αμηνινγνχληαη κέζσ ησλ εξγαιείσλ αμηνιφγεζεο απνηεινχλ (α) ε γεληθή ηθαλνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, (β) ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, (γ) ηα θίλεηξα θαη πξνζδνθίεο (θίλεηξα, απην-

απνηειεζκαηηθφηεηα, αληίιεςε γηα ηε κάζεζε, αληίιεςε γηα ηελ έξεπλα) (δ) ε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε θαη ε αλάπηπμε ηεο θαξηέξαο, (ε) νη ζηφρνη θαη νη πξνζδνθίεο απφ ηα καζήκαηα, (ζη) 

ην δηαλνεηηθφ θιίκα, (δ) ε παξαθνινχζεζε θαη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ησλ δηδαζθφλησλ, (ε) ε 

επίβιεςε, (ζ) ε ελεκέξσζε γηα ηελ αμηνιφγεζε, (η) ε ππνζηήξημε θαη ε εμέηαζε ηεο 

δηπισκαηηθήο δηαηξηβήο, (θ) νη ξφινη θαη νη ππεπζπλφηεηεο θαη (ι) νη ππνδνκέο.   

 Καη’ επέθηαζε, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία θαη αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ 

πιαηζίνπ, παξάκεηξν αμηνιφγεζεο απνηειεί ν ζρεδηαζκφο ησλ καζεκάησλ ελφο πξνγξάκκαηνο 

(Rovai, 2003) θαη φζνλ αθνξά ηελ αμηνιφγεζε ησλ εηζξνψλ, παξάκεηξν αμηνιφγεζεο απνηειεί 

ε πνηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζνλ αθνξά ηελ ηερλνινγία θαη ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (Rovai, 2003), φπσο επίζεο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα 

ππνζηεξηρζεί θαιχηεξα απηή ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, κηα παξάκεηξνο πνπ 

δηεξεπλάηαη επξέσο ζε ζρεηηθέο έξεπλεο (Hν et al., 2001, Owston,  Sinclair & Wideman, 2006, 

Penuel et al., 2007, Donnelly, 2009). Παξάιιεια, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο, 

παξακέηξνπο αμηνιφγεζεο απνηεινχλ ηφζν ε ηθαλνπνίεζε ησλ δηδαζθφλησλ θαη ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ελφο πξνγξάκκαηνο (Rovai, 2003), φζν θαη ηα είδε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα απμεκέλα επίπεδα απνηειεζκαηηθήο 

νινθιήξσζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη κε ηελ απνηειεζκαηηθή απφθηεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (Penuel et al., 2007). Δπίζεο, παξάκεηξν αμηνιφγεζεο ηεο δηαδηθαζίαο 

απνηεινχλ θαη νη αλαζηνραζηηθέο εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηέπεηηα δηδαθηηθψλ ηνπο 

πξαθηηθψλ (Taole, 2014).          

 Καηαιήγνληαο κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθξνψλ/απνηειεζκάησλ, νη αιιαγέο ζηελ 

πξαθηηθή ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε απνηειεζκαηηθή ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο ησλ καζεηψλ 

(Cadman, 2000, Darling-Hammond, 2006), θαζψο θαη ε αιιειεπίδξαζε ηνπ παλεπηζηεκηαθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη ησλ ζπκκεηερφλησλ (Cadman, 2000) απνηεινχλ βαζηθέο παξακέηξνπο 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ. Δπίζεο, παξάκεηξν αμηνιφγεζεο απνηειεί θαη ε 
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εηνηκφηεηα πνπ ζεσξνχλ νη ζπκκεηέρνληεο φηη απέθηεζαλ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε έλα 

πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, φπσο επίζεο θαη νη ηθαλφηεηεο πνπ αλέπηπμαλ αιιά θαη 

ε αιιαγή ζηε δηάζεζή ηνπο, σο απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα (Darling-

Hammond, 2006). Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηείηαη κηα απνζαθήληζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ 

ηθαλνηήησλ πνπ νη ζπκκεηέρνληεο πεξίκελαλ λα αλαπηχμνπλ, θαζψο θαη κηα απνζαθήληζε ησλ 

εηδψλ ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο θαζνδήγεζεο πνπ ρξεηάδνληαη, ψζηε λα ππάξμεη κηα ζχλδεζε 

αλάκεζα ζηηο πξνζπάζεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζηα θξηηήξηα θαηά ηα νπνία αμηνινγήζεθε ε 

κάζεζή ηνπο (Darling-Hammond, 2006). Δπηπξφζζεηα, ε θαηαγξαθή ησλ πξνζδνθηψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απφ ην πξφγξακκα πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ (Πνχπνπδα, 2013) αιιά θαη ε 

θαηαγξαθή ηεο κεηαβνιήο απηψλ ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κεηά απφ εθπαηδεπηηθή 

εκπεηξία θάπνηνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ (Kruger et al., 2016), φπσο επίζεο θαη ν αληίθηππνο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηηο αληηιήςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλφεζε ησλ 

πξαθηηθψλ ηνπο θαηά ηε δηδαζθαιία (Petrie & Mc Gee, 2012) απνηεινχλ ζεκαληηθέο 

παξακέηξνπο αμηνιφγεζεο ησλ εθξνψλ/απνηειεζκάησλ ελφο πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο. 

 

Παξάκεηξνη Αμηνιόγεζεο Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθώλ Σπνπδώλ ζε Σρέζε κε ηελ Ιθαλνπνίεζε 

θαη ηελ Απνηειεζκαηηθή Μάζεζε ησλ Σπκκεηερόλησλ 

Αμηνιόγεζε ηνπ Πεξηερόκελνπ 

Όζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ 

πνπ κπνξεί λα αμηνινγεζεί, νη κέρξη ζηηγκήο έξεπλεο έρνπλ αμηνινγήζεη θάπνηεο πηπρέο απηψλ, 

ψζηε λα δψζνπλ κεγαιχηεξε έθηαζε θαη βαξχηεηα ζηελ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε ελφο 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Αξρηθά, ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ αιιά θαη κε ηελ επηηπρή απφθηεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ είλαη ν 

βαζκφο ζηνλ νπνίν ην πξφγξακκα είλαη εζηηαζκέλν ζην πεξηερφκελν ηνπ (Ingvarson, Meiers & 

Beavis, 2005). Δπίζεο, φζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, νη βαζηζκέλεο ζηε ζεσξία 

εμεγήζεηο, νη πηπρέο ηεο ζεσξίαο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ε αλάγλσζε ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρία 

απφθηεζεο γλψζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ απνθηάηαη κηα πην «επαγγεικαηηθή» ζθέςε (Darling-

Hammond, 2006). Παξάιιεια, βαζηθφ παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αξλεηηθή απνηίκεζε 
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ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηε ζπκκεηνρή ζε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ απνηειεί ν κεγάινο θφξηνο 

εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ε πίεζε πνπ απηνί θαινχληαη λα δηαρεηξηζηνχλ, θαζψο νη 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο ψξεο κειέηεο αλά εκέξα απφ φ,ηη νη 

πξνπηπρηαθνί ή άιινπ είδνπο θνηηεηέο ρακειφηεξεο βαζκίδαο (Ribeiro & Mizukami, 2005). 

  

Αμηνιόγεζε ηεο Γηαδηθαζίαο θαη ηνπ Δίδνπο ησλ Μαζεκάησλ   

ρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία θαη ην είδνο ησλ καζεκάησλ, θαζψο ζρεηηθά θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

παξαδίδεηαη ην πεξηερφκελν ελφο Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, αξθεηά ζεκεία ηεο 

πηπρήο απηήο έρνπλ εξεπλεζεί θαη αμηνινγεζεί. Πην ζπγθεθξηκέλα, βαζηθφ παξάγνληα αχμεζεο 

ηεο γλψζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηειεί ε αλαδήηεζε ηεο 

λέαο γλψζεο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα, ε θαηαλφεζε θαη ε εθαξκνγή ηεο θαη φρη 

ε απιή αλαπαξαγσγή ηεο γλψζεο, θαζψο κέζσ ηεο αλαδήηεζεο, νη ζπκκεηέρνληεο καζαίλνπλ 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ελφο πξνβιήκαηνο ζηελ πξάμε θαη κέζσ ηεο 

έξεπλαο, είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλνπλ ηεθκεξησκέλεο ιχζεηο (Darling-Hammond, 2006, Ribeiro 

& Mizukami, 2005), ελψ νη Penuel et al. (2007) αλαθέξνπλ πσο ε απφθηεζε ηεο γλψζεο θπξίσο 

εληζρχεηαη κέζα απφ ηε ζπιινγηθή ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία ζε δξαζηεξηφηεηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Ζ ελεξγεηηθή κάζεζε  θαη ν αλαζηνραζκφο ζηελ πξάμε, επίζεο,  

δείρλνπλ λα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο επηηπρνχο κάζεζεο, θαζψο απνηεινχλ 

εχξεκα αξθεηψλ εξεπλψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην πξφγξακκα 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εληζρχεη ηελ χπαξμε θαη ηηο ζρέζεηο κηαο επαγγεικαηηθήο θνηλφηεηαο 

ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ.

 πλεπψο, ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν 

παξέρνληαη επθαηξίεο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ γηα αληαιιαγή ηδεψλ αιιά θαη 

ππνζηήξημεο αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαιιάμνπλ ηδέεο πνπ 

απνθηήζεθαλ απφ ην πξφγξακκα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο, κέζα απφ δηαδηθαζίεο ελεξγεηηθήο 

κάζεζεο θαη κέζα απφ δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα καζήκαηα (Ingvarson, 

Meiers & Beavis, 2005, Ribeiro & Mizukami, 2005, Kempe & Reed, 2014, Petrie & Mc Gee, 

2012). Δπηπξφζζεηα, ε δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο απφ θξηηηθνχο θίινπο ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο απηνί απνηεινχλ βαζηθφ παξάγνληα γηα 

ηελ αιιαγή ηεο ζθέςεο θαη ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ 
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ελζνπζηαζκνχ ηνπο λα δηδάζθνπλ (Donnelly, 2009).       

 Παξνκνίσο, ζεκαληηθφ παξάγνληα ζεηηθήο απνηίκεζεο ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο ζε έλα 

Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απνηειεί ε εθπφλεζε εξγαζηψλ, θαζψο απηή ζπκβάιιεη 

ζηελ θαιχηεξε εκπέδσζε ηεο χιεο ηνπ εθάζηνηε δηδαθηηθνχ αληηθεηκέλνπ. Παξάιιεια, νη 

νκαδηθέο εξγαζίεο απνηεινχλ επίζεο ζεκαληηθφ παξάγνληα ζεηηθήο απνηίκεζεο, ελψ κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί φηη ην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πνπ έρεη 

επηιέμεη, ζα αλνίμεη ην δξφκν γηα ζπνπδέο δηδαθηνξηθνχ επηπέδνπ (Πνππνχδα, 2013). 

Παξάιιεια, βαζηθφ παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ θαηαλφεζε ησλ γλψζεσλ απφ ηηο 

εθάζηνηε ελφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη ζηα καζήκαηα ελφο πξνγξάκκαηνο απνηειεί θαη ε 

παξνπζίαζε ησλ νκαδηθψλ εξγαζηψλ (Ribeiro & Mizukami, 2005, De Wet & Jacobs, 2013, 

Πνππνχδα,  2013), ελψ ν ρξφλνο ππάξρεη σο βαζηθφο παξάγνληαο επηηπρνχο κάζεζεο, θαζψο 

φηαλ δελ ππάξρεη θαηάιιεινο ρξφλνο, είλαη πηζαλφ λα κελ παξνπζηαζηνχλ ζηελ νκάδα φια ηα 

δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί θαη θαη’ επέθηαζε λα κελ θαηαζηεί ε κάζεζε απνηειεζκαηηθή 

(Penuel et al., 2007). Ωζηφζν, αξλεηηθφ παξάγνληα απνηειεί θαη ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη γηα 

ηηο νκαδηθέο ζπλεξγαζίεο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ελφο πξνγξάκκαηνο 

θαη ιφγσ ηεο δπζθνιίαο εχξεζεο ρξφλνπ γηα ηηο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο. Ωζηφζν, νη νκαδηθέο 

ζπλεξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ παξάιιεια παξάγνληα 

ηθαλνπνίεζεο, ιφγσ ηεο απφθηεζεο ηθαλνηήησλ ζπλεξγαζίαο (Ribeiro & Mizukami, 2005) θαη 

ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο αιιειεπίδξαζεο θαη αληαιιαγήο λέσλ ηδεψλ, εκπεηξηψλ θαη κεηέπεηηα 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Ingvarson et al., 2005 & Penuel et al., 2007). Ωζηφζν, δελ ζα πξέπεη 

λα αγλνείηαη ε δπζθνιία πνπ κπνξεί λα ππάξμεη, φηαλ έξζεη ε ζηηγκή λα κνηξαζηνχλ νη 

ζπκκεηέρνληεο θάηη πξνζσπηθφ ζε αγλψζηνπο, αθφκα θαη ζε απηνχο πνπ έρνπλ γλσξίζεη ζηα 

πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο (Owston et al., 2012).       

 Δπίζεο, βαζηθφ παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηηπρή κάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

απνηεινχλ θαη ηα δηδαθηηθά νπηηθναθνπζηηθά κέζα, θαζψο απηά θαζηζηνχλ ηε κάζεζε αιιά θαη 

ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο πην ελδηαθέξνπζα θαη επίζεο βνεζνχλ ηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγήο 

ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα καζήκαηα (Taole, 2012).     

 Ζ αμηνιφγεζε ηνπ είδνπο ησλ καζεκάησλ, ην πφζν ζπλαθή ήηαλ απηά ζε ζρέζε κε απηφ 

πνπ πεξίκελαλ θαη ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ζεσξνχλ φηη ρξεηάδνληαη γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε νη ζπκκεηέρνληεο ζηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο κάζεζεο θαη αλάπηπμεο, θαζψο 

θαη ηα φζα ηειηθά απηά πξνζθέξνπλ, ππήξμαλ αληηθείκελν έξεπλαο ζε αξθεηέο ζρεηηθέο κειέηεο. 
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Αξρηθά, ε ζρέζε ησλ καζεκάησλ ηφζν κε ην δηδαθηηθφ αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη 

κε ηα ελδηαθέξνληα ζπκκεηερφλησλ ζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ ηθαλνπνίεζε αιιά θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθή κάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ (De Wet & Jacobs, 2013).  

 Δπίζεο, παξάγνληα ηθαλνπνίεζεο θαη επηηπρνχο κάζεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο απνηειεί ε ηθαλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ λα 

παξνπζηάδνπλ εξεπλεηηθέο απνδείμεηο θαη λα εηζάγνπλ αιιαγέο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

πξαθηηθή, ε ηθαλφηεηα λα θαηαλννχλ ηελ εξεπλεηηθή γιψζζα θαη νξνινγία, ε ηθαλφηεηα λα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε ζρεηηθή κε ην επάγγεικά ηνπο βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη ε ηθαλφηεηα 

αλαγλψξηζεο ησλ εξεπλεηηθψλ πεξηνρψλ πνπ αμίδεη λα κειεηεζνχλ (Drennan & Jonathan, 2015). 

Παξάιιεια, ε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηα καζήκαηα απνηηκνχληαη ζεηηθά θαη φηαλ 

πξνζθέξνπλ γλψζεηο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο, λέεο ηδέεο γηα ηελ 

εθαξκνγή κεζφδσλ, γηα ηα είδε δηδαζθαιίαο (αηνκηθή θαη νκαδηθή), γηα ηα πιάλα δηδαζθαιίαο 

αιιά θαη γηα ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο καζεηέο (Visser et al., 2013).       

 Δπηπξφζζεηα, ην είδνο ησλ καζεκάησλ κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα ζεηηθή εμέιημε ζηνλ 

ηξφπν πνπ πξνζεγγίδνπλ ηελ πξάμε νη ζπκκεηέρνληεο ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο, θαζψο δελ πξνζθέξεηαη ζε απηνχο θάηη έηνηκν θαη νξγαλσκέλν πξνο εθαξκνγή, 

αιιά νη ζπκκεηέρνληεο καζαίλνπλ λα εξεπλνχλ ηε λέα γλψζε, λα αλαδεηνχλ ζελάξηα θαη ιχζεηο, 

λα ηα θαηαλννχλ, λα εκβαζχλνπλ θαη λα ηα εθαξκφδνπλ, θαζψο θαη λα ζθέθηνληαη θξηηηθά πάλσ 

ζηα ππφ κειέηε ζέκαηα (Ribeiro & Mizukami, 2005).     

 Ο εκπινπηηζκφο απηφο ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο θαη ηεο εξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο κέζα απφ 

ηε ρξήζε εξγαιείσλ, απνηειεί επίζεο έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζεηηθήο απνηίκεζεο ηεο λέαο 

κάζεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

αλαγλσξίζνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπο ζηνπο καζεηέο θαη 

παξάιιεια ηνπο εηζάγεη ζε λέεο κεζφδνπο δηεξεχλεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, φπσο 

ηελ έξεπλα δξάζεο (Impedovo & Malik, 2016), θαζψο θαη ζηε βειηίσζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, ζηελ επηινγή θαηάιιεισλ κεζφδσλ γηα ηνπο εθάζηνηε καζεηέο 

αιιά θαη ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ καζεηψλ (De Wet & Jacobs, 2013).

 Παξάιιεια, ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ελφο πξνγξάκκαηνο ζρεηίδεηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ θαη κε ηα επίπεδα ηεο επηζηεκνληθή θαηάξηηζεο ησλ δηδαζθφλησλ (Πνππνχδα, 

2013), κε ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ κε απηνχο θαη νη νπνίεο ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο ζεσξνχληαη αθφκε θαη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ 
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δηδαζθφλησλ (Tsinidou, Gerogiannis & Fitsilis, 2010), κε ην θιίκα θαη κε ηελ χπαξμε θαιήο θαη 

ζπλεξγαηηθήο αηκφζθαηξαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ (Visser et al., 2013), κε ηελ 

χπαξμε ζεβαζκνχ ζηηο γλψκεο ησλ άιισλ, ηφζν απφ πιεπξάο δηδαζθφλησλ, φζν θαη απφ 

πιεπξάο ζπκθνηηεηψλ, θαζψο θαη κε ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο (Ribeiro & Mizukami, 2005), 

φπσο επίζεο θαη κε ην αίζζεκα απνδνρήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ (De Wet & Jacobs, 

2013) θαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο εηνηκφηεηαο θαη απηνπεπνίζεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (Donnelly, 2009., Impedovo & Malik, 2016).     

 Ωζηφζν, παξφιν πνπ ε γλψκε ησλ δηδαζθφλησλ ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο θαη ηα πξνζφληα 

πνπ απνθηήζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ είλαη κηα 

παξάκεηξνο πνπ ζεσξείηαη εχινγν λα αμηνινγεζεί (Cadman, 2000), ζηελ κέρξη ζηηγκήο 

βηβιηνγξαθία δελ γίλεηαη ιφγνο γηα ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα θαη γηα ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε 

ηε δηαδηθαζία απηή. Δπίζεο, ζηελ κέρξη ζηηγκήο ζρεηηθή βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη αλαθνξά ζε 

αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεκάησλ ελφο πξνγξάκκαηνο.   

Αμηνιόγεζε ηεο Υπνζηήξημεο ηεο Μάζεζεο        

Όζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλα Μεηαπηπρηαθφ 

Πξφγξακκα πνπδψλ, ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ππνζηήξημεο πνπ έιαβαλ 

νη θνηηεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην πξφγξακκα. Έηζη, ε ζπγθεθξηκέλε θαη 

βαζηζκέλε ζηε ζεσξία αλαηξνθνδφηεζε ησλ δηδαζθφλησλ (Darling-Hammond, 2006), αιιά θαη 

ην πνζνζηφ ζην νπνίν ππήξμε απηή ε αλαηξνθνδφηεζε (πιήξεο, αξθεηή ή ειιηπήο) (De Wet & 

Jacobs, 2013) απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Παξάιιεια, ε ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ (online 

support) αιιά θαη κέζσ ησλ αλαζηνραζηηθψλ ζπλαληήζεσλ απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο 

αμηνιφγεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ελφο 

πξνγξάκκαηνο απφ ηνλ αλαζηνραζκφ θαη ηηο αλαζηνραζηηθέο ζπλαληήζεηο, νη ζεκαληηθφηεξνη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο ζρεηίδνληαη κε ηελ αληαιιαγή ηδεψλ 

θαη θαιψλ πξαθηηθψλ, κε ην λα καζαίλεη ν έλαο απφ ηνλ άιιν θαη κε ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ 

δεηεκάησλ, θαζψο ε φιε δηαδηθαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ απνηειεί κηα πεγή έκπλεπζεο (Visser et 

al., 2013).          

 Παξάιιεια, ε επάξθεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ ησλ εθάζηνηε καζεκάησλ ζρεηίδεηαη 
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άκεζα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ ππνζηήξημε θαη κε ηελ επηηπρή 

απφθηεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ (De Wet & Jacobs, 2013). Καηαιήγνληαο κε ηελ παξάκεηξν ηεο 

ππνζηήξημεο, ε πιηθνηερληθή ππνδνκή πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηα εθάζηνηε πξνγξάκκαηα 

απνηειεί επίζεο έλαλ ππνζηεξηθηηθφ παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρή κάζεζε θαη 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε απηφ (Πνππνχδα, 2013, Tsinidou, Gerogiannis & Fitsilis,  

2010, De Wet & Jacobs, 2013).        

Αμηνιόγεζε ηεο Αηνκηθήο Πξνεηνηκαζίαο σο Γηαδηθαζίαο Μάζεζεο 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ αηνκηθή πξνεηνηκαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ, σο 

δηαδηθαζία κάζεζεο, ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηηπρή κάζεζε απνηειεί ε 

πξνζσπηθή κειέηε ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζε άκεζε ζρέζε κε ηελ ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ 

παξέρεηαη απφ ηνπο δηδάζθνληεο, ψζηε νη ζπκκεηέρνληεο λα αληαπνθξηζνχλ ηφζν ζηα πιαίζηα 

ησλ καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη ζηα πιαίζηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο (Darling-Hammond, 2006). Ωζηφζν, δελ γίλεηαη ιφγνο, ηφζν  ζε παξακέηξνπο φπσο 

ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ εηζαγσγή ζην εθάζηνηε πξφγξακκα (ζε πεξίπησζε πνπ απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη κε εμεηάζεηο ή άιινπ είδνπο αμηνιφγεζε ησλ ππνςεθίσλ), φζν θαη ζε 

παξακέηξνπο κεηαβνιήο ηεο αηνκηθήο πξνζπάζεηαο αληαπφθξηζεο θαη ησλ ιφγσλ απηήο ηεο 

κεηαβνιήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ζην πξφγξακκα (αχμεζε ή κείσζε ηεο αηνκηθήο 

πξνζπάζεηαο), ψζηε ε ζπκκεηνρή ζε απηφ λα νινθιεξσζεί κε επηηπρία, παξάκεηξνη ηηο νπνίεο 

φκσο πξνζζέζακε σο δείθηεο αμηνιφγεζεο ζηελ παξνχζα έξεπλα.    

Πιαίζην ηεο ‘Έξεπλαο 

ε απηφ θεθάιαην αλαιχνληαη ην πιαίζην, νη ζθνπνί θαη νη επηδηψμεηο ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ (ΓΠΜ) «Δπαγγεικαηηθή Μάζεζε θαη Καηλνηνκίεο 

ζηελ Δθπαίδεπζε» πνπ απνηέιεζαλ ην πιαίζην ηεο έξεπλαο. θνπφο ηεο πεξηγξαθήο ηνπ 

πιαηζίνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνλ αλαγλψζηε λα ζπλδέζεη ηηο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε 

ηε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο, έρνληαο ππφςε ηνπ ηηο 

επηδηψμεηο ηνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ.      

 Σν λενζχζηαην απηφ Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα 

πξψηε θνξά απφ ηελ Παηδαγσγηθή ρνιή ηεο Φιψξηλαο θαη ιεηηνχξγεζε ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλεξγαζίαο δχν Σκεκάησλ ηεο Παηδαγσγηθήο ρνιήο, ηνπ Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ θαη ηνπ 
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Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Ο αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλέξρεηαη 

ζηνπο δεθαεπηά θνηηεηέο, ε επηινγή ησλ νπνίσλ έγηλε κε ζαθή θξηηήξηα θαη κέζσ γξαπηψλ 

εμεηάζεσλ, παξνπζίαζε θαθέινπ θαη δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο. Σα καζήκαηα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πξφγξακκα ήηαλ ελλέα, εθ ησλ νπνίσλ ηα πέληε ήηαλ ππνρξεσηηθά 

πξνο παξαθνινχζεζε θαη ηα ππφινηπα ηέζζεξα καζήκαηα θαη΄ επηινγή ππνρξεσηηθά πξνο 

παξαθνινχζεζε. Ζ εθπφλεζε δηπισκαηηθήο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο ήηαλ ππνρξεσηηθή γηα φινπο.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, αληηθείκελν ηνπ ΓΠΜ είλαη ε κεηαπηπρηαθή εμεηδίθεπζε ζε 

δεηήκαηα ησλ επηζηεκψλ αγσγήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο, κε έκθαζε ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ επαγγεικαηηθή κάζεζε θαη ηελ εηζαγσγή θαη δηαρείξηζε θαηλνηνκηψλ ζηελ εθπαίδεπζε. Σα 

ζεκαηηθά πεδία πνπ νξίδνπλ ηε δνκή ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα αθφινπζα: 

Θεκαηηθφ πεδίν 1
ν
: Δθπαηδεπηηθή Έξεπλα 

Δλίζρπζε επαγγεικαηηθήο κάζεζεο κέζσ: 

 απφθηεζεο ηθαλνηήησλ σο πξνο ηε δηεξεχλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη ηελ 

αλάιεςε ελφο ξφινπ εξεπλεηή θαη ζηνραδφκελνπ επαγγεικαηία 

 ηθαλνηήησλ δηεξεχλεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κέζσ δηαθνξνπνηεκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ (θαηαγξαθή, θσδηθνπνίεζε θαη 

εξκελεία) 

 ζπζρέηηζεο εθπαηδεπηηθήο ζεσξίαο, εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο θαη εθπαηδεπηηθήο πξάμεο 

 δηεπηζηεκνληθήο εξεπλεηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζεκάησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ 

 εκβάζπλζεο θαη εμεηδίθεπζεο ζε θαίξηα δεηήκαηα ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο κέζσ 

δηεπηζηεκνληθψλ θπξίσο εξεπλεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

 πξναγσγήο ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο  

 απφθηεζεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε 

εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, σο απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο γηα ηε ζπλέρηζε ησλ ζπνπδψλ 

ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν. 

Θεκαηηθφ πεδίν 2
ν
: Δπαγγεικαηηθή κάζεζε – Καηλνηνκίεο ζηελ εθπαίδεπζε 

Δλίζρπζε επαγγεικαηηθήο κάζεζεο κέζσ: 
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 επηκφξθσζεο θαη ελ γέλεη επαγγεικαηηθήο ππνζηήξημεο ησλ ππεξεηνχλησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο 

 δεμηνηήησλ απνηειεζκαηηθήο εηζαγσγήο, δηαρείξηζεο θαη αμηνιφγεζεο θαηλνηνκηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε 

 ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε άιια κέιε ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο 

γηα ηελ εθπφλεζε εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ θαη κειεηψλ 

 νινθιεξσκέλεο πξνεηνηκαζίαο πηπρηνχρσλ απφ ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ 

αλάιεςε παηδαγσγηθνχ θαη εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ αιιά θαη γηα ηελ εηζαγσγή θαη 

δηαρείξηζε θαηλνηνκηψλ, ππφ έλα εξεπλεηηθφ-θξηηηθφ πξίζκα. 

Θεκαηηθφ πεδίν 3
ν
: χγρξνλεο Δθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο 

Δλίζρπζε επαγγεικαηηθήο κάζεζεο κέζσ: 

 ηεο γλψζεο ησλ ζχγρξνλσλ ηάζεσλ ζηελ παηδαγσγηθή, δηδαθηηθή θαη ςπρνινγηθή ζεσξία 

θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαδηθαζηψλ εηζαγσγήο θαη δηαρείξηζεο θαηλνηνκηψλ ζηελ ηππηθή 

θαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε 

 ηεο γλψζεο θαη θαηαλφεζεο ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ θαη εξεπλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεδίν ησλ Δπηζηεκψλ ηεο Αγσγήο σο ζεσξεηηθνχ θαη εξκελεπηηθνχ πιαηζίνπ 

πξνζέγγηζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. 

Θεκαηηθφ πεδίν 4
ν
: Μάζεζε θαη αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ 

Δπαγγεικαηηθή κάζεζε κέζσ: 

 ηθαλνηήησλ αλαζηνραζκνχ θαη επαλαηνπνζέηεζεο ηεο πξνζσπηθήο ζεσξίαο θαη 

εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο, κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ζηελ παηδαγσγηθή, δηδαθηηθή θαη 

ςπρνινγηθή ζεσξία αιιά θαη ηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνηλσληθνχ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ. 

 

Σθνπόο ηεο Έξεπλαο θαη Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα απνηειεί κηα πνηνηηθή αλνηρηή έξεπλα πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΓΠΜ. ηελ έξεπλα απηή θξίζεθε απαξαίηεηε ε αλαγθαηφηεηα κηαο 

δηακνξθσηηθήο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ 
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ην βίσζαλ, ψζηε λα εληνπηζηνχλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζνχλ, 

θαζψο θαη λα δνζεί ε επθαηξία ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα κηιήζνπλ αλνηρηά θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ζρεηηθέο πξνηάζεηο.       

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ έξεπλα απηή εμεηάδνληαη φινη νη άμνλεο πνπ ηεθκεξηψζεθαλ 

απφ ηε βηβιηνγξαθία σο ζεκαληηθνί γηα ηελ αμηνιφγεζε ελφο Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ. Δπίζεο, δηεξεπλψληαη νη εκπεηξίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο. Έηζη, κε βάζε ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία πνπ 

κειεηήζεθε θαη ηηο παξακέηξνπο πνπ ηεθκεξηψλνληαη σο θξίζηκεο γηα ηελ αμηνιφγεζε 

κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, νδεγεζήθακε ζηα εμήο εξεπλεηηθά εξσηήκαηα: 

1) Πνηφο είλαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΓΠΜ απφ ηε θνίηεζή ηνπο ζην 

ΓΠΜ ζε ζρέζε: 

Α) κε ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηα καζήκαηα, ηελ επάξθεηα ησλ δηδαζθφλησλ, ην 

θιίκα/ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ,  ηελ ππνδνκή θαη  ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 

πξφγξακκα;  

Β) ηηο λέεο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ ζεσξία, ηελ πξάμε, ηελ έξεπλα θαη ηνλ 

αλαζηνραζκφ; 

Γ) ηνλ ηξφπν απφθηεζεο ησλ λέσλ γλψζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν, 

ηε δηαδηθαζία, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αηνκηθή πξνεηνηκαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ; 

2) Πψο απνηηκνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απέθηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο; 

3) Πψο λνεκαηνδνηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ 

ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο θαη ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ; 

4) Πνηεο είλαη νη πξνηάζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ΓΠΜ; 
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Μέζνδνο 

Αξρηθά, γηα ηελ ζπιινγή ησλ πιεξνθνξηψλ θαηαζθεπάζηεθαλ δχν πνηνηηθά εξγαιεία ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, έλα εξσηεκαηνιφγην απνηίκεζεο θαη αμηνιφγεζεο ηεο ζπλνιηθήο εκπεηξίαο 

θνίηεζεο ζην ΓΠΜ θαη έλα πξσηφθνιιν εκη-δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο, γηα ηα νπνία ζα γίλεη 

εθηελήο ιφγνο ζηε ζπλέρεηα. Παξάιιεια, σο εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηε ζπιινγή ησλ 

δεδνκέλσλ καο, ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ηξηγσλνπνίεζε, ηε ρξήζε δειαδή δχν ή πεξηζζφηεξσλ 

κεζφδσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ ή αιιηψο ηε ρξήζε πνιιαπιψλ κεζφδσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηάζνπκε κία πνιχπινθε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ή κία ζχλζεηε θαηάζηαζε, φπσο είλαη ε 

ζπκκεηνρή ζε έλα κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ζπνπδψλ, κέζα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο πνηνηηθά δεδνκέλα (Cohen & Manion, 2000:321). Ζ επηινγή ηεο κεζφδνπ ηεο 

ηξηγσλνπνίεζεο, ηεο νλνκαδφκελεο «πνιπ-κεζνδηθήο πξνζέγγηζεο», κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ 

αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ κηαο έξεπλαο, αθνχ αμηνπνηεί ην 

ζχλνιν ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ν ζπλδπαζκφο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Trochim, 2002, Anderson & Burns, 1989, Hopkins, 1995), κέζα 

απφ ηελ δηαζηαχξσζε πνηθίισλ δεδνκέλσλ (Somekh, 1983, Elliott, 1991, Altrichter, Posch & 

Somekh, 1991, Kαηζαξνχ & Σζάθνο, 2003).       

 Όζνλ αθνξά ην πξψην εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ε επηινγή ελφο πνηνηηθνχ 

κεζνδνινγηθνχ εξγαιείνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ελφο εξσηεκαηνινγίνπ αμηνιφγεζεο, θαηάζεζεο 

ησλ απφςεσλ θαη απνηίκεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ζε έλα πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ 

ππαγνξεχεηαη απφ ην βαζηθφ ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Μία επξεία θαηαγξαθή ησλ γλσζηηθψλ, 

δηαδηθαζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη παξακέηξσλ ελφο Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ απαηηεί κηα ζπζηεκαηηθή κεζνδνινγία ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ, 

απφςεσλ, γλσζηηθψλ απνηειεζκάησλ, επηζπκηψλ θαη πξνηάζεσλ απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε απηφ. Σν εξσηεκαηνιφγην θξίλεηαη σο έλα θαηάιιειν κεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή ηέηνηνπ είδνπο δεδνκέλσλ θαη ηε δηεμαγσγή κηαο αμηνινγηθήο έξεπλαο 

(Javeau, 2000).           

 ρεηηθά κε ην δεχηεξν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ζρεδηάζηεθε θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε κηα εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε νπνία παξέρεη επειημία ζηε δηεμαγσγή ηεο, 

ακεζφηεηα θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο εμνηθείσζεο πνπ αηζζάλνληαη νη ζπκκεηέρνληεο 

(Εαθεηξφπνπινο, 2005). Ζ ζπλέληεπμε ρξεζηκνπνηήζεθε ζπλδπαζηηθά κε ην εξσηεκαηνιφγην 
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θαη είρε δηπιφ ζηφρν. Αξρηθά, ζρεδηάζηεθε κε ζηφρν ηελ παξνρή αλαιπηηθφηεξσλ πιεξνθνξηψλ 

θαη ηελ αλάδεημε απφςεσλ αλαθνξηθά κε θάπνηεο εξσηήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, ηα 

δεδνκέλα ησλ νπνίσλ δελ έδσζαλ εμαξρήο μεθάζαξα απνηειέζκαηα θαη έπεηηα κε ζθνπφ ηελ 

εκβάζπλζε θαη ηε λνεκαηνδφηεζε βαζχηεξσλ αλαιχζεσλ ησλ πεπνηζήζεσλ, ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ, ησλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε άιισλ παξακέηξσλ, νπνίεο δελ 

αμηνινγήζεθαλ κέζσ ηνπ αξρηθνχ πνζνηηθνχ εξγαιείνπ ζπιινγήο δεδνκέλσλ.   

 Έηζη, ζηφρνο ήηαλ ε εκβάζπλζε, ε εμήγεζε, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ καο θαη ε 

θαηαλφεζε ησλ επηκέξνπο πηπρψλ ή δηαζηάζεσλ ηνπ ππφ κειέηε ζέκαηνο (Πνπξθφο & 

Γαθέξκνο, 2010: 562). Όπσο ππνζηεξίδεη ν Oppenheim (1992:81-2), νη ζπλεληεχμεηο 

παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ απαληήζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηα εξσηεκαηνιφγηα γηαηί νη 

ζπκκεηέρνληεο εκπιέθνληαη πεξηζζφηεξν θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο θαη σο απνηέιεζκα απηνχ είλαη 

πην θηλεηνπνηεκέλνη θαη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ζπιινγή πεξηζζφηεξσλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ έξεπλα (Cohen et al., 2007). Παξάιιεια, ε εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε είλαη κηα επέιηθηε 

κνξθή ζπλέληεπμεο πνπ επηηξέπεη ηελ εκβάζπλζε θαη δίλεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ 

απαξαίηεηε ειεπζεξία λα εθθξάζνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε, λα ζπδεηήζνπλ ηηο εξκελείεο 

ηνπο ρσξίο ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηελ επηξξνή ησλ ηππνπνηεκέλσλ θαη έηνηκσλ απαληήζεσλ 

(Cohen et al., 2007). ηελ παξνχζα έξεπλα, επηιέμακε ηελ εκη-δνκεκέλε ζπλέληεπμε, ζχκθσλα 

ηελ νπνία νη εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο νξγαλψζεθαλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα απαληνχλ ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή. ρεδηάζηεθε ψζηε νη εξσηήζεηο λα είλαη 

αλνηθηέο θαη επέιηθηεο, λα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα απνζαθελίζεηο θαη πεξαηηέξσ εκβάζπλζε 

φπνπ ρξεηαδφηαλ, λα είλαη ζαθείο θαη θαηαλνεηέο, λα επλννχλ ηε ζπλεξγαζία θαη λα παξαθηλνχλ 

ηνλ εξσηψκελν λα δψζεη αθξηβή ζηνηρεία (Cohen & Manion, 1994, Βάκβνπθαο, 2000). Έηζη, 

δηακέζνπ ηεο αξρηθήο θαηαζθεπήο θαη δηακφξθσζεο ησλ εξσηήζεσλ απφ ηνλ εξεπλεηή, ε 

ζπλέληεπμε θαζνξίζηεθε ζηα πιαίζηα ηεο εξεπλεηηθήο ρξεζηκφηεηαο αιιά παξάιιεια παξείρε 

ηελ ειεπζεξία ζηνλ εξσηψκελν λα απαληήζεη κε επειημία θαη ζηνλ εξεπλεηή λα δηακνξθψζεη ηηο 

εξσηήζεηο ζηελ πνξεία ηεο ζπλέληεπμεο αλάινγα κε ηηο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(Παξαζθεπφπνπινο, 1993).          

 Όζνλ αθνξά ηελ εμαζθάιηζε ηεο εγθπξφηεηαο ησλ εξγαιείσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 

απηή πξνθχπηεη Α) απφ ηε δεκηνπξγία ζεκαηηθψλ αμφλσλ κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία θαη ηελ 

επηινγή δειψζεσλ ζε ζρέζε κε φζα έρνπλ εληνπηζηεί ζηε ζεσξία σο ζεκαληηθά γηα ηελ 
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αμηνιφγεζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ, Β) απφ ηελ επηινγή ησλ εξσηήζεσλ 

ζε ζρέζε θαη κε ηηο επηδηψμεηο ηνπ ΓΠΜ θαη Γ) απφ ηελ επθαηξία πνπ έδσζαλ θαη ηα δχν 

εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα πνηνηηθά ζρφιηα ζηα βαζηθά δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ΓΠΜ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνπηζηία ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαιείσλ θαη ηηο ζπλζήθεο ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ, νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ αλάινγε γλψζε θαη εκπεηξία γηα απηφ πνπ θαινχληαλ λα 

αμηνινγήζνπλ θαη ζεσξνχκε φηη ηνπο δφζεθε ν ρξφλνο, ηα θίλεηξα θαη έλα αλαιπηηθφ εξγαιείν 

πξνθεηκέλνπ λα απαληήζνπλ κε εηιηθξίλεηα ζην εξσηεκαηνιφγην. Παξάιιεια, ε δηαζηαχξσζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε ηηο ζπλεληεχμεηο έδσζε ηελ επθαηξία λα επηβεβαησζνχλ ή φρη νη νπηηθέο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, δηαζηαπξψλνληαο ηηο απφςεηο ηνπο κε δχν δηαθνξεηηθά εξγαιεία.  

  

Σπκκεηέρνληεο 

Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ήηαλ νη δεθαεπηά (17) θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ην Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα Μεταπτυχιακϊν πνπδψλ. Ο εξεπλεηήο 

ζπκκεηείρε θαη απηφο ζηελ έξεπλα κηαο θαη είρε δηπιή ηδηφηεηα, απηή ηνπ θνηηεηή θαη απηνχ πνπ 

εξεπλνχζε ηελ εκπεηξία θνίηεζεο ζην ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα. Οη 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ θαηά θχξην ιφγν απφθνηηνη Παηδαγσγηθψλ Σκεκάησλ, 

ηφζν Σκεκάησλ Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, φζν θαη Σκεκάησλ Νεπηαγσγψλ θαη ζε δπν 

πεξηπηψζεηο ήηαλ απφθνηηνη Σκήκαηνο Βξεθνλεπηνθφκσλ θαη Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ 

Δπηζηεκψλ, αληίζηνηρα.  Γεθαπέληε ζπκκεηέρνληεο ήηαλ γπλαίθεο θαη δχν ήηαλ άληξεο.  

 Όζνλ αθνξά ην πξψην εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ, δελ 

ππήξμαλ παξάκεηξνη φπσο ην θχιν, ε ειηθία, ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία θ.α., θαζψο ε 

αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχζε ζηηο απφςεηο θαη ζηηο πξνηάζεηο φισλ φζσλ ην 

παξαθνινχζεζαλ θαη ρξεηαδφηαλ λα δηαηεξεζεί ε αλσλπκία απηψλ πνπ ην ζπκπιήξσζαλ. 

Ωζηφζν, φηαλ ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηήζεθε ην δεχηεξν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 

ζπκκεηέρνληεο ησλ ζπλεληεχμεσλ απνηέιεζαλ ελδεηθηηθά έμη (6) θνηηήηξηεο απφ ην ζχλνιν ησλ 

δεθαεπηά (17) θνηηεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έμη (6) θνηηεηξηψλ 

έγηλε κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εκπεηξία. Έηζη, νη δχν (2) απφ ηηο έμη ζπκκεηέρνπζεο ήηαλ 

πξφζθαηα απφθνηηεο (ΠΑ1/ΠΑ2) ηνπ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη δελ είραλ 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη άιιεο δχν (2) ζπκκεηέρνπζεο ήηαλ απφθνηηεο Σκήκαηνο Γεκνηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Σκήκαηνο Νεπηαγσγψλ αληίζηνηρα, ήηαλ λενδηφξηζηεο (ΝΔ1/ΝΔ2) θαη είραλ 
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ζρεηηθά κηθξή επαγγεικαηηθή εκπεηξία (σο 5 έηε) θαη νη ππφινηπεο δχν (2) ζπκκεηέρνπζεο ήηαλ 

απφθνηηεο Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 

αληίζηνηρα θαη έκπεηξεο εθπαηδεπηηθνί (ΔΔ1/ΔΔ2) (απφ 10 έηε θαη πάλσ). Ο ιφγνο πνπ ε 

επαγγεικαηηθή εκπεηξία θαη ζπλεπψο ε δηαθνξά ειηθίαο απνηέιεζαλ ην θξηηήξην επηινγήο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηηο ζπλεληεχμεηο αθνξνχζε ζηελ εκβάζπλζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ, πεπνηζήζεσλ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ αηφκσλ κε 

δηαθνξεηηθφ πξνθίι. Δπίζεο, αλάινγα κε ηηο απφςεηο πνπ θαηαηέζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο 

ζπιιέρζεθαλ θαη  ζρεηηθέο πξνηάζεηο, κε ζθνπφ λα αλαδεηρζνχλ ηα ηπρφλ αδχλαηα ζεκεία ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ηνπ.      

 Όζνλ αθνξά ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο έξεπλαο, αξρηθά 

παξνπζηάζηεθε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη ε ζπνπδαηφηεηα ηεο αμηνιφγεζεο, κέζσ ηεο 

νπνίαο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαγλψξηζεο θαη αλάδεημεο ζεκείσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ 

ρξήδνπλ πεξεηαίξσ ελίζρπζεο, ππνζηήξημεο, δηφξζσζεο ή αιιαγήο, ψζηε ην πξφγξακκα λα 

βειηησζεί φπνπ θαη εάλ πξέπεη. Παξάιιεια, νη ζπκκεηέρνληεο ελεκεξψζεθαλ πσο κε ηελ 

παξνχζα έξεπλα ζα ηνπο δηλφηαλ ε δπλαηφηεηα αλάδεημεο ζηνηρείσλ θαη παξνρήο πιεξνθνξηψλ 

ζε κηα επξεία θιίκαθα παξακέηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ψζηε λα κελ ππάξμνπλ πεξηνξηζκνί 

απνηχπσζεο ησλ απφςεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απηνί ζα κπνξνχζαλ λα παξέρνπλ. 

Ωζηφζν, ππήξμε αξρηθά κηα επηθχιαμε γηα ηελ αλσλπκία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ επξφθεηην λα 

ζπιιερζνχλ, θαζψο ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ κηθξφο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, βεβαηψζεθε πσο ζα ππάξμεη αλσλπκία ηφζν ζηα εξσηεκαηνιφγηα, φζν θαη ζηηο 

ζπλεληεχμεηο, θαζψο ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα θαη ησλ δχν εξγαιείσλ ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζα 

παξνπζηάδνληαλ ζηελ ηξηκειή επηηξνπή ηεο παξνχζαο έξεπλαο θσδηθνπνηεκέλα, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε αλσλπκία ηνπο. 

Τερληθέο ή Δξγαιεία Σπιινγήο Γεδνκέλσλ 

Αξρηθά, ην εξσηεκαηνιφγην δηακνξθψζεθε απφ ηνλ εξεπλεηή θαη ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα 

θαη βαζίζηεθε θπξίσο ζηελ θιίκαθα αζξνηζηηθήο βαζκνιφγεζεο (Likert scale), ε νπνία απνηειεί 

ηνλ πην δηαδεδνκέλν ηχπν θιίκαθαο γηα ηελ κέηξεζε ζηάζεσλ, πεπνηζήζεσλ θαη απφςεσλ 

κεγάισλ νκάδσλ (Cohen & Manion, 1994). Ζ θιίκαθα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

εξσηήζεσλ ήηαλ πεληάβαζκε (απφ ην 1 θαη ην «θαζφινπ» σο ην 5 θαη ην «ζε πνιχ κεγάιν 

βαζκφ») θαη ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο ηξίβαζκε (απφ ην 1 θαη ην «δηαθσλψ», ην 2 θαη «ζπκθσλψ» 

σο ην 3 θαη ην «ζπκθσλψ απνιχησο»). Δπίζεο, επεηδή ππήξμε ε πξνζπάζεηα θαη πξφζεζε γηα 
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κεγάιε αθξίβεηα, ζε νξηζκέλεο εξσηήζεηο ε πεληάβαζκε θιίκαθα αλαθεξφηαλ ζηνλ αξηζκφ ησλ 

καζεκάησλ πνπ ίζρπε ε δήισζε θαη πνπ ήηαλ ελλέα (9) θαη ε αληηζηνηρία ζηηο βαζκίδεο ήηαλ 

απφ ην 1 («θαζφινπ»), ην 2 («απφ ιίγα καζήκαηα (2-3)»), ην 3 («ζηα κηζά πεξίπνπ καζήκαηα (4-

5)»), ην 4 («ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά καζήκαηα (6-7)») θαη ην 5 («απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ 

καζεκάησλ (8-9)»).          

 Ζ θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίζηεθε ζηε ζεσξία ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην κνληέιν ησλ πέληε επηπέδσλ αμηνιφγεζεο ηεο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ Guskey, φπσο απηφ πεξηγξάθεθε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο. Ωζηφζν, ιφγσ ηνπ φηη ε αμηνιφγεζε ήηαλ δηακνξθσηηθή θαη ηνπ φηη ε 

έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά ην ηξίην εμάκελν ζπνπδψλ θαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, ην εξγαιείν ζρεδηάζηεθε γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δπν πξψησλ επηπέδσλ 

ηνπ κνληέινπ, θαζψο ηα ππφινηπα ηξία επίπεδα απαηηνχλ πην καθξνπξφζεζκε παξαθνινχζεζε 

θαη αμηνιφγεζε. Ζ θαηαζθεπή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζηεξίρζεθε ζε κηα ζχλζεζε δηαθνξεηηθψλ 

εξεπλψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε Πξνγξακκάησλ Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, νη νπνίεο βαζίζηεθαλ 

ζην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν αμηνιφγεζεο. Ωζηφζν, νη έξεπλεο απηέο δελ είραλ ην ίδην εχξνο 

δεηθηψλ. πλεπψο, ε ηδηαηηεξφηεηα βξίζθεηαη ζην φηη ζηελ έξεπλα απηή ζπκπεξηιήθζεθαλ φινη 

νη δείθηεο πνπ εξεπλνχλ ηνπο αληίζηνηρνπο άμνλεο. Σν  εξσηεκαηνιφγην πνπ θαηαζθεπάζηεθε 

απνηειείηαη απφ 102 εξσηήζεηο ηνπνζεηεκέλεο ζηελ θιίκαθα Likert. 96 εξσηήζεηο ήηαλ θιεηζηέο 

θαη 6 εξσηήζεηο ήηαλ αλνηθηέο, φπνπ νη ζπκκεηέρνληαο έγξαςαλ θείκελν κε ηηο απφςεηο θαη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο.             

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ην εξσηεκαηνιφγην είρε πέληε (5) ζεκαηηθνχο άμνλεο: Άμνλαο Α: 

εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ιφγνπο επηινγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, Άμνλαο Β: εξσηήζεηο 

πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα αλαδείμνπλ ηνλ βαζκφ ηθαλνπνίεζεο απφ ην πξφγξακκα, Άμνλαο Γ: 

εξσηήζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα αληρλεχζνπλ ηηο λέεο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ, Άμνλαο Γ: 

εξσηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο θαη απφθηεζεο ησλ λέσλ απηψλ γλψζεσλ 

θαη Άμνλαο Δ: εξσηήζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν λα απνηππψζνπλ ηηο πξνηάζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ.         

 Αλαιπηηθφηεξα, ζηνλ πξψην ζεκαηηθφ άμνλα ππήξμαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην 

αληηθείκελν, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηα φζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ νη λέεο γλψζεηο ζε 

κνξθσηηθφ θαη επαγγεικαηηθφ επίπεδν. ην δεχηεξν ζεκαηηθφ άμνλα πνπ αθνξά ηνλ βαζκφ 

ηθαλνπνίεζεο, ππήξμαλ ππνθαηεγνξίεο κέζσ ησλ νπνίσλ δηεξεπλήζεθε ε ηθαλνπνίεζε απφ ην 
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πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη απφ ηα καζήκαηα, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επάξθεηα ησλ δηδαζθφλησλ, 

ε ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ππνδνκή 

θαη ε ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ην πξφγξακκα. Όζνλ 

αθνξά ηνλ ηξίην ζεκαηηθφ άμνλα θαη ηηο λέεο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ, ππνθαηεγνξίεο ηνπ 

άμνλα απηνχ απνηέιεζαλ νη λέεο γλψζεηο ζρεηηθά κε ηελ ζεσξία, ηελ έξεπλα, ηελ πξάμε, ηνλ 

αλαζηνραζκφ πνπ αθνξνχζαλ θαη ζηηο επηδηψμεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ωζηφζν, ζηε δνκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ νη ππνθαηεγνξίεο απηέο δελ ήηαλ ζθφπηκα μεθάζαξεο αλά θαηεγνξία (γλψζεηο 

θαη δεμηφηεηεο ζε ζρέζε κε ηε ζεσξία, ηελ έξεπλα, ηελ πξάμε θαη ην ζηνραζκφ). Γη΄απηφ ην ιφγν 

ππήξραλ εξσηήζεηο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα αλαδείμνπλ ηηο ζρεηηθέο γλψζεηο πνπ ζεσξνχζαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο φηη απέθηεζαλ θαη κεηέπεηηα πην εμεηδηθεπκέλεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο βαζίδνληαλ 

ζηνπο ζθνπνχο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπσο απηνί αλαγξάθνληαη επίζεκα ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

θαη πεξηγξάθεθαλ ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο. Απηή ε κέζνδνο ελδείθλπηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία 

(Darling-Hammond, 2006) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ δειψζεσλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ γλψζεσλ πνπ απέθηεζαλ κέζα απφ ηέηνηνπ είδνπο 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο.         

 πλερίδνληαο κε ηνλ ηέηαξην ζεκαηηθφ άμνλα θαη ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο θαη απφθηεζεο 

γλψζεσλ, νη ππνθαηεγνξίεο ηνπ άμνλα απηνχ αθνξνχζαλ ζην πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο, ζηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ζηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο θαη ζηελ αηνκηθή πξνεηνηκαζία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Καηαιήγνληαο, ν 

πέκπηνο ζεκαηηθφο άμνλαο αθνξνχζε ηε δηαηχπσζε ηπρφλ πξνηάζεσλ ησλ  ζπκκεηερφλησλ 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν εηζαγσγήο ζην πξφγξακκα, κε ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, κε ηε 

δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ, κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ καζεκάησλ θαη κε ηνπο ηξφπνπο 

ππνζηήξημήο ηνπο.           

 Σν εξσηεκαηνιφγην ειέγρζεθε σο πξνο ηε δνκή, ηε κνξθή, ηε γιψζζα, ηε ζαθήλεηα θαη 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηακφξθσζήο ηνπ ηφζν απφ ηελ επηβιέπνπζα 

θαζεγήηξηα, φζν θαη απφ ηα κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο ηεο παξνχζαο έξεπλαο θαη 

αλαγλψζηεθε θξηηηθά  θαηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα ηεθκεξησζεί θαηά πφζν νη 

εξσηήζεηο είραλ λφεκα ζην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.    

 ρεηηθά κε ην πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο, απνηεινχληαλ απφ επηά (7) δηαθνξεηηθνχο 

ζεκαηηθνχο άμνλεο. Αξρηθά, ν πξψηνο (Α) άμνλαο αθνξνχζε ηελ απνηίκεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπκπιήξσζαλ σο εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ αιιά θαη γεληθφηεξεο 
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εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζα ήζειαλ αξρηθά λα πξνζζέζνπλ θάηη, γηα ην 

νπνίν ζεψξεζαλ φηη δελ ηνπο δφζεθε ε επθαηξία κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηε ζπλέρεηα θαη 

φζνλ αθνξά ηνλ δεχηεξν (Β) ζεκαηηθφ άμνλα, ππήξμαλ εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ απνηίκεζε 

ηεο ζπλνιηθήο εκπεηξίαο ζην πξφγξακκα αιιά θαη αηηηνιφγεζεο ηεο απνηίκεζεο απηήο. Ο ηξίηνο 

(Γ) ζεκαηηθφο άμνλαο αθνξνχζε ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ αλαπηχρζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα αξρηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αξρή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηπρφλ κεηαβνιέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο, θαζψο θαη ζηελ 

αηηηνιφγεζε ησλ εθάζηνηε ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ εθάζηνηε αιιαγψλ. Ο ηέηαξηνο (Γ) 

ζεκαηηθφο άμνλαο αθνξνχζε ζην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ επάξθεηα ησλ δηδαζθφλησλ, απφ ην θιίκα θαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ κε ηνπο 

δηδάζθνληεο, απφ ηνλ θφξην εξγαζίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη απφ ηα καζήκαηα θαη ηελ επίηεπμε 

ησλ ζθνπψλ ηνπο. Δπίζεο δεηήζεθαλ θαη νη ειεχζεξεο απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε 

ηα θέξδε πνπ απνθφκηζαλ απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα. Ο πέκπηνο (Δ) ζεκαηηθφο 

άμνλαο αλαθέξνληαλ ζηηο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ πξάμε θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ ζπλεξγαζίαο θαη επηθνηλσλίαο, κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ζην πξφγξακκα, θαζψο ήηαλ κηα παξάκεηξνο ηεο νπνίαο ηα δεδνκέλα δελ έδσζαλ μεθάζαξα 

απνηειέζκαηα κέζα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα. πλερίδνληαο, ν έθηνο (Σ) ζεκαηηθφο άμνλαο 

αθνξνχζε ζηνπο ηξφπνπο κάζεζεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ ππνζηήξημε απφ ηνπο δηδάζθνληεο 

θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο αιιά θαη ζην πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, κε ζπγθεθξηκέλεο 

εξσηήζεηο γηα ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαη γηα ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα επηινγήο. Ο 

έβδνκνο (Ε) ζεκαηηθφο άμνλαο αθνξνχζε ηελ σο ηφηε εκπεηξία απφ ηελ εθπφλεζε ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, αμηνινγψληαο δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο πνπ ζρεηίδνληαλ κε απηήλ 

(εκπεηξία απφ ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, απφ ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο επηβιέπνληεο/επηβιέπνπζεο 

δηδάζθνληεο/δηδάζθνπζεο, απφ ηε ζπκβνιή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηνπο ζθνπνχο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη απφ ζρεηηθέο πξνηάζεηο) θαη θαηαιήγνληαο, ππήξμαλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε 

δηάθνξεο γεληθφηεξεο πξνηάζεηο πνπ ελδερνκέλσο είραλ νη ζπκκεηέρνληεο λα θάλνπλ γηα ηε 

βειηίσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

Σρεδηαζκόο ηεο ‘Έξεπλαο θαη Γηαδηθαζία Σπιινγήο Γεδνκέλσλ 

Αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαη μεθηλψληαο απφ ην εξσηεκαηνιφγην, 

αξρηθά δεηήζεθε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο λα ην δηαβάζνπλ θαη λα ην 
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ζπκπιεξψζνπλ κε πξνζνρή. Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ηελ επθαηξία λα εθθξάζνπλ 

απνξίεο θαη δφζεθαλ επεμεγήζεηο γηα ηπρφλ δειψζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ δελ ήηαλ 

θαηαλνεηέο. Οη ζπκκεηέρνληεο παξέδσζαλ ην εξσηεκαηνιφγην κέζα ζην δηάζηεκα κηαο 

εβδνκάδαο απφ ηελ εκέξα πνπ ην παξέιαβαλ. Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε ζε πξνζσπηθφ 

ρψξν ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ν ρξφλνο πνπ ρξεηάζηεθαλ θαηά κέζν φξν ππνινγίζηεθε ζε κηα 

ψξα. Έπεηηα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη έμη ζπλεληεχμεηο πεξίπνπ έλα κήλα κεηά ηελ ζπκπιήξσζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε κέζα ζην δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο. Οη 

ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ρψξν ησλ ζπκκεηερφλησλ εθηφο απφ δπν πεξηπηψζεηο, 

ζηηο νπνίεο ιφγσ απφζηαζεο (δηακνλή ζε Αζήλα θαη Πηνιεκαΐδα), πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζσ 

ηνπ δηαδηθηχνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κέζσ βίληεν θιήζεο. 

 

Γηαδηθαζία Αλάιπζεο Γεδνκέλσλ 

Ξεθηλψληαο κε ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κε ην πξψην εξγαιείν ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ην εξσηεκαηνιφγην, αξρηθά κεηξήζεθε ε ζπρλφηεηα ησλ 

απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ αλά εξψηεζε θαη έπεηηα αλά ζεκαηηθφ άμνλα. ηε ζπλέρεηα, 

θαηαγξάθεθαλ ζε πίλαθεο νη δειψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ αλά ζεκαηηθφ άμνλα θαη 

απνηηκήζεθαλ κε βάζε ηηο ηξεηο ηειηθέο θαηεγνξίεο απνηίκεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη 

δειψζεηο πνπ ζηελ θιίκαθα Likert ήηαλ ηνπνζεηεκέλεο ζηνλ αξηζκφ 1 έδεημαλ κεδεληθή 

ηθαλνπνίεζε, ζηνπο αξηζκνχο 2 θαη 3 έδεημαλ κέηξηα ηθαλνπνίεζε θαη ζηνπο αξηζκνχο 4 θαη 5 

έδεημαλ ηελ χπαξμε ηθαλνπνίεζεο θαη ηελ ζεηηθή απνηίκεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηηο 

εθάζηνηε δειψζεηο. Έπεηηα, ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ 

ηηο αλνηρηέο εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο ησλ θνηηεηψλ θσδηθνπνηήζεθαλ, 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ζεκαηηθνχο άμνλεο θαη έπεηηα κεηξήζεθε ν αξηζκφο ησλ αλαθνξψλ ζε 

θάζε ζεκαηηθφ άμνλα. Καηαιήγνληαο, νη πξνηάζεηο θαη ηα πνηνηηθά ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

απνηηκήζεθαλ σο ζεηηθά ή αξλεηηθά.         

 Όζνλ αθνξά ην δεχηεξν εξγαιείν ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηελ εκη-

δνκεκέλε ζπλέληεπμε, ε πνηνηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε ζχκθσλα κε ην κνληέιν ησλ 

Miles & Hubermann (1994), ην νπνίν απνηειείηαη απφ 3 ζηάδηα: 

1. ην πξψην ζηάδην πεξηγξάθνληαη θαη θαηεγνξηνπνηνχληαη ηα δεδνκέλα, έηζη ψζηε λα 

πεξηνξηζηνχλ. 

2. ην δεχηεξν ζηάδην δεκηνπξγνχληαη επξχηεξεο θαηεγνξίεο κε ζθνπφ ηελ νξγάλσζε ησλ 
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δεδνκέλσλ θαη γίλεηαη ζπζρέηηζε δηαθνξεηηθψλ θσδηθνπνηήζεσλ θαη θαηεγνξηνπνηήζεσλ. 

3. ην ηξίην ζηάδην αλαπηχζζνληαη ζεσξεηηθέο πξνηάζεηο γηα ηελ εξκελεία ηνπ ππφ κειέηε 

θαηλφκελνπ.            

  Αξρηθά, απνκαγλεηνθσλήζεθαλ ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ κεηά απφ άδεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηηο ζπλεληεχμεηο θαη έπεηηα αθνινχζεζε ε πεξηγξαθή, θσδηθνπνίεζε θαη 

θαηεγνξηνπνίεζε, έηζη ψζηε λα πεξηνξηζηεί ν φγθνο ηνπο. Ζ θσδηθνπνίεζε ησλ απαληήζεσλ, 

κέζα απφ θξάζεηο πνπ εκπεξηέθιεηαλ ην κήλπκα ηνπ πιεξνθνξεηή, καο νδήγεζε ζηελ εχθνιε 

αλάθιεζε ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηε κηα κεξηά θαη απφ ηελ άιιε ζηελ εκθάληζε 

επαλαιακβαλφκελσλ απαληήζεσλ-ηδεψλ πνπ νδεγνχζαλ ζηε δεκηνπξγία ζεκαληηθψλ 

θαηεγνξηψλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ. ηε ζπλέρεηα νξγαλψζεθε ε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ, 

εληάζζνληάο ηα ζε επξχηεξεο θαηεγνξίεο, θαζψο παξφκνηνη θσδηθνί εληάρζεθαλ ζηελ ίδηα 

αλαιπηηθή θαηεγνξία. Δπηιέμακε λα παξνπζηάζνπκε ηα δεδνκέλα καο ζε πίλαθεο θαηεγνξηψλ 

γηα λα καο δίλνπλ κηα γξήγνξε θαη ζαθή εηθφλα ησλ πιεξνθνξηψλ, δειαδή νξγαλψζακε ζε κηα 

θσδηθνπνηεκέλε (ζπλνπηηθή) κνξθή φζα είραλ ιερζεί απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο ζηελ έξεπλα, 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο κειέηεο καο. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν κάο δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα 

ζπγθξίλνπκε ηα δεδνκέλα καο θαη λα θαηαγξάςνπκε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ θαηεγνξηψλ, 

πνπ ζα καο νδεγνχζαλ ζε ζαθή ζπκπεξάζκαηα (Βάκβνπθαο, 2000). 
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Απνηειέζκαηα 

Ζ ηαμηλφκεζε θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε 

κε βάζε ηα πξψηα δπν επίπεδα ηνπ κνληέινπ αμηνιφγεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

Guskey, κε βάζε ην νπνίν αμηνινγήζεθε θαη ην ζπγθεθξηκέλν ΓΠΜ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε 

ηα επίπεδα «αληηδξάζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ (Participants' Reactions)» θαη «κάζεζε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ (Participants' Learning)». Πην αλαιπηηθά, ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξψηνπ 

επηπέδνπ αθνξνχλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην αλ άξεζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ην πξφγξακκα ή φρη. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην επίπεδν απηφ ηαμηλνκήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηίκεζε ηεο εκπεηξίαο θαη γεληθφηεξα κε ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πνπ ππήξμαλ, δεκηνπξγήζεθαλ ή επεξεάζηεθαλ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 

πξφγξακκα, κε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο επέιεμαλ ην ζπγθεθξηκέλν Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ αιιά θαη ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ 

πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηα καζήκαηα, απφ ηελ επάξθεηα ησλ δηδαζθφλησλ, απφ ην θιίκα πνπ 

ππήξμε θαη απφ ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ, απφ ηελ ππνδνκή, θαζψο θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ζε 

ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, φζνλ αθνξά ηνλ θφξην εξγαζίαο αιιά θαη άιιεο 

δπζθνιίεο πνπ θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ.     

 πλερίδνληαο ζην δεχηεξν επίπεδν αμηνιφγεζεο ηνπ κνληέινπ θαη ζηελ κάζεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ηα απνηειέζκαηα πνπ ηαμηλνκήζεθαλ ζρεηίδνληαη ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ/δεμηνηήησλ/ηθαλνηήησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηελ απνηίκεζε ηεο κάζεζεο ζε ζρέζε 

κε ηε ζεσξία, ηελ πξάμε, ηελ έξεπλα θαη ηνλ αλαζηνραζκφ, θαζψο θαη κε ηνλ ηξφπν κάζεζεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ, ζηνλ νπνίν εκπεξηέρνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

πεξηερφκελν ηεο κάζεζεο θαη ην είδνο ησλ καζεκάησλ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, κε ηελ 

ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο θαη κε ηελ αηνκηθή πξνεηνηκαζία ησλ θνηηεηψλ, ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηε λέα κάζεζε.         

 Αξρηθά, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πσο εθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο ήηαλ νη 17 

κεηαπηπρηαθνί θνηηεηέο πνπ παξαθνινχζεζαλ ην ζπγθεθξηκέλν Γηαηκεκαηηθφ Πξφγξακκα 

Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε πιεηνςεθία, γίλεηαη ιφγνο γηα ζπρλφηεηα 12 

επηινγψλ θαη άλσ ζηηο απαληήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Παξάιιεια, φπσο απνζαθελίζηεθε 

θαη ζην κεζνδνινγηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ζηελ αλάιπζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ε 

ηθαλνπνίεζε ραξαθηεξίδεηαη σο ζεηηθή, φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ επηιέμεη ζηελ πεληάβαζκε 

θιίκαθα ην 4 θαη 5, κέηξηα, φηαλ έρνπλ επηιέμεη ην 3 θαη ρακειή φηαλ έρνπλ επηιέμεη ην 2 ή ην 1.
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 ρεηηθά κε ηελ δνκή ηεο παξνπζίαζεο ησλ απνηειεζκάησλ, ε παξνπζίαζε γίλεηαη αλά 

ζεκαηηθφ άμνλα, κε βάζε ηε ζχλζεζε ησλ αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ απφ ηα δχν εξγαιεία πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπιινγή ηνπο. Πην αλαιπηηθά, πξψηα παξνπζηάδνληαη ηα κεηξήζηκα 

δεδνκέλα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, έπεηηα παξνπζηάδνληαη ηα πνηνηηθά ζρφιηα ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζην ηέινο παξνπζηάδνληαη ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ. 

Ωζηφζν, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ ππήξμαλ αληίζηνηρα δεδνκέλα απφ φια ηα εξγαιεία. 

1νο Άμνλαο Αμηνιόγεζεο-Απνηίκεζε Ιθαλνπνίεζεο από ηηο Παξακέηξνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Λόγνη Δπηινγήο 

Αξρηθά, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζπκθψλεζε απνιχησο πσο επέιεμε ην ζπγθεθξηκέλν 

ΓΠΜ επεηδή  ήηαλ ζρεηηθφ κε ηηο πξνεγνχκελεο ζπνπδέο ηνπο, επεηδή  παξέρεηαη δσξεάλ, 

επεηδή ην αληηθείκελφ ηνπ ήηαλ ελδηαθέξνλ θαη επεηδή ζεψξεζε φηη ζπλδέεηαη κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη φηη ζα δηεπθνιχλεη ην εθπαηδεπηηθφ ηνπο έξγν. Ωζηφζν, νη κηζνί πεξίπνπ 

εξσηψκελνη ζπκθψλεζαλ ελ κέξεη φηη ιφγν επηινγήο ηνπ ΓΠΜ απνηέιεζε ε κειέηε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ θαη ε βνήζεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα πξνθέξεη ην πξφγξακκα ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο απνθαηάζηαζε. 

 

Ιθαλνπνίεζε από ην Πξόγξακκα Σπνπδώλ θαη από ηα Μαζήκαηα 

Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ  θαη ηα καζήκαηα ηνπ 

ΓΠΜ, ηα απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνπλ πσο ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ ζπκκεηείραλ 

ελεξγά ζηα καζήκαηα θαη εθηίκεζαλ ζεηηθά ηελ επίδξαζε ησλ καζεκάησλ ζηελ εμέιημε ηεο 

παηδαγσγηθήο ζθέςεο θαη δξάζεο, θαζψο ζεψξεζαλ πσο ε επίδξαζε απηή ήηαλ ζεκαληηθή γηα 

ηελ αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ θαη αλαζηνραζηηθψλ ηνπο δεμηνηήησλ.    

 Παξάιιεια, ηα ππφινηπα απνηειέζκαηα ησλ εξσηήζεσλ ηνπ ππνάμνλα έδεημαλ πσο νη 

ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε δπν ηζάξηζκεο πεξίπνπ νκάδεο θαη αληίζηνηρα δήισζαλ ελ κέξεη 

θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, απφ ην ζχλνιν ησλ καζεκάησλ πνπ 

παξαθνινχζεζαλ, απφ ηηο πηζαλφηεηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ λέεο ζηξαηεγηθέο θαη κεζφδνπο 

δηδαζθαιίαο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ΓΠΜ θαη απφ ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξεο 

απηνπεπνίζεζεο ιφγσ ηεο ζεσξεηηθήο επίγλσζεο θαη ησλ άιισλ δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ ζην 

ΓΠΜ. 
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Πίλαθαο 1: Ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη απφ ηα καζήκαηα 

ΓΖΛΩΔΗ ΘΔΣΗΚΖ ΜΔΣΡΗΑ  ΥΑΜΖΛΖ  

Πξφγξακκα πνπδψλ 7 8 2 

Μαζήκαηα 7 9 1 

Δλεξγή ζπκκεηνρή 14 3 - 

Αληαπφθξηζε ζηα 

ελδηαθέξνληα 

7 6 4 

Δμέιημε παηδαγσγηθήο 

ζθέςεο & δξάζεο  

13 2 2 

Αλάπηπμε 

εξεπλεηηθψλ & 

αλαζηνραζηηθψλ 

δεμηνηήησλ  

12 2 3 

Νέεο ζηξαηεγηθέο & 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο 

8 6 3 

Απηνπεπνίζεζε ιφγσ 

ζεσξεηηθήο 

επίγλσζεο &  άιισλ 

δεμηνηήησλ 

9 5 3 

 

ην ζεκείν απηφ δελ ππήξμαλ πνηνηηθά δεδνκέλα απφ ηα εξσηεκαηνιφγηα πνπ 

ζπκπιεξψζεθαλ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Ωζηφζν, ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ 

παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη απφ ηα καζήκαηα.        

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε αλαθνξέο ησλ ηεζζάξσλ απφ ηηο έμη ζπκκεηέρνπζεο ζηε 

ζπλέληεπμε, ππήξμε ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε απφ ηέζζεξα απφ ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα, ιφγσ 

ηνπ φηη ζεσξήζεθαλ αλαγθαία σο εξεπλεηηθά καζήκαηα θαη σο καζήκαηα κεζνδνινγίαο 

έξεπλαο, έξεπλαο-δξάζεο θαη εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ. Οη δχν άιιεο ζπκκεηέρνπζεο ζεψξεζαλ 

φηη ήηαλ ζσζηή επηινγή ρσξίο λα αηηηνινγήζνπλ.   
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«Γηαηί ήηαλ ιίγν πην πξαθηηθό, ζεσξώ. Γηαηί είρε λα θάλεη κε απηό ην 

θαζεκεξηλό, ην ηη βιέπσ κέζα ζηελ ηάμε κνπ, ηνλ αλαζηνραζκό, ηη ζα κπνξνύζα 

λα θάλσ θαιύηεξα. Ννκίδσ όηη είλαη πην θνληά ζε απηό πνπ θάλσ, είλαη πην 

πξαθηηθό», «όια, εηδηθά ζε απηά κε ηα εξεπλεηηθά πνπ ήηαλ ππνρξεσηηθά, 

λνκίδσ όηη ήηαλ ρξήζηκν λα ππάξρνπλ.» ΔΔ2 

«λνκίδσ όηη έπξεπε λα κάζνπκε λα θάλνπκε έξεπλα, θαη πνηνηηθή θαη πνζνηηθή, 

έπξεπε λα κάζνπκε ηελ έξεπλα δξάζεο, ελλνείηαη, ήηαλ από ηα πην ζεκαληηθά κε 

ηελ έλλνηα όηη ε έξεπλα δξάζεο βνεζάεη πνιύ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ. Έπξεπε λα θάλνπκε θαη ηηο θαηλνηνκίεο, λνκίδσ όηη ήηαλ θαιά ηα 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα.» ΝΔ1 

«Αιιά λαη, απνηέιεζαλ γεληθόηεξα ζσζηή επηινγή.» ΠΑ1 

Δπίζεο, ππήξμε ηθαλνπνίεζε απφ ηέζζεξα απφ ηα πξνζθεξφκελα καζήκαηα επηινγήο γηα 

ηέζζεξηο ζπκκεηέρνπζεο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ιφγνη απηνί αθνξνχζαλ 

ζηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ, θαζψο ζεσξήζεθαλ ελδηαθέξνληεο 

νη ηξφπνη δηεμαγσγήο ηνπο θαη εμίζνπ ελδηαθέξνλ ην γλσζηηθφ ηνπο αληηθείκελν, αιιά 

αθνξνχζαλ θαη ζηνπο δηδάζθνληεο/δηδάζθνπζεο, φζνλ αθνξά ηελ βνήζεηα, ηηο επεμεγήζεηο θαη 

ηα θίλεηξα γηα κειέηε πνπ απηνί παξείραλ. 

«Με πνιύ επραξίζηεζε άθνπγα ηνλ δηδάζθνληα, παξόιν πνπ καο θξαηνύζε θαη 

πάλσ από ην ηξίσξν αιιά θαλέλαο δελ έιεγε ηίπνηα, όια όζα έιεγε ηα έιεγε κε 

πνιύ ελδηαθέξνλ ηξόπν θαη καο εμήγεζε θαη πνιιά πξάγκαηα», «εθεί κάζακε 

πξάγκαηα πνπ δελ θαληαδόκαζηαλ, αιιά κόλνη καο, δειαδή δηεξεπλεηηθά.» ΔΔ1 

«Σίγνπξα ππήξμαλ θάπνηα πνπ κνπ άξεζαλ πεξηζζόηεξν, κόλν θαη κόλν από ην 

ζέκα ηνπο, δελ αλαθέξνκαη νύηε ζε δηδάζθνληεο νύηε ζε θόξην, από ην ζέκα 

θξίλσ… κνπ άξεζε αξθεηά, εκέλα πξνζσπηθά, ην βξήθα ελδηαθέξνλ. Μνπ έδσζε 

θίλεηξν λα ςαρηώ, λα κάζσ. Αιιά πάλσ θάησ ήηαλ όια ελδηαθέξνληα.» ΠΑ2 

πλεπψο, δηαπηζηψλνπκε φηη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ αμηνινγείηαη ζηελά φρη 

κφλν ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ αιιά θαη κε ηε δηαδηθαζία 

δηεμαγσγήο ηνπο πνπ αθνξά ζηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο. 
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Ιθαλνπνίεζε από ην Πεξηερόκελν θαη Δίδνο ησλ Μαζεκάησλ 

H πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεψξεζε πσο ν αξηζκφο ησλ καζεκάησλ ήηαλ επαξθήο ζε 

κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη επηδηψμεηο ηνπ ΓΠΜ, ελψ 

πεξηζζφηεξν απφ ηα 2/3 ησλ ζπκκεηερφλησλ παξνπζίαζαλ κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εζηίαζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηνπ ΓΠΜ ζην πεξηερφκελφ ηνπ, κε ην 1/3 πεξίπνπ λα είλαη κέηξηα 

ηθαλνπνηεκέλν απφ ηελ εζηίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ωζηφζν, νη κηζνί ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ 

φηη ηα κηζά καζήκαηα ζπλέβαιαλ αξθεηά ζηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηνπ ΓΠΜ, ελψ αλαθνξηθά 

κε ην αλ απνηέιεζαλ ζσζηή επηινγή ηα καζήκαηα πνπ επηιέρζεθαλ σο ππνρξεσηηθά, νη κηζνί 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επηινγή απηή, κε ηνπο ππφινηπνπο 

κηζνχο ζπκκεηέρνληεο λα δειψλνπλ ελ κέξεη αιιά θαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επηινγή 

απηή. Όζνλ αθνξά ην πεξηερφκελν ησλ πξνζθεξφκελσλ καζεκάησλ επηινγήο, 7 απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

καζεκάησλ ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο, 6 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ κέηξηα 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη 4 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ κεγάιε θαη πνιχ κεγάιε 

ηθαλνπνίεζε. Πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

αληαπφθξηζε ηνπ πεξηερφκελνπ ησλ καζεκάησλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπο, ελψ νη ππφινηπνη κηζνί 

ζπκκεηέρνληεο παξνπζίαζαλ κέηξηα αιιά θαη ρακειή ηθαλνπνίεζε. Δπηπξφζζεηα, ζρεδφλ νη 

κηζνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επθαηξία εκβάζπλζεο ζην 

πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, κε ηνπο ππφινηπνο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο λα παξνπζηάδνπλ κηα 

κέηξηα αιιά θαη ρακειή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ χπαξμε ηεο επθαηξίαο απηήο. Αλαθνξηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη γηα ηελ ελίζρπζε κηαο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ππφ κειέηε 

ζεκάησλ ζηα καζήκαηα, 7 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ελ κέξεη ηθαλνπνηεκέλνη, 6 απφ 

ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πνιχ θαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη θαη 4 απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεσξεί πσο νη 

εξγαζίεο θαη ν ηξφπνο εμέηαζεο ησλ καζεκάησλ αληαπνθξηλφηαλ ζην πεξηερφκελφ ηνπο. 
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Πίλαθαο 2: Σξφπνο κάζεζεο-Ηθαλνπνίεζε απφ ην πεξηερφκελν θαη είδνο καζεκάησλ 

ΓΖΛΩΔΗ ΘΔΣΗΚΖ ΜΔΣΡΗΑ ΥΑΜΖΛΖ 

Δπάξθεηα αξηζκνχ 

καζεκάησλ 

12 5 - 

Δζηίαζε 

πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ 

6 7 4 

πκβνιή είδνπο 

καζεκάησλ ζηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ΓΠΜ 

5 8 4 

σζηή επηινγή 

ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ 

9 3 5 

Αληαπφθξηζε 

καζεκάησλ επηινγήο 

ζηα ελδηαθέξνληα 

4 6 7 

Αληαπφθξηζε 

πεξηερνκέλνπ 

καζεκάησλ ζηνπο 

ζηφρνπο ηνπο 

9 5 3 

Δπθαηξία εκβάζπλζεο 

ζην πεξηερφκελν ησλ 

καζεκάησλ 

8 4 5 

Δλίζρπζε θξηηηθήο 

πξνζέγγηζεο 

6 7 4 

Αληαπφθξηζε 

εξγαζηψλ ζην 

πεξηερφκελν ησλ 

καζεκάησλ 

12 2 3 
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Οη πεξηπηψζεηο φπνπ ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ απνηηκήζεθε αξλεηηθά νθείινληαη 

ζχκθσλα κε ηα πνηνηηθά ζρφιηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζην γεγνλφο φηη θάπνηα καζήκαηα 

ζεσξήζεθαλ θνηλνχ άμνλα θαη πεξηερνκέλνπ (2 δειψζεηο) θαη ππήξμε αλεπαξθήο θάιπςε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ (1 δήισζε) θαη αληίζηνηρε πξφηαζε γηα αιιαγή ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο 

κε πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε ηξείο (3) 

δειψζεηο, ππήξμε ειιηπήο πξνζαλαηνιηζκφο νξηζκέλσλ καζεκάησλ ζην πεξηερφκελφ ηνπο θαη 

ζχκθσλα κε κηα (1) δήισζε, ηα καζήκαηα ζα έπξεπε λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλα πξνο ηελ  

εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Δπίζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ 

απνηηκήζεθε αξλεηηθά, αλαθέξζεθε ε απνπζία εθαξκνγήο ζηελ πξάμε (6 δειψζεηο) θαη 

παξάιιεια έγηλαλ θαη νη αληίζηνηρεο πξνηάζεηο γηα ηελ χπαξμε θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ πξαθηηθνχ 

κέξνπο. Καηαιήγνληαο, ππήξμε ειιηπήο αληαπφθξηζε θάπνησλ καζεκάησλ ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

ΓΠΜ (3 δειψζεηο) θαη έγηλε πξφηαζε γηα ηνπνζέηεζε ελφο ππνρξεσηηθνχ καζήκαηνο ζε 

πξνεγνχκελν εμάκελν (1 δήισζε).         

 Αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ θαηάθηεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, νξηζκέλα απφ ηα 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα ραξαθηεξίζηεθαλ επηθαλεηαθά (5 δειψζεηο) θαη φρη ηφζν νπζηαζηηθά σο 

πξνο ηελ εθκάζεζε θαηλνηνκηψλ (3 δειψζεηο). Παξάιιεια, ζηα καζήκαηα απηά δελ ήηαλ 

μεθάζαξνο ν ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ καζεκάησλ κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε. Δπίζεο, ππήξμε 

γεληθφηεξε ζπζρέηηζε ησλ καζεκάησλ κε ην πεξηερφκελφ ηνπο, εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε 2 

καζεκάησλ, φπνπ ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα φισλ ησλ ζπλεληεχμεσλ, δελ ππήξμε απηή ε 

ζπζρέηηζε θαη παξάιιεια δελ θαιχθζεθε ην πεξηερφκελφ ηνπο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο 

ππήξμαλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα 

αιιάμεη ν ηξφπνο δηεμαγσγήο ελφο καζήκαηνο κεζνδνινγίαο έξεπλαο αιιά θαη δχν ππάξρνληα 

ππνρξεσηηθά καζήκαηα θαηλνηφκσλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο λα ζπκπηπρζνχλ ζε έλα κάζεκα, λα 

ππάξμνπλ πεξηζζφηεξα αιιά θαη πην πξαθηηθά καζήκαηα γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζρεηηθνχ κε 

ηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ, λα ππάξρεη πην ζηνρεπκέλν πεξηερφκελν ζηηο πεξηπηψζεηο 2 

καζεκάησλ, λα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα καζήκαηα ζπλαθνχο πεξηερνκέλνπ θαη έλα κάζεκα 

επηινγήο λα γίλεη ππνρξεσηηθφ πξνο παξαθνινχζεζε, θαζψο θαη λα πξνζηεζνχλ πεξηβαιινληηθά 

θαη θαιιηηερληθά καζήκαηα.  

«Ναη, ζπλέβαιε. Τα καζήκαηα ήηαλ ζρεηηθά, απιά ζα ήζεια θαη θάπνηα πην 

πξαθηηθά καζήκαηα», «δειαδή, αο πνύκε, θάπνηεο θαηλνηνκίεο πην 
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ζπγθεθξηκέλεο», «λα κελ είλαη ηόζν γεληθόινγν, ηόζν ζεσξεηηθό, ζα ήζεια λα 

είλαη πην ζηνρεπκέλν, κε πην ζηνρεπκέλεο δξάζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ηη ζα 

κπνξνύζακε λα θάλνπκε ζηελ ηάμε καο, ζην ζρνιείν καο, σο εθπαηδεπηηθνί. Απηό 

ζα ην ήζεια, γηαηί ήηαλ ιίγν γεληθό.» ΔΔ2 

«Μάζακε πξάγκαηα γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηνκηώλ, ηη βνεζάεη ηη όρη, πνηνο ν 

ξόινο ησλ παηδηώλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ, ησλ δηεπζπληώλ, όισλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ, αιιά εγώ είρα ζην λνπ κνπ όηη ζα κάζσ θαηλνηνκίεο θαη δελ 

έκαζα.» ΝΔ1 

«ρη, δελ αληαπνθξίλνληαλ όια ζηνπο ζθνπνύο ηνπ ΓΠΜΣ, δελ ηνλ είρα 

θαηαιάβεη εγώ ηνλ ζθνπό», «δελ κπνξώ λα θαηαιάβσ αθόκα γηα ην πώο ην 

πεξηερόκελν θάπνησλ καζεκάησλ, πώο εκέλα ζα κε βνεζήζεη ζην αλαπηπρζώ 

επαγγεικαηηθά θαη ίζσο θαη ε δνκή ησλ καζεκάησλ ή ηα ζπγθεθξηκέλα 

καζήκαηα πνπ παξαθνινύζεζα εγώ δελ κε βνήζεζαλ» ΠΑ1 

 

«Ναη, ζεσξώ όηη ζρεηίδνληαη», «αιιά δελ βνήζεζαλ όια λνκίδσ. Αο πνύκε, ην 

…, λαη κελ ελδηαθέξνλ αιιά δελ θαηαιαβαίλσ πώο ζρεηίδεηαη κε ηνπο ζθνπνύο 

ηνπ κεηαπηπρηαθνύ. Πξνζεγγίδεηαη ζαλ θαηλνηνκία; Γελ θαηάιαβα πνιύ λα πσ 

ηελ αιήζεηα. Αιιά ζε γεληθέο γξακκέο, λαη, βνήζεζε ην πεξηερόκελν ηνπ θάζε 

καζήκαηνο.» ΠΑ2 

πλερίδνληαο κε ηα καζήκαηα επηινγήο, ηα επξήκαηα ησλ ζπλεληεχμεσλ δείρλνπλ πσο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο αληαπνθξίζεθε ζηα ελδηαθέξνληα ησλ ζπκκεηερφλησλ (4 δειψζεηο). Όζνλ 

αθνξά ηελ δηαδηθαζία επηινγήο ησλ καζεκάησλ, απηή θάλεθε πσο ήηαλ έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο αξλεηηθήο απνηίκεζεο (4 δειψζεηο), θαζψο δελ ζεσξήζεθε δίθαηε θαη έγηλαλ 

ζρεηηθέο πξνηάζεηο γηα αιιαγή ηνπ ηξφπνπ επηινγήο. Παξάιιεια, αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ησλ καζεκάησλ επηινγήο, ππήξμαλ πξνηάζεηο γηα δηδαζθαιία ηνπ αλαγξαθφκελνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ (1 δήισζε) θαη γηα δηεμαγσγή φισλ ησλ πξνζθεξφκελσλ 

καζεκάησλ επηινγήο (2 δειψζεηο), θαζψο έλα επηιεγφκελν κάζεκα δελ πξαγκαηνπνηήζεθε. 

Καηαιήγνληαο, ππήξμαλ θαη θάπνηεο πξνηάζεηο (3 δειψζεηο), ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο έλα απφ ηα 

δχν ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα επηινγήο λα δηδάζθεηαη σο ππνρξεσηηθφ, ιφγσ ηνπ ελδηαθέξνληνο 

ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ θαη έλα αθφκα απφ δχν ζπγθεθξηκέλα καζήκαηα επηινγήο λα δηδάζθεηαη 
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σο ππνρξεσηηθφ, ιφγσ ηνπ φηη ηα πεξηερφκελα θαη ε χιε ηνπο είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε θνηλφ 

άμνλα. 

«Σην ζύλνιν ησλ καζεκάησλ, λαη, όζα έθαλα ηειηθά κε ελδηέθεξαλ», «εδώ ηώξα 

παίδεη έλα ζέκα, δειαδή δελ ήηαλ θαζαξά επηινγήο, κελ ην ιέκε επηινγήο, γηαηί 

γηλόηαλ θιήξσζε, νπόηε ηη επηινγήο; Δπηινγήο ζεκαίλεη επηιέγσ απηό πνπ κνπ 

αξέζεη θαη ην θάλσ κε όξεμε, αθνύ ην έρσ επηιέμεη κόλε κνπ. Τν  μέξεηο πνιύ 

θαιά όηη κε θιήξσζε ήκαζηαλ ζε θάπνηα καζήκαηα.» ΔΔ1 

«ρη όισλ», «ζεσξώ πσο ηα καζήκαηα όπσο είλαη, είλαη θαιά. Αιιά λα 

πξνζθέξνπλ απηό πνπ νξίδνπλ, απηό πνπ νξίδεηαη ζην πεξηερόκελν ησλ 

καζεκάησλ. Δθεί λνκίδσ είλαη ην ζθάικα.» ΔΔ2 

«Ννκίδσ πσο ππήξραλ θάπνηα καζήκαηα πνπ ηειηθά δελ δηδάρζεθαλ, λνκίδσ 

πσο ζην δεύηεξν εμάκελν ήηαλ αξρηθά 3 καζήκαηα επηινγήο αιιά ζην ηέινο 

δηαιέμακε αλάκεζα ζε 2. Θα ήζεια λα έρσ ηελ επηινγή.» ΝΔ1 

 «…ν ηξόπνο επηινγήο, αξρηθά, δελ ήηαλ δίθαηνο. Καη ζηα 3 εμάκελα, άιια 

επέιεμα θαη άιια θιήζεθα λα παξαθνινπζήζσ. Γελ κνπ άξεζε πνιύ απηό. Γελ 

ζεσξώ όηη θέξδηζα θάηη. Γελ ήηαλ ελδηαθέξνλ γηα κέλα», «θαη άιιε πξόηαζε 

είλαη ν θαζέλαο λα δηαιέγεη ην κάζεκα ηεο αξεζθείαο ηνπ θαη όρη λα πάκε κε 

βάζε ην λα ζπκπιεξώλνπκε ηκήκαηα. Ννκίδσ απηό είλαη κηα αδηθία.» ΝΔ2 

 

πλεπψο, δηαπηζηψλνπκε φηη ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ αμηνινγείηαη ζηελά ζε 

ζρέζε κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα καζήκαηα επηιέρζεθαλ σο ππνρξεσηηθά θαη σο επηινγήο, ζε ζρέζε 

κε ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάζηεθε, πνπ ππνζηεξίρζεθε θαη πνπ δηδάρζεθε, κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ζπλδέζεθε κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ ΓΠΜ αιιά θαη κε ηελ δπλαηφηεηα 

ειεχζεξεο επηινγήο ηνπ απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην πξφγξακκα. Άξα, ηφζν ηα πνηνηηθά 

δεδνκέλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, φζν θαη ησλ ζπλεληεχμεσλ παξνπζηάδνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

νθείινληαη γηα ηελ γεληθφηεξε κέηξηα ηθαλνπνίεζε πνπ παξνπζίαζαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

αληίζηνηρνπ ππνάμνλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ν νπνίνο αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  απφ ην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, απνηειέζκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπζρεηηζηνχλ θαη κε ηελ κέηξηα ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 
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θαη ηα καζήκαηα, φπσο απηά παξνπζηάζηεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα.   

 

Ιθαλνπνίεζε από ηελ Δπάξθεηα ησλ Γηδαζθόλησλ 

Αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επάξθεηα ησλ δηδαζθφλησλ, νη 11 απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο ηελ εθηίκεζαλ ζεηηθά, ελψ νη ππφινηπνη 6 ζπκκεηέρνληεο παξνπζίαζαλ κηα 

κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επάξθεηα ησλ δηδαζθφλησλ. Δπίζεο, 9 απφ ηνπο 17 θνηηεηέο 

δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη αλαθνξηθά κε ην αλ νη γλψκεο θαη ε ελ γέλεη ζπκβνιή ηνπο ζηα 

καζήκαηα αληηκεησπίζηεθαλ κε ζεβαζκφ απφ ηνπο δηδάζθνληεο, 6 απφ ηνπο 17 θνηηεηέο 

παξνπζίαζαλ κηα κέηξηα ηθαλνπνίεζε θαη 2 απφ ηνπο 17 θνηηεηέο παξνπζίαζαλ ρακειή 

ηθαλνπνίεζε ζρεηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο κε ζεβαζκφ απφ ηνπο δηδάζθνληεο. 

 

Πίλαθαο 3 :  Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επάξθεηα η σλ δ ηδαζθφλησλ  

ΓΖΛΩΔΗ ΘΔΣΗΚΖ  ΜΔΣΡΗΑ  ΥΑΜΖΛΖ  

Τςειή επηζηεκνληθή 

θαηάξηηζε 

δηδαζθφλησλ 

11 6 - 

Αληηκεηψπηζε κε 

ζεβαζκφ απφ ηεο 

δηδάζθνληεο 

9 6 2 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο/δηδάζθνπζεο 

θαη ηελ γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ ηειεπηαίσλ, ζηα πνηνηηθά ζρφιηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

ππάξρνπλ δειψζεηο πνπ εθηηκνχλ αξλεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ 

ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ δηδαζθφλησλ. Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε 7 δειψζεηο, ππήξμαλ 

αλαθνξέο γηα έιιεηςε ζεβαζκνχ νξηζκέλσλ δηδαζθφλησλ πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, γηα 

ππνηίκεζε, γηα αδηαθνξία ησλ δηδαζθφλησλ θαη γηα εηξσληθά ζρφιηα, θαζψο θαη γηα ηελ 

πξνζπάζεηα επηβνιήο πξνζσπηθψλ απφςεσλ θαη γηα ηδηαίηεξεο πξνηηκήζεηο θαη επλντθέο 

ζπκπεξηθνξέο πξνο νξηζκέλνπο ζπκκεηέρνληεο, κε βάζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ηδηφηεηα. Σα 

πνηνηηθά απηά ζρφιηα βξίζθνληαη ζε αληηζηνηρία κε ηνλ αξηζκφ ησλ απαληήζεσλ ζηελ 

αληίζηνηρε ελφηεηα ηνπ ππνάμνλα πνπ εθθξάδνπλ ηε κέηξηα ή κηθξή ηθαλνπνίεζε απφ ην 

ζεβαζκφ πνπ έδεημαλ νη δηδάζθνληεο πξνο ηνπο θνηηεηέο θαη ηηο θνηηήηξηεο. 
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Αλαθνξηθά κε ηελ ζεηηθή εθηίκεζε γηα ηελ επάξθεηα ησλ δηδαζθφλησλ, ηα δεδνκέλα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ έδεημαλ πσο ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ δηδαζθφλησλ επεξέαζε ζεηηθά ηελ 

ηθαλνπνίεζε, θαζψο ππήξμαλ ραξαθηεξηζκνί φπσο «αμηφινγνη δηδάζθνληεο», θαζψο επίζεο 

έγηλε αλαθνξά ζην επηζηεκνληθφ επίπεδν ησλ δηδαζθφλησλ θαη ζην θαιφ κάζεκα πνπ απηνί 

παξέδηδαλ. Παξάιιεια, θαη ζηηο έμη πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεληεχμεσλ ζεσξήζεθε πσο εθηφο 

νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ, ε γλψκε θαη ε ελ γέλεη ζπκβνιή ησλ ζπκκεηερφλησλ αληηκεησπίζηεθε 

κε ζεβαζκφ απφ ηνπο δηδάζθνληεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηδαζθφλησλ πνπ 

ζπλδέζεθαλ κε ην ζεβαζκφ ησλ απφςεσλ ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ήηαλ ε εθηίκεζε πνπ 

έδεημαλ νη δηδάζθνληεο πξνο ηνπο θνηηεηέο, ε θαηαλφεζε θαη ε θαιή επηθνηλσλία καδί ηνπο (3 

δειψζεηο) αιιά θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ ζηηο αλάγθεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

(1 δήισζε).            

 Παξάιιεια, ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ δηδαζθφλησλ, κε βάζε ηελ νπνία δεκηνπξγήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα 

απηά θαη απνηηκήζεθε σο κέηξηα ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

κέηξηεο θαη αξλεηηθέο εθηηκήζεηο, κε βάζε θαη ηηο 6 ζπκκεηέρνπζεο ζηε ζπλέληεπμε, νθείινληαη 

ζηελ ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ δηδαζθφλησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ αδηαθνξία, ζηελ έιιεηςε 

ζεβαζκνχ θαη ζηελ απαμησηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ εηζέπξαμαλ θαηά ηα καζήκαηά ηνπο (έιιεηςε 

εθηίκεζεο πξνο ηνπο θνηηεηέο, ππνηίκεζε ησλ θνηηεηψλ, εηξσληθφο ηφλνο, ππεξνπηηθή 

ζπκπεξηθνξά, απφκαθξε ζηάζε, απάζεηα πξνο ηνπο θνηηεηέο).  

 

«Ναη. Σε γεληθέο γξακκέο ζεσξώ όηη (νη απόςεηο) αληηκεησπίζηεθαλ όπσο ζα 

έπξεπε, δελ ληώζσ αδηθεκέλε, δειαδή, ζε θάπνην κάζεκα», «έβιεπα εηξσληθό 

ηόλν ζηα ιεγόκελα ηεο…  απηό ζεσξώ όηη είλαη ππνηηκεηηθό», «… κηινύζε ζπρλά 

θαη κε ππνηηκεηηθό ηξόπν, όρη ζε κέλα πξνζσπηθά, ίζσο θαη ε ειηθία κνπ δελ ηεο 

ην επέηξεπε, αιιά έβιεπα όηη ζε άιινπο ζπκθνηηεηέο κνπ κηινύζε θαη 

ππνηηκεηηθά θαη εηξσληθά, ίζσο, θαη ζεσξώ πσο απηό είλαη αλεπίηξεπην, εηδηθά 

ζε απηή ηε βαζκίδα εθπαίδεπζεο.» ΔΔ2 

«Σε γεληθέο γξακκέο, λαη. Μπνξώ λα πσ όηη ήηαλ αξθεηά επηθνηλσληαθνί, 

ζπδεηήζηκνη, άθνπγαλ ηελ άπνςε καο», «ελώ αξρηθά είρακε κπεξδεπηεί όινη, 

όηαλ καο είρε δεηήζεη λα θάλνπκε κηα εξγαζία, δελ κπνξνύζακε λα 
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αληαπεμέιζνπκε θαη πξνζαξκόζηεθε ζε εκάο, λνκίδσ έηζη πξέπεη λα θάλεη 

θάπνηνο ζσζηόο θαζεγεηήο», «αξλνύηαλ λα καο δεη, έβξηζθε δηάθνξεο 

δηθαηνινγίεο θαη καο εηξσλεπόηαλ. Δηξσλεπόηαλ ην επάγγεικα καο.» ΝΔ2 

«Ννκίδσ ζε αξθεηά καζήκαηα, λαη, ππήξρε ζεβαζκόο σο πξνο ηηο απόςεηο καο. 

ρη ζε όια», «ππήξμαλ θαζεγεηέο πνπ θαη καο άθνπγαλ θαη έδηλαλ βάζε ζε απηά 

πνπ ιέγακε θαη ζεβόηαλ ηελ άπνςή καο θαη καο βνεζνύζαλ. Υπήξρε ακνηβαίνο 

ζεβαζκόο, θαη εκείο αθνύγακε αιιά θαη απηνί καο άθνπγαλ, νπόηε είρακε κηα 

πάξα πνιύ θαιή ζπλεξγαζία», «ππήξμαλ θαη πεξηπηώζεηο πνπ δελ αθνύζηεθε ε 

θσλή καο όπσο ζα έπξεπε», «ηελ ώξα πνπ παξνπζίαδα, ζην λα πσ ηελ άπνςε 

κνπ, ππήξρε κηα αληηκεηώπηζε ιίγν εηξσληθή, ζα έιεγα.» ΠΑ1 

Ιθαλνπνίεζε από ην Κιίκα-Σρέζεηο 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ κε ηνπο δηδάζθνληεο, νη 10 απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο εθηίκεζαλ ζεηηθά ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ. Ωζηφζν, ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ νη δειψζεηο ησλ ππφινηπσλ ζπκκεηερφλησλ, θαζψο νη απαληήζεηο ηνπο 

κνηξάδνληαη ζε φιε ηελ θιίκαθα. Πνην ζπγθεθξηκέλα, 3 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ κηα 

κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη 4 απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ κηα ρακειή ηθαλνπνίεζε απφ ηελ αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ. 

Παξάιιεια, 9 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πνιχ ή πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

χπαξμε θηιηθήο θαη νηθείαο αηκφζθαηξαο θαηά ηελ αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ απηψλ, 5 απφ ηνπο 17 

έδεημαλ κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηηο ζρέζεηο απηέο θαη 3 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ρακειή 

ηθαλνπνίεζε. Καηαιήγνληαο, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ 

ηελ χπαξμε θαινχ θιίκαηνο ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα. 

Πίλαθαο 4: Ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα-ζρέζεηο 

ΓΖΛΩΔΗ ΘΔΣΗΚΖ ΜΔΣΡΗΑ ΥΑΜΖΛΖ 

Αλάπηπμε ζεηηθψλ 

ζρέζεσλ κε 

δηδάζθνληεο 

10 3 4 

Φηιηθή θαη νηθεία 

αηκφζθαηξα 

9 5 3 
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Ύπαξμε θαινχ 

θιίκαηνο κεηαμχ 

ζπκθνηηεηψλ 

13 3 1 

 

Σα πνηνηηθά ζρφιηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ δελ αλαθέξνπλ θάηη ζρεηηθφ γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο δηδάζθνληεο θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο, θαζψο θαη γηα ην γεληθφηεξν θιίκα πνπ 

ππήξμε θαηά ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ. Ωζηφζν, ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ παξνπζηάδνπλ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο αηηηνινγνχλ ην επίπεδν 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ην θιίκα πνπ ραξαθηήξηδε ηα καζήκαηα θαη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.         

 Ζ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηηο ζεηηθέο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχρζεθαλ κε ηνπο δηδάζθνληεο, κε ηηο ζεηηθέο εκπεηξίεο απφ ηηο ζρέζεηο απηέο θαη κε ηελ 

πξνζηηφηεηα ησλ δηδαζθφλησλ. Έηζη, ζχκθσλα κε φιεο ηηο δειψζεηο αλαπηχρζεθαλ ζεηηθέο 

ζρέζεηο κε ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο δηδάζθνληεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζρέζεηο 

ζπλεξγαζίαο, ζηήξημεο, βνήζεηαο, εκςχρσζεο, αιιεινεθηίκεζεο, εκπηζηνζχλεο, επηθνηλσλίαο 

αιιά θαη ζρέζεηο επηπέδνπ. Ωζηφζν, ν βαζκφο βνήζεηαο θαη  ππνζηήξημεο ησλ δηδαζθφλησλ (5 

δειψζεηο) απνηέιεζε έλαλ βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε αξλεηηθψλ ή νπδέηεξσλ 

ζρέζεσλ καδί ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα: 

«Με θάπνηνπο λαη θαη κε θάπνηνπο όρη», «γηα όζνπο δελ ελδηαθέξνληαη γηα κέλα 

δελ ελδηαθέξνκαη θαη εγώ γηα απηνύο, θαζόινπ», «ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, ζρέζεηο 

αιιεινεθηίκεζεο, ζρέζεηο ζηήξημεο, εκςύρσζεο», «κεξηθνί άλζξσπνη ήηαλ 

δίπια ζνπ θαη ζνπ έιεγαλ, ζε ηόλσλαλ», «είρακε βνήζεηα από απηνύο πνπ 

ήζειαλ λα βνεζήζνπλ, όρη από όινπο», «όινη ηνπο ην είπαλ ζηελ αξρή όηη ζα 

είλαη δίπια καο, όινη αλεμαηξέησο, αιιά δελ ήηαλ όινη.» ΔΔ1 

«…κε ηνπο θαζεγεηέο πνπ αλέπηπμα θαιέο ζρέζεηο, ζα έιεγα όηη είλαη ζρέζεηο 

εκπηζηνζύλεο, ζπλεξγαζίαο. Τνπο ληώζσ σο ζηήξηγκα. Απηό.» ΔΔ2 

«Με ηνπο πεξηζζόηεξνπο, λαη, πνιύ θαιέο ζρέζεηο.» «Άλζξσπνη νη νπνίνη ζα 

θάηζνπλ λα ζνπ κηιήζνπλ, ζα ζε αθνύζνπλ, ζα πξνζπαζήζνπλ λα ιύζνπλ ην 

πξόβιεκά ζνπ», «ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο ζίγνπξα, ππνζηήξημεο, βνήζεηαο, απηά ζα 

έιεγα», «όζνλ αθνξά ηελ νπδέηεξε ζρέζε, ζα ηελ ραξαθηήξηδα σο έιιεηςε 
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βνήζεηαο, ζα έιεγα», «ελώ ηελ αξλεηηθή ζρέζε όηη δελ πήξα ηίπνηα, δελ πήξα 

θάηη… από όιεο ηηο ζρέζεηο παίξλεηο πάληα θάηη, θαη από κηα θαθή ζρέζε πάιη 

έρεη έλα όθεινο, απηό είλαη αιήζεηα… όηη δελ ήηαλ δίπια καο θαη όηη δελ καο 

πηζηεύεη.» ΝΔ1 

«Με πνιινύο, λαη. Πηζηεύσ όηη ζα κπνξώ λα δεηήζσ ηε βνήζεηά ηνπο θαη 

αξγόηεξα, άκα ηε ρξεηαζηώ», «Πνιύ θαιέο. Απηό πνπ ζνπ είπα θαη πξηλ, ζα 

ήζεια κε θάπνηνπο θαζεγεηέο λα έρσ κηα επηθνηλσλία, ζε ό,ηη θαη αλ ρξεηαζηώ 

λα ηνπο ρηππήζσ ηελ πόξηα ή λα ηνπο ζηείισ κέηι θαη ζα κε βνεζήζνπλ, θαη 

απηό γηα κέλα είλαη ην πην ζεηηθό», «δειαδή είραλ ηηο πόξηεο αλνηρηέο θαη ό,ηη 

ζέιακε κπνξνύζακε λα δεηήζνπκε βνήζεηα.» ΠΑ1 

«Πνιύ πξνζηηέο ζρέζεηο, ηνπο ζεσξώ πνιύ πξνζηηνύο πιένλ. Ξέξσ πώο λα ηνπο 

αληηκεησπίζσ, πώο λα ηνπο πξνζεγγίζσ θαη ζεσξώ όηη θαη εθείλνη έδεημαλ 

ελδηαθέξνλ, γηα απηό έρσ απηήλ ηελ άπνςε», «Αδηάθνξε ζα έιεγα. Αδηάθνξε 

αξρηθά ε ζηάζε απέλαληί καο, γηαηί βιέπακε όηη δελ αζρνιείηαη κε ην κάζεκα, 

όινη ην είδακε. Απόκαθξε, αζαθήο γεληθά.» ΠΑ2 

πλεπψο, ην ελδηαθέξνλ ησλ δηδαζθφλησλ πξνο ηνπο θνηηεηέο θαη θαηά θχξην ιφγν ε 

ππνζηήξημε, ηφζν ζηα καζήκαηα, φζν θαη ε γεληθφηεξε θαη κεηέπεηηα ππνζηήξημή ηνπο θαη ε 

δηάζεζε γηα βνήζεηα δείρλνπλ λα απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο χπαξμεο θαη αηηηνιφγεζεο 

ησλ θαιψλ θαη ζεηηθψλ ζρέζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ηνπο δηδάζθνληεο. Έηζη, ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά απνπζίαδαλ, νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ 

ραξαθηεξίζηεθαλ σο αξλεηηθέο ή θαη αδηάθνξεο. 

Ιθαλνπνίεζε από ηελ Υπνδνκή 

Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ βνήζεηα πνπ πξφζθεξε ε πιηθνηερληθή ππνδνκή 

(αίζνπζεο, εμνπιηζκφο) ζηελ αληαπφθξηζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ΓΠΜ, 8 απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πνιχ θαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη, 4 απφ ηνπο 17 έδεημαλ κηα κέηξηα 

ηθαλνπνίεζε θαη 5 απφ ηνπο 17 κηα ρακειή ηθαλνπνίεζε. Ωζηφζν, 9 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο 

δήισζαλ κεξηθψο ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πξφζβαζε ζηε βηβιηνγξαθία, 5 απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο πνιχ θαη πάξα πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη θαη 3 απφ ηνπο 17 έδεημαλ ρακειή 

ηθαλνπνίεζε. Σέινο, ζρεδφλ φιν ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζε ηθαλνπνηεκέλν απφ ηε 
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γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ψζηε λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη ζηηο απαηηήζεηο θνίηεζεο 

ζην ΓΠΜ. 

Πίλαθαο 5: Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ππνδνκή 

ΓΖΛΩΔΗ ΘΔΣΗΚΖ ΜΔΣΡΗΑ ΥΑΜΖΛΖ 

Βνήζεηα 

πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο 

8 4 5 

Πξφζβαζε ζηε 

βηβιηνγξαθία 

5 9 3 

Γξακκαηεηαθή 

ππνζηήξημε 

15 1 1 

 

Ιθαλνπνίεζε ζε Σρέζε κε ηηο Πξνζδνθίεο 

Αλαθνξηθά κε ην αλ ην πξφγξακκα ζεσξήζεθε αληάμην ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, 8 

απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζε ηθαλνπνηεκέλν θαη ζεψξεζε πσο ην πξφγξακκα ήηαλ 

αληάμην ησλ πξνζδνθηψλ, 5 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη θαη 4 

απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ πσο ην πξφγξακκα ελ ηέιεη δελ ήηαλ αληάμην ησλ 

πξνζδνθηψλ ηνπο. Αλαθνξηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο δπζθνιίαο ηνπ ΓΠΜ αιιά θαη ηεο 

πίεζεο, κε ζηφρν ηελ αληαπφθξηζε ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ΓΠΜ, ε πιεηνςεθία δήισζε πσο 

ηφζν ε γεληθφηεξε δπζθνιία, φζν θαη ε πίεζε ήηαλ κεγαιχηεξεο απφ φ,ηη πεξίκελε. Σα 

απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηνλ θφξην εξγαζίαο έδεημαλ πσο 10 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο 

εθηίκεζαλ πσο ν θφξηνο εξγαζίαο ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αλακελφκελν, 3 απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο εθηίκεζαλ φηη ν θφξηνο ήηαλ ν αλακελφκελνο θαη 4 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο 

δήισζαλ πσο ν θφξηνο δελ ήηαλ κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αλακελφκελν. Καηαιήγνληαο θαη ζρεηηθά 

κε ην αλ ε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ νη θνηηεηέο, ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ, άμηδε ηνλ θφπν, 11 

απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο ε πξνζπάζεηά ηνπο άμηδε ηνλ θφπν ζε κεγάιν θαη ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ, 4 απφ ηνπο 17 δήισζαλ πσο ε πξνζπάζεηά ηνπο άμηδε αξθεηά θαη 2 απφ 

ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο δελ άμηδε θαζφινπ.      

 Όζνλ αθνξά ηα πνηνηηθά δεδνκέλα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, δελ γίλνληαη ζαθείο αλαθνξέο 

ζρεηηθά κε ηελ ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν αμηνιφγεζεο. Ωζηφζν, θαη πάιη κέζσ ησλ επξεκάησλ 
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ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ αθνινπζνχλ, παξέρνληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο πνπ βνεζνχλ ζηελ 

εξκελεία ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ. 

Πίλαθαο 6: Ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνζδνθίεο 

ΓΖΛΩΔΗ ΘΔΣΗΚΖ ΜΔΣΡΗΑ ΥΑΜΖΛΖ 

Αληάμην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ζε 

πξνζδνθίεο 

8 5 4 

Αμηνιφγεζε 

δπζθνιίαο ΓΠΜ 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ 

ΑΠΟ ΣΖΝ 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΖ ΚΑΘΟΛΟΤ 

15 1 1 

Αμηνιφγεζε θφξηνπ 

εξγαζίαο 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ 

ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ ΟΥΗ 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΟ 

ΑΠΟ ΣΟΝ 

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ 

10 3 4 

Αμηνιφγεζε πίεζεο ΜΔΓΑΛΖ ΑΡΚΔΣΖ ΚΑΘΟΛΟΤ 

14 3 - 

Αμία πξνζπάζεηαο 

αληαπφθξηζεο 

ΜΔΓΑΛΖ ΑΡΚΔΣΖ ΚΑΘΟΛΟΤ 

11 4 2 

Γηάζεζε ζχζηαζεο 9 5 3 

 

Όζνλ αθνξά ηα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ν θφξηνο εξγαζίαο ζεσξήζεθε κεγάινο 

απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξίζηεθε σο ηεξάζηηνο αιιά θαη 

ππεξβνιηθφο ζε δπν απφ ην ζχλνιν ελλέα καζεκάησλ. Παξάιιεια, ν θφξηνο εξγαζίαο 

εθηηκήζεθε θαη ζηηο 6 πεξηπηψζεηο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αλακελφκελν. Ζ εθηίκεζε απηή 

απνδίδεηαη ζηηο πνιιέο ψξεο κειέηεο (6 δειψζεηο), ζηηο εξγαζίεο θαη ζηηο εμεηάζεηο ζε θάπνηα 

καζήκαηα (2 δειψζεηο) αιιά θαη ζηε  δπζθνιία αληαπφθξηζεο, εηδηθά ζηελ αξρή, εμαηηίαο ηεο 

άγλνηαο ησλ ηξφπσλ θαη ησλ κεζφδσλ εξγαζίαο (5 δειψζεηο). Ωζηφζν, ζχκθσλα κε 4 δειψζεηο, 

ν κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο απνηηκήζεθε σο απνηειεζκαηηθφο γηα ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ.  
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«Σην πξώην εμάκελν, ηξειάζεθα! Γελ μέξσ αλ ήηαλ ηόζνο ν θόξηνο, δελ κπνξώ 

λα είκαη αληηθεηκεληθή, εγώ ζεώξεζα όηη ήηαλ ππεξβνιηθόο», «θνπξάζηεθα πάξα 

πνιύ ζην πξώην εμάκελν», «ήηαλ πεξηζζόηεξεο νη απαηηήζεηο από όηη πεξίκελα», 

«όζν ηα βιέπσ ηώξα, από καθξηά, ίζσο ηόζεο ζα έπξεπε λα είλαη νη απαηηήζεηο. 

Απιά, εγώ δελ ήκνπλ έηνηκε», «γηαηί ζηελ πνξεία, ζην δεύηεξν θαη αθόκε 

πεξηζζόηεξν ζην ηξίην εμάκελν, απηή ε δπζθνιία έθεπγε, είρα αξρίζεη λα κπαίλσ 

ζην λόεκα, λα καζαίλσ πξάγκαηα ηα νπνία έπξεπε λα ηα ήμεξα πξνθαλώο γηα λα 

μεθηλήζσ ην κεηαπηπρηαθό», «ππήξρε θόξηνο εξγαζίαο αιιά ζεσξώ όηη ήηαλ 

απηόο πνπ έπξεπε, ηώξα πνπ ην βιέπσ εθ ησλ πζηέξσλ, εηδηθά ζηα καζήκαηα 

πνπ όλησο άμηδε. Αιιά όηαλ νη απαηηήζεηο είλαη πνιιέο αιιά κέζα από απηέο 

καζαίλεηο, δελ ζνπ θαίλεηαη θαη ηόζν», «δπζθνιεύηεθα πάξα πνιύ.» ΔΔ2 

 

«Σην πξώην εμάκελν θνπξάζηεθα πάξα πνιύ. Γελ μέξσ αλ θηαίλε ηα καζήκαηα 

ή αλ θηαίεη ην όηη ήηαλ αξρή θαη κέρξη λα κάζνπκε ηνλ ηξόπν λα δηαβάδνπκε, λα 

ςάρλνπκε ηελ βηβιηνγξαθία θαη όια απηά», «ζεσξώ πσο νη εξγαζίεο ήηαλ πάξα 

πνιιέο, όρη κηθξέο θαη επίζεο είρε θαη εμεηάζεηο ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα, 

λνκίδσ πσο όια απηά γηα έλα κάζεκα ήηαλ πνιιά», «ήηαλ κεγαιύηεξνο από όηη 

πεξίκελα. Από όζν ζα έπξεπε, δελ ην μέξσ, γηαηί λνκίδσ όηη όια ηα 

κεηαπηπρηαθά έρνπλ αξθεηό ηξέμηκν θαη δηάβαζκα.» ΝΔ1 

 

«Ήηαλ δύζθνιν, ππήξρε θόξηνο, ππήξρε δηάβαζκα. Γειαδή κπήθακε θαη δελ 

πήξακε αλάζα κέρξη λα ηειεηώζνπκε, πξαγκαηηθά, από ηελ κηα εξγαζία ζηελ 

άιιε, από ην δηάβαζκα», «λαη, ήηαλ κεγαιύηεξνο από όηη πεξίκελα», «λνκίδσ όηη 

θάπνηα καζήκαηα ην απαηηνύζαλ λα είλαη κεγάινο ν θόξηνο, δελ γηλόηαλ 

δηαθνξεηηθά θαη θαιώο ήηαλ θηόιαο, γηαηί κάζακε πξάγκαηα», «δπζθνιεύηεθα, 

λαη. Γπζθνιεύηεθα γηαηί κεηά από ηηο ζπνπδέο δελ είρα κπεη ζε έλα ηέηνην θιίκα 

δηαβάζκαηνο θηι, νπόηε ζηελ αξρή δπζθνιεύηεθα λα πξνζαξκνζηώ.» ΠΑ1 
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Οη δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ νη θνηηεηέο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο 

θαη ζην θφξην εξγαζίαο νθείινληαη ζε αξθεηνχο παξάγνληεο. Αξρηθά, ζχκθσλα κε 3 δειψζεηο, 

νη δπζθνιίεο νθείινληαη ζηελ ειιηπή θαζνδήγεζε ησλ δηδαζθφλησλ αιιά θαη ζηελ δπζθνιία 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ζπκθνηηεηέο (3 δειψζεηο), θαζψο ππήξμαλ θάπνηεο αξλεηηθέο 

ζπκπεξηθνξέο νξηζκέλσλ κειψλ ηεο νκάδαο θαη πεξηπηψζεηο θαθήο ζπλεξγαζίαο θαη 

επηθνηλσλίαο. Παξάιιεια, ππήξμαλ πξνζσπηθέο δπζθνιίεο αληαπφθξηζεο, φπσο ειιηπήο 

πξνζσπηθή κειέηε (1 δήισζε), δπζθνιία αληαπφθξηζεο ιφγσ κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

απφ ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία θνίηεζεο ζην Παλεπηζηήκην (1 δήισζε) θαη δπζθνιίεο ιφγσ 

εξγαζίαο θαη ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ (2 δειψζεηο).        

 Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ησλ δπζθνιηψλ απηψλ, αλαδεηήζεθαλ ηξφπνη 

ζπλεξγαζίαο θαη έγηλε πξνζπάζεηα δηαρείξηζεο ησλ ζπλεξγαζηψλ (2 δειψζεηο) θαη πξνζεθηηθή 

επηινγή ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, θαζψο επίζεο βειηηψζεθαλ νη επηθνηλσληαθέο ηθαλφηεηεο θαη 

έγηλαλ πξνζπάζεηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ (1 δήισζε). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πξνηάζεηο γηα ιηγφηεξν θφξην εξγαζίαο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (1 δήισζε), γηα απνπζία 

εμεηάζεσλ θαη γηα ηελ χπαξμε κφλν εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ αιιά θαη έγθαηξε ελεκέξσζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ εκεξνκελία παξάδνζήο ηνπο (1 δήισζε), γηα απφ θνηλνχ ζπδήηεζε θαη 

δηακνηξαζκφ ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο αλάκεζα ζηνπο δηδάζθνληεο θαη ζηνπο θνηηεηέο (1 δήισζε) 

θαη γηα κεγαιχηεξε ππνζηήξημε θαη θαζνδήγεζε απφ ηελ πιεπξά ησλ δηδαζθφλησλ. 

«Να κελ έρνπκε ηόζεο πνιιέο θαη κεγάιεο εξγαζίεο θαη λα έρνπκε ζσζηή 

θαζνδήγεζε», «ζε θάπνηα καζήκαηα δελ ήηαλ ε θαζνδήγεζε πξέπνπζα, εκείο 

ςαρλόκαζηαλ κόλνη καο, δηαβάδακε ηόζεο ώξεο γηα λα θαηαιάβνπκε ηη δεηάεη, 

γηαηί θαη λα ξσηνύζεο δελ ζνπ έδηλε ζαθή απάληεζε θάπνηνο από απηνύο» ΔΔ1 

«Τν θνκκάηη πνπ θάπσο κε δπζθόιεςε ζηελ αξρή είλαη ε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ζπκθνηηεηέο. Μέρξη λα βξεηο ηνλ ηξόπν λα ζπλεξγάδεζαη, λα βξεηο ηα θνπκπηά 

ηνπ άιινπ, ηνλ ηξόπν πνπ ίζσο ζα πξέπεη λα κηιάο, ην πώο λα αλαζέηεηο ή λα 

αλαιακβάλεηο. Σηελ αξρή ιίγν δπζθνιεύηεθα κε ην θνκκάηη ηεο ζπλεξγαζίαο», 

«αιιά κεηά, είηε επεηδή πξόζερα κε πνηνπο ζα θάλσ εξγαζίεο, είηε γηαηί 

βειηηώζεθα ζην θνκκάηη απηό εγώ θαη θαηάθεξα λα επηθνηλσλώ κε αλζξώπνπο, 

λνκίδσ όηη ην μεπέξαζα.» ΔΔ2 
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«δελ κνπ αξέζνπλ νη εμεηάζεηο, νπόηε νπνηνδήπνηε κάζεκα είρε εμεηάζεηο δελ 

κνπ άξεζε, κνπ πξνθαινύζε άγρνο», «πξνηηκώ λα θάλσ κηα εξγαζία, ζεσξώ όηη 

ζα κάζσ πεξηζζόηεξα, παξά λα δηαβάζσ γηα ηηο εμεηάζεηο», «δελ κνπ αξέζεη ην 

όηη ζε κηα βδνκάδα ή ζε 10 κέξεο ζα παξαδώζεηο απηή ηελ εξγαζία. Θα ήζεια 

λα ην μέξσ ιίγν λσξίηεξα γηα λα θαλνλίζσ θαη εγώ ηνλ ρξόλν κνπ», « ζα ήζεια 

ιίγν πεξηζζόηεξν ρξόλν από απηόλ ηεο κηαο εβδνκάδαο.» ΝΔ1 

«Ναη, ζηελ αξρή δπζθνιεύηεθα πάξα πνιύ γηαηί είρα θαη ηελ δνπιεηά, είρα λα 

δηαρεηξηζηώ ηνλ ρξόλν κνπ.», «ζα κπνξνύζαλ λα καο έδηλαλ ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεπζύλζεηο, όπσο κπνξείηε λα επηζθεθηείηε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηζηόηνπν ή βάζε 

δεδνκέλσλ, γηα παξάδεηγκα, θαη λα κελ ράλεζαη. Θα κπνξνύζακε λα έρνπκε 

θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο νδεγίεο, γηαηί ράλνπκε πνιύ ρξόλν κε ηηο αλαδεηήζεηο, 

πάξα πνιύ ρξόλν. Αιιά ίζσο είλαη θαη ρξήζηκν.» ΝΔ2 

«Ίζσο, απηό πνπ ζα έπξεπε λα γίλεη είλαη λα ππάξρεη κεγαιύηεξε ζπδήηεζε θαη 

από ηηο 2 πιεπξέο, γηα ην πώο ζα πξέπεη λα κνηξαζηεί ν θόξηνο εξγαζίαο. Καη νη 

δηδάζθνληεο λα αθνύλε ηνπο θνηηεηέο ζε θάπνηα πξάγκαηα θαη όζνλ αθνξά ηνλ 

θόξην αιιά θαη νη θνηηεηέο ηνπο δηδάζθνληεο.» ΠΑ1 

Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνλ πξψην άμνλα 

ηεο αμηνιφγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, απηά δείρλνπλ πσο ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ 

δηαθνξνπνηείηαη αλάκεζα ζηηο δειψζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ ζπλνιηθή αμηνιφγεζε 

ηνπ θάζε ππνάμνλα ηεο ηθαλνπνίεζεο. Αξρηθά, φζνλ αθνξά ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηα 

καζήκαηα, νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ εμέιημε ηεο 

παηδαγσγηθήο ηνπο ζθέςεο θαη δξάζεο, απφ ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ θαη αλαζηνραζηηθψλ 

δεμηνηήησλ, απφ ηελ απφθηεζε λέσλ ζηξαηεγηθψλ θαη κεζφδσλ δηδαζθαιίαο θαη απφ ηελ 

απφθηεζε απηνπεπνίζεζεο ιφγσ ηεο ζεσξεηηθήο επίγλσζεο θαη άιισλ δεμηνηήησλ, ελψ 

δήισζαλ θπξίσο κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηα καζήκαηα.

 πλερίδνληαο θαη φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην πεξηερφκελν θαη ην είδνο ησλ 

καζεκάησλ, νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ αληαπφθξηζε ησλ 

εξγαζηψλ ζην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ, απφ ηελ επάξθεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεκάησλ, απφ 

ηελ ζσζηή επηινγή ησλ ππνρξεσηηθψλ καζεκάησλ, απφ ηελ επθαηξία εκβάζπλζεο ζην 

πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ θαη απφ ηελ αληαπφθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ ζηνπο 
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ζηφρνπο ηνπο. Ωζηφζν, έδεημαλ κηα κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηελ εζηίαζε ησλ καζεκάησλ ζηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ΓΠΜ, απφ ηελ αληαπφθξηζε ησλ καζεκάησλ επηινγήο ζηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη 

απφ ηελ ελίζρπζε ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο πνπ παξείραλ ηα καζήκαηα.    

 Παξάιιεια, φζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επάξθεηα ησλ δηδαζθφλησλ αιιά θαη 

απφ ην θιίκα/ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ, νη ζπκκεηέρνληεο θαηά θχξην ιφγν δήισζαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ πςειή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ δηδαζθφλησλ θαη απφ ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο κε ζεβαζκφ απφ απηνχο, ζεψξεζαλ πσο αλαπηχρζεθαλ ζεηηθέο ζρέζεηο καδί 

ηνπο κέζα ζε κηα νηθεία θαη θηιηθή αηκφζθαηξα, εθηφο νξηζκέλσλ εμαηξέζεσλ.  Όζνλ αθνξά ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ππνδνκή, εθηηκήζεθε ζεηηθά ε βνήζεηα ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη ε 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. Ωζηφζν, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ πξφζβαζε ζηε βηβιηνγξαθία, σο 

παξνρή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ήηαλ θαηά θχξην ιφγν κέηξηα.   

2νο Άμνλαο Αμηνιόγεζεο-Απνηίκεζε ηεο Μάζεζεο 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην κεζνδνινγηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, αλαθνξηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ άμνλα απηνχ, νη εξσηήζεηο αθνξνχζαλ ζηηο γεληθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

απνθηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηε ζεσξία, ηελ έξεπλα, ηελ πξάμε θαη ηνλ αλαζηνραζκφ (4 θαηεγνξίεο) 

αιιά παξάιιεια ππήξραλ θαη εξσηήζεηο πνπ αληηζηνηρνχζαλ κε ηηο ηέζζεξηο απηέο θαηεγνξίεο 

αιιά αθνξνχζαλ πην ζπγθεθξηκέλα ζηε κάζεζε ζε ζρέζε κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο ηνπ 

ΓΠΜ. Ζ θιίκαθα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εξσηήζεσλ ήηαλ πεληάβαζκε, απφ ηνλ αξηζκφ 1 - 

«θαζφινπ» σο θαη ηνλ αξηζκφ 5 - «πάξα πνιχ». Δπίζεο, ηφζν νη γεληθέο φζν θαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο ήηαλ θαηαλεκεκέλεο ζην εξσηεκαηνιφγην κε κε νκαδνπνηεκέλν 

ηξφπν, νχηε σο πξνο ην πεδίν πνπ εξεπλνχζαλ (ζεσξία, έξεπλα θηι) αιιά νχηε θαη σο πξνο ην αλ 

ήηαλ γεληθέο ή ζπγθεθξηκέλεο, ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΓΠΜ. Ωζηφζν, ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ππνθεθαιαίνπ, ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαηαλεκεκέλα θαη 

νκαδνπνηεκέλα κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ.    

 Ο αξηζκφο ησλ γεληθψλ εξσηήζεσλ δηεξεχλεζεο ησλ καζεζηαθψλ απνηειεζκάησλ απφ 

ηε θνίηεζε ζην ΓΠΜ ήηαλ κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηδηθψλ εξσηήζεσλ πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ ζηηο επηδηψμεηο ηνπ ΓΠΜ. Απηφ επηιέρηεθε γηαηί έγηλε κηα πξνζπάζεηα 

δηεξεχλεζεο πεξηζζφηεξσλ δεηθηψλ πνπ εμέηαδαλ ην είδνο ηεο γλψζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ ζε 

ζρέζε κε ηα πεδία ηεο ζεσξίαο, ηεο έξεπλαο, ηεο πξάμεο θαη ηνπ αλαζηνραζκνχ. Παξάιιεια, ηα 

δεδνκέλα γηα ηελ απνηίκεζε ησλ γλψζεσλ απηψλ πξνήιζαλ θπξίσο κε βάζε ηηο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ, νπφηε δελ ππάξρνπλ πνηνηηθά δεδνκέλα πξνο παξνπζίαζε, εθηφο απφ ηελ 



66 
 

πεξίπησζε ηεο απνηίκεζεο ησλ ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο πνπ αθνξνχλ ην πεδίν 

ηεο πξάμεο, νη νπνίεο απνηεινχλ βαζηθφ παξάγνληα ηεο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο θαη 

δηεξεπλήζεθαλ κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ.        

   

Απνηίκεζε ηεο Μάζεζεο ζε Σρέζε κε ηελ Θεσξία 

Αξρηθά, φζνλ αθνξά ηελ απνηίκεζε ησλ γεληθφηεξσλ γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεσξία, ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεψξεζαλ φηη απέθηεζαλ ηε δεμηφηεηα δηεξεχλεζεο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, πξνθεηκέλνπ λα πξνηείλνπλ ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο/ιχζεηο ζην εθπαηδεπηηθφ  

έξγν ζε κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ, ελψ 10 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ φηη ηα 

καζήκαηα πνπ παξαθνινχζεζαλ, ηνπο εθνδίαζαλ κε γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ ζα ρξεηαζηνχλ 

ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο θαξηέξα εμίζνπ ζε κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ, κε ηνπο 

ππφινηπνπο 5 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο λα ζεσξνχλ πσο ηα καζήκαηα ηνπο εθνδίαζαλ αξθεηά 

κε απηέο ηηο γλψζεηο απηέο θαη 2 απφ ηνπο 17 λα ζεσξνχλ πσο εθνδηάζηεθαλ ιίγν. Παξάιιεια, 

ζηηο εξσηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εκβάζπλζε ζε δεηήκαηα ησλ επηζηεκψλ ηεο αγσγήο κέζα 

απφ ηε κειέηε θαη ηηο εξγαζίεο ζηα καζήκαηα ηνπ ΓΠΜ αιιά θαη ηελ γλψζε ησλ ζρεηηθψλ κε 

ηηο επηζηήκεο ηεο αγσγήο εξεπλεηηθψλ πεξηνρψλ πνπ αμίδεη λα κειεηεζνχλ, αληίζηνηρα 8 απφ 

ηνπο 17 θνηηεηέο ζεψξεζαλ πσο ε εκβάζπλζε πξαγκαηνπνηήζεθε θαη νη γλψζεηο απηέο 

απνθηήζεθαλ ζε κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ, κε 7 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο λα ζεσξνχλ 

πσο απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε αξθεηά θαη κε 2 απφ ηνπο 17 λα ζεσξνχλ πσο απηφ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ιίγν ή θαζφινπ.         

 Παξάιιεια, 8 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ πσο ηα καζήκαηα ηνπο εθνδίαζαλ 

κε λένπο ηξφπνπο ζρεδηαζκνχ θαη νξγάλσζεο ηεο δηδαζθαιίαο αξθεηά, 5 απφ ηνπο 17 πσο 

εθνδηάζηεθαλ πνιχ θαη πάξα πνιχ θαη 4 απφ ηνπο 17 πσο εθνδηάζηεθαλ κε λένπο ηξφπνπο 

ζρεδηαζκνχ ιίγν, θαζψο επίζεο 9 απφ ηνπο 17 ζεψξεζαλ πσο απέθηεζαλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο 

δεμηφηεηεο γηα λα ζπζρεηίδνπλ ηηο επηζηεκνληθέο ζεσξίεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ζε αξθεηφ 

βαζκφ, ελψ κφιηο 6 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο εθηίκεζαλ ζεηηθά ηελ άπνςε απηή. Δπίζεο, 

ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθά κε ην αλ νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ φηη ζηα 

καζήκαηα είραλ ηελ επθαηξία λα επεμεξγαζηνχλ δηαθνξεηηθά ζελάξηα θαη ιχζεηο, πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, θαζψο ζρεδφλ ηζάξηζκα νη 

ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο ε επθαηξία απηή ππήξμε ζε κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ (6 

δειψζεηο), ππήξμε αξθεηά (6 δειψζεηο) αιιά θαη ιίγν (5 δειψζεηο).   
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 Αλαθνξηθά κε ηελ απνηίκεζε ηεο κάζεζεο ζρεηηθά κε ηελ ζεσξία κε βάζε ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ ΓΠΜ, νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηείλνπλ λα είλαη πην κεηξηνπαζείο, θαζψο ζρεδφλ 

ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο (εθηφο απφ κηα) νη πεξηζζφηεξεο δειψζεηο ζπγθεληξψλνληαη ζηελ επηινγή 

πνπ δειψλεη κηα κέηξηα ηθαλνπνίεζε. Πην αλαιπηηθά, 8 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ 

πσο έρνπλ θαηαλνήζεη αξθεηά ηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο θαη δηαρείξηζεο θαηλνηνκηψλ ζηελ 

εθπαίδεπζε, πσο έρνπλ θαηαθηήζεη αξθεηέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο εηζαγσγήο, δηαρείξηζεο θαη 

αμηνιφγεζεο θαηλνηνκηψλ θαη πσο γλσξίδνπλ αξθεηά ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο θαη έξεπλεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο, κε ηηο ππφινηπεο δειψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ λα 

ηείλνπλ πξνο ηηο πεξηζζφηεξν ζεηηθέο επηινγέο.       

 Σα ίδηα κεηξηνπαζή απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη θαη ζηελ επφκελε εξψηεζε, ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία 7 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ πσο πιένλ γλσξίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο 

ζηελ παηδαγσγηθή, δηδαθηηθή θαη ςπρνινγηθή ζεσξία, ψζηε λα εηζάγνπλ θαηλνηνκίεο ζηελ 

ηππηθή θαη κε ηππηθή εθπαίδεπζε, κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζεσξνχλ πσο 

γλσξίδνπλ ηηο ζχγρξνλεο απηέο ηάζεηο πνιχ θαη πάξα πνιχ, θαζψο θαη ιίγν, κε 5 δειψζεηο 

αληίζηνηρα. Ωζηφζν, 9 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ πσο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηηο ζχγρξνλεο ζεσξίεο θαη έξεπλεο, ψζηε λα εξκελεχζνπλ ην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, 

κε ηηο ππφινηπεο 6 δειψζεηο λα ζπκθσλνχλ ελ κέξεη κε ηελ άπνςε απηή αιιά θαη ιίγν, κε 2 

κφιηο δειψζεηο.          

 Όζνλ αθνξά ηελ απνηίκεζε ηεο κάζεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζεσξία ζηηο γεληθφηεξεο 

εξσηήζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο δείρλνπλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο γηα ηελ πξφηαζε ηεθκεξησκέλσλ ιχζεσλ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν αιιά θαη 

πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηηο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ αλέπηπμαλ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν απνηέιεζκα εμεγείηαη θαη απφ ηελ ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε πνπ έδεημαλ νη θνηηεηέο 

ζηα εξεπλεηηθήο θχζεσο θαηά θχξην ιφγν καζήκαηα αιιά θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ έξεπλα-δξάζε θαη ζρεηηθψλ δηεξεπλεηηθψλ ηθαλνηήησλ.

 Ωζηφζν, ην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο δελ θαηαλνήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ κέζα 

απφ ηα καζήκαηα θαη απηφ ελδερνκέλσο λα νθείιεηαη ζηελ ππεξβνιηθά ζεσξεηηθή εζηίαζε 

θάπνησλ καζεκάησλ, ζχκθσλα κε ηα πνηνηηθά ζρφιηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ηα νπνία ζα 

παξνπζηαζηνχλ ζηελ επφκελε ελφηεηα θαη ζηελ απνηίκεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο κάζεζεο. Σν 

ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα ζπζρέηηζεο ησλ επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε, θαζψο ε απφθηεζε ηεο δπλαηφηεηαο απηήο εθηηκήζεθε κέηξηα.    
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 πλερίδνληαο κε ηηο ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο, θαίλεηαη πσο ππάξρεη κηα κέηξηα 

ηθαλνπνίεζε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο, δηαρείξηζεο θαη αμηνιφγεζεο θαηλνηνκηψλ. 

Απηφ αηηηνινγείηαη απφ ηα πνηνηηθά θαη πάιη δεδνκέλα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ πξνεγήζεθαλ, 

φπνπ έγηλαλ αξθεηέο πξνηάζεηο γηα πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ ζηελ 

πξάμε. Όζνλ αθνξά ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ θαη εξεπλψλ, πξνθεηκέλνπ λα εξκελεπζεί ην 

πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη πάιη νη πεξηζζφηεξεο δειψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζεσξνχλ πσο απηνί είλαη ηθαλνί λα ην θάλνπλ ζε κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ, θαζψο νη 

γλψζεηο γηα ηελ έξεπλα-δξάζε ήηαλ έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θεθηεκέλα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απηνχ. 

Πίλαθαο 7: Απνηίκεζε ηελ κάζεζεο ζε ζρέζε κε ηελ ζεσξία- ζπζρέηηζε γεληθψλ θαη εζηηαζκέλσλ ζηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ΓΠΜ εξσηήζεσλ 

Ση έκαζα γεληθά Ση έκαζα ζε ζρέζε κε ζθνπνχο ΓΠΜ 

Γειψζεηο  Γειψζεηο 

Θεσξείηε όηη απνθηήζαηε ηε δεμηόηεηα 

δηεξεύλεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο πξνθεηκέλνπ λα 

πξνηείλεηε ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο/ιύζεηο ζην 

εθπαηδεπηηθό ζαο έξγν; 

 

 

      ΠΟΛΤ             ΜΔΣΡΗΑ              ΛΗΓΟ 

Θεσξείηε πσο έρεηε θαηαλνήζεη ηηο δηαδηθαζίεο 

εηζαγσγήο θαη δηαρείξηζεο θαηλνηνκηώλ ζηελ 

εθπαίδεπζε; 

 

 

 

     ΠΟΛΤ              ΜΔΣΡΗΑ              ΛΗΓΟ 

14 3 - 7 8 2 

Θεσξείηε όηη ηα καζήκαηα πνπ 

παξαθνινπζήζαηε ζαο εθνδίαζαλ κε γλώζεηο 

θαη δεμηόηεηεο πνπ ζα ρξεηαζηείηε ζηελ 

επαγγεικαηηθή ζαο θαξηέξα; 

 

Θεσξείηε πσο πιένλ γλσξίδεηε ηηο ζύγρξνλεο 

ζεσξίεο θαη έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο;   

 

10 5 2 6 8 3 

Θεσξείηε όηη ηα καζήκαηα ζαο εθνδίαζαλ κε 

λένπο ηξόπνπο ζρεδηαζκνύ θαη νξγάλσζεο ηεο 

δηδαζθαιίαο; 

Θεσξείηε πσο έρεηε απνθηήζεη γλώζεηο θαη 

δεμηόηεηεο εηζαγσγήο, δηαρείξηζεο θαη 

αμηνιόγεζεο θαηλνηνκηώλ; 
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5 8 4 5 8 4 

Θεσξείηε φηη ζηα καζήκαηα είραηε ηελ 

επθαηξία λα επεμεξγαζηείηε δηαθνξεηηθά 

ζελάξηα θαη ιχζεηο πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαλνήζεηε θαιχηεξα ην πεδίν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο; 

 

Θεσξείηε πσο πιένλ γλσξίδεηε ηηο ζύγρξνλεο 

ηάζεηο ζηελ παηδαγσγηθή, δηδαθηηθή θαη 

ςπρνινγηθή ζεσξία, ώζηε λα εηζάγεηε 

θαηλνηνκίεο ζηελ ηππηθή θαη κε ηππηθή 

εθπαίδεπζε; 

 

6 6 5 5 7 5 

Θεσξείηε πσο εκβαζύλαηε ζε δεηήκαηα ησλ 

επηζηεκώλ ηεο αγσγήο κέζα από ηε κειέηε θαη 

ηηο εξγαζίεο πνπ θάλαηε ζηα καζήκαηα ηνπ 

ΓΠΜΣ; 

 

Θεσξείηε πσο κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ηηο 

ζύγρξνλεο ζεσξίεο θαη έξεπλεο, ώζηε λα 

εξκελεύζεηε ην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξάμεο; 

 

 

8 7 2 9 6 2 

Θεσξείηε πώο απνθηήζαηε ηηο γλώζεηο θαη ηηο 

δεμηόηεηεο γηα λα ζπζρεηίδεηε ηηο επηζηεκνληθέο 

ζεσξίεο κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε; 

 

 

6 9 2  

Θεσξείηε πσο πιένλ γλσξίδεηε ηηο ζρεηηθέο κε 

επηζηήκεο ηεο αγσγήο  εξεπλεηηθέο πεξηνρέο πνπ 

αμίδεη λα κειεηεζνύλ; 
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Απνηίκεζε ηεο Μάζεζεο ζε Σρέζε κε ηελ Έξεπλα 

Αξρηθά, φζνλ αθνξά ηελ απνηίκεζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο απφθηεζεο γεληθφηεξσλ γλψζεσλ 

ζρεηηθά κε ηε έξεπλα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη γεληθφηεξεο απηέο γλψζεηο θαηά θχξην 

ιφγν απνηηκνχληαη ζεηηθά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ζρεδφλ ε πιεηνςεθία (11 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο) ζεψξεζε πσο έρεη θαηαθηήζεη ηε βαζηθή 

νξνινγία θαη γλψζε ηεο έξεπλαο ζε κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ, κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

ππφινηπεο δειψζεηο (5 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο) λα αλαθέξνπλ πσο απηφ έγηλε αξθεηά, φπσο 

επίζεο θαη φηη γλσξίδεη ζε κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ ην επηζηεκνινγηθφ, κεζνδνινγηθφ θαη 

εζηθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο δξάζεο (13 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο). Παξάιιεια, 10 απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο απέθηεζαλ ηελ ηθαλφηεηα ηεθκεξίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

κε δεδνκέλα θαη απνδείμεηο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο δειψζεηο (5 απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο) λα δείρλνπλ κηα κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηελ απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο απηήο. 

Καηαιήγνληαο, 9 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο πιένλ γλσξίδνπλ ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ ζε κεγάιν θαη πνιχ 

κεγάιν βαζκφ, κε ζρεδφλ φιεο ηηο ππφινηπεο δειψζεηο (7 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο) λα 

δείρλνπλ κηα κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο απηήο.     

 πλερίδνληαο κε ηηο ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο βαζίζηεθαλ ζηνπο ζθνπνχο θαη 

ζηηο επηδηψμεηο ηνπ ΓΠΜ, θαίλεηαη πσο ππάξρεη κηα αληίθαζε θαη κηα κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ απνηίκεζε ησλ γλψζεσλ απηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 8 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ 

πσο έρνπλ απνθηήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ κία 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα ζε κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ, κε 4 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο λα 

απνηηκνχλ κέηξηα ηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ απηψλ. Ωζηφζν, 5 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο 

εθηίκεζαλ σο ρακειή ηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ, ψζηε λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ κηα 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Παξνκνίσο, ζρεδφλ ηζάξηζκα νη ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ πσο έρνπλ 

απνθηήζεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ κηα 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα, ψζηε λα πξνρσξήζνπλ ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν ζπνπδψλ ζε κεγάιν θαη 

πνιχ κεγάιν, ζε κέηξην αιιά θαη ζε ρακειφ βαζκφ κε 6, 6 θαη 5 δειψζεηο αληίζηνηρα. Δπίζεο, 9 

απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζψξεζαλ πσο έρνπλ απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα λα 

κπνξνχλ λα εξεπλνχλ ην εθπαηδεπηηθφ έξγν ζε κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ, κε ηνπο 5 απφ 

ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο λα απνηηκνχλ κέηξηα ηελ απφθηεζε ησλ ηθαλνηήησλ απηψλ θαη 3 απφ 

ηνπο 17 λα δείρλνπλ κηα ρακειή ηθαλνπνίεζε. 
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Καηαιήγνληαο κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

αθνξνχλ ηελ απνηίκεζε ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ έξεπλα, θαίλεηαη πσο νη ζπκκεηέρνληεο 

εθηηκνχλ ζεηηθφηεξα ηελ απφθηεζε ησλ γεληθφηεξσλ γλψζεσλ, ελψ παξνπζηάδνπλ κηα 

κεηξηφηεξε ζηάζε απέλαληη ζηελ απφθηεζε πην εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ ΓΠΜ. Έηζη, ελψ αξρηθά έδεημαλ κεγαιχηεξε ηθαλνπνίεζε 

απφ ηελ θαηάθηεζε ηεο βαζηθήο νξνινγίαο θαη γλψζεο ηεο έξεπλαο αιιά θαη γλψζεο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, ζηε ζπλέρεηα 

έδεημαλ κηα κέηξηα ηθαλνπνίεζε απφ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα λα ζρεδηάζνπλ θαη λα 

πινπνηήζνπλ κηα εθπαηδεπηηθή έξεπλα, αθφκε θαη γηα λα πξνρσξήζνπλ ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν 

ζπνπδψλ. Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεδίν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ είλαη 

αλάινγα, θαζψο αξρηθά νη ζπκκεηέρνληεο απνηηκνχλ ζεηηθά ηελ απφθηεζε γλψζεσλ γηα ην 

γεληθφηεξν πιαίζην ηεο έξεπλαο-δξάζεο αιιά θαη γηα ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

κε δεδνκέλα θαη πξάμεηο θαη ζηε ζπλέρεηα δειψλνπλ πσο έρνπλ απνθηήζεη ζε κεγάιν θαη πνιχ 

κεγάιν βαζκφ ηηο απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο δηεξεχλεζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ. Ζ 

αληίθαζε απηή ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη 

ηα καζήκαηα, ζχκθσλα κε ηα νπνία εθηηκήζεθε ζεηηθά ε χπαξμε καζεκάησλ εξεπλεηηθνχ 

ραξαθηήξα θαη πεξηερνκέλνπ αιιά παξφια απηά δελ θαηαθηήζεθε ζε κεγάιν βαζκφ ε γλψζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο. Δπίζεο, ζρεηίδεηαη θαη κε ην γεγνλφο φηη ην 

πεξηερφκελν νξηζκέλσλ καζεκάησλ απνηηκήζεθε αξλεηηθά θαη ζεσξήζεθε πσο δελ ζρεηηδφηαλ 

άκεζα κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΓΠΜ αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε έλα κάζεκα κεζνδνινγίαο 

έξεπλαο, γηα ην νπνίν ππήξμε κεγάινο αξηζκφο αλαθνξψλ ζηα πνηνηηθά ζρφιηα ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ αιιά θαη αλαθνξέο ζε φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο, φπνπ ζεσξήζεθε πσο ην 

πεξηερφκελν ηνπ ήηαλ ειιηπέο θαη φηη δελ δηδάρζεθε κε ζσζηφ ηξφπν. ηα ζρφιηα απηά 

αλαθεξφκαζηε ζηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ γηα ηε δηαδηθαζία απφθηεζεο ησλ 

γλψζεσλ. 

Πίλαθαο 8: Απνηίκεζε ηεο κάζεζεο ζε ζρέζε κε ηελ έξεπλα- ζπζρέηηζε γεληθψλ θαη εζηηαζκέλσλ ζηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ΓΠΜ εξσηήζεσλ 

Ση έκαζα γεληθά Ση έκαζα ζε ζρέζε κε ζθνπνχο ΓΠΜ 

Γειψζεηο  Γειψζεηο 

Θεσξείηε φηη έρεηε θαηαθηήζεη ηε βαζηθή 

νξνινγία θαη γλψζε ηεο έξεπλαο; 

Θεσξείηε πσο απνθηήζαηε ηηο γλώζεηο θαη 

δεμηόηεηεο γηα λα ζρεδηάδεηε θαη λα πινπνηείηε 
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      ΠΟΛΤ             ΜΔΣΡΗΑ               ΛΗΓΟ 

κία εθπαηδεπηηθή έξεπλα; 

 

     ΠΟΛΤ              ΜΔΣΡΗΑ              ΛΗΓΟ 

11 5 1 8 4 5 

Θεσξείηε όηη πιένλ γλσξίδεηε δηαθνξεηηθνύο 

ηξόπνπο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο εξεπλεηηθώλ 

δεδνκέλσλ; 

 

Θεσξείηε πσο έρεηε απνθηήζεη γλώζεηο θαη 

δεμηόηεηεο γηα λα ζρεδηάζεηε θαη λα πινπνηήζεηε 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα, ώζηε λα πξνρσξήζεηε ζε 

δηδαθηνξηθό επίπεδν ζπνπδώλ; 

 

9 7 1 6 6 5 

Θεσξείηε όηη πιένλ γλσξίδεηε ην 

επηζηεκνινγηθό, κεζνδνινγηθό θαη εζηθό 

πιαίζην ηεο έξεπλαο δξάζεο; 

 

Θεσξείηε πσο έρεηε απνθηήζεη ηηο απαξαίηεηεο 

ηθαλόηεηεο γηα λα κπνξείηε λα εξεπλάηε ην 

εθπαηδεπηηθό ζαο έξγν; 

13 3 1 9 5 3 

Θεσξείηε όηη απνθηήζαηε ηελ ηθαλόηεηα 

ηεθκεξίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ κε 

δεδνκέλα θαη απνδείμεηο; 

 

 

10 5 2    

   

Απνηίκεζε ηεο Μάζεζεο ζε Σρέζε κε ηελ Πξάμε 

πλερίδνληαο κε ηελ απνηίκεζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο απφθηεζεο γεληθφηεξσλ γλψζεσλ ζρεηηθά 

κε ηελ πξάμε, νη πεξηζζφηεξεο δειψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζπγθεληξψλνληαη θπξίσο γχξσ απφ 

ηηο ζεηηθέο επηινγέο ηεο θιίκαθαο θαη έπεηηα ζηηο επηινγέο κέηξηαο απνηίκεζεο, παξνπζηάδνληαο 

ελ ηέιεη κηα πεξηζζφηεξν ζεηηθή απνηίκεζε ησλ γλψζεσλ απηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 11 απφ 

ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο ε ζπκκεηνρή ηνπο ζην ΓΠΜ ηνπο βνήζεζε λα γλσξίζνπλ 

λέεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ζε κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ, κε ηηο ππφινηπεο δειψζεηο λα 

αλαθέξνπλ πσο νη ζπκκεηέρνληεο γλψξηζαλ λέεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο ζε κέηξην θαη ζε κηθξφ 

βαζκφ (κε 3 δειψζεηο αληίζηνηρα). Παξάιιεια, 9 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ πσο 

είλαη ζε ζέζε λα εθαξκφζνπλ ζχγρξνλεο πξνζεγγίζεηο πνπ δηδαρηήθαλ ζηα καζήκαηα ζε κεγάιν 
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θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ, κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο δειψζεηο (5 απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο) λα δείρλνπλ κηα κέηξηα ηθαλνπνίεζε. Δπίζεο, 8 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο 

ζεψξεζαλ πσο ηα καζήκαηα ζρεηηδφηαλ κε ην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο ζε κεγάιν θαη 

πνιχ κεγάιν βαζκφ, 6 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ πσο ππήξμε κηα κέηξηα ζπζρέηηζε 

ησλ καζεκάησλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε θαη 3 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ πσο 

ππήξμε κηα ρακειή ζπζρέηηζε. Αλαιφγσο, 8 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ πσο ηα 

καζήκαηα ελίζρπζαλ κία θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεδίνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο ζε κεγάιν 

θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ, κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο δειψζεηο (7 απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο) λα ζεσξνχλ φηη κηα θξηηηθή πξνζέγγηζε εληζρχζεθε ζε κέηξην βαζκφ.

 πλερίδνληαο κε ηηο ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο βαζίζηεθαλ ζηνπο ζθνπνχο θαη 

ζηηο επηδηψμεηο ηνπ ΓΠΜ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ θαη πάιη κηα πην κεηξηνπαζή ζηάζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε ζρέζε κε ηελ απφθηεζε ησλ γεληθφηεξσλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξάμε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, 8 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ πσο απέθηεζαλ κεγαιχηεξε 

εηνηκφηεηα γηα ηελ αλάιεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ ζε κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ, κε 4 

απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο λα ζεσξνχλ φηη ελ κέξεη απέθηεζαλ κεγαιχηεξε εηνηκφηεηα. 

Παξάιιεια, ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε νη ππφινηπνη 5 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ 

πσο είλαη ζε κηθξφ βαζκφ έηνηκνη λα αλαιάβνπλ εθπαηδεπηηθφ έξγν. Αλαιφγσο, 7 απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ πσο έρνπλ επηκνξθσζεί ή ππνζηεξηρζεί επαγγεικαηηθά απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζε κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ, κε ηνπο 7 

απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο λα εθηηκνχλ σο κέηξην ηνλ βαζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

επηκφξθσζεο θαη ππνζηήξημεο θαη ηνπο ππφινηπνπο 3 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο σο κηθξφ. 

Ωζηφζν, 9 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ πσο έρνπλ απνθηήζεη ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο 

θαη ζπλεξγαζίαο κε άιινπο, πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πνπ είραλ, κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

ππφινηπεο δειψζεηο (5 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο) λα απνηηκνχλ σο κέηξην ηνλ βαζκφ 

απφθηεζεο ησλ γλψζεσλ απηψλ.       

 Καηαιήγνληαο κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

αθνξνχλ ηελ απνηίκεζε ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξάμε, θαίλεηαη μαλά πσο νη 

ζπκκεηέρνληεο εθηηκνχλ ζεηηθφηεξα ηελ απφθηεζε ησλ γεληθφηεξσλ γλψζεσλ, ελψ 

παξνπζηάδνπλ κηα πην κέηξηα ζηάζε απέλαληη ζηελ απφθηεζε πην εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ ΓΠΜ. Ωζηφζν, ε αληίθαζε απηή δελ είλαη 

κεγάιε, θαζψο αθφκα θαη ζηελ απνηίκεζε ησλ γεληθφηεξσλ γλψζεσλ πνπ απνηηκήζεθε θαηά 
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θχξην ιφγν ζεηηθά, αξθεηέο απφ ηηο δειψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ δείρλνπλ κηα κέηξηα εθηίκεζε 

ηεο ηθαλφηεηαο εθαξκνγήο ζχγρξνλσλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ πξάμε θαη ζπζρέηηζεο ησλ 

καζεκάησλ κε ην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο.      

 Αλαιφγσο, φζνλ αθνξά θαη ηελ ελ κέξεη κέηξηα ζηάζε ζηελ απφθηεζε πην 

εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ ΓΠΜ θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

αθνξνχλ ζηελ επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε θαη επηκφξθσζε, θαζψο θαη ζηελ απφθηεζε 

κεγαιχηεξεο εηνηκφηεηαο γηα ηελ αλάιεςε εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ, ηα απνηειέζκαηα απηά 

ελδερνκέλσο ζπλδένληαη άκεζα κε ηα πνηνηηθά ζρφιηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ πξνεγήζεθαλ 

θαη αθνξνχζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην πεξηερφκελν θαη ην είδνο ησλ καζεκάησλ, φπνπ έγηλαλ 

αξθεηέο δειψζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ έιιεηςε ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο απφ ην πξφγξακκα θαη ηελ 

αλάγθε ηεο άκεζεο ζχλδεζεο νξηζκέλσλ καζεκάησλ κε ην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. 

Πίλαθαο 9: Απνηίκεζε ηελ κάζεζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξάμε- πζρέηηζε γεληθψλ θαη εζηηαζκέλσλ ζηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ΓΠΜ εξσηήζεσλ 

Ση έκαζα γεληθά Ση έκαζα ζε ζρέζε κε ζθνπνχο ΓΠΜ 

Γειψζεηο  Γειψζεηο 

Θεσξείηε όηη ε ζπκκεηνρή ζαο ζην  ΓΠΜΣ ζαο 

βνεζήζεηε λα γλσξίζεηε λέεο εθπαηδεπηηθέο 

πξαθηηθέο; 

 

 

     ΠΟΛΤ              ΜΔΣΡΗΑ              ΛΗΓΟ 

Θεσξείηε πσο έρεηε επηκνξθσζεί ή έρεηε 

ππνζηεξηρζεί επαγγεικαηηθά από ην 

ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα κεηαπηπρηαθώλ 

ζπνπδώλ; 

 

     ΠΟΛΤ              ΜΔΣΡΗΑ              ΛΗΓΟ 

11 3 3 7 7 3 

Θεσξείηε όηη είζηε ζε ζέζε λα εθαξκόζεηε 

ζύγρξνλεο πξνζεγγίζεηο πνπ δηδαρηήθαηε ζηα 

καζήκαηα; 

 

 

Θεσξείηε όηη απνθηήζαηε κεγαιύηεξε 

εηνηκόηεηα γηα ηελ αλάιεςε εθπαηδεπηηθνύ 

έξγνπ; 

 

9 5 3 8 4 5 

Θεσξείηε όηη ηα καζήκαηα ζρεηίδνληαλ κε ην 

πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο; 

 

Θεσξείηε πσο έρεηε απνθηήζεη ηθαλόηεηεο 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κε άιινπο, 

πεξηζζόηεξεο από απηέο πνπ είραηε; 
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8 6 3 9 5 3 

Θεσξείηε όηη ηα καζήκαηα ελίζρπζαλ κία 

θξηηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεδίνπ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο; 

 

 

8 7 2    

 

Καηά ηε δηαδηθαζία ησλ ζπλεληεχμεσλ, πξαγκαηνπνηήζεθαλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. Έηζη, ηα επξήκαηα έδεημαλ 

πσο απνθηήζεθαλ πεξηζζφηεξεο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, πεξηζζφηεξεο απφ 

φζεο ππήξραλ πξηλ απφ ηε ζπκκεηνρή ζην πξφγξακκα. Πην αλαιπηηθά, νη ηθαλφηεηεο απηέο 

απνθηήζεθαλ κέζσ ησλ νκαδηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη ησλ παξνπζηάζεσλ ησλ εξγαζηψλ ζηα 

καζήκαηα. Ωζηφζν, νη ηθαλφηεηεο απηέο δελ απμήζεθαλ (1 δήισζε), θαζψο ππήξμαλ δπζθνιίεο 

ζηηο ζπλεξγαζίεο ιφγσ δηαθφξσλ παξαγφλησλ (παξάιιειεο ππνρξεψζεηο, έιιεηςε ρξφλνπ). 

 πλερίδνληαο, ζεσξήζεθε πσο φια ηα καζήκαηα βνήζεζαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, 

θαζψο ζε φια ηα καζήκαηα ππήξμαλ νκαδηθέο εξγαζίεο (5 δειψζεηο). Ωζηφζν, ζχκθσλα κε κηα 

δήισζε δελ ζεσξείηαη ζπλεξγαζία ε απιή παξνπζίαζε κηαο νκαδηθήο εξγαζίαο. Παξάιιεια, κε 

απηή ηε δήισζε έγηλε αλαθνξά ζε νπζηαζηηθή πιένλ ζπλεξγαζία, δειαδή ζπλεξγαζία ζε 

επαγγεικαηηθφ επίπεδν θαη ζηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο ελφο πξαγκαηηθνχ δεηήκαηνο, κέζα 

απφ ηελ θξηηηθή ζθέςε θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ. Δπίζεο, νη ηθαλφηεηεο απηέο απνθηήζεθαλ 

ζε δπν πεξηπηψζεηο θαη κέζσ ηεο νκηιίαο ζε θνηλφ θαη κέζσ ηεο απφθηεζεο απηνπεπνίζεζεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε έξεπλα-δξάζε βνήζεζε ηδηαηηέξσο πξνο ηελ απφθηεζε ηθαλνηήησλ επηθνηλσλίαο 

θαη ζπλεξγαζίαο (3 δειψζεηο).        

 Παξάιιεια, αξρηθά ππήξμαλ δπζθνιίεο σο πξνο ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ (5 

δειψζεηο). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δπζθνιίεο ππήξμαλ ιφγσ ηνπ δηαθνξεηηθνχ ηξφπνπ θαη ξπζκνχ 

εξγαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ νκάδα, ιφγσ ηεο πξνζπάζεηαο εχξεζεο θσδηθψλ 

επηθνηλσλίαο, ιφγσ ηεο δπζθνιίαο ζπλελλφεζεο θαη ιφγσ νξηζκέλσλ δηαθσληψλ, νη νπνίεο 

αηηηνινγήζεθαλ κε βάζε ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε ραξαθηήξα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Ωζηφζν, 

κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα θέξδε ήηαλ ε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ 

δηαρείξηζεο ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ (1 δήισζε), ε πξαγκαηνπνίεζε πεξηζζφηεξσλ 
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ππνρσξήζεσλ, ψζηε λα βειηησζεί ε ζπλεξγαζία (1 δήισζε) θαη ε γλσξηκία κε αμηφινγνπο 

ζπκθνηηεηέο αιιά θαη νη αληδηνηειείο ζρέζεηο πνπ ππήξμαλ αλάκεζα ηνπο (1 δήισζε). 

Καηαιήγνληαο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ε απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ ηθαλνηήησλ 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο απνηηκήζεθε ζεηηθά θαη επίζεο, φζνλ αθνξά ηηο πεξηπηψζεηο θαη 

ησλ δπν εθπαηδεπηηθψλ κε κεγάιε εκπεηξία, ππήξμαλ αλαθνξέο γηα αλαγλψξηζε ησλ ιαζψλ θαη 

γηα πξνζσπηθή βειηίσζε ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή, ηφζν φζνλ αθνξά ην κέξνο ηεο 

δηδαζθαιίαο, φζν θαη ην κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο δηαρείξηζεο ησλ ζπλεξγαζηψλ ζην επάγγεικα.  

  

«Βέβαηα. Μέζα από ηελ ζπλεξγαζία ζηελ νκάδα πξώηα από όια, έκαζα λα 

δέρνκαη θαη ηνπο άιινπο», «ε έξεπλα δξάζεο επίζεο κε βνήζεζε πνιύ, ην όηη 

άθνπγα ηνλ εαπηό κνπ θαη έβιεπα ηα ιάζε κνπ», «ζηελ αξρή δελ κπνξνύζα λα ηα 

βξσ κε ηελ νκάδα θαη κε κεξηθά άηνκα», «κάζακε λα δνπιεύνπκε ζε νκάδεο», 

«θνίηαμε, ζε όια δνπιέςακε ζε νκάδεο, νπόηε όια κε βνήζεζαλ.» EE1 

 

«Μάζαηλεο ζηγά ζηγά ην πώο πξέπεη λα δηαρεηξίδεζαη ηηο αλζξώπηλεο ζρέζεηο», 

«ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο γηλόκαζηαλ νκάδα, νπόηε έπξεπε λα βξνύκε θάπνηνπο 

θώδηθεο επηθνηλσλίαο γηα λα νινθιεξώζνπκε απηό πνπ καο είρε αλαηεζεί», 

«αλαγλσξίδσ όηη πξαγκαηηθά έρσ βειηησζεί πνιύ ζηηο ζπλεξγαζίεο κνπ», 

«ζεσξώ όηη απηό είλαη έλα αθόκε ζπλ ηνπ κεηαπηπρηαθνύ. ηη δειαδή νη 

ηθαλόηεηεο ζπλεξγαζίαο ζε όια ηα καζήκαηα βειηηώζεθαλ πάξα πνιύ, όηη ν 

ηξόπνο πνπ δηαρεηξίδνκαη ηηο ζπλεξγαζίεο πνπ έρσ αλαιάβεη κε άιινπο 

αλζξώπνπο, είλαη δηαθνξεηηθόο θαη πνιύ θαιύηεξνο από όηη ήηαλ πξηλ.» EE2 

 

«Ναη, έκαζα λα θάλσ πίζσ, ίζσο πεξηζζόηεξν από όζν έθαλα», «ζίγνπξα όκσο 

βειηηώζεθε θαη ε επηθνηλσλία κνπ θαη ε ζπλεξγαζία κνπ κε ηνπο άιινπο», «κε 

βνήζεζαλ νη νκαδηθέο εξγαζίεο», «θαη ζίγνπξα ην όηη αλαγθάζηεθα λα κηιήζσ 

κπξνζηά ζε θνηλό. Απηό ήηαλ έλα ζεκαληηθό θνκκάηη, αγρσηηθό αιιά λνκίδσ όηη 

έκαζα πνιιά από απηό», «όια ηα καζήκαηα είραλ θάπνηα παξνπζίαζε, νπόηε 

όια κε βνήζεζαλ.» NE1 
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«Θα πσ όρη, γηαηί εληάμεη, είκαη επηθνηλσληαθό άηνκν γεληθά αιιά κνπ δόζεθε ε 

επθαηξία λα γλσξίζσ αμηόινγνπο αλζξώπνπο θαη κηιώ γηα ηνπο ζπκθνηηεηέο 

κνπ», «λαη, ζα πσ ηελ έξεπλα δξάζεο πνπ ζρεκαηίζακε έλαλ θύθιν θαη 

ζπλεξγαζηήθακε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ πην ζπγθεθξηκέλα θαη πην 

ζηνρεπκέλα», «αιιά γεληθά ε όιε νκάδα ηνπ πηπρηαθνύ ήηαλ δεκέλε», «γηα κέλα 

απηό λνκίδσ όηη είλαη ν αλώηαηνο ζθνπόο, απηή ε ζπλεξγαζία πνπ δελ έρεηο λα 

θεξδίζεηο θάηη από ηνλ άιινλ αιιά ζεο λα ηνλ βνεζήζεηο. Πξαγκαηηθά ην ιέσ, 

απηό κνπ άξεζε», «όρη, δελ έρσ θάηη ζπγθεθξηκέλν λα ζνπ πσ. Γηαηί όπσο ζνπ 

είπα θαη ζηελ αξρή, δελ ζεσξώ όηη ζα πξέπεη λα δνπιεύνπκε ηόζν νκαδηθά γηαηί 

έρνπκε άιιεο ππνρξεώζεηο, άιια ελδηαθέξνληα, άιια θίλεηξα θαη όηαλ δνπιεύεηο 

κόλνο, θαηαιαβαίλεηο θαιύηεξα,» NE2 

 

«Ναη, γηαηί ζπλεξγαζηήθακε ζε άιιν επίπεδν, δειαδή σο θνηηεηέο 

ζπλεξγαζηήθακε γηα λα θάλνπκε απιά κηα παξνπζίαζε ελώ ηώξα 

ζπλεξγαζηήθακε θαη ζαλ επαγγεικαηίεο, πιένλ», «ζηελ έξεπλα δξάζεο 

ζπλεξγαζηήθακε κεηαμύ καο πξαγκαηηθά γηα λα δνύκε έλα δήηεκα, ην είδακε θαη 

σο άλζξσπνη αιιά θαη σο επαγγεικαηίεο εθπαηδεπηηθνί, πώο ζα ην αληηκεηώπηδε 

ν θαζέλαο», «νη ηθαλόηεηεο απνθηήζεθαλ, δειαδή, κέζα από ηηο ζπλεξγαζίεο, 

θαη κε ηνπο δηδάζθνληεο κε ηελ αλαηξνθνδόηεζε πνπ καο έδηλαλ αιιά θαη κε 

ηνπο ζπκθνηηεηέο», «όρη, δελ ππήξρε ζπλεξγαζία κεηαμύ καο ζε όια ηα 

καζήκαηα. Δλλνώ όηη δελ είλαη ζπλεξγαζία ε παξνπζίαζε, αο πνύκε, ελόο 

άξζξνπ, ην πώο απιά ζα ζηήζεηο έλα PowerPoint θαη ζα ην κνηξάζεηο γηα λα ην 

πεηο. Βαζηθά είλαη ζπλεξγαζία αιιά είλαη ιίγν πην ζεσξεηηθό, αθνξά αο πνύκε 

ηε δηεθπεξαίσζε κηαο παξνπζίαζεο,» «ππήξραλ θαη καζήκαηα πνπ καο έδσζαλ 

ηε δπλαηόηεηα λα ζπλεξγαζηνύκε θαη λα αληαιιάμνπκε απόςεηο», «όζνλ αθνξά 

ηνπο ζπκθνηηεηέο, δελ ζα ζνπ πσ όηη κπνξνύκε λα ηαηξηάμνπκε ζηνλ ηξόπν 

εξγαζίαο όινη γηαηί ν θαζέλαο δνπιεύεη δηαθνξεηηθά θαη γηαηί είκαζηε ζην 

κεηαπηπρηαθό, όπνπ θάπνηνη εξγάδνληαη, ππάξρνπλ ώξεο πνπ δελ κπνξείο λα 

ζπλεξγαζηείο κε ηνλ άιινλ, ππήξμαλ δπζθνιίεο σο πξνο απηό», «αιιά κπνξώ λα 

ζνπ πσ όηη ζε όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζπλεξγάζηεθα, είκαη επραξηζηεκέλε κε ηε 
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ζπλεξγαζία καο. Γελ ππήξμαλ πξνβιήκαηα ζην λα επηθνηλσλήζνπκε ή λα 

ζπλεξγαζηνύκε.» ΠΑ1 

 

«Σίγνπξα, λαη, λαη. Αξρηθά, θαη κόλν ν βαζκόο ησλ νκαδηθώλ εξγαζηώλ πνπ 

είρακε λα θάλνπκε, βνήζεζε ηε ζπλεξγαζία κνπ κε θάπνηα άηνκα», «δεύηεξνλ, ε 

παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ ζεσξώ όηη κε έθαλε πην επηθνηλσληαθή, κε ηελ έλλνηα 

όηη έβαια ηνλ εαπηό κνπ λα εθηεζεί κπξνζηά ζε θόζκν θαη λα απνθηήζσ κηα 

απηνπεπνίζεζε γηα ηνλ εαπηό κνπ, πξάγκα πνπ δελ είρα.» ΠΑ2 

 

Απνηίκεζε ηεο Μάζεζεο ζε Σρέζε κε ηνλ Αλαζηνραζκό 

Καηαιήγνληαο, φζνλ αθνξά ηελ απνηίκεζε ηεο κάζεζεο θαη ηεο απφθηεζεο γλψζεσλ ζρεηηθά κε 

ηνλ αλαζηνραζκφ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη γλψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ αλαζηνραζκφ, ηφζν 

νη γεληθφηεξεο, φζν θαη απηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο επηδηψμεηο ηνπ ΓΠΜ, εθηηκήζεθαλ ζεηηθά 

απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Πην ζπγθεθξηκέλα θαη αλαθνξηθά κε ηελ απφθηεζε γεληθφηεξσλ 

γλψζεσλ, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεψξεζε φηη ηνπο δφζεθε ζε κεγάιν θαη πνιχ 

κεγάιν βαζκφ ε επθαηξία λα αλαζηνραζηνχλ πάλσ ζηηο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο ηνπο ζε ζρέζε 

κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, φπσο επίζεο θαη φηη ε κειέηε ησλ ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ ελίζρπζε ζε 

κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ ηελ ηθαλφηεηα αλαζηνραζκνχ ηνπο ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζεσξία θαη πξάμε. Παξάιιεια, 10 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ πσο είραλ ηε 

δπλαηφηεηα, κέζα απφ έξεπλεο πνπ έθαλαλ, λα αλαζηνραζηνχλ γηα ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θαη 

ζρεδηαζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο ζε κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ, κε ηηο πεξηζζφηεξεο 

απφ ηηο ππφινηπεο δειψζεηο (5 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο) λα ζεσξνχλ πσο ε δπλαηφηεηα απηή 

ππήξμε ζε κέηξην βαζκφ.        

 Ωζηφζν, νη δειψζεηο ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο παξνπζηάδνπλ κηα ζεηηθή κελ ζηάζε, 

φκσο ππάξρνπλ εμίζνπ αξθεηέο δειψζεηο πνπ παξάιιεια παξνπζηάδνπλ θαη κηα κέηξηα ζηάζε. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ φηη ζην ΓΠΜ δφζεθαλ εξγαιεία πξνθεηκέλνπ 

λα κπνξνχλ λα απνηηκνχλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ ηφζν ζε κεγάιν θαη 

πνιχ κεγάιν βαζκφ, φζν θαη ζε κέηξην βαζκφ, κε 7 θαη 5 δειψζεηο αληίζηνηρα. Δπίζεο, 8 απφ 

ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ φηη ζηα καζήκαηα δφζεθαλ εξγαιεία θαη ηξφπνη 

αλαζηνραζκνχ πάλσ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν, κε 7 απφ ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

δειψλνπλ ελ κέξεη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ παξνρή ηέηνησλ εξγαιείσλ.   
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 πλερίδνληαο κε ηηο ζηνρεπκέλεο εξσηήζεηο, νη νπνίεο βαζίζηεθαλ ζηνπο ζθνπνχο θαη 

ζηηο επηδηψμεηο ηνπ ΓΠΜ, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεψξεζε πσο ν ηξφπνο ζθέςεο 

ηνπο αλαθνξηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε έρεη αιιάμεη, σο απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ζην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα θαη παξάιιεια 10 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζψξεζαλ πσο έρνπλ 

απνθηήζεη ηθαλφηεηεο αλαζηνραζκνχ θαη επαλαηνπνζέηεζεο ηεο πξνζσπηθήο ζεσξίαο θαη 

εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο, κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο παηδαγσγηθήο, δηδαθηηθήο θαη 

ςπρνινγίαο πνπ γλψξηζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ ζε κεγάιν θαη πνιχ κεγάιν βαζκφ, κε ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ππφινηπεο δειψζεηο (5 

απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο) λα δειψλνπλ πσο απηφ επηηεχρζεθε αξθεηά.   

 Καηαιήγνληαο κε ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ 

αθνξνχλ ηελ απνηίκεζε ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ αλαζηνραζκφ, απηά δείρλνπλ πσο νη 

γλψζεηο ζρεηηθά κε ηηο αλαζηνραζηηθέο ηθαλφηεηεο απνηηκνχληαη ζεηηθά. Ωζηφζν, φηαλ γίλεηαη 

ιφγνο γηα αλαζηνραζκφ ζην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξεο 

δειψζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ κηα κέηξηα απνηίκεζε ησλ αληίζηνηρσλ γλψζεσλ, απνηέιεζκα πνπ 

ελδερνκέλσο ζρεηίδεηαη θαη πάιη κε ηελ έιιεηςε ηνπ πξαθηηθνχ κέξνπο απφ ην πξφγξακκα θαη 

απφ ηα καζήκαηα. 

Πίλαθαο 10: Απνηίκεζε ηελ κάζεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ αλαζηνραζκφ- πζρέηηζε γεληθψλ θαη 

εζηηαζκέλσλ ζηνπο ζθνπνχο ηνπ ΓΠΜ εξσηήζεσλ 

Ση έκαζα γεληθά Ση έκαζα ζε ζρέζε κε ζθνπνχο ΓΠΜ 

Γειψζεηο  Γειψζεηο 

Θεσξείηε όηη είραηε ηε δπλαηόηεηα κέζα από ηηο 

έξεπλεο πνπ θάλαηε λα αλαζηνραζηείηε γηα ηνλ 

ηξόπν νξγάλσζεο θαη ζρεδηαζκνύ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο;   

 

 

     ΠΟΛΤ              ΜΔΣΡΗΑ              ΛΗΓΟ 

Θεσξείηε πσο ν ηξόπνο ζθέςεο ζαο αλαθνξηθά 

κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε, έρεη αιιάμεη, σο 

απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ζαο ζην 

κεηαπηπρηαθό πξόγξακκα; 

 

 

     ΠΟΛΤ              ΜΔΣΡΗΑ             ΛΗΓΟ 

10 5 2 14 3 - 

Θεσξείηε όηη ζην ΓΠΜΣ ζαο δόζεθαλ εξγαιεία 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξείηε λα απνηηκάηε ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζαο έξγνπ; 

Θεσξείηε πσο έρεηο απνθηήζεη ηθαλόηεηεο 

αλαζηνραζκνύ θαη επαλαηνπνζέηεζεο ηεο 

πξνζσπηθήο ζαο ζεσξίαο θαη εθπαηδεπηηθήο 
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 πξαθηηθήο, κε βάζε ηηο ζύγρξνλεο ηάζεηο ηεο 

παηδαγσγηθήο, δηδαθηηθήο θαη ςπρνινγίαο πνπ 

γλσξίζαηε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ; 

 

7 5 5 10 5 2 

Θεσξείηε όηη ζαο δόζεθε ε επθαηξία λα 

αλαζηνραζηείηε πάλσ ζηηο αληηιήςεηο θαη 

πξαθηηθέο ζαο ζε ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε; 

 

 

12 3 2    

Θεσξείηε όηη ζαο δόζεθαλ ζηα καζήκαηα 

εξγαιεία θαη ηξόπνη αλαζηνραζκνύ πάλσ ζην 

εθπαηδεπηηθό έξγν; 

 

8 7 2    

Θεσξείηε όηη ε κειέηε ησλ ζεσξεηηθώλ 

πιαηζίσλ ελίζρπζε ηελ ηθαλόηεηα 

αλαζηνραζκνύ ζαο ζρεηηθά κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

ζεσξία θαη πξάμε; 

 

 

 

12 3 2    

 

πγθεθαιαηψλνληαο, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ κηα ζεηηθφηεξε απνηίκεζε ησλ 

γεληθφηεξσλ γλψζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ ζεσξία, ηελ έξεπλα, ηελ πξάμε θαη ηνλ αλαζηνραζκφ 

θαη κηα πην κεηξηνπαζή ζηάζε, φηαλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα απνηηκήζνπλ ηε κάζεζε 

ηνπο κέζα απφ εξσηήζεηο πνπ βαζίζηεθαλ ζηνπο ζθνπνχο θαη ζηηο επηδηψμεηο ηνπ ΓΠΜ. Ζ 

αληίθαζε απηή ππήξμε θπξίσο ζηα πεδία ηεο ζεσξίαο θαη ηεο έξεπλαο. Ωζηφζν, ππήξμε κηα 

γεληθφηεξε κέηξηα απνηίκεζε ηεο κάζεζεο ζε ζρέζε κε ηελ πξάμε, ελψ νη γλψζεηο ζρεηηθά κε 

ηνλ αλαζηνραζκφ απνηηκήζεθαλ ζεηηθά, εθηφο θαη πάιη απφ ην ζεκείν πνπ αθνξνχζε ην πεδίν 

ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Οη ιφγνη ηεο ζεηηθήο θαη κέηξηαο απηήο απνηίκεζεο, νη νπνίνη 
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πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά πξνεγνπκέλσο, εκθαλίδνληαη επηγξακκαηηθά ζηε ζπλέρεηα, ψζηε λα 

γίλεη επθνιφηεξε ε ζχλδεζε ηνπο κε ηα πνηνηηθά ζρφιηα πνπ πξνεγήζεθαλ αιιά θαη λα 

αηηηνινγήζνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. 

 

Πίλαθαο 11: Λφγνη ζεηηθήο θαη κέηξηαο ηθαλνπνίεζεο απφ ζεσξία/έξεπλα/πξάμε/αλαζηνραζκφ 

ΠΔΓΗΑ ΜΑΘΖΖ ΘΔΣΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΜΔΣΡΗΑ ΑΠΟΣΗΜΖΖ 

ΘΔΩΡΗΑ Γηεξεχλεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο 

γηα ηελ πξφηαζε 

ηεθκεξησκέλσλ ιχζεσλ ζην 

εθπαηδεπηηθφ έξγν θαη 

εξκελεία ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο 

 

Ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε απφ 

εξεπλεηηθήο θχζεσο 

καζήκαηα  

 

Ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ ζρεηηθψλ 

κε ηελ έξεπλα δξάζεο θαη 

άιισλ δηεξεπλεηηθψλ 

ηθαλνηήησλ 

Τπεξβνιηθά ζεσξεηηθή 

εζηίαζε θάπνησλ καζεκάησλ 

 

Γηαδηθαζίεο εηζαγσγήο, 

δηαρείξηζεο θαη αμηνιφγεζεο 

θαηλνηνκηψλ   

 

Πξνηάζεηο γηα πεξηζζφηεξε 

έκθαζε ζηελ εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ ζηελ πξάμε 

ΔΡΔΤΝΑ Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ χπαξμε 

καζεκάησλ εξεπλεηηθνχ 

ραξαθηήξα θαη πεξηερνκέλνπ 

Απνπζία ζπζρέηηζεο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ νξηζκέλσλ 

καζεκάησλ κε ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ ΓΠΜ 

Γπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο εξεπλψλ 

ΠΡΑΞΖ Γλψζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ θαη ζχγρξνλσλ 

πξνζεγγίζεσλ 

Έιιεηςε έκθαζεο ησλ 

καζεκάησλ ζηελ πξάμε θαη 

αλάγθε άκεζεο ζχλδεζεο 
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νξηζκέλσλ καζεκάησλ κε ην 

πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πξάμε 

ΑΝΑΣΟΥΑΜΟ Γπλαηφηεηα αλαζηνραζκνχ 

πάλσ ζηηο αληηιήςεηο θαη ζηηο 

πξαθηηθέο ζε ζρέζε κε ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε 

Ηθαλφηεηα αμηνπνίεζεο ησλ 

ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ γηα ηνλ 

αλαζηνραζκφ πάλσ ζηελ 

πξάμε 

Αιιαγή ηξφπνπ ζθέςεο ζε 

ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε 

Μεησκέλε ηθαλνπνίεζε γηα ηα 

εξγαιεία αλαζηνραζκνχ πάλσ 

ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε 

 

3νο Άμνλαο Αμηνιόγεζεο-Απνηίκεζε Ιθαλνπνίεζεο από ηνπο Τξόπνπο Μάζεζεο 

πλερίδνληαο κε ηνλ ηξίην άμνλα αμηνιφγεζεο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηξφπσλ κάζεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα, ζην ππνθεθάιαην απηφ παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ θνηηεηψλ απφ ην πεξηερφκελν θαη ην είδνο ησλ καζεκάησλ 

πνπ παξαθνινχζεζαλ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο θαη κε 

ηελ αηνκηθή πξνεηνηκαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ σο δηαδηθαζία κάζεζεο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ 

ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΜ. Ζ ηθαλνπνίεζε απηή, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αμηνινγήζεθε κε 

βάζε ησλ αξηζκφ ησλ καζεκάησλ, ν νπνίνο ηνπνζεηήζεθε αληίζηνηρα ζηελ θιίκαθα ησλ 

απαληήζεσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεθε αλαιπηηθά ζην 

κεζνδνινγηθφ κέξνο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. ηε ζπλέρεηα, ε ηθαλνπνίεζε θαη πάιη παξνπζηάδεηαη ζηνλ άμνλα απηφ σο 

κεγάιε, κέηξηα θαη ρακειή, πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξφπσλ 

κάζεζεο, κε βάζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ απηνχο. Ωζηφζν, ζηνλ πξψην 

άμνλα αμηνιφγεζεο πνπ πξνεγήζεθε θαη αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη ηα καζήκαηα, ηα απνηειέζκαηα παξνπζηάζηεθαλ ζπλδπαζηηθά κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ην πεξηερφκελν θαη ην είδνο ησλ 
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καζεκάησλ πνπ θιήζεθαλ λα αμηνινγήζνπλ θαη ζε απηφλ ηνλ άμνλα, νπφηε δελ αλαθέξνληαη 

εδψ ρσξηζηά.  

Ιθαλνπνίεζε από ηε Γηαδηθαζία ηεο Μάζεζεο 

πλερίδνληαο κε ηελ απνηίκεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο απηή αμηνινγείηαη θαηά θχξην ιφγν ζεηηθά. Ωζηφζν, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη ζπκκεηέρνληεο δειψλνπλ κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

10 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επθαηξία αληαιιαγήο 

ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ ζηα καζήκαηα, πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επθαηξία ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

ζπκθνηηεηέο ηνπο ζε νκάδεο (17 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο) θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

βνήζεηα ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ καζεκάησλ (11 απφ 

ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο). Αλαθνξηθά κε ηηο εξγαζίεο θαη ηνπο ηξφπνπο εμέηαζεο ζηα καζήκαηα, 

θαη πάιη νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο (11 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο) 

δήισζαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπκβνιή ησλ εξγαζηψλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ ησλ καζεκάησλ, πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπκβνιή ησλ παξνπζηάζεσλ ησλ 

νκαδηθψλ εξγαζηψλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ εθάζηνηε ζεκάησλ πνπ παξαδίδνληαλ  ζηα καζήκαηα 

ηνπ ΓΠΜ (11 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο), πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηνλ αληηθαηνπηξηζκφ ησλ 

ηειηθψλ εξγαζηψλ σο ηξφπνπ εμέηαζεο ζην αληηθείκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ καζήκαηνο (10 

απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο) θαη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηε ζπκβνιή ηνπ ηξφπνπ εμέηαζεο ησλ 

καζεκάησλ ζηελ επηδησθφκελε κάζεζε (10 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο). Παξάιιεια, ε 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζαλ θαη πάιη πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ αμηνιφγεζε 

ζηα καζήκαηα ηνπ ΓΠΜ, θαζψο ηε ζεψξεζε δίθαηε.    

 Ωζηφζν, θάπνηεο παξάκεηξνη ηεο δηαδηθαζίαο κάζεζεο θαηά θχξην ιφγν δελ 

απνηηκήζεθαλ ηφζν ζεηηθά απφ ηνπο κηζνχο πεξίπνπ θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο θαη αθνξνχζαλ ζηα 

κηζά καζήκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ελψ γηα θάπνηεο άιιεο παξακέηξνπο θπξηάξρεζε ε κέηξηα ή 

κηθξή ηθαλνπνίεζε κε αλαθνξά ζηα κηζά ή ιηγφηεξν απφ ηα κηζά καζήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

8 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ελ κέξεη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επθαηξία κειέηεο 

δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ, κε 7 απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο λα δείρλνπλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. Παξάιιεια, 8 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο 

δήισζαλ ελ κέξεη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επθαηξία δηεμαγσγήο εξεπλψλ ζηα πιαίζηα ησλ 

καζεκάησλ, 5 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ρακειή ηθαλνπνίεζε θαη κφιηο 4 απφ ηνπο 

17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. Παξνκνίσο, 7 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο 
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δήισζαλ ελ κέξεη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ παξνρή θηλήηξσλ ησλ δηδαζθφλησλ γηα κειέηε θαη 

έξεπλα ζηα καζήκαηα, 6 απφ ηνπο 17 έδεημαλ κηθξή ηθαλνπνίεζε θαη κφιηο 4 απφ ηνπο 17 

δήισζαλ πνιχ ηθαλνπνηεκέλνη. Δπίζεο, 7 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ελ κέξεη 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ αχμεζε ησλ γλψζεψλ ηνπο κέζα απφ δηαδηθαζίεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο 

θαη αλαζηνραζκνχ πάλσ ζηελ πξάμε, 6 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πνιχ 

ηθαλνπνηεκέλνη θαη 4 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ κηθξή ηθαλνπνίεζε. Καηαιήγνληαο, 7 

απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ελ κέξεη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ 

δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηα καζήκαηα, κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο λα δειψλνπλ ηφζν 

πνιχ, φζν θαη ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη (κε 5 δειψζεηο αληίζηνηρα).  

Πίλαθαο 12 :  Σξφπν ο κάζεζεο - Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δηαδηθαζία ηεο  κάζεζεο  

ΓΖΛΩΔΗ ΘΔΣΗΚΖ 

(ζε 6 σο 9 καζήκαηα) 

ΜΔΣΡΗΑ 

(ζε 4-5 καζήκαηα) 

ΥΑΜΖΛΖ 

(ζε θαλέλα σο 3 

καζήκαηα) 

Δπθαηξία κειέηεο 

δηαθνξεηηθψλ 

ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ 

7 8 2 

Δπθαηξία δηεμαγσγήο 

εξεπλψλ 

4 8 5 

Παξνρή θηλήηξσλ απφ 

δηδάζθνληεο γηα 

κειέηε θαη έξεπλα 

ζηα καζήκαηα 

4 7 6 

Δπθαηξία αληαιιαγήο 

ηδεψλ θαη εκπεηξηψλ 

10 2 5 

Αχμεζε γλψζεσλ 

κέζα απφ δηαδηθαζίεο 

ελεξγεηηθήο κάζεζεο 

θαη αλαζηνραζκνχ 

πάλσ ζηελ πξάμε 

6 7 4 

Δπθαηξία ζπλεξγαζίαο 17 - - 
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κε ζπκθνηηεηέο ζε 

νκάδεο 

Βνήζεηα 

νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ ζηελ 

θαηαλφεζε ηνπ 

πεξηερνκέλνπ 

καζεκάησλ 

11 3 3 

Αμηνπνίεζε 

ζχγρξνλσλ 

δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηα 

καζήκαηα 

5 7 5 

πκβνιή εξγαζηψλ 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

πεξηερνκέλσλ ησλ 

καζεκάησλ 

11 4 2 

πκβνιή 

παξνπζηάζεσλ  

νκαδηθψλ εξγαζηψλ 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

εθάζηνηε ζεκάησλ 

πνπ παξαδίδνληαλ  

ζηα καζήκαηα ηνπ 

ΓΠΜ 

11 3 3 

Αληηθαηνπηξηζκφο 

ηειηθψλ εξγαζηψλ σο 

ηξφπνο εμέηαζεο ζην 

αληηθείκελν θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο 

10 4 3 
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πκβνιή ηξφπνπ 

εμέηαζεο ζηα 

καζήκαηα ζηελ 

επηδησθφκελε κάζεζε 

10 4 3 

Γίθαηε αμηνιφγεζε 

ζηα καζήκαηα ηνπ 

ΓΠΜ  

12 4 1 

 

Καηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνάμνλα, δελ ππήξμαλ πνηνηηθά δεδνκέλα απφ 

ηηο ζπλεληεχμεηο, εθφζνλ ηα πνηνηηθά ζρφιηα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ήηαλ αξθεηά θαηαηνπηζηηθά 

γηα ηελ αηηηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ απνηειεζκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο πνπ δελ έκεηλαλ ηθαλνπνηεκέλνη ζε ζρέζε κε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο (δειαδή, 

ηελ επθαηξία κειέηεο δηαθνξεηηθψλ ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ, ηελ επθαηξία δηεμαγσγήο εξεπλψλ, 

ηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο θαη ηελ παξνρή θηλήηξσλ 

απφ ηνπο δηδάζθνληεο γηα κειέηε θαη έξεπλα ζηα καζήκαηά) αλαθέξνπλ σο ιφγνπο ηε δηεμαγσγή 

ησλ καζεκάησλ θπξίσο απφ ηνπο θνηηεηέο (5 δειψζεηο), ηελ θπξηαξρία ηεο δηάιεμεο σο ηξφπν 

παξάδνζεο ηνπ καζήκαηνο (3 δειψζεηο), ηελ έιιεηςε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ 

θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα (3 δειψζεηο), φπσο επίζεο θαη ηε ζπλερή ζεσξεηηθή εζηίαζε, ηελ 

απνπζία δηαιφγνπ θαη ηελ έιιεηςε αθηέξσζεο νξηζκέλσλ σξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

καζεκάησλ γηα επαλάιεςε (κε 1 δήισζε αληίζηνηρα). Παξάιιεια, ε κε έγθαηξε ελεκέξσζε 

ησλ θνηηεηψλ γηα ηελ χιε θαη ηε δνκή ηνπ καζήκαηνο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο (2 δειψζεηο), ε 

αζάθεηα ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο (1 δήισζε), νη πεξηπηψζεηο επλντθήο βαζκνιφγεζεο θάπνησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε νξηζκέλα καζήκαηα (2 δειψζεηο) θαη ε εμέηαζε ζε χιε πνπ δελ είρε δηδαρζεί 

(1 δήισζε) αλαθέξζεθαλ σο ιφγνη εμήγεζεο ηεο κέηξηαο ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.          

 Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νξηζκέλεο πξνηάζεηο απφ ηνπο θνηηεηέο, νη 

νπνίεο αθνξνχλ ηελ απφ θνηλνχ απφθαζε γηα ηα ζέκαηα ησλ εξγαζηψλ (1 δήισζε), ηε 

δπλαηφηεηα αηνκηθήο εξγαζίαο ζε φια ηα καζήκαηα (1 δήισζε) θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ 

γξαπηψλ εμεηάζεσλ (4 δειψζεηο), θαζψο ζεσξήζεθε πσο ηα νθέιε απφ ηηο εξγαζίεο ήηαλ πνιιά 

πεξηζζφηεξα ζε ζρέζε κε απηά ησλ εμεηάζεσλ. Όζνλ αθνξά  ηε δηαθάλεηα ηεο αμηνιφγεζεο ζηα 

καζήκαηα ηνπ ΓΠΜ, παξφιν πνπ ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ηε ζεψξεζε 
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πξνεγνπκέλσο δίθαηε, ππήξμε κηα έλζηαζε γηα πεξηζζφηεξε δηαθάλεηα αμηνιφγεζεο ζε 3 κε 4 

καζήκαηα (1 δήισζε) θαη κηα πξφηαζε γηα εθαξκνγή γξαπηψλ εμεηάζεσλ, κε ζθνπφ ηελ 

κεγαιχηεξε αληηθεηκεληθφηεηα (1 δήισζε).  

Ιθαλνπνίεζε από ηελ Υπνζηήξημε ηεο Μάζεζεο 

Σα απνηειέζκαηα θπξίσο έδεημαλ πσο ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ ππνζηήξημε 

κάζεζεο απφ ηνπο δηδάζθνληεο δηαθνξνπνηείηαη ζε ζρέζε κε δηαθνξεηηθέο δειψζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ αιιά δηαθνξνπνηείηαη θαη κεηαμχ ησλ θνηηεηψλ κε ηελ έλλνηα φηη ζηηο ίδηεο 

δειψζεηο πνιιέο θνξέο νη θνηηεηέο κνηξάδνληαλ ζε ηζφπνζεο νκάδεο ζηε ζεηηθή θαη κέηξηα 

ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ ππνζηήξημε. Πην ζπγθεθξηκέλα, 8 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο 

δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη (ζε 6 σο 9 καζήκαηα) απφ ηελ ππνζηήξημε ησλ δηδαζθφλησλ, ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηνπο ζηφρνπο ησλ καζεκάησλ, 6 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο έδεημαλ κέηξηα 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ππνζηήξημε ησλ δηδαζθφλησλ (ζε 4-5 καζήκαηα) θαη 3 απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ιίγν ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ χπαξμε ππνζηήξημεο (απφ θαλέλα σο 3 

καζήκαηα). Παξάιιεια, 7 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο ε ππνζηήξημε ήηαλ 

νπζηαζηηθή ζε 4-5 καζήκαηα, 6 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο ήηαλ νπζηαζηηθή ζε 6 

σο 9 καζήκαηα θαη 4 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ πσο ε ππνζηήξημε πνπ έιαβαλ ήηαλ 

νπζηαζηηθή ζε ιίγα καζήκαηα (θαλέλα σο θαη 3 καζήκαηα). Παξφκνηα είλαη θαη ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο γηα κειέηε θαη 

έξεπλα ζηα καζήκαηα, θαζψο 7 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ πσο νη δηδάζθνληεο 

έδηλαλ θίλεηξα ζε 4-5 καζήκαηα, 6 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ πσο δφζεθαλ θίλεηξα 

γηα κειέηε ζε ιίγα καζήκαηα (θαλέλα σο θαη 3 καζήκαηα) θαη κφιηο 4 απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη θαη ζεψξεζαλ πσο νη δηδάζθνληεο έδηλαλ θίλεηξα ζε 6 

σο 9 καζήκαηα.           

 Δπίζεο, κέηξηα δείρλεη λα είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη απφ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ησλ δηδαζθφλησλ ζηα καζήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 8 απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ πσο ππήξμε αλαηξνθνδφηεζε ζηα κηζά πεξίπνπ καζήκαηα (4-5), 6 

απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ χπαξμε αλαηξνθνδφηεζεο (ζε 6 

σο 9 καζήκαηα) θαη 3 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο ππήξμε αλαηξνθνδφηεζε ζε 

ιίγα καζήκαηα (ζε θαλέλα σο 3 καζήκαηα). Ωζηφζν, ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ 

εγθπξφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο δείρλνπλ πσο κε βάζε ηε ζπρλφηεηα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ δειψζεσλ, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά θπξίσο εθηηκήζεθαλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά, κε 
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ηηο ιηγφηεξεο δειψζεηο λα δείρλνπλ κηα κέηξηα ηθαλνπνίεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εγθπξφηεηα 

ηεο αλαηξνθνδφηεζεο απνηηκήζεθε ζεηηθά κε 7 απφ ηηο 17 δειψζεηο αιιά θαη αξλεηηθά κε 6 απφ 

ηηο 17 δειψζεηο, κε κφιηο 4 δειψζεηο λα δείρλνπλ φηη ε αλαηξνθνδφηεζε ήηαλ έγθπξε ζηα κηζά 

καζήκαηα πεξίπνπ (4-5 καζήκαηα). Παξνκνίσο, ε επάξθεηα ηεο αλαηξνθνδφηεζεο απνηηκήζεθε 

ηφζν ζεηηθά, φζν θαη αξλεηηθά (κε 6 δειψζεηο αληίζηνηρα) αιιά ζεσξήζεθε θαη επαξθήο ζηα 

κηζά καζήκαηα πεξίπνπ (4-5 καζήκαηα) κε 5 δειψζεηο. Παξάιιεια, ε αλαηξνθνδφηεζε 

ζεσξήζεθε ζπγθεθξηκέλε ηφζν ζηα πεξηζζφηεξα καζήκαηα (6 σο 9 καζήκαηα), φζν θαη ζε ιίγα 

καζήκαηα (θαλέλα σο 3 καζήκαηα) κε 7 δειψζεηο αληίζηνηρα, κε ηηο ππφινηπεο 3 δειψζεηο λα 

δείρλνπλ πσο ε αλαηξνθνδφηεζε ήηαλ ζπγθεθξηκέλε ζηα κηζά πεξίπνπ καζήκαηα (4-5 

καζήκαηα).            

 Καηαιήγνληαο, 10 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

ππνζηήξημε πνπ έιαβαλ απφ ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο, δήισζαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επάξθεηα ηεο πξφζβαζεο ζηε βηβιηνγξαθία (10 απφ ηνπο 17 

ζπκκεηέρνληεο) θαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ επάξθεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ ησλ 

καζεκάησλ (8 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο), κε 6 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο λα δειψλνπλ πσο 

ην ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ ήηαλ επαξθέο ζηα κηζά καζήκαηα πεξίπνπ (4-5 καζήκαηα).  

Πίλαθαο 13 :  Σξφπνο κάζεζεο - Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο  κάζεζεο  

ΓΖΛΩΔΗ ΘΔΣΗΚΖ 

(ζε 6 σο 9 καζήκαηα) 

ΜΔΣΡΗΑ 

(ζε 4-5 καζήκαηα) 

ΥΑΜΖΛΖ 

(ζε θαλέλα σο 3 

καζήκαηα) 

Ύπαξμε ππνζηήξημεο 

απφ ηνπο δηδάζθνληεο 

γηα ηελ αληαπφθξηζε 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο 

8 6 3 

Οπζηαζηηθή 

ππνζηήξημε  απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο γηα 

αληαπφθξηζε ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ 

6 7 4 
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ΓΠΜ 

Παξνρή θηλήηξσλ απφ 

δηδάζθνληεο γηα 

κειέηε θαη έξεπλα 

ζηα καζήκαηά  

4 7 6 

Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

αλαηξνθνδφηεζε ζε 

θάζε κάζεκα 

6 8 3 

Δγθπξφηεηα 

αλαηξνθνδφηεζεο  

7 4 6 

Δπάξθεηα 

αλαηξνθνδφηεζεο  

6 5 6 

Ύπαξμε 

ζπγθεθξηκέλεο 

αλαηξνθνδφηεζεο 

7 3 7 

Τπνζηήξημε απφ 

ζπκθνηηεηέο θαηά ηε 

δηάξθεηα θνίηεζεο 

10 3 4 

Δπάξθεηα 

ππνζηεξηθηηθνχ 

πιηθνχ ησλ 

καζεκάησλ 

8 6 3 

Δπάξθεηα πξφζβαζεο 

ζηε βηβιηνγξαθία 

10 3 4 

 

 Ζ κέηξηα αιιά θαη ε ρακειή ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο 

κάζεζεο αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηα πνηνηηθά δεδνκέλα ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, θαζψο ππήξμαλ 

13 δειψζεηο πνπ απνηίκεζαλ αξλεηηθά ηελ ππνζηήξημε ησλ δηδαζθφλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ ππήξμε αξθεηή ππνζηήξημε απφ κέξνπο ησλ δηδαζθφλησλ, ππήξμε 

απξνζπκία ησλ δηδαζθφλησλ γηα ππνζηήξημε ησλ θνηηεηψλ θαη δελ ππήξμε θαηαλφεζε θαη 
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πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηα εθάζηνηε γλσζηηθά αληηθείκελα θαη γηα ηνπο ηξφπνπο αλαδήηεζεο 

άξζξσλ θαη πιεξνθνξηψλ. Παξάιιεια, ε αλαηξνθνδφηεζε ησλ δηδαζθφλησλ ραξαθηεξίζηεθε 

σο ειιηπήο (5 δειψζεηο).           

 πλεπψο, νη ελζηάζεηο πνπ εθθξάζηεθαλ αθνξνχλ ηελ πξνζπάζεηα ησλ δηδαζθφλησλ λα 

αθνπγθξάδνληαη ηηο αλάγθεο ησλ θνηηεηψλ, λα ππάξρεη πεξηζζφηεξε θαζνδήγεζε θαη παξνρή 

πιηθνχ, εηδηθά ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο, λα απαληνχλ νη δηδάζθνληεο έγθαηξα ζηα 

εξσηήκαηα θαη ηηο απνξίεο ησλ θνηηεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί έλα ζεηηθφ θιίκα θαη λα 

ππάξρνπλ πξνγξακκαηηζκέλεο ζπλαληήζεηο κε ηνπο δηδάζθνληεο. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα 

ηεξνχληαη νη ψξεο επηθνηλσλίαο θαη λα ππνρξεψλνληαη νη δηδάζθνληεο ζε άκεζε αληαπφθξηζε, 

ηνπιάρηζηνλ ζηα mail πνπ ιακβάλνπλ, φπσο επίζεο απαξαίηεηε θξίζεθε θαη ε πξνζσπηθή 

ζπλνκηιία κε θάζε κεηαπηπρηαθφ θνηηεηή φζνλ αθνξά ηηο επηδφζεηο ηνπ, ηελ ζπκκεηνρή ηνπ, ηηο 

πξνζδνθίεο ηνπ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ ζε θάζε κάζεκα.       

 Σα δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ ζρεηηθά κε ηελ ππνζηήξημε ησλ δηδαζθφλησλ 

επηβεβαηψλνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ ζηα πνηνηηθά ζρφιηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Ωζηφζν, φζνλ αθνξά ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηνπο ζπκθνηηεηέο ηνπο, απηή 

απνηηκήζεθε ζεηηθά ζε φιεο ηηο ζπλεληεχμεηο θαη ζεσξήζεθε πσο ππήξμε ππνζηήξημε πξνο 

δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο (6 δειψζεηο) ππήξμε ηφζν 

ππνζηήξημε πνπ αθνξνχζε ηα καζήκαηα θαη ηελ δηεθπεξαίσζε εξγαζηψλ, φζν γεληθφηεξε 

ππνζηήξημε αλάκεζα ζηνπο ζπκθνηηεηέο φπσο ζπκπαξάζηαζε, θαηαλφεζε, αιιά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε. Παξάιιεια, ζχκθσλα κε κηα δήισζε κηαο 

εθπαηδεπηηθνχ κε κεγάιε εκπεηξία, πνιχ βαζηθφ ζεσξήζεθε ην θιίκα πνπ αλαπηχρζεθε θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα «ην δσεξφ, ην απζφξκεην, ην εηιηθξηλέο θιίκα», ην νπνίν ζπλέβαιε ζηελ θαιή 

δηάζεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνίηεζεο. Ωζηφζν, ππήξμαλ 2 πεξηπηψζεηο ειιηπνχο ππνζηήξημεο 

αλάκεζα ζηνπο ζπκθνηηεηέο (2 δειψζεηο), ε κηα εθ ησλ νπνίσλ αηηηνινγήζεθε εμαηηίαο ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ θιίκαηνο πνπ ππήξμε ζε εθείλε ηελ πεξίπησζε.   

 

«Πξαγκαηηθά ππήξρε ζηήξημε γεληθά θαη όρη κόλν ζηα καζήκαηα», «κνπ έδηλαλ 

όξεμε λα πεγαίλσ ζην κάζεκα, πξώηα από όια», «είλαη ην αλέκειν απηό, ην 

δσληαλό. Τν δσεξό, ην θξέζθν, ην επηθνηλσληαθό, ην ρσξίο θόκπιεμ, ην ρσξίο 

παξσπίδεο», «κέζα ζηε ζπλεξγαζία, ην απζόξκεην, ην εηιηθξηλέο, απηό ζνπ δίλεη 

όξεμε λα θάλεηο θάηη επράξηζηα θαη κε έθαλε λα δνπιεύσ πην επράξηζηα, λα κελ 
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έξρνκαη θαη λα ιέσ σρ ηώξα, θαη κε ππνζηήξημαλ θαη θπξίσο ζπλαηζζεκαηηθά.» 

ΔΔ1 

 «Σηηο απνθάζεηο πνπ παίξλακε όινη καδί, ππήξρε κηα θαηαλόεζε. Αλάινγα κε ην 

πξόβιεκα πνπ είρε ν θαζέλαο, πνπ πηζαλόλ είρε θάπνην ζέκα, όρη ζεκαληηθά 

αιιά σο πξνο ην πξόγξακκα, σο πξνο ην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο πνπ ζα 

αλαιάκβαλε, ππήξρε θαηαλόεζε θαη βνήζεηα από ηνπο άιινπο, ζπκπαξάζηαζε. 

Υπήξρε γεληθόηεξα ε ζηήξημε» «εθηόο από κηα πεξίπησζε βέβαηα, αιιά σο εθεί.» 

ΔΔ2 

«Ναη, πάληα ήηαλ δίπια κνπ θαη ζα κε βνεζνύζαλ», «αθόκα θαη ζε πεξηπηώζεηο 

πνπ θάπνηνο έπαηξλε πιεξνθνξίεο από ηνλ θαζεγεηή, ρσξίο λα έρεη θαλέλα 

όθεινο ηηο κεηέθεξε θαη ζε εκάο γηα λα καο βνεζήζεη λα θάλνπκε ηηο εξγαζίεο. 

Με ππνζηήξημαλ θαη γεληθόηεξα, ζπλαηζζεκαηηθά, ζην λα αθνύζνπλ ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνύο κνπ, λα πξνζπαζήζνπλ λα δώζνπλ ιύζε ζε ζπγθεθξηκέλα 

πξνβιήκαηα πνπ είρα.» ΝΔ1 

 «Υπήξραλ όκσο θαη πεξηπηώζεηο, θάπνηα άηνκα ζεσξώ όηη ιεηηνπξγνύζαλ ίζσο 

θαη αληαγσληζηηθά. Αιιά ήηαλ έλα πεξηζηαηηθό κόλν, ηπραίν, δελ ζέισ λα ζηαζώ 

παξαπάλσ.» ΝΔ2 

«Ναη. Δγώ δελ έλησζα πνηέ άβνια κε ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ, νύηε έλησζα πνηέ 

όηη είρα άζρεκε θξηηηθή», «θαη ςπρνινγηθά, πνηέ δελ έγηλε θάηη πνπ λα κε θάλεη 

λα ληώζσ άβνια.» ΠΑ1 

Καηαιήγνληαο κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ 

ππνζηήξημε ηεο κάζεζήο ηνπο, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο νη ζπκκεηέρνληεο παξνπζηάδνπλ 

κηα κέηξηα ηθαλνπνίεζε. Απηή ε κεηξηνπαζήο ζηάζε ηνπο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηελ ππνζηήξημε 

ησλ δηδαζθφλησλ θαη κε ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο. Ωζηφζν, ε 

πνιχπιεπξε ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπκθνηηεηέο θαη νη ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ  

βαζηθνί παξάγνληεο ζεηηθήο απνηίκεζεο ηεο ππνζηήξημεο ηεο κάζεζεο. 
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Ιθαλνπνίεζε από ηελ Αηνκηθή Πξνεηνηκαζία σο Γηαδηθαζία Μάζεζεο 

ρεηηθά κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ αηνκηθή ηνπο πξνεηνηκαζία σο 

δηαδηθαζία κάζεζεο, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζεψξεζαλ φηη πξνεηνηκάζηεθαλ 

επαξθψο, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηα εθάζηνηε καζήκαηα ζηα πεξηζζφηεξα αιιά θαη ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ καζεκάησλ (ζε 6 σο 9 καζήκαηα), θαζψο επίζεο φηη έθαλαλ ην θαιχηεξν πνπ 

κπνξνχζαλ γηα λα απνδψζνπλ ηα κέγηζηα ζην ΓΠΜ. Ωζηφζν, ε δπζθνιία πξνεηνηκαζίαο γηα 

ηελ εηζαγσγή ζην ΓΠΜ εθηηκήζεθε σο κεγάιε αιιά θαη κέηξηα, κε 8 δειψζεηο αληίζηνηρα, 

ελψ επίζεο ζεσξήζεθε πσο ε πξνεηνηκαζία εηζαγσγήο ζην ΓΠΜ ήηαλ ελ ηέιεη ζρεηηθή κε ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ εθάζηνηε καζεκάησλ ζε κεγάιν βαζκφ αιιά θαη αξθεηά, κε 7 

θαη 6 δειψζεηο αληίζηνηρα. Παξάιιεια, 11 απφ ηνπο 17 ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ πσο 

ρξεηάζηεθε λα αλαηξέμνπλ θαη ζε άιιεο πεγέο (γηα αλάγλσζε ή ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε), πέξαλ 

ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ απηέο ησλ καζεκάησλ, ψζηε λα αληεπεμέιζνπλ ζε απηά, ζε πεξηζζφηεξα 

απφ ηα κηζά καζήκαηα αιιά θαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ καζεκάησλ (ζε 6 σο 9 καζήκαηα). 

Πίλαθαο 14: Σξφπνο κάζεζεο-Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα σο δηαδηθαζία κάζεζεο 

ΓΖΛΩΔΗ ΘΔΣΗΚΖ 

(ζε 6 σο 9 καζήκαηα) 

ΜΔΣΡΗΑ 

(ζε 4-5 καζήκαηα) 

ΥΑΜΖΛΖ 

(ζε θαλέλα σο 3 

καζήκαηα) 

Γπζθνιία 

πξνεηνηκαζίαο 

εηζαγσγήο ζην ΓΠΜ 

8 8 1 

ρέζε πξνεηνηκαζίαο 

εηζαγσγήο ζην ΓΠΜ 

κε ηνπο ζθνπνχο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ησλ 

εθάζηνηε καζεκάησλ 

7 6 4 

Δπάξθεηα 

πξνεηνηκαζίαο 

αληαπφθξηζεο ζηα 

εθάζηνηε καζήκαηα 

15 2 - 
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Υξήζε άιισλ πεγψλ 

γηα αληαπφθξηζε (γηα 

αλάγλσζε ή 

ζεσξεηηθή 

ηεθκεξίσζε), πέξαλ 

ησλ πξνηεηλφκελσλ 

απφ απηέο ησλ 

καζεκάησλ 

11 4 2 

Πξνζπάζεηα 

ζπκκεηερφλησλ γηα 

κέγηζηε απφδνζε  

14 3 - 

 

Καηαιήγνληαο, ζπκπεξαίλνπκε πσο ε κεγάιε πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ νη 

ζπκκεηέρνληεο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΜ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

απνδψζνπλ ηα κέγηζηα ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ κεγάιν θφξην εξγαζίαο, φπσο απηφο 

εθηηκήζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Παξάιιεια, ε ρξήζε άιισλ πεγψλ πέξαλ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ απφ απηέο ησλ καζεκάησλ απφ πνιινχο ζπκκεηέρνληεο αηηηνινγεί θαη ηελ κέηξηα 

ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ επαξθή πξφζβαζε ζηε βηβιηνγξαθία αιιά θαη ηελ κέηξηα 

ηθαλνπνίεζή ηνπο απφ ηελ ππνζηήξημε ησλ δηδαζθφλησλ θαη ηελ παξνρή  πιηθνχ. Δπίζεο, φζνλ 

αθνξά ηελ αηηηνιφγεζε ηεο ζεηηθήο αιιά θαη ελ κέξεη κέηξηαο ζπζρέηηζεο ηεο πξνεηνηκαζίαο 

εηζαγσγήο ζην ΓΠΜ κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ εθάζηνηε καζεκάησλ, ππήξμαλ 

πξνηάζεηο γηα επηπιένλ χιε θαη γηα αιιαγή ηεο βηβιηνγξαθίαο εηζαγσγηθψλ εμεηάζεσλ (2 

δειψζεηο).            

 Δπίζεο, γηα ηελ απνηίκεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ αηνκηθή πξνζπάζεηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ππήξμε ζηνλ ππνάμνλα απηφλ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε κεηαβνιήο ηεο 

πξνζπάζεηαο αληαπφθξηζεο, φπνπ νη 11 απφ ηηο 17 απαληήζεηο δήισζαλ πσο ππήξμαλ 

κεηαβνιέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε κεηαβνιή απηή θαζνξηζηηθφ ξφιν δηαδξακάηηζαλ νη 

δηδάζθνληεο ησλ καζεκάησλ, θαζψο ηα πνηνηηθά ζρφιηα αλαθέξνληαη ζε κείσζε ηεο 

πξνζπάζεηαο θαη επηβεβαηψλνπλ θαη πάιη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απνηηκήζεθε 

πξνεγνπκέλσο σο κέηξηα ε ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο απφ ηνπο δηδάζθνληεο.   

 Δπίζεο, ππήξμε αχμεζε ηεο πξνζπάζεηαο ζην 1
ν
 εμάκελν, ηφζν ιφγσ δπζθνιίαο ηνπο σο 
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λέν αληηθείκελν κε λένπο φξνπο θαη έλλνηεο αιιά θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν εξγαζίαο ζε ζρέζε 

κε ηηο πξνεγνχκελεο ζπνπδέο, αιιά θαη εμαηηίαο ελεξγφηεξεο ζπκκεηνρήο, παξνρήο θηλήηξσλ, 

ελδηαθέξνληνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ καζήκαηνο, επηθνηλσλίαο θαη αλαηξνθνδφηεζεο απφ ην 

δηδάζθνληα (4 δειψζεηο). Παξάιιεια, αχμεζε ηεο πξνζπάζεηαο ππήξμε θαη ζην 2
ν
 εμάκελν, 

θαζψο ππήξμε κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηα καζήκαηα (1 δήισζε). Καηαιήγνληαο, ε πξνζπάζεηα 

κεηψζεθε ζην ηειεπηαίν εμάκελν (2 δειψζεηο), θαζψο είραλ απνθηεζεί πιένλ νη γλψζεηο θαη νη 

δεμηφηεηεο πνπ ρξεηαδφηαλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηα καζήκαηα, φπσο 

επίζεο θαη ηα καζήκαηα ζην ηειεπηαίν εμάκελν ήηαλ ιηγφηεξν απαηηεηηθά (2 δειψζεηο). 

πλεπψο, πέξα απφ ηελ πξνζσπηθή βειηίσζε θαη νπηηθή ησλ ζπκκεηερφλησλ, νη δηδάζθνληεο θαη 

ν ξφινο ηνπο θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ θαη πάιη ζπνπδαίν ξφιν ζηε κεηαβνιή ηεο 

πξνζπάζεηαο αληαπφθξηζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ΓΠΜ. 

Δθπόλεζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

Σα πνηνηηθά δεδνκέλα ησλ ζπλεληεχμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο παξέρνπλ εμίζνπ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηε κέρξη ηψξα εκπεηξία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ απφ ηε δηαδηθαζία απηή θαη παξάιιεια παξέρνπλ θαη ζεκαληηθέο πξνηάζεηο. 

Αξρηθά, φινη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο ζπλέληεπμεο έρνπλ μεθηλήζεη ηελ δηπισκαηηθή ηνπο εξγαζία. 

Τπάξρνπλ δειψζεηο γηα ηφζν ζεηηθή σο ηψξα εκπεηξία απφ απηή ηε δηαδηθαζία, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηελ θαιή εκπεηξία απφ ην ζέκα πνπ επηιέρζεθε, φζν θαη γηα αξλεηηθή σο ηψξα 

εκπεηξία, εμαηηίαο ηεο δπζθνιίαο αλαδήηεζεο επφπηε θαζεγεηή. Όζνλ αθνξά ηελ σο ηψξα 

εκπεηξία απφ ηνλ επφπηε/επφπηξηα θαζεγεηή/θαζεγήηξηα, ε πιεηνςεθία ησλ απαληήζεσλ 

παξνπζηάδεη κηα ζεηηθή εκπεηξία, θαζψο ππάξρεη  πνιχ θαιή ζπλεξγαζία, θαιή επηθνηλσλία, 

χπαξμε ππνζηήξημεο, αλαηξνθνδφηεζεο θαη βνήζεηαο.     

 ρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζηνπο ζθνπνχο ηνπ ΓΠΜ, φιεο νη 

δειψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο ζπλεληεχμεηο ζπκθσλνχλ πσο ε δηπισκαηηθή εξγαζία ζα 

ζπκβάιεη ζηνπο ζθνπνχο απηνχο κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηπισκαηηθή 

εξγαζία ζα ζπκβάιεη ζηελ εκβάζπλζε ησλ γλψζεσλ, ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε, ζηελ 

απφδεημε εξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο θαη επίζεο ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ αιιά θαη ζηελ 

εθαξκνγή ηεο έξεπλαο δξάζεο.        

 Οη πξνηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αθνξνχλ θπξίσο ηνλ ξφιν ησλ δηδαζθφλησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη πσο ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζηήξημε απφ ηνπο επφπηεο θαζεγεηέο θαη 

θαζεγήηξηεο, γεληθφηεξε ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηε δηπισκαηηθή εξγαζία, θαζψο επίζεο 
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ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ πξνηάζεηο ζεκαηηθψλ αμφλσλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο, ψζηε λα επηιεγεί ην 

ζέκα κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ησλ θνηηεηψλ. Οη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

θαζψο ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε επηθνηλσλία κε ηνλ δηδάζθνληα θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

ππάξρεη ακεραλία ζπδήηεζεο κε πνιινχο δηδάζθνληεο πνπ δελ ππήξρε επηθνηλσλία θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εμακήλσλ. Καηαιήγνληαο, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ππήξμε αδπλακία απφ 

ηελ πιεπξά ησλ θνηηεηψλ γηα πξφηαζε ζέκαηνο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

Σπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Μέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο έγηλε κηα πξνζπάζεηα γεληθφηεξεο θαη ζπλνιηθήο απνηίκεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ πην ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο, πέξα απφ απηέο 

πνπ αθνξνχζαλ ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ πνπ εμεηάζηεθαλ κέζα απφ ην 

εξσηεκαηνιφγην.          

 Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη νη έμη ζπκκεηέρνπζεο ζηηο ζπλεληεχμεηο δήισζαλ πσο ν θφπνο θαη 

ε πίεζε, ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ, άμηδαλ ηνλ θφπν. Αξρηθά φιεο νη ζπκκεηέρνπζεο αλαθέξζεθαλ 

ζηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη θπξίσο γλψζεσλ γηα ηελ έξεπλα, ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο 

ηεο αιιά θαη ηνλ ξφιν ηνπ εξεπλεηή. Παξάιιεια, ηξεηο απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο (δπν 

εξγαδφκελεο κε κεγάιε θαη κηθξφηεξε εκπεηξία αληίζηνηρα θαη κηα πξφζθαηα απφθνηηε) 

αλαθέξζεθαλ ζε λέεο γλψζεηο γηα ηελ έξεπλα-δξάζε, ηνλ ξφιν ηνπ επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθνχ 

θαη επίζεο νη δπν εξγαδφκελεο ζπκκεηέρνπζεο αλέθεξαλ πσο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ έξεπλα-δξάζε 

ζην θαζεκεξηλφ ηνπο έξγν. Άιιν ιφγν ζεηηθήο απνηίκεζεο ηνπ θφπνπ πνπ θαηαβιήζεθε (4 

δειψζεηο) απνηειεί ε πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε, θαζψο κέζα απφ ην πξφγξακκα 

αλαπηχρζεθε ε απηνεθηίκεζε θαη ε απηνπεπνίζεζε θαη δεκηνπξγήζεθαλ θηιίεο θαη ζρέζεηο κε 

ηνπο δηδάζθνληεο. Δπίζεο, άιιν παξάγνληα (2 δειψζεηο) ζεηηθήο απνηίκεζεο ηνπ θφπνπ 

απνηειεί ε απφθηεζε ηθαλνηήησλ θαη ε επρέξεηα ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ αλαπηχρζεθε αλάκεζα 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ ΓΠΜ. 

«Ναη, άμηδαλ, γηα κέλα άμηδαλ. Γελ ην κεηάλησζα θαζόινπ, ληώζσ πάξα πνιύ 

θαιά, έκαζα πάξα πνιιά πξάγκαηα» «έκαζα πξάγκαηα πνπ δελ ήμεξα, πνπ ηδέα 

δελ είρα όηη γηλόληνπζαλ. Άθνπγα έξεπλα θαη έιεγα, α είλαη έξεπλα. Γελ είρα ηδέα 

ηη ζα πεη ζεσξεηηθό πιαίζην, έκαζα. Γελ είρα ηδέα γηα ηηο κεζόδνπο, πνιιά 

πξάγκαηα έκαζα.» ΔΔΗ 



96 
 

«…σο πξνο απηή ηελ επρέξεηα ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ απέθηεζα κε ηα άιια παηδηά 

θαη γηαηί έκαζα λα εξγάδνκαη πην απνδνηηθά», «απηέο νη θνηλσληθέο ζρέζεηο καο 

θαη ε ηθαλόηεηα απηή λα ζπλεξγαδόκαζηε θαη λα επηθνηλσλνύκε, ζεσξώ όηη κε 

βνήζεζε θαη ζηηο ππόινηπεο θάζεηο ηεο δσήο κνπ, ζηελ θαζεκεξηλόηεηα κνπ», 

«αλέβεθε ε απηνεθηίκεζε κνπ θαη ε απηνπεπνίζεζε κνπ, θπξίσο, δηόηη κπήθα 

ζηε δηαδηθαζία απηή κεηά από ηόζα ρξόληα λα δηαβάζσ θάπνηα πξάγκαηα θαη λα 

δώζσ εμεηάζεηο γηα λα πεηύρσ ζην κεηαπηπρηαθό θαη ηα θαηάθεξα πνιύ θαιά θαη 

απηό κε ελζάξξπλε», «έκαζα γηα ηελ έξεπλα δξάζεο, ηνλ ηξόπν δειαδή πνπ 

κπνξώ λα δξσ θαη λα αλαζηνράδνκαη κέζα ζηελ ηάμε, απηό ην θάλσ ηώξα πιένλ 

θαζεκεξηλά, κνπ πξόζθεξε πάξα πνιιά ζηελ επαγγεικαηηθή κνπ δξάζε.» ΔΔ2 

«Ναη, λνκίδσ όηη άμηδαλ ηνλ θόπν. Σίγνπξα βειηηώζεθα ζαλ άλζξσπνο, θαη 

θνηλσληθά, θαη γλσζηηθά, θαη ζπλαηζζεκαηηθά, έρσ θαιύηεξε απηνπεπνίζεζε, 

ζεσξώ όηη έκαζα πνιιά πξάγκαηα πνπ κπνξώ λα ηα εθαξκόζσ ζηε δνπιεηά κνπ, 

νπόηε ζίγνπξα άμηδε.» ΝΔ1 

 «Κέξδηζα ζρέζεηο κε δηδάζθνληεο», «θέξδηζα θίινπο, γλσζηνύο, ζπκθνηηεηέο, 

ζπλεξγαζίεο θαη θίιεο», «έκαζα ην πώο πξέπεη λα ζπλεξγάδεζαη ζηνλ 

επαγγεικαηηθό ηνκέα, ην όηη ε πόξηα ζνπ δελ πξέπεη λα είλαη θιεηζηή, ζα πξέπεη 

λα είλαη αλνηρηή, απηό.» ΠΑ1 

Παξάιιεια, νη δπν εθπαηδεπηηθνί κε κεγάιε εκπεηξία ζεψξεζαλ πσο ε δηαδηθαζία 

απνηέιεζε ιφγν αλαλέσζεο κεηά απφ ρξφληα απαζρφιεζε κε ην επάγγεικα θαη κηα δηαδηθαζία 

πνπ ληψζνπλ ηπρεξέο θαη ραξνχκελεο πνπ ηελ βίσζαλ. Δπίζεο, θαη πάιη ιφγσ ησλ λέσλ γλψζεσλ 

θαη ηεο θνηλσληθήο βειηίσζεο αιιά θαη ιφγσ ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ γλσζηηθνχ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ (1 δήισζε), ε φιε εκπεηξία ραξαθηεξίζηεθε σο ελδηαθέξνπζα, πξσηφγλσξε, 

κνλαδηθή, μερσξηζηή θαη επράξηζηε.  Ωζηφζν, ζχκθσλα κε κηα δήισζε ε εκπεηξία απηή είρε 

ηφζν ζεηηθά, φζν θαη αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ιφγσ θάπνησλ δχζθνισλ θαηαζηάζεσλ θαη 

άζρεκσλ αλακλήζεσλ. Δπίζεο, ε εκπεηξία απνηηκήζεθε σο δχζθνιε, αγρσηηθή θαη πηεζηηθή (5 

δειψζεηο) θαη ε δπζθνιία απηή ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ λενδηφξηζησλ εθπαηδεπηηθψλ αθνξνχζε 

ηελ εξγαζία ηνπο ζηα ζρνιεία θαη ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ.  
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«Πάξα πνιύ ελδηαθέξνπζα όιε απηή ε εκπεηξία, πξσηόγλσξε, ην επραξηζηήζεθα 

κπνξώ λα πσ παξόιε ηελ αγσλία, ηα άγρε θηι», «από ηελ αξρή, από ηελ 

πξνεηνηκαζία κέρξη θαη ηώξα, είλαη κηα εκπεηξία πνπ πξαγκαηηθά ραίξνκαη πνπ 

ηελ βίσζα, πνπ ηελ έδεζα», «ε εκπεηξία απηή ήηαλ κνλαδηθή θαη μερσξηζηή», 

«ύζηεξα από ηόζα ρξόληα δνπιεηάο, γηα κέλα είλαη έλα κεηαπηπρηαθό» ΔΔ1 

«Πνιύ ελδηαθέξνπζα», «αξθεηά θνπξαζηηθή βέβαηα γηαηί δνπιεύσ», «ην 

γλσζηηθό αληηθείκελν ήηαλ θάηη πνπ κε ελδηέθεξε από ηελ αξρή, γη’ απηό είρα 

θάλεη θαη αίηεζε ζην ζπγθεθξηκέλν ΓΠΜΣ». ΝΔ1 

«Η ζπλνιηθή εκπεηξία είρε θαη ζεηηθά ζηνηρεία, δειαδή είρε επράξηζηεο ζηηγκέο, 

ήηαλ κηα επράξηζηε εκπεηξία. Ήηαλ πνιύ δύζθνιε, δειαδή βίσζα θαηαζηάζεηο 

πνπ ήηαλ δύζθνιεο θαη πνιύ αγρσηηθέο γηα κέλα, ππήξμε κεγάιε πίεζε, νπόηε ζα 

ζνπ πσ όηη ππήξραλ θαη αξλεηηθά ζηνηρεία», «…αιιά κπνξώ λα ζνπ πσ όηη 

ππήξραλ θαη πξάγκαηα ηα νπνία δελ κνπ άξεζαλ, δελ είκαη επραξηζηεκέλε, δελ 

κνπ έδσζαλ θάηη.» ΠΑ1 

πλερίδνληαο, κηα άιιε παξάκεηξνο δηεξεχλεζεο ησλ ζπλεληεχμεσλ ήηαλ θαη ηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ αξρηθά ππήξμαλ αιιά θαη νη ηπρφλ κεηαβνιέο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθαλ ή θαη κεηαβιήζεθαλ ηα 

αξρηθά απηά ζπλαηζζήκαηα. Ξεθηλψληαο απφ ηα αξρηθά ζπλαηζζήκαηα θαηά ηελ έλαξμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηα ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα, απηά αθνξνχζαλ ηε ραξά θαη 

ηνλ ελζνπζηαζκφ (4 δειψζεηο). χκθσλα κε ηηο δειψζεηο, ηφζν ηα ζεηηθά φζν θαη ηα αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα αηηηνινγήζεθαλ κε ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζεηηθή θαη κέηξηα 

ζπλνιηθή απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ πεξηγξάθεθε πξνεγνπκέλσο. Δπίζεο, νξηζκέλα απφ 

ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζρεηίδνληαη κε παξάγνληεο γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ (απφζηαζε, 

παξάιιειεο ππνρξεψζεηο), κε πξνζσπηθνχο παξάγνληεο (ειηθία, έιιεηςε ρξφλνπ) θαη 

παξάγνληεο ζε ζρέζε κε ηε θνίηεζε (πνιιέο απαηηήζεηο, απνπζία ζρεηηθψλ γλψζεσλ, δπζθνιία 

ζπλεξγαζίαο θαη ζρεκαηηζκνχ νκάδσλ). Ωζηφζν, ζχκθσλα κε κηα δήισζε, ηα αξρηθά 

ζπλαηζζήκαηα ήηαλ νπδέηεξα, γηα ην ιφγν φηη ε εηζαγσγή ζην ΓΠΜ δελ απνηεινχζε άκεζν 

ζηφρν. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

«Κάζε κέξα έιεγα ηη δνπιεηά έρσ εγώ εδώ, γηαηί μεθίλεζα, ζα ην παξαηήζσ, 

έλησζα αλάκεηθηα ζπλαηζζήκαηα», «έλησζα ραξά, αγσλία, άγρνο, θόβν, πώο ζα 
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κπσ ηεο νκάδεο, γηαηί έρνπκε θαη θάπνηα απόζηαζε, θαη ζην κπαιό αιιά θαη 

ειηθηαθά», «από ηελ άιιε πήγαηλα κε ραξά ζην κάζεκα, πνπ ζα έβξηζθα εζάο, 

πνπ ζα άθνπγα πξάγκαηα γηα πξώηε θνξά, πνπ ζα θαηαλννύζα πξάγκαηα»,  «ζην 

πξώην ηξίκελν ήηαλ πνιύ έληνλνο ν θόβνο όηη δελ ζα ηα θαηαθέξσ, πάξα πνιύ, 

κνπ θαηλόηαλ πάξα πνιύ κεγάιν βνπλό απηά πνπ κνπ δεηνύζαλ γηαηί δελ ήμεξα 

πώο λα ηα θάλσ, αιιά κεηά εληάμεη, κπήθα ζε ξπζκό.» ΔΔ1 

«Καηάιαβα όηη ζα ήηαλ πνιύ δύζθνια θαη από ηελ άπνςε ησλ απαηηήζεσλ, αιιά 

θαη γηαηί είρα λα ζπλδπάζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, ην επάγγεικα κνπ, ηεο δηαδξνκέο 

ζηε Φιώξηλα 2 θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη ηηο πνιιέο απαηηήζεηο, ηέινο πάλησλ, 

ησλ καζεκάησλ.» ΔΔ2 

 

 «Δίρα κηα κηθξή πηθξία από ηνλ ζρεκαηηζκό ησλ νκάδσλ, γηαηί είκαζηε 

ελήιηθεο, έρνπκε δηαθνξεηηθέο ππνρξεώζεηο, δελ είκαζηε πηα νη θνηηεηέο πνπ 

κπνξνύκε λα δνπιεύνπκε νκαδηθά θαη λα βξηζθόκαζηε γηα αηειείσηεο ώξεο. 

Δκέλα απηό κε δπζθόιεςε πάξα πνιύ, δελ κπνξνύζα λα βξσ ειεύζεξν ρξόλν λα 

ζπλεξγαζηώ κε ηελ νκάδα κνπ», «γλώξηζα πνιύ θαιά παηδηά, αμηόινγνπο 

θαζεγεηέο, πέξαζα πάξα πνιύ σξαία. Ήδε έρεη αξρίζεη λα κνπ ιείπεη!» ΝΔ2 

 

«Καηαξράο, ήηαλ θάηη νπδέηεξν. Γελ ήηαλ θάηη ην νπνίν ήηαλ από ηνπο πξώηνπο 

ζηόρνπο κνπ.» ΠΑ2 

ηελ πξνζπάζεηα ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξν αμηνιφγεζεο 

θαη πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζνχλ πεξεηαίξσ πιεξνθνξίεο πνπ αηηηνινγνχλ ηε δεκηνπξγία ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ απηψλ θαη πνπ ζρεηίδνληαη κε παξακέηξνπο πνπ αμηνινγήζεθαλ πξνεγνπκέλσο 

κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ, ππήξμαλ εξσηήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν ησλ δηδαζθφλησλ θαη 

ησλ ζπκθνηηεηψλ γηα ηελ χπαξμε ησλ ζπλαηζζεκάησλ απηψλ. Έηζη, φζνλ αθνξά ηνπο 

ζπκθνηηεηέο σο παξάγνληα αλάπηπμεο ησλ αξρηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, θαη ζηηο 6 ζπλεληεχμεηο ν 

ξφινο ησλ ζπκθνηηεηψλ θαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ απνηέιεζαλ παξάγνληα δεκηνπξγίαο 

ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ πνπ αλαπηχρζεθε, 

θαζψο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε σξαία θαη θηιηθή αηκφζθαηξα πνπ δεκηνπξγήζεθε, απνηέιεζε 

εμίζνπ παξάγνληα γηα ηελ δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ. Όζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ησλ 

δηδαζθφλησλ, ν ξφινο θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο δηδάζθνληεο θάλεθε πσο απνηέιεζαλ παξάγνληα 
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δεκηνπξγίαο ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (2 δειψζεηο). Ωζηφζν, νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο 

δηδαζθφλησλ αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα αληίζηνηρα καζήκαηα, 

απνηέιεζαλ παξάγνληεο δεκηνπξγίαο αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ (2 δειψζεηο).  

«Δγώ αηζζαλόκνπλ πάξα πνιύ θαιά, επηπρώο, κε ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ», «δελ 

ζα έιεγα ην ίδην γηα ηνπο δηδάζθνληεο, βέβαηα. Γειαδή, δελ εθηηκώ απηνύο πνπ 

δελ κε εθηηκνύλ, δειαδή όρη εκέλα αιιά πνπ γεληθά δελ εθηηκνύλ εκάο ηνπο 

θνηηεηέο» 

«Τν θιίκα θαη ην πεξηβάιινλ ζίγνπξα έπαημε ξόιν, απηό ήηαλ δειαδή, όηη 

ήκαζηαλ κηα σξαία παξέα, ρακνγειαζηά πξόζσπα, άθνπγα πνιιά θαη 

μερληόκνπλ από ηα δηθά κνπ ηα θαζεκεξηλά.» ΔΔ1 

«Δθεί, επεηδή δελ ππήξρε θακία νξγάλσζε, νύηε σο πξνο ηηο ώξεο δηδαζθαιίαο, 

νύηε σο πξνο ηηο απαηηήζεηο πνπ είρε, νύηε σο πξνο ηνλ ηξόπν πνπ ζα γηλόηαλ ε 

αμηνιόγεζε. ιν απηό πξνθάιεζε αλαζηάησζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εμακήλνπ.» 

ΔΔ2 

 «Καη κε ηνπο δηδάζθνληεο ζεσξώ όηη είρα θαιέο ζρέζεηο, είλαη πξνζηηνί 

άλζξσπνη», «ζεώξεζα ηνλ εαπηό κνπ πνιύ ηπρεξό πνπ επηιέρζεθα ζην 

ζπγθεθξηκέλν κεηαπηπρηαθό κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο.» 

ΝΔ1 

«Αλέπηπμα θαη θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνπο ζπκθνηηεηέο, δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο 

ζίγνπξα κε ηνπο θαζεγεηέο, από απηέο πνπ είρα αλαπηύμεη ζην πξνπηπρηαθό, 

κπνξώ δειαδή λα ηνπο πξνζεγγίζσ πην εύθνια, κνπ θαίλνληαη πην πξνζηηνί.» 

ΠΑ2 

Δπηπξφζζεηα, ππήξμαλ κεηαβνιέο ζηα αξρηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπκκεηερφλησλ πξνο 

δηάθνξεο θαηεπζχλζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα αξρηθά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ησλ κηζψλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηηο ζπλεληεχμεηο (3 δειψζεηο) πνπ ζρεηίδνληαλ κε ην άγρνο, ηελ αγσλία θαη ηελ 

νπδεηεξφηεηα, κεηαβιήζεθαλ πξνο κηα ζεηηθή θαηεχζπλζε. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ξφιν 

δηαδξακάηηζε ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ηθαλφηεηαο αληαπφθξηζεο, ε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο 

αιιά θαη ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε ζπκθνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο. Έηζη, ηε ζέζε ησλ αξρηθψλ 

αξλεηηθψλ απηψλ ζπλαηζζεκάησλ πήξαλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ηεο 
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θνηλσληθνπνίεζεο αιιά αθφκε θαη ηεο λνζηαιγίαο ηεο ζπκκεηνρήο ζηα καζήκαηα. 

πλερίδνληαο, ζε 2 πεξηπηψζεηο ηα ζπλαηζζήκαηα δελ άιιαμαλ αιιά παξέκεηλε ε αξρηθή ραξά 

θαη ν ελζνπζηαζκφο. Ωζηφζν, ζε κηα απφ ηηο δπν απηέο πεξηπηψζεηο έγηλε ιφγνο γηα ηελ αιιαγή 

πξνο πην αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα φζνλ αθνξά ηνλ ζεζκφ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, θαη απηφ νθείιεηαη 

ζηελ ππνζηήξημε θαη ζε φ,ηη πξφζθεξαλ ελ ηέιεη νξηζκέλνη δηδάζθνληεο. Έηζη, ζηε κηα απηή 

πεξίπησζε ηα ζπλαηζζήκαηα κεηαηξάπεθαλ ζε ζπλαίζζεκα ζπκνχ. Ο ξφινο θαη ε ζπκπεξηθνξά 

ησλ δηδαζθφλησλ, επίζεο, ζρεηίδνληαη άκεζα θαη κε ηελ κηα πεξίπησζε φπνπ ππήξμε κεηαβνιή 

πξνο πην αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, θαζψο επίζεο ζρεηίδεηαη θαη κε ην ελδηαθέξνλ θαη ην 

πεξηερφκελν νξηζκέλσλ καζεκάησλ.  

«Απηή ε ραξά θαη ε ηθαλνπνίεζε πνπ έλησζα όηη είκαη ζην κεηαπηπρηαθό, δελ 

άιιαμε. Αιιά άιιαμαλ ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ σο πξνο ηνλ ζεζκό απηό, δειαδή 

θάπνηνη δελ πξέπεη λα είλαη εθεί θαη εκέλα απηό κε ιππεί πάξα πνιύ», «πεξίκελα 

θάπνηνπο λα ζηέθνληαη δίπια καο όηαλ καο ξσηάκε», «δελ ήηαλ δίπια καο.» ΔΔ1 

«Σηελ πνξεία, απηό ην ζπλαίζζεκα άξρηζε λα θεύγεη γηαηί θαηάιαβα όηη κπνξώ 

λα ηα θαηαθέξσ», «όζν πξνρσξνύζε ε δηαδηθαζία, άξρηζε λα θεύγεη ην άγρνο 

θαη λα παίξλεη ηε ζέζε ηνπ ην ζπλαίζζεκα ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο.» ΔΔ2 

 

«Τα ζπλαηζζήκαηα κνπ όρη, δελ άιιαμαλ, νύηε ν ελζνπζηαζκόο θαη ε ραξά κνπ 

άιιαμαλ.» ΝΔ1 

«Άιιαμαλ. Άξρηζα λα ζπλεηδεηνπνηώ, δειαδή ν δεύηεξνο ρξόλνο γηα κέλα ήηαλ 

πνιύ θαιύηεξνο, είρα πιένλ μεθάζαξν ζηόρν, ε νκάδα ελώζεθε θαιύηεξα, 

δέζεθαλ ηα άηνκα πεξηζζόηεξν θαη είρακε πιένλ όινη έλαλ θνηλό ζηόρν», 

«έγηλαλ πην ζεηηθά ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ. Γειαδή άξρηζε λα εμαιείθεηαη εθείλν 

ην αξρηθό άγρνο πνπ είρα, θαηά ην δεύηεξν ρξόλν θπξίσο.» ΝΔ2 

 

«Σηε ζπλέρεηα δελ κπνξώ λα ζνπ πσ όηη δηαηεξήζεθε ν ίδηνο ελζνπζηαζκόο», 

«δελ κνπ άξεζαλ θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο θαη λνκίδσ θαη θάπνηα καζήκαηα δελ 

κνπ ηαίξηαδαλ θαζόινπ», «νπόηε, ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ αξγόηεξα δελ ήηαλ ηόζν 

ζεηηθά, ίζα ίζα είραλ αξρίζεη λα γίλνληαη πην αξλεηηθά θαη ηα θίλεηξα κνπ λα 
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πέθηνπλ», «ζεσξώ όηη ζην δεύηεξν εμάκελν, μεθηλώληαο ηα καζήκαηα, ηα 2 από 

ηα 3 καζήκαηα ζηα νπνία ζπκκεηείρα δελ κνπ άξεζαλ», ΠΑ1 

«Ναη, βέβαηα ππήξμαλ. Γηαηί, όπσο ζνπ είπα ζηελ αξρή, μεθίλεζα ιίγν 

απνζηαζηνπνηεκέλε θαη είκαη θαη ραξαθηήξαο πνπ δελ αλνίγεηαη εύθνια, αιιά 

ζηε ζπλέρεηα άιιαμαλ ηειείσο ηα ζπλαηζζήκαηα κνπ, έθηαζα ζην άιιν άθξν.» 

ΠΑ2 

Άξα δηαπηζηψλνπκε φηη νη θπξίαξρνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε εκπεηξία ζπκκεηνρήο ζην 

ΓΠΜ απνηηκήζεθε ζεηηθά αθνξνχλ ηελ απφθηεζε λέσλ εξεπλεηηθψλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, 

ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ άκεζα ζην εθπαηδεπηηθφ 

έξγν (έξεπλα-δξάζε, ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο κε ζπλαδέιθνπο), ηελ θνηλσληθή βειηίσζε θαη ηε 

δεκηνπξγία ζρέζεσλ κε ζπκθνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο, ηελ επρέξεηα ηεο ζπλεξγαζίαο κε 

ζπκθνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο, ην ελδηαθέξνλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ην θιίκα θαη ην 

πεξηβάιινλ πνπ αλαπηχρζεθε αιιά θαη ηελ αλαλέσζε, κεηά απφ ρξφληα απαζρφιεζε κε ην 

επάγγεικα.             

 Παξάιιεια, παξάγνληα αξλεηηθήο απνηίκεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηέιεζε ε 

δπζθνιία, ην άγρνο θαη ε πίεζε αληαπφθξηζεο, ηφζν ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, φζν θαη ιφγσ ησλ 

πνιιψλ απαηηήζεσλ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ, ηεο έιιεηςεο ζρεηηθψλ γλψζεσλ, ηελ αξρηθή δπζθνιία 

ζπλεξγαζίαο αιιά θαη παξάιιεια παξάγνληεο γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ. Δπίζεο, νξηζκέλεο 

ζπκπεξηθνξέο νξηζκέλσλ δηδαζθφλησλ αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

θάπνηα καζήκαηα, απνηέιεζαλ παξάγνληεο αξλεηηθήο απνηίκεζεο. Δπεηδή ε γεληθφηεξε 

απνηίκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ, νξηζκέλνη ιφγνη 

ζεηηθήο ή αξλεηηθήο απνηίκεζεο δηαθνξνπνηήζεθαλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αλαιφγσο κε ην 

πξνθίι ησλ ζπκκεηερφλησλ. Έηζη, ε ζεηηθή απνηίκεζε ιφγσ ηεο αλαλέσζεο πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο κε κεγάιε εκπεηξία, φπσο επίζεο απφ ηηο ίδηεο έγηλαλ αλαθνξέο γηα ηηο 

εθάζηνηε αξλεηηθέο ζπκπεξηθνξέο ησλ δηδαζθφλησλ, γεγνλφο πνπ ελδερνκέλσο λα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ κεγαιχηεξε εκπεηξία ηνπο, ζε ζρέζε κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Ωζηφζν, αλαθνξηθά κε ηνπο άιινπο παξάγνληεο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο απνηίκεζεο, δελ ππήξμαλ 

δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ ζπλεληεχμεσλ, θαζψο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζρεηηθέο δειψζεηο απφ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ.  
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πδήηεζε 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είρε σο ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε ηνπ Γηαηκεκαηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ, ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ εθπνλήζεθε, κέζα απφ ηηο 

απφςεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη ησλ θνηηεηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε απηφ, κε ζθνπφ 

ηελ απνηχπσζε ησλ απφςεψλ ηνπο αιιά θαη ηελ εκβάζπλζε ζηηο βαζχηεξεο αηηίεο ζεηηθήο, 

κέηξηαο ή αξλεηηθήο απνηίκεζεο ησλ παξακέηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αμηνινγήζεθαλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε παξνχζα αμηνιφγεζε απνηέιεζε κηα δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζθνπφο ηεο είλαη ε αλαδήηεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη θαη’ επέθηαζε κε ηελ 

νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη παξάιιεια ε αλαδήηεζε θαη εμέηαζε 

παξακέηξσλ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο (Scriven, 1967), ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηεο ζπκκεηνρήο 

ζην πξφγξακκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζθνπφο ηεο δηεξεχλεζεο πνηθίισλ παξακέηξσλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηα απνηειέζκαηα ήηαλ ε απάληεζε ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ θαη 

ηα νπνία αθνξνχλ: 

1) ην βαζκφ ηθαλνπνίεζεο ησλ θνηηεηψλ ηνπ ΓΠΜ ζε ζρέζε κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο  

Α) απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηα καζήκαηα, απφ ηελ επάξθεηα ησλ δηδαζθφλησλ, απφ ην 

θιίκα/ζρέζεηο, απφ ηελ ππνδνκή θαη απφ ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα 

Β) ηηο λέεο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ ζεσξία, ηελ πξάμε, ηελ έξεπλα θαη ηνλ 

αλαζηνραζκφ 

Γ) ηνλ ηξφπν απφθηεζεο ησλ λέσλ γλψζεσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν, ηε 

δηαδηθαζία, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αηνκηθή πξνεηνηκαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

2) ηνλ ηξφπν απνηίκεζεο ησλ γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο  

3) ηνλ ηξφπν λνεκαηνδφηεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξέαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε θαη ηηο γλψζεηο 

πνπ απέθηεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα 

4) ηηο πξνηάζεηο ησλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ γηα ηε βειηίσζε ηνπ ΓΠΜ. 

Ξεθηλψληαο ηε ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ αθνξνχλ ην πξψην εξεπλεηηθφ 

εξψηεκα θαη ην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ΓΠΜ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην πεξηερφκελφ ηνπ, ηα 

καζήκαηα αιιά θαη ην είδνο ησλ καζεκάησλ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη νη 
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πεξηπηψζεηο ζεηηθήο θαη κέηξηαο απνηίκεζεο ησλ παξακέηξσλ απηψλ ζρεηίδνληαη κε αξθεηνχο 

παξάγνληεο. Αξρηθά, ην ελδηαθέξνλ ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηέιεζε 

ηφζν ιφγν επηινγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζν θαη ιφγν ηθαλνπνίεζεο απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ 

θαη ηα καζήκαηα. Γηα ην ιφγν απηφ, ηα καζήκαηα πνπ απνηηκήζεθαλ σο ελδηαθέξνληα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηα καζήκαηα κεζνδνινγίαο έξεπλαο, έξεπλαο-δξάζεο θαη εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ, 

ηα νπνία είραλ ζεηηθή επίδξαζε ζηελ εμέιημε ηεο παηδαγσγηθήο ζθέςεο θαη δξάζεο θαη ζηελ 

αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ θαη αλαζηνραζηηθψλ δεμηνηήησλ, απνηέιεζαλ ιφγνπο ηθαλνπνίεζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, θαζψο ε ζρέζε ησλ καζεκάησλ ελφο πξνγξάκκαηνο κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζε απηφ δείρλεη λα είλαη ζεκαληηθή (De Wet & Jacobs, 2013).   

 Παξάιιεια, πέξα απφ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεκάησλ, ε χπαξμε ησλ καζεκάησλ απηψλ 

ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ ΓΠΜ απνηέιεζε ιφγν ηθαλνπνίεζεο, θαζψο ζεσξήζεθε απφ ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πσο απηά ζρεηίδνληαη άκεζα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

πλεπψο, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ζεσξήζεθαλ ελδηαθέξνληα φια ηα καζήκαηα αιιά θαη ζηηο 

πεξηπηψζεηο φπνπ ζεσξήζεθε ελ κέξεη ιαλζαζκέλε ε εζηίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο ππήξμε ειιηπήο ζπζρέηηζε νξηζκέλσλ καζεκάησλ κε ηνπο ζθνπνχο 

ηνπ ΓΠΜ, πσο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο δελ θαηέζηε μεθάζαξνο ν ηξφπνο ζχλδεζεο ησλ 

καζεκάησλ κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη παξάιιεια πσο ε ζπκβνιή νξηζκέλσλ 

καζεκάησλ ζηηο επηδηψμεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ειιηπήο. πλεπψο, ζπκπεξαίλνπκε πσο νη 

παξάγνληεο απηνί νδεγνχλ ζηελ κέηξηα ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη απφ ηα καζήκαηα, θαζψο ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία, ζεκαληηθφο παξάγνληαο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ην 

πξφγξακκα είλαη εζηηαζκέλν ζην πεξηερφκελφ ηνπ (Ingvarson, Meiers & Beavis, 2005).   

 Ωζηφζν, παξάιιεια επηζεκαίλεηαη θαη έλαο αθφκε βαζηθφο παξάγνληαο πνπ νδήγεζε 

ζηελ κέηξηα ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηηο παξακέηξνπο απηέο θαη ν νπνίνο αθνξά 

ζηελ έιιεηςε ζχλδεζεο ησλ καζεκάησλ κε ην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. Ο παξάγνληαο 

απηφο επηζεκαίλεη κηα ζεκαληηθή έιιεηςε ηνπ ΓΠΜ, ε νπνία απνηειεί ιφγν κέηξηαο 

ηθαλνπνίεζεο ηφζν απφ ην πεξηερφκελν θαη ην είδνο ησλ καζεκάησλ, φζν θαη απφ ηνπο ηξφπνπο 

απφθηεζεο ησλ γλψζεσλ, φπσο ζα αλαθεξζεί ζηε ζπλέρεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, πέξα απφ ηελ 

ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαη ηα καζήκαηα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη 

ζπκκεηέρνληεο πξνζδνθνχζαλ ηελ ζχλδεζε ηνπ ΓΠΜ κε ην πεδίν ηεο πξάμεο, θαζψο ε ζρέζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε αιιά θαη ε δηεπθφιπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 
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απνηέιεζαλ ιφγνπο επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο. Ωζηφζν, κεηά απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηα καζήκαηα, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη ζπκκεηέρνληεο πεξίκελαλ 

κεγαιχηεξε ζρέζε ησλ καζεκάησλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε αιιά θαη κεγαιχηεξε ζαθήλεηα 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα καζήκαηα ζα ζπλέβαιαλ ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο κάζεζε.

 πλεπψο, ζπκπεξαίλνπκε πσο ηφζν νη πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ, φζν θαη ε 

απνπζία ζπζηεκαηηθήο ζπζρέηηζεο ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε ζην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ 

επεξέαζαλ ην βαζκφ ηθαλνπνίεζήο ηνπο σο πξνο ηνλ άμνλα ηεο ζχλδεζεο ηνπ ΓΠΜ κε ηελ 

πξάμε. Ζ έιιεηςε απηή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζεσξείηαη ζεκαληηθή, θαζψο ζχκθσλα κε ηε 

βηβιηνγξαθία, ε απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δηδαζθαιίαο αιιά 

θαη γηα ηελ εθαξκνγή κεζφδσλ ζηελ πξάμε, απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ηεο επηηπρνχο 

επαγγεικαηηθήο κάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Visser et al., 2013).     

 Δπίζεο, παξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ ππνδνκή θαη ηελ 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, παξάγνληεο πνπ ζχκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία απνηεινχλ ιφγνπο 

ζεηηθήο απνηίκεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο (Πνππνχδα, 2013, Tsinidou, Gerogiannis & Fitsilis,  

2010, De Wet & Jacobs, 2013), κηα άιιε ζεκαληηθή έιιεηςε ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξά ηελ 

ειιηπή πξφζβαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ βηβιηνγξαθία, απνηέιεζκα πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη 

απφ ηε ρξήζε άιισλ πεγψλ γηα αληαπφθξηζε (γηα αλάγλσζε ή ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε), πέξαλ 

ησλ πξνηεηλφκελσλ απφ απηέο ησλ καζεκάησλ. Ζ έιιεηςε απηή έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή απφθηεζε ησλ γλψζεσλ (Drennan & 

Jonathan, 2015).           

 πλερίδνληαο, ν ξφινο ησλ δηδαζθφλησλ δείρλεη λα απνηειεί έλαλ πνιχ βαζηθφ 

παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζε έλα επξχ θάζκα παξακέηξσλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πξνζπάζεηα αμηνιφγεζεο ηεο επάξθεηαο ησλ 

δηδαζθφλησλ, ηνπ θιίκαηνο θαη ησλ ζρέζεσλ, θαζψο θαη ησλ πξνζδνθηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

απφ ην πξφγξακκα αιιά θαη θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηνπ είδνπο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

καζεκάησλ θαη ηεο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ δηαδηθαζία θαη απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο, νη 

δηδάζθνληεο θαη ν ξφινο ηνπο απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο αηηηνιφγεζεο ησλ ζεηηθψλ ή 

κέηξησλ αληίζηνηρσλ απνηηκήζεσλ θαη ζπλεπψο ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε πςειή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ δηδαζθφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο γλψκεο θαη ηεο ελ γέλεη ζπκβνιήο ησλ ζπκκεηερφλησλ κε ζεβαζκφ, 

παξάγνληαο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ (Πνππνχδα, 2013), 
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άιια θαη νη πεξηπηψζεηο φπνπ ππήξρε ελδηαθέξνλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο πξνο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ππνζηήξημε, δηάζεζε γηα βνήζεηα, θαηαλφεζε αιιά θαη επηθνηλσλία, ην θιίκα 

θαη νη ζρέζεηο πνπ αλαπηχρζεθαλ ήηαλ ζεηηθέο θαη παξάιιεια νη παξάκεηξνη απηνί ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απνηηκήζεθαλ ζεηηθά.         

 Ωζηφζν φζνλ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά νξηζκέλσλ δηδαζθφλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη 

πεξηπηψζεηο αδηαθνξίαο αιιά θαη έιιεηςεο ζεβαζκνχ θαη εθηίκεζεο πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

απνηέιεζαλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο αξλεηηθήο απνηίκεζεο. πλεπψο, δεδνκέλνπ φηη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο κε ηνπο 

δηδάζθνληεο ζεσξνχληαη αθφκε θαη ζεκαληηθφηεξεο απφ ηελ επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ησλ 

ηειεπηαίσλ (Tsinidou, Gerogiannis & Fitsilis, 2010), ε έιιεηςε ζεβαζκνχ ζηηο γλψκεο ησλ 

άιισλ, ηφζν απφ πιεπξάο δηδαζθφλησλ, φζν θαη απφ πιεπξάο ζπκθνηηεηψλ απνηεινχλ 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ (Ribeiro & 

Mizukami, 2005).           

 Δπίζεο, φζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ησλ δηδαζθφλησλ ζηα καζήκαηα θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, ε ειιηπήο θαζνδήγεζε ησλ δηδαζθφλησλ ζε νξηζκέλα καζήκαηα, ν ηξφπνο 

δηδαζθαιίαο ηνπ αλαγξαθφκελνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε 

δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο θνηηεηέο, ε δηάιεμε σο κφλνο ηξφπνο παξάδνζεο ηνπ 

καζήκαηνο, ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο, ε θαζπζηεξεκέλε αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ε έιιεηςε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ ηειεπηαίσλ ζηα καζήκαηα, 

απνηέιεζαλ παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ αξλεηηθή απνηίκεζε ηεο παξακέηξνπ 

απηήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ θνηηεηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

δηεμαγσγήο ησλ καζεκάησλ απνηειεί παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπο 

θαη ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, θαζψο κε ηελ  αλαδήηεζε ηεο λέαο γλψζεο, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ 

κεηέπεηηα εθαξκνγή ηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηβεβαηψλεηαη ε δηαπίζησζε φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο καζαίλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ελφο πξνβιήκαηνο 

ζηελ πξάμε θαη, κέζσ ηεο έξεπλαο, είλαη ζε ζέζε λα πξνηείλνπλ ηεθκεξησκέλεο ιχζεηο (Darling-

Hammond, 2006, Ribeiro & Mizukami, 2005). Γηα ην ιφγν απηφ, νη επθαηξίεο ελεξγεηηθήο 

κάζεζεο θαη ε παξνρή θηλήηξσλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο απνηεινχλ βαζηθφ παξάγνληα ηθαλνπνίεζεο απφ ηε 

ζπκκεηνρή ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Ingvarson, Meiers & Beavis, 2005) θαη 

παξάιιεια αλαδεηθλχνπλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθέο ειιείςεηο ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ΓΠΜ. 
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Παξάιιεια, ε ειιηπήο αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηα καζήκαηα, φπσο 

έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα, αθνξά αθφκα κηα ζεκαληηθή έιιεηςε ηνπ ΓΠΜ θαη ζρεηίδεηαη 

άκεζα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, θαζψο ε 

αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ απνηειεζκαηηθή 

απφθηεζε ησλ γλψζεσλ, θαζψο θαζηζηνχλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο πην ελδηαθέξνπζα θαη 

επίζεο βνεζνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ελεξγεηηθήο ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα καζήκαηα 

(Taole, 2012).            

 Δπίζεο, ν ξφινο ησλ δηδαζθφλησλ ζρεηίδεηαη άκεζα θαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε 

ηηο πξνζδνθίεο ησλ θνηηεηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε ηηο δπζθνιίεο πνπ θιήζεθαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζην θφξην εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κε έγθαηξε 

ελεκέξσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ηελ χιε θαη ηε δνκή ησλ καζεκάησλ, ε αζάθεηα ηνπ ηξφπνπ 

αμηνιφγεζεο θαη νη ειιείςεηο ζε θαζνδήγεζε, αλαηξνθνδφηεζε θαη ε κε παξνρή επαξθνχο 

ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ απφ ηνπο δηδάζθνληεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαίλεηαη πσο επεξέαζε 

αξλεηηθά ηελ πξνζπάζεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα αληαπεμέιζνπλ ζηα 

καζήκαηα, κε απνηέιεζκα λα απνηηκήζνπλ αξλεηηθά ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπο απφ απηφ πνπ 

πξνζδνθνχζαλ, ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο καζεκάησλ. Ο ξφινο ησλ δηδαζθφλησλ θαη πάιη 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, θαζψο ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία, ε ζπγθεθξηκέλε θαη 

βαζηζκέλε ζηε ζεσξία αλαηξνθνδφηεζε ησλ δηδαζθφλησλ (Darling-Hammond, 2006), αιιά θαη 

ην πνζνζηφ ζην νπνίν ππήξμε απηή ε αλαηξνθνδφηεζε (πιήξεο, αξθεηή ή ειιηπήο) (De Wet & 

Jacobs, 2013), απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Παξάιιεια, ε επάξθεηα ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ ησλ εθάζηνηε 

καζεκάησλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ ππνζηήξημε θαη 

κε ηελ επηηπρή απφθηεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ (De Wet & Jacobs, 2013).    

 ην ζεκείν απηφ, ηα απνηειέζκαηα θαη πάιη δείρλνπλ πσο νη πξνζδνθίεο ησλ θνηηεηψλ 

επεξέαζαλ ην βαζκφ ηεο ηθαλνπνίεζήο ηνπο απφ ην θφξην θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ θιήζεθαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ, θαζψο θαηά ηελ πξνζπάζεηα αληαπφθξηζεο, ε δπζθνιία ήηαλ κεγαιχηεξε απφ 

ηελ αλακελφκελε. Ωζηφζν, παξφιν πνπ ν θφξηνο εξγαζίαο θαη ε πίεζε πνπ θιήζεθαλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ νη ζπκκεηέρνληεο απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε 

απφ ηε ζπκκεηνρή ζε έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ (Ribeiro & Mizukami, 2005), ηα επξήκαηα 

δείρλνπλ πσο ν κεγάινο θφξηνο εξγαζίαο ελ ηέιεη ιεηηνχξγεζε απνηειεζκαηηθά πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε απφθηεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ θαη φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ φηη θαηά 
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θχξην ιφγν άμηδε ν θφπνο γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ επηηεχρζεθαλ.     

 Όζνλ αθνξά ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλαθνξηθά κε ηηο 

λέεο γλψζεηο πνπ απνθηήζεθαλ ζρεηηθά κε ηε ζεσξία, ηελ έξεπλα, ηελ πξάμε θαη ηνλ 

αλαζηνραζκφ, ε απνηίκεζε ησλ γλψζεσλ απηψλ ζρεηίδεηαη θαη πάιη άκεζα κε ηελ απνπζία 

ζπζηεκαηηθήο ζπζρέηηζεο ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε ζην πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ ηνπ 

ΓΠΜ. Γηα ην ιφγν απηφ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην ελδηαθέξνλ νξηζκέλσλ καζεκάησλ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ζεηηθφηεξα απνηηκήζεθε ε απφθηεζε ζεσξεηηθψλ θπξίσο γλψζεσλ, ηφζν γηα 

ηελ απφθηεζε ηεο βαζηθήο νξνινγίαο θαη γλψζεο ηεο έξεπλαο γεληθφηεξα αιιά θαη ηεο έξεπλαο 

δξάζεο ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ηεθκεξίσζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ κε δεδνκέλα θαη 

πξάμεηο. Ο εκπινπηηζκφο ηεο ζεσξεηηθήο γλψζεο θαη ηεο εξεπλεηηθήο ηθαλφηεηαο κέζα απφ ηε 

ρξήζε εξγαιείσλ απνηειεί επίζεο έλαλ ζεκαληηθφ παξάγνληα ζεηηθήο απνηίκεζεο ηεο λέαο 

κάζεζεο ελφο πξνγξάκκαηνο, θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο λα 

αλαγλσξίζνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο δηδαζθαιίαο θαη ησλ πξαθηηθψλ ηνπο ζηνπο καζεηέο θαη 

παξάιιεια ηνπο εηζάγεη ζε λέεο κεζφδνπο δηεξεχλεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο δηδαζθαιίαο, φπσο 

ηελ έξεπλα-δξάζε (Impedovo & Malik, 2016). Δπίζεο, παξάγνληα ηθαλνπνίεζεο θαη επηηπρνχο 

κάζεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ απνηειεί ε ηθαλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ λα παξνπζηάδνπλ 

εξεπλεηηθέο απνδείμεηο θαη λα εηζάγνπλ αιιαγέο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πξαθηηθή (Drennan & 

Jonathan, 2015), απνηέιεζκα ην νπνίν απνηηκήζεθε ζεηηθά, φζνλ αθνξά ηελ χπαξμε 

ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηα απηή.      

 Ωζηφζν, κηθξφηεξνο είλαη ν βαζκφο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ γλψζεσλ 

ζηελ πξάμε, θαζψο ε ηθαλνπνίεζε απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεδίνπ ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο θαη 

απφ ηελ εηνηκφηεηα αλάιεςεο εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θπκαίλεηαη ζε κέηξηα επίπεδα. πλεπψο, 

παξφιν πνπ ε ζεηηθή επίδξαζε ησλ καζεκάησλ ζηελ εμέιημε ηεο παηδαγσγηθήο ζθέςεο θαη 

δξάζεο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ηθαλνπνίεζεο, θαζψο νη βαζηζκέλεο ζηε ζεσξία 

εμεγήζεηο, νη πηπρέο ηεο ζεσξίαο ηεο παηδαγσγηθήο θαη ε αλάγλσζε ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ απφ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηπρία 

απφθηεζεο γλψζεσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ απνθηάηαη επίζεο θαη κηα πην «επαγγεικαηηθή» ζθέςε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Darling-Hammond, 2006), ζεκαληηθφ παξάγνληα απνηειεί θαη ε εθαξκνγή 

ησλ ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ ζηελ πξάμε, αλαδεηθλχνληαο θαη πάιη ηελ έιιεηςε ζπζρέηηζεο 

νξηζκέλσλ καζεκάησλ ηνπ ΓΠΜ κε ην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο.    

 Αλαιφγσο, πέξα απφ ηελ ζχλδεζε ησλ καζεκάησλ κε ηελ πξάμε, νη πεξηπηψζεηο φπνπ 
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θαη πάιη ζεσξήζεθε πσο ην γλσζηηθφ αληηθείκελν νξηζκέλσλ καζεκάησλ δελ ζρεηηδφηαλ άκεζα 

ή ζρεηηδφηαλ ζε κηθξφ βαζκφ κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΓΠΜ θαη ην γλσζηηθφ ηνπ αληηθείκελν, 

απνηέιεζε παξάγνληα κέηξηαο ηθαλνπνίεζεο απφ ηελ απφθηεζε ησλ γλψζεσλ απηψλ. πλεπψο, 

καζήκαηα πνπ πξνζέθεξαλ ειιηπείο γλψζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθήο 

έξεπλαο αιιά θαη ειιηπείο γλψζεηο ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο, δηαρείξηζεο θαη 

αμηνιφγεζεο θαηλνηνκηψλ, ζε ζρέζε κε απηφ πνπ πξνζδνθνχζαλ νη ζπκκεηέρνληεο, απνηέιεζαλ 

ιφγνπο φπνπ ε επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε θαη επηκφξθσζε ηνπο ζεσξήζεθε ειιηπήο θαη ελ ηέιεη 

νη ζπκκεηέρνληεο δήισζαλ κέηξηα ηθαλνπνηεκέλνη.        

 Παξάιιεια, πέξα απφ ηελ ζχλδεζε ησλ καζεκάησλ κε ηελ πξάμε θαη κε ην αληηθείκελν 

ηνπ ΓΠΜ, παξφιν πνπ αλαγλσξίζηεθε ε αμία ησλ καζεκάησλ κεζνδνινγίαο έξεπλαο θαη ησλ 

ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ πνπ απηά πξνζέθεξαλ ζρεηηθά  κε ηελ θαηάθηεζε ηεο βαζηθήο νξνινγίαο 

θαη γλψζεο ηεο έξεπλαο, αιιά θαη ζρεηηθά κε ηε γλψζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ ζπιινγήο θαη 

αλάιπζεο ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ, νξηζκέλνη ζπκκεηέρνληεο ζεψξεζαλ πσο νη γλψζεηο θαη 

νη δεμηφηεηέο ηνπο γηα ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, αθφκε γηα ζπλέρεηα ζε 

δηδαθηνξηθφ επίπεδν ζπνπδψλ, δελ είλαη επαξθείο. Ζ απφθηεζε ηθαλνηήησλ αλαζηνραζκνχ ζηελ 

πξάμε αμηνινγείηαη ζεηηθά απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο εθηφο απφ ηελ παξνρή ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαιείσλ αλαζηνραζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ πξάμε, επεηδή δε δφζεθε έκθαζε ζε αξθεηά 

καζήκαηα ζηε ζπζηεκαηηθή πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπ αλαζηνραζκνχ ζην ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ πιαίζην.           

 πλερίδνληαο ηε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν απφθηεζεο ησλ λέσλ γλψζεσλ, πέξα 

απφ ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε ζπκβνιή ησλ εξγαζηψλ ζηελ επηδησθφκελε κάζεζε θαη ηνλ 

αληηθαηνπηξηζκφ ησλ ηειηθψλ εξγαζηψλ ζην αληηθείκελν θαη ζηνπο ζηφρνπο ησλ καζεκάησλ, 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ζεηηθήο απνηίκεζεο ηεο παξακέηξνπ απηήο ηνπ ΓΠΜ απνηέιεζε θαη ε 

ζπλεξγαζία πνπ ππήξμε κε ηνπο ζπκθνηηεηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε απφθηεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε 

ηηο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο ζε νκάδεο θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ. Γεδνκέλνπ φηη ε 

ζπλεξγαζία ησλ ζπκκεηερφλησλ εληζρχζεθε ζε φια ηα καζήκαηα, ε αληαιιαγή ηδεψλ θαη 

εκπεηξηψλ (Ingvarson et al., 2005 & Penuel et al., 2007) αιιά θαη ε ζπκβνιή ησλ νκαδηθψλ 

εξγαζηψλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ εθάζηνηε ζεκάησλ πνπ παξαδηδφηαλ ζηα καζήκαηα (Πνππνχδα, 

2013) απνηεινχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηθαλνπνίεζεο. Παξάιιεια, ε ηθαλνπνίεζε απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ζρεηίδνληαη άκεζα θαη κε ηελ απφθηεζε πην εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ 
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αλαθνξηθά κε ην κέξνο ηεο πξάμεο, θαζψο κέζα απφ ηελ απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ ηθαλνηήησλ 

επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, φπσο έδεημαλ ηα απνηειέζκαηα, επηηπγράλεηαη ε επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε ησλ ζπκκεηερφλησλ (Ribeiro & Mizukami, 2005). Δπίζεο, ζρεηίδνληαη θαη κε ηελ 

απφθηεζε γλψζεσλ αλαθνξηθά κε ηνλ αλαζηνραζκφ, θαζψο κέζα απφ ηελ αληαιιαγή ηδεψλ θαη 

θαιψλ πξαθηηθψλ, κε ην λα καζαίλεη ν έλαο απφ ηνλ άιιν θαη κε ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ 

δεηεκάησλ, ε φιε δηαδηθαζία ηνπ αλαζηνραζκνχ απνηειεί κηα πεγή έκπλεπζεο (Visser et al., 

2013).             

 Ωζηφζν, παξά ηηο αξρηθέο δπζθνιίεο θαηά ηε ζπλεξγαζία πνπ θιήζεθαλ λα 

αληηκεησπίζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο, δπζθνιίεο πνπ ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία ζεσξνχληαη 

αλακελφκελεο, αξλεηηθφ παξάγνληα απνηέιεζε ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ν ρξφλνο πνπ 

απαηηνχληαλ γηα ηηο νκαδηθέο ζπλεξγαζίεο ιφγσ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ελφο 

πξνγξάκκαηνο θαη ιφγσ ηεο δπζθνιίαο εχξεζεο ρξφλνπ γηα ηηο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο (Penuel 

et al., 2007). Ζ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ απηψλ θαη ε ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο νδήγεζε ζηε 

ζεηηθή απνηίκεζε ηεο ζπκκεηνρήο ζην ΓΠΜ, θαζψο κεξηθά απφ ηα πην ζεκαληηθά θεθηεκέλα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε γλσξηκία κε λένπο αλζξψπνπο, ε δεκηνπξγία ζεηηθψλ ζρέζεσλ, ε 

πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ε απφθηεζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ.    

 Άξα, κέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ελ ζπλερεία ηεο απφθηεζεο θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο 

ζπκθνηηεηέο θαη ηελ δεκηνπξγία θαινχ θιίκαηνο, εληζρχζεθε θαη ε αληαπφθξηζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηα καζήκαηα αιιά θαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε απφθηεζε ησλ λέσλ γλψζεσλ, 

θαζψο ζε πεξηπηψζεηο κεγάιεο πίεζεο, ε ππνζηήξημε ηφζν ζηα πιαίζηα ησλ καζεκάησλ θαη ησλ 

εξγαζηψλ, φζν θαη ε ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή ππνζηήξημε δηαδξακάηηζαλ ζπνπδαίν 

ξφιν θαη βνήζεζαλ ζηελ επηηπρή αληαπφθξηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο απαηηήζεηο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο (Visser et al., 2013). Δπίζεο ε χπαξμε ηνπ αηζζήκαηνο απνδνρήο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ καζεκάησλ απφ ηνπο ζπκθνηηεηέο, έρεη δηαπηζησζεί θαη ζηε βηβιηνγξαθία σο 

παξάγνληαο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ελφο πξνγξάκκαηνο (De Wet & Jacobs, 2013). 

 πγθεθαιαηψλνληαο, κεηά ηε ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζηελ πξνζπάζεηα 

απάληεζεο ησλ ππφινηπσλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ, ε ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηά 

θχξην ιφγν απφ ην πξφγξακκα ζπνπδψλ, απφ ηα καζήκαηα, απφ ην πεξηερφκελν αιιά θαη απφ ην 

είδνο ηνπο, θαζψο θαη απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο κάζεζεο δηαθνξνπνηείηαη κεηαμχ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην πξφγξακκα, αθνχ δελ ηαπηίδνληαη φινη κε κία ζεηηθή ή κέηξηα εθηίκεζή 

ηνπο, ελψ ζηηο ππφινηπεο παξακέηξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο θπκαίλεηαη ζε ζεηηθά επίπεδα.  
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 Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ην δεχηεξν εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηνλ ηξφπν 

απνηίκεζεο ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ απέθηεζαλ νη ζπκκεηέρνληεο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, νη γλψζεηο πνπ απνηηκήζεθαλ ζεηηθφηεξα αθνξνχλ ζηηο γεληθφηεξεο 

θαη πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθέο γλψζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή κάζεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, παξά ζηηο πην εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο, ζηηο νπνίεο ζηφρεπε ην ΓΠΜ. Έηζη, ε 

απφθηεζε γεληθφηεξσλ γλψζεσλ γηα ηελ ζεσξία, ηελ πξάμε, ηελ έξεπλα θαη ηνλ αλαζηνραζκφ, 

ηφζν ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, φζν θαη κε ηελ ζπδήηεζή ηνπο πνπ πξνεγήζεθε, ζρεηίδεηαη 

κε αξθεηνχο παξάγνληεο θαη ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηα νπνία ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ αιιά θαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθή απφθηεζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ απφ απηά γλψζεσλ.     

 Παξάιιεια, φζνλ αθνξά ην ηξίην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηνλ ηξφπν λνεκαηνδφηεζεο 

ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξέαζαλ ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηηο γλψζεηο πνπ 

απέθηεζαλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα, παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ κέηξηα 

ηθαλνπνίεζε απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ αμηνινγήζεθαλ, απνηειεί ηφζν ην πεξηερφκελν ησλ 

καζεκάησλ θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ ΓΠΜ, φζν θαη ε απνπζία 

άκεζεο ζχλδεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ καζεκάησλ κε ην πεδίν ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. 

Δπίζεο, ν φγθνο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο θαίλεηαη πσο δηαδξακαηίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηε 

δεκηνπξγία ζπλαηζζεκάησλ άγρνπο θαη πίεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, παξφιν πνπ 

ελ ηέιεη απνηηκήζεθε ζεηηθά σο βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απφθηεζε ησλ 

γλψζεσλ.            

 Ο ξφινο ησλ δηδαζθφλησλ εκθαλίδεηαη σο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ χπαξμε ή φρη 

ηθαλνπνίεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο απφθηεζεο γλψζεσλ, θαζψο, φπσο ηνλίζηεθε σο ηψξα, 

εκθαλίδεηαη ζε αξθεηέο παξακέηξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αμηνινγήζεθαλ θαη επεξεάδεη 

ζεκαληηθά ηελ απνηίκεζε ησλ εθάζηνηε παξακέηξσλ, ηφζν ζεηηθά, φζν θαη αξλεηηθά. 

Παξάιιεια, κεγάιε ζεκαζία παξνπζηάδεη ην ζπκπέξαζκα πσο κεγάιν πνζνζηφ ηθαλνπνίεζεο 

πξνήιζε απφ ηηο πεξηπηψζεηο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ζπκθνηηεηψλ. Γεδνκέλνπ φηη ν αξηζκφο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ ζρεηηθά κηθξφο (17 ζπκκεηέρνληεο), ε αλάπηπμε ζεηηθψλ ζρέζεσλ, ην 

θιίκα θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπο απνηέιεζαλ παξάγνληεο ζεηηθήο απνηίκεζεο ησλ 

παξακέηξσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, φπνπ ε ζπλεξγαζία είρε βαζηθή ζέζε.    

 Καηαιήγνληαο κε ην ηέηαξην εξεπλεηηθφ εξψηεκα θαη ηηο πξνηάζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ην ΓΠΜ, απηέο επηβεβαηψλνπλ ηα παξαπάλσ επξήκαηα θαη ηα 
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ζεκεία ηνπ ΓΠΜ πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο, θαζψο αλαθέξνληαη ζε νξηζκέλα καζήκαηα, ζην 

πεξηερφκελν θαη ζηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηνπο (αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δηεμαγσγήο ελφο καζήκαηνο 

κεζνδνινγίαο έξεπλαο, πεξηζζφηεξα πξαθηηθά καζήκαηα γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζρεηηθνχ κε 

ηελ εηζαγσγή ησλ θαηλνηνκηψλ θαη πην ζηνρεπκέλν πξνο ηνπο ζθνπνχο ηνπ ΓΠΜ πεξηερφκελν 

νξηζκέλσλ καζεκάησλ, θαζψο θαη ζχκπηπμε νξηζκέλσλ καζεκάησλ πνπ ζεσξήζεθαλ θνηλνχ 

άμνλα θαη πεξηερνκέλνπ). Παξάιιεια, νη πξνηάζεηο αθνξνχλ ηνλ θφξην εξγαζίαο θαη ηελ 

αλάγθε κείσζήο ηνπ (ιηγφηεξνο θφξηνο ζε νξηζκέλα καζήκαηα, απνπζία γξαπηψλ εμεηάζεσλ, 

απφ θνηλνχ δηακνηξαζκφο θφξηνπ κε θνηηεηέο θαη δηδάζθνληεο).     

 Καηαιήγνληαο, νη πεξηζζφηεξεο πξνηάζεηο αλαθέξνληαη ζηνπο δηδάζθνληεο ηνπ ΓΠΜ 

θαη αθνξνχλ ζηελ αλάγθε κεγαιχηεξεο ππνζηήξημεο θαη θαζνδήγεζήο ηνπο, ζηελ έγθαηξε 

αλαηξνθνδφηεζή ηνπο αιιά θαη ζε ππνρξεσηηθή ηήξεζε ησλ σξψλ επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο θνηηεηέο. Παξάιιεια, παξφιν πνπ ε σο ηφηε εκπεηξία απφ ηελ εθπφλεζε 

ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηηκήζεθε ζεηηθά, ππήξμαλ πξνηάζεηο γηα ζηήξημε απφ ηνπο 

επφπηεο δηδάζθνληεο θαη δηδάζθνπζεο, γεληθφηεξε ελεκέξσζε ησλ θνηηεηψλ γηα ηε δηπισκαηηθή 

εξγαζία, θαζψο θαη πξνηάζεηο ζεκαηηθψλ αμφλσλ απφ ηνπο δηδάζθνληεο, ψζηε λα επηιεγεί ην 

ζέκα κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα ησλ θνηηεηψλ.       

 Όπσο αξρηθά αλαθέξζεθε ζην ζεσξεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ην θάζε έλα 

κνληέιν αμηνιφγεζεο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, ηθαλνπνηεί ηηο εθάζηνηε αλάγθεο 

αμηνιφγεζεο θαη αλαγλσξίδεηαη πσο πην ζπγθεθξηκέλα, ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο είλαη ζπρλά αξθεηά πνιχπινθα ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθηίκεζε ησλ αλζξψπηλσλ 

αλαγθψλ, θαζψο νη αλάγθεο απηέο πνηθίιινπλ απφ ηφπν ζε ηφπν θαη επεξεάδνληαη απφ πνιηηηθά 

θαη θνηλσληθά πιαίζηα (Herman, Morris & Fitz-Gibbon, 1987). Γηα ην ιφγν απηφ, αιιά θαη 

εμαηηίαο ηνπ φηη ν αξηζκφο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζηνπο νπνίνπο βαζίζηεθαλ 

ηα επξήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, δελ επηηξέπεη ηελ γελίθεπζε ηνπο. Άιισζηε, ν 

ζθνπφο απηήο ηεο έξεπλαο ήηαλ ε δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε ηνπ ΓΠΜ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην πνπ ιεηηνχξγεζε.          

 Έλα ζεκείν πνπ αμίδεη λα ζπδεηεζεί είλαη ην γεγνλφο φηη ν εξεπλεηήο ζπκκεηείρε 

ηαπηφρξνλα σο πιεξνθνξεηήο ζηελ έξεπλα θαη εθ ησλ πξαγκάησλ είρε γλψζε ηνπ πιαηζίνπ 

αιιά θαη ησλ εκπεηξηψλ ζπκκεηνρήο ζην ΓΠΜ, ηφζν κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ εκπεηξία, 

φζν θαη κέζα απφ ην κνίξαζκα ζπλαηζζεκάησλ θαη ησλ απφςεσλ κε ηνπο ζπκθνηηεηέο θαη ηηο 

ζπκθνηηήηξηέο ηνπ θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ γλψζε ηνπ πιαηζίνπ θαη ην 
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κνίξαζκα ησλ εκπεηξηψλ κπνξεί απφ ηε κηα λα ζεσξεζεί ζπκπιεξσκαηηθή θαη ρξήζηκε γλψζε 

γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη, απφ ηελ άιιε, σο θίιηξν εξκελείαο 

ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Ζ ρξήζε γξαπηνχ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ε 

απνηχπσζε ηεο ζπρλφηεηαο επηινγήο ηνπ βαζκνχ ηθαλνπνίεζεο ζε δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε χπαξμε πνιιψλ θαη ιεπηνκεξψλ δειψζεσλ γηα θάζε παξάκεηξν ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ αιιά θαη ε πξνζεθηηθή αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ κε βάζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία εμαζθάιηζαλ θαηά ην δπλαηφλ ηελ επηζηεκνληθή εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ.             

 Δλ θαηαθιείδη, παξφιε ηελ αδπλακία γελίθεπζεο, ε παξνχζα έξεπλα απνηειεί κηα 

ζεκαληηθή βάζε γηα ηελ δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ παξακέηξσλ ιεηηνπξγίαο ελφο 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ, φπσο ην πεξηερφκελν, ηνλ ηξφπν δηδαζθαιίαο θαη ηε ζχλδεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεκάησλ ηνπ κε ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο επηδηψμεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο 

επίζεο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ δηδαζθφλησλ θαη 

ζπκκεηερφλησλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκκεηνρή ησλ ηειεπηαίσλ ζην πξφγξακκα, 

παξακέηξνπο πνπ ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα κειέηε ζρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ ηελ εκπεηξία ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. Μηα άιιε έξεπλα ζα 

κπνξνχζε λα δηεξεπλήζεη ζπγθξηηηθά ηηο πξνζδνθίεο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο γλψζεηο ησλ 

εηζεξρφκελσλ θνηηεηψλ θαη θνηηεηξηψλ ζην πξφγξακκα θαη ζην ηέινο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

εμεηάζεη πην ζπζηεκαηηθά ηα απνηειέζκαηα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πξφγξακκα. Ζ παξνχζα 

έξεπλα κπνξεί φκσο λα αμηνπνηεζεί άκεζα, απνηειψληαο κηα βάζε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ λενζχζηαηνπ Γηαηκεκαηηθνχ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ 

πνπδψλ. 
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Παξάξηεκα 

 

Πίλαθαο 15 :  πλνπηηθή παξνπζίαζε απνηει εζκάησλ αλά ζεκαηηθφ άμνλα  

 

ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΘΔΣΗΚΉ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΜΔΣΡΗΑ ΑΠΟΣΗΜΖΖ 

1.1 Λφγνη επηινγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο  ρέζε πξνγξάκκαηνο κε 

πξνεγνχκελεο ζπνπδέο 

 Γσξεάλ παξνρή πξνγξάκκαηνο  

 Δλδηαθέξνλ αληηθείκελν 

πξνγξάκκαηνο  

 ρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε 

 Γηεπθφιπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  

έξγνπ 

 Βνήζεηα πξνγξάκκαηνο ζηελ 

επαγγεικαηηθή ηεο απνθαηάζηαζε 

 

1.2 Ηθαλνπνίεζε απφ ην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ θαη απφ ηα καζήκαηα 

 Δπίδξαζε ησλ καζεκάησλ ζηελ 

εμέιημε ηεο παηδαγσγηθήο ζθέςεο 

θαη δξάζεο 

 Αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ θαη 

αλαζηνραζηηθψλ δεμηνηήησλ 

 Δξεπλεηηθά καζήκαηα, καζήκαηα  

κεζνδνινγίαο έξεπλαο, έξεπλαο-

δξάζεο θαη εηζαγσγήο θαηλνηνκηψλ 

 Πξφγξακκα ζπνπδψλ  

 χλνιν ησλ καζεκάησλ   

 Πηζαλφηεηεο ρξήζεο λέσλ 

ζηξαηεγηθψλ θαη κεζφδσλ 

δηδαζθαιίαο  

 Μηθξή απφθηεζε απηνπεπνίζεζεο 

ιφγσ ηεο ζεσξεηηθήο επίγλσζεο 

θαη ησλ άιισλ δεμηνηήησλ 
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 Δλδηαθέξνληεο ηξφπνη δηεμαγσγήο 

καζεκάησλ  

 Δλδηαθέξνλ γλσζηηθφ  αληηθείκελν 

καζεκάησλ  

 Βνήζεηα, επεμεγήζεηο θαη θίλεηξα 

δηδαζθφλησλ 

1.3 Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ επάξθεηα ησλ 

δηδαζθφλησλ 

 

 Τςειή επηζηεκνληθή θαηάξηηζε 

ησλ δηδαζθφλησλ 

 Ζ γλψκε θαη ε ελ γέλεη ζπκβνιή 

ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αληηκεησπίζηεθε κε ζεβαζκφ απφ 

ηελ πιεηνςεθία ησλ δηδαζθφλησλ 

 Αδηαθνξία, έιιεηςε ζεβαζκνχ θαη  

απαμησηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

δηδαζθφλησλ,  έιιεηςε εθηίκεζεο 

πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 

εηξσληθφο ηφλνο, ππεξνπηηθή 

ζπκπεξηθνξά θαη απφκαθξε ζηάζε 

 

1.4 Ηθαλνπνίεζε απφ ην θιίκα-ζρέζεηο 

 

 Δλδηαθέξνλ ησλ δηδαζθφλησλ πξνο 

ηνπο  ζπκκεηέρνληεο  

 Τπνζηήξημε, ηφζν ζηα καζήκαηα, 

φζν θαη ε γεληθφηεξε θαη κεηέπεηηα 

ππνζηήξημε ηνπο 

 Γηάζεζε γηα βνήζεηα, θαηαλφεζε 

αιιά θαη επηθνηλσλία, πέξα απφ ηα 

πιαίζηα ησλ καζεκάησλ 

 

1.5 Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ππνδνκή  Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ππνδνκή   Διιηπήο πξφζβαζε ζηε 
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  Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ 

γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε 

βηβιηνγξαθία 

1.6 Ηθαλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηεο 

πξνζδνθίεο 

 

 Πξφγξακκα αληάμην ησλ 

πξνζδνθηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ 

 Απνηειεζκαηηθφο θφξηνο εξγαζίαο 

γηα ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ 

 Μεγαιχηεξε απφ ηελ αλακελφκελε 

γεληθφηεξε δπζθνιία, φζν θαη ε 

πίεζε ζηελ πξνζπάζεηα 

αληαπφθξηζεο  

 Μεγάινο θφξηνο εξγαζίαο 

 Διιηπήο θαζνδήγεζε ησλ 

δηδαζθφλησλ  

 Γπζθνιία ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

ζπκθνηηεηέο  

 Μεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 

πξνεγνχκελε εκπεηξία θνίηεζεο 

ζην Παλεπηζηήκην  

 Έιιεηςε ρξφλνπ 

 

2.1 Απνηίκεζε ηεο κάζεζεο ζε ζρέζε κε 

ηελ ζεσξία 

 

 Γηεξεχλεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα 

ηελ πξφηαζε ηεθκεξησκέλσλ 

ιχζεσλ ζην εθπαηδεπηηθφ έξγν 

αιιά  

 Απφθηεζε επαγγεικαηηθψλ 

γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ  

 Μηθξή θαηαλφεζε ηνπ πεδίνπ ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο  

 Διιείςεηο ζρεηηθά κε δηαδηθαζίεο 

εηζαγσγήο, δηαρείξηζεο θαη 

αμηνιφγεζεο θαηλνηνκηψλ 
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2.2 Απνηίκεζε ηεο κάζεζεο ζε ζρέζε κε 

ηελ έξεπλα 

 

 Καηάθηεζε ηεο βαζηθήο νξνινγίαο 

θαη γλψζεο ηεο έξεπλαο  

 Γλψζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ 

ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ 

 Απφθηεζε γλψζεσλ γηα ην 

γεληθφηεξν πιαίζην ηεο έξεπλαο 

δξάζεο  

 Απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

έξγνπ κε δεδνκέλα θαη πξάμεηο, 

 απφθηεζε ηθαλνηήησλ δηεξεχλεζεο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ 

 Διιηπείο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο 

γηα ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζεο 

εθπαηδεπηηθή έξεπλα, αθφκε γηα 

ζπλέρεηα ζε δηδαθηνξηθφ επίπεδν 

ζπνπδψλ 

2.3 Απνηίκεζε ηεο κάζεζεο ζε ζρέζε κε 

ηελ πξάμε 

 

 Απφθηεζε πεξηζζφηεξσλ 

ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο 

 Δπαγγεικαηηθή ηνπο ππνζηήξημε 

θαη επηκφξθσζε 

 Απφθηεζε κεγαιχηεξεο 

εηνηκφηεηαο γηα ηελ αλάιεςε 

εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ 

2.4 Απνηίκεζε ηεο κάζεζεο ζε ζρέζε κε 

ηνλ αλαζηνραζκφ 

 

 Αλάπηπμε αλαζηνραζηηθψλ 

δεμηνηήησλ 

 Αλαζηνραζκφο ζην πεδίν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο 

3.1 Πεξηερφκελν θαη είδνο καζεκάησλ  Δπάξθεηα αξηζκνχ καζεκάησλ  Δλ κέξεη ιαλζαζκέλε  εζηίαζε ηνπ 
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 σζηή επηινγή ππνρξεσηηθψλ 

καζεκάησλ 

 Αληαπφθξηζε πεξηερνκέλνπ 

καζεκάησλ ηεο ζηφρνπο ηνπο 

 Δπθαηξία εκβάζπλζεο ζην 

πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ 

 Αληαπφθξηζε εξγαζηψλ ζην 

πεξηερφκελν ησλ καζεκάησλ 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ  

 Δλ κέξεη ειιηπήο ζπκβνιή ηνπ 

είδνπο ησλ καζεκάησλ ζηνπο 

ζθνπνχο ηνπ ΓΠΜ 

Διιηπήο αληαπφθξηζε καζεκάησλ 

ζηα ελδηαθέξνληα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  

 Γελ εληζρχζεθε κηα θξηηηθή 

πξνζέγγηζε ζε φια ηα καζήκαηα  

 Οξηζκέλα καζήκαηα ζεσξήζεθαλ 

θνηλνχ άμνλα θαη πεξηερνκέλνπ, 

επηθαλεηαθά θαη φρη ηφζν 

νπζηαζηηθά πξνο ηελ εθκάζεζε 

θαηλνηνκηψλ 

 Απνπζία ηεο εθαξκνγήο ζηελ 

πξάμε  

 Σξφπνο δηδαζθαιίαο ηνπ 

αλαγξαθφκελνπ πεξηερνκέλνπ απφ 

ηνπο δηδάζθνληεο 

 Με μεθάζαξνο ηξφπνο ζχλδεζεο 

ησλ καζεκάησλ κε ηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 
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 Γηαδηθαζία επηινγήο ησλ 

επηιεγφκελσλ καζεκάησλ 

 

3.2 Ηθαλνπνίεζε απφ ηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο  

 

 Δπθαηξία αληαιιαγήο ηδεψλ θαη 

εκπεηξηψλ 

 Δπθαηξία ζπλεξγαζίαο κε 

ζπκθνηηεηέο ζε νκάδεο 

 πκβνιή παξνπζηάζεσλ  νκαδηθψλ 

εξγαζηψλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

εθάζηνηε ζεκάησλ πνπ 

παξαδίδνληαλ  ζηα καζήκαηα ηνπ 

ΓΠΜ 

 πκβνιή ηξφπνπ εμέηαζεο ζηα 

καζήκαηα ζηελ επηδησθφκελε 

κάζεζε 

 πκβνιή εξγαζηψλ ζηελ 

θαηαλφεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ 

καζεκάησλ 

 Βνήζεηα νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ 

ζηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ 

καζεκάησλ 

 Αληηθαηνπηξηζκφο ηειηθψλ 

 Δπθαηξία κειέηεο δηαθνξεηηθψλ 

ζεσξεηηθψλ πιαηζίσλ 

 Δπθαηξία δηεμαγσγήο εξεπλψλ 

 Παξνρή θηλήηξσλ απφ δηδάζθνληεο 

γηα κειέηε θαη έξεπλα ζηα 

καζήκαηά 

 Αχμεζε γλψζεσλ κέζα απφ 

δηαδηθαζίεο ελεξγεηηθήο κάζεζεο 

θαη αλαζηνραζκνχ πάλσ ζηελ 

πξάμε 

 Αμηνπνίεζε ζχγρξνλσλ δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζηα καζήκαηα 

 Γηεμαγσγή ησλ καζεκάησλ απφ 

ηνπο θνηηεηέο  

 Γηάιεμε σο ηξφπνο παξάδνζεο ηνπ 

καζήκαηνο  

 Έιιεηςε ηεο ελεξγήο ζπκκεηνρήο 

θνηηεηψλ ζηα καζήκαηα  

 πλερήο ζεσξεηηθή εζηίαζε  



124 
 

εξγαζηψλ σο ηξφπνο εμέηαζεο ζην 

αληηθείκελν θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

καζήκαηνο 

 Γίθαηε αμηνιφγεζή ζηα καζήκαηα 

ηνπ ΓΠΜ 

 Απνπζία δηαιφγνπ  

 Με έγθπξε ελεκέξσζε ησλ γηα ηελ 

χιε θαη ηε δνκή ησλ καζεκάησλ  

 Αζάθεηα ηνπ ηξφπνπ αμηνιφγεζεο  

 

3.3 Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο 

κάζεζεο  

 

 Δπάξθεηα ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ 

ησλ καζεκάησλ 

 Τπνζηήξημε απφ ηνπο ζπκθνηηεηέο 

ζηα καζήκαηα αιιά θαη  

ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε 

 Καιέο ζρέζεηο κε ζπκθνηηεηέο  

 Καιφ θιίκα  . 

 Διιηπήο ππνζηήξημε, θαζνδήγεζε 

θαη αλαηξνθνδφηεζε δηδαζθφλησλ 

 Καζπζηεξεκέλε αληαπφθξηζε ζηα 

εξσηήκαηα θαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ  

 Έιιεηςε επηθνηλσλίαο  

 εβαζκφο δηδαζθφλησλ πξνο ηνπο 

θνηηεηέο 

 Καηαλφεζε ησλ δπζθνιηψλ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ 

 Διιηπήο αλαγλψξηζεο ηνπ θφπνπ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ 

3.4 Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ αηνκηθή 

πξνεηνηκαζία σο δηαδηθαζία κάζεζεο 

 

 Δπάξθεηα πξνεηνηκαζίαο 

αληαπφθξηζεο ζηα εθάζηνηε 

καζήκαηα 

 Υξήζε άιισλ πεγψλ γηα 

αληαπφθξηζε (γηα αλάγλσζε ή 

 Γπζθνιία πξνεηνηκαζίαο 

εηζαγσγήο ζην ΓΠΜ 

 Μεγάινο θφξηνο εξγαζίαο 

 Διιηπήο παξνρή πιηθνχ θαη 

ππνζηήξημεο απφ δηδάζθνληεο 
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ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε), πέξαλ ησλ 

πξνηεηλφκελσλ απφ απηέο ησλ 

καζεκάησλ 

 Πξνζπάζεηα ζπκκεηερφλησλ γηα 

κέγηζηε απφδνζε 
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Δξεπλεηηθά εξγαιεία 

1
ν
 εξγαιείν: Δξσηεκαηνιφγην αμηνιφγεζεο θαη απνηίκεζεο ηεο εκπεηξίαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζην ΓΠΜ 

 

ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟΤ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΔΩΝ 

Το ερωτθματολόγιο αυτό καταςκευάςτθκε ςτα πλαίςια τθσ διπλωματικισ μου εργαςίασ και ζχει ωσ ςκοπό  τθν αξιολόγθςθ του 

Δ.Π.Μ.Σ. «Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ: Επαγγελματικι Μάκθςθ και καινοτομίεσ ςτθν Εκπαίδευςθ».  Σασ παρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε το με 

προςοχι.  Η ζρευνα είναι ανϊνυμθ. Σασ ευχαριςτϊ για το χρόνο ςασ. 

Παναγιϊτθσ Τάκοσ 

1Ο ΑΞΟΝΑ: ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

1.α) Γιατί επιλζξατε το ςυγκεκριμζνο ΔΠΜΣ; 

1.α.1) Γιατί ιταν ςχετικό με τισ προθγοφμενεσ ςπουδζσ 
ςασ; 
 

Διαφωνϊ Συμφωνϊ εν μζρει Συμφωνϊ απολφτωσ 

1 2 3 
 

1.α.2) Γιατί μελζτθςα το πρόγραμμα ςπουδϊν του 
ΔΠΜΣ; 

Διαφωνϊ Συμφωνϊ εν μζρει Συμφωνϊ απολφτωσ 

1 2 3 
 

 
1.α.3) Γιατί παρζχεται δωρεάν; 

 
Διαφωνϊ Συμφωνϊ εν μζρει Συμφωνϊ απολφτωσ 

1 2 3 
 

 
1.α.4) Γιατί το αντικείμενο του ΔΠΜΣ είναι  
ενδιαφζρον; 

 
Διαφωνϊ Συμφωνϊ εν μζρει Συμφωνϊ απολφτωσ 

1 2 3 
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1.α.5) Γιατί κεϊρθςα ότι ςυνδζεται με τθν εκπαιδευτικι 
πράξθ; 
 

Διαφωνϊ Συμφωνϊ εν μζρει Συμφωνϊ απολφτωσ 

1 2 3 
 
 

 
1.α.6) Γιατί κεϊρθςα ότι κα με βοθκιςει ςτθν 
επαγγελματικι μου αποκατάςταςθ; 
 

 
Διαφωνϊ Συμφωνϊ εν μζρει Συμφωνϊ απολφτωσ 

1 2 3 
 

 
1.α.7) Γιατί κεϊρθςα ότι κα με διευκολφνει ςτο 
εκπαιδευτικό μου ζργο; 
 

 
Διαφωνϊ Συμφωνϊ εν μζρει Συμφωνϊ απολφτωσ 

1 2 3 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2Ο ΑΞΟΝΑ: ΒΑΘΜΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΗ  

2.α) Ικανοποίηςη από πρόγραμμα ςπουδών και από τα μαθήματα (τα μαθήματα είναι 9) 

 

2.α.1) Πόςο ικανοποιθμζνοι είςτε από το πρόγραμμα 
ςπουδϊν του ΔΠΜΣ; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
2.α.2) Ήςαςτε ικανοποιθμζνοι από τα μακιματα που 
παρακολουκιςατε ςτο ΔΠΜΣ; 
 

Κακόλου  

Από λίγα 
μακιματα 

(2-3)  

Για τα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Για 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Από τθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων 

(8-9) 

1 2 3 4 5 
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2.α.3) Συμμετείχατε ενεργά ςτα μακιματα; 
 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα 

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων 

(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
2.α.4) Θεωρείτε ότι τα μακιματα ανταποκρίκθκαν ςτα 
ενδιαφζροντά ςασ; 
 

 

 
 

Κακόλου  

Λίγα 
μακιματα 

(2-3) 

Τα 
μιςά μακιματ
α περίπου (4-

5) 

Τα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 

μακιματα (6-7) 

Η πλειοψθφία 
των 

μακθμάτων 
(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
2.α.5) Θεωρείτε ότι θ επίδραςθ των μακθμάτων ιταν 
ςθμαντικι για τθν εξζλιξθ τθσ παιδαγωγικισ ςασ ςκζψθσ 
και δράςθσ; 
 

 
 

Κ ακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ 

1 2 3 4 5 

 
 

 
2.α.6) Θεωρείτε ότι θ επίδραςθ των μακθμάτων ιταν 
ςθμαντικι για τθν ανάπτυξθ των ερευνθτικϊν και 
αναςτοχαςτικϊν ςασ δεξιοτιτων; 
 

 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ 

1 2 3 4 5 
 

 
 
2.α.7) Θεωρείτε ότι μετά τθν ολοκλιρωςθ του ΔΠΜΣ 
ζχετε περιςςότερεσ πικανότθτεσ να χρθςιμοποιιςετε 
νζεσ ςτρατθγικζσ και μεκόδουσ διδαςκαλίασ;  
 

 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ 

1 2 3 4 5 
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2.α.8) Θεωρείτε ότι αποκτιςατε μεγαλφτερθ 
αυτοπεποίκθςθ λόγω τθσ κεωρθτικισ επίγνωςθσ και των 
άλλων δεξιοτιτων που αποκτιςατε ςτο ΔΠΜΣ; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ 

1 2 3 4 5 
 

 

 

2. β) Ικανοποίηςη από την επάρκεια των  διδαςκόντων  

 
 
 
 
2.β.9) Θεωρείτε ότι θ επιςτθμονικι κατάρτιςθ των 
διδαςκόντων ιταν υψθλι; 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 

μακιματα (6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
2.β.10) Θεωρείτε ότι οι γνϊμεσ και θ εν γζνει ςυμβολι 
ςασ ςτα μακιματα αντιμετωπίςτθκαν με ςεβαςμό από 
τουσ διδάςκοντεσ; 
 

 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 

μακιματα (6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 

2.γ) Ικανοποίηςη από το κλίμα/ςχζςεισ 

 
 
 
2.γ.11) Θεωρείτε ότι αναπτφξατε κετικζσ ςχζςεισ με 
τουσ διδάςκοντεσ; 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 

μακιματα (6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των μακθμάτων  
(8-9) 

1 2 3 4 5 
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2.γ.12) Θεωρείτε ότι οι ςχζςεισ με τουσ διδάςκοντεσ 
αναπτφχκθκαν ςε μία φιλικι και οικεία ατμόςφαιρα; 

 

 
Κακόλου 

 
Σε λίγα 

μακιματα  
(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 

μακιματα (6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των μακθμάτων  
(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
2.γ.13) Θεωρείτε πωσ υπιρχε καλό κλίμα ςτισ ςχζςεισ 
μεταξφ των φοιτθτϊν ςτα μακιματα; 

 
 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 

μακιματα (6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των μακθμάτων  
(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 

2.δ) Ικανοποίηςη από την Υποδομή 

 
2.δ.14) Θεωρείτε ότι θ υλικοτεχνικι υποδομι 
(αίκουςεσ, εξοπλιςμόσ) βοικθςε ςτθν ανταπόκριςι 
ςασ ςτισ απαιτιςεισ του ΔΠΜΣ; 
 
 
 
2.δ.15) Θεωρείτε ότι θ πρόςβαςθ ςτθ βιβλιογραφία 
βοικθςε ςτθν ανταπόκριςι ςασ ςτισ απαιτιςεισ του 
ΔΠΜΣ; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 
 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 

2.ε) Ικανοποίηςη ςε ςχζςη με τισ προςδοκίεσ 

2.ε.16) Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα ιταν αντάξιο 
των προςδοκιϊν ςασ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ 

1 2 3 4 5 
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2.ε.17) Θεωρείτε ότι θ γραμματειακι υποςτιριξθ 
του ΔΠΜΣ ανταποκρίκθκε ςτισ ανάγκεσ και τισ 
απαιτιςεισ φοίτθςισ ςασ ςε αυτό; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 

 
 
2.ε.18) Πϊσ κα αξιολογοφςατε τθ δυςκολία του 
ΔΠΜΣ; 
 

Δεν ιταν 
δφςκολο 

Ήταν λιγότερο 
δφςκολο από 
ότι περίμενα 

Ήταν όςο 
δφςκολο 
περίμενα 

Ήταν 
μεγαλφτερθ 

από ότι 
περίμενα 

Ήταν πολφ 
μεγαλφτερθ 

από ότι 
περίμενα 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
2.ε.19) Πϊσ κα αξιολογοφςατε το φόρτο εργαςίασ 
των μακθμάτων; 
 

 
 
 

Σε κανζνα μάκθμα δεν ιταν μεγαλφτεροσ από ότι περίμενα 
 

1 

Σε λίγα μακιματα (2-3) ιταν μεγαλφτεροσ από ότι περίμενα 
 

2 

Σε αρκετά μακιματα (4-5) ιταν μεγαλφτεροσ από ότι περίμενα 3 

Στα περιςςότερα μακιματα (6-7) ιταν μεγαλφτεροσ από ότι 
περίμενα 

4 

Στθν πλειοψθφία των μακθμάτων (8-9) ιταν μεγαλφτεροσ από ότι 
περίμενα 

5 

 

 
2.ε.20) Πϊσ αξιολογείτε τθν πίεςθ για τθν 
ανταπόκριςι ςασ ςτισ υποχρεϊςεισ του ΔΠΜΣ; 
 

 
Κακόλου Λίγθ Αρκετά Μεγάλθ  Πολφ μεγάλθ 

1 2 3 4 5 
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3Ο ΑΞΟΝΑ: ΣΙ ΕΜΑΘΑ ΑΠΟ ΣΟ ΔΠΜ;  

 
3.1) Θεωρείτε ότι θ ςυμμετοχι ςασ ςτο  ΔΠΜΣ ςασ 
βοθκιςετε να γνωρίςετε νζεσ εκπαιδευτικζσ 
πρακτικζσ; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4  
 

 
3.2) Θεωρείτε ότι είςτε ςε κζςθ να εφαρμόςετε 
ςφγχρονεσ προςεγγίςεισ που διδαχτικατε ςτα 
μακιματα; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 

3.3) Θεωρείτε πωσ πλζον γνωρίηετε τισ ςχετικζσ με 
επιςτιμεσ τθσ αγωγισ  ερευνθτικζσ περιοχζσ που 
αξίηει να μελετθκοφν; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 
3.4) Θεωρείτε ότι ζχετε κατακτιςει τθ βαςικι 
ορολογία και γνϊςθ τθσ ζρευνασ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 
 
3.5) Θεωρείτε ότι πλζον γνωρίηετε διαφορετικοφσ 
τρόπουσ ςυλλογισ και ανάλυςθσ ερευνθτικϊν 
δεδομζνων 

 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 
 

 
2.ε.21) Θεωρείτε ότι θ προςπάκεια που κάνατε να 
ανταποκρικείτε ςτισ απαιτιςεισ του ΔΠΜΣ άξιηε τον 
κόπο; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 
 

2.ε.22) Θα ςυςτινατε ςε άλλουσ τθ ςυμμετοχι τουσ 
ςτο ΔΠΜΣ; 

Κ κόλου Λίγο Αρκετά Πολφ Πάρα πολφ 

1 2 3 4 5 
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3.6) Θεωρείτε ότι πλζον γνωρίηετε το 
επιςτθμολογικό, μεκοδολογικό και θκικό πλαίςιο 
τθσ ζρευνασ δράςθσ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 

 

 
3.7) Θεωρείτε ότι αποκτιςατε τθ δεξιότθτα 
διερεφνθςθσ τθσ βιβλιογραφίασ προκειμζνου να 
προτείνετε τεκμθριωμζνεσ προτάςεισ/λφςεισ ςτο 
εκπαιδευτικό ςασ ζργο; 
 

 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 
3.8) Θεωρείτε ότι τα μακιματα ςχετίηονταν με το 
πεδίο τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 
 

3.9) Θεωρείτε ότι τα μακιματα ενίςχυςαν μία 
κριτικι προςζγγιςθ του πεδίου τθσ εκπαιδευτικισ 
πράξθσ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 
 

3.10) Θεωρείτε ότι τα μακιματα που 
παρακολουκιςατε ςασ εφοδίαςαν με γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ που κα χρειαςτείτε ςτθν επαγγελματικι 
ςασ καριζρα; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 
3.11) Θεωρείτε ότι τα μακιματα ςασ εφοδίαςαν με 
νζουσ τρόπουσ ςχεδιαςμοφ και οργάνωςθσ τθσ 
διδαςκαλίασ; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 
 
 



134 
 

 
3.12) Θεωρείτε ότι είχατε τθ δυνατότθτα μζςα από 
τισ ζρευνεσ που κάνατε να αναςτοχαςτείτε για τον 
τρόπο οργάνωςθσ και ςχεδιαςμοφ τθσ 
εκπαιδευτικισ πράξθσ;   

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 
 

 
3.13) Θεωρείτε ότι αποκτιςατε τθν ικανότθτα 
τεκμθρίωςθσ του εκπαιδευτικοφ ζργου με δεδομζνα 
και αποδείξεισ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 
3.14) Θεωρείτε ότι ςτο ΔΠΜΣ ςασ δόκθκαν 
εργαλεία προκειμζνου να μπορείτε να αποτιμάτε τα 
αποτελζςματα του εκπαιδευτικοφ ςασ ζργου; 
 

 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 

3.15) Θεωρείτε ότι ςασ δόκθκε θ ευκαιρία να 
αναςτοχαςτείτε πάνω ςτισ αντιλιψεισ και πρακτικζσ 
ςασ ςε ςχζςθ με τθν εκπαιδευτικι πράξθ; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 
 

 
3.16) Θεωρείτε ότι ςασ δόκθκαν ςτα μακιματα 
εργαλεία και τρόποι αναςτοχαςμοφ πάνω ςτο 
εκπαιδευτικό ζργο; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 

3.17) Θεωρείτε ότι θ μελζτθ των κεωρθτικϊν 
πλαιςίων ενίςχυςε τθν ικανότθτα αναςτοχαςμοφ 
ςασ ςχετικά με τθν εκπαιδευτικι κεωρία και πράξθ; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
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3.18) Θεωρείτε ότι ςτα μαθήματα είχατε την 
ευκαιρία να επεξεργαςτείτε διαφορετικά ςενάρια 
και λφςεισ προκειμζνου να κατανοήςετε καλφτερα 
το πεδίο τησ εκπαιδευτικήσ πράξησ; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 

3.19)Θεωρείτε πωσ εμβακφνατε ςε ηθτιματα των 
επιςτθμϊν τθσ αγωγισ μζςα από τθ μελζτθ και τισ 
εργαςίεσ που κάνατε ςτα μακιματα του ΔΠΜΣ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 
3.20) Θεωρείτε πωσ ζχετε κατανοιςει τισ 
διαδικαςίεσ ειςαγωγισ και διαχείριςθσ καινοτομιϊν 
ςτθν εκπαίδευςθ; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε  πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 
3.21) Θεωρείτε πωσ πλζον γνωρίηετε τισ ςφγχρονεσ 
κεωρίεσ και ζρευνεσ που ςχετίηονται με τισ 
Επιςτιμεσ τθσ Αγωγισ;   

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2  4 5 
 
 

 
3.22) Θεωρείτε πωσ ζχετε επιμορφωκεί ι ζχετε 
υποςτθριχκεί επαγγελματικά από το ςυγκεκριμζνο 
πρόγραμμα μεταπτυχιακϊν ςπουδϊν; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 
3.23) Θεωρείτε ότι αποκτιςατε μεγαλφτερθ 
ετοιμότθτα για τθν ανάλθψθ εκπαιδευτικοφ ζργου; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 
 

3.24) Θεωρείτε πωσ ζχετε αποκτιςει ικανότθτεσ 
επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ με άλλουσ, 
περιςςότερεσ από αυτζσ που είχατε; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
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3.25) Θεωρείτε πϊσ αποκτιςατε τισ γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ για να ςχεδιάηετε και να υλοποιείτε μία 
εκπαιδευτικι ζρευνα; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 
 

3.26) Θεωρείτε πωσ ζχετε αποκτιςει γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ για να ςχεδιάςετε και να υλοποιιςετε 
εκπαιδευτικι ζρευνα, ϊςτε να προχωριςετε ςε 
διδακτορικό επίπεδο ςπουδϊν; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 

3.27) Θεωρείτε πϊσ αποκτιςατε τισ γνϊςεισ και τισ 
δεξιότθτεσ για να ςυςχετίηετε τισ επιςτθμονικζσ 
κεωρίεσ με τθν εκπαιδευτικι πράξθ; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 
 

 
3.28) Θεωρείτε πωσ ζχετε αποκτιςει γνϊςεισ και 
δεξιότθτεσ ειςαγωγισ, διαχείριςθσ και αξιολόγθςθσ 
καινοτομιϊν; 
 

Κ κόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

3.29) Θεωρείτε πωσ πλζον γνωρίηετε τισ ςφγχρονεσ 
τάςεισ ςτθν παιδαγωγικι, διδακτικι και ψυχολογικι 
κεωρία, ϊςτε να ειςάγετε καινοτομίεσ ςτθν τυπικι 
και μθ τυπικι εκπαίδευςθ; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 
3.30) Θεωρείτε πωσ μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε 
τισ ςφγχρονεσ κεωρίεσ και ζρευνεσ, ϊςτε να 
ερμθνεφςετε το πλαίςιο τθσ εκπαιδευτικισ πράξθσ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
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3.31) Θεωρείτε πωσ ζχετε αποκτιςει τισ 
απαραίτθτεσ ικανότθτεσ για να μπορείτε να 
ερευνάτε το εκπαιδευτικό ςασ ζργο; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 

3.32) Θεωρείτε πωσ ο τρόποσ ςκζψθσ ςασ 
αναφορικά με τθν εκπαιδευτικι πράξθ, ζχει 
αλλάξει, ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ ςασ ςτο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 

 

3.33) Θεωρείτε πωσ ο τρόποσ ςκζψθσ ςασ 
αναφορικά με τθν παιδαγωγικι κεωρία, ζχει 
αλλάξει, ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ ςασ ςτο 
μεταπτυχιακό πρόγραμμα; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 
 
3.34) Θεωρείτε πωσ ζχεισ αποκτιςει ικανότθτεσ 
αναςτοχαςμοφ και επανατοποκζτθςθσ τθσ 
προςωπικισ ςασ κεωρίασ και εκπαιδευτικισ 
πρακτικισ, με βάςθ τισ ςφγχρονεσ τάςεισ τθσ 
παιδαγωγικισ, διδακτικισ και ψυχολογίασ που 
γνωρίςατε κατά τθ διάρκεια του ςυγκεκριμζνου 
μεταπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν; 
 

 
 

 
Κακόλου Λίγο Αρκετά 

Σε μεγάλο 
βακμό 

Σε πολφ 
μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
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4Ο ΑΞΟΝΑ: ΠΩ ΕΜΑΘΑ; 

4.α) Περιεχόμενο  
 
4.α.1) Θεωρείτε ότι ο αρικμόσ των μακθμάτων (9 
μακιματα) ιταν επαρκισ για να επιτευχκοφν οι 
επιδιϊξεισ του ΔΠΜΣ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 
4.α.2) Θεωρείτε ότι το πρόγραμμα ςπουδϊν του 
ΔΠΜΣ ιταν εςτιαςμζνο ςτο περιεχόμενο του;  
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 
4.α.3) Θεωρείτε ότι το είδοσ των μακθμάτων 
ςυνζβαλλε ςτθν επίτευξθ των ςκοπϊν του ΔΠΜΣ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 
 
4.α.4) Θεωρείτε ότι τα μακιματα που επιλζχτθκαν ωσ 
υποχρεωτικά ςτο ΔΠΜΣ αποτζλεςαν μία ςωςτι 
επιλογι; 

 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 
 
4.α.5) Θεωρείτε ότι το περιεχόμενο των 
προςφερόμενων μακθμάτων επιλογισ 
ανταποκρίκθκε ςτα ενδιαφζροντά ςασ; 
 

 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
4.α.6) Θεωρείτε ότι το περιεχόμενο των μακθμάτων 
ανταποκρινόταν ςτουσ ςτόχουσ τουσ; 
 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
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4.α.7) Θεωρείτε ότι ςασ δόκθκε θ ευκαιρία να 
εμβακφνετε ςτο περιεχόμενο των μακθμάτων;   
 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των μακθμάτων  
(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
4.α.8) Θεωρείτε ότι ενιςχφκθκε ςτα μακιματα θ 
κριτικι προςζγγιςθ των υπό μελζτθ κεμάτων; 
 

 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
4.α.9) Θεωρείτε ότι οι εργαςίεσ και ο τρόποσ 
εξζταςθσ των μακθμάτων ανταποκρινόταν ςτο 
περιεχόμενό τουσ; 

 
 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
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4.β) Διαδικαςία 
 
 
 
4.β.10) Δόκθκε θ ευκαιρία να μελετιςετε διαφορετικά 
κεωρθτικά πλαίςια ςτο πλαίςιο των μακθμάτων; 
 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
4.β.11) Δόκθκε θ ευκαιρία να διεξαγάγετε ζρευνεσ ςτο 
πλαίςιο των μακθμάτων; 
 

 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
4.β.12) Θεωρείτε ότι οι περιςςότεροι διδάςκοντεσ/ 
ουςεσ ςτο ΔΠΜΣ ζδιναν κίνθτρα για μελζτθ και ζρευνα 
ςτα μακιματά τουσ; 

 

 
Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
4.β.13) Θεωρείτε ότι ςτα μακιματα είχατε τθν 
ευκαιρία να ανταλλάξετε ιδζεσ και εμπειρίεσ; 

 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
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4.β.14) Θεωρείτε ότι οι γνϊςεισ ςασ αυξικθκαν μζςα 
από διαδικαςίεσ ενεργθτικισ μάκθςθσ και 
αναςτοχαςμοφ πάνω ςτθν πράξθ; 
 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
 
4.β.15) Θεωρείτε ότι ςτα μακιματα είχατε τθν 
ευκαιρία ςυνεργαςίασ με τουσ ςυμφοιτθτζσ ςασ ςε 
ομάδεσ; 

 
 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
4.β.16) Θεωρείτε πωσ τα οπτικοακουςτικά μζςα που 
χρθςιμοποιικθκαν κατά τθ διεξαγωγι των μακθμάτων 
βοικθςαν τθν κατανόθςθ του περιεχομζνου τουσ; 
 

 
 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 

 
 
 

 
 
 
 
4.β.17) Θεωρείτε ότι ςτα μακιματα αξιοποιικθκαν 
ςφγχρονεσ διδακτικζσ προςεγγίςεισ; 
 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
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4.β.18) Θεωρείτε ότι οι εργαςίεσ που κάνατε 
ςυνζβαλλαν ςτθν κατανόθςθ των περιεχομζνων των 
μακθμάτων; 
 

 
 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
4.β.19) Θεωρείτε ότι οι παρουςιάςεισ των ομαδικϊν 
εργαςιϊν βοικθςαν ςτθν κατανόθςθ των εκάςτοτε 
κεμάτων που παραδίδονταν  ςτα μακιματα του ΔΠΜΣ; 
 
 
 
 
 
4.β.20) Θεωρείτε πωσ οι τελικζσ εργαςίεσ ωσ τρόποσ 
εξζταςθσ αντικατόπτριηαν εν τζλει το αντικείμενο και 
τουσ ςτόχουσ του μακιματοσ; 

 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 

 
 
 

Κακόλου 

 
 

 
Σε λίγα 

μακιματα  
(2-3) 

 
Στα μιςά 

μακιματα 
περίπου (4-5) 

Στα περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

 
Στθν 

πλειοψθφία 
των μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
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4.β.21) Θεωρείτε πωσ ο τρόποσ εξζταςθσ ςτα 
μακιματα αποτζλεςε μία διαδικαςία που ςυνζβαλλε 
ςτθν επιδιωκόμενθ μάκθςθ;  
 
 
 
 
 
 
 
4.β.22) Θεωρείτε πϊσ θ αξιολόγθςι ςασ ςτα μακιματα 
του ΔΠΜΣ ιταν δίκαιθ; 
 

 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των μακθμάτων  
(8-9) 

1 2 3 
 
 
 

4 5 

 
 
 
 

Κακόλου 

 
 
 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των μακθμάτων  
(8-9) 

1 2 3 4 5 

  
 

4.γ) Υποςτήριξη 

 
 
 
 
4.γ.23) Θεωρείτε ότι λάβατε υποςτιριξθ από τουσ 
διδάςκοντεσ για τθν ανταπόκριςι ςασ ςτουσ ςτόχουσ 
του μακιματοσ;  
 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
4.γ.24) Θεωρείτε ότι θ υποςτιριξθ που λάβατε από 
τουσ διδάςκοντεσ ιταν ουςιαςτικι για να 
ανταποκρικείτε ςτισ απαιτιςεισ του ΔΠΜΣ; 
 

 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
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4.γ.25) Είςτε ικανοποιθμζνοι- εσ για τθν 
ανατροφοδότθςθ που λάβατε ςε κάκε μάκθμα;  
 

 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν  
πλειοψθφία 

των μακθμάτων  
(8-9) 

1 
 

2 3 4 5 

 

 
 
 
 
4.γ.26) Θεωρείτε ότι θ ανατροφοδότθςθ που λάβατε 
για κάκε μάκθμα ιταν ζγκαιρθ; 
 
 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των μακθμάτων  
(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
4.γ.27) Θεωρείτε ότι θ ανατροφοδότθςθ που λάβατε 
για κάκε μάκθμα ιταν επαρκισ;  
 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 
μακιματα  

(6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των μακθμάτων  
(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
4.γ.28) Θεωρείτε ότι θ ανατροφοδότθςθ από τον 
διδάςκοντα ιταν ςυγκεκριμζνθ; 
 
 

 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 

μακιματα (6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
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4.γ.29)Θεωρείτε ότι είχατε υποςτιριξθ από τουσ 
ςυμφοιτθτζσ ςασ κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν ςασ 
ςτο ΔΠΜΣ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
 
4.γ.30) Θεωρείτε ότι το υποςτθρικτικό υλικό των 
μακθμάτων ιταν επαρκζσ;  
 

 
 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 

μακιματα (6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
4.γ.31) Θεωρείτε ότι είχατε επαρκι πρόςβαςθ ςτθ 
βιβλιογραφία;  
 

 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 

μακιματα (6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 

4.δ) Ατομική προετοιμαςία  

 
 
4.δ.32) Θεωρείτε πωσ θ προετοιμαςία για τθν 
ειςαγωγι ςτο ΔΠΜΣ ιταν δφςκολθ; 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
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4.δ.33) Θεωρείτε πωσ θ προετοιμαςία ειςαγωγισ ςτο 
ΔΠΜΣ ιταν εν τζλει ςχετικι με τουσ ςκοποφσ και τουσ 
ςτόχουσ των εκάςτοτε μακθμάτων; 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
 
4.δ.34) Θεωρείτε πωσ θ προετοιμαςία ςασ, ϊςτε να 
αντεπεξζλκετε ςτα εκάςτοτε μακιματα ιταν επαρκισ;  
 

 

Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 

μακιματα (6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
4.δ.35) Θεωρείτε πωσ χρειάςτθκε να ανατρζξετε και ςε 
άλλεσ πθγζσ (για ανάγνωςθ ι κεωρθτικι τεκμθρίωςθ), 
πζραν των προτεινόμενων από αυτζσ των μακθμάτων, 
ϊςτε να αντεπεξζλκετε ςε αυτά; 

 
 

Κακόλου Λίγο Αρκετά 
Σε μεγάλο 

βακμό 
Σε πολφ 

μεγάλο βακμό 

1 2 3 4 5 

 
 
 

 
 
 
4.δ.36) Θεωρείτε ότι κάνατε το καλφτερο που 
μποροφςατε για να αποδϊςετε τα μζγιςτα ςτο ΔΠΜΣ; Κακόλου 

Σε λίγα 
μακιματα  

(2-3) 

Στα μιςά 
μακιματα 

περίπου (4-5) 

Στα 
περιςςότερα 
από τα μιςά 

μακιματα (6-7) 

Στθν 
πλειοψθφία 

των 
μακθμάτων  

(8-9) 

1 2 3 4 5 
 

 
 
 
 
4.δ.37) Θεωρείτε ότι θ προςπάκεια ανταπόκριςθσ ςτισ 
απαιτιςεισ του ΔΠΜΣ μεταβλικθκε ςτθ διάρκεια των 

 
 
 
 

Όχι Ναι 

1 2 
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ςπουδϊν ςασ; Αν ναι, πότε ςυνζβθ αυτό, προσ ποια 
κατεφκυνςθ (αυξικθκε ι μειϊκθκε ι είχε 
αυξομειϊςεισ) και για ποιουσ λόγουσ; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5Ο ΑΞΟΝΑ) ΠΡΟΣΑΕΙ  

 
5.1) Θα προτείνατε αλλαγζσ ςτο 
πρόγραμμα; 
 

Όχι Ναι 

1 2 
 

 
5.2) Αν ναι, ςασ παρακαλοφμε να 
κάνετε ςυγκεκριμζνεσ προτάςεισ: 
 

 
Τρόποσ ειςαγωγισ:………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Περιεχόμενο μακθμάτων:…………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Διαδικαςία διεξαγωγισ μακθμάτων:……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Αξιολόγθςθ μακθμάτων:………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Τρόποσ υποςτιριξθσ κατά τθ διάρκεια φοίτθςθσ ςτο ΔΠΜΣ:……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2
ν
 εξγαιείν: Πξσηφθνιιν ζπλέληεπμεο 

Θζλω καταρχήν να ςε βεβαιϊςω ότι θα υπάρξει ανωνυμία ςτισ ςυνεντεφξεισ και μπορείσ να μιλήςεισ με ειλικρίνεια για τα βιϊματά 
ςου ςτο ΔΠΜΣ. Οι ςυνεντεφξεισ ακόμα και ςτην κα Αυγητίδου που είναι επόπτρια δε θα απομαγνητοφωνηθοφν με φανερό το 
όνομα όποιου μου μίληςε και αυτή είναι μία ςυμφωνία που ζχουμε κάνει.  Σκζψου ότι ο εντοπιςμόσ ςτοιχείων από εςζνα ωσ 
θετικά και αρνητικά θα βοηθήςουν ςτη βελτίωςη του προγράμματοσ και ςτην καλφτερη εμπειρία των μελλοντικϊν φοιτητϊν και 
φοιτητριϊν που θα το παρακολουθήςουν. 
 

Ειςαγωγή Ήκελα καταρχιν να μου πεισ πϊσ ςου φάνθκε θ ςυμπλιρωςθ 
του ερωτθματολογίου; Βρικεσ τισ ερωτιςεισ ενδιαφζρουςεσ; 
Χριςιμεσ για να κατακζςεισ τθν άποψι ςου; Υπάρχει κάτι που 
κζλεισ να προςκζςεισ και νομίηεισ ότι δεν είχεσ τθν ευκαιρία να 
εκφράςεισ ςτο ερωτθματολόγιο; Θζλω να ςε ρωτιςω ςχετικά με 
κάποια ηθτιματα που δεν υπιρχε ομοφωνία με βάςθ τισ 
απαντιςεισ ςασ, μιασ και κεωρϊ ότι οι απαντιςεισ ςασ ςτο 
ερωτθματολόγιο ιταν γενικά διαφωτιςτικζσ. Φυςικά μπορείσ 
κατά τθν πορεία τθσ ςυηιτθςισ μασ να αναφερκείσ ςε όποιο 
άλλο κζμα κζλεισ. 

1. Εμπειρία από τη ςυμμετοχή ςτο ΔΠΜ 1.1)Πωσ κα χαρακτιριηεσ τθν ςυνολικι εμπειρία τθσ ςυμμετοχισ 
ςου ςτο ΔΠΜΣ; Γιατί το λεσ αυτό; Για ποιό λόγο ςχθμάτιςεσ αυτι 
τθν γνϊμθ για τθν εμπειρία ςου αυτι; Τί άλλο κα ικελεσ να μου 
αναφζρεισ για το βίωμα ςου αυτό; 

2. υναιςθήματα 2.2) Ποια ήταν τα αρχικά ςου ςυναιςθήματα κατά την ζναρξη 
του ΔΠΜΣ; Γιατί το λεσ αυτό; Τι εννοείσ;  Μπορείσ να μου πεισ 
ζνα  ςυγκεκριμζνο παράδειγμα; 
 
ΑΝΟΙΧΣΟ ΕΡΩΣΗΜΑ: Τα ςυναιςκιματα αυτά ςχετίηονται και με 
τουσ διδάςκοντεσ και τουσ ςυμφοιτθτζσ που γνϊριςεσ, κακϊσ 
και με τισ μετζπειτα ςχζςεισ ςασ; Σχετίηονται με το κλίμα που 
αναπτφχκθκε και το περιβάλλον μζςα ςτο οποίο αναπτφχκθκε; 
Θζλεισ να μου αναφζρεισ μιπωσ και κάτι άλλο; 
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 2.3) Υπιρξαν αλλαγζσ ι μεταβολζσ ςτα αρχικά ςου αυτά 

ςυναιςκιματα κατά τθ διάρκεια του ΔΠΜΣ; Αν ναι, προσ ποιά 
κατεφκυνςθ; Γιατί πιςτεφεισ ότι άλλαξαν τα ςυναιςκιματα ςου; 
Ζχεισ να μου αναφζρεισ ςυγκεκριμζνουσ λόγουσ; Μπορείσ να 
μου δϊςεισ κάποια παραδείγματα; 

3. Ικανοποίηςη 
α) Ικανοποίηςη από την επάρκεια των διδαςκόντων 

3.α.4) Θεωρείσ ότι θ γνϊμθ, οι απόψεισ και θ ςυμβολι ςου 
γενικότερα ςτα μακιματα αντιμετωπίςτθκαν με ςεβαςμό από 
τουσ διδάςκοντεσ; Μπορείσ να μου δϊςεισ ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα; Αναφζρεςαι ςε όλα τα μακιματα ι ςε κάποια 
ςυγκεκριμζνα; 
Στθν περίπτωςθ που  δεν είχεσ τθν αντιμετϊπιςθ  που ικελεσ και  
χρειαηόςουν, τι ακριβϊσ  ζγινε; Σε ποιά μακιματα δζχτθκεσ 
αρνθτικι αντιμετϊπιςθ από τον διδάςκοντα; Με ποιόν τρόπο ςε 
αντιμετϊπιςε δθλαδι/ τί είδουσ αντιμετϊπιςθ δζχτθκεσ; 
Μπορείσ να μου δϊςεισ κάποιο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα; Για 
ποιό λόγο κεωρείσ πωσ ζγινε αυτό; Θεωρείσ ότι αυτό ςυνζβθ 
μόνο ςε ςζνα ι και ςε άλλουσ ςυμφοιτθτζσ ςου; Αντιλιφκθκεσ 
κάτι τζτοιο; Πϊσ το αντιμετϊπιςεσ; 

β) Ικανοποίηςη από το κλίμα/ςχζςεισ 
 
• χζςεισ με διδάςκοντεσ 

3.β.5) Θεωρείσ ότι απζκτθςεσ κετικζσ ςχζςεισ με τουσ 
διδάςκοντεσ; Αν ναι, τί είδουσ ςχζςεισ; Πϊσ κα τισ χαρακτιριηεσ; 
Αναφζρεςαι ςε όλουσ τουσ διδάςκοντεσ ι ςε κάποιουσ 
ςυγκεκριμζνουσ; Μπορείσ να αναφερκείσ ςυγκεκριμζνα; 
Στθν περίπτωςθ που δεν υπιρχαν οι κετικζσ ςχζςεισ που ικελεσ 
και  χρειαηόςουν, τι ακριβϊσ  ζγινε; Τι ςε κάνει να λεσ πωσ οι 
ςχζςεισ δεν ιταν κετικζσ; Πϊσ κα τισ χαρακτιριηεσ; Μπορείσ να 
αναφερκείσ ςε κάτι ςυγκεκριμζνο; Αυτό ζγινε με πολλοφσ 
διδάςκοντεσ; Μπορείσ να μου δϊςεισ κάποιο ςυγκεκριμζνο 
παράδειγμα; Πϊσ ιταν θ ςχζςθ/ ςχζςεισ που αντιμετϊπιςεσ; Με 
ποιό τρόπο τισ διαχειρίςτθκεσ; 

γ) Ικανοποίηςη ςε ςχζςη με τισ προςδοκίεσ 3.γ.6) Πϊσ κα αξιολογοφςεσ τθ δυςκολία και το φόρτο εργαςίασ 
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• Φόρτοσ 

των μακθμάτων; Πιςτεφεισ πωσ ιταν μικρότεροσ ι μεγαλφτεροσ 
από ότι περίμενεσ; Πιςτεφεισ ότι ιταν μεγαλφτεροσ από όςο κα 
ζπρεπε; Δυςκολεφτθκεσ να ανταπεξζλκεισ ςτον φόρτο εργαςίασ; 
Θεωρείσ πωσ κα πρζπει κάτι να αλλάξει; Αναφζρεςαι ςε κάποιο 
ςυγκεκριμζνο μάκθμα; Μπορείσ να μου δϊςεισ ζνα 
ςυγκεκριμζνο παράδειγμα; Τι κεωρείσ πωσ κα ζπρεπε να 
αλλάξει/ να προςτεκεί/ να μειωκεί; 

 3.γ.7) Παρόλα αυτά κεωρείσ ότι ο κόποσ και θ πίεςθ άξιηαν τον 
κόπο; Γιατί το λεσ αυτό; Μπορείσ να μου δϊςεισ ζνα 
παράδειγμα; 

• Μαθήματα και επίτευξη ςκοπών 3.γ.8) Θεωρείσ ότι το είδοσ των μακθμάτων ςυνζβαλλε ςτθν 
επίτευξθ των ςκοπϊν του ΔΠΜΣ; Αν ναι, ποιά μακιματα 
ςυγκεκριμζνα κεωρείσ ότι ςυνζβαλλαν ςτθν επίτευξθ των 
ςκοπϊν αυτϊν; Για ποιό λόγο ςυνζβθ αυτό; Το είδοσ των 
μακθμάτων ςχετίηεται και με τα περιεχόμενα τουσ ι απλά με το 
γενικότερο γνωςτικό τουσ αντικείμενο;  Μπορείσ να μου δϊςεισ 
ςυγκεκριμζνα παραδείγματα; Πζρα από το είδοσ των 
μακθμάτων κεωρείσ ότι κάτι άλλο ςυνζβαλλε ςτθν επίτευξθ των 
ςκοπϊν του ΔΠΜΣ; 
Αν δε κεωρείσ ότι επιτεφχκθκαν οι ςκοποί του ΔΠΜΣ ι ό,τι 
επιτεφχκθκαν εν μζρει, για ποιό λόγο πιςτεφεισ ότι ςυνζβθ αυτό; 
Αυτό ςυνζβθ με το είδοσ όλων των μακθμάτων ι αναφζρεςαι ςε 
ςυγκεκριμζνα μακιματα; Μπορείσ να μου δϊςεισ ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα; Τι κεωρείσ ότι ζφταιξε; Τι κεωρείσ ότι ζπρεπε να 
γίνει διαφορετικά ι επιπλζον για να επιτευχκοφν οι ςκοποί του 
ΔΠΜΣ; 

δ) Ελεφθερεσ απόψεισ 3.δ.9) Τι  κεωρείσ ότι κζρδιςεσ από τθν  φοίτθςθ ςτο ΔΠΜΣ μζχρι 
τϊρα; 
 

 3.δ.10) Τι κεωρείσ ότι ζμακεσ και δε γνϊριηεσ; 
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4. Σί ζμαθα από το ΔΠΜ; 
α) Πράξη 
 
 

4.α.11) Θεωρείσ πωσ ζχεισ αποκτιςει ικανότθτεσ επικοινωνίασ 
και ςυνεργαςίασ με άλλουσ, περιςςότερεσ από αυτζσ που είχεσ; 
Αν ναι, γιατί το λεσ αυτό; Τι παραπάνω κζρδιςεσ από το ΔΠΜΣ, 
ϊςτε να αποκτιςεισ τισ ικανότθτεσ αυτζσ; Τι ςε βοικθςε; 
Μπορείσ να μου δϊςεισ κάποιο ςυγκεκριμζνο παράδειγμα 
επικοινωνίασ ι ςυνεργαςίασ που κζρδιςεσ από το ΔΠΜΣ; Σε 
βοικθςαν όλα τα μακιματα προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι ι 
κάποιο/α ςυγκεκριμζνο/α; Με ποιόν τρόπο; Μπορείσ να μου 
δϊςεισ ςυγκεκριμζνα παραδείγματα; 
 
Στθν περίπτωςθ που  δεν αποκτικθκαν οι ικανότθτεσ 
επικοινωνίασ και ςυνεργαςίασ  που ικελεσ και χρειαηόςουν, τι 
ακριβϊσ ζγινε; Για ποιό λόγο πιςτεφεισ πωσ αυτζσ δεν 
επιτεφχκθκαν; Τί ζφταιξε; Τι παραλείψεισ υπιρχαν; Αναφζρεςαι 
ςε όλα τα μακιματα ι ςε κάποιο/α ςυγκεκριμζνο/α; Μπορείσ να 
μου δϊςεισ ζνα παράδειγμα; Ζχεισ κάτι ςυγκεκριμζνο να 
προτείνεισ; 

5. Πώσ ζμαθα; 
α) Υποςτήριξη 
 
• από τουσ διδάςκοντεσ 

5.α.12) Θεωρείσ ότι ζλαβεσ υποςτιριξθ από τουσ διδάςκοντεσ 
για τθν ανταπόκριςι ςου ςτουσ ςτόχουσ του μακιματοσ και ςτισ 
απαιτιςεισ του ΔΠΜΣ; Αν ναι, ςε τι βακμό υπιρξε αυτι θ 
υποςτιριξθ; Με ποιόν τρόπο ςε υποςτιριξαν οι διδάςκοντεσ 
ςου, ϊςτε να ανταποκρικείσ ςτουσ ςτόχουσ του μακιματοσ; 
Αυτό ςυνζβθ ςε όλα τα μακιματα ι ςε κάποια ςυγκεκριμζνα 
μακιματα; Μπορείσ να μου δϊςεισ κάποια ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα; 
 
Στθν περίπτωςθ που  δεν είχεσ τθν υποςτιριξθ  που ικελεσ και  
χρειαηόςουν, τι ακριβϊσ  ζγινε; Γιατί κεωρείσ ότι οι διδάςκοντεσ 
ςου δεν ςε υποςτιριξαν; Ποια είναι θ υποςτιριξθ που κεωρείσ 
ότι είναι κατάλλθλθ; Τι ζφταιξε; Αναφζρεςαι ςε όλα τα 
μακιματα ι ςε κάποια ςυγκεκριμζνα; Μπορείσ να μου δϊςεισ 
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ςυγκεκριμζνα παραδείγματα που κεωρείσ ότι δεν ζλαβεσ 
υποςτιριξθ από τουσ διδάςκοντεσ; Τι κα ζπρεπε να γίνει 
διαφορετικά κατά τθ γνϊμθ ςου; Ζχεισ κάποιεσ ςυγκεκριμζνεσ  
προτάςεισ; 

• από τουσ ςυμφοιτητζσ 3.α.13) Θεωρείσ ότι είχεσ υποςτιριξθ από τουσ ςυμφοιτθτζσ ςου 
κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν ςου ςτο ΔΠΜΣ; Αν ναι, με ποιο 
τρόπο κεωρείσ ότι ςε υποςτιριξαν οι ςυμφοιτθτζσ ςου; Προσ 
ποια κατεφκυνςθ; Σε υποςτιριξαν μόνο όςον αφορά τα 
μακιματα και τθν ανταπόκριςθ ςου ςε αυτά ι και γενικότερα; Τι 
είδουσ υποςτιριξθ ζλαβεσ; Τθν υποςτιριξθ αυτι τθν ζλαβεσ από 
όλουσ τουσ ςυμφοιτθτζσ ςου ι από κάποιουσ ςυγκεκριμζνουσ; 
Γιατί νομίηεισ ότι ςυνζβθ αυτό; 

Στθν περίπτωςθ που  δεν είχεσ τθν υποςτιριξθ  που ικελεσ και  
χρειαηόςουν, τι ακριβϊσ  ζγινε; Για ποιο λόγο κεωρείσ πωσ οι 
ςυμφοιτθτζσ ςου δεν ςε υποςτιριξαν; Τι κεωρείσ πωσ τουσ 
οδιγθςε ςτθν απόφαςθ τουσ αυτι; Σχετίηεται με το κλίμα που 
υπιρξε κατά τθ διάρκεια των ςπουδϊν ςου ςτο ΔΠΜΣ ι με 
άλλουσ παράγοντεσ; Μπορείσ να μου δϊςεισ ςυγκεκριμζνα 
παραδείγματα; Θεωρείσ πωσ με κάποιο τρόπο κα μποροφςαν οι 
ςυμφοιτθτζσ ςου να παρακινθκοφν, ϊςτε να υπάρξει ζνα πιο 
υποςτθρικτικό κλίμα ανάμεςα ςασ; Με ποιουσ τρόπουσ κεωρείσ 
πωσ μπορεί να επιτευχκεί αυτό; Ζχεισ κάτι ςυγκεκριμζνο να 
προτείνεισ; 

β) Περιεχόμενο προγράμματοσ ςπουδών 
 
• Τποχρεωτικά μαθήματα 

5.β.14) Θεωρείσ ότι τα μακιματα που επιλζχτθκαν ωσ 
υποχρεωτικά ςτο ΔΠΜΣ αποτζλεςαν μία ςωςτι επιλογι; Αν ναι, 
ςε ποιό βακμό κεωρείσ πωσ αυτό επιτεφχκθκε; Αναφζρεςαι ςε 
όλα τα μακιματα ι ςε κάποια ςυγκεκριμζνα; 
Στθν περίπτωςθ που  δεν κεωρείσ τθν επιλογι των 
υποχρεωτικϊν μακθμάτων ςωςτι ςε ςχζςθ με αυτά που ικελεσ 
και  χρειαηόςουν, ποια μακιματα κεωρείσ ότι δεν αποτζλεςαν 
ςωςτι επιλογι; Για ποιό λόγο; Μπορείσ να μου δϊςεισ 
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ςυγκεκριμζνα παραδείγματα; Ζχεισ να προτείνεισ ςυγκεκριμζνεσ 
αλλαγζσ; Αν ναι, γιατί προτείνεισ αυτό; Από τα υποχρεωτικά 
μακιματα ποια ξεχϊριςεσ και γιατί; Υπάρχει κάποιο μάκθμα που 
κεωρείσ ότι δε ςου πρόςφερε κάτι ςυγκεκριμζνο; Γιατί το λεσ 
αυτό; 

• Μαθήματα επιλογήσ 5.β.15) Θεωρείσ ότι το περιεχόμενο των προςφερόμενων 
μακθμάτων επιλογισ ανταποκρίκθκε ςτα ενδιαφζροντά ςου; Αν 
ναι, ςε τι ποςοςτό επιτεφχκθκε αυτό; Αναφζρεςαι ςτο ςφνολο 
των μακθμάτων ι ςε ςυγκεκριμζνα μακιματα; Μπορείσ να μου 
δϊςεισ ςυγκεκριμζνα παραδείγματα; Γενικότερα από τα 
μακιματα επιλογισ που παρακολοφκθςεσ ποια ξεχϊριςεσ και 
γιατί; Υπάρχει κάποιο μάκθμα που κεωρείσ ότι δε ςου πρόςφερε 
κάτι ςυγκεκριμζνο; Γιατί το λεσ αυτό; 
 
Τι κεωρείσ ότι κα ζπρεπε να παραμείνει ςτο περιεχόμενο των 
προςφερόμενων μακθμάτων επιλογισ ι τι κα ζπρεπε να 
αλλάξει; Για ποιο λόγο το πιςτεφεισ αυτό; Ζχεισ κάτι 
ςυγκεκριμζνο να προτείνεισ; Θεωρείσ πωσ με τον ίδιο τρόπο 
αντιμετωπίςτθκαν τα ςυγκεκριμζνα μακιματα επιλογισ και από 
άλλουσ ςυμφοιτθτζσ ςου; 

6. Διπλωματική εργαςία 6.16) Ζχεισ ξεκινιςει τθ διπλωματικι ςου εργαςία; Ζχεισ 
ςυνεργαςία με τον επόπτθ κακθγθτι ι με άλλουσ κακθγθτζσ; 
Ποια είναι θ εμπειρία ςου μζχρι τϊρα; Θεωρείσ ότι κα 
ςυμβάλλει ςτθν επίτευξθ των ςκοπϊν του ΔΠΜΣ; Θα ικελεσ να 
προτείνεισ κάτι ςχετικά με τθ διπλωματικι εργαςία με βάςθ τθν 
μζχρι τϊρα εμπειρία ςου; 

7. Προτάςεισ 7.17)Θα ικελεσ να μου αναφζρεισ κάτι άλλο, για το οποίο 
κεωρείσ ότι δεν ςου δόκθκε θ δυνατότθτα να το κάνεισ με τισ ωσ 
τϊρα ερωτιςεισ που ςου ζκανα; Τι είναι αυτό; 

 

 


