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                                          Πρόλογος                                

Η εκπόνηση της παρούσας µελέτης πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της

διεκπεραίωσης της µεταπτυχιακής µου εργασίας κατά τη διάρκεια των σπουδών µου στο

πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση του Τµήµατος

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Η ανάληψη

του συγκεκριµένου θέµατος στηρίχθηκε στο ενδιαφέρον µου για το πεδίο της

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών και ειδικότερα στο πεδίο της διερεύνησης των

επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στην

οποία άλλωστε υπηρετώ και ο ίδιος. Κατά τη διάρκεια της φοίτησής µου το ενδιαφέρον

αυτό ενεργοποιήθηκε σηµαντικά, συστηµατοποιήθηκε και σε συνδυασµό µε την

προσωπική και επαγγελµατική µου εµπειρία οδήγησε στην επιλογή του συγκεκριµένου

θέµατος και στη συγγραφή της παρούσας έρευνας.

Με την ολοκλήρωση της εργασίας αυτής αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω

θερµά όσους συνέβαλαν στη διεξαγωγή και ολοκλήρωση της.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στην βασική επόπτρια της εργασίας, Επίκουρη

καθηγήτρια κ. Αθηνά Σιπητάνου , η οποία βρισκόταν δίπλα µου σε όλη τη διάρκεια της

εκπόνησης αυτής της µελέτης, συµβάλλοντας µε τις πολύτιµες συµβουλές και τις

εύστοχες παρατηρήσεις της στο σχεδιασµό, στη διαµόρφωση του περιεχοµένου και της

δοµής  καθώς και στη συγγραφή της παρούσας µελέτης.

Τις θερµές µου ευχαριστίες επιθυµώ να εκφράσω και στη δεύτερη επόπτρια της

εργασίας την κ. Μαρία Πλατσίδου η οποία µου πρόσφερε πρόθυµα την επιστηµονική

της στήριξη και επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εργασία µου.

Επίσης ευχαριστώ ιδιαίτερα τις συναδέλφους µου στο µεταπτυχιακό Αθηνά

Παυλίδου και  Ιωάννα Περβολαράκη  για την πολύτιµη βοήθεια τους.

Θα ήταν παράλειψη αλλά και ατόπηµα να µην συµπεριλάβω στο παρών σηµείωµα

όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που συµµετείχαν πρόθυµα στην έρευνα καθώς

και τους διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών µονάδων. Παρά το φόρτο εργασίας τους

και την ιδιαίτερα αρνητική, λόγω της οικονοµικής κρίσης, συγκυρίας, δέχθηκαν µε

ιδιαίτερη προθυµία να βοηθήσουν σ΄αυτό το εγχείρηµα. Χωρίς τη δική τους συµµετοχή η

πραγµατοποίηση της παρούσης έρευνας θα ήταν αδύνατη.

Τέλος θα ήθελα να εκφράσω τις θερµότερες ευχαριστίες µου στην οικογένειά µου

που στάθηκε δίπλα σε αυτό το δύσκολο και χρονοβόρο έργο, παρέχοντάς µου αφειδώς

ηθική συµπαράσταση και δείχνοντας πάντα αµέριστη κατανόηση.

                                                   Ανδρέας Σαλπιγγίδης
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                                              Περίληψη

  Οι σηµαντικές και ταυτόχρονα ραγδαίες εξελίξεις σε κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτιστικό
και επιστηµονικό επίπεδο, δηµιουργούν αναµφισβήτητα µια νέα πραγµατικότητα στο χώρο
της εκπαίδευσης. Η νέα αυτή διαµορφωµένη κατάσταση κάνει ακόµα πιο έντονη την
ανάγκη για διαρκή επιµόρφωση και επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, έτσι
ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν µε επιτυχία στο έργο τους.
  Οι αρµόδιοι για την επιµόρφωση φορείς παρέχουν έναν ικανό αριθµό επιµορφωτικών
προγραµµάτων προς τους εκπαιδευτικούς. Ωστόσο πολλές φορές παρατηρείται µια
διάσταση µεταξύ των προσφερόµενων από τους φορείς προγραµµάτων και των
πραγµατικών επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών, µε συνέπεια τα παρεχόµενα
επιµορφωτικά προγράµµατα να µην έχουν την ανάλογη αποτελεσµατικότητα. Η παρούσα
µεταπτυχιακή εργασία φιλοδοξεί να συµβάλλει στην πλήρωση αυτού του κενού,
διερευνώντας τις επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, όπως οι ίδιοι τις
αντιλαµβάνονται.
   Η έρευνα αυτή διενεργήθηκε την άνοιξη του 2011 και περιλάµβανε 223 εκπαιδευτικούς
οι οποίοι κατά τη διεξαγωγή της έρευνας εργάζονταν σε δηµόσια σχολεία της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης. Ως
εργαλείο συλλογής δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο αντίστοιχης έρευνας
που πραγµατοποιήθηκε το 2005 από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Κύπρου.
   Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν µέτρια
ικανοποίηση από την ως τώρα συµµετοχή τους σε επιµορφωτικά προγράµµατα. Την ίδια
στιγµή όµως θεωρούν αναγκαία την ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση για όλους τους
εκπαιδευτικούς και ιδιαίτερα για τους νεοεισερχόµενους στην εργασία.
   Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν το θέµα ενός επιµορφωτικού προγράµµατος ως
το σηµαντικότερο κριτήριο για τη συµµετοχή τους. Επίσης δηλώνουν ότι, ο
καταλληλότερος χώρος για την πραγµατοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων είναι η
ίδια η σχολική µονάδα.
   Το µεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών προτιµά η διεξαγωγή της επιµόρφωσης να
γίνεται κατά τη διάρκεια των εργάσιµων ηµερών κυρίως κατά τον πρωινό χρόνο.
    Ως κυρίαρχο στόχο της επιµόρφωσης θεωρούν τη βελτίωση της διδακτικής τους
ικανότητας και την απόκτηση προσόντων που θα τους βοηθήσουν στην πρακτική
εφαρµογή των όσων στη θεωρία έχουν διδαχτεί.
   Ισχυρότερο κίνητρο συµµετοχής σε επιµορφωτικά προγράµµατα αποτελούν η µείωση
του χρόνου διδασκαλίας καθώς και η µισθολογική αύξηση. Τέλος οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί επιλέγουν την παραµονή της επιµόρφωσης σε εθελοντική βάση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή

1.1Κίνητρο εργασίας

Τις τελευταίες δεκαετίες οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της επιστήµης γενικότερα αλλά

και της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης ειδικότερα συνιστούν τόσο για τον

εκπαιδευτικό όσο και για το µαθητή µια νέα πραγµατικότητα. Η εισαγωγή νέων

αναλυτικών προγραµµάτων, η είσοδος των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση, η

ανάπτυξη νέων µεθόδων διδασκαλίας σε συνδυασµό µε τη διαφοροποίηση των αναγκών

του σύγχρονου µαθητή αλλά και της κοινωνίας , δηµιουργούν ένα νέο πλαίσιο µέσα στο

οποίο καλούνται να δράσουν και να εργαστούν οι εκπαιδευτικοί.

Ο εκπαιδευτικός σήµερα έχει να αντιµετωπίσει από τη µια τις αυξηµένες και ταυτόχρονα

πιο σύνθετες απαιτήσεις της νέας εκπαιδευτικής πραγµατικότητας και από την άλλη να

παρακάµψει ελλείψεις και παραλείψεις από την πλευρά της πολιτείας. Μέσα λοιπόν σ'

αυτές τις πρόσφατα διαµορφωµένες συνθήκες ο ρόλος του εκπαιδευτικού αλλάζει και

απαιτεί ιδιαίτερες επαγγελµατικές ικανότητες , γεγονός που καθιστά αναγκαία τη

συνεχόµενη επαγγελµατική του ανάπτυξη.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατανοώντας αυτή τη νέα πραγµατικότητα δίνει προτεραιότητα στην

αρχική εκπαίδευση, την επιµόρφωση και τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική ανάπτυξη των

εκπαιδευτικών. Ήδη στη δεκαετία του '90 υπογραµµίζονταν ότι “η σηµαντικότητα του

ρόλου του εκπαιδευτικού ως ενός φορέα αλλαγών, προώθησης της κατανόησης και της

ανεκτικότητας είναι σήµερα περισσότερο από ποτέ φανερή”.

 ( Delors et al, 1996:157).

Η διασφάλιση της βελτίωσης της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας της εκπαίδευσης

αποτελεί έναν από τους στρατηγικούς στόχους της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής και

αποτυπώνεται στα συµπεράσµατα του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 12ης
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Μαΐου του 2009.Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός απαιτείται η ενίσχυση του κύρους του

εκπαιδευτικού και της δηµόσιας εκπαίδευσης και ο εφοδιασµός των εκπαιδευτικών µε

υψηλής ποιότητας προσόντα.

Η διαρκής λοιπόν επιµόρφωση του εκπαιδευτικού και η επικαιροποίηση των γνώσεών του

καθίσταται αναγκαία για να ανταποκριθεί στα νέα του καθήκοντα και στις µεταβαλλόµενες

συνθήκες εργασίας. (Βεργίδης, 2005 ΕΚ∆ΑΑ).

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις είναι αδιαµφισβήτητη η συµβολή της επιµόρφωσης

στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου. Αυτό έχει σαν

αποτέλεσµα την αναγνώριση της ανάγκης για συντονισµένο , συνεκτικό και συστηµατικό

σχεδιασµό των προσφερόµενων επιµορφωτικών προγραµµάτων. Μέσα σ' αυτό το

σχεδιασµό είναι σηµαντικό να διασφαλιστεί ότι η ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση και

επιµόρφωση των εκπαιδευτικών θα ανταποκρίνεται στις πραγµατικές εκπαιδευτικές τους

ανάγκες τόσο µε ποιοτικούς όσο και µε ποσοτικούς όρους.

Ο εντοπισµός λοιπόν των πραγµατικών επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών

συντελεί στη διασφάλιση της ποιότητας της επιµορφωτικής διαδικασίας, εξασφαλίζει τη

βελτίωση της αποδοτικότητας των επιµορφωτικών προγραµµάτων και βοηθά στην µη

άσκοπη διασπάθιση των διαθέσιµων οικονοµικών πόρων.

1.2Στόχοι εργασίας

Με γνώµονα τα ανωτέρω, κεντρικός στόχος της παρούσης εργασίας είναι η διερεύνηση

των επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης

στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , όπως οι ίδιοι τις

αντιλαµβάνονται. Πρόκειται για ατοµική προσέγγιση (bottom-up),η οποία δίνει έµφαση

στην έκφραση από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς των επιµορφωτικών αναγκών τους.

Επιπλέον, η εργασία διαθέτει και τους κατωτέρω ειδικότερους (παράπλευρους) στόχους:

• Να καταγράψει το βαθµό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την µέχρι τώρα

συµµετοχή τους σε επιµορφωτικά προγράµµατα.
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• Να εντοπίσει τις επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών όπως οι ίδιοι τις

αντιλαµβάνονται.

• Να διαπιστώσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το είδος, τη µορφή, το

περιεχόµενο και τον τρόπο της παρεχόµενης επιµόρφωσης.

• Να αναζητήσει τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι επηρεάζουν τη διαµόρφωση

των αναγκών για επιµόρφωση.

Πρέπει δε να σηµειωθεί ότι ο ερευνητής εργάζεται ως δάσκαλος στην Πρωτοβάθµια

Εκπαίδευση και το τελευταίο διάστηµα υπηρετεί ως διευθυντής σε σχολική µονάδα του

∆ήµου ∆ράµας. Μέσα από την εργασιακή του εµπειρία διαπίστωσε ότι πολλές φορές τα

προσφερόµενα προγράµµατα επιµόρφωσης δεν ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες

των εκπαιδευτικών, µε αποτέλεσµα την µη αποτελεσµατικότητά τους. Ενώ λοιπόν είναι

κοινή η παραδοχή ότι η αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έργου εξαρτάται από τη βελτίωση

της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε κάθε σχολική µονάδα µέσα από την ενίσχυση του ρόλου

του εκπαιδευτικού η εφαρµογή των επιµορφωτικών προγραµµάτων χαρακτηρίζεται

πολλές φορές από αναποτελεσµατικότητα και αστοχία σε σχέση µε τις πραγµατικές

ανάγκες των εκπαιδευτικών.(Ξωχέλης, Παπαναούµ, Θεσ/νίκη, 2000),

Η παρούσα εργασία έχει επιστηµονικό ενδιαφέρον και στοχεύει στην καταγραφή και

παροχή πληροφοριών προς όλους τους ενδιαφερόµενους για το είδος, τη µορφή, τον τρόπο

και το περιεχόµενο της επιµόρφωσης που οι εκπαιδευτικοί προτιµούν. Ένας επιπλέον

στόχος είναι η ανάδειξη της σηµασίας της διερεύνησης των επιµορφωτικών αναγκών και η

παροχή βοήθειας στο σχεδιασµό και την υλοποίηση επιµορφωτικών προγραµµάτων τα

οποία θα απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν

περισσότερο στις πραγµατικές τους ανάγκες.

1.3 Μεθοδολογική προσέγγιση

Το γενικό πλαίσιο µιας έρευνας περιλαµβάνει τη συλλογή δευτερογενών δεδοµένων, ήτοι

δεδοµένων που έχουν «δηµιουργηθεί» από κάποιον άλλον πλην του ερευνητή,
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χαρακτηριστικό παράδειγµα των οποίων είναι η βιβλιογραφία, καθώς και από τη συλλογή

πρωτογενών δεδοµένων, ήτοι δεδοµένων που έχουν «δηµιουργηθεί» από τον ερευνητή,

χαρακτηριστικό παράδειγµα των οποίων είναι οι συνεντεύξεις. Η παρούσα διατριβή

περιέλαβε και τις δύο ανωτέρω µορφές δεδοµένων, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια.

1.3.1 Η δευτερογενής έρευνα

Σε γενικές γραµµές, η δευτερογενής έρευνα, ασχολείται µε την συλλογή πληροφοριών που

έχουν συγκεντρωθεί από κάποιον άλλο εκτός του ερευνητή και για κάποιο άλλο σκοπό, οι

οποίες όµως είναι απόλυτα απαραίτητες για κάθε έρευνα.

Με την έρευνα αυτή αρχίζει ουσιαστικά η συλλογή των πρώτων πληροφοριών που είναι

απαραίτητες για την διεξαγωγή της πρωτογενούς έρευνας. Οι πληροφορίες αυτές έχουν ως

στόχο να διευρύνουν την γνώση δίνοντας µια λεπτοµερή εικόνα για την υπάρχουσα

κατάσταση στην επιχείρηση και το περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Επιπλέον του

παρέχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθεί καλύτερα για το θέµα που προτίθεται να

διερευνήσει και να αναγνωρίσει ο ίδιος προσωπικά την έκταση του προβλήµατος.

Τέλος, εργαλείο δευτερογενούς έρευνας αποτελούν προγενέστερες ακαδηµαϊκές µελέτες

καθώς και βιβλιογραφίες που ασχολούνται µε κάποιο συγκεκριµένο ζήτηµα και µπορούν

να δώσουν στον ερευνητή χρήσιµες πληροφορίες για το υπό διερεύνηση θέµα που

ασχολείται.

Στην παρούσα έρευνα χρησιµοποιήθηκαν όλες οι πιθανές πηγές άντλησης πληροφοριών

αναφορικά µε τον κλάδο της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθµια

εκπαίδευση. Έτσι, στα προηγούµενα κεφάλαια της διατριβής παρουσιάζεται όλο το

αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο για να υποστηρίξει τους κεντρικούς στόχους της διατριβής,

όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω. Σε γενικές γραµµές, η δευτερογενής έρευνα όσο αφορά την

βιβλιογραφική επισκόπηση έγινε µέσω διαδικτύου µε την αξιοποίηση ηλεκτρονικών

πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών, µέσω των οποίων ο ερευνητής είχε πρόσβαση σε βιβλία

και ακαδηµαϊκά έντυπα ( journals).
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1.3.2 Η πρωτογενής έρευνα

Πρωτογενής έρευνα (Primary Research)θεωρείται αυτή που γίνεται για πρώτη φορά µε

σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων και απόψεων του πληθυσµού που µας ενδιαφέρει

(target group). 

∆ύο είναι τα είδη ερευνών για την συγκέντρωση των πρωτογενών στοιχείων: α) Ποιοτική

πρωτογενής έρευνα (ηµιδοµηµένη προσέγγιση) και β) Ποσοτική πρωτογενής έρευνα

(δοµηµένη προσέγγιση). Η ποσοτική έρευνα δίνει σηµασία στη συχνότητα και ποσότητα

του φαινοµένου. 

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές επαφής σε πρωτογενής έρευνες (ποιοτικές και ποσοτικές) και

µερικές από τις πιο διαδεδοµένες είναι:

1. Προσωπική συνέντευξη (Face to face interview)

2. Ταχυδροµική έρευνα (Mail interview)

3. Τηλεφωνική έρευνα (Telephone interview)

4. Ηλεκτρονική έρευνα (Email or Internet interview)

5. Παρατήρηση (Observation)

6. Panels

7. Hall tests

8. ∆ιαρκής απογραφή (Retail Audit)

9. Συλλογική συζήτηση (Group discussion)

10. Συνεντεύξεις βάθους (Depth interviews)

Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας, η πρωτογενής έρευνα σχεδιάστηκε και

προγραµµατίστηκε µε βάση τη διερεύνηση, την καταγραφή, τη µελέτη και την ερευνητική

επεξεργασία υλικού που σχετίζεται µε τις επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Για την αναζήτηση του υλικού εξετάστηκαν δεδοµένα και
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έγιναν βιβλιογραφικές αναζητήσεις σε ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες, όπως στη βιβλιοθήκη του

Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του

Α.Π.Θ.. Επίσης εξετάστηκαν δεδοµένα από µεταπτυχιακές εργασίες του τµήµατος

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Έγιναν

αναζητήσεις σε βάσεις δεδοµένων (π.χ. ERIC), καθώς και σε ηλεκτρονικές σελίδες στο

διαδίκτυο. Επιπρόσθετα χρησιµοποιήθηκε υλικό από βιβλία , άρθρα, µελέτες καθώς και

από ελληνικά επιστηµονικά περιοδικά που χρησιµοποιούν σύστηµα κριτών. Ακόµα

εξετάστηκαν δεδοµένα από επίσηµα κείµενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία εκδόθηκαν

από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα Ευρωπαϊκά Συµβούλια Παιδείας καθώς και από άλλους

Οργανισµούς και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.4∆οµή εργασίας

Όσον αφορά τη δοµή της εργασίας, το συγκεκριµένο σύγγραµµα αποτελείται από δύο

µέρη, το θεωρητικό πλαίσιο και την εµπειρική προσέγγιση του θέµατος.

Στο θεωρητικό µέρος µέσα από µια εκτενή ανασκόπηση της ελληνικής και ξενόγλωσσης

βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας για θέµατα επιµόρφωσης και επαγγελµατικής ανάπτυξης

των εκπαιδευτικών , επιδιώκονται οι παρακάτω επιµέρους στόχοι:

Πρώτος στόχος είναι η αποσαφήνιση των εννοιών της επιµόρφωσης και της

επαγγελµατικής ανάπτυξης καθώς και η επισήµανση των κοινών στοιχείων αλλά και των

διαφορών µεταξύ των δύο αυτών όρων (κεφάλαιο 2).

∆εύτερος στόχος είναι η παρουσίαση των µέχρι τώρα µορφών επιµόρφωσης τόσο στη

χώρα µας όσο και στην Ευρώπη (κεφάλαιο 3).

Τρίτον επιδιώκεται να γίνει κατανοητή η αναγκαιότητα της διερεύνησης των

επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και του ρόλου της στην αποτελεσµατικότητα

των επιµορφωτικών προγραµµάτων (κεφάλαιο 4).

Τέλος το θεωρητικό µέρος ολοκληρώνεται µε την περιγραφή των σηµερινών συνθηκών

που επικρατούν στο χώρο της εκπαίδευσης και οι οποίες µε τη σειρά τους κάνουν πιο
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επιτακτική την ανάγκη για συνεχή και ποιοτική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών

(κεφάλαιο 5).

Όσον αφορά την εµπειρική προσέγγιση του θέµατος αυτή αποτελείται από µια εµπειρική

έρευνα η οποία πραγµατοποιήθηκε σε σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στην

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η οποία διερευνά τις επιµορφωτικές

ανάγκες των εκπαιδευτικών. Αρχικά, αναφέρονται ο σκοπός, οι στόχοι καθώς και η

µεθοδολογία της έρευνας (κεφάλαιο 6). Στο επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα

αποτελέσµατα της έρευνας καθώς και τα συµπεράσµατα αυτής(κεφάλαιο 7). Η

παρουσίαση και η ανάλυσή τους γίνονται µε συστηµατικό και µεθοδικό τρόπο, έτσι ώστε

να είναι δυνατό να εντοπιστούν τα τελικά οφέλη που προκύπτουν τόσο για τους

εκπαιδευτικούς όσο και για εκείνους τους φορείς οι οποίοι εµπλέκονται µε την οργάνωση

επιµορφωτικών προγραµµάτων. Στο κεφάλαιο 9 εστιάζεται η µελέτη στην παρουσίαση

των τελικών συµπερασµάτων και στην κατάθεση προτάσεων για τη βελτίωση της όλης

επιµορφωτικής διαδικασίας.

Το Παράρτηµα που συνοδεύει την εργασία περιλαµβάνει το ερωτηµατολόγιο που

χρησιµοποιήθηκε κατά την εµπειρική έρευνα.

                                                                      13



          

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Αποσαφήνιση εννοιών

Το παρόν κεφάλαιο αναλύει τους βασικότερους όρους που θα χρησιµοποιηθούν στα

πλαίσια της παρούσης εργασίας, ήτοι (α) την επαγγελµατική ανάπτυξη και (β) την

επιµόρφωση.

2.1 Η έννοια του όρου «Επαγγελµατική ανάπτυξη»

Αναφορικά µε την επαγγελµατική ανάπτυξη, οι περισσότεροι ορισµοί επ’ αυτής είναι

περιγραφικοί, βάσει των στόχων που θέτουν για την πραγµάτωσή της. Οι στόχοι αυτοί

σχετίζονται µε την απόκτηση ή τη διεύρυνση των γνώσεων γύρω από ένα θέµα ή την

απόκτηση δεξιοτήτων γύρω από τη διδασκαλία. Η επαγγελµατική ανάπτυξη του

εκπαιδευτικού, ωστόσο, αποτελεί µια ιδιάζουσα περίπτωση, καθώς συνιστά µια διαδικασία

εξαιρετικά πολύπλοκη. Αυτό διότι δεν περιορίζεται στην απόκτηση ή τη διεύρυνση των

γνώσεων γύρω από ένα θέµα ή την απόκτηση δεξιοτήτων γύρω από τη διδασκαλία, αλλά

είναι η διαδικασία µέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί αποκτούν και αναπτύσσουν κριτικά τη

γνώση, τις δεξιότητες και τη συναισθηµατική νοηµοσύνη που είναι απαραίτητες για το

σωστό τρόπο επαγγελµατικής σκέψης, το σχεδιασµό και την πρακτική άσκηση µε τα

παιδιά και τους συναδέλφους σε κάθε στάδιο της επαγγελµατικής τους ζωής (Ζορµπάς,

1997). 

Η επαγγελµατική ανάπτυξη περιλαµβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε

καινούρια θέµατα, τη συµπλήρωση γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από παλιά, την

προώθηση της διδακτικής ικανότητας, την ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας και τη

βαθύτερη συνειδητοποίηση του επαγγέλµατος του εκπαιδευτικού. Ένας άλλος ορισµός

συνδέει την προσδοκία επαγγελµατικής ανάπτυξης µε την προσδοκία αλλαγών στις

εκπαιδευτικές πρακτικές και πεποιθήσεις, τη δηµιουργία κλίµατος αλληλοκατανόησης στο

χώρο εργασίας και τη βελτίωση της επίδοσης των µαθητών (De Landsheere, 1982).

Επιπροσθέτως, ένας ακόµα ορισµός δίνει έµφαση στις διαδικασίες οι οποίες οδηγούν στην
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επαγγελµατική ανάπτυξη, µέσα από τις οποίες επιδιώκεται η ανάπτυξη ιδεών και

οραµάτων στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού σε σχέση µε τη σχολική κουλτούρα, την

επαγγελµατική ευθύνη, την επικοινωνία και τη συνειδητοποίηση του ευρύτερου

κοινωνικού ρόλου του εκπαιδευτικού (De Landsheere, 1982). 

Παρά τις όποιες διαφορές όµως, στην καρδιά των διαθέσιµων ορισµών βρίσκεται η

ταύτιση της επαγγελµατικής ανάπτυξης, εν µέρει ή συνολικά, µε τη βελτίωση του

εκπαιδευτικού στην άσκηση του επαγγέλµατός του, δηλαδή µε την επιθυµία του να κάνει

καλύτερα και πιο αποτελεσµατικά τη δουλειά του. Η επαγγελµατική ανάπτυξη των

εκπαιδευτικών είναι αναγκαία για τη διατήρηση του ενδιαφέροντος για το επάγγελµά τους.

Η επαγγελµατική απολίθωση µπορεί να προέλθει από το γεγονός ότι ο εκπαιδευτικός

µπορεί να αισθάνεται ασφαλής µε αυτό που κάνει χρόνια, αλλά αυτό µπορεί να οδηγήσει

σε έλλειψη ενδιαφέροντος, καθώς δεν εµφανίζονται συχνά προκλήσεις στο επάγγελµα του

εκπαιδευτικού. Έτσι, η δηµιουργία προκλήσεων στην καθηµερινή εργασία των

εκπαιδευτικών, η αναζήτηση εναλλακτικών για την πρόσβαση των εκπαιδευτικών σε νέες

γνώσεις και καινοτοµίες καθώς και η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να προσπαθήσουν να

εφαρµόσουν αυτές τις νέες γνώσεις προβάλλουν αναγκαίες στην κατεύθυνση της

επαγγελµατικής ανάπτυξής τους.

Ακόµη, είναι αναγκαία για τη βελτίωση της θέσης του στο εκπαιδευτικό σύστηµα όπου η

επαγγελµατική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συνδέεται µε την «εξωτερική» παρακίνηση για

επαγγελµατική προαγωγή. Με τον όρο προαγωγή εννοούµε τις βελτιωµένες συνθήκες

εργασίας, την αύξηση των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού καθώς και την αύξηση των

αποδοχών του.

Τέλος, την επιβάλλει η προαγωγή της ίδιας της επιστήµης της εκπαίδευσης των

εκπαιδευτικών. Είναι δύσκολο να αλλάξουν τα προγράµµατα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών

και να παραχθεί έρευνα, όταν δεν συµµετέχει ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δυναµικά στα

προγράµµατα αυτά. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαµόρφωση των προγραµµάτων

εκπαίδευσης είναι θεµελιώδης αφού, αυτό έχει ως συνέπεια και την παραγωγή της έρευνας

για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών από τα Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα που ασχολούνται µε

το θέµα αυτό.
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2.2 Η ανάγκη για  «Επιµόρφωση»

2.2.1 Η κοινωνία της γνώσης και η ανάγκη για διαρκή επιµόρφωση

Η έννοια της κοινωνίας της γνώσης εµφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία κατά τα τέλη της

δεκαετίας του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970,στις εργασίες ενός µεγάλου

αριθµού επιστηµόνων. Γίνεται αντιληπτή µε πολλούς και διάφορους τρόπους , η επισκόπη-

ση των οποίων ξεφεύγει από τους στόχους της παρούσας εργασίας. Για τις ανάγκες της ερ-

γασίας γίνεται αναφορά στις εργασίες των Μπελ (Bell 1973και 1980),Τουραίν (Touraine

1971) και Καστέλς (Castells 1989),καθώς οι συγγραφείς αυτοί συγκαταλέγονται στους

πρώτους που ασχολήθηκαν µε την κοινωνία της γνώσης µ’ ένα πιο συστηµατικό τρόπο. Οι

δύο πρώτοι επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην εµφάνιση της µεταβιοµηχανικής κοι-

νωνίας, στο πλαίσιο της οποίας η γνώση και η πληροφορία διαδραµατίζουν ένα ιδιαίτερα

σηµαντικό ρόλο. Ειδικότερα ο Μπελ (Bell 1980)υποστηρίζει ότι η κοινωνία της πληροφο-

ρίας συνιστά µια πρόσφατη έκφραση της µεταβιοµηχανικής κοινωνίας. Σε µια βιοµηχανική

κοινωνία κινητήριες δυνάµεις της ανάπτυξης θεωρούνται αυτές της παραγωγής και του

κέρδους µέσα από τη χρήση µηχανηµάτων και ενέργειας. Σε µια µεταβιοµηχανική κοινω-

νία κινητήριες δυνάµεις θεωρούνται αυτές της γνώσης και της πληροφορίας, καθώς η πα-

ραγωγή της γνώσης και η επεξεργασία της πληροφορίας προωθούν την οικονοµική

ανάπτυξη. Με τη σειρά του ο Τουραίν (Touraine 1971),στο βιβλίο του για τη µεταβιοµη-

χανική κοινωνία, αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στη γνώση και την πληροφορία και τις καθι-

στά κύριους παράγοντες στην ανάλυσή του. Ο έλεγχος της γνώσης και της πληροφορίας

συνιστούν τις κινητήριες δυνάµεις σε µια διαδικασία µετατροπής της κοινωνίας. Επι-

πρόσθετα ο Τουραίν (Touraine 1971)αναφέρεται σε µια νέα διάκριση των κοινωνικών

οµάδων ανάµεσα στους τεχνοκράτες και γραφειοκράτες (αυτούς δηλαδή που εν δυνάµει

κατέχουν τη γνώση και έχουν τον έλεγχο της πληροφορίας) και τους λοιπούς εργαζόµε-

νους, φοιτητές και καταναλωτές, υποστηρίζοντας ότι η κύρια αντίθεση ανάµεσα στις κοι-

νωνικές τάξεις δεν έχει τη βάση της στην ιδιοκτησία και στον έλεγχο των µέσων παραγω-

γής αλλά στην πρόσβαση και την κατοχή της γνώσης και της πληροφορίας. Τέλος ο Κα-

στέλς (Castells 1989),κινούµενος µέσα στο πλαίσιο της µαρξιστικής παράδοσης, επικε-
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ντρώνει την προσοχή του στο ρόλο της γνώσης και της πληροφορίας και όχι τόσο στο χα-

ρακτηρισµό της κοινωνίας ως µεταβιοµηχανικής. Θεωρεί επίσης ότι η γνώση παράγει νέα

γνώση, η οποία λειτουργεί ως καταλύτης στην οικονοµική ανάπτυξη. Η πληροφορία συνι-

στά βασικό µέσο βελτίωσης της οικονοµικής δραστηριότητας αλλά, ως αποτέλεσµα της

παραγωγικής διαδικασίας, συνιστά ταυτοχρόνως και εµπόρευµα. Οι εφαρµογές των νέων

τεχνολογιών στο χώρο της πληροφόρησης, των επικοινωνιών και της παραγωγής οδηγούν

σε ταχύτατες οργανωτικές και παραγωγικές αλλαγές, σε ταχύτερη, σε σχέση µε το παρελ-

θόν, απαξίωση της γνώσης και σε αλλαγές στις αγορές εργασίας και στο ευρύτερο πολιτι-

στικό πεδίο. Για τον Καστέλς ωστόσο αυτές οι γενικότερες µεταβολές, τεχνολογικές και

οργανωτικές, µπορεί να κατανοηθούν µόνο µέσα στο πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεων του

καπιταλιστικού συστήµατος.

Η εκτεταµένη χρήση του όρου «κοινωνία της γνώσης» σε ένα ευρύ φάσµα επιστηµόνων

και ερευνητών σε πολλά επιστηµονικά πεδία, δεν µπορεί παρά να είναι αποτέλεσµα τόσο

των εξελίξεων που λαµβάνουν χώρα σε κοινωνικό και οικονοµικό επίπεδο, όσο όµως και

των εξελίξεων που λαµβάνουν χώρα στο πεδίο των επιστηµών. Γίνεται λοιπόν αναφορά

στην έννοια της κοινωνίας της γνώσης είτε γιατί οι ενδιαφερόµενοι θεωρούν ότι οι κοινω-

νίες (και οι οικονοµίες) έχουν εισέλθει σε µια νέα φάση, προφανώς διαφοροποιηµένη και

συνεπώς διακριτή από τις προγενέστερες, είτε γιατί στο πεδίο των επιστηµών και ιδιαίτερα

στο θεωρητικό επίπεδο η έννοια θεωρείται κατάλληλη να ερµηνεύσει ένα µεγάλο µέρος

των σύγχρονων εξελίξεων.

Στις σύγχρονες κοινωνίες η γνώση γίνεται αντιληπτή ως θεµελιώδης “καύσιµη ύλη” για τη

λειτουργία τους επειδή, καθώς προσπαθούν να ασκήσουν µια συστηµατική παρέµβαση

στην υπόσταση και στην ανέλιξη - µετατροπή τους, έχουν ανάγκη τη γνώση για:

• τη συνεχή ανάλυση του παρόντος

• τη θεµελιωµένη πρόβλεψη του µέλλοντος

• την επινόηση δράσεων που θα επιτρέψουν την µετάβαση από το “ανεπαρκές” πα-

ρόν στο σχεδιαζόµενο και επιθυµητό µέλλον.
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Σε αυτή τη διεργασία, η γνώση και το σύστηµα της γνώσης (η παραγωγή και η διάχυση

της), παίζουν σηµαντικό και κρίσιµο ρόλο. Στο άµεσο µέλλον, η σύγχρονη και “ώριµη”

κοινωνία θα έχει περάσει από το δίπολο “κοινωνία - γνώση” στην “κοινωνία της γνώσης”.

Η “κοινωνία της γνώσης” δεν είναι απλά µια κοινωνία που παράγει γνώση (αυτό συµβαίνει

σε όλες τις κοινωνίες που έχουν µελετηθεί), αλλά µια κοινωνία που είναι έτσι δοµηµένη

και οργανωµένη, ώστε να παράγει επιστηµονική και τεχνολογική γνώση εξαιρετικά πολύ-

πλοκη και σύνθετη. 

Βεβαίως, σήµερα και στα επόµενα χρόνια, η πληροφορία και η γνώση αποτελούν στοιχεία

της παγκόσµιας οικονοµίας (π.χ. βιοµηχανική και πνευµατική ιδιοκτησία). Εκείνο που κρί-

νεται απαραίτητο για το µέλλον είναι το πέρασµα από την “οικονοµία της γνώσης” στην

“κοινωνία της γνώσης”, δηλαδή πώς η γνώση θα συνδεθεί (πέρα από την οικονοµία) µε

κάθε πρακτική, ατοµική και συλλογική και θα αναγνωριστεί ως θεµελιακό πολιτιστικό

πρότυπο-διακύβευµα.

2.2.2 Περί επιµόρφωσης

Για να µετέχει ένας επαγγελµατίας στην κοινωνία της γνώσης, η διαρκής του επιµόρφωση,

δεδοµένης της ευµεταβλητότητας της γνώσης αυτής καθαυτής, είναι επιβεβληµένη. Ειδικά

δε σε περιπτώσεις µετάδοσης της γνώσης, όπως σε αυτή του επαγγέλµατος των εκπαιδευτι-

κών, η συνεχής τους επιµόρφωση είναι απαραίτητη, προκειµένου να µεταδώσουν τη γνώση

µε τρόπο αποτελεσµατικό. Σε µία εποχή που χαρακτηρίζεται από την επανάσταση της

γνώσης και της τεχνολογίας, των ταχύτατων αλλαγών σε παγκόσµια κλίµακα, των ανα-

διαρθρώσεων στην οικονοµία, την παραγωγική διαδικασία, την αγορά εργασίας, των σηµα-

ντικών βηµάτων για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και της αυξανόµενης αξιοποίησης στις τε-

χνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας,

η εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους τοµείς αιχµής των αναπτυγµένων χωρών. 

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών είναι θεσµός στρατηγικής σηµασίας τόσο για τη συνεχή

επαγγελµατική ανέλιξη και εξέλιξή τους όσο και για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη

του ίδιου του εκπαιδευτικού συστήµατος, δεδοµένου ότι δίνει τη δυνατότητα στον εκπαι-

δευτικό να εµπλουτίσει και να εκσυγχρονίσει τις γνώσεις του αλλά και να βελτιώσει τις
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πρακτικές του κατά τον καλύτερο τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσµατικότερα

στις νέες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις, µε κύριο σκοπό την αναβάθµιση της

παρεχόµενης εκπαίδευσης. 

Στις σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης, η επιµόρφωση καθίσταται ένα ισχυρό συγκριτικό

πλεονέκτηµα σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο, πλεονέκτηµα που µπορεί να οδηγήσει σε

οικονοµική ανάπτυξη και ευηµερία. Χώρες που επένδυσαν στην δηµιουργία ενός ανταγω-

νιστικού και αποτελεσµατικού εκπαιδευτικού συστήµατος, το οποίο παρέχει γνώσεις και

δεξιότητες τόσο κατά την σχολική και φοιτητική ηλικία όσο και κατά το υπόλοιπο της

ζωής, σήµερα απολαµβάνουν ικανοποιητικούς ρυθµούς ανάπτυξης. 

Οι σηµερινές "κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας" απαιτούν από τον εκπαιδευτικό

να είναι σε θέση να αντιλαµβάνεται τις ανάγκες του µαθητή και του σχολείου, καθώς και

τα µηνύµατα των καιρών και να αναλαµβάνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες αλλά και τη

σχετική ευθύνη, µέσα σε ένα πολύ γενικό πλαίσιο που θα καθορίζεται από την πολιτεία. 

Για να µπορέσει να ανταποκριθεί ο εν ενεργεία εκπαιδευτικός στις σύγχρονες απαιτήσεις,

πρέπει να καθιερωθεί µια συνεχής επιµορφωτική διαδικασία από την είσοδό του εκπαιδευ-

τικού στο επάγγελµα έως την συνταξιοδότηση του. Μια πολύ γενική αρχή µπορεί να προσ-

διοριστεί ως εξής: επιβάλλεται µια επιµόρφωση µικρής, ως επί το πλείστον διάρκειας αλλά

µεγάλης εµβέλειας, µε κριτήριο τον αριθµό των επιµορφωµένων εκπαιδευτικών, αποκε-

ντρωµένη, επαναλαµβανόµενη και πολυµορφική µε αφετηρία τις εθνικές εκπαιδευτικές

προτεραιότητες και τις διαπιστωµένες ανάγκες των εκπαιδευτικών. H επιµόρφωση περι-

λαµβάνει δραστηριότητες υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα, που αποβλέπουν στην

επαγγελµατική και προσωπική εξέλιξη του εκπαιδευτικού. 

Στην επιδίωξη των παραπάνω στόχων και πέρα από την αξιοποίηση µορφών επιµόρφωσης

που εφαρµόστηκαν στο παρελθόν, καθώς και παράλληλα µε την επισήµανση της ανάγκης

για εκσυγχρονισµό της αρχικής ή βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, µπορούν και

πρέπει να συµβάλλουν και νέες µορφές επιµόρφωσης, όπως είναι π.χ. η επιµόρφωση των

εκπαιδευτικών σε τεχνολογικές καινοτοµίες, η ενίσχυση της συµµετοχής τους σε ερευνητι-

κές δράσεις,  η ενδοσχολική επιµόρφωση και η εξ' αποστάσεως επιµόρφωση.
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ΚΕΦ.3 Ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική για την επιµόρφωση των

εκπαιδευτικών

3.1 Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης στη χώρα

µας

Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στη χώρα µας υφίστα-

ται ως έννοια εδώ και πολλά χρόνια, µόνο πρόσφατα όµως διάφοροι φορείς άρχισαν εντα-

τικά να ασχολούνται µε αυτή και να αποσκοπούν στην πραγµάτωσή της. Συγκεκριµένα,

την τελευταία δεκαετία, το ζήτηµα της επιµόρφωσης αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον και

επίκαιρο χαρακτήρα, εξαιτίας εξελίξεων και ανακατατάξεων σε ευρωπαϊκό αλλά και σε

διεθνές επίπεδο (παγκοσµιοποίηση, εξελίξεις µε τις νέες τεχνολογίες κ.τ.λ.). Παρατηρείται

επίσης ότι τα συστήµατα εκπαίδευσης προσαρµόζονται πλέον τόσο στις απαιτήσεις της

κοινωνίας της γνώσης όσο και στην ανάγκη για ένα καλύτερο επίπεδο ζωής και ποιότητα

απασχόλησης, προσφέροντας ευκαιρίες µάθησης, κατάρτισης, επιµόρφωσης σε συγκεκρι-

µένες οµάδες, σε διάφορες φάσεις της ζωής τους: νέοι, άνεργοι ενήλικες και απασχολούµε-

νοι των οποίων οι ικανότητες και δεξιότητες κινδυνεύουν να αχρηστευτούν λόγω της τα-

χείας αλλαγής. 

Το ζήτηµα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών βρέθηκε από τις αρχές της δεκαετίας του

1980 στην εκπαιδευτική επικαιρότητα και επικράτησε έντονος προβληµατισµός για την

αποτελεσµατική υλοποίησή της. Ωστόσο σηµαντικοί πόροι έχουν διατεθεί από το 2ο και 3ο

Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, 1ο και 2ο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης και Αρχι-

κής Επαγγελµατικής Κατάρτισης, αντίστοιχα. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα και των δύο

χρονικών περιόδων, αποτέλεσε ένα βασικό εργαλείο εφαρµογής στρατηγικού σχεδιασµού

του ΥΠΕΠΘ και µέσω αυτού δροµολογήθηκαν µέτρα πάνω στους βασικούς άξονες πολιτι-

κής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου, τα οποία διέπονται από µια ενιαία φιλοσοφία

προώθησης µιας κοινωνικής και εκπαιδευτικής πολιτικής που επιδιώκει να ενισχύσει την

ανάγκη ο άνθρωπος να µάθει πώς να ευαισθητοποιείται, να κοινωνικοποιείται και να δη-
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µιουργεί, µε απώτερο σκοπό την πρόληψη και καταπολέµηση της ανεργίας και του κοινω-

νικού αποκλεισµού. Ένα από τα βασικά µέτρα του Άξονα Προτεραιότητας ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑ-

ΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ήταν το Μέτρο 2.1 «Αναβάθµι-

ση της Ποιότητας της Παρεχόµενης Εκπαίδευσης». Το εν λόγω Μέτρο, στο διευρυµένο

πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ, επιχείρησε την αναβάθµιση της υποχρεωτικής και τεχνικής επαγγελ-

µατικής εκπαίδευσης µέσω της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. 

Ένας από τους στόχους του ήταν και η ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών επιµόρφωσης,

όπως είναι π.χ. η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε καινοτοµίες, η ενίσχυση της συµµετο-

χής τους σε ερευνητικά προγράµµατα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η ενδοσχολική επι-

µόρφωση, η εξ αποστάσεως επιµόρφωση, δράσεις που θα επιτρέψουν σε µεγάλο βαθµό

την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), τη µείωση του

κόστους υλοποίησης, τον περιορισµό των προβληµάτων δυσλειτουργίας των σχολείων και

την αύξηση των ευκαιριών επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Σηµαντική κρίθηκε επίσης η

επιµόρφωση των στελεχών της εκπαίδευσης που ασκούν ή θα κληθούν να ασκήσουν διοι-

κητικό έργο (διευθυντές σχολείων, προϊστάµενοι νοµαρχιακών διευθύνσεων κτλ.). 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου, χρηµατοδοτήθηκαν µια σειρά από πράξεις που αφο-

ρούσαν τόσο στην υλοποίηση επιµορφωτικών δράσεων όσο και στην ενίσχυση του Οργα-

νισµού Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών, ενός οργανισµού ο οποίος έχει αρµοδιότητα για όλα

τα θέµατα που αναφέρονται σε επιµορφωτικές δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν τους εκ-

παιδευτικούς όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης, πλην της τριτοβάθµιας, και όλων των τύ-

πων σχολείων. 

Έχουν πραγµατοποιηθεί βήµατα σε ότι αφορά την επιµόρφωση, ωστόσο βρισκόµαστε

ακόµη στο στάδιο εφαρµογής προγραµµάτων που αντιµετωπίζουν περιστασιακά τις εκπαι-

δευτικές ανάγκες της χώρας µας πέρα την τυπική εκπαίδευση. Είναι αναγκαίος ο σχεδια-

σµός πολιτικής που θα ενσωµατώσει την επιµόρφωση στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστηµα.

Είναι αναγκαία η διαµόρφωση µιας φιλοσοφίας, η οποία δε θα προωθεί υπέρµετρα την εκ-

παίδευση σε τοµείς που καλύπτουν µονοµερώς τις τεχνοκρατικές ανάγκες της παγκοσµιο-

ποιηµένης κοινωνίας, σε βάρος της συνολικής πνευµατικής συγκρότησης του ανθρώπου. 
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Εκ των ανωτέρω διαφαίνεται ότι η αποστολή του βασικού φορέα για την οργάνωση της

επαγγελµατικής εκπαίδευσης και επιµόρφωσης στη χώρα µας (Ο.ΕΠ.ΕΚ.) είναι η εκπόνη-

ση προγραµµάτων επιµόρφωσης που να συνδέονται µε τη διερεύνηση, την ανάλυση και

την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών, που να συνδυάζουν τις συλλογικές µε τις

ατοµικές προσδοκίες τους και τις προοπτικές σταδιοδροµίας µε την επαγγελµατική ανάπτυ-

ξη και καταξίωση των εκπαιδευτικών. 

Το επάγγελµα του εκπαιδευτικού ως κατεξοχήν επάγγελµα κοινωνικό επηρεάζεται κατά

τρόπο ουσιαστικό από το εκάστοτε κοινωνικό-οικονοµικό και πολιτισµικό πλαίσιο στο

οποίο εντάσσεται σε µια δεδοµένη ιστορική στιγµή. Από τη στιγµή που το εν λόγω πλαίσιο

αλλάζει, το επάγγελµα του εκπαιδευτικού αλλάζει, το εκπαιδευτικό σύστηµα αλλάζει και

για αυτό το λόγο πρέπει να υπάρξει ένας γενικότερος προβληµατισµός σχετικά µε τους

στόχους του εκπαιδευτικού µας συστήµατος, το οποίο πρέπει να επικεντρώνεται σε κοινά

µελήµατα και προτεραιότητες, σεβόµενο παράλληλα την εθνική ποικιλοµορφία και να στο-

χεύει στην αναβάθµιση του κύρους του εκπαιδευτικού. 

Οι προκλήσεις τις οποίες αντιµετωπίζει το επάγγελµα του εκπαιδευτικού, είναι κατ' ουσία,

κοινές σε όλη την Ευρώπη. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(27.08.2007),περιγράφεται µια θεώρηση του επαγγέλµατος του ευρωπαίου εκπαιδευτικού,

η οποία έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: είναι ένα επάγγελµα µε υψηλά προσόντα,

εντάσσεται στο πλαίσιο της δια βίου µάθησης (οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν την επαγγελµα-

τική τους εξέλιξη καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδροµίας τους...), χαρακτηρίζεται από κι-

νητικότητα και βασίζεται στη σύµπραξη. Παρόλα αυτά, το αρνητικό σηµείο εστιάζεται στη

συρρίκνωση του ρόλου του εκπαιδευτικού σε αποδέκτη και εκτελεστή οδηγιών και εντο-

λών σε ένα πλαίσιο διευρυµένου γραφειοκρατικού ελέγχου και αυξηµένης διαχειριστικής

διοίκησης. Οι εκπαιδευτικοί έχουν ουσιαστικά απογυµνωθεί από κάθε αρµοδιότητα για

αποφάσεις που σχετίζονται άµεσα µε την εργασία τους. Η ανάγκη ουσιαστικής αναβάθµι-

σης του συστήµατος επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών επιβάλλεται όχι µόνο ως αυτόνοµη

προτεραιότητα, αλλά και από το νέο αναβαθµισµένο ρόλο που καλούνται οι τελευταίοι να

παίξουν σε ένα σχολείο ανοικτό στην κοινωνία. 

Ο Ο.ΕΠ.ΕΚ. στην προσπάθεια οικοδόµησης ενός πλαισίου εθνικής επιµορφωτικής πολιτι-

κής όχι µόνο µε διοικητικά, αλλά και µε λειτουργικά χαρακτηριστικά, επιδιώκει την άρση
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των επικαλύψεων, την λειτουργική διασύνδεση των φορέων επιµόρφωσης και την διερεύ-

νηση της τελικής προστιθέµενης αξίας όλων αυτών των επιµορφωτικών δράσεων στην

αναβάθµιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος και στην ενδυνάµωση των

γνώσεων των εκπαιδευτικών. 

Στόχος είναι ο Οργανισµός να καλύψει τις ανάγκες συντονισµού των επιµορφωτικών

δράσεων έτσι ώστε το σύνολο των δράσεων αυτών να ενταχθεί σε ένα κοινό πλαίσιο µε

σαφείς και καθορισµένους στόχους, καθώς και αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα, µε απώτερο

σκοπό την ποιοτική αναβάθµιση του ανθρώπινου δυναµικού της εκπαίδευσης που θα συ-

ντελέσει και στην αναβάθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος και της παρεχόµενης εκπαί-

δευσης στη χώρα µας εν γένει. Καθίσταται λοιπόν αναγκαία η ενδυνάµωση του θεσµικού

ρόλου του Ο.ΕΠ.ΕΚ. καθώς η µέχρι σήµερα πορεία του διαγράφεται αχνή, ασαφής και πε-

ριορισµένη στην υλοποίηση δύο ταχύρυθµων επιµορφωτικών προγραµµάτων µε τίτλο

«Σύγχρονες ∆ιδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής - ∆ηµιουργικής Σκέψης»

και «Συσχετισµός οικογενειακού - κοινωνικού - πολιτισµικού περιβάλλοντος στη σχολική

επίδοση του παιδιού» καθώς επίσης και στην υλοποίηση της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης

για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς του σχολικού έτους 2003-04. 

Σύµφωνα µε το Π.∆.45/1999η Εισαγωγική Επιµόρφωση υλοποιείται κάθε σχολικό έτος

από τα Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) της χώρας και είναι υποχρεωτική για

όλους τους νεοδιοριζόµενους εκπαιδευτικούς και τους προσλαµβανόµενους ως αναπληρω-

τές εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, δύνανται δε να

την παρακολουθήσουν και οι αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί της ιδιωτικής εκπαίδευσης. 

Βασικός σκοπός του Προγράµµατος της Εισαγωγικής Επιµόρφωσης είναι να διευκολύνει

την οµαλή ένταξη των νεοεισερχόµενων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση, προσφέροντάς

τους απαραίτητα εφόδια που αφορούν το επιστηµονικό µέρος και τη διδακτική µεθοδολο-

γία των επιµέρους γνωστικών αντικειµένων, την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και τις

οργανωτικές δοµές του εκπαιδευτικού συστήµατος. Στο πλαίσιο αυτό οι επιµορφούµενοι

εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν στην εκπαίδευση έχοντας κατά νου

ως βασικούς άξονες την ανθρωποκεντρική θεώρηση της παιδείας, την ψηφιακή σύγκλιση,

τη διασύνδεση παιδείας και πολιτισµού, τη συσχέτιση παιδείας και περιβαλλοντικών
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δράσεων (αειφόρος ανάπτυξη), καθώς και τη δηµιουργική αξιοποίηση της πολυγλωσσίας

και της πολυπολιτισµικότητας. 

Η ολοκλήρωση αλλά και η εφαρµογή του σχεδίου αυτού δράσης θα λύσει σηµαντικά

προβλήµατα, όπως του συντονισµού, της εποπτείας και παρακολούθησης (monitoring)της

επιµόρφωσης, της αξιολόγησης υφισταµένων επιµορφωτικών προγραµµάτων και δοµών

αλλά και θα συµβάλλει στην πραγµατοποίηση ερευνών πάνω σε εκπαιδευτικές ανάγκες,

στην ανάδειξη, ενίσχυση, χρηµατοδότηση και διασπορά καλών πρακτικών, στην σύνδεση

του θεωρητικού και µεθοδολογικού επιπέδου µε την καθηµερινότητα των εκπαιδευτικών

και στην πιλοτική εφαρµογή πολιτικών µε τη χρήση νέων µεθοδολογιών.

3.2  Η ευρωπαϊκή προοπτική

Στην Ευρώπη, η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών συνιστά βασική προτεραιότητα, η οποία

στηρίζεται από όλα τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αξίζει να αναφερθεί σχετικά

µε τις βασικές ικανότητες, όπως αυτές ορίστηκαν στην σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου και Συµβουλίου της 18ης ∆εκεµβρίου 2006,όπου δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στην

ανάπτυξη υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης/επιµόρφωσης, ότι οι βασικές

ικανότητες, ο συνδυασµός δηλαδή γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, είναι εκείνες τις

οποίες όλοι χρειάζονται, για την προσωπική ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότη-

τα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και απασχόληση. Σύµφωνα επίσης µε δήλωση του

Ευρωπαϊκού Συµβουλίου «το ενδιαφέρον, οι δεξιότητες και οι ικανότητες των διδα-

σκόντων, των εκπαιδευτών, άλλων µελών του διδακτικού προσωπικού και των υπηρεσιών

πρόνοιας, καθώς και η ποιότητα των διευθυντικών στελεχών των σχολείων, αποτελούν βα-

σικούς παράγοντες που συµβάλλουν στην επίτευξη µαθησιακών αποτελεσµάτων υψηλής

ποιότητας» . Οι προσπάθειες, λοιπόν, του διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να υποστηρί-

ζονται από συνεχή επιµόρφωση. Ως εκ τούτου, η βελτίωση της ποιότητας της επιµόρφωσης

των εκπαιδευτικών συνιστά σηµαντικό στόχο για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήµατα

όσον αφορά την επίσπευση της προόδου προς επίτευξη των κοινών στόχων που θεσπίστη-

καν στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010». 
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρατηρείται µια επιτάχυνση των µεταρρυθµίσεων για τη διασφάλι-

ση εκπαιδευτικών συστηµάτων υψηλής ποιότητας, που να είναι τόσο αποτελεσµατικά όσο

και δίκαια. Οι συνεχείς µεταρρυθµίσεις εκκινούν από τους µελλοντικούς στόχους των εκ-

παιδευτικών συστηµάτων που είναι: 

1.η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης

και κατάρτισης

2.η διευκόλυνση της πρόσβασης όλων στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση σε όλη της

διάρκεια της ζωής και

3.το άνοιγµα των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στον κόσµο. 

Η σηµασία της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών ενισχύθηκε ιδιαίτερα από αυτές τις εκπαι-

δευτικές µεταρρυθµίσεις και αποτελεί σήµερα µια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους

στην άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικής διεθνώς. 

Εξαιτίας της παγκοσµιοποίησης, καθώς και των προκλήσεων µιας νέας οικονοµίας

καθοδηγούµενης από την παραγωγή γνώσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται αντιµέτωπη

µε µια τεραστίων διαστάσεων µετατόπιση, και οι αλλαγές αυτές απαιτούν έναν ριζικό

µετασχηµατισµό της ευρωπαϊκής οικονοµίας. Η Ένωση πρέπει να πραγµατοποιήσει αυτές

τις αλλαγές κατά τρόπο σύµφωνο µε τις τιµές και τις έννοιές της κοινωνίας και ένας από

τους σηµαντικότερους µοχλούς της αλλαγής, είναι η εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτών των

αλλαγών τίθονται ως άµεσοι στόχοι, η βελτίωση της ποιότητας και της

αποτελεσµατικότητας των συστηµάτων εκπαίδευσης, η διευκόλυνση της πρόσβασης όλων

των πολιτών στην εκπαίδευση, η δια βίου µάθηση, και η διαµόρφωση ανοιχτών

συστηµάτων εκπαίδευσης (Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002). 

Στη συνάντηση της 26ης Νοεµβρίου, 1999,οι υπουργοί εκπαίδευσης των χωρών-µελών,

αναγνωρίζουν την ποιοτική εκπαίδευση ως ένα από τα ζητήµατα προτεραιότητας της νέας

συνεργασίας της κοινότητας και όπως αναφέρεται στο άρθρο 149 της συνθήκης της

Ευρωπαϊκής Κοινότητας, «Η κοινότητα πρόκειται να συνεισφέρει στην ανάπτυξη της

ποιοτικής εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ χωρών-µελών και, αν

καταστεί απαραίτητο, υποστηρίζοντας και ενισχύοντας τις δράσεις τους, σεβόµενη

παράλληλα την ευθύνη των χωρών-µελών για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την
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οργάνωση των εκπαιδευτικών συστηµάτων και της πολιτιστικής και γλωσσικής

διαφορετικότητας»  (European Commission, 2000).

Με τον όρο «ποιοτική εκπαίδευση» εννοείται από την ευρωπαϊκή κοινότητα η

στοχοθέτηση της εκπαίδευσης προς ένα υψηλό επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και

δεξιοτήτων, οι οποίες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ενεργή συµµετοχή των

πολιτών , για την κατάκτηση µιας θέσης στο σύγχρονο και απαιτητικό χώρο εργασίας,

καθώς επίσης και για την καθιέρωση της δια βίου µάθησης και της ελεύθερης διακίνησης

των σπουδαστών και των εργαζοµένων µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ποιοτική εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως µια έννοια-οµπρέλα, η οποία

αφορά τον µαθητή (ανήλικο και ενήλικο), το χώρο όπου λαµβάνει χώρα η εκπαίδευση,

καθώς και το περιεχόµενο αυτής, τον εκπαιδευτικό, τις διαδικασίες µάθησης και τα

αποτελέσµατα της. Ως προς τον µαθητή, η φιλοσοφία της ποιοτικής εκπαίδευσης ορίζει ότι

αυτός θα πρέπει να έχει καλή σωµατική υγεία και διαβίωση, ώστε να µπορεί να συµµετέχει

στα εκπαιδευτικά δρώµενα και να µαθαίνει, υποστηριζόµενος πάντα από τους γονείς και

την κοινότητα του. Το περιεχόµενο µάθησης πρέπει να στοχεύει στην απόκτηση των

βασικών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα των χώρων της ανάγνωσης και της αριθµητικής, στην

ανάπτυξη στάσεων υγείας, ειρήνης και αλληλεγγύης, καθώς και στην απόκτηση

δεξιοτήτων που θα είναι απαραίτητες στο µαθητή για να ανταποκριθεί και να είναι

ανταγωνιστικός στο σύγχρονο κόσµο. Το περιβάλλον της ποιοτικής εκπαίδευσης πρέπει να

είναι ασφαλές, υγιές, να παρέχει στο µαθητή τα απαραίτητα µέσα διδασκαλίας και να τον

προστατεύει από κάθε είδους διάκριση. Η µάθηση και διδασκαλία θα λαµβάνει χώρα µέσα

από παιδοκεντρικές πρακτικές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του µαθητή και θα

στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα προάγουν την δια βίου µάθηση,

την προσαρµογή, την κριτική ικανότητα, την ενεργή πολιτειότητα και σαφώς θα

ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας. (Unicef, 2000).

Σηµαντικό στοιχείο της νέας πολιτικής για την εκπαίδευση, αποτελεί η αξιολόγηση των

αποτελεσµάτων της. Με σκοπό να διαβεβαιώνει η κοινότητα την αποδοτικότητα των

εκπαιδευτικών δράσεων των χωρών-µελών, προσδιορίζονται µε ακρίβεια οι γενικοί σκοποί

και οι επιµέρους στόχοι, ενώ στο «Λεπτοµερές Πρόγραµµα των επακόλουθων εργασιών

σχετικά µε τους συγκεκριµένους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης
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στην Ευρώπη» (ΛΠΕ) προσδιορίζεται η οργάνωση των εργασιών κάθε στόχου, οι

ενδεικτικοί δείκτες µέτρησης προόδου και οι οµάδες εργασίας στις οποίες θα κινηθούν

(Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2002).Η Ευρωπαϊκή επιτροπή, σε µια

προσπάθεια να αξιολογήσει την αποδοτικότητα της εκπαιδευτικής επένδυσης, ορίζει µια

σειρά δεικτών αξιολόγησης της ποιοτικής εκπαίδευσης και καλεί τις χώρες-µέλη να

καταθέτουν ανά τακτά χρονικά διαστήµατα αναφορές προόδου βάσει αυτών των δεικτών.

Οι δείκτες αξιολόγησης αφορούν βασικά γνωστικά αντικείµενα (Μαθηµατικές δεξιότητες,

Αναγνωστικές δεξιότητες, Φυσικές Επιστήµες, Τεχνολογίες πληροφορικής και

επικοινωνιών, Ξένες Γλώσσες, Ευρωπαϊκή Πολιτειότητα, δεξιότητες ζωής, ειρηνικές

στάσεις, αγωγή υγείας, και ανάπτυξη στρατηγικών αυτορύθµισης της γνώσης), τα επίπεδα

πρώιµης αποχώρησης από το σχολείο (dropout),καθώς και τα επίπεδα ολοκλήρωσης της

ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, της συµµετοχής στην τεταρτοβάθµια εκπαίδευση,

της συµµετοχής των γονέων των µαθητών στα εκπαιδευτικά δρώµενα, την εκπαίδευση των

εκπαιδευτικών, τη συµµετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και τη δια βίου µάθηση

(Unicef, 2000).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ:4 Η διαδικασία διερεύνησης των εκπαιδευτικών

αναγκών

4.1 Προβληµατισµοί σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των επιµορφωτικών

προγραµµάτων

4.1.1 Υπάρχοντα Μοντέλα Επιµόρφωσης 

Τα επιµορφωτικά προγράµµατα, ειδικότερα αυτά που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς,

χαρακτηρίζονται από µια ποικιλοµορφία που οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει µία και

ενιαία αντίληψη για τον οργανωτικό-διοικητικό χαρακτήρα και το περιεχόµενό τους, αλλά

επιπλέον δεν υπάρχει ένα και µοναδικό πρότυπο εκπαιδευτικού. Υπάρχουν πολλές

κατατάξεις ανάλογα µε το είδος, την ποιότητα ή το περιεχόµενο των προγραµµάτων αυτών.

Αν εξετάσουµε τα προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών από οργανωτική σκοπιά,

αυτά διακρίνονται σε:

• Επιµορφώσεις σε Κέντρα (σεµιναριακού τύπου): Οι εκπαιδευτικοί µετατρέπονται σε µα-

θητές που ξανακάθονται στα θρανία για να διευρύνουν και να εµπλουτίσουν τις ήδη

υπάρχουσες γνώσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό βέβαια τα περιθώρια αυτονοµίας και πρω-

τοβουλίας από µέρους τους είναι προκαθορισµένα και περιορισµένα. 

• Ενδοσχολική Επιµόρφωση: Η ενδοσχολική επιµόρφωση αποτελεί τα τελευταία χρόνια

επαγγελµατικό δικαίωµα για τους εκπαιδευτικούς, αλλά και µια µεγάλη ευκαιρία για

επαγγελµατική εξέλιξη. Πραγµατοποιείται σε πραγµατικές συνθήκες και λαµβάνει

υπόψη της τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε σχολικής κοινότητας.

• Πανεπιστηµιακή Επιµόρφωση: Ινστιτούτα και Ανώτατα Ιδρύµατα έχουν αρχίσει να προ-

σφέρουν εξειδικευµένες σεµιναριακές επιµορφώσεις µέσω ευρωπαϊκών προγραµ-

µάτων, αλλά και οργανωµένες σπουδές σε προπτυχιακό ή µεταπτυχιακό επίπεδο. Η θε-
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µατολογία άπτεται των επιδράσεων και δυνατοτήτων των υπολογιστών, στις µεθόδους

διδασκαλίας και µάθησης, θεµάτων ψυχολογίας κ.ά.

• Αυτοεπιµόρφωση: Ο κάθε εκπαιδευτικός αναλαµβάνει από µόνος του να διευρύνει τις

γνώσεις και τις διδακτικές του µεθόδους αναζητώντας νέες πληροφορίες ή αξιο-

ποιώντας πηγές πληροφόρησης που του παρέχονται από τρίτους (Υπουργείο Παιδείας,

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Πανεπιστήµια, Ερευνητικά Προγράµµατα). Όσο αφορά τη

χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, απευθύνεται κυρίως σε

εκπαιδευτικούς µε προϋπάρχουσες σχετικές  γνώσεις. 

• Εξ Αποστάσεως: Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει χρησιµοποιηθεί ευρύτατα στο εξω-

τερικό για να προσφέρει ίσες ευκαιρίες µόρφωσης σε όλους αλλά έχει συµβάλει επίσης

στη βελτίωση της παρεχόµενης µε άλλες µεθόδους εκπαίδευση. Ειδικότερα έχει χρησι-

µοποιηθεί για να βελτιωθεί η διδακτική κατάρτιση των εν ενεργεία εκπαιδευτικών. Τα

προγράµµατα αυτού του είδους είναι ευέλικτα, ευρείας κλίµακας, µε εύκολη και γρήγο-

ρη πρόσβαση στο διδακτικό υλικό. ∆ίνουν τη δυνατότητα να αρθούν τα εµπόδια της

απόστασης, πράγµα κρίσιµο για την Ελληνική πραγµατικότητα, καθώς και εµπόδια

σχετικά µε το ανοµοιόµορφο του επιπέδου των εκπαιδευοµένων. Ο σχεδιασµός της

προτεινόµενης από εµάς συνεχούς επιµόρφωσης βασίζεται σε αυτό το µοντέλο.

4.1.2 Παρελθόντα προγράµµατα επιµόρφωσης εκπαιδευτικών

Στην Ελλάδα έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι στιγµής αρκετές προσπάθειες ευρείας κλίµακας

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ.

Το 1979είχαµε την καθιέρωση του θεσµού των ΣΕΛ∆Ε (Σχολή Επιµόρφωσης Λειτουργών

∆ηµοτικής Εκπαίδευσης) που απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας

εκπαίδευσης µε αντικείµενο την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε πρακτικά και

θεωρητικά θέµατα. Τα ΣΕΛ∆Ε λειτούργησαν ως το 1991.

Από το 1992τέθηκαν σε λειτουργία τα ΠΕΚ (Περιφερειακά Επιµορφωτικά Κέντρα), που

λειτουργούν ακόµα και σήµερα. Ιδρύθηκαν ως επί το πλείστον σε πρωτεύουσες νοµών και
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απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων (πρωτοβάθµιας και

δευτεροβάθµιας). ∆ιοργάνωσαν σε συνεργασία µε το ΥΠΕΠΘ αρκετά εισαγωγικά

σεµινάρια που είχαν κυρίως σχέση µε θέµατα τεχνικά της επιστήµης των ΗΥ. Ήταν όµως

µια περιορισµένη δυνατότητα για πολύ λίγους «τυχερούς» νεοδιόριστους κυρίως

εκπαιδευτικούς, αφού υπολογίζεται ότι στις ΤΠΕ επιµορφώθηκαν συνολικά, το σχολικό

έτος 1995-96, περί τους 700 µόνο καθηγητές όλων των ειδικοτήτων

(συµπεριλαµβανοµένων και 150 της πληροφορικής), ενώ τη σχολική χρονιά 1996-97ο

θεσµός λειτούργησε πολύ περιορισµένα.

Την ίδια περίπου χρονική περίοδο (1995-1996) βλέπουµε να διοργανώνεται πλήθος

σεµιναρίων κατάρτισης από φορείς, όπως η Ελληνική Μαθηµατική Εταιρεία, η Ένωση

Ελλήνων Φυσικών, το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ), το Τεχνικό

Επιµελητήριo Ελλάδος (ΤΕΕ), αρκετά ΑΕΙ της χώρας, ακόµα και ιδιωτικές εταιρείες. Τα

περισσότερα από αυτά υλοποιήθηκαν µε χρηµατοδοτήσεις του Ελληνικού ∆ηµοσίου και

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είχαν σαν στόχο κυρίως την εξοικείωση και την ανάπτυξη

βασικών δεξιοτήτων στη χρήση των τεχνολογιών.

Την περίοδο 1995-1999έχουµε πολλά ερευνητικά προγράµµατα που εντάσσονται στα

πλαίσια οµαδικών προγραµµάτων του Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της

Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελµατικής Κατάρτισης) και δίνουν την ευκαιρία σε

αρκετούς εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων και ειδικοτήτων να επιµορφωθούν στις ΤΠΕ.

Μερικά από τα πιο σηµαντικά προγράµµατα ήταν το έργο Ο∆ΥΣΣΕΙΑ, το ευρωπαϊκό

πρόγραµµα TRENDS,το Web for Schools,το Education Multimedia (Κυνηγός Χ., Ξένου

Ν., 2000).Αρκετά υποέργα της Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ περιελάµβαναν και υλοποίησαν επιµόρφωση

εκπαιδευτικών. Χρειάζεται να αναφερθεί ένα από τα πιο συστηµατικά και αξιόλογα έργα

εκπαίδευσης και επιµόρφωσης είναι αυτό που επιτελέστηκε από τα προγράµµατα Ε-42 και

Ε-43,που αφορούσαν επιµόρφωση επιµορφωτών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική

πράξη, µέσα από ένα πλαίσιο εκπαίδευσης διάρκειας ενός χρόνου. Είναι ίσως το µόνο

πρόγραµµα που εστίαζε στη µάθηση της χρήσης των ΤΠΕ ως εργαλεία, παράλληλα µε την

ανάπτυξη προβληµατισµού και γνώσεων της ∆ιδακτικής ποικίλων γνωστικών

αντικειµένων µε αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισµικών και τεχνολογιών της επικοινωνίας.

Το ευρωπαϊκό πρόγραµµα TRENDS που αναφέρθηκε παραπάνω αφορούσε την
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επιµόρφωση των εκπαιδευτικών από απόσταση στην εφαρµογή και αξιοποίηση της

σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Απώτερος σκοπός του

προγράµµατος ήταν η δηµιουργία ευρωπαϊκού δικτύου ενδοσχολικής εξ’ αποστάσεως

επιµόρφωσης καθηγητών της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε την αξιοποίηση των

δικτύων τηλεµατικής.  

Τέλος, την τριετία 1997-2000 υλοποιήθηκε το πρόγραµµα «Ακαδηµαϊκής και

Επαγγελµατικής Αναβάθµισης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης», που

απευθύνθηκε σε απόφοιτους Παιδαγωγικών Ακαδηµιών και Σχολών Νηπιαγωγών. Στόχος

του ήταν η επανεκπαίδευσή τους και η «εξοµοίωση» των πτυχίων τους µε τα αντίστοιχα

των σηµερινών Πανεπιστηµιακών Παιδαγωγικών Τµηµάτων. Μέρος των µαθηµάτων

αφορούσε και τις ΤΠΕ. Παρόµοιου τύπου επιµόρφωση παρέχεται και από τα

«∆ιδασκαλεία», σε όλη τη χώρα.

Πολλά ήταν τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν τις

προαναφερθείσες επιµορφωτικές προσπάθειες, όπως πολλές ήταν και οι κατευθύνσεις στις

οποίες αυτά εστιάστηκαν. Άλλες αφορούσαν χρήση ΗΥ, άλλες εκπαιδευτικά λογισµικά,

άλλες την επικοινωνία και πληροφόρηση των εκπαιδευτικών. Κάποιες προσπάθησαν να

εκµεταλλευτούν τις δυνατότητες των δικτύων και του διαδικτύου ειδικότερα (Μιχαηλίδης

και άλλοι 1999,Μπράτιτσης & Κοντάκος 1999),ενώ άλλες περιορίστηκαν σε διοργάνωση

ολιγοήµερων σεµιναρίων. 

Αν και αξιόλογες πολλές από τις επιµορφωτικές προσπάθειες που αναφέρθηκαν, δεν ήταν

επαρκείς ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του Έλληνα εκπαιδευτικού (Πολίτης και άλλοι

2000). Είναι σίγουρο πως και άλλα προγράµµατα µε στόχο την επιµόρφωση των

εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα. Η εµβέλειά τους όµως δεν

αλλάζει το γενικό συµπέρασµα ότι αυτά τα προγράµµατα δεν καλύπτουν τις ανάγκες του

εκπαιδευτικού προσωπικού για επιµόρφωση στο αντικείµενο αυτό. (Vosniadou & Kollias

2001).∆εν µπορούµε να µιλάµε για συστηµατική επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, παρά

για αποσπασµατική, δίχως σαφείς στόχους και επαρκές περιεχόµενο.
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4.1.3 Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σήµερα

Σήµερα βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο «Προετοιµασία του ∆ασκάλου της Κοινωνίας της

Πληροφορίας (ΚτΠ) / Αρχική Επιµόρφωση όλων των Εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ». Έχει

στόχο να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί βασικές δεξιότητες στη χρήση των ΤΠΕ για

εκπαιδευτικούς σκοπούς σύµφωνα µε τους στόχους που έχουν τεθεί από την πρωτοβουλία

eEurope. Στην κατεύθυνση της επίτευξης του παραπάνω στόχου διοργανώνονται

προγράµµατα επιµόρφωσης τα οποία απευθύνονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και σε

όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης. 

Σύµφωνα µε το σχεδιασµό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου προβλεπόταν αρχικά να

πραγµατοποιηθούν µια σειρά από επιµορφωτικά προγράµµατα σε εθνική κλίµακα τα οποία

προσδοκούν στην επίτευξη δύο βασικών στόχων: 

Την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ (Πρόγραµµα Π-1) και στην εν-

σωµάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. (Πρόγραµµα Π-2) 

Την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στο σχεδιασµό µαθηµάτων και στην παραγωγή

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σεναρίων µε χρήση των ΤΠΕ (Πρόγραµµα Π-3).

4.2 Η αναγκαιότητα διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών σε σχέση µε την

επιµόρφωση

Η καταγραφή των εµπειριών των εκπαιδευτικών αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην ανί-

χνευση των επιµορφωτικών αναγκών για τους ακόλουθους λόγους:

� Αν οι εκπαιδευτικοί έχουν µεγάλη εµπειρία τότε δικαιολογούνται να έχουν άποψη για τη

µέχρι τώρα ακολουθούµενη επιµορφωτική πολιτική γενικά. Στο βαθµό που η άποψή τους

είναι θετική αυτό σηµαίνει ότι η επιµορφωτική πολιτική δεν είναι απαραίτητα απορριπτέα

–οπότε θα ήταν σκόπιµο οι φορείς επιµορφωτικής πολιτικής να εστιάζουν σε προτάσεις

βελτίωσης και όχι ριζικής αλλαγής. Στο βαθµό που η άποψή τους είναι αρνητική τότε

χρειάζεται αλλαγή πλεύσης.

� Αν οι εκπαιδευτικοί συστηµατικά προτιµούν από την εµπειρία τους ένα συγκεκριµένο

τύπο προγράµµατος επιµόρφωσης, αυτό από µόνο του αποτελεί σηµαντικό στοιχείο: Είναι
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σκόπιµο οι φορείς επιµορφωτικής πολιτικής να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν, λαµβάνο-

ντας υπόψη στο γιατί υπάρχει αυτή η προτίµηση.

Η επιµόρφωση από την οπτική της εκπαιδευτικής πολιτικής µπορεί να αποβλέπει στη βελ-

τίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήµατος, στη βελτίωση της αποτελεσµατικότη-

τάς του, στην ικανοποίηση των αναγκών των εκπαιδευοµένων, στη βελτίωση της αλληλεπί-

δρασης µεταξύ εκπαιδευτικού κόσµου και του συνόλου της κοινωνίας και στη διάχυση των

ερευνητικών αποτελεσµάτων και στη σύνδεσή τους µε την εκπαιδευτική πράξη. Στις πε-

ρισσότερες περιπτώσεις οι επιδιωκόµενοι αυτοί στόχοι αλληλοκαλύπτονται και δηµιουρ-

γούν τους λόγους προσφοράς επιµόρφωσης.

Είναι χρήσιµο να τονιστεί ότι η κύρια κριτική που δέχθηκε ο θεσµός της επιµόρφωσης

στην Ελλάδα είναι η, µέσω αυτής, αναπαραγωγή του µοντέλου της εκάστοτε εκπαιδευτικής

πολιτικής. Γενικά θεωρήθηκε ότι η επιµόρφωση, εφ΄ όσον εξελίσσεται στα πλαίσια της αρ-

χής του εκλεκτισµού ή του ελιτισµού, δηµιουργεί ένα στρώµα εκπαιδευτικών που συντηρεί

την αναπαραγωγή του συστήµατος, αποτρέπει οποιουσδήποτε µετασχηµατισµούς και δη-

µιουργεί βάση για αντιµεταρρυθµιστικούς µηχανισµούς. Συχνά είναι µια µορφή αναγνώρι-

σης και παγίωσης του κατεστηµένου και του συντηρητισµού (Α. Χρονοπούλου, 1982).

Αντίθετα µε τα παραπάνω το σύστηµα επιµόρφωσης είναι απαραίτητο να λειτουργεί ως

σύστηµα προτιµήσεων, µεταξύ δυο µερών: των φορέων σχεδιασµού της επιµόρφωσης και

των εκπαιδευτικών που είναι οι αποδέκτες της. Οι προτιµήσεις των µερών αυτών δεν είναι

απαραίτητα αντίρροπες, είναι όµως διαφορετικές. Σύµφωνα µε τους κανόνες ισορροπίας, ο

βαθµός επιτυχίας και αποτελεσµατικότητας της επιµόρφωσης µπορεί να επιτευχθεί στο ση-

µείο που οι προτιµήσεις –που λειτουργούν ως δυνάµεις- συµπίπτουν. Με άλλα λόγια είναι

απαραίτητο οι φορείς σχεδιασµού της επιµόρφωσης να σχεδιάζουν και να εφαρµόζουν µια

στρατηγική επιµόρφωσης µε βάση τις ανάγκες και τους στόχους της εκπαιδευτικής πολιτι-

κής, είναι όµως απαραίτητο στο σχεδιασµό αυτό να λάβουν υπόψη τις ανάγκες των εκπαι-

δευτικών ως τελικών αποδεκτών της επιµόρφωσης. Μάλιστα, σε µεγάλο βαθµό αναµένεται

ότι αναµένεται να γίνουν ακόµη πιο ελκυστικά, όσο αναγνωρίζεται ότι στη βάση των προ-

γραµµάτων της µη τυπικής εκπαίδευσης βρίσκεται η ατοµική προτίµηση του εν δυνάµει

εκπαιδευόµενου, ο οποίος διαµορφώνει µια ατοµική συνάρτηση ζήτησης και συµβάλλει –

µέσω αυτής- στη διαµόρφωση της συνολικής ζήτησης.
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Χωρίς την απαιτούµενη σύµπτωση επιλογών και προτιµήσεων, υπάρχει ο κίνδυνος να λει-

τουργεί η επιµορφωτική διαδικασία ως µηχανισµός επιβολής εξουσίας σε ένα εργασιακό

περιβάλλον στο οποίο οι επιµορφωνόµενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να διδάξουν δηµοκρα-

τικές αρχές ακολουθώντας σαφώς µη αυταρχικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις.

4.3 Επισκόπηση συναφών  ερευνών στη βιβλιογραφία.

Η διαπίστωση της ανάγκης να ληφθούν υπόψη οι προτιµήσεις και οι απόψεις των εκπαι-

δευτικών σε θέµατα επιµόρφωσης δεν είναι κάτι καινούργιο. Μια µεγάλη σειρά ερευνών

καταλήγει στην κοινή διαπίστωση ότι υπάρχουν γενικά ατέλειες στους θεσµούς επιµόρφω-

σης οι οποίες ξεκινούν από τον τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται οι αποφάσεις επιµόρφω-

σης και καταλήγουν σε µειωµένη αποτελεσµατικότητα των επιµορφωτικών προγραµµάτων

(Charlot, 1992).Τέτοιου είδους συµπεράσµατα στηρίζουν, τουλάχιστον ακαδηµαϊκά και

βιβλιογραφικά, την ανάγκη να ληφθούν υπόψη στο ζήτηµα της επιµόρφωσης (τουλάχιστον

εξίσου σοβαρά µε τους λοιπούς παράγοντες) οι επιλογές και οι προτιµήσεις των εκπαιδευ-

τικών.

Ήδη από τη δεκαετία του 1980,οι έρευνες επισηµαίνουν την ανάγκη συµµετοχής των εκ-

παιδευτικών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικών µε την επιµόρφωση ή έστω διε-

ρεύνησης των αναγκών και των απόψεών τους και τροφοδότησης της επιµορφωτικής πολι-

τικής µε τις σχετικές πληροφορίες. Ενδεικτικά: Έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το 1985-

1986 (Παντελή & Πανουτσόπουλος) για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών που φοιτού-

σαν στις σχολές επιµόρφωσης (ΣΕΛ∆Ε) Ιωαννίνων, Λαµίας, Τρίπολης και Πάτρας τονί-

ζουν την αναγκαιότητα της επιµόρφωσης, αλλά παράλληλα θεωρούν ότι η αξιολόγηση των

προγραµµάτων επιµόρφωσης από τους επιµορφωνόµενους αποτελεί οδηγό για το σωστό

σχεδιασµό των επιµορφωτικών προγραµµάτων.

Η ανάγκη ανάπτυξης ενός συνεχούς διαλόγου µεταξύ των ιθυνόντων της εκπαιδευτικής πο-

λιτικής και των εκπαιδευτικών µε ταυτόχρονη αναβάθµιση των προγραµµάτων σπουδών

ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις των εκπαιδευτικών και της κοινωνίας

τονίζεται σε έρευνα (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 1998)για την επιµόρφωση και κατάρτιση των
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εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης Ο Βεργίδης σε έρευνά του αναφέρεται στο

σχεδιασµό των προγραµµάτων επιµόρφωσης και τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών από τη

φοίτησή τους στα ΠΕΚ. Οι συµµετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί σε υψηλό ποσοστό

τοποθετούνται αρνητικά για τον τρόπο λειτουργίας των ΠΕΚ και αµφισβητούν κατά πόσο

προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια στο εκπαιδευτικό έργο, υποστηρίζοντας ότι η επιµόρφω-

ση αυτής της µορφής ελάχιστα ικανοποιεί τις επαγγελµατικές και προσωπικές τους

ανάγκες και ελάχιστα λαµβάνει υπόψη τις επιλογές τους.

Σε παρόµοια έρευνα (Ματθαίου και Αγγελάκος, 1999) διαπιστώνεται ότι η επιµόρφωση

υστερεί σε θέµατα περιεχοµένου και οργάνωσης ενώ ταυτόχρονα απουσιάζουν από τα προ-

γράµµατά της τα κίνητρα που θα µπορούσαν να την καταστήσουν ελκυστική.

Η αναντιστοιχία µεταξύ των στόχων των προγραµµάτων και των πραγµατικών αναγκών

των επιµορφούµενων δηµιουργεί προβλήµατα που καταλήγουν σε µη ορθολογική απόδοση

των προγραµµάτων.

Οι Ανθόπουλος και. ∆αγκλής (1994) παρουσιάζουν τις προτάσεις των εκπαιδευτικών για

επιµόρφωση και επιχειρούν µέσω της καταγραφής αυτής να δώσουν το πλαίσιο για το σχε-

διασµό επιµορφωτικών προγραµµάτων υψηλής απόδοσης. Παρόµοια είναι τα συµπε-

ράσµατα που προκύπτουν από εκτεταµένες ευρωπαϊκές έρευνες διακρατικού επιπέδου. Συ-

γκεκριµένα η διερεύνηση των επιµορφωτικών αναγκών έξι Ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδα.

Ισπανία. Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία και Αγγλία) καταλήγει στην επισήµανση από τους εκ-

παιδευτικούς της ανάγκης προσαρµογής του περιεχοµένου της επιµόρφωσης σε θέµατα

στα οποία οι εκπαιδευτικοί υστερούν πραγµατικά. Στα θέµατα αυτά πρωταρχικής σηµασίας

είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών και της πληροφορίας στην εκπαιδευτική διαδικασία

(Βασιλού κ.α. 1997).

Η σηµασία του/της εκπαιδευτικού ως υποκειµένου αποδοχής των επιµορφωτικών προ-

γραµµάτων τονίζεται σε εκτεταµένη έρευνα που υλοποιήθηκε κατά την τριετία 1997-2000

(υπό την επιστηµονική καθοδήγηση του καθηγητή Π. Ξωχέλλη). Τα πορίσµατα σε γενικές

γραµµές αφορούσαν τις προϋποθέσεις για την καλύτερη επιµόρφωση των εκπαιδευτικών,

υποστηρίζοντας ότι η επιµόρφωση πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις ανάγκες της βάσης και

συγκεκριµένα τις ιδιαιτερότητες του κάθε σχολείου. Η έρευνα υποστηρίζει ακόµα την
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ανάγκη διαµόρφωσης ενός γενικού πλαισίου επιµόρφωσης, συντονισµού των επιµορφωτι-

κών δράσεων από ένα φορέα και αντιµετώπισης της επιµόρφωσης ως ενιαίας και συνεχούς

διαδικασίας που αρχίζει µε την έναρξη της θητείας του εκπαιδευτικού και ολοκληρώνεται

µε την έξοδό του από την ενεργό υπηρεσία.

Μεταγενέστερα οι έρευνες προχωρούν πέρα από τη διαπίστωση της ανάγκης να ληφθούν

υπόψη οι προτιµήσεις των επιλογών και εστιάζουν στην ανίχνευση των επιλογών αυτών.

Ενδεικτικά έρευνες της δεκαετίας του 2000 (ενδεικτικά Φώκιαλη 2003) για τις συνιστώσες

επαγγελµατικής ανάπτυξης και επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της ∆ωδεκανήσου επιση-

µαίνουν ότι οι εκπαιδευτικοί αναζητούν στην επιµόρφωση για προσωπική ανάπτυξη, η

οποία έχει σχέση µε τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους στην εκπαιδευτική πράξη, ενώ

επιλέγουν προγράµµατα ευέλικτα, µικρής διάρκειας, προσαρµοσµένα στις ιδιαίτερες

ανάγκες τους και σχεδιασµένα από αξιόπιστους φορείς . Επίσης στην έρευνα του Κατσα-

φούρου Κωνσταντίνου (2009)για τις επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στο νοµό

Πιερίας επισηµαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν παροχή επιµόρφωσης σε εργάσιµο

χρόνο και µέσα στη σχολική µονάδα, ενώ η επιµόρφωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται όχι

µόνο στις εθνικές προτεραιότητες αλλά και στις αναπτυξιακές ανάγκες των σχολικών µο-

νάδων και στις προσωπικές και επαγγελµατικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Σηµερινές συνθήκες που επιτείνουν την ανάγκη για

επιµόρφωση

5.1 Ο σύγχρονος ρόλος του σχολείου              

Η προσφορά και ζήτηση νέας γνώσης λειτουργούν πλέον υπό τους όρους που θέτει ο

ανταγωνισµός σε παγκόσµιο επίπεδο. Στην υπό ανάδυση «Κοινωνία της Γνώσης» οι

πολίτες θα πρέπει δια βίου να ενθαρρύνονται και να διευκολύνονται µε κάθε τρόπο

προκειµένου να κατακτούν γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να είναι σε θέση να

προσαρµόζονται στις ταχύτατες οικονοµικές και κοινωνικές εξελίξεις.

Ένα από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της Κοινωνίας της Γνώσης είναι η αύξηση του

όγκου της παραγόµενης νέας γνώσης. Ωστόσο, η διαθεσιµότητα µεγάλων ποσοτήτων

γνώσης δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι εξασφαλίζει συνθήκες ισοτιµίας στην πρόσβαση στα

αγαθά αυτά σε οποιοδήποτε ενδιαφερόµενο µέρος. Αν οι σύγχρονες κοινωνίες δεν

επιτύχουν να εξασφαλίσουν συνθήκες ισότιµης πρόσβασης στη γνώση και στην απόκτησή

της, τότε κινδυνεύουν να βρεθούν αντιµέτωπες µε ένα διευρυµένο κοινωνικό χάσµα, µία

µείζονα κοινωνική απειλή. Για παράδειγµα, ο νέος «τεχνολογικός αναλφαβητισµός» που

συνδέεται µε την έλλειψη τεχνολογικών δεξιοτήτων, δεν αναµένεται να επηρεάσει µόνο τις

προοπτικές επαγγελµατικής αποκατάστασης ολόκληρων κοινωνικών οµάδων, αλλά και να

αποτελέσει σοβαρή απειλή για την ίδια τη συνοχή των κοινωνιών. Μεγάλα τµήµατα του

πληθυσµού, ηλικιακές, πολιτισµικές, αλλά και γεωγραφικές οµάδες θα κινδυνεύουν να

οδηγηθούν στον αποκλεισµό από τη µη-συµµετοχή σε κοινωνικές και πολιτικές

δραστηριότητες, και έτσι να αποτελέσουν «νησίδες αποµόνωσης».

Οι µετασχηµατισµοί που οδηγούν στην Κοινωνία της Γνώσης δεν περιορίζονται στον

τοµέα της οικονοµίας. Η ευηµερία µιας κοινωνίας εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από

την ικανότητά της να παράγει και να διαχέει µε αποτελεσµατικό τρόπο τη γνώση στις

διάφορες µορφές της. Η γνώση συνδέεται µε κάθε ατοµική και συλλογική πρακτική σε όλα
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τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής. Αποτελεί θεµελιακό πολιτιστικό πρότυπο – διακύβευµα,

που µπορεί να εξασφαλίζει την πολιτιστική και κοινωνική νοµιµότητά της εφόσον

συνδέεται θεµελιακά µε τους προσανατολισµούς της κοινωνίας και εφόσον

εξασφαλίζονται οι συνθήκες κοινωνικής δικαιοσύνης για την απόκτησή της.

Αυτή η κοινωνική αντίληψη για τη γνώση επηρεάζει τους προσανατολισµούς της

εκπαιδευτικής πολιτικής. Η κατάκτηση της γνώσης και του µηχανισµού απόκτησής της δεν

αποτελούν ατοµική επιλογή ή µοναχική επιδίωξη. Συνδέονται µε την οργάνωση, ως

κοινωνικού αγαθού, ενός σύγχρονου, υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικού συστήµατος, που θα

µπορεί να αντεπεξέρχεται στις απαιτητικές συνθήκες του διεθνούς ανταγωνιστικού

περιβάλλοντος και θα παρέχει ίσες δυνατότητες και ίσες ευκαιρίες σε όλους: όχι µόνο

στους έχοντες, τους ικανούς και τους προικισµένους, αλλά σε κάθε πολίτη σύµφωνα µε τις

δυνατότητες, τις κλίσεις και τις δεξιότητές του.

Οι διαδικασίες µέσα από τις οποίες οι κοινωνίες µας θα επιδιώξουν να ανταποκριθούν στις

νέες συνθήκες που διαµορφώνονται συνδέονται στενά µε το νέο ρόλο του βασικού

εκπαιδευτικού θεσµού που διαθέτουµε, το σχολείο. ∆εν µπορεί κανείς πλέον να αγνοήσει

στοιχεία που υποδεικνύουν το «τέλος εποχής» για το µοντέλο του «παραδοσιακού

σχολείου». Βασικό αίτιο είναι η απαξίωση, µε γοργούς ρυθµούς, του κυρίαρχου µοντέλου

µε βάση το οποίο λειτουργούσε το σχολείο µέχρι σήµερα, η οποία καθίσταται ολοένα και

πιο ορατή στις νέες κοινωνικές συνθήκες, και συγκεκριµένα:

-τον υποχωρούντα ρόλο του Σχολείου, ως κύριας πηγής γνώσης, στο σύγχρονο και

ραγδαία αναπτυσσόµενο επικοινωνιακό περιβάλλον,

  -τη γοργά αυξανόµενη αξία της γνώσης,

-την ταχύτατη σώρευση τεράστιου όγκου πληροφορίας και την εξίσου ραγδαία απαξίωση

µέρους της, ως παρωχηµένης,

  -την εµπέδωση παγκοσµιοποιηµένων ταυτοτήτων, και

  -την πίεση για κοινωνική ανταποδοτικότητα του αγαθού της γνώσης.
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O ρόλος του σηµερινού σχολείου είναι ιδιαίτερα πολύπλοκος και απαιτητικός,

συγκρινόµενος δε µε το παρελθόν αντικατοπτρίζει τις παιδαγωγικές, πολιτικές, κοινωνικές,

οικονοµικές αλλά και άλλες ανακατατάξεις, οι οποίες παρουσιάζονται στην Παγκόσµια

Κοινότητα.

Στην ελληνική πραγµατικότητα, έχει διαπιστωθεί ότι το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα

επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στη σχολική επίδοση των µαθητών, παραβλέποντας τη

σπουδαιότητα της ψυχικής υγείας, καθώς και την ισχυρή αλληλεπίδραση σχολικής

επίδοσης και ψυχικής υγείας. Το σύγχρονο όµως σχολείο αποσκοπεί στην εξέλιξη των

µαθητών σε όλους τους τοµείς ανάπτυξης, στην προαγωγή της ψυχικής τους υγείας και στη

δηµιουργία ευκαιριών και εµπειριών για την υποστήριξη των παιδιών που παρουσιάζουν

δυσκολίες (Χατζηχρήστου, 2004).

Παραµένει όµως γεγονός ότι το σχολείο λειτουργεί ως ο µόνος δρόµος για την παροχή

γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, που ουσιαστικά παραµένουν εγκλωβισµένες σε

«παραδοσιακά» πρότυπα, καθώς οι κοινωνικές ανάγκες µεταβάλλονται, επηρεασµένες από

πολιτικές, οικονοµικές και πολιτισµικές επιδράσεις και απαιτούν να προσφέρει, µεταξύ

των άλλων δεξιοτήτων, και κοινωνικές δεξιότητες. Οι τάσεις αυτές επηρεάζουν τα

εκπαιδευτικά συστήµατα, που προσπαθούν να καλύψουν ικανοποιητικά τις τέτοιου είδους

ανάγκες, ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά. 

Εξαιρετικά πλούσια είναι η βιβλιογραφία, που αναφέρεται στο αποτελεσµατικό σχολείο, η

οποία καταλήγει σε 4 αρχές (Πασιαρδής και Πασιαρδή, 2000):

α) Όλοι οι µαθητές µπορούν να µάθουν µε τις κατάλληλες συνθήκες. 

β) Η αποτελεσµατικότητα εξαρτάται από τις ίσες ευκαιρίες µάθησης σε όλο το µαθητικό

πληθυσµό. 

γ) Το σχολείο ευθύνεται για τη σχολική επιτυχία και όχι οι µαθητές και το

κοινωνικοοικονοµικό τους υπόβαθρο.

δ) Όσο πιο συνεπής είναι η διδασκαλία και η διδακτική διαδικασία, τόσο περισσότερο

αποτελεσµατική είναι (Murphy, 1992).
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Σήµερα η έρευνα για τη σχολική αποτελεσµατικότητα δεν οριοθετείται στο ερώτηµα του

αν το σχολείο µπορεί να επηρεάζει τη σχολική επιτυχία, µια και αποδέχεται ότι µπορεί.

Έχει στραφεί σε µια νέα φάση: ερευνά τη βελτίωση του σχολείου και την εκπαιδευτική

µεταρρύθµιση, στην κατεύθυνση της περιρρέουσας κοινωνικής αντίληψης ότι το σηµερινό

σχολείο δεν επαρκεί για µια κοινωνία σε συνεχή εξέλιξη και εναλλαγή.  

Το ζήτηµα του πώς ορίζεται ένα αποτελεσµατικό σχολείο είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και

πολυσχιδές καθώς υπάρχουν αντιφατικές απόψεις για το ποια πρέπει να είναι τα

αποτελέσµατα του σχολείου και ιδιαίτερα ποια σχολεία είναι ή όχι αποτελεσµατικά.

Γενικά, η αποτελεσµατικότητα τείνει στην επέκταση, όπου συναντάται η γνώση µε τη

σχολική αποτελεσµατικότητα, η οποία, όπως επισηµαίνουν οι King και Peart (1990),συχνά

αξιολογείται µε σταθµισµένα κριτήρια. Από την άλλη, ο ορισµός, όπως τον χρησιµοποιεί η

Παµουκτσόγλου (2001), είναι η µέτρηση της επιτυχίας, ιδιαίτερα όταν τα σχολεία την

επιδεικνύουν ως απάντηση των αναγκών των µαθητών συνδυάζοντας τους στόχους και το

πρόγραµµα σπουδών. Είναι ουσιαστικά, µια συνολική µέτρηση της ικανοποίησης των

κοινωνικών αναγκών µέσω της σχολικής επιτυχίας.

Για να αποτιµήσουν τη αποτελεσµατικότητα ή µη ενός σχολείου οι ερευνητές

(Ματσαγγούρας, 2000˙Καψάλης, 1999),χρησιµοποίησαν µια σειρά κριτηρίων ή µεθόδων

ανάλογα µε το επιστηµονικό πεδίο που υπηρετούσαν, προσδιορίζοντας ένα σύνολο

χαρακτηριστικών, που επηρεάζουν τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Αυτά

ήταν:

α) Το αποτελεσµατικό σχολείο έχει µια οργανωµένη, σκόπιµη, εργασιακή ατµόσφαιρα, η

οποία είναι ασφαλής. Σε αυτό το περιβάλλον λειτουργεί η διαπροσωπική επικοινωνία

µεταξύ των µαθητών και των δασκάλων στηριγµένη στη συνεργασία.

β) Υπάρχουν προσδοκίες ότι όλοι οι µαθητές µπορούν να επιτύχουν. Η επιτυχία των

προσδοκιών εξασφαλίζεται µε τη βοήθεια εποπτικού και διδακτικού υλικού, ώστε η

«διδασκαλία» να γίνει «µάθηση».
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γ) Η διοίκηση του σχολείου λειτουργεί µε τη συνεργασία του διευθυντή και του συλλόγου

των διδασκόντων. Ειδικά, ο διευθυντής πρέπει να φέρεται σαν ένας προπονητής, ένας

συνεργάτης, ένας εµψυχωτής.

δ) Υπάρχει ένας σαφής στόχος του σχολείου (όραµα) στην κατεύθυνση της συναντίληψης

για τα αποτελέσµατα, τις προτεραιότητες, την αξιολόγηση και την ευθύνη, αναγνωρίζοντας

την ευθύνη του σχολείου για την επίτευξή του.

ε) Οι δάσκαλοι κατανέµουν το σχολικό χρόνο στη διδασκαλία ουσιαστικών ικανοτήτων,

αξιοποιώντας το πρόγραµµα σπουδών.

στ) Η σχολική επιτυχία των µαθητών αξιολογείται συχνά µέσα από µια ποικιλία µεθόδων

αξιολόγησης. Τα αποτελέσµατα αυτής της αξιολόγησης χρησιµοποιούνται για τη βελτίωση

τόσο της παρουσίας του κάθε µαθητή όσο και του προγράµµατος. Αυτά τα αποτελέσµατα

θα καταδείξουν αν υπάρχει σύνδεση µεταξύ προτιθέµενου, διδασκόµενου και

αξιολογούµενου προγράµµατος σπουδών. Επίσης οι µέθοδοι αξιολόγησης πρέπει να

τονίζουν σε «περισσότερο αυθεντική αξιολόγηση» του κύριου προγράµµατος σπουδών.

ζ) Τέλος, ένα αποτελεσµατικό σχολείο πρέπει να συνεργάζεται µε τους γονείς. Πρέπει να

υπάρχει εµπιστοσύνη και επικοινωνία µε τους γονείς που µοιράζονται τα αποτελέσµατα.

Στη χώρα µας, η εκπαίδευση των δασκάλων προσπάθησε να κατακτήσει τον ακαδηµαϊκό

της χαρακτήρα από τη θεµελίωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος, καθώς οι

δάσκαλοι δεν αντιµετωπίστηκαν ως επαγγελµατίες επιστήµονες, κυρίως επειδή η

εκπαίδευσή τους δεν κάλυπτε τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Ο ρόλος τους περιορίζονταν

στην εφαρµογή της εκπαιδευτικής νοµοθεσίας και πολιτικής που καθορίζει την

παιδαγωγική πράξη και οι ίδιοι δε συµµετέχουν στη διαµόρφωση ή την αξιολόγησή της.

Αν το αποτέλεσµα του έργου τους δεν είναι το αναµενόµενο, αυτό δεν είναι ευθύνη όσων

σχεδίασαν την εκπαιδευτική πολιτική, διαµόρφωσαν τα προγράµµατα σπουδών,

συνέγραψαν τα διδακτικά βιβλία, προσέφεραν το διδακτικό υλικό, την υλικοτεχνική

υποδοµή, την επιµόρφωση κτλ., αλλά αποκλειστική ευθύνη δασκάλου. Η πρακτική αυτή

αποτελούσε έναν από τους βασικούς άξονες της εκπαιδευτικής πολιτικής, όπως και η
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πρόβλεψη αξιολογικών µηχανισµών ή φορέων, οι οποίοι ελέγχουν την εφαρµογή και το

αποτέλεσµά της.

5.2 Προσδιορισµός του ρόλου του σηµερινού εκπαιδευτικού

Τα τελευταία χρόνια, µέσα από τις συνεχείς προσπάθειες για µεταρρύθµιση στην

εκπαίδευση, υπάρχει µια πίεση στο επάγγελµα του εκπαιδευτικού. Όλες αυτές οι αλλαγές

είχαν σηµαντικές επιπτώσεις στις µεθόδους διδασκαλίας, στις συνθήκες εργασίας (ωράριο,

αναλογία εκπαιδευτικών/µαθητών), στο περιεχόµενο της εκπαίδευσης (νέα αντικείµενα

κοινωνικού χαρακτήρα, όπως αγωγή υγείας), στις σχέσεις µε τους µαθητές και βέβαια,

αλλαγές στον τρόπο µε τον οποίο οι άλλοι, αλλά και οι ίδιοι βλέπουν το επάγγελµά τους.

Έτσι, η δουλειά του εκπαιδευτικού φαίνεται να χαρακτηρίζεται από ρήξεις παρά από

συνέχειες, µια και οι προσπάθειες αυτές για αλλαγή δεν έδιναν καµία σηµασία στη

συσσωρευµένη εµπειρία των εκπαιδευτικών. 

Η ανάδειξη της εκπαιδευτικής µονάδας σε φορέα διαµόρφωσης και άσκησης

εκπαιδευτικής πολιτικής διευρύνει το ρόλο του εκπαιδευτικού. Ο ίδιος δεν περιορίζεται

στενά πλέον στην αίθουσα διδασκαλίας, αλλά καλείται να έχει συµµετοχή σε θέµατα που

εκδηλώνονται πριν από τη διδασκαλία (σχεδιασµός, διαµόρφωση αναλυτικών

προγραµµάτων) αλλά και σε θέµατα που αναδεικνύονται µετά τη διδασκαλία και

ανεξάρτητα απ’ αυτή (συνεργασία µε φορείς, γονείς). Ο εκπαιδευτικός όλο και πιο πολύ

καλείται να αντιµετωπίζει ζητήµατα των οποίων η ρίζα βρίσκεται έξω από την

εκπαιδευτική µονάδα, όπως παραβατικότητα, ανεργία, χαµηλή επίδοση, αποκλεισµός και

εγκατάλειψη του σχολείου.

Από τους εκπαιδευτικούς απαιτείται πια να έχουν µια συνολική άποψη τόσο για το

επάγγελµά τους, όσο και για το σχολείο τους, τη δοµή και την κουλτούρα του

(Μαυρογιώργος, 1999).Ζητείται απ’ αυτούς να κατανοούν αυτό που κάνουν καθηµερινά,

να το αξιολογούν και να πειραµατίζονται για την αλλαγή του. ∆εν µπορεί να υπάρξει

βελτίωση της εκπαίδευσης χωρίς τους εκπαιδευτικούς. Γι’ αυτό στόχος ο είναι να
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αναπτυχθεί ένας επαγγελµατισµός αλληλεπίδρασης και συνεργασίας ο οποίος να

περιλαµβάνει (Fullan & Hargreaves, 1992):

• Τη λήψη αποφάσεων µε όρους και κριτήρια επαγγελµατικού ήθους και πολιτικής

παιδαγωγικής παρέµβασης

• Την ανάπτυξη κουλτούρας υποστήριξης, αλληλεγγύης και αµοιβαίας εµπιστοσύνης

• Κανόνες συνεχούς βελτίωσης, όπου νέες ιδέες αναζητούνται µέσα και έξω από το

πλαίσιο της εκπαιδευτικής µονάδας

• Τη σύνδεση της προσωπικής και ατοµικής ανάπτυξης µε την επαγγελµατική

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Με κέντρο τον εκπαιδευτικό, ευαίσθητο αποδέκτη των µηνυµάτων της µικροκοινωνίας

στην οποία βρίσκεται το σχολείο και µε µία κουλτούρα µέσα στο σχολείο που ευνοεί τη

συνεργατικότητα και την ευρύτερη δυνατή συµµετοχή στη λήψη αποφάσεων, η

εκπαιδευτική µονάδα θα αποτελέσει σηµαντικό φορέα στην άσκηση της εκπαιδευτικής

πολιτικής. Η επιβολή των εκπαιδευτικών αλλαγών πάνω στους εκπαιδευτικούς οδηγεί στην

αποτυχία τους. Αντίθετα, η εµπλοκή των εκπαιδευτικών, η υποστήριξή τους και η

ενθάρρυνση αυτών που κάνουν, συνιστά µια πολιτική παιδαγωγική µε ουσιαστικές

επιπτώσεις στην ποιότητα της διδασκαλίας, της µάθησης, της εργασίας, της ανάπτυξης.

Όταν ένα εκπαιδευτικό σύστηµα σέβεται, εκτιµά, υποστηρίζει την κρίση και την εµπειρία

των εκπαιδευτικών, το σύστηµα είναι ανοιχτό στην υπόθεση της διαρκούς µεταλλαγής

δοµών και περιεχοµένου.

Χρειάζεται συστηµατική και συνολική παρέµβαση στην εκπαιδευτική µονάδα για να

µπορέσει να κατακτήσει τις νέες προκλήσεις. Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να

εγκαταλείψουν τη µοναξιά της τάξης τους και να ανοίξουν την πόρτα συνεργασίας µε τους

συναδέλφους τους. Χρειάζεται να εκτιµήσουν και να αξιοποιήσουν την εµπειρία τους.

Καλούνται να ασχοληθούν µε νέα ζητήµατα που ξεφεύγουν από τα στενά όρια της

σχολικής αίθουσας. Αυτό απαιτεί νέες διεργασίες µάθησης για τους ίδιους τους

εκπαιδευτικούς, όπου καλούνται να µαθαίνουν, να αξιολογούν την εµπειρία τους και να

αναλαµβάνουν πρωτοβουλίες πειραµατισµών µε νέες δραστηριότητες. Όλα αυτά απαιτούν
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ιδιαίτερη προσοχή στη διαδικασία εφαρµογής τους, γιατί κινδυνεύουν ή να αποκτήσουν

µηχανιστικό χαρακτήρα (τεχνητή συνεργατικότητα) ή να δηµιουργήσουν υπερβολικό

φόρτο εργασίας στους εκπαιδευτικούς µε νέα καθήκοντα, που δεν αποκλείεται να

οδηγήσουν σε αρνητικά αποτελέσµατα (Ανδρέου, 2001).
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 Σκοπός και Μεθοδολογία της έρευνας 

6.1 Σκοπός και στόχος της έρευνας                                                                        

Στο θεωρητικό µέρος της εργασίας µας αποσαφηνίστηκε η έννοια του όρου επιµόρφωση

και επαγγελµατική ανάπτυξη. Επίσης παρουσιάστηκε τόσο η εθνική όσο και η ευρωπαϊκή

πολιτική στο θέµα της επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Επίσης µέσα από τον προβληµατισµό σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των

επιµορφωτικών προγραµµάτων επισηµάνθηκε η αναγκαιότητα διερεύνησης των

επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών.

Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις επιµορφωτικές ανάγκες

των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης σε σχολεία της περιφέρειας

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως οι ίδιοι τις καθορίζουν. Πρόκειται ουσιαστικά

για µια ατοµική προσέγγιση ( bottom-up),η οποία εστιάζεται στις επιµορφωτικές ανάγκες

των εκπαιδευτικών όπως οι ίδιοι τις εκφράζουν.

Επίσης διερευνάται ο βαθµός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από την ως τώρα

συµµετοχή τους σε επιµορφωτικά προγράµµατα.

Πρόκειται για εµπειρική έρευνα η οποία εκτός από τον κεντρικό σκοπό στον οποίο

επιχειρείται να ανταποκριθεί εστιάζει και επιµέρους δευτερεύοντες στόχους σε σχέση µε το

βασικό σκοπό.

Ο πρώτος στόχος έχει να κάνει µε την ως τώρα συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε

επιµορφωτικά προγράµµατα και το βαθµό ικανοποίησης τους από αυτά.

Ο δεύτερος στόχος αφορά τις µορφές επιµόρφωσης που επιθυµούν οι εκπαιδευτικοί, το

χώρο και το χρόνο που αυτή θα πραγµατοποιηθεί καθώς επίσης και τις θεµατικές

κατευθύνσεις που θα πρέπει αυτή να έχει.
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Ο τρίτος στόχος είναι να αναζητήσει τους παράγοντες εκείνους οι οποίοι επηρεάζουν τη

διαµόρφωση των αναγκών για επιµόρφωση.

Τέλος διερευνάται ο άξονας που έχει σχέση µε τις οργανωτικές δοµές και τους φορείς οι

οποίοι παρέχουν την επιµόρφωση.

Όπως έχει αναφερθεί στο θεωρητικό µέρος της εργασίας, εκδηλώνεται ολοένα και πιο

αυξηµένο ενδιαφέρον σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.

Στην Ελλάδα η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών παρ' όλο που καταλαµβάνει ένα

σηµαντικό κοµµάτι της επίσηµης εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι φορές που δεν

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τους στόχους των εµπλεκόµενων. Τα συµπεράσµατα 

µιας τέτοιας µελέτης είναι πιθανό να βοηθήσουν στη διερεύνηση του πεδίου των

επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών. Επιπλέον ιδιαίτερη αξία έχει η ανάδειξη του

βαθµού στον οποίο ανταποκρίνεται το ισχύον επιµορφωτικό σύστηµα στις ανάγκες των

εκπαιδευτικών. Στα πλαίσια αυτά η έρευνα µας θα µπορούσε να τροφοδοτήσει µε

πληροφορίες τους επιµορφωτικούς φορείς, οι οποίες ενδεχοµένως θα ήταν σε θέση να

οδηγήσουν σε βελτίωση, τροποποίηση ή αντικατάσταση του υφιστάµενου επιµορφωτικού

σχήµατος ( King Morris & Fitz- Gibbon, 1987).

6.2 Ερευνητική υπόθεση – Επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα

Με γνώµονα τις επιδιώξεις της παρούσας µελέτης που περιγράφονται πιο πάνω και τη

βιβλιογραφική ανασκόπηση που διενεργήθηκε, η έρευνα καλείται να απαντήσει σε µια

βασική ερευνητική υπόθεση και σε επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα που αποτελούν και

τις κατευθυντήριες γραµµές της.

Η ερευνητική υπόθεση είναι ότι επιµορφωτικά προγράµµατα που ανταποκρίνονται στις

εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών είναι αποτελεσµατικότερα και συµβάλλουν στην

ποιοτικότερη αναβάθµιση του παρεχόµενου εκπαιδευτικού έργου.

  Τα επιµέρους ερευνητικά ερωτήµατα συνοψίζονται στα ακόλουθα : 
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- Ποιος ο βαθµός συµµετοχής των εκπαιδευτικών σε επιµορφωτικές δραστηριότητες και

ποιος ο βαθµός ικανοποίησης τους από αυτές.

- Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τους εκπαιδευτικούς στη συµµετοχή τους σε

επιµορφωτικά προγράµµατα και ποια είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν αυτά

έτσι ώστε να καθίστανται ελκυστικά.

   - Που και πότε επιθυµούν οι εκπαιδευτικοί να γίνεται η επιµόρφωση.

- Τι είδους κίνητρα επιθυµούν οι εκπαιδευτικοί για να συµµετάσχουν σε επιµορφωτικές

δραστηριότητες.

  - Σε ποιους εκπαιδευτικούς θα πρέπει να απευθύνεται η επιµόρφωση.

  - Πως θα διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόµενων προγραµµάτων.

- Ποιοι φορείς θα πρέπει να εµπλέκονται στην οργάνωση και παροχή της

ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης.                          

  - Ποια θα είναι η νοµοθετική βάση λειτουργίας της επιµόρφωσης.        

-Ποιες είναι οι ανάγκες των εκπαιδευτικών ως προς τις εναλλακτικές µορφές

επιµόρφωσης.

Τα παραπάνω ερωτήµατα αποτελούν τον κεντρικό άξονα του ερευνητικού σχεδιασµού

της παρούσας µελέτης.

 6.3  Σχεδιασµός της έρευνας

Για την επίτευξη του κύριου σκοπού της έρευνας , τη διερεύνηση δηλαδή των

επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης,

χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της ατοµικής προσέγγισης. Επιχειρήθηκε ουσιαστικά η

καταγραφή των απόψεων των ίδιων των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις επιµορφωτικές

ανάγκες, όπως οι ίδιοι τις εκφράζουν.
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Πέρα από το βασικό ερώτηµα, έγινε εντοπισµός δευτερογενών ερωτηµάτων τα οποία

είχαν σχέση µε το βασικό σκοπό της έρευνας. Αυτοί οι δευτερεύοντες άξονες προέκυψαν: 

 α. Από στοιχεία που περιγράφονταν σε ανάλογες έρευνες στην Κύπρο το 2005

β. Από στοιχεία αντίστοιχης έρευνας στην Ελλάδα και συγκεκριµένα στο Νοµό Πιερίας

από τον ερευνητή εκπαιδευτικό κ. Κατσαφούρο Κωνσταντίνο που πραγµατοποιήθηκε το

2009.

γ. Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση του θέµατος της επαγγελµατικής ανάπτυξης και της

ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Για τη διερεύνηση της ερευνητικής υπόθεσης αλλά και των επιµέρους ερευνητικών

ερωτηµάτων που περιγράφηκαν νωρίτερα χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο ως

εργαλείο συλλογής δεδοµένων.

6.4  Μεθοδολογία της έρευνας

6.4.1 Το δείγµα της έρευνας

Λόγω του µεγάλου µεγέθους του πληθυσµού ακολουθήθηκε η µέθοδος της τυχαίας

δειγµατοληψίας. Τα ερωτηµατολόγια στάλθηκαν σε αντιπροσωπευτικό αριθµό σχολικών

µονάδων κάθε νοµού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πριν την

αποστολή εξασφαλίστηκε σχετική άδεια από τις κατά τόπους αρµόδιες ∆ιευθύνσεις

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρξε προσωπική επαφή και

ενηµέρωση από τον ερευνητή για τους στόχους της έρευνας καθώς επίσης και παροχή

οδηγιών για τη σωστή συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων. Στις περιπτώσεις που δεν ήταν

δυνατή η κατ' ιδία ενηµέρωση , δίνονταν οδηγίες στο διευθυντή/τρια της σχολικής

µονάδας, έτσι ώστε τα ερωτηµατολόγια να προωθηθούν σε όλο το διδακτικό προσωπικό

και να συµπληρωθούν. Επίσης κατά τη διάρκεια της έρευνας έγιναν τηλεφωνικές
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υπενθυµίσεις στους διευθυντές-τριες έτσι ώστε να µεριµνήσουν για τη συµπλήρωση και

επιστροφή των ερωτηµατολογίων.

Για τις ανάγκες της έρευνας στάλθηκαν 500 ερωτηµατολόγια και επιστράφηκαν

συµπληρωµένα 223, ποσοστό περίπου 44,6%, που κρίνεται ικανοποιητικό. Παρακάτω

παραθέτουµε τα δηµογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην έρευνα.

∆ηµογραφικά στοιχεία

  Φύλο

Φύλο
Απόλυτη

συχνότητα

Εκατοστιαία

σχετική

συχνότητα

Άνδρας 62 27.8%

Γυναίκα 161 72.2%

σύνολο 223 100%

Η κυριαρχία των γυναικών στο δείγµα είναι σαφής. Οι άνδρες µόλις που ξεπερνούν το ένα

τέταρτο του συνόλου. Άλλωστε είναι ήδη επιβεβαιωµένο ότι γενικότερα στο χώρο

της εκπαίδευσης υπερτερούν σε αριθµό οι γυναίκες εκπαιδευτικοί από τους αντίστοιχους

άνδρες.

 

  Ηλικία

Ηλικία
Απόλυτη

συχνότητα

Εκατοστιαία

σχετική

συχνότητα

21-25 14 6.4%
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26-30 30 13.7%

31-35 18 8.2%

36-40 21 9.6%

41-45 74 33.8%

46-50 52 23.7%

51-55 10 4.6%

σύνολο 219 100%

Ο νεότερος-η εκπαιδευτικός είναι 22 ετών και ο µεγαλύτερος-η 55. Η µεγάλη

συγκέντρωση εκπαιδευτικών αφορά τις ηλικίες 40 έως 50 ετών, όπου το ποσοστό

πλησιάζει το 60%. Η µέση ηλικία είναι περίπου τα 40 χρόνια. Όπως προκύπτει από τα

στοιχεία του Πίνακα ο µέσος όρος είναι 40,09 χρόνια και η τυπική απόκλιση 8,133 .

    Ειδικότητα

Ειδικότητα
Απόλυτη

συχνότητα

Εκατοστιαία

σχετική

συχνότητα

∆άσκαλος/α   186 83.4%

Άλλη ειδικότητα 37 16.6%

σύνολο 223 100%

Ένας στους έξι συµµετέχοντες ανήκει σε άλλη ειδικότητα από αυτή του δάσκαλου. Με τον

όρο άλλες ειδικότητες εννοούµε τους-τις εκπαιδευτικούς ξένης γλώσσας του Σχολείου

( αγγλικά, γερµανικά), καθώς και τους εκπαιδευτικούς φυσικής αγωγής, µουσικής και

πληροφορικής.
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 ∆ιευθυντής -τρια.

∆ιευθυντής/τρια

Απόλυτη

συχνότητα

Εκατοστιαία

σχετική

συχνότητα

ναι 21 9.4%

όχι 202 90.6%

σύνολο 223 100%

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα ένας στους δέκα εκπαιδευτικούς της έρευνάς

µας κατέχει θέση ευθύνης ( διευθυντής σχολικής µονάδας).

   Θέση εργασίας

Θέση εργασίας
Απόλυτη

συχνότητα

Εκατοστιαία

σχετική

συχνότητα

Μόνιµος/η 197 88.3%

Αναπληρωτής/τρι

α
25

11.2%

Ωροµίσθιος/α 1 0.4%

σύνολο 223 100%

Η µεγάλη πλειοψηφία των συµµετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών ( περίπου το 90%)

είναι µόνιµοι , ενώ  περίπου ένα 10% είναι αναπληρωτές.
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 Χρόνια συνολικής προϋπηρεσίας 

Χρόνια υπηρεσίας
Απόλυτη

συχνότητα

Εκατοστιαία

σχετική

συχνότητα

0-4 27 12.4%

5-9 48 22.0%

10-14 41 18.8%

15-19 35 16.1%

20-24 38 17.4%

25-29 24 11.0%

30-34 5 2.3%

σύνολο 218 100%

 µ.ό. 14,17 , τ.α. 8,278

Παρατηρούµε ότι το ένα τρίτο περίπου των εκπαιδευτικών έχει από ένα ως δέκα χρόνια

προϋπηρεσίας, ένα τρίτο από δέκα έως είκοσι χρόνια και άλλο ένα τρίτο από είκοσι έως

τριάντα χρόνια .Μόνο δύο εκπαιδευτικοί είναι νεοδιόριστοι και µόνο δύο έχουν

προϋπηρεσία πάνω από 30 έτη. Ο µέσος χρόνος προϋπηρεσίας είναι περίπου 14 χρόνια.

     Σπουδές

Σπουδές
Απόλυτη

συχνότητα

Εκατοστιαία

σχετική

συχνότητα

Παιδαγωγική Ακαδηµία 91 40.8%

Παιδαγωγικό Τµήµα ΑΕΙ  98 43.9%

Άλλη ειδικότητα        34 15.2%

σύνολο 223 100%
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Όπως συµπεραίνουµε από τον πίνακα οι προερχόµενοι από τα Παιδαγωγικά Τµήµατα

δάσκαλοι υπερτερούν ελαφρά (52%) από αυτούς που προέρχονται από τις Παιδαγωγικές

Ακαδηµίες. Όπως είναι αναµενόµενο, οι νεότεροι σε ηλικία και έτη υπηρεσίας

προέρχονται από τα Παιδαγωγικά Τµήµατα των ΑΕΙ. 

    Άλλες σπουδές

Άλλες σπουδές
Απόλυτη

συχνότητα

Εκατοστιαία

σχετική

συχνότητα

Άλλο πτυχίο AEI ή ΤΕI     36 16.1%

∆ιδασκαλείο 20 9.0%

Μεταπτυχιακές Σπουδές   25 11.2%

∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα     3 1.3%

ΣΕΛ∆Ε 7 3.1%

ΠΕΚ 91 40.8%

Άλλα επιµορφωτικά προγράµµατα   73 32.7%

Σηµείωση: Τα στοιχεία του πίνακα «Άλλες σπουδές» εκφράζουν το πλήθος και το ποσοστό των υποκειµένων που δηλώνουν

τις αντίστοιχες σπουδές. ∆εδοµένου ότι κάποιοι δηλώνουν περισσότερες από µια κατηγορίες, τα κατακόρυφα αθροίσµατα

στο συγκεκριµένο πίνακα παραλείπονται αφού δεν έχουν νόηµα

Σηµαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών διαθέτει µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (περίπου

11%), ενώ υψηλό είναι και το ποσοστό αυτών που κατέχουν δεύτερο πτυχίο (περίπου

16%).
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  Πιστοποιηµένη γνώση ξένης γλώσσας

Πιστοποιηµένη

γνώση ξένης

γλώσσας

Απόλυτη

συχνότητα

Εκατοστιαία

σχετική

συχνότητα

ναι 131 59.0%

όχι 91 41.0%

σύνολο 222 100%

Όπως παρατηρούµε οι συµµετέχοντες σε υψηλό ποσοστό,περίπου 60 %,κατέχουν µια ξένη

γλώσσα.

     Πιστοποίηση στη χρήση Η/Υ

Πιστοποίηση στη

χρήση υπολογιστή

Απόλυτη

συχνότητα

Εκατοστιαία

σχετική

συχνότητα

ναι 160 72.1%

όχι 62 27.9%

σύνολο 222 100%

Μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών έχει πιστοποίηση στη χρήση υπολογιστή, γεγονός

που οφείλεται στα αντίστοιχα επιµορφωτικά προγράµµατα (Τ.Π.Ε.1 & Τ.Π.Ε.2) τα οποία

πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια.
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6.4.2   Το  ερευνητικό εργαλείο

Για τη συλλογή των δεδοµένων της παρούσας έρευνας χρησιµοποιήθηκε το

ερωτηµατολόγιο. Το ερωτηµατολόγιο αποτελεί ένα ευρείας χρήσεως ερευνητικό εργαλείο ,

το οποίο παρέχει τη δυνατότητα συγκέντρωσης δεδοµένων από µεγάλες οµάδες πληθυσµού

σε σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα (Παρασκευόπουλος, 1993). Άλλωστε το

ερωτηµατολόγιο αποτελεί ίσως την πιο διαδεδοµένη ερευνητική τεχνική στη διερεύνηση

εκπαιδευτικών αναγκών (Καραλής, 2005).

Ειδικότερα στη συγκεκριµένη εργασία χρησιµοποιήθηκε το ερωτηµατολόγιο που

δηµιουργήθηκε για τις ανάγκες αντίστοιχης έρευνας που διενεργήθηκε στο Νοµό Πιερίας

το 2009 από τον εκπαιδευτικό κ. Κατσαφούρο Κωνσταντίνο. Το συγκεκριµένο

ερωτηµατολόγιο είναι βασισµένο σε αντίστοιχο που δηµιουργήθηκε από το Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο της Κύπρου, για να καλύψει τις ανάγκες παρόµοιας έρευνας, που

πραγµατοποιήθηκε εκεί το 2005.

   Η τελική µορφή του ερωτηµατολογίου αναπτύχθηκε µε βάση :

 α. Τα στοιχεία από το ερωτηµατολόγιο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου.

β. Τις τροποποιήσεις που κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν και οι οποίες αφορούν τις

διαφορετικές δοµές  σχετικά µε τις επιµορφωτικές δράσεις στην Κύπρο και την Ελλάδα.

 γ. Τη συνοπτική επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε το θέµα.

Αρχικά δόθηκε το ερωτηµατολόγιο πιλοτικά σε εκπαιδευτικούς σε σχολεία του ∆ήµου

∆ράµας για έλεγχο σαφήνειας στη διατύπωση των δηλώσεων. Από τον προκαταρκτικό

έλεγχο του ερωτηµατολογίου διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία που περιλαµβάνονταν σ' αυτό

ήταν σαφή και κατανοητά.

Το τελικό ερωτηµατολόγιο περιλαµβάνει τρία µέρη. Το πρώτο µέρος αναφέρεται στα

δηµογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, χρόνια προϋπηρεσίας , ειδικότητα, οργανική θέση),

καθώς και στο επιστηµονικό και επιµορφωτικό υπόβαθρο των εκπαιδευτικών. Επίσης

περιλαµβάνει δηλώσεις κλειστού τύπου για το βαθµό ικανοποίησης των εκπαιδευτικών

από τη συµµετοχή τους στα υφιστάµενα επιµορφωτικά προγράµµατα. 
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Στο δεύτερο µέρος περιλήφθηκαν τα στοιχεία του κοινού ερωτηµατολογίου που

συντάχθηκε από την ερευνητική οµάδα της Κύπρου , εµπλουτισµένου µε τα στοιχεία που

προέκυψαν από την έρευνα του κ. Κατσαφούρου.

Το τρίτο µέρος αφορά θέµατα σχετικά µε το ελληνικό σύστηµα παροχής

ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης και περιλαµβάνει δηλώσεις καθώς επίσης και ιεραρχήσεις

σε δηλώσεις.

Το ερωτηµατολόγιο ήταν ανώνυµο και τηρήθηκε ο σεβασµός στα προσωπικά δεδοµένα

των συµµετεχόντων . Αυτό έγινε σαφές στους συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς µε µια

επιστολή στα πλαίσια του ερωτηµατολογίου (παρ. 2), όπου δίνονταν κάποιες γενικές

οδηγίες για τη συµπλήρωσή του καθώς και για την αναγκαιότητα και τους στόχους της

έρευνας.

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας ο ερευνητής φρόντισε η µέθοδος συλλογής των στοιχείων

που χρησιµοποιήθηκε να είναι έγκυρη και αξιόπιστη. Για το λόγο αυτό η συλλογή των

δεδοµένων έγινε µε οµοιόµορφο τρόπο από όλους τους συµµετέχοντες έτσι ώστε οι

µετρήσεις της έρευνας να είναι συγκρίσιµες. Επίσης, η κατασκευή του ερευνητικού

εργαλείου έγινε έτσι ώστε να µην υπάρχουν διαφορές που µπορεί να οφείλονται σε

έλλειψη σαφήνειας του οργάνου µέτρησης (Παρασκευόπουλος, 1993). Εξάλλου το

βασικότερο µέρος του ερωτηµατολογίου είναι στηριγµένο στο αντίστοιχο του

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου της Κύπρου και έχει χρησιµοποιηθεί και σταθµιστεί στα

ελληνικά δεδοµένα µε υψηλούς δείκτες αξιοπιστίας και εγκυρότητας.

6.4.3 Η διαδικασία συλλογής των ερευνητικών δεδοµένων

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε διάστηµα τριών µηνών, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο

του 2011, καθώς για τη συλλογή των δεδοµένων χρειάστηκαν αρκετές επαφές µε τους

συµµετέχοντες. Οι επαφές αυτές ήταν απαραίτητες προκειµένου να ενηµερωθούν οι

εκπαιδευτικοί έτσι ώστε να συµφωνήσουν να λάβουν µέρος στην έρευνα, να τους δοθούν

οδηγίες, να εκφράσουν τυχόν απορίες και να ορίσουν το χρόνο συµπλήρωσης του

ερωτηµατολογίου. Στις περιπτώσεις που λόγω της µεγάλης χιλιοµετρικής απόστασης (εδώ
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πρέπει να τονιστεί ότι η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στους πέντε νοµούς της Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης) δεν ήταν δυνατή η προσωπική επαφή µε τους εκπαιδευτικούς ,

προηγήθηκαν τηλεφωνικές επαφές µε το διευθυντή-τρια της κάθε σχολικής µονάδας και

ακολούθως εστάλησαν τα ερωτηµατολόγια ταχυδροµικά µε τις κατάλληλες για τη

συµπλήρωσή τους οδηγίες.

Για τη συλλογή των δεδοµένων χρησιµοποιήθηκε όπως ήδη έχουµε αναφέρει το

ερωτηµατολόγιο. Σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε προσωπική παρουσία του ερευνητή, ενώ

όταν αυτό δεν ήταν δυνατό, το ρόλο αυτό τον είχε ο διευθυντής-τρια του σχολείου. Με τον

τρόπο αυτό διασφαλίζονταν ότι οι ερωτήσεις έγιναν απολύτως κατανοητές από τους

συµµετέχοντες, ενώ πιθανές ασάφειες ή παρερµηνείες από την πλευρά τους διορθώνονταν

κατά τη διάρκεια της συµπλήρωσης. Ο χρόνος που χρειάζονταν τα άτοµα για τη

συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου έφτανε συνήθως τα δεκαπέντε λεπτά.

6.3.6  Στατιστική επεξεργασία

Η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το πρόγραµµα SPSSκαι περιλάµβανε σε

επίπεδο περιγραφικής στατιστικής την καταγραφή των συχνοτήτων, ενώ σε επίπεδο

επαγωγικής στατιστικής περιλάµβανε:

Συσχετίσεις (cross tabulations)του συνόλου των ανεξάρτητων µεταβλητών µε όλες

τις εξαρτηµένες, ώστε να διερευνηθεί τυχόν επίδραση των ανεξάρτητων µεταβλητών στις

αντιλήψεις και στάσεις των υποκειµένων. 

Προδιαγραφές ανάλυσης: Οι αναλύσεις του κριτηρίου χ2, θεωρούνται στατιστικά

σηµαντικές στο επίπεδο του 5% (p 0.05)και στατιστικά πολύ σηµαντικές στο επίπεδο του

1% (p 0.01).Ως δείκτης συσχέτισης χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης γ (gamma),ενώ σε

πίνακες 2x2 χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης φ (phi).Θεωρείται ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ

των µεταβλητών όταν ο δείκτης γ (ή φ) ξεπερνά το κατώφλι του 0.30.∆είκτης γ άνω του

0.50 εκτιµάται ως υψηλή συσχέτιση, ενώ άνω του  0.70 ως πολύ υψηλή συσχέτιση.
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ΚΕΦ.7 Αποτελέσµατα έρευνας

7.1   Επιµορφωτικό υπόβαθρο εκπαιδευτικών

7.1.1 Εµπλοκή των εκπαιδευτικών σε επιµορφωτικές δραστηριότητες

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να δηλώσουν το είδος της επιµορφωτικής δραστηριότητας

στην οποία ενεπλάκησαν κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς και τα

αποτελέσµατα των δηλώσεών τους φαίνονται στον παρακάτω πίνακα ( µέρος Α- ερωτ.

11α):

  ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Εµπλοκή σε επιµορφωτικές δραστηριότητες

Συµµετοχή σε δραστηριότητες ενδοϋπηρεσιακής

επιµόρφωσης κατά τη διάρκεια της σχολικής

χρονιάς 2010 - 2011

Απόλυτη

συχνότητα

Εκατοστιαία

σχετική

συχνότητα

Προαιρετικά σεµινάρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  21 9.4%

Επιµορφωτικά προγράµµατα των ΠΕΚ (προσδιορίστε

θέµα)  
58 26.0%

Επιµορφωτικά προγράµµατα ΑΕΙ (προσδιορίστε

θέµα/ίδρυµα)
23 10.3%

Συνέδρια ∆ΟΕ (προσδιορίστε θέµα) 8 3.6%

Σεµινάρια Σχολικών Συµβούλων (προσδιορίστε θέµα) 125 56.1%

Εξ αποστάσεως επιµορφωτικά προγράµµατα

(προσδιορίστε θέµα/διοργανωτή)
13 5.8%

Κυρίαρχος τρόπος ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης, όπως προκύπτει από τον

παραπάνω πίνακα είναι τα σεµινάρια των σχολικών συµβούλων τα οποία, κατά το 2010-11,
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παρακολούθησαν περισσότεροι από τους µισούς εκπαιδευτικούς (περίπου 56% του

συνόλου). ∆ιαπιστώνεται ότι τα σεµινάρια αυτά τα παρακολουθούν περισσότερο οι

µεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί και µάλιστα η σχετική συσχέτιση είναι στατιστικά

πολύ σηµαντική (χ2 = 25.229,Β.Ε. 6, γ= - 0.333, p = 0.000).Όπως είναι αναµενόµενο η

ίδια διαπίστωση ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας (χ2

= 20.675,Β.Ε. 6, γ= - 0.326, p = 0.000).Επίσης, διαπιστώνεται ότι τα σεµινάρια αυτά τα

παρακολουθούν περισσότερο οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί και λιγότερο (σχεδόν καθόλου) οι

αναπληρωτές ή οι ωροµίσθιοι. Μάλιστα η σχετική συσχέτιση είναι πολύ υψηλή και

στατιστικά πολύ σηµαντική (χ2 = 23.732, Β.Ε. 2, γ = 0.852, p = 0.000).

Ένας περίπου στους τέσσερις εκπαιδευτικούς (26%), παρακολούθησε, κατά το

2010-11,επιµορφωτικά προγράµµατα των ΠΕΚ, που αποτελούν τη δεύτερη σε συχνότητα

µέθοδο ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης. ∆ιαπιστώνεται ότι τα προγράµµατα αυτά τα

παρακολουθούν περισσότερο οι αναπληρωτές και οι ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί, σε

αντίθεση µε τους µόνιµους και µάλιστα η σχετική συσχέτιση είναι πολύ υψηλή και

στατιστικά πολύ σηµαντική (χ2 = 36.767,Β.Ε. 2, γ= - 0.823, p = 0.000),καθώς και

νεώτεροι σε χρόνια υπηρεσίας εκπαιδευτικοί, σε αντίθεση µε τους παλαιότερους και

µάλιστα η σχετική συσχέτιση είναι στατιστικά πολύ σηµαντική (χ2 = 46.329,Β.Ε. 6, γ=

0.338, p = 0.003).

Ποσοστό περίπου 10% των εκπαιδευτικών παρακολούθησε, κατά το 2010-11,

επιµορφωτικά προγράµµατα σε ΑΕΙ. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί είναι, κατά κύριο λόγο,

απόφοιτοι του ∆ιδασκαλείου και µάλιστα η σχετική συσχέτιση είναι στατιστικά πολύ

σηµαντική (χ2 = 28.576, Β.Ε. 1, φ= 0.358, p = 0.000).

Παρόµοιο µε το προηγούµενο είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που

παρακολούθησαν, κατά το 2010-11, προαιρετικά σεµινάρια του Παιδαγωγικού

Ινστιτούτου. 

Οι υπόλοιπες µέθοδοι ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης, εξ αποστάσεως

επιµορφωτικά προγράµµατα και Συνέδρια ∆ΟΕ, συγκεντρώνουν ιδιαίτερα χαµηλά
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ποσοστά εµφάνισης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι τα εξ αποστάσεως επιµορφωτικά

προγράµµατα παρακολουθούνται κυρίως από εκπαιδευτικούς απόφοιτους του

∆ιδασκαλείου και µάλιστα η σχετική συσχέτιση είναι πολύ υψηλή και στατιστικά πολύ

σηµαντική (χ2 = 34.054,Β.Ε. 1, φ= 0.893, p = 0.000),ενώ τα Συνέδρια της ∆ΟΕ κυρίως

από εκπαιδευτικούς µε λίγα χρόνια υπηρεσίας και µάλιστα η σχετική συσχέτιση είναι

υψηλή και στατιστικά σηµαντική (χ2 = 15.640, Β.Ε. 6, γ= - 0.511, p = 0.021).

Ποσοστό 26% του συνόλου των εκπαιδευτικών (59 σε σύνολο 223), δηλώνει ότι

κατά το 2010-11, δεν παρακολούθησε κανενός είδους πρόγραµµα ενδοϋπηρεσιακής

επιµόρφωσης.

7.1.2 Βαθµός ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τη συµµετοχή τους στις επιµορφωτικές

δραστηριότητες

Στόχος του συγκεκριµένου ερωτήµατος (µέρος Α, ερωτ.11β), είναι να διαπιστώσουµε

κατά πόσο οι συµµετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί έµειναν ικανοποιηµένοι από την

µέχρι τώρα συµµετοχή τους σε επιµορφωτικά προγράµµατα. Οι εκπαιδευτικοί µε εµπλοκή

σε συγκεκριµένες µορφές επιµορφωτικών δραστηριοτήτων δηλώνουν σε ποιο βαθµό

ανταποκρίθηκαν αυτές στις ανάγκες τους.

Κρίνοντας τους τρόπους ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης που παρακολούθησαν, οι

εκπαιδευτικοί εκφράζουν σχετικά υψηλό βαθµό ικανοποίησης από τα επιµορφωτικά

προγράµµατα των ΑΕΙ, καθώς και από τα εξ αποστάσεως επιµορφωτικά προγράµµατα. Οι

υπόλοιπες µέθοδοι χαρακτηρίζονται µετρίως ικανοποιητικές, στο σύνολό τους, χωρίς όµως

να εκδηλώνονται έντονα απορριπτικές τάσεις για κάποια από αυτές.

 ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Βαθµός ικανοποίησης από τις επιµορφωτικές δραστηριότητες

Βαθµός ανταπόκρισης αυτών

των επιµορφωτικών

δραστηριοτήτων στις ανάγκες

των ιδίων

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ
Παρά

πολύ
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Προαιρετικά σεµινάρια

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

0 (0.0%) 5

(25.0%)

10

(50.0%)

5

(25.0%)

0 (0.0%) µ.τ. 3,00

τ.α. 0,725

Επιµορφωτικά προγράµµατα των

ΠΕΚ

1 (1.7%) 27

(46.6%)

19

(32.8%)

9

(15.5%)

2 (3.4%) µ.τ. 2,72

τ.α. 0,874

Επιµορφωτικά προγράµµατα ΑΕΙ 1 (4.5%) 1 (4.5%) 7

(31.8%)

9

(40.9%)

4 (18.2%)µ.τ. 3,64

τ.α. 1,002

Συνέδρια ∆ΟΕ 1 (0.0%) 2

(25.0%)

3

(50.0%)

2

(25.0%)

1 (0.0%) µ.τ. 3,00

τ.α. 1,225

Σεµινάρια Σχολικών Συµβούλων 6 (4.8%) 36

(28.8%)

47

(37.6%)

25

(20.0%)

11 (8.8%)µ.τ. 2,99

τ.α. 1,020

Εξ αποστάσεως επιµορφωτικά

προγράµµατα

0 (0.0%) 4

(30.8%)

2

(15.4%)

6

(46.2%)

1 (7.7%) µ.τ. 3,31

τ.α. 1,032

Σηµείωση: Η γραµµοσκίαση υποδηλώνει την τιµή της διαµέσου (median)ως εγκυρότερου

δείκτη κεντρικής τάσης σε διατεταγµένες (ordinal) µεταβλητές.

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τα δεδοµένα του παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι η

έλλειψη ικανοποίησης που πλησιάζει το 50% των υποκειµένων, αφορά την ποιότητα των

επιµορφωτικών προγραµµάτων των ΠΕΚ. Αξιοσηµείωτη επίσης έλλειψη ικανοποίησης,

που πλησιάζει το 34% των υποκειµένων, αφορά την ποιότητα των σεµιναρίων των

σχολικών συµβούλων.

Εντονότερη όσον αφορά την ποιότητα των επιµορφωτικών προγραµµάτων των

ΠΕΚ αµφισβήτηση, εκφράζεται από νεώτερους σε ηλικία και µε λιγότερα έτη υπηρεσίας

εκπαιδευτικούς µάλιστα οι σχετικές συσχετίσεις είναι στατιστικά πολύ σηµαντικές (χ2 =

38.029,Β.Ε. 20, γ= 0.361, p = 0.008και χ2 = 39.340,Β.Ε. 24, γ= 0.504, p = 0.000,

αντίστοιχα). Αντίθετα, οι κατέχοντες θέση ευθύνης εκφράζουν την ικανοποίησή τους από
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τα επιµορφωτικά προγράµµατα των ΠΕΚ και µάλιστα η σχετική συσχέτιση είναι πολύ

υψηλή και στατιστικά πολύ σηµαντική (χ2 = 9.729, Β.Ε. 4, γ= - 0.733, p = 0.003).

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι η συσχέτιση µεταξύ των δύο προηγουµένων

ερωτήσεων, δηλαδή µε ποιο τρόπο επιµορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί την τρέχουσα σχολική

χρονιά καθώς επίσης και κατά πόσο ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τους οι

συγκεκριµένοι τρόποι επιµόρφωσης (V11.A και V11.B), έδειξε ότι οι κρίσεις που αφορούν

την ποιότητα των επιµορφωτικών µεθόδων δεν συνιστούν προκαταλήψεις των

εκπαιδευτικών, αλλά πραγµατικές, εκ των υστέρων, κρίσεις δεδοµένου ότι προέρχονται

αποκλειστικά από αυτούς που παρακολούθησαν τους συγκεκριµένους επιµορφωτικούς

τρόπους.

7.2 Περιεχόµενο

7.2.1   Θεµατικές κατευθύνσεις

Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να επιλέξουν από ένα κατάλογο προτεινόµενων θεµατικών

κατευθύνσεων τα τέσσερα θέµατα τα οποία θα τους ενδιέφερε περισσότερο να

παρακολουθήσουν. Στόχος του ερωτήµατος αυτού είναι να διαπιστωθεί ποια επιµορφωτικά

θέµατα ενδιαφέρουν περισσότερο τους εκπαιδευτικούς ( µέρος Β, ερωτ.1α).

   ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : Επιλογή θεµατικών κατευθύνσεων

Επιλογή τεσσάρων θεµατικών κατευθύνσεων ενδοϋπηρεσιακής

επιµόρφωσης κατά σειρά προτεραιότητας

Αριθµός

επιλογών

Κίνητρα µαθητών για µάθηση 122

Νέες µέθοδοι και µορφές διδασκαλίας 104

Ποιότητα στην εκπαίδευση 90

Εκπαιδευτικές καινοτοµίες και νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα 88
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Χρήση Η/Υ και δεξιότητες πληροφορικής και τεχνολογίας 75

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών (τεχνικές επικοινωνίας, ανάπτυξη

δηµιουργικότητας, συναισθηµατική νοηµοσύνη)

69

Συνεργατικότητα στην εκπαίδευση 55

∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση 53

Ένταξη παιδιών µε ειδικές ανάγκες 53

Σχολική αποτυχία 49

∆ιοίκηση και οργάνωση σχολικής µονάδας 31

Συνεργασία µε τους γονείς 31

Ισότητα ευκαιριών 25

Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση  22

Εθνική εκπαιδευτική πολιτική 8

Σηµείωση : ∆εδοµένης της δυνατότητας πολλαπλών επιλογών εκ µέρους των υποκειµένων, στη συγκεκριµένη ερώτηση (

όπως και σε παρόµοιες περιπτώσεις ). δεν έχει νόηµα το αθροιστικό σύνολο απαντήσεων καθώς και η καταγραφή των

σχετικών ποσοστών.

Τα αποτελέσµατα (Πίνακας 3) δείχνουν ότι οι θεµατικές κατευθύνσεις για τις οποίες

ενδιαφέρονται περισσότερο οι εκπαιδευτικοί είναι τα κίνητρα µαθητών για µάθηση (122

δηλώσεις προτίµησης), οι νέες µορφές και µέθοδοι διδασκαλίας (104 δηλώσεις

προτίµησης), η ποιότητα στην εκπαίδευση (90 δηλώσεις προτίµησης) και οι εκπαιδευτικές

καινοτοµίες και νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα (88 δηλώσεις προτίµησης). 

Κατόπιν οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να δηλώσουν ένα από τα προτεινόµενα θέµατα το

οποίο τους ενδιαφέρει περισσότερο(µέρος Β, ερωτ. 1β). 
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    ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : Επιλογή της πιο ενδιαφέρουσας θεµατικής ενότητας

Επιλογή της πιο ενδιαφέρουσας θεµατικής

κατεύθυνσης ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης
Απόλυτη

συχνότητα

Εκατοστιαία

σχετική

συχνότητα

Κίνητρα µαθητών για µάθηση 45 20.3%

Νέες µέθοδοι και µορφές διδασκαλίας 32 14.4%

Ποιότητα στην εκπαίδευση 24 10.8%

Εκπαιδευτικές καινοτοµίες και νέα εκπαιδευτικά

προγράµµατα
18

8.1%

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών (τεχνικές επικοινωνίας,

ανάπτυξη δηµιουργικότητας, συναισθηµατική νοηµοσύνη)
17

7.7%

Ένταξη παιδιών µε ειδικές ανάγκες 16 7.2%

∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση 15 6.8%

∆ιοίκηση και οργάνωση σχολικής µονάδας 14 6.3%

Χρήση Η/Υ και δεξιότητες πληροφορικής και τεχνολογίας 13 5.9%

Σχολική αποτυχία 9 4.1%

Συνεργατικότητα στην εκπαίδευση 7 3.2%

Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση  6 2.7%

Ισότητα ευκαιριών 4 1.8%

Συνεργασία µε τους γονείς 2 0.9%

Εθνική εκπαιδευτική πολιτική 0 0.0%

σύνολο 222 100

Τα αποτελέσµατα φαίνονται στον Πίνακα 4 και δείχνουν ότι η πιο ενδιαφέρουσα θεµατική

ενότητα για τους εκπαιδευτικούς είναι τα κίνητρα µαθητών για µάθηση σε ποσοστό 20,3%

.Η διαφορά σε σχέση µε τον Πίνακα 3 έχει να κάνει ότι στο ερώτηµα αυτό οι εκπαιδευτικοί
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επιλέγουν την πιο ενδιαφέρουσα θεµατική ενότητα για την επιµόρφωση, δηλαδή η επιλογή

τους γίνεται πιο συγκεκριµένη.

7.2.2 Καθορισµός περιεχοµένου προγραµµάτων ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης

Με το ερώτηµα αυτό ( µέρος Γ, ερωτ. 2β), θέλουµε να δούµε µε βάση ποια κριτήρια θα

πρέπει να καθορίζεται το περιεχόµενο των προγραµµάτων επιµόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί

κλήθηκαν να επιλέξουν ιεραρχικά τα κριτήρια εκείνα τα οποία θα πρέπει να καθορίζουν το

περιεχόµενο των ενδοϋπηρεσιακών επιµορφωτικών προγραµµάτων. Οι επιλογές τους

(Πίνακας 5), δείχνουν ότι οι ανάγκες τόσο των σχολικών µονάδων όσο και των ιδίων των

εκπαιδευτικών κυριαρχούν στον ίδιο περίπου βαθµό ως κριτήρια του περιεχόµενου των

προγραµµάτων ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης. Αντίθετα οι εθνικές ανάγκες δεν

αποτελούν ισχυρό κριτήριο, χωρίς όµως να παραγνωρίζονται εντελώς. Από τις απαντήσεις

των εκπαιδευτικών στο ερώτηµα αυτό διαπιστώνουµε ότι κατά τον σχεδιασµό των

επιµορφωτικών προγραµµάτων θα πρέπει να λαµβάνουµε υπόψη τόσο τις ανάγκες της

σχολικής µονάδας όσο και των ιδίων των εκπαιδευτικών που θα κληθούν να

συµµετάσχουν.

Η κυριαρχία των δύο κριτηρίων επηρεάζεται από τη σχέση εργασίας των

εκπαιδευτικών. Οι αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ισχυρότερο

κριτήριο τις ανάγκες των σχολικών µονάδων, σε σχέση µε τους µόνιµους συναδέλφους

τους. Η συσχέτιση είναι στατιστικά σηµαντική (χ2 = 4.658,Β.Ε. 4, γ= - 0.415, p = 0.029).

Αντίθετα οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ισχυρότερο κριτήριο τις ανάγκες των

εκπαιδευτικών. Η συσχέτιση είναι στατιστικά σηµαντική (χ2 = 6.693,Β.Ε. 6, γ= 0.417, p =

0.024).

Οι εθνικές ανάγκες προτάσσονται ως κριτήριο από εκπαιδευτικούς που διαθέτουν

πιστοποίηση στη χρήση Νέων Τεχνολογιών. Η συσχέτιση είναι υψηλή και στατιστικά πολύ

σηµαντική (χ2 = 8.140, Β.Ε. 3, γ= 0.654, p = 0.001).
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 ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : Κριτήρια καθορισµού περιεχοµένου προγραµµάτων επιµόρφωσης

Κριτήρια καθορισµού

του περιεχόµενο των

προγραµµάτων

ενδοϋπηρεσιακής

επιµόρφωσης

πάρα πολύ πολύ µέτρια λίγο

Τις εθνικές ανάγκες 13 (7.3%) 12 (6.8%) 151

(85.3%)

1 (0.6%) µ.τ.

2,79

τ.α.

0,570

Τις ανάγκες των

σχολικών µονάδων 

103 (52.3%) 83 (42.1%) 11 (5.6%) 0 (0.0%)µ.τ.

1,53

τ.α.

0,602

Τις ανάγκες των

εκπαιδευτικών 

105 (52.0%) 83 (41.1%) 13 (6.4%) 1 (0.5%)µ.τ.

1,55

τ.α.

0,638

7.3  Συµµετοχή των εκπαιδευτικών

7.3.1. Λόγοι για τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών

Με το ερώτηµα αυτό ( µέρος Β, ερωτ.2) θέλουµε να δούµε ποιοι είναι οι βασικότεροι

λόγοι που ένας εκπαιδευτικός αποφασίζει να παρακολουθήσει ένα επιµορφωτικό
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πρόγραµµα. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να επιλέξουν τους δυο σηµαντικότερους

παράγοντες που επηρεάζουν τη συµµετοχή τους σε επιµορφωτικά προγράµµατα. Όπως

φαίνεται (Πίνακας 6) το µεγαλύτερο ποσοστό δήλωσε την προσωπική ανάγκη για

ανάπτυξη ως τον σηµαντικότερο παράγοντα (168 προτιµήσεις), µε δεύτερο την απόκτηση

καλύτερων προσόντων (97 προτιµήσεις). Η δήλωση αυτή των εκπαιδευτικών µας

παραπέµπει στην θεωρία του Abraham Maslowκαι στο ενδιαφέρον που αυτός επέδειξε για

την αυτοεκπλήρωση του ανθρώπου. Το ενδιαφέρον του αυτό άλλωστε συνέβαλε στην

αυξανόµενη δηµοτικότητα ενός µεγάλου αριθµού εκπαιδευτικών προγραµµάτων για

ενήλικους, τα οποία αποσκοπούν να αναπτύξουν την κατανόηση “του εαυτού” των

εκπαιδευόµενων, την αύξηση της αυτοπεποίθησης και της αυτοέκφρασης(Rogers A.1999).

  ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : Λόγοι  συµµετοχής εκπαιδευτικών

Επιλογή δύο παραγόντων που επηρεάζουν την απόφαση

παρακολούθησης επιµορφωτικού προγράµµατος κατά σειρά

προτεραιότητας

Αριθµός

επιλογών

Προσωπική ανάγκη για ανάπτυξη 168

Απόκτηση καλύτερων προσόντων 97

Ανάγκες της σχολικής µονάδας στην οποία εργάζοµαι 73

Ανάγκη για διαφοροποίηση της εργασίας µου 72

Ευκαιρία για καλύτερη αµοιβή 10

Εισηγήσεις του ∆ιευθυντή/τριας 5
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7.3.2 Κίνητρα για συµµετοχή σε επιµορφωτικά προγράµµατα

Στόχος του συγκεκριµένου ερωτήµατος(µέρος Γ, ερωτ.2γ) είναι να διαπιστωθεί

ποια είναι τα κατάλληλα κίνητρα τα οποία θα επηρεάσουν θετικά τους εκπαιδευτικούς

στην απόφασή τους για συµµετοχή στην επιµόρφωση.

Ως κίνητρα συµµετοχής σε επιµορφωτικά προγράµµατα επιλέγονται από τους

εκπαιδευτικούς, κατά κύριο λόγο, η µείωση του χρόνου διδασκαλίας και ακολουθεί, µε

µικρή διαφορά η µισθολογική αύξηση / παροχή επιδοµάτων. Η παροχή υποτροφιών και η

σύνδεση της επιµόρφωσης µε το σύστηµα προαγωγών συγκεντρώνουν σαφώς

χαµηλότερους βαθµούς προτίµησης. ∆εν παρατηρείται όµως πλήρης απόρριψη κάποιου

κινήτρου.

Η µείωση του χρόνου διδασκαλίας προτιµάται, ως κίνητρο, κυρίως από

εκπαιδευτικούς µεγαλύτερης ηλικίας και από εκπαιδευτικούς µε πολλά χρόνια υπηρεσίας.

Οι σχετικές συσχετίσεις είναι στατιστικά πολύ σηµαντικές (χ2 = 40.691,Β.Ε. 18, γ= -

0.384, p = 0.000και χ2 = 34.928,Β.Ε. 18, γ= - 0.367, p = 0.000αντίστοιχα). Επίσης

προτιµάται από µόνιµους κυρίως εκπαιδευτικούς. Η συσχέτιση είναι υψηλή και στατιστικά

πολύ σηµαντική (χ2 = 21.624,Β.Ε. 6, γ= 0.640, p = 0.000).Την προτίµησή τους στη

µείωση του χρόνου διδασκαλίας εκδηλώνουν, επίσης, εκπαιδευτικοί που σπούδασαν σε

Παιδαγωγικές Ακαδηµίες σε αντίθεση µε τους αποφοίτους των Παιδαγωγικών τµηµάτων

των ΑΕΙ. Η συσχέτιση είναι στατιστικά πολύ σηµαντική (χ2 = 11.670,Β.Ε. 3, γ= 0.399, p =

0.001).Αυτό έχει µάλλον να κάνει µε τη διαφορά ηλικίας των εκπαιδευτικών , διότι οι

απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Ακαδηµιών είναι και µεγαλύτεροι σε ηλικία από τους

αντίστοιχους των Παιδαγωγικών Τµηµάτων.

Η προσφορά υποτροφιών, ως κίνητρο, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κυρίως των

αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών. Η συσχέτιση είναι στατιστικά πολύ

σηµαντική (χ2 = 11.455, Β.Ε. 6, γ= - 0.419, p = 0.009). 

Η ίδια διαπίστωση ισχύει και για τη σύνδεση της επιµόρφωσης µε το σύστηµα

προαγωγών. Η συσχέτιση είναι στατιστικά σηµαντική (χ2 = 12.253,Β.Ε. 6, γ= - 0.356, p =

0.011).

ΠΙΝΑΚΑΣ  7: κίνητρα συµµετοχής εκπαιδευτικών
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Κίνητρα συµµετοχής των

εκπαιδευτικών σε

δραστηριότητες

ενδοϋπηρεσιακής

επιµόρφωσης

πάρα

πολύ

πολύ µέτρια λίγο καθόλου

Μισθολογική αύξηση / παροχή

επιδοµάτων

59

(34.3%)

55

(32.0%)

35

(20.3%)

22

(12.8

%)

1 (0.6%) µ.τ. 2,13

τ.α. 1,048

Μείωση διδακτικού χρόνου 73

(40.1%)

47

(25.8%)

33

(18.1%)

29

(15.9

%)

0 (0.0%) µ.τ. 2,10

τ.α. 1,103

Προσφορά υποτροφιών 41

(26.1%)

35

(22.3%)

38

(24.2%)

43

(27.4

%)

0 (0.0%) µ.τ. 2,53

τ.α. 1,152

Σύνδεση επιµόρφωσης µε

σύστηµα προαγωγών 

37

(22.4%)

27

(16.4%)

47

(28.5%)

54

(32.7

%)

0 (0.0%) µ.τ. 2,72

τ.α. 1,147

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί που, κατά το σχολικό έτος

2010 - 11 επιµορφώθηκαν στα ΠΕΚ, απορρίπτουν ως κίνητρο συµµετοχής σε

επιµορφωτικά προγράµµατα την µισθολογική αύξηση / παροχή επιδοµάτων (συσχέτιση

στατιστικά σηµαντική, χ2 = 9.668,Β.Ε. 4, γ= - 0.310, p = 0.014)και προτιµούν τη σύνδεση

της επιµόρφωσης µε το σύστηµα προαγωγών (συσχέτιση στατιστικά πολύ σηµαντική, χ2 =

17.377, Β.Ε. 3, γ= 0.420, p = 0.001).
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7.3.3. Χαρακτηριστικά επιµορφωτικών προγραµµάτων

  

Στην ερώτηση ποια είναι για σας τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά ενός επιµορφωτικού

προγράµµατος (µέρος Β, ερωτ.3), οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι το θέµα

αποτελεί τον σπουδαιότερο παράγοντα που επηρεάζει την απόφασή τους να

παρακολουθήσουν ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα. Σηµαντικός παράγοντας επίσης είναι ο

χώρος και ο χρόνος της επιµόρφωσης  καθώς και  ο εισηγητής-τρια του θέµατος .

  ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Χαρακτηριστικά επιµορφωτικών προγραµµάτων

Επιλογή δύο κριτηρίων επιλογής επιµορφωτικού προγράµµατος

κατά σειρά προτεραιότητας

Αριθµός

επιλογών

Θέµα 183

Χρόνος και χώρος επιµόρφωσης 106

Εισηγητής 85

∆ιάρκεια των σεµιναρίων 49

Γνώµη των συναδέλφων 4

7.3.4. Οµάδες οι οποίες πρέπει να τυγχάνουν επιµόρφωσης

Με την ερώτηση αυτή (µέρος Γ, ερωτ.1γ), θέλουµε να δούµε τις απόψεις των

εκπαιδευτικών για την επιµόρφωση σε σχέση µε την ηλικία και τα χρόνια υπηρεσίας, αν

δηλαδή η επαγγελµατική εµπειρία επηρεάζει την ανάγκη για επιµόρφωση. Από τον

                                                                      72



          
παρακάτω πίνακα είναι φανερή η ανάγκη συστηµατικής ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης

που εκφράζεται από τη µεγάλη πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Το ποσοστό αυτών που

εκφράζονται αρνητικά (καθόλου ή σε µικρό βαθµό) ως προς την ανάγκη συστηµατικής

ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης δεν ξεπερνάει το 8%, µε εξαίρεση την εκτίµηση για

εκπαιδευτικούς που ξεπερνούν τα 20 έτη υπηρεσίας, όπου φτάνει το 14%.

  ΠΙΝΑΚΑΣ 9 : Οµάδες εκπαιδευτικών που πρέπει να τυγχάνουν επιµόρφωσης

Οµάδες οι οποίες πρέπει

να τυχαίνουν

συστηµατικής

ενδοϋπηρεσιακής

επιµόρφωσης

Καθόλ

ου

Σε

µικρό

βαθµό 

Σε αρκετό

βαθµό

Σε

µεγάλο

βαθµό

Σε πολύ

µεγάλο

βαθµό

Εκπαιδευτικοί (0-5 χρόνια

υπηρεσίας)

0

(0.0%)

16

(7.4%)

38 (17.5%) 63

(29.0%)

100

(46.1%)

Εκπαιδευτικοί (5-10 χρόνια

υπηρεσίας)

0

(0.0%)

9 (4.2%) 66 (30.6%) 104

(48.1%)

37 (17.1%)

Εκπαιδευτικοί (10-20 χρόνια

υπηρεσίας)

0

(0.0%)

16

(7.4%)

74 (34.3%) 83

(38.4%)

43 (19.9%)

Εκπαιδευτικοί (20+ χρόνια

υπηρεσίας)

3

(1.4%)

27

(12.5%)

70 (32.4%) 61

(28.2%)

55 (25.5%)

Επίσης, διαπιστώνεται ότι η εκτίµηση για την αναγκαιότητα επιµόρφωσης των

εκπαιδευτικών µειώνεται όσο αυξάνονται τα έτη υπηρεσίας. Συγκεκριµένα για τους

εκπαιδευτικούς µε 0 έως 5 έτη υπηρεσίας το ποσοστό που θεωρεί επιβεβληµένη την

επιµόρφωση (σε µεγάλο βαθµό και σε πολύ µεγάλο βαθµό) ανέρχεται στο 75% περίπου,

για τους εκπαιδευτικούς µε 5 έως 10 έτη υπηρεσίας το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο
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65%περίπου, για τους εκπαιδευτικούς µε 10 έως 20 έτη υπηρεσίας το αντίστοιχο ποσοστό

ανέρχεται στο 58% περίπου, ενώ για τους εκπαιδευτικούς µε περισσότερα από 20 έτη

υπηρεσίας το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 54% περίπου. Είναι φανερό ότι οι

εκπαιδευτικοί συνδέουν την ανάγκη επιµόρφωσης µε την επαγγελµατική εµπειρία,

εκτιµώντας ότι αυτή καλύπτει σηµαντικό µέρος των επιµορφωτικών αναγκών.

Αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί εκφράζουν εντονότερη ανάγκη

επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών µε λίγα χρόνια υπηρεσίας (0 έως 5 έτη) σε σχέση µε τους

µόνιµους συναδέλφους τους. Η συσχέτιση είναι στατιστικά σηµαντική (χ2 = 9.037,Β.Ε. 6,

γ= 0.412, p = 0.018). 

Εκπαιδευτικοί οι οποίοι φοίτησαν στο ∆ιδασκαλείο εκτιµούν ότι οι ανάγκες

επιµόρφωσης είναι πιο επιτακτικές, από όσο τις εκτιµούν όσοι δεν έχουν φοιτήσει στο

∆ιδασκαλείο. Η διαπίστωση ισχύει για όλες τις κατηγορίες που διαµορφώνονται ως προς

τα έτη υπηρεσίας, πλην της κατηγορίας των «παλαιών» (πάνω από 20 έτη). Οι σχετικές

συσχετίσεις είναι υψηλές και στατιστικά πολύ σηµαντικές (χ2 = 9.246,Β.Ε. 3, γ= - 0.569, p

= 0.007για 0 έως 5 έτη, χ2 = 11.192,Β.Ε. 3, γ= - 0.597, p = 0.003για 5 έως 10 έτη και χ2 =

13.409,Β.Ε. 3, γ= - 0.487, p = 0.002για 10 έως 20 έτη). Η στάση αυτή πιθανότατα

αναδεικνύει και µια θετική κρίση για την ποιότητα της επιµόρφωσης που προσφέρει το

∆ιδασκαλείο.

7.3.5. Στόχοι της ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης

Στόχος του παρακάτω ερωτήµατος (µέρος Γ, ερωτ. 2α) είναι να διαπιστωθεί που θα

πρέπει να στοχεύει ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα, δηλαδή στην ενίσχυση της θεωρητικής

κατάρτισης ή στην ενίσχυση της πρακτικής δεξιότητας των εκπαιδευτικών µέσα στην τάξη.

Πίνακας 10: στόχοι ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης

Στόχοι της ενδοϋπηρεσιακής

επιµόρφωσης κατά τη γνώµη των

πολύ µέτρια λίγο
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εκπαιδευτικών

Ενίσχυση της θεωρητικής µου

κατάρτισης 

14 (6.9%) 28

(13.9%)

160 (79.2%) µ.τ. 2,72

τ.α.

0,584

Ανάπτυξη της κριτικής µου σκέψης σε

σχέση µε την πρακτική εφαρµογή της

εκπαιδευτικής θεωρίας

94 (43.9%) 105

(49.1%)

15 (7.0%) µ.τ. 1,63

τ.α.

0,612

Ενίσχυση των δεξιοτήτων µου για

διδασκαλία 

114

(54.8%)

69

(33.2%)

25 (12.0%) µ.τ. 1,57

τ.α.

0,698

 

Η βελτίωση της διδακτικής ικανότητας του διδάσκοντος κυριαρχεί όσον αφορά

τους στόχους της ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών, ενώ ακολουθεί,

χωρίς σηµαντική διαφορά η πρακτική εφαρµογή της εκπαιδευτικής θεωρίας. Αντίθετα

απορριπτική είναι η στάση των εκπαιδευτικών όσον αφορά την ενίσχυση της θεωρητικής

τους κατάρτισης. Το ποσοστό αυτών που τη θεωρούν ως δευτερεύουσας σηµασίας

πλησιάζει το 80%. 

Η παραπάνω εικόνα ανατρέπεται όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς που φοίτησαν

στο ∆ιδασκαλείο. Αυτοί εκτιµούν ότι η ενίσχυση της θεωρητικής τους κατάρτισης

αποτελεί σηµαντικό στόχο της επιµόρφωσης, µε συσχέτιση υψηλή και στατιστικά

σηµαντική (χ2 = 9.100,Β.Ε. 2, γ= 0.553, p = 0.030),ενώ η ενίσχυση των δεξιοτήτων για

διδασκαλία δεν αποτελεί σηµαντικό στόχο της επιµόρφωσης, µε συσχέτιση υψηλή και

στατιστικά σηµαντική (χ2 = 7.923, Β.Ε. 2, γ= - 0.518, p = 0.011).

7.4  Μορφές επιµόρφωσης
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Στόχος του ερωτήµατος αυτού ( µέρος Β, ερωτ.4α), είναι να δείξει τη µορφή που θα

ήθελαν οι εκπαιδευτικοί να έχει ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα.. Οι εκπαιδευτικοί

κλήθηκαν να δηλώσουν τέσσερις µορφές επιµόρφωσης τις οποίες προτιµούν, µέσα από ένα

κατάλογο δεκατριών προτεινόµενων µορφών. Τα αποτελέσµατα δείχνουν (Πίνακας 11),

ότι οι δηµοφιλέστερες µορφές είναι: τα εργαστήρια (114 επιλογές), η ανταλλαγή

εµπειριών (113 επιλογές), η εµπλοκή σε σχολικά προγράµµατα (100 επιλογές), οι

συµβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη στο διδακτικό έργο (100 επιλογές), και οι σειρές

µαθηµάτων µικρής διάρκειας (96 επιλογές).

  ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Μορφές επιµόρφωσης

Επιλογή τεσσάρων µορφών ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης κατά σειρά

προτεραιότητας

Αριθµός

επιλογών

Εργαστήρια 114

Ανταλλαγή εµπειριών 113

Εµπλοκή σε σχολικά προγράµµατα (projects) 100

Συµβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη στο διδακτικό έργο 100

Σειρές µαθηµάτων µικρής διάρκειας 96

Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στην τάξη 68

Μεταπτυχιακές σπουδές 52

Συµµετοχή σε ηλεκτρονικά δίκτυα για εκπαιδευτικούς 51

Συνέδρια 46

Συνεδριάσεις προσωπικού 36

Ατοµικές συναντήσεις στο σχολείο 24

Μάθηση εξ αποστάσεως 23

Προσωπική µελέτη και αναστοχασµός 19
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Στην ερώτηση (µέρος Β, ερωτ. 4β), ποια µορφή επιµόρφωσης θεωρείται πιο σηµαντική,

τη µεγαλύτερη προτίµηση την έχουν τα εργαστήρια (20,6%),οι συµβουλευτικές υπηρεσίες

(16,1%) και η ανταλλαγή εµπειριών (12,6%), (Πίνακας 12).Σ=Με το συγκεκριµένο

ερώτηµα καλούνται οι συµµετέχοντες εκπαιδευτικοί να συγκεκριµενοποιήσουν την

επιλογή τους , διαλέγοντας µια µόνο µορφή επιµόρφωσης, την οποία και θεωρούν τη

σηµαντικότερη.

  Πίνακας 12: Η σηµαντικότερη µορφή επιµόρφωσης

Επιλογή της πιο σηµαντικής µορφής

επιµόρφωσης

Απόλυτη

συχνότητα

Εκατοστιαία

σχετική

συχνότητα

Εργαστήρια 46 20.6%

Συµβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη στο

διδακτικό έργο
36

16.1%

Ανταλλαγή εµπειριών 28 12.6%

Σειρές µαθηµάτων µικρής διάρκειας 20 9.0%

Μεταπτυχιακές σπουδές 18 8.1%

Εµπλοκή σε σχολικά προγράµµατα (projects) 17 7.6%

Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στην τάξη 15 6.7%

Συνέδρια 11 4.9%

Συµµετοχή σε ηλεκτρονικά δίκτυα για

εκπαιδευτικούς
10

4.5%
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Συνεδριάσεις προσωπικού 7 3.1%

Ατοµικές συναντήσεις στο σχολείο 6 2.7%

Προσωπική µελέτη και αναστοχασµός 6 2.7%

Μάθηση εξ αποστάσεως 3 1.3%

σύνολο 223 100%

7.5  Χώρος επιµόρφωσης

Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο συγκεκριµένο ερώτηµα ( µέρος Β, ερωτ. 5), µας

δείχνουν το χώρο που θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ως τον καταλληλότερο για να

πραγµατοποιηθεί ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δήλωσαν

ότι η σχολική µονάδα είναι ο προτιµώµενος χώρος για την παροχή επιµόρφωσης. Επίσης

σηµαντικά ποσοστά έλαβαν τα κέντρα ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης . Αξιοσηµείωτο

είναι το γεγονός ότι σηµαντικός αριθµός εκπαιδευτικών δήλωσε ότι δεν έχει σηµασία ο

χώρος παροχής επιµόρφωσης.

  Πίνακας 13: Επιλογή χώρου επιµόρφωσης

Επιλογή δύο προτιµώµενων χώρων ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης

κατά σειρά προτεραιότητας

Αριθµός

επιλογών

Στη σχολική µονάδα 114

Σε κέντρα ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης 84

∆εν έχει σηµασία 70

Σε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης 34

Σε άλλο ίδρυµα σε τοπικό επίπεδο (προσδιορίστε) 28
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Το αποτέλεσµα αυτό καταδεικνύει την επιθυµία των εκπαιδευτικών να µετατραπεί η

σχολική µονάδα σε κέντρο παροχής επιµορφωτικών προγραµµάτων. Αυτό θα µπορούσε να

επιτευχθεί εάν ο προγραµµατισµός των προγραµµάτων επιµόρφωσης λειτουργούσε

αποκεντρωτικά, είτε σε επίπεδο σχολικής µονάδας είτε σε επίπεδο τοπικών διευθύνσεων

πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης οι οποίες θα κατέγραφαν τις επιµορφωτικές ανάγκες των

σχολικών µονάδων και ανάλογα θα υλοποιούσαν επιµορφωτικές δράσεις.

7.6  Χρόνος επιµόρφωσης

Με το ερώτηµα αυτό (µέρος Β, ερωτ.6), θέλουµε να δούµε το πότε επιθυµούν οι

εκπαιδευτικοί να πραγµατοποιούνται τα επιµορφωτικά προγράµµατα. Όπως φαίνεται,

(Πίνακας 14), το µεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών επιθυµεί η επιµορφωτική

δραστηριότητα να πραγµατοποιείται κατά τις εργάσιµες ηµέρες του χρόνου είτε το πρωί

είτε το απόγευµα . Επίσης ένα σηµαντικό µέρος επιθυµεί οι δραστηριότητες να γίνονται τα

Σαββατοκύριακα . Θεωρούµε σηµαντικό ότι περίπου οι µισοί από τους συµµετέχοντες

δηλώνουν ότι επιθυµούν η επιµορφωτική δραστηριότητα να γίνεται κατά τον ελεύθερο

χρόνο τους (είτε το απόγευµα είτε τα σαββατοκύριακα). Ο συνδυασµός των ευρηµάτων

των δυο τελευταίων ερωτηµάτων µας δείχνει πόσο σηµαντικό είναι για τους

εκπαιδευτικούς να πραγµατοποιείται η επιµόρφωση µέσα στην σχολική µονάδα. Έτσι το

σχολείο θα µπορούσε να µετατραπεί από χώρος εργασίας σε έναν επιµορφωτικό πυρήνα,

όπου εκεί θα υλοποιούνται επιµορφωτικές δράσεις.

   ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : Χρόνος επιµόρφωσης εκπαιδευτικών

Επιλογή δύο προτιµώµενων χρόνων ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης κατά

σειρά προτεραιότητας

Αριθµός

επιλογών

Σε εργάσιµες ηµέρες, κατά τον πρωινό χρόνο 121

Σε εργάσιµες ηµέρες, κατά τον απογευµατινό χρόνο 99
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Τα Σαββατοκύριακα 49

Κατά τη διάρκεια των διακοπών 26

∆εν έχει σηµασία 2

7.7 Αποτελεσµατικότητα προγραµµάτων επιµόρφωσης

Στόχος του συγκεκριµένου ερωτήµατος (µέρος Β, ερωτ.7), είναι διαπιστώσουµε

ποια είναι τα αποτελέσµατα που οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να έχουν από τη συµµετοχή

τους σε ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα. Η βελτίωση της πρακτικής στην τάξη , η απόκτηση

νέων δεξιοτήτων και η βελτίωση των γνώσεων των εκπαιδευτικών θεωρούνται τα

σηµαντικότερα αποτελέσµατα της επιµορφωτικής δραστηριότητας. Παρόµοιο συµπέρασµα

προέκυψε και στο προηγούµενο ερώτηµα για τους λόγους συµµετοχής σε επιµορφωτικά

προγράµµατα (Πίνακας 6). Τα δεδοµένα αυτά τονίζουν τη σηµασία που έχει για τους

εκπαιδευτικούς η διάσταση της προσωπικής ανάπτυξης και η σύνδεση αυτής µε την

επαγγελµατική ανάπτυξη και τη βελτίωση της πρακτικής στην τάξη. Οι εκπαιδευτικοί

λοιπόν µέσα από τη συµµετοχή τους σε επιµορφωτικές δράσεις επιθυµούν κυρίως να

αποκοµίσουν πρακτικά οφέλη τα οποία και θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν

καλύτερα στις απαιτήσεις της δουλειάς τους.

   Πίνακας  15 : Σηµαντικότερα αποτελέσµατα της επιµόρφωσης

Επιλογή δύο προσδοκώµενων αποτελεσµάτων της ενδοϋπηρεσιακής

επιµόρφωσης κατά σειρά προτεραιότητας 

Αριθµός

επιλογών

Βελτίωση της πρακτικής µου στην τάξη 118

Απόκτηση νέων δεξιοτήτων 110

Βελτίωση των δικών µου γνώσεων 84
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Ανταλλαγή εµπειριών 40

Απόκτηση επιπρόσθετων προσόντων 28

Βελτίωση των γνώσεων των µαθητών µου 26

Απόκτηση επίσηµων πιστοποιητικών 7

Γνωριµία µε συναδέλφους 0

Συγγραφική δραστηριότητα (π. χ. δηµοσιεύσεις) 0

7.8 Οργανωτικές δοµές της επιµόρφωσης

7.8.1. ∆ιασφάλιση ποιότητας 

Στόχος του συγκεκριµένου ερωτήµατος ( µέρος Γ,ερωτ.1α), είναι να δηλώσουν οι

συµµετέχοντες στην έρευνα εκπαιδευτικοί τον καταλληλότερο σύµφωνα µ΄αυτούς τρόπο

διασφάλισης της ποιότητας ενός επιµορφωτικού προγράµµατος. Από τα δεδοµένα

(Πίνακας 16), προκύπτει ότι όλα τα µοντέλα διασφάλισης της ποιότητας των

προγραµµάτων ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης είναι στον ίδιο περίπου βαθµό αποδεκτά

από τους εκπαιδευτικούς, χωρίς να διακρίνεται κάποια προτίµηση, θετική ή αρνητική για

κάποιο από αυτά. 

∆ιαπιστώνεται ότι τόσο η πιστοποίηση των προγραµµάτων επιµόρφωσης από

εξωτερικό φορέα, όσο και η αξιολόγηση των συµµετεχόντων στα προγράµµατα

επιµόρφωσης (π.χ. υποβολή εργασίας, γραπτή εξέταση), προτιµώνται κυρίως από

αναπληρωτές και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς, σε αντίθεση µε τους µόνιµους οι οποίοι δεν

εκτιµούν ιδιαίτερα τους συγκεκριµένους τρόπους διασφάλισης της ποιότητας των

προγραµµάτων ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης. Οι σχετικές συσχετίσεις είναι στατιστικά

σηµαντικές (χ2 = 22.501,Β.Ε. 8, γ= 0.413, p = 0.012και χ2 = 7.946,Β.Ε. 8, γ= 0.346, p =

0.019, αντίστοιχα). ∆ιαπιστώνεται, επίσης, ότι όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης

τοποθετούνται σαφέστερα υπέρ της αξιολόγησης των συµµετεχόντων στα προγράµµατα

επιµόρφωσης (π.χ. υποβολή εργασίας, γραπτή εξέταση), σε σχέση µε τους µη κατέχοντες
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θέσεις ευθύνης και µάλιστα η σχετική συσχέτιση είναι υψηλή και στατιστικά πολύ

σηµαντική (χ2 = 10.865, Β.Ε. 4, γ= - 0.522, p = 0.002).

Όσοι διαθέτουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τοποθετούνται σαφέστερα υπέρ της

πιστοποίησης των προγραµµάτων επιµόρφωσης από εξωτερικό φορέα, σε σχέση µε τους

µη διαθέτοντες. Η σχετική συσχέτιση είναι στατιστικά σηµαντική (χ2 = 6.432,Β.Ε. 4, γ= -

0.347, p = 0.019).

  Πίνακας : 16 ∆ιασφάλιση ποιότητας επιµόρφωσης

Βαθµός διασφάλισης

ποιότητας των προγραµµάτων

ενδοϋπηρεσιακής

επιµόρφωσης µε τα πιο κάτω

µέτρα

Καθόλου Σε

µικρό

βαθµό 

Σε

αρκετό

βαθµό

Σε

µεγάλο

βαθµό

Σε

πολύ

µεγάλ

ο

βαθµό

Πιστοποίηση των

προγραµµάτων επιµόρφωσης

από εξωτερικό φορέα

20

(9.5%)

58

(27.6%)

66

(31.4%)

50

(23.8%)

16

(7.6%)

µ.τ. 2,92

τ.α. 1,095

Μηχανισµοί εσωτερικής

αξιολόγησης των

προγραµµάτων από τον

παροχέα επιµόρφωσης

9 (4.3%) 59

(28.1%)

74

(35.2%)

59

(28.1%)

9

(4.3%)

µ.τ. 3,00

τ.α. 0,953

Αξιολόγηση των

συµµετεχόντων στα

προγράµµατα επιµόρφωσης

(π.χ. υποβολή εργασίας, γραπτή

εξέταση)

28

(13.3%)

52

(24.6%)

60

(28.4%)

51

(24.2%)

20

(9.5%)

µ.τ. 2,92

τ.α. 1,182
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7.8.2 Φορείς οργάνωσης ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης

Με το ερώτηµα αυτό (µέρος Γ, ερωτ.1β), καλούνται οι εκπαιδευτικοί να δηλώσουν

ποιον φορέα οργάνωσης και παροχής επιµόρφωσης θεωρούν ως τον καταλληλότερο. Από

τα δεδοµένα της έρευνας ( Πίνακας 17 ) ,δεν προκύπτουν σαφείς επιλογές φορέα

ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης εκ µέρους των εκπαιδευτικών. Βέβαια εκφράζεται κάποια

προτίµηση προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το ΠΤ∆Ε και τους Σχολικούς Σύµβουλους ως

φορείς επιµόρφωσης, σε σχέση µε τα ΠΕΚ και τη Σχολική µονάδα, αλλά οι διαφορές δεν

είναι έκδηλες και δεν εντοπίζεται κάποια εµφανής τάση απόρριψης συγκεκριµένου φορέα

από το σύνολο των εκπαιδευτικών. 

  Πίνακας 17 : Εµπλεκόµενοι στην επιµόρφωση φορείς

Φορείς οι οποίοι

πρέπει να

αναλαµβάνουν την

οργάνωση σεµιναρίων

ενδοϋπηρεσιακής

επιµόρφωσης

Καθόλου Σε µικρό

βαθµό 

Σε

αρκετό

βαθµό

Σε

µεγάλο

βαθµό

Σε πολύ 

µεγάλο

βαθµό

Το Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο

10 (5.0%) 16

(8.0%)

65

(32.3%)

72

(35.8%)

38

(18.9%)

µ.τ. 3,56

τ.α. 1,043

ΠΤ∆Ε 5 (2.5%) 25

(12.7%)

61

(31.0%)

63

(32.0%)

43

(21.8%)

µ.τ. 3,58

τ.α. 1,045

ΠΕΚ 13 (6.6%) 38

(19.3%)

69

(35.0%)

55

(27.9%)

22

(11.2%)

µ.τ. 3,18

τ.α. 1,076

Σχολικοί Σύµβουλοι 16 (7.8%) 28

(13.7%)

55

(27.0%)

62

(30.4%)

43

(21.1%)

µ.τ. 3,43
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τ.α. 1,191

Η Σχολική µονάδα 19 (9.7%) 31

(15.8%)

57

(29.1%)

50

(25.5%)

39

(19.9%)

µ.τ. 3,30

τ.α. 1,230

Αναπληρωτές και ωροµίσθιοι εκπαιδευτικοί επιλέγουν ως φορέα επιµόρφωσης το

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι οι µόνιµοι συνάδελφοί τους. Η

συσχέτιση είναι υψηλή και στατιστικά πολύ σηµαντική (χ2 = 17.331,Β.Ε. 8, γ= 0.590, p =

0.000). 

Το Π.Τ.∆.Ε. προτιµάται από τους αποφοίτους των Παιδαγωγικών Τµηµάτων των

ΑΕΙ σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι το προτιµούν οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών

Ακαδηµιών. Η συσχέτιση είναι στατιστικά πολύ σηµαντική (χ2 = 15.257,Β.Ε. 4, γ= 0.444,

p = 0.000). 

Οι Σχολικοί Σύµβουλοι προτιµώνται ως φορείς ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης από

τους εκπαιδευτικούς που κατέχουν θέσεις ευθύνης. Η συσχέτιση είναι στατιστικά

σηµαντική (χ2 = 10.211,Β.Ε. 4, γ= - 0.453, p = 0.013).Οι ίδιοι, επίσης, προτιµούν και τη

Σχολική µονάδα ως φορέα ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης. Η συσχέτιση είναι στατιστικά

σηµαντική (χ2 = 5.526, Β.Ε. 4, γ= - 0.419, p = 0.014).

Την προτίµησή τους στη Σχολική µονάδα ως φορέα ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης

εκδηλώνουν και οι εκπαιδευτικοί που φοίτησαν στη ΣΕΛ∆Ε. Η συσχέτιση είναι υψηλή και

στατιστικά σηµαντική (χ2 = 5.178, Β.Ε. 4, γ= - 0.625, p = 0.027).

7.8.3. Νοµοθετικό πλαίσιο λειτουργίας

Όπως ήδη έχουµε αναφέρει η επιµόρφωση στη χώρα µας τις περισσότερες φορές

γίνεται σε εθελοντική βάση και δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα. Στόχος του ερωτήµατος

αυτού ( µέρος Γ,ερωτ.2δ), είναι να διαπιστωθεί εάν οι εκπαιδευτικοί επιθυµούν να

παραµείνει η επιµόρφωση εθελοντική ή θα προτιµούσαν να γίνεται µε υποχρεωτική

µορφή. Είναι φανερό (Πίνακας 18), ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επιλέγει την

εθελοντική επιµόρφωση. Συγκεκριµένα, οι θετικές στάσεις (πολύ και πάρα πολύ) για την
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επιµόρφωση σε εθελοντική βάση ξεκινούν από το 75% περίπου όταν αυτή συνδέεται µε

οικονοµικά κίνητρα (π.χ. αύξηση µισθού / επιδόµατα), 56%περίπου όταν δεν συνδέεται µε

κάποιο κίνητρο και 51% περίπου όταν συνδέεται µε προαγωγή. Οι αντιρρήσεις (λίγο και

καθόλου) στις περιπτώσεις που η εθελοντική βάση συνδέεται µε κάποιο κίνητρο,

περιορίζονται κάτω του 10%, ενώ στην περίπτωση που η εθελοντική βάση δεν συνδέεται

µε κάποιο κίνητρο, φτάνουν το 20%.

Όσον αφορά την υποχρεωτική επιµόρφωση οι απόψεις των εκπαιδευτικών

διχάζονται. Οι θετικές στάσεις ανέρχονται στο 43%, ενώ οι αρνητικές πλειοψηφούν

σχετικά µε ποσοστό περίπου 49%.Οι άνδρες εκπαιδευτικοί εκφράζονται θετικότερα για

την υποχρεωτική επιµόρφωση, σε σχέση µε τις γυναίκες συναδέλφους τους. Η συσχέτιση

είναι στατιστικά σηµαντική (χ2 = 5.910,Β.Ε. 3, γ= 0.305, p = 0.028).Επίσης θετικότερα

για την υποχρεωτική επιµόρφωση εκφράζονται εκπαιδευτικοί οι οποίοι διαθέτουν δεύτερο

πτυχίο. Η συσχέτιση είναι στατιστικά σηµαντική (χ2 = 5.487,Β.Ε. 3, γ= 0.378, p = 0.040).

Τέλος θετικότερα για την υποχρεωτική επιµόρφωση εκφράζονται εκπαιδευτικοί οι οποίοι

διαθέτουν πιστοποίηση στη χρήση Νέων Τεχνολογιών. Η συσχέτιση είναι στατιστικά πολύ

σηµαντική (χ2 = 7.687, Β.Ε. 3, γ= 0.354, p = 0.010).

Πίνακας 18: Πλαίσιο λειτουργίας επιµόρφωσης

Πλαίσιο λειτουργίας της

ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης

πάρα

πολύ

πολύ µέτρια λίγο καθόλου

Να υπάρχουν νοµοθετικές ρυθµίσεις για

υποχρεωτική επιµόρφωση 

64

(37.0%)

10 (5.8%) 15

(8.7%)

84

(48.6%

)

0 (0.0%)

Η επιµόρφωση να γίνεται σε εθελοντική

βάση 

58

(35.4%)

34

(20.7%)

39

(23.8%)

32

(19.5%

)

1(0.6%)

Η επιµόρφωση να γίνεται σε εθελοντική

βάση και να αποτελεί προϋπόθεση για

30

(19.6%)

48

(31.4%)

61

(39.9%)

14

(9.2%)

0 (0.0%)
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προαγωγή 

Η επιµόρφωση να γίνεται σε εθελοντική

βάση και να οδηγεί σε άλλα ωφελήµατα 

(π.χ. αύξηση µισθού/επιδόµατα) 

70

(40.0%)

61

(34.9%)

29

(16.6%)

15

(8.6%)

0 (0.0%)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8  Τα συµπεράσµατα της έρευνας

8.1Συµπεράσµατα έρευνας

Όπως ήδη έχουµε αναφέρει, βασικός σκοπός της παρούσης έρευνας είναι η διερεύνηση

των επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης όπως οι

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί τις καθορίζουν. Η ανάλυση των αποτελεσµάτων της έρευνας µας

δίνει µια συνολική εικόνα των απόψεων και των προτιµήσεων των εκπαιδευτικών σχετικά

µε την επιµόρφωση. Οι παρεχόµενες πληροφορίες έχουν να κάνουν µε την ως τώρα

συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε επιµορφωτικά προγράµµατα καθώς και µε θέµατα

επιλογής περιεχοµένου, οργανωτικά ζητήµατα και χαρακτηριστικά ποιότητας. Επίσης

δίνονται σηµαντικές πληροφορίες για τα κίνητρα συµµετοχής των εκπαιδευτικών, τους

στόχους και τη µορφή της επιµόρφωσης που αυτοί επιθυµούν. Τα ευρήµατα της έρευνάς

µας θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν στο µελλοντικό σχεδιασµό επιµορφωτικών

προγραµµάτων, γεγονός που είναι ιδιαίτερα σηµαντικό στα πλαίσια των προσπαθειών που

γίνονται για µια ευρύτερη µεταρρύθµιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος.

Συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε επιµορφωτικά προγράµµατα κατά την τρέχουσα

σχολική περίοδο και βαθµός ανταπόκρισης των σεµιναρίων στις ανάγκες τους.

Η ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών για τη σχολική χρονιά 2010-11

κινείται κυρίως σε δυο άξονες. Κυρίαρχη µέθοδος είναι τα σεµινάρια των Σχολικών

Συµβούλων τα οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από τους µισούς εκπαιδευτικούς

(περίπου το 56% του συνόλου). ∆ιαπιστώνεται επίσης ότι τα σεµινάρια αυτά τα

παρακολούθησαν περισσότερο οι µεγαλύτεροι σε ηλικία εκπαιδευτικοί, αυτοί δηλαδή που

έχουν και τα πιο πολλά χρόνια υπηρεσίας. Η δεύτερη σε συχνότητα µέθοδος

ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης είναι τα προγράµµατα των ΠΕΚ. Περίπου ένας στους

τέσσερις εκπαιδευτικούς (ποσοστό 26%), παρακολούθησε τα προγράµµατα αυτά.
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∆ιαπιστώνεται επίσης ότι τα ΠΕΚ τα παρακολούθησαν κυρίως αναπληρωτές, ωροµίσθιοι

καθώς και νεώτεροι σε χρόνια υπηρεσίας εκπαιδευτικοί. Σηµαντικό επίσης είναι το

ποσοστό των εκπαιδευτικών (περίπου ένας στους τέσσερις), που δήλωσε ότι δε συµµετείχε

σε κάποιο επιµορφωτικό πρόγραµµα κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς.

Οι µέθοδοι ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης που κυριαρχούν (σεµινάρια Σχολικών

Συµβούλων και ΠΕΚ), ικανοποιούν σε µέτριο βαθµό τους εκπαιδευτικούς, ενώ

αντιµετωπίζουν και σοβαρό ποσοστό αµφισβήτησης της ποιότητάς τους, ιδιαίτερα από

τους νεότερους (περίπου 50% τα ΠΕΚ και 34% τα σεµινάρια των Σχολικών Συµβούλων).

Αυτό ίσως έχει να κάνει µε το γεγονός ότι τα σεµινάρια των Σχολικών Συµβούλων τις

περισσότερες φορές δεν έχουν να δώσουν κάτι καινούριο στους εκπαιδευτικούς αλλά

σχεδιάζονται και υλοποιούνται στα πλαίσια της ρουτίνας και των υποχρεώσεων που αυτοί

έχουν.Αντίθετα οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν σχετικά υψηλό βαθµό ικανοποίησης από τα

επιµορφωτικά προγράµµατα των ΑΕΙ (60%) και τα εξ' αποστάσεως επιµορφωτικά

προγράµµατα.

   Ποικιλία θεµατικών κατευθύνσεων

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν το

θέµα της επιµόρφωσης ως το σηµαντικότερο κριτήριο επιλογής στην απόφασή τους να

παρακολουθήσουν ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα. Οι πιο ενδιαφέρουσες θεµατικές

κατευθύνσεις για τους εκπαιδευτικούς είναι κατά σειρά προτίµησης τα κίνητρα των

µαθητών για µάθηση, οι νέες µέθοδοι και µορφές διδασκαλίας, η ποιότητα στην

εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικές καινοτοµίες και τα νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύγκλιση των απόψεων των εκπαιδευτικών µε προηγούµενες

έρευνες (Κατσαφούρος , 2009) ως αναφορά τις περισσότερο επιθυµητές θεµατικές

κατευθύνσεις.

Σχετικά µε το πρώτο σε προτεραιότητα για τους εκπαιδευτικούς θέµα, τα κίνητρα των

µαθητών για µάθηση, η επιλογή αυτή ταυτίζεται σχεδόν µε τους στόχους που έθεσε η

Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράµµατος << Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010
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>>, να καταστήσει δηλαδή τη µάθηση πιο ελκυστική (make learning more attractive)σε

µια προσπάθεια να γίνουν οι µελλοντικοί πολίτες της µέτοχοι στην κοινωνία της γνώσης µε

επαρκές επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων ∆ια Βίου Μάθησης. (European Commision,

March 2005).Ιδιαίτερα σηµαντικό είναι επίσης το γεγονός µέσα στις πρώτες επιλογές των

εκπαιδευτικών βρίσκονται θεµατικές ενότητες όπως νέες µέθοδοι και µορφές διδασκαλίας ,

εκπαιδευτικές καινοτοµίες και νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα καθώς και δεξιότητες

πληροφορικής και τεχνολογίας, πράγµα που ενισχύει την άποψη ότι οι Έλληνες

εκπαιδευτικοί προσανατολίζονται σε αλλαγές και έχουν θετικές στάσεις απέναντι σε νέες

ιδέες (Περσιάνης, 1991).

Παράγοντες που επηρεάζουν την παρακολούθηση ενός προγράµµατος και

προσδοκώµενα από τους εκπαιδευτικούς αποτελέσµατα

Οι δυο σηµαντικότεροι παράγοντες σύµφωνα µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών είναι η

προσωπική ανάγκη για ανάπτυξη και η απόκτηση καλύτερων προσόντων. Το αποτέλεσµα

αυτό βρίσκεται σε πλήρη συµφωνία µε τις βασικές αρχές της ∆ια Βίου Μάθησης οι οποίες

τονίζουν τη συνεχή προσπάθεια του ανθρώπου σε όλη τη διάρκεια της ζωής του να

αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και να ολοκληρώσει την προσωπικότητα και

τη φύση του (Καψάλης&Παπασταµάτης , 2002). Άλλωστε η επιµόρφωση των

εκπαιδευτικών αποτελεί µέρος της εκπαιδευτικής πολιτικής για την ανάπτυξη της ∆ια Βίου

Μάθησης, εντάσσεται στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών αλλαγών που επιχειρούνται και

απασχολεί διαχρονικά τόσο το επίσηµο κράτος (Βεργίδης 1996,Ξωχέλλης 2006)όσο και

τους εκπαιδευτικούς φορείς (Βεργίδης 1993,- ΟΛΜΕ ,1991).

Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως τρίτο σηµαντικότερο παράγοντα για

τη συµµετοχή τους σε ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα τις ανάγκες της σχολικής µονάδας

στην οποία εργάζονται ενώ χαµηλά βρίσκεται η άποψη ότι η συµµετοχή τους αποτελεί

ευκαιρία για καλύτερη αµοιβή.

Όσον αφορά τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα από τη συµµετοχή των εκπαιδευτικών

στην επιµορφωτική διαδικασία, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η βελτίωση της
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πρακτικής στην τάξη, η απόκτηση νέων δεξιοτήτων και η βελτίωση των γνώσεων των

ιδίων προσωπικά. Έχει παρατηρηθεί ότι στην αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις

παιδαγωγικές σχολές δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις θεωρητικές γνώσεις και όχι τόσο στις

δεξιότητες που παράλληλα πρέπει να αποκτήσει (Retz & Kerr,1991).Επίσης πολλές φορές

η µεταφορά της θεωρητικής γνώσης στην πράξη γίνεται ανεπιτυχώς (Burden, 1990)µε

συνέπεια την αµφισβήτηση από πλευράς των εκπαιδευτικών των θεωρητικών γνώσεων

που τους παρέχονται. Αυτές οι διαπιστώσεις σε συνδυασµό µε τις επιλογές των

εκπαιδευτικών για τα προσδοκώµενα αποτελέσµατα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για

σύνδεση των επιµορφωτικών προγραµµάτων µε τη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής.

Εξάλλου αν το επιµορφωτικό πρόγραµµα παρέχει θεωρητική κατάρτιση και δίνει

παράλληλα δυνατότητες για την εφαρµογή γνώσεων και δεξιοτήτων σε πρακτικό επίπεδο

(Joyce & Schowers, 1980)τότε οι προοπτικές για την αποτελεσµατικότητά του είναι πιο

αισιόδοξες.

   Μορφές ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης

Τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν την προτίµηση των εκπαιδευτικών σε ποικιλία

µορφών επιµόρφωσης µε δηµοφιλέστερες τα εργαστήρια, τις συµβουλευτικές υπηρεσίες

και τη στήριξη στο διδακτικό έργο, την εµπλοκή σε σχολικά προγράµµατα (projects).

Επίσης οι σειρές µαθηµάτων µικρής διάρκειας, η ανταλλαγή εµπειριών αλλά και η

ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας µέσα στην τάξη θεωρούνται εξίσου σηµαντικές

µορφές επιµόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί έχουν εκφράσει επανεληµµένα την ανάγκη να

αποκοµίζουν πρακτικές εµπειρίες κατά τη διάρκεια της επιµόρφωσης, µέσα από την επαφή

µε τους εκπαιδευτικούς χώρους, τα παιδιά, τη διδασκαλία, µέσα από την παρατήρηση και

τη συµµετοχή τους σε ποικίλες εκπαιδευτικές διαδικασίες (McIntyre, Byrd & Foxx, 1996).

Οι επιµορφωτές θα πρέπει να διδάσκουν και ταυτόχρονα να εµπλέκονται σε

συµβουλευτικές διαδικασίες έτσι ώστε το επιµορφωτικό πρόγραµµα να παρέχει τόσο

θεωρητική κατάρτιση όσο και τις δυνατότητες εκείνες για εφαρµογή γνώσεων και

δεξιοτήτων σε πρακτικό επίπεδο (Joyce & Showers, 1980).
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Οι φορείς οι οποίοι αναλαµβάνουν την οργάνωση των επιµορφωτικών προγραµµάτων

χρειάζεται να παρέχουν ένα πολυδιάστατο σχήµα συνεχιζόµενης επαγγελµατικής

ανάπτυξης, το οποίο θα περιλαµβάνει διαφορετικές µορφές και τρόπους µάθησης έτσι

ώστε να ανταποκρίνεται στις ατοµικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και της κάθε σχολικής

µονάδας.

            Χρόνος παροχής της επιµόρφωσης

Η έρευνά µας δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί στη µεγάλη πλειοψηφία τους επιθυµούν να

γίνεται η επιµόρφωση σε εργάσιµο χρόνο (οι περισσότεροι κατά τον πρωινό εργάσιµο

αλλά και µεγάλος αριθµός κατά τον απογευµατινό µη εργάσιµο χρόνο). Στην περίπτωση

της πραγµατοποίησης της επιµόρφωσης κατά τον πρωινό χρόνο θα χρειαζόταν η

αντικατάσταση των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών από αναπληρωτές , όπου βέβαια αυτό

ήταν δυνατό. Σε περίπτωση που η επιµόρφωση γινόταν σε µη εργάσιµο χρόνο θα

µπορούσαν να δίνονται οικονοµικές αποζηµιώσεις στους συµµετέχοντες.

           Ενδοσχολική επιµόρφωση

Το µεγαλύτερο µέρος των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι επιθυµεί η επιµόρφωση να γίνεται

µέσα στη σχολική µονάδα και όχι περιστασιακά και µακριά από το σχολείο. Επίσης

σηµαντικό αριθµός εκπαιδευτικών επιλέγει τα κέντρα ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης.

∆υστυχώς στη χώρα µας υπάρχει µικρή συσχέτιση ανάµεσα στις δεξιότητες που

αναµένεται να έχουν οι εκπαιδευτικοί, στις εθνικές προτεραιότητες και στις ανάγκες των

σχολείων (Καραγιώργη & Συµεού, 2005β). Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επιµόρφωση

δεν παρέχεται µε βάση τις επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών , ούτε και τις

ανάγκες των σχολικών µονάδων.

Τη διάσταση που υπάρχει µεταξύ των φορέων παροχής και των εκπαιδευτικών µπορεί

να τη γεφυρώσει ο θεσµός της ενδοσχολικής επιµόρφωσης, ο οποίος είναι δυνατό να φέρει

κοντά τους ευρύτερους εθνικούς στόχους µε τις τοπικές ανάγκες. Η επιµόρφωση µέσα στη
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σχολική µονάδα δίνει τις προοπτικές για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και

ενισχύει το ρόλο του εκπαιδευτικού. Η καινοτοµική αυτή µορφή επιµόρφωσης αποβλέπει

στην ανάπτυξη της σχολικής µονάδας και ενισχύει την αυτονοµία της (Ξωχέλλης &

Παπαναούµ, 2000). Το κάθε σχολείο µέσα στον ετήσιο προγραµµατισµό των

δραστηριοτήτων του θα περιλαµβάνει και την επιµόρφωση του διδακτικού προσωπικού.

Έτσι θα µπορεί το ίδιο το σχολείο να στηρίξει µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα τους

εκπαιδευτικούς στο διδακτικό τους έργο , γιατί µέσα στα πλαίσια της κάθε σχολικής

µονάδας είναι πιο ξεκάθαρες οι επιθυµίες και οι ανάγκες τόσο των εκπαιδευτικών όσο και

των µαθητών αλλά και της ίδιας της σχολικής µονάδας. 

Η ενδοσχολική επιµόρφωση προϋποθέτει βεβαίως τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων αλλά

και οικονοµικών πόρων στα σχολεία για την εφαρµογή της. Αυτό θα µπορούσε να

πραγµατοποιηθεί µε τη µεταφορά ενός µέρους των κονδυλίων που διαχειρίζονται τα

ιδρύµατα παροχής επιµόρφωσης στις σχολικές µονάδες ή στις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.

           ∆ιασφάλιση ποιότητας

Παρά τη σηµασία των εξωτερικών κινήτρων για την ενίσχυση της συµµετοχής των

εκπαιδευτικών στην επιµόρφωση , το πλέον ίσως σηµαντικό κίνητρο αποτελεί η ίδια η

ποιότητα της (Παντελιάδου & Πατσιοδήµου 2000).Από τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας

προκύπτει ότι όλα τα µοντέλα διασφάλισης της ποιότητας των προγραµµάτων

ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης είναι στον ίδιο περίπου βαθµό αποδεκτά από τους

συµµετέχοντες εκπαιδευτικούς, χωρίς να διακρίνεται ιδιαίτερη προτίµηση για κάποιο από

αυτά. Σηµαντική είναι επίσης η διαπίστωση ότι το µεγαλύτερο κοµµάτι των εκπαιδευτικών

τάσσεται υπέρ της καθιέρωσης µηχανισµών πιστοποίησης τόσο µε εξωτερική όσο και µε

εσωτερική αξιολόγηση.
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       Φορείς παροχής ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν προκύπτουν σαφείς επιλογές φορέα

ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης εκ µέρους των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί δεν

εκδηλώνουν µε σαφή τρόπο κάποια προτίµηση αλλά δεν απορρίπτουν και κάποιον από

τους φορείς παροχής. Βέβαια εκφράζεται κάποια ελαφρά τάση προς το Παιδαγωγικό

Ινστιτούτο, τα ΠΤ∆Ε και τους Σχολικούς Συµβούλους σε σχέση µε τα ΠΕΚ και τη σχολική

µονάδα αλλά οι διαφορές δεν είναι έκδηλες.

Στη χώρα µας η επιµόρφωση παραµένει κάτω από την άµεση εποπτεία του

Υπουργείου Παιδείας σε όλες τις λειτουργίες της (σκοποί, προγράµµατα, περιεχόµενο,

ορισµός εισηγητών κτλ.) (Μαυρογιώργος,1999).Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η

παροχή επιµόρφωσης ανήκει στην κεντρική ή στις περιφερειακές εκπαιδευτικές αρχές και

είναι σε σχέση µε τη χώρα µας πιο αποκεντρωµένη. Λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις των

εκπαιδευτικών µέσα από την έρευνά µας , διαπιστώνουµε ότι επιθυµούν τη συνέχιση της

παροχής επιµόρφωσης από τους υφιστάµενους φορείς αλλά ταυτόχρονα δηλώνουν την

επιθυµία τους για εµπλοκή µιας ποικιλίας παρόχων. Αν συνδυαστεί αυτή η άποψη µε την

επιθυµία για πραγµατοποίηση της επιµόρφωσης µέσα στο σχολείο, συµπεραίνουµε ότι οι

εµπλεκόµενοι φορείς θα έπρεπε να δηµιουργούν συµπράξεις µε σχολικές µονάδες ή µε τις

τοπικές διευθύνσεις έτσι ώστε να υπάρχει καλύτερη σύνδεση των προγραµµάτων

επαγγελµατικής ανάπτυξης µε τις καθηµερινές εργασιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών και

των σχολικών µονάδων.

           Συστηµατική ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση για όλους

Μέσα από την έρευνά µας γίνεται φανερή η ανάγκη για παροχή συστηµατικής

ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης προς όλες τις οµάδες των εκπαιδευτικών. Ελάχιστο είναι

το ποσοστό (µικρότερο του 8%) που εκφράζεται αρνητικά για την ανάγκη συστηµατικής

επιµόρφωσης. Βέβαια οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι νεότεροι σε έτη υπηρεσίας έχουν

µεγαλύτερες επιµορφωτικές ανάγκες , συνδέοντας έτσι την επιµόρφωση µε την

επαγγελµατική εµπειρία.
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Είναι απαραίτητη λοιπόν η παροχή επιµορφωτικών δραστηριοτήτων σε συστηµατική

βάση προς όλες τις ηλικιακές οµάδες των εκπαιδευτικών. Αυτό που θα µπορούσε και θα

έπρεπε να γίνει είναι η διαφοροποίηση του περιεχοµένου των σεµιναρίων ανάλογα µε τα

χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών.

             Στόχοι της ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης

Οι εκπαιδευτικοί στη µεγάλη τους πλειοψηφία θεωρούν ως κυρίαρχους στόχους της

επιµόρφωσης τη βελτίωση της διδακτικής τους ικανότητας και την πρακτική εφαρµογή της

εκπαιδευτικής θεωρίας. Οι εκπαιδευτικοί ευνοούν το αναστοχαστικό-κριτικό µοντέλο ,

όπου η διδασκαλία είναι µια πολύπλοκη δραστηριότητα η οποία απαιτεί κρίσεις και

αποφάσεις σε καθηµερινή βάση (Carr, 2004)αλλά και το µοντέλο <<τεχνικής θεωρίας

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών>>, το οποίο είναι προσανατολισµένο στην εκµάθηση

δεξιοτήτων και τεχνικών διδασκαλίας και στην εφαρµογή των επαγγελµατικών πρακτικών

στην πράξη (Carr, 2004).Άλλωστε για την πραγµατική αλλαγή της στάσης και της

συµπεριφοράς των εκπαιδευτικών δεν αρκεί η θεωρητική µάθηση, αλλά απαιτείται

πρακτική άσκηση (Mundy & Hustchinson, 1998). 

Είναι επίσης σηµαντικό να αναφερθεί ότι οι εκπαιδευτικοί δεν επιθυµούν σε υψηλό

βαθµό την ενίσχυση της θεωρητικής τους κατάρτισης. Παρόµοια εκδήλωση απόψεων

έχουµε και σε άλλες έρευνες (Παντελιάδου & Πατσιοδήµου, 2000,Κατσιαφούρος 2009).

Βλέπουµε λοιπόν ότι τα λιγότερο επιθυµητά αντικείµενα είναι τα θεωρητικά θέµατα, π.χ.

ψυχολογία, φιλοσοφία,κοινωνιολογία κτλ. Αυτό έχει να κάνει µε το βαθµό που οι

εκπαιδευτικοί αντιλαµβάνονται την επιµόρφωση ως το µέσο εκείνο που θα τους βοηθήσει

να επιλύσουν τα καθηµερινά τους προβλήµατα στην τάξη. Τα αποτελέσµατα αυτά

ενισχύουν την άποψη ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο προσανατολισµένοι

σε προγράµµατα επιµόρφωσης που αναπτύσσουν δεξιότητες διδασκαλίας και εφαρµογής

και όχι σε µοντέλα απόκτησης θεωρητικών γνώσεων.
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               Κίνητρα συµµετοχής των εκπαιδευτικών

Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράµµατα ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης στη

χώρα µας είναι σε προσωπική και εθελοντική βάση. Βέβαια οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί είναι

υποχρεωµένοι να παρακολουθούν τα σεµινάρια των Σχολικών Συµβούλων ενώ οι

νεοδιόριστοι αυτά των Π.Ε.Κ. Για τις υπόλοιπες µορφές όµως δεν υπάρχουν νοµοθετικές

ρυθµίσεις που να καθιστούν την επιµόρφωση υποχρεωτική ούτε να τη συνδέουν µε τη

διατήρηση της θέσης εργασίας των εκπαιδευτικών αλλά η συµµετοχή αποτελεί

προϋπόθεση για προαγωγή .

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που έλαβε µέρος στην έρευνα επιλέγει τη συνέχιση του

υπάρχοντος σχήµατος επιµόρφωσης σε εθελοντική βάση. Επίσης µεγάλος αριθµός

εκπαιδευτικών επιθυµεί η επιµόρφωση να είναι εθελοντική αλλά να συνδέεται µε

οικονοµικά κίνητρα (παροχή επιδοµάτων- αύξηση µισθού) πράγµα το οποίο εφαρµόζεται

ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως στην Ισπανία και τη Φιλανδία (Eurydice , 2003).

Όσον αφορά την επιµόρφωση σε υποχρεωτική βάση, όπως συµβαίνει σε κάποιες

ευρωπαϊκές χώρες π.χ. Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο, οι απόψεις των εκπαιδευτικών

διχάζονται µε ελαφρά πλειοψηφία την αρνητική τάση.

8.2 Οι Περιορισµοί της έρευνας

   Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας παρουσιάστηκαν τα εξής προβλήµατα:

- Λόγω της µεγάλης χιλιοµετρικής απόστασης, υπήρξαν ορισµένες περιπτώσεις κατά τις

οποίες δεν κατέστη δυνατή η προσωπική επαφή του ερευνητή µε τους συµµετέχοντες στην

έρευνα εκπαιδευτικούς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η παροχή

διευκρινήσεων καθώς και η επίλυση τυχόν αποριών των συµµετεχόντων. Βέβαια στις

περιπτώσεις αυτές τις απαραίτητες διευκρινήσεις τις παρείχε ο διευθυντής της εκάστοτε

σχολικής µονάδας, µε τον οποίο και είχε προηγηθεί ανάλογη επαφή.

- Ένας άλλος περιορισµός αφορά στο γεγονός ότι η έρευνα αυτή διεξήχθη αποκλειστικά

στη βάση του ερωτηµατολογίου, γεγονός που είχε σαν αποτέλεσµα να µη
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συµπεριλαµβάνονται ποιοτικά δεδοµένα τα οποία και θα εµπλούτιζαν περισσότερο την

ερµηνεία των απόψεων των συµµετεχόντων εκπαιδευτικών.

Ωστόσο θεωρούµε ότι τα δυο αυτά προβλήµατα δεν επηρέασαν ουσιαστικά την έρευνα,

από τη στιγµή µάλιστα που το πρώτο αντιµετωπίστηκε µε τη συνεργασία µε τους

διευθυντές των σχολικών µονάδων , ενώ οι περιορισµοί της χρήσης του ερωτηµατολογίου

θεωρούνται εν πολλοίς δεδοµένοι.
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ΚΕΦ.9 Γενικά συµπεράσµατα

Η εκπαίδευση και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί έναν από τους 16 δείκτες

ποιότητας για τη σχολική εκπαίδευση (EC, 2000),καθώς και έναν από τους 15 δείκτες

ποιότητας για τη ∆ια Βίου Μάθηση (EC, 2002). Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών

αναγκών των εκπαιδευτικών πριν από την έναρξη ενός επιµορφωτικού προγράµµατος είναι

µια πολύ σηµαντική διαδικασία και απαραίτητη για την αποτελεσµατικότητά του. Οι

ανάγκες µπορεί να είναι αντιφατικές ή και συγκρουσιακές µεταξύ τους εφόσον

αναπτύσσονται σε πολλαπλά επίπεδα (Βεργίδης,1999:36) και µπορεί να έχουν

αντικειµενικές καθώς και υποκειµενικές διαστάσεις (Βεργίδης, 2007). 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς µας οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν µέτρια

ικανοποίηση από το περιεχόµενο και τη µεθοδολογία των επιµορφωτικών προγραµµάτων

τα οποία παρακολούθησαν. Το γεγονός αυτό από µόνο του καταδεικνύει την αναγκαιότητα

της διερεύνησης των επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών πριν από το σχεδιασµό

και την υλοποίηση ενός προγράµµατος.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν το θέµα ενός επιµορφωτικού προγράµµατος

ως το σηµαντικότερο κριτήριο για τη συµµετοχή τους. Οι πιο ενδιαφέρουσες θεµατικές

κατευθύνσεις για τους εκπαιδευτικούς είναι τα κίνητρα των µαθητών για µάθηση, οι νέες

µέθοδοι και µορφές διδασκαλίας η ποιότητα στην εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικές

καινοτοµίες και τα νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση παρακολούθησης ενός προγράµµατος είναι

η προσωπική ανάγκη για ανάπτυξη και η απόκτηση καλύτερων προσόντων, ενώ σε σχέση

µε τα προσδοκώµενα από τους εκπαιδευτικούς αποτελέσµατα οι συµµετέχοντες θεωρούν

τη βελτίωση της πρακτικής στην τάξη και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων ως τα πιο

σηµαντικά.
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Όσον αφορά τις µορφές ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν τα

εργαστήρια, την εµπλοκή σε σχολικά προγράµµατα (projects), τις σειρές µαθηµάτων

µικρής διάρκειας, την ανταλλαγή εµπειριών και τις συµβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη

στο διδακτικό έργο.

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως καταλληλότερο χώρο για επιµόρφωση την

ίδια τη σχολική µονάδα ενώ αρκετοί επιλέγουν και τα κέντρα ενδοϋπηρεσιακής

κατάρτισης. Η µεγαλύτερη µερίδα των εκπαιδευτικών προτιµά η διεξαγωγή των

επιµορφωτικών προγραµµάτων να γίνεται κατά τον πρωινό χρόνο των εργάσιµων ηµερών

ενώ σηµαντικό ποσοστό επιλέγει τον απογευµατινό χρόνο των εργάσιµων ηµερών. Ο

συνδυασµός των δυο παραπάνω ευρηµάτων δείχνει ότι το ελληνικό σχολείο µπορεί να

διευρύνει το ρόλο του και να αποτελέσει εστία µάθησης όχι µόνο για τους µαθητές αλλά

και για τους εκπαιδευτικούς (Π. Ξωχέλλης&Παπαναούµ Ζ.,2000).

Σύµφωνα µε τις απόψεις των εκπαιδευτικών δεν εκφράζεται κάποια ιδιαίτερη προτίµηση

από µέρους τους σχετικά µε τη διασφάλιση της ποιότητας των επιµορφωτικών

προγραµµάτων. Όλα τα µοντέλα διασφάλισης ( πιστοποίηση από εξωτερικό φορέα,

µηχανισµοί εσωτερικής αξιολόγησης ) είναι στον ίδιο βαθµό αποδεκτά. Το ίδιο συµβαίνει

και µε τους φορείς οι οποίοι θα πρέπει να αναλαµβάνουν την οργάνωση προγραµµάτων

επιµόρφωσης. Οι εκπαιδευτικοί δεν εκδηλώνουν κάποια σαφή προτίµηση, θετική ή

αρνητική , παρά µόνο µια µικρή τάση προς το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο , το Π.Τ.∆.Ε. και

τους σχολικούς συµβούλους.

Μέσα από την έρευνά µας γίνεται φανερή η ανάγκη ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης για

όλους τους εκπαιδευτικούς. Η µεγάλη πλειοψηφία θεωρεί απαραίτητη την επιµόρφωση για

όλους, ενώ παράλληλα εκτιµά ότι οι νεότεροι σε έτη υπηρεσίας εκπαιδευτικοί έχουν

µεγαλύτερες επιµορφωτικές ανάγκες, συνδέοντας έτσι την επιµόρφωση µε την

επαγγελµατική εµπειρία. 

Ως κυρίαρχους στόχους της επιµόρφωσης , οι εκπαιδευτικοί θεωρούν τη βελτίωση της

διδακτικής τους ικανότητας και την πρακτική εφαρµογή της εκπαιδευτικής θεωρίας και όχι

την ενίσχυση της θεωρητικής τους κατάρτισης. Βλέπουµε λοιπόν τον προσανατολισµό των

συµµετεχόντων σε πρακτικά θέµατα τα οποία θα τους βοηθήσουν να βελτιώσουν την
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ποιότητα της εργασίας τους. Τα παρεχόµενα επιµορφωτικά προγράµµατα λοιπόν θα πρέπει

να στοχεύουν στο να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στην καθηµερινή πρακτική τους και

να είναι αποτελεσµατικότεροι στο έργο τους.

Οι ανάγκες των σχολικών µονάδων όσο και των ίδιων των εκπαιδευτικών κυριαρχούν

στον ίδιο περίπου βαθµό ως κριτήρια καθορισµού του περιεχοµένου των προγραµµάτων

επιµόρφωσης. Αντίθετα οι εθνικές ανάγκες δεν αποτελούν ισχυρό κριτήριο χωρίς όµως να

παραγνωρίζονται εντελώς.

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το ισχυρότερο κίνητρο συµµετοχής τους στην επιµόρφωση

είναι η µείωση του χρόνου διδασκαλίας . Με µικρή διαφορά ακολουθεί η οικονοµική

ενίσχυση µε µισθολογική αύξηση ή παροχή επιδοµάτων.

Όσον αφορά το πλαίσιο λειτουργίας της ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης η πλειοψηφία

των εκπαιδευτικών επιλέγει την εθελοντική επιµόρφωση. Ιδιαίτερα υψηλό είναι το

ποσοστό (περίπου 75%),όταν η εθελοντική επιµόρφωση συνδέεται µε οικονοµικά κίνητρα

ενώ επίσης υψηλό είναι το ποσοστό όταν συνδέεται µε κάποια προαγωγή. Σε σχέση µε την

υποχρεωτική επιµόρφωση οι απόψεις των εκπαιδευτικών διχάζονται µε ελαφρά

πλειοψηφούσα την αρνητική στάση.

Τα συµπεράσµατα τα οποία προαναφέραµε θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην καλύτερη

και αποτελεσµατικότερη οργάνωση των επιµορφωτικών προγραµµάτων. Επίσης η µελέτη

της διερεύνησης επιµορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών θα ήταν δυνατό να

αποτελέσει κριτήριο για την αξιολόγηση των επιµορφωτικών προγραµµάτων.

Μελλοντικές έρευνες επίσης θα µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν τα στοιχεία της

συγκεκριµένης µελέτης και να διερευνήσουν το συγκεκριµένο ζήτηµα χρησιµοποιώντας

εναλλακτικές προσεγγίσεις όπως συλλογή δεδοµένων και µε άλλα εκτός του

ερωτηµατολογίου ερευνητικά εργαλεία (πχ. συνεντεύξεις). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

                   ΜΕΡΟΣ Α΄- ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 1. ΦΥΛΟ:

Άνδρας Γυναίκα

 2. ΗΛΙΚΙΑ: ………. 

 3. ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ:

∆άσκαλος/α   Άλλη

ειδικότητα    

 4. ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ:

ΝΑΙ OXI

 5. ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

Μόνιµος/η Αναπληρωτής/τρια Αποσπασµένος/η Ωροµίσθιος/α

 6. ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ……  
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 7. ΣΠΟΥ∆ΕΣ:   

Παιδαγωγική Ακαδηµία   Παιδαγωγικό Τµήµα

ΑΕΙ  

Άλλη ειδικότητα        

 8. ΑΛΛΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ: 

ΝΑΙ ΟΧΙ

 Άλλο πτυχίο AEI ή ΤΕI     

 ∆ιδασκαλείο   

 Μεταπτυχιακές Σπουδές   

 ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα     

.ΣΕΛ∆Ε   

 ΠΕΚ   

 Άλλα επιµορφωτικά προγράµµατα   

 9. Πιστοποιηµένη γνώση ξένης γλώσσας: 

ΝΑΙ OXI

 10. Πιστοποίηση στη χρήση του Η/Υ: 

ΝΑΙ OXI
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11α. Σε ποιες δραστηριότητες ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης συµµετείχατε µέχρι τώρα

κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς 2010 - 2011:  

ΝΑΙ ΟΧΙ

 Προαιρετικά σεµινάρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου  

 Επιµορφωτικά προγράµµατα των ΠΕΚ (προσδιορίστε θέµα)  

 Επιµορφωτικά προγράµµατα ΑΕΙ (προσδιορίστε θέµα/ίδρυµα)

Συνέδρια ΙΠΕΜ-∆ΟΕ (προσδιορίστε θέµα)

Σεµινάρια Σχολικών Συµβούλων (προσδιορίστε θέµα)

Εξ αποστάσεως επιµορφωτικά προγράµµατα (προσδιορίστε

θέµα/διοργανωτή)

11β. Σε ποιο βαθµό ανταποκρίθηκαν αυτές οι επιµορφωτικές δραστηριότητες στις ανάγκες

σας; (βάλτε σε κύκλο έναν αριθµό)

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ Παρά πολύ

 Προαιρετικά σεµινάρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 1 2 3 4 5

 Επιµορφωτικά προγράµµατα των ΠΕΚ 1 2 3 4 5

 Επιµορφωτικά προγράµµατα ΑΕΙ 1 2 3 4 5

 Συνέδρια ΙΠΕΜ-∆ΟΕ 1 2 3 4 5

 Σεµινάρια Σχολικών Συµβούλων 1 2 3 4 5

 Εξ αποστάσεως επιµορφωτικά προγράµµατα 1 2 3 4 5
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11γ. Παρακαλώ σηµειώστε τις απόψεις σας σε σχέση µε το υφιστάµενο σχήµα

ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

                                   

                                              ΜΕΡΟΣ  Β΄

 1.Ακολουθείστε τις οδηγίες που δίνονται στην παρένθεση µετά από κάθε ερώτηση:

α.Ποιες από τις πιο κάτω θεµατικές κατευθύνσεις ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης πιστεύετε

ότι αποτελούν προτεραιότητα για σας; (βάλτε ν σε 4)

Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση  1

Ισότητα ευκαιριών 2

Ποιότητα στην εκπαίδευση 3

Συνεργατικότητα στην εκπαίδευση 4

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών (τεχνικές επικοινωνίας, ανάπτυξη δηµιουργικότητας,

συναισθηµατική νοηµοσύνη)
5

∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση 6

Εκπαιδευτικές καινοτοµίες και νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα 7

Ένταξη παιδιών µε ειδικές ανάγκες 8

Χρήση Η/Υ και δεξιότητες πληροφορικής και τεχνολογίας 9

Σχολική αποτυχία 10

Κίνητρα µαθητών για µάθηση 11

Νέες µέθοδοι και µορφές διδασκαλίας 12
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Συνεργασία µε τους γονείς 13

∆ιοίκηση και οργάνωση σχολικής µονάδας 14

Εθνική εκπαιδευτική πολιτική 15

Άλλα θέµατα (προσδιορίστε) 16

 β. Από τα πιο πάνω, ποιο είναι το θέµα που σας ενδιαφέρει περισσότερο; (συµπληρώστε) 

Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση  1

Ισότητα ευκαιριών 2

Ποιότητα στην εκπαίδευση 3

Συνεργατικότητα στην εκπαίδευση 4

Ανάπτυξη εκπαιδευτικών (τεχνικές επικοινωνίας, ανάπτυξη δηµιουργικότητας,

συναισθηµατική νοηµοσύνη)
5

∆ιαπολιτισµική εκπαίδευση 6

Εκπαιδευτικές καινοτοµίες και νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα 7

Ένταξη παιδιών µε ειδικές ανάγκες 8

Χρήση Η/Υ και δεξιότητες πληροφορικής και τεχνολογίας 9

Σχολική αποτυχία 10

Κίνητρα µαθητών για µάθηση 11

Νέες µέθοδοι και µορφές διδασκαλίας 12

Συνεργασία µε τους γονείς 13

∆ιοίκηση και οργάνωση σχολικής µονάδας 14

Εθνική εκπαιδευτική πολιτική 15

  γ. Αναφερθείτε πιο αναλυτικά στο θέµα αυτό 
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………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

2. Ποιοι είναι οι σηµαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση σας να

παρακολουθήσετε ένα επιµορφωτικό πρόγραµµα; ( βάλτε ν σε 2)

Ανάγκες της σχολικής µονάδας στην οποία εργάζοµαι

Ευκαιρία για καλύτερη αµοιβή 

Εισηγήσεις του ∆ιευθυντή/τριας 

Προσωπική ανάγκη για ανάπτυξη

Απόκτηση καλύτερων προσόντων 

Ανάγκη για διαφοροποίηση της εργασίας µου

Άλλοι (προσδιορίστε)

3. Ποια χαρακτηριστικά ενός επιµορφωτικού προγράµµατος είναι για εσάς τα

σηµαντικότερα για να πάρετε την απόφαση να το παρακολουθήσετε; (βάλτε ν σε 2)

∆ιάρκεια των σεµιναρίων 

Γνώµη των συναδέλφων 

Χρόνος και χώρος επιµόρφωσης

Εισηγητής 

Θέµα

Άλλα (προσδιορίστε)
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 4α.Ποιες µορφές ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης προτιµάτε; (βάλτε ν σε 4) 

Εργαστήρια 1

Συνέδρια 2

Σειρές µαθηµάτων µικρής διάρκειας 3

Μεταπτυχιακές σπουδές 4

Μάθηση εξ αποστάσεως 5

Ατοµικές συναντήσεις στο σχολείο 6

Συνεδριάσεις προσωπικού 7

Ανταλλαγή εµπειριών 8

Προσωπική µελέτη και αναστοχασµός 9

Συµβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη στο διδακτικό έργο 10

Εµπλοκή σε σχολικά προγράµµατα (projects) 11

Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στην τάξη 12

Συµµετοχή σε ηλεκτρονικά δίκτυα για εκπαιδευτικούς 13

Άλλες µορφές (προσδιορίστε) 14
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4β. Από τα πιο πάνω, ποια µορφή επιµόρφωσης θεωρείται την πιο σηµαντική;

(συµπληρώστε)

Εργαστήρια 1

Συνέδρια 2

Σειρές µαθηµάτων µικρής διάρκειας 3

Μεταπτυχιακές σπουδές 4

Μάθηση εξ αποστάσεως 5

Ατοµικές συναντήσεις στο σχολείο 6

Συνεδριάσεις προσωπικού 7

Ανταλλαγή εµπειριών 8

Προσωπική µελέτη και αναστοχασµός 9

Συµβουλευτικές υπηρεσίες και στήριξη στο διδακτικό έργο 10

Εµπλοκή σε σχολικά προγράµµατα (projects) 11

Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στην τάξη 12

Συµµετοχή σε ηλεκτρονικά δίκτυα για εκπαιδευτικούς 13

 4γ. Αναφερθείτε πιο αναλυτικά στη µορφή αυτή: 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….
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 5. Που πιστεύετε ότι πρέπει να γίνεται η ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση; (βάλτε ν σε 2)

Στη σχολική µονάδα

Σε κέντρα ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης

Σε ίδρυµα τριτοβάθµιας εκπαίδευσης

∆εν έχει σηµασία

Σε άλλο ίδρυµα σε τοπικό επίπεδο (προσδιορίστε)

Σε άλλο χώρο (προσδιορίστε)

  

  6. Πότε πιστεύετε πως πρέπει να γίνεται η επιµόρφωση; (βάλτε ν σε 2) 

Τα Σαββατοκύριακα

Κατά τη διάρκεια των διακοπών

Σε εργάσιµες ηµέρες, κατά τον απογευµατινό χρόνο

Σε εργάσιµες ηµέρες, κατά τον πρωινό χρόνο

∆εν έχει σηµασία

Σε άλλο χρόνο (προσδιορίστε)
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7.Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της ενδοϋπηρεσιακής

επιµόρφωσης; (βάλτε ν σε 2)

 

Βελτίωση των δικών µου γνώσεων

Βελτίωση των γνώσεων των µαθητών µου

Απόκτηση νέων δεξιοτήτων

Ανταλλαγή εµπειριών

Απόκτηση επίσηµων πιστοποιητικών

Απόκτηση επιπρόσθετων προσόντων

Συγγραφική δραστηριότητα (π.χ δηµοσιεύσεις)

Γνωριµία µε συναδέλφους

Βελτίωση της πρακτικής µου στην τάξη

Άλλα (προσδιορίστε)
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                                        ΜΕΡΟΣ Γ΄

  Βάλτε σε κύκλο έναν αριθµό στις πιο κάτω δηλώσεις 

  1. Σε ποιο βαθµό πιστεύετε ότι : 

α. µπορούν να διασφαλίσουν την ποιότητα των προγραµµάτων ενδοϋπηρεσιακής

επιµόρφωσης τα πιο κάτω µέτρα;  

Καθό

λου

Σε µικρό

βαθµό 

Σε

αρκετό

βαθµό

Σε

µεγάλο

βαθµό

Σε πολύ

µεγάλο

βαθµό

Πιστοποίηση των προγραµµάτων

επιµόρφωσης από εξωτερικό

φορέα

Μηχανισµοί εσωτερικής

αξιολόγησης των προγραµµάτων

από τον παροχέα επιµόρφωσης

 Αξιολόγηση των συµµετεχόντων
στα προγράµµατα επιµόρφωσης
(π.χ. υποβολή εργασίας, γραπτή
εξέταση)

Άλλο µέτρο (προσδιορίστε)

……………………………………

……………………………………
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β.Πρέπει να αναλαµβάνουν την οργάνωση σεµιναρίων ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης οι πιο

κάτω φορείς; 

Καθόλ

ου

Σε µικρό

βαθµό 

Σε

αρκετό

βαθµό

Σε

µεγάλο

βαθµό

Σε πολύ

µεγάλο

βαθµό

 Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

 ΠΤ∆Ε

 ΠΕΚ

Σχολικοί Σύµβουλοι

 Η Σχολική µονάδα

Άλλα

ιδρύµατα/οργανισµοί/σύνδεσµοι

(προσδιορίστε)

…………………………………

…………………………………

………

Συνεργασία

ιδρυµάτων/οργανισµών

(προσδιορίστε)

………………………………

………………………………

…………
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  γ. Πρέπει να τυχαίνουν συστηµατικής ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης οι πιο κάτω  οµάδες; 

Καθό

λου

Σε µικρό

βαθµό 

Σε αρκετό

βαθµό

Σε

µεγάλο

βαθµό

Σε πολύ

µεγάλο

βαθµό

Εκπαιδευτικοί (0-5 χρόνια

υπηρεσίας)

Εκπαιδευτικοί (5-10 χρόνια

υπηρεσίας)

Εκπαιδευτικοί (10-20 χρόνια

υπηρεσίας)

Εκπαιδευτικοί (20+ χρόνια

υπηρεσίας)

     

2. Ιεραρχήστε τις πιο κάτω δηλώσεις αριθµώντας 1,2,3,και αρχίζοντας µε το 1

ως το πιο σηµαντικό.

  α. Πιστεύω ότι η ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών πρέπει να στοχεύει στην: 

πολύ µέτρια λίγο

 Ενίσχυση της θεωρητικής µου κατάρτισης

Ανάπτυξη της κριτικής µου σκέψης σε

σχέση µε την πρακτική εφαρµογή της

εκπαιδευτικής θεωρίας

Ενίσχυση των δεξιοτήτων µου για

διδασκαλία 
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β.Πιστεύω ότι το περιεχόµενο των προγραµµάτων ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης πρέπει να

καθορίζεται µε βάση: 

πάρα

πολύ

πολύ µέτρια λίγο

 Τις εθνικές ανάγκες 

 Τις ανάγκες των σχολικών µονάδων 

 Τις ανάγκες των εκπαιδευτικών 

Άλλο κριτήριο (προσδιορίστε)

…………………………………………

γ. Πιστεύω ότι πρέπει να δίνονται στους εκπαιδευτικούς τα ακόλουθα κίνητρα για να αυξηθεί

η συµµετοχή τους σε δραστηριότητες ενδοϋπηρεσιακής επιµόρφωσης: 

πάρα

πολύ

πολύ µέτρια λίγο καθόλου

 Μισθολογική αύξηση/παροχή επιδοµάτων

 Μείωση διδακτικού χρόνου

 Προσφορά υποτροφιών 

Σύνδεση επιµόρφωσης µε σύστηµα

προαγωγών 

Άλλο κίνητρο (προσδιορίστε)

…………………………………………
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   δ. Πιστεύω ότι η ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση πρέπει να λειτουργεί στο πιο κάτω πλαίσιο: 

πάρα

πολύ

πολύ µέτρια λίγο καθόλου

Να υπάρχουν νοµοθετικές

ρυθµίσεις για υποχρεωτική

επιµόρφωση 

Η επιµόρφωση να γίνεται σε

εθελοντική βάση 

Η επιµόρφωση να γίνεται σε

εθελοντική βάση και να αποτελεί

προϋπόθεση για προαγωγή 

Η επιµόρφωση να γίνεται σε

εθελοντική βάση και να οδηγεί σε

άλλα ωφελήµατα 

(π.χ. αύξηση µισθού/επιδόµατα) 

Άλλο πλαίσιο (προσδιορίστε)

……………………………………

……

  3. Συµπληρώστε 

α. Άλλα σχόλια/εισηγήσεις που έχετε σε σχέση µε την ενδοϋπηρεσιακή επιµόρφωση των

εκπαιδευτικών: 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε. 
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ2: Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ

                                   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

           ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

                 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  

                         “ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ”

     Αγαπητοί συνάδελφοι-ισσες,

Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της διπλωµατικής µου εργασίας στο

Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Συνεχιζόµενη Εκπαίδευση του Τµήµατος

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας. Σκοπός της

έρευνας είναι να διερευνήσει τις επιµορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της

Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης), όπως

αυτοί οι ίδιοι τις αντιλαµβάνονται.

Η έρευνα αυτή δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί χωρίς τη δική σας συµβολή και για το

λόγο αυτό σας παρακαλώ να συµπληρώσετε το ερωτηµατολόγιο που ακολουθεί. Το

ερωτηµατολόγιο είναι απλό, κοινό για όλους, δεν υπάρχουν σωστές ή λανθασµένες

απαντήσεις και αυτό που µας ενδιαφέρει είναι η προσωπική σας άποψη. Επίσης το

ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο και οι απαντήσεις σας θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά

για τους σκοπούς της έρευνας. Ο χρόνος που απαιτείται για τη συµπλήρωσή του δεν

υπερβαίνει τα 15 λεπτά της ώρας.

Πριν απαντήσετε σε κάθε ερώτηση, βεβαιωθείτε ότι την έχετε διαβάσει προσεκτικά και

στο τέλος παρακαλώ ελέγξτε αν έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις.

   Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία.
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                                                                        Με εκτίµηση ,

                                                                 Ανδρέας   Σαλπιγγίδης

                                                                      ∆άσκαλος

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή για να πληροφορηθείτε σχετικά µε τα αποτελέσµατα της

έρευνας, µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µου στο τηλ.: 2521045142ή στην ηλεκτρονική

διεύθυνση: asalp66@gmail.com.
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