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Εισαγωγή 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση το γεγονός πως στη χώρα μας η διά βίου εκπαίδευση και 

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση όλων των κλάδων πάσχει. Από αυτή την 

πραγματικότητα δεν εξαιρούνται ούτε οι εκπαιδευτικοί. Είναι, όμως, θετικό το γεγονός ότι στο 

χώρο του δημόσιου σχολείου υπάρχουν κάποιες δομές επιμόρφωσης, ακόμη και αν δεν είναι 

στον επιθυμητό βαθμό ή δε διεξάγονται με τον ιδανικό τρόπο. Ωστόσο, στη χώρα μας μεγάλο 

μέρος των εκπαιδευτικών εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα σε φροντιστήρια 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για αυτούς τους εκπαιδευτικούς δυστυχώς υπάρχουν ελάχιστες 

δυνατότητες επιμόρφωσης και περαιτέρω επαγγελματικής ανάπτυξης. 

 Όντας εργαζόμενη και η ίδια στο χώρο αυτό των φροντιστηρίων για οκτώ χρόνια, 

διαπιστώνω εκ του σύνεγγυς αυτό το μεγάλο κενό. Μάλιστα είναι ενδεικτικό ότι τόσο στο 

δημόσιο όσο και στον επιστημονικό λόγο και τη βιβλιογραφία η αναφορά στους εκπαιδευτικούς 

των φροντιστηρίων είμαι αμελητέα. Ίσως σε αυτό συμβάλλει το γεγονός ότι τα φροντιστήρια 

έχουν εμπεδωθεί στη συνείδηση πολλών ως «παραπαιδεία», δηλαδή απαξιωτικά, ως ένα 

«αναγκαίο κακό» των ελλειμμάτων του δημόσιου σχολείου και του ανταγωνιστικού και 

βαθμοθηρικού συστήματος των εξετάσεων, ιδίως των Πανελληνίων εισαγωγικών για τα Α.Ε.Ι 

και Τ.Ε.Ι.. Επιπλέον, η λειτουργία τόσων πολλών φροντιστηρίων πλήττει την εικόνα της 

εκπαιδευτικής πολιτικής δεκαετιών στη χώρα μας αλλά και επιβαρύνει οικονομικά χιλιάδες 

γονείς. Όσο, όμως, και αν εθελοτυφλούμε, η πραγματικότητα είναι μία: χιλιάδες εκπαιδευτικοί 

στην χώρα μας εργάζονται στο χώρο των φροντιστηρίων, δίχως τη δυνατότητα παρακολούθησης 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, τουλάχιστον ευρέως. Αυτό σαφώς έχει μεγάλο κόστος, κατ’ 

αρχάς για τους ίδιους ατομικά, ως προς την επαγγελματική τους ανάπτυξη και επαγγελματική 

αυτοπραγμάτωση και εξέλιξη. Κατά δεύτερο λόγο κοινωνικά, αφού σε έναν τόσο καίριο κλάδο, 

αυτό των εκπαιδευτικών, που απευθύνεται κυρίως σε ανήλικους μαθητές, υποβαθμίζονται οι 

δυνατότητες ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού έργου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, εφόσον δεν 

αξιοποιείται σωστά το σχετικό επαγγελματικό δυναμικό. 

 Με αφετηρία, λοιπόν, τον παραπάνω προβληματισμό και με ευαισθησία για έναν κλάδο 

εκπαιδευτικών που προσπαθεί να προσφέρει έργο, συχνά κάτω από αντίξοες συνθήκες, 

αποφάσισα να διερευνήσω τις ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αυτών και τις 

προσδοκίες που καταγράφονται  από τις συνεντεύξεις των ίδιων αλλά και των διευθυντών 

σπουδών των φροντιστηρίων. 
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Περίληψη 

 

 Η παρούσα εργασία μέσω ποιοτικής έρευνας επιχειρεί να καταγράψει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών που εργάζονται σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης και των διευθυντών 

σπουδών σε αυτά ως προς την επιμόρφωση των πρώτων. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε 

το ερευνητικό εργαλείο της συνέντευξης, ώστε να διερευνηθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες των 

καθηγητών. Από τη διερεύνηση προέκυψε ότι κατά κανόνα απουσιάζουν προγράμματα 

επιμόρφωσης για το εκπαιδευτικό δυναμικό των φροντιστηρίων, παρόλο που οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν την επιμόρφωσή τους αναγκαία. Μεγάλο κενό κατάρτισής τους καταγράφηκε επί της 

διδακτικής μεθοδολογίας. Εκπαιδευτικοί και διευθυντές προσδοκούν μέσα από την επιμόρφωση 

να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου και να ενισχυθεί η εικόνα του 

φροντιστηριακού οργανισμού. Η ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών ως προς το 

περιεχόμενο δείχνει ότι κατά βάση εκπαιδευτικοί και διευθυντές συγκλίνουν στην ανάγκη 

επιμόρφωσης σε θέματα που αφορούν τις τεχνικές διδασκαλίας, την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών και την επικοινωνία. Επίσης, οι ερωτώμενοι και των δύο ομάδων θεωρούν 

σημαντικό ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές επιμορφωτικές ανάγκες 

των φροντιστηρίων. Τέλος, εκπαιδευτικοί και διευθυντές δείχνουν την υψηλότερη προτίμηση σε 

επιμορφωτικά προγράμματα μικρής κλίμακας, με εισηγητές έμπειρους εκπαιδευτικούς και 

ειδικούς επιστήμονες και με κύριο φορέα διοργάνωσης την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών 

Φροντιστών Ελλάδος (Ο.Ε.Φ.Ε.). Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν, 

ώστε να σχεδιαστεί μελλοντικά ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες των εκπαιδευτικών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης.   

 

 

Λέξεις-κλειδιά: εκπαιδευτικοί, διευθυντές σπουδών, φροντιστήρια, επιμόρφωση, επιμορφωτικές 

ανάγκες. 
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Abstract 

 

Τhis thesis attempts to study the views of teachers and curriculum directors of Private 

Tuition Education Centres, on the need for training of the teachers, through qualitative research. 

More specifically the training needs of teachers were examined using the research tool of the 

interview. The research concluded that there are no training courses and especially in teaching 

methodology for the workforce of the education centres, despite the fact that teachers generally 

consider training as necessary. Teachers and curriculum directors are expecting that the benefits 

of the training courses are to improve the quality of educational work and enhance the profile of 

the Private Tuition Education Centres organization. The analysis of the training needs as far as 

their content shows that teachers and curriculum directors converge on the need for training 

courses on issues related to teaching techniques, the use of new technologies and 

communication. Moreover respondents of both groups consider important that a training course 

should take into account the special training needs of any Private Tuition Education Centres. 

Finally this thesis concludes that teachers and curriculum directors show the highest preference 

in small-scale training courses held by experienced teachers and expert scientists, as rapporteurs, 

and main organizing body the Federation of Educational Tutors of Greece (OEFE). The final 

results of this dissertation can be used prospectively in order to design a training course that 

meets the needs of teachers of Private Tuition Education Centres.  

 

 

 

Key-words: teachers, curriculum directors, Private Tuition Education Centres, training, need of 

training. 
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ΜΕΡΟΣ 1
ο
: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Κεφάλαιο 1: Εννοιολογική αποσαφήνιση 

 

1.1. Διά Βίου Εκπαίδευση 

 

Η Διά Βίου Εκπαίδευση, η οποία είναι η νέα τάση των τελευταίων δεκαετιών και ο 

οδοδείκτης της εκπαίδευσης σήμερα, θεωρείται «μια μακροχρόνια διαδικασία που αρχίζει από 

τη γέννηση και διαρκεί σε όλη τη ζωή του ανθρώπου» (Cedefop, 2006). Η κατανόηση του 

εύρους των πτυχών της δεν είναι μια απλή υπόθεση και συναντούμε συχνά σύγχυση ως προς το 

ακριβές περιεχόμενο που της αποδίδεται καθώς και επικαλύψεις με άλλους όρους με τους 

οποίους εναλλάσσεται. Από τη δεκαετία του 1960 και μετά, οπότε και ξεκίνησε ως πεδίο 

μελέτης συστηματικά, παρατηρούμε μια διαρκή επιδίωξη εννοιολογικού καθορισμού και 

αποσαφήνισης της Διά Βίου Εκπαίδευσης. Κατά την προσπάθεια αυτή, τη συναντούμε να 

εναλλάσσεται με διαφορετικά ονόματα, όπως «Εκπαίδευση Ενηλίκων», «Διά βίου μάθηση», 

«Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση», «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση» και «Διά Βίου 

Εκπαίδευση και Κατάρτιση». Ο πλουραλισμός στην ονοματοδότηση της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας αποτυπώνει διαφορετικές εκπαιδευτικές φιλοσοφίες και στοχεύσεις και 

διαφορετικές εκπαιδευτικές πολιτικές. 

  Κατά τον Jarvis (2004:78) Εκπαίδευση Ενηλίκων είναι «οποιαδήποτε διαδικασία που 

αποσκοπεί στην κατανόηση και τη μάθηση αυτών που συμμετέχουν, όπου αυτοί που 

συμμετέχουν θεωρούν τους εαυτούς τους και θεωρούνται από άλλους κοινωνικά ώριμοι», οπότε 

βλέπουμε την έμφαση που δίνεται στην έννοια του «ενήλικου».  

Διαφορετική εννοιολογική εστίαση βλέπουμε μέσα από τη διάσταση μεταξύ των όρων 

Διά βίου Μάθηση και Διά βίου Εκπαίδευση. Η «μάθηση» είναι εμπειρία ατομική, που μπορεί να 

συνιστά συνέπεια οργανωμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, μπορεί όμως και να 

πραγματοποιείται τυχαία, μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον και τον εργασιακό χώρο, όπου 

κινείται το άτομο. Από την άλλη πλευρά, ο όρος «εκπαίδευση» αντανακλά δραστηριότητες μέσα 

από οργανωμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες, που σχεδιάζουν και υλοποιούν θεσμοθετημένοι 

φορείς, άρα μιλάμε κατά βάση για τυπική εκπαίδευση (Bown, 2000). Επομένως, η Διά βίου 
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μάθηση αφενός είναι όρος ευρύτερος αφετέρου μεταθέτει την ευθύνη της μάθησης και στο ίδιο 

το άτομο.  

Ο όρος «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» υποδηλώνει περισσότερο δραστηριότητες που 

παρέχουν επιπρόσθετες γνώσεις προς την αρχική εκπαίδευση και υπογραμμίζει την 

αναπόφευκτη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την εξάρτησή της από την 

οικονομική και κοινωνική πολιτική που ασκείται (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2013). Η 

«Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Κατάρτιση» αφορά κυρίως την απόκτηση γνώσεων και 

δεξιοτήτων που αποκτά κανείς μετά την υποχρεωτική εκπαίδευση ενώ η «Διά βίου Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση» περιγράφει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αποβλέπει στην παροχή πολλαπλών 

ευκαιριών μάθησης, με ετερόκλητους σκοπούς και από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς φορείς 

(Γράβαρης & Παπαδάκης, 2005). 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commision) αντιμετωπίζει και εκλαμβάνει το 

διακύβευμα της Διά Βίου Εκπαίδευσης υπό το πρίσμα των αναγκών που γεννούν οι οικονομικές 

και κοινωνικές μεταβολές, στο πλαίσιο των οποίων διαμορφώνεται μια κοινωνία βασισμένη στη 

διαχείριση γνώσης, με νέους τρόπους εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έτσι, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή θεωρεί ότι η Διά Βίου Εκπαίδευση είναι «η διαδικασία που περιλαμβάνει όλες τις 

δραστηριότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης του ατόμου κατά τη διάρκεια της ζωής του, οι 

οποίες στοχεύουν στην εξέλιξή του αναφορικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις αντιλήψεις, 

που αναπτύσσονται μέσα στο κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον του» (European Society 

of Association Education, 2005). Επιπλέον, η προκρίνει τη γαλούχηση ατόμων, τα οποία θα 

μπορούν να μετακινούνται με άνεση σε διαφορετικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, εργασιακά 

αντικείμενα, γεωγραφικές περιοχές ακόμα και χώρες, με γνώμονα τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση 

και κατάρτισή τους (European Commission, 2007). 

O Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α) (Organisation for 

Economic Co-operation and Development, OECD) ορίζει τη Διά Βίου Εκπαίδευση ως την 

εκπαίδευση  που δεν θέτει χρονικό ή ηλικιακό φραγμό στα άτομα αλλά μπορούν να μαθαίνουν 

σε όλο το πέρας του βίου τους. Μάλιστα δεν δίνει βαρύτητα μόνο στην τυπική εκπαίδευση αλλά 

θεωρεί επωφελή και την άτυπη εκπαίδευση, που μπορεί να λαμβάνει κάποιος στην εργασία του, 

στις κοινωνικές σχέσεις, στο σπίτι του. Επιπλέον, ο Ο.Ο.Σ.Α. διακρίνει τέσσερα βασικά στάδια 

κατά την πραγμάτωση της Διά Βίου Εκπαίδευσης. Πρώτον, αναγνωρίζονται οι δυνατότητες για 

εκπαίδευση και κατάρτιση που υπάρχουν σύμφωνα με τις  οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες 
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που επικρατούν. Δεύτερον, υπογραμμίζεται η ανάγκη να προσφέρονται δυνατότητες 

εκπαίδευσης σε κάθε εκπαιδευόμενο ανάλογα με τις ανάγκες του και τα ατομικά του 

χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, επισημαίνεται η προσέλκυση ενδιαφέροντος για συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση και κατάρτιση από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους και τέλος τονίζονται οι 

πολυσχιδείς εκπαιδευτικοί στόχοι για την προσωπική εξέλιξη των ατόμων (Oecd, 2007).  

Η UNESCO αντιλαμβάνεται τη Διά Βίου Εκπαίδευση ως τη διαδικασία που δημιουργεί 

την απαραίτητη συνθήκη για την κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εξέλιξη του ατόμου 

αναφορικά με τις ικανότητες που το χαρακτηρίζουν. Εκτιμά δε ότι σκοπός της Διά Βίου 

Εκπαίδευσης δεν πρέπει να είναι η απόκτηση γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων πάνω σε 

μια συγκεκριμένη γνωστική περιοχή αλλά το να αποκτήσει εκείνες τις ικανότητες, αντιλήψεις, 

στάσεις, που θα βοηθήσουν το άτομο να μαθαίνει από μόνο του. Ειδικότερα, η UNESCO ορίζει 

τη Διά Βίου Εκπαίδευση ως τη διαδικασία που έχει ως στόχο της τη δημιουργία ευέλικτων 

επαγγελματιών, οι οποίοι θα χαρακτηρίζονται από αυξημένο ενδιαφέρον για τη συνεχιζόμενη 

εκπαίδευση και κατάρτισή τους. Επιπροσθέτως, εφοδιάζει το άτομο με τις απαραίτητες 

ικανότητες που χρειάζεται για να μπορεί να προσαρμόζεται στις συνεχείς αλλαγές στην 

τεχνολογία (Añonuevo, 2002).  

Για τη χώρα μας, οι στρατηγικές που αποδίδουν το πώς γίνεται αντιληπτή θεσμικά η Διά 

Βίου Εκπαίδευση και ειδικότερα η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (για τις οποίες θα 

γίνει και πιο διεξοδικά λόγος παρακάτω) χαράσσονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 

Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ). Σύμφωνα με την έκθεση Ο Ρόλος των Εθνικών Συστημάτων 

Πιστοποίησης και Αναγνώρισης Προσόντων στην Προώθηση της δια Βίου Μάθησης (ΕΚΕΠΙΣ 

2003: 6), στόχοι του ΥΠΕΠΘ στα πλαίσια της υλοποίησης της εθνικής πολιτικής της διά βίου 

μάθησης είναι: 

 Ο εκσυγχρονισμός των συστημάτων εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης 

 Η σύνδεση των συστημάτων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης τόσο 

μεταξύ τους όσο και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 

 Η πιστοποίηση της προσφερόμενης κατάρτισης και των αποκτηθέντων επαγγελματικών 

προσόντων 

 Η καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και η μείωση του αριθμού των μαθητών που 

εγκαταλείπουν το σχολείο 
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 Η περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, κυρίως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

 Η δημιουργία βιώσιμων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε τομείς που συνδέονται 

με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας 

 Η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός της σχολικής και εκπαιδευτικής υποδομής και η 

επέκταση της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών σε όλα τα επίπεδα 

του εκπαιδευτικού συστήματος 

 Οι συστηματικές παρεμβάσεις για την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε περιβαλλοντικά 

και πολιτιστικά θέματα. 

Εξυπακούεται ότι οι ορισμοί και οι θεωρήσεις της Διά βίου Εκπαίδευσης δεν εξαντλούνται 

εδώ. Άλλωστε, πρόκειται για όρο δυναμικό, ο οποίος συν τω χρόνω υπόκειται και θα υπόκειται 

σε ποικίλες εννοιολογικές προσεγγίσεις. Προσπαθήσαμε απλώς να δώσουμε μια γενική εικόνα 

για το πώς αντιλαμβάνονται τη Διά βίου Εκπαίδευση θεωρητικοί αλλά και επίσημοι διεθνείς και 

εθνικοί οργανισμοί και φορείς. Ακολουθεί μια κατατοπιστική διαίρεσή της σε τυπική, μη τυπική 

και άτυπη, ώστε να προσεγγίζουμε βασικές μορφές της. 

 

1.1.1. Τυπική Διά Βίου Εκπαίδευση  

 

Ως τυπική Διά Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση μπορεί να οριστεί  η εκπαίδευση, όπου 

οργανώνονται προγράμματα, με περιεχόμενο είτε γενικές θεματικές περιοχές είτε εξειδικευμένα 

αντικείμενα στον επαγγελματικό τομέα, τα οποία αποσκοπούν στην ικανοποίηση συγκεκριμένων 

εκπαιδευτικών στόχων, που καθορίζονται για τους ενήλικους εκπαιδευόμενους.  Στην τυπική 

εκπαίδευση και κατάρτιση ο χώρος υλοποίησης των προγραμμάτων είναι συνήθως μια τάξη ή 

αίθουσα διαλέξεων. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτο. Η τυπική Διά Βίου Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση δύναται να υλοποιηθεί και με πιο εξειδικευμένη στοχοθεσία, όπως και να διεξαχθεί 

σε χώρους πέραν των γνωστών αιθουσών διδασκαλίας. Χαρακτηρίζεται τυπική, όχι λόγω του 

περιεχομένου και του χώρου διεξαγωγής της, αλλά επειδή οι εκπαιδευτικοί στόχοι που τίθενται 

και ο τρόπος πραγμάτωσής τους έχουν καθοριστεί από τους εκπαιδευτικούς/ εκπαιδευτές ή τους 

αρμόδιους εκπαιδευτικούς φορείς (Mocker & Spear, 1982). 

Το Cedefop (2006) περιγράφει ως τυπική Διά βίου Εκπαίδευση αυτή, στο πλαίσιο της 

οποίας οργανώνονται εκπαιδευτικά προγράμματα, μέσα από τα οποία οι εκπαιδευόμενοι 
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αποκτούν γνώσεις, καλλιεργούν δεξιότητες και διαμορφώνουν αντιλήψεις και η συμμετοχή τους 

αυτή μπορεί να αποτυπωθεί με κάποια μορφή πιστοποίησης. 

Συνοπτικά, τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων της τυπικής Διά βίου Εκπαίδευσης 

και Κατάρτισης, που τη διακρίνουν από τις υπόλοιπες μορφές είναι τα εξής: 

 Μπορεί να θέτουν γενικούς στόχους ή και ειδικούς έμμεσους στόχους. 

 Διεξάγονται συνήθως αλλά όχι αναγκαία σε τυπικό περιβάλλον μάθησης. 

 Τα προγράμματα οργανώνονται από άλλους και όχι από τους ίδιους τους 

εκπαιδευομένους, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που ετέθησαν και τη διαδικασία 

που θα ακολουθηθεί, ώστε αυτοί να επιτευχθούν. 

 Κρίνεται ως επιθυμητή η πιστοποίηση των προσόντων που απέκτησαν οι εκπαιδευόμενοι 

κατά την παρακολούθηση των προγραμμάτων. 

 

1.1.2. Μη τυπική  Διά Βίου Εκπαίδευση 

  

Η μη τυπική εκπαίδευση παρέχεται και αυτή, όπως και η τυπική, σε οργανωμένο 

εκπαιδευτικό πλαίσιο, από όπου μπορεί ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει σχετική πιστοποίηση, 

με τη διαφορά ότι διεξάγεται εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, όπως αναφέρεται 

στο Ν. 3879/10 (ΦΕΚ 163Α/21-9-10). 

Επιπλέον, στη μη τυπική εκπαίδευση, για τους εκπαιδευτικούς στόχους και τις 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν είναι υπεύθυνος ο ίδιος ο 

εκπαιδευόμενος, αν και τα μέσα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων παρέχονται από τον 

εκπαιδευτικό, τον εκπαιδευτή ή το ίδρυμα που παρέχει την εκπαίδευση (Hawkey, 2004). 

Στη μη τυπική Διά Βίου Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ο εκπαιδευόμενος αναλαμβάνει την 

πρωτοβουλία να διακρίνει τη θεματική που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντά του και να 

καθορίσει τους δικούς του εκπαιδευτικούς στόχους. Στη συνέχεια, καλείται να αναζητήσει 

εκπαιδευτικά προγράμματα ή και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μπορεί να 

προσφέρονται από διαφορετικούς φορείς, έτσι ώστε να επιτύχει τους στόχους που έθεσε. Για 

αυτό το λόγο, αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν προσλάβει καταρτισμένο εκπαιδευτικό 

προσωπικό, έτσι ώστε να παρέχουν τα μέσα για τη μη τυπική εκπαίδευση των ατόμων, και 

επίσης έχουν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, ώστε αυτές οι ευκαιρίες μάθησης να γίνονται 
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ευρύτερα γνωστές για όσους ενδιαφέρονται. Παραδείγματα τέτοιων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων είναι τα σεμινάρια, οι διαλέξεις, οι επιδείξεις, οι παρουσιάσεις και οι ομιλίες. 

Βεβαίως, συχνά συναντούμε συνδυασμό τυπικής και μη τυπικής Διά βίου Εκπαίδευσης, 

διότι οι εκπαιδευτικοί φορείς και ιδρύματα επιθυμούν να έχουν τον έλεγχο των εκπαιδευτικών 

στόχων που τίθενται στα προγράμματα. Λόγου χάρη, ένα πρόγραμμα συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών μπορεί να εντάσσει τους εκπαιδευόμενους σε 

ομάδες με κοινούς στόχους και ενδιαφέροντα και να συμμετέχουν σε οργανωμένες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα παραπάνω όμως αποσκοπούν στην επίτευξη καθορισμένων 

εκπαιδευτικών στόχων, που έχουν τεθεί αρχικά από το εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ωστόσο, 

μπορεί παράλληλα το υλικό εκπαίδευσης να παρέχεται ελεύθερα από τον εκπαιδευτικό φορέα, 

προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να δραστηριοποιηθούν ατομικά και να καταρτιστούν μόνο στα 

αντικείμενα που επιθυμούν, θέτοντας οι ίδιοι τις προτεραιότητές τους και τους δικούς τους 

εκπαιδευτικούς στόχους (Mocker & Spear, 1982).  

Συγκεντρωτικά, στη μη τυπική Διά βίου Εκπαίδευση: 

 Η αναγνώριση και ο καθορισμός των εκπαιδευτικών στόχων είναι επιλογή του ίδιου του 

εκπαιδευόμενου. 

 Ο εκπαιδευόμενος είναι υπεύθυνος να εντοπίσει εκείνα τα εκπαιδευτικά προγράμματα 

και εκείνες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που ανταποκρίνονται στους 

εκπαιδευτικούς του στόχους. 

 Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να παρέχουν ποικίλες μορφές εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στους εκπαιδευομένους αλλά έχουν και την ευθύνη ενημέρωσης των 

ενδιαφερόμενων για τις προσφερόμενες ευκαιρίες εκπαίδευσης. 

 Η μη τυπική Διά βίου Εκπαίδευση συχνά συνδυάζεται με την τυπική, προκειμένου τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα να ελέγχουν σε κάποιο βαθμό τους εκπαιδευτικούς στόχους. 

 

1.1.3. Άτυπη Διά Βίου Εκπαίδευση  

 

Στο πλαίσιο της άτυπης εκπαίδευσης, η μάθηση δεν εκπορεύεται από οργανωμένες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, αλλά μέσα από την καθημερινή ζωή, από το περιβάλλον της 

εργασίας, από την οικογένεια ή και κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου, φάσμα που 

καλύπτει όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Η άτυπη Διά βίου Εκπαίδευση δεν θέτει 
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εξαρχής ορισμένους εκπαιδευτικούς στόχους από εκπαιδευτικά ιδρύματα, δεν δομείται με 

συγκεκριμένη χρονική περιοδικότητα ούτε και διαθέτει καθορισμένα εκπαιδευτικά μέσα. Ως εκ 

τούτου,  δεν οδηγεί σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και 

αντιλήψεων που αποκτήθηκαν (Jeffs & Smith, 1990). 

Ουσιαστικά πρόκειται για αυτομόρφωση, καθώς σύμφωνα και με την UNESCO 

(Añonuevo, 2002) η άτυπη Διά βίου Εκπαίδευση  είναι διαδικασία κατά την οποία το άτομο 

μπορεί να θέσει τους δικούς του στόχους καθώς και να αναγνωρίσει τους κατάλληλους τρόπους 

επίτευξής τους. Η διαδικασία αυτή δεν αφορά μόνο την επιλογή ορισμένων εκπαιδευτικών 

υποδομών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, παραδείγματος χάρη μέσω διαδικτύου,  αλλά και 

την επαναδιαμόρφωση των διαδικασιών στις οποίες συμμετέχει κατά τρόπο που να εξυπηρετεί 

τις εκπαιδευτικές του ανάγκες. 

Σταχυολογώντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά, μπορούμε να περιγράψουμε ως άτυπη 

Διά βίου Εκπαίδευση τη διαδικασία όπου: 

 Ο εκπαιδευόμενος είναι ο κατεξοχήν υπεύθυνος του καθορισμού τον εκπαιδευτικών του 

στόχων. 

 Ο εκπαιδευόμενος έχει την αρμοδιότητα να επιλέξει τους κατάλληλους τρόπους 

επίτευξης των εκπαιδευτικών στόχων που έχει θέσει. 

 Οι μάθηση υλοποιείται στο οικογενειακό περιβάλλον, στο εργασιακό περιβάλλον, στον 

ελεύθερο χρόνο, εν γένει στην καθημερινή ζωή. 

 Η εκπαίδευση δεν οδηγεί σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση. 

 Ο εκπαιδευόμενος έχει την επιλογή να τροποποιεί και να συνδυάζει τις εκπαιδευτικές του 

δραστηριότητες, εάν εκτιμά ότι έτσι θα εξυπηρετήσει καλύτερα τις εκπαιδευτικές του 

ανάγκες. 

 

1.2. Επαγγελματική Κατάρτιση  

 

Συχνά απαντώμενος όρος που εναλλάσσεται με την εκπαίδευση είναι η κατάρτιση. 

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο Παπασταμάτης, οι έννοιες «εκπαίδευση» και «κατάρτιση» δεν 

ταυτίζονται. «Η κατάρτιση αναφέρεται στη βελτίωση των επαγγελματικών και τεχνικών 

δραστηριοτήτων, οι οποίες ασκούνται τόσο στα τεχνικά και επαγγελματικά σχολεία όσο και στα 

ιδρύματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις ο σκοπός είναι να αναπτυχθεί 
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στους μαθητευόμενους καλύτερο επίπεδο συμπεριφοράς και αποτελεσματικότητας. Σχετίζεται 

κλειστά με τις ικανότητες και την προσδοκώμενη επίδοση, την οποία οι εργαζόμενοι οφείλουν 

να μεγιστοποιήσουν στην αγορά εργασίας» (Παπασταμάτης, 2010:24). Επομένως, η κατάρτιση 

εστιάζει στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων σε αντίθεση με την εκπαίδευση που αποβλέπει 

ευρύτερα στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου.  

Μεταφέροντας τον όρο «κατάρτιση» καθαρά στο επαγγελματικό πεδίο, σύμφωνα με το 

CEDEFOP (2006), ο όρος  «επαγγελματική κατάρτιση» αναφέρεται στο μέρος της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχει τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, με 

τις οποίες ολοκληρώνεται η επαγγελματική επάρκεια του εκπαιδευόμενου. Πιο στενά 

προσδιορισμένος όρος είναι η «ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση», η οποία περιγράφει την 

εκπαίδευση που παρέχει μία επιχείρηση στους εργαζομένους της μέσω σεμιναρίων 

επιμόρφωσης, προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και της οργανωμένης και συστηματικής 

εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας τους (Γκαγιάλης, 2010).  

 

1.2.1.  Επαγγελματική Κατάρτιση εκπαιδευτικών 

 

Ο χώρος της εκπαίδευσης, όπως και όλοι οι υπόλοιποι επαγγελματικοί κλάδοι, σαφώς και 

έχει την ανάγκη για επαγγελματική και δη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση του 

εκπαιδευτικού προσωπικού του. Ωστόσο, παρατηρούμε πως στη σχετική βιβλιογραφία 

αποφεύγεται ο όρος της «κατάρτισης» όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς και τη Διά βίου 

Εκπαίδευσή τους.  

Εξαίρεση αποτελεί η χρήση του όρου με τον επιθετικό προσδιορισμό «παιδαγωγική», για 

να περιγράψει προγράμματα εκπαίδευσης, που περιλαμβάνουν, ως προς το περιεχόμενο, κυρίως 

παιδαγωγικές θεωρίες και ζητήματα διδακτικής. Επίσης, ο όρος της «κατάρτισης» συναντάται 

όπου υπάρχει αναφορά σε νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς ή  σε «ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση 

και κατάρτιση». Ακόμη, όμως, και εκεί εκλαμβάνεται ως εκπαιδευτική διαδικασία με 

πεπερασμένα όρια, που εντάσσεται στην ευρύτερη επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

(Day, 2003). 

Για τους εκπαιδευτικούς, η ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση και κατάρτιση «ορίζεται ως ένα 

προσχεδιασμένο γεγονός, σειρά γεγονότων ή διευρυμένο πρόγραμμα πιστοποιημένης ή μη 

πιστοποιημένης μάθησης». Η «εκπαίδευση» και η «κατάρτιση» θεωρούνται δύο 



16 

 

αλληλοσυμπληρωματικά στοιχεία, όπου  η πρώτη βοηθά στο να αποφασίσει το άτομο τι θέλει να 

κάνει ενώ η αρωγή της κατάρτισης είναι να κάνει αυτό που θέλει αποτελεσματικά και αποδοτικά 

(Day. 2003:286).  

Πάντως, γεγονός παραμένει ότι επικρατέστεροι όροι για τη Διά βίου Εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών είναι αυτοί της «επαγγελματικής ανάπτυξης» και κυρίως της «επιμόρφωσης», 

που θα δούμε εκτενέστερα στη συνέχεια. Αυτό ερμηνεύεται ίσως από το γεγονός ότι η ίδια η 

φύση του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών δεν έχει τόσο τεχνοκρατικό προσανατολισμό, όσο 

υποδηλώνει η πιο «πρακτική» πλευρά της κατάρτισης, που τη συνδέει περισσότερο με τις 

ανάγκες της αγοράς εργασίας, παρά με το ηθικό εγχείρημα της διδασκαλίας.  

 

1.3. Επαγγελματική Ανάπτυξη και Επιμόρφωση 

 

Πριν εστιάσουμε στην επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

συγκεκριμένα, καλό είναι να δούμε την ευρύτερη εννοιολόγηση των όρων «επαγγελματική 

ανάπτυξη» και «επιμόρφωση». Ο όρος «επαγγελματική ανάπτυξη» χρησιμοποιείται για να 

δηλώσει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του ατόμου μέσα στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο 

(οργανισμό) όπου απασχολείται (Κάντας & Χατζή, 1991).  Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το 

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού, «η επαγγελματική ανάπτυξη αναφέρεται 

στην εξελικτική πορεία του ατόμου όσον αφορά στον προσανατολισμό του στο χώρο της 

εργασίας και τις αποφάσεις για το επάγγελμα ή τα επαγγέλματα που επιθυμεί ή επιδιώκει να 

ακολουθήσει. Διαμορφώνεται δε και καθορίζεται από ένα συνδυασμό παραγόντων που αφορούν 

στα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις δεξιότητες, όπως και το σύστημα των αξιών του 

ατόμου, ιδιαίτερα των επαγγελματικών και εργασιακών αξιών του. Η έμφαση στην εξέλιξη και 

ανάπτυξη συνδέεται με το ότι η επαγγελματική ζωή ενός ατόμου δεν αποτελείται μόνο από την 

περίοδο εξάσκησης ενός ή περισσότερων επαγγελμάτων, αλλά, και από όλες εκείνες τις φάσεις, 

κατά τις οποίες διαμορφώνονται επιλογές και αποφάσεις που, αρχικά, οδηγούν στην 

προετοιμασία για ένα επάγγελμα, ύστερα, στην επιλογή ενός επαγγέλματος, και, στη συνέχεια, 

στην άσκησή του, όπως επίσης και στις ενδιάμεσες αλλαγές και μετακινήσεις σε εργασιακά 

περιβάλλοντα μέχρι τη στιγμή της συνταξιοδότησης. Δηλαδή, η είσοδος σε ένα επάγγελμα δεν 

είναι αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας απόφασης αλλά μιας μακροχρόνιας διαδικασίας που 

συμβαδίζει με την ψυχολογική εξέλιξη και ανάπτυξη του ατόμου. Επιπλέον, ένα άτομο 
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εξελίσσεται μέσα στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο όπου απασχολείται. Τέλος, η 

επαγγελματική εξέλιξη δεν τελειώνει με την απόσυρση του ατόμου από την ενεργό ζωή, αλλά 

διαρκεί όσο το άτομο συνεχίζει να έχει κάποια δραστηριότητα η οποία αποβλέπει στο να 

ωφεληθεί οικονομικά και κοινωνικά το ίδιο και οι άλλοι». 

Αντίθετα, όρος «επιμόρφωση» αναφέρεται στη βραχυχρόνια επιμορφωτική διαδικασία, 

ενώ ο όρος «μετεκπαίδευση» αφορά επιμορφωτική διαδικασία μεγαλύτερης διάρκειας (π.χ. 

μεταπτυχιακές σπουδές) (Σαΐτης, 1991). Η επιμόρφωση ορίζεται ως η περαιτέρω μόρφωση, ως 

«παροχή πρόσθετων γνώσεων και ως παροχή πρόσθετης επαγγελματικής κατάρτισης ή 

εξειδίκευσης» (Μπαμπινιώτης, 2002) που συμβάλλει στη βελτίωση και τον εμπλουτισμό του 

ήδη υπάρχοντος γνωστικού και πνευματικού κεφαλαίου που διαθέτει το άτομο. Πρόκειται, άρα, 

για μια πιο στοχευμένη εκπαιδευτική διαδικασία από ό,τι η επαγγελματική ανάπτυξη, που 

δηλώνει μια διεργασία που συντελείται εις το διηνεκές. Ο όρος επιμόρφωση συχνά 

χρησιμοποιείται για να υπογραμμίσει και τον αμιγώς μορφωτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης, 

πέραν της ανανέωσης συγκεκριμένων δεξιοτήτων.  «Η επιμόρφωση χρησιμοποιείται για να 

δηλώσει την επιπλέον επαγγελματική κατάρτιση ή ειδίκευση, αν και ο ίδιος ο όρος στοιχεί στη 

μόρφωση, στην παιδεία, στην καλλιέργεια» (Τσολάκης, 1994:164). 

 

1.3.1. Επαγγελματική Ανάπτυξη και Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

 

Για τους εκπαιδευτικούς, ως επαγγελματική ανάπτυξη νοούνται όλες εκείνες οι μορφές 

μάθησης πέραν της αρχικής (βασικής) εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται από όσους είναι εν 

ενεργεία, είτε σε τοπικά εκπαιδευτικά προγράμματα, είτε με κατ’ ιδίαν μελέτη (Παπασταμάτης, 

2010). Ειδικότερα, η χρήση του όρου «επαγγελματική ανάπτυξη» περιλαμβάνει το σύνολο των 

διαδικασιών και των δραστηριοτήτων, μέσα από τις οποίες οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

εκπαιδευτούν, ώστε να καταστήσουν πιο αποτελεσματική τη διδακτική μεθοδολογία τους 

(Ainscow, 1994). 

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του εκπαιδευτικού και στο πλαίσιο 

της επαγγελματικής του ανάπτυξης εκ των ων ουκ άνευ θεωρείται η επιμόρφωσή του. Αυτή 

περιλαμβάνει την ανανέωση, επικαιροποίηση και καλυτέρευση των γνώσεων, δεξιοτήτων και 

ικανοτήτων των εκπαιδευτικών (Bolam, 1989). Έμφαση δίνεται και στο να μπορέσει η 

επιμόρφωση να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να συνδέσουν τη θεωρητική γνώση τους με 
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διδακτικές πρακτικές. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών λειτουργεί ως εμπλουτισμός, 

βελτίωση, ανανέωση ή αντικατάσταση της αρχικής εκπαίδευσης, ως εμβάθυνση σε 

συγκεκριμένη γνωστική περιοχή ή σε θέματα των Επιστημών της Αγωγής και, τέλος, ως 

σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη (Χατζηπαναγιώτου, 2001).  

Πρόκειται για μια συνεχή και επαναλαμβανόμενη διαδικασία, συστηματικά οργανωμένη, 

που εντάσσεται στο πεδίο της διά βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων και που 

δημιουργεί ευνοϊκούς όρους και για την επαγγελματική εξέλιξη και για την επαγγελματική 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Hargreaves, 1994). Πιο αναλυτικά, ως επιμόρφωση 

μπορούμε να ορίσουμε «το σύνολο των δραστηριοτήτων και διαδικασιών που συνδέονται με τη 

σύλληψη, το σχεδιασμό και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, που έχουν ως πρωταρχικό 

σκοπό τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημαϊκών – 

θεωρητικών ή πρακτικών επαγγελματικών και προσωπικών ενδιαφερόντων, ικανοτήτων, 

γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της θητείας τους» 

(Μαυρογιώργος, 1999:101).  

Οι κυριότερες προσεγγίσεις της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που αντιστοιχούν στα 

τρία γνωστικά διαφέροντα του Habermas είναι (Δεδούλη, 1998): η προσέγγιση της θεωρίας των 

ελλείψεων, που στοχεύει στην ανανέωση της θεωρητικής γνώσης και των δεξιοτήτων, η 

αναπτυξιακή προσέγγιση, που βλέπει την επιμόρφωση ως προσπάθεια επαγγελματικής και 

προσωπικής ανάπτυξης σε μια συνεχή πορεία ζωής, και η κριτική - χειραφετητική προσέγγιση, 

που θεωρεί ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παίξουν ρόλο κοινωνικά μετασχηματιστικό. 

Η επιμόρφωση επιβάλλεται και καθίσταται σήμερα όλο και περισσότερο αναγκαία για 

την εκτέλεση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, καθώς αυτός αποτελεί τον πιο σημαντικό 

και απαραίτητο φορέα και παράγοντα στην υλοποίηση της προγραμματισμένης και 

θεσμοθετημένης αγωγής και μάθησης, δηλαδή της εκπαίδευσης. Επειδή η βασική εκπαίδευση 

κρίνεται ως ανεπαρκής όσον αφορά στην προετοιμασία του εκπαιδευτικού για το παιδαγωγικό 

και γνωστικό αντικείμενο, έρχεται η επιμόρφωση να δράσει συμπληρωματικά (Παπαναούμ, 

2003).  

Σκοπός της επιμόρφωσης είναι να συμπληρώνει την αρχική εκπαίδευση του 

εκπαιδευτικού, να βελτιώνει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στάσεις ως προς το διδακτικό 

έργο του και να εξελίσσει τον ίδιο ως άτομο, ώστε να τον καταστήσει πρακτικά ωφέλιμο. Κατ’ 

επέκταση, με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η ποιότητα της εκπαίδευσης (Χατζηπαναγιώτου, 
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2001). Επομένως, η επιμόρφωση δεν θα πρέπει να συνιστά μια μορφή «συμμόρφωσης» προς το 

εκπαιδευτικό σύστημα ούτε θα πρέπει να αντιμετωπίζει τους εκπαιδευτικούς ως άκριτους 

εφαρμοστές μιας ορισμένης εκπαιδευτικής πολιτικής με άκαμπτη διδακτική μεθοδολογία. 

Διαφορετικά η ίδια η εκπαίδευση θα στερείται οράματος και δεν θα μπορεί να αξιοποιήσει 

διαλεκτικά τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Έτσι, ούτε ο εκπαιδευτικός θα εξελίσσεται κατ’ 

ουσίαν ούτε το εκπαιδευτικό σύστημα θα μπορεί να εκσυγχρονιστεί εποικοδομητικά 

(Αθανασούλα – Ρέππα κ. συν, 1999).  

Τα κίνητρα των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση περιλαμβάνουν την επιθυμία για 

επαγγελματική εμβάθυνση και διερεύνηση του διανοητικού ορίζοντα, τις επαγγελματικές 

φιλοδοξίες και την επιθυμία ανταλλαγής απόψεων. Όσον αφορά τις προσδοκίες των 

εκπαιδευτικών, αυτές είναι η αναζήτηση μιας θεωρητικής επαγγελματικής μόρφωσης 

εναρμονισμένης με την παιδαγωγική πρακτική, η ανανέωση των μεθόδων εκπαίδευσης, η 

εγκαινίαση ενός νέου κλίματος επικοινωνίας, η επαγγελματική εξέλιξη και η εφαρμογή στην 

πράξη όσων έμαθαν (Τρούλης, 1985). 

Αντίθετα, στις συνιστώσες της «επαγγελματικής ανάπτυξης» διακρίνουμε ως ενδεχόμενη 

επιδίωξη για τους εκπαιδευτικούς ακόμη και αλλαγής επαγγέλματος (Μπαγάκης, 2005:133). 

Παρόλο, λοιπόν, που στους αρχικούς ορισμούς και εννοιολογήσεις που είδαμε  δεν σημειώσαμε 

κάποια ποιοτική διαφορά μεταξύ «επαγγελματικής ανάπτυξης» και «επιμόρφωσης» του 

εκπαιδευτικού, ίσα-ίσα θα λέγαμε ότι ο ένας όρος συμπληρώνει τον άλλο, αντιλαμβανόμαστε ότι 

η επιμόρφωση, ως μια εκπαιδευτική διαδικασία με πιο απτή και καθορισμένη στοχοθεσία, είναι 

πιο κατάλληλη ως χρησιμοποιούμενος όρος για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας. 

Η σύγχρονη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ως θεσμοθετημένη δραστηριότητα, για να 

μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους αλλά και για να μπορεί όντως να συμβάλλει σε 

ένα πιο αποτελεσματικό εκπαιδευτικό σύστημα,  είναι απαραίτητο να διέπεται από κάποιες 

θεμελιώδεις θεωρητικές αρχές. Αυτές είναι (Κωστίκα, 2004): 

 Η  επιμόρφωση να λαμβάνει υπόψη την αρχική (βασική) εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

 Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών να διεξάγεται με κριτήριο τις αρχές της διά βίου 

μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων 

 Ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών να είναι στο επίκεντρο του σχεδιασμού του 

επιμορφωτικού προγράμματος 
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 Ο σχεδιασμός του επιμορφωτικού προγράμματος να περιλαμβάνει ευρεία γκάμα 

επιμορφωτικών δράσεων. 

Παρ’ όλα αυτά, ακόμα και αν πληρούνται οι παραπάνω αρχές σε ένα θεσμοθετημένο 

πλαίσιο επιμόρφωσης, η επιμόρφωση αυτή δε θα αποδώσει καρπούς, εάν οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί, που συμμετέχουν σε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα, δεν είναι σε θέση να 

συνειδητοποιήσουν ότι απαιτείται και δική τους πρωτοβουλία για αυτοεπιμόρφωση 

(Παπαδανιήλ, 2005). 

Καταλήγοντας, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι 

μια ιδιαίτερη και σύνθετη περίπτωση, διότι δεν αφορά απλώς τον εμπλουτισμό γνώσεων ή την 

άσκηση ως προς τις διδακτικές πρακτικές αλλά το πώς αναπτύσσουν με κριτικό τρόπο τα 

παραπάνω και πώς οξύνουν τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, με γνώμονα την καλή 

επικοινωνία με τους μαθητές, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό του μαθήματος και διατήρηση 

ενός υψηλού επιπέδου επαγγελματισμού κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας 

(Δημητρόπουλος, 1998).  

Αυτή η ανάγκη κριτικής, κριτικοστοχαστικής προσέγγισης, στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών βρίσκει ιδιαίτερο νόημα στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης του 

Mezirow, η οποία αφενός αφορά τη μάθηση των ενηλίκων, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί, 

αφετέρου συνάδει με την επιμόρφωση μιας επαγγελματικής ειδικότητας χωρίς στεγανά 

τεχνοκρατικής κατάρτισης, που θα πρέπει να διαπνέεται από δεκτικότητα σε αλλαγές, από 

όραμα και από διάθεση για εσωτερική εξέλιξη. 
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Κεφάλαιο 2: Εκπαίδευση  ενηλίκων,  μετασχηματίζουσα 

μάθηση και εκπαιδευτικοί 

 

Στο πεδίο της εκπαίδευσης των ενηλίκων, γενικά, έχει αναπτυχθεί εδώ και χρόνια ένας 

πολύπλευρος προβληματισμός σχετικά με τις μεθόδους που πρέπει να αξιοποιούνται. Η 

επιστημονική συζήτηση για τους τρόπους μάθησης των ενηλίκων δεν έχει ολοκληρωθεί. Η 

συσσωρευμένη εμπειρία στο πεδίο αυτό βοηθάει στη σύγκλιση ορισμένων χαρακτηριστικών, 

που φαίνεται ότι έχουν οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι (Rogers, 1993, Κόκκος, 1999). Τα 

χαρακτηριστικά αυτά, τα οποία συναντώνται και στους επιμορφούμενους εκπαιδευτικούς, θα 

πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τόσο από τους σχεδιαστές των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων όσο και από τους επιμορφωτές (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). Οι βασικές 

διαφορές (ανθρωπολογικές και διδακτικές ) ανάμεσα στον ανήλικο και τον ενήλικο επιβάλλουν 

τη χρήση διαφορετικών μεθόδων, γι’ αυτό υπάρχει σημαντική μετακίνηση από τις παραδοσιακές 

μεθόδους διδασκαλίας προς την εφαρμογή ιδιαίτερων μεθόδων διδασκαλίας για την εκπαίδευση 

ενηλίκων. 

Οι θεμελιωτές της εκπαίδευσης ενηλίκων επιχείρησαν από τη δεκαετία του 1960 να 

αναπτύξουν μια θεωρία που να αποδεικνύει ότι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν οι ενήλικοι και 

ο σκοπός της εκπαίδευσής τους διαφέρουν από εκείνους που αφορούν τους ανηλίκους. Ο 

Knowles (1980) με τη θεωρία της ανδραγωγικής τόνισε ότι οι ενήλικοι σκέπτονται και 

συμπεριφέρονται κατά τρόπο ριζικά διαφορετικό από τους ανηλίκους. Στη συνέχεια o Freire, o 

Rogers, o Jarvis και άλλοι ασχολήθηκαν διεξοδικά με την εκπαίδευση ενηλίκων. Ο Mezirow 

(Mezirow, 1991), όμως ήταν αυτός που, με τη «θεωρία μετασχηματίζουσας μάθησης», 

προσπάθησε να εξηγήσει τον τρόπο με τον οποίο δομείται η ενήλικη μάθηση και προσδιόρισε 

τις διεργασίες σύμφωνα με τις οποίες μπορούν να μετασχηματίζονται τα πλαίσια αναφοράς με 

βάση τα οποία αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε τις εμπειρίες μας. 

 Προσπαθώντας να ορίσει τη μετασχηματίζουσα μάθηση, αναφέρει (Mezirow κ. συν, 

2007): «η μετασχηματίζουσα μάθηση αναφέρεται στη διεργασία κατά την οποία 

μετασχηματίζουμε δεδομένα πλαίσια αναφοράς (νοητικές συνήθειες, νοηματοδοτικές 

προοπτικές, νοηματικά σύνολα), έτσι ώστε αυτά να γίνουν πιο περιεκτικά, πολυσχιδή, ανοιχτά, 

στοχαστικά και συναισθηματικά έτοιμα για αλλαγή, προκειμένου να παράγουν πεποιθήσεις και 
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απόψεις που θα αποδειχθούν περισσότερο αληθινές ή πιο ικανές να δικαιολογήσουν την 

παρώθηση σε δράση. Η μετασχηματίζουσα μάθηση περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε ένα γόνιμο 

διάλογο που αξιοποιεί την εμπειρία των άλλων, προκειμένου να αξιολογήσει τους λόγους που 

δικαιολογούν αυτές τις παραδοχές και με στόχο να ληφθούν αποφάσεις για δράση θεμελιωμένες 

στη νέα αντίληψη που προκύπτει». 

 Ο Mezirow, εξετάζοντας την αναπτυξιακή πορεία του ατόμου προς την ενηλικίωση, 

διαπιστώνει ότι, κατά την πορεία της, αφομοιώνουμε απόψεις και πρότυπα συμπεριφοράς 

βιωματικά, χωρίς δηλαδή τη διαμεσολάβηση της κριτικής σκέψης ή των βαθύτερων  γνωστικών 

ή κοινωνικών παραδοχών, που μας οδηγούν σε αυτά. Έτσι, βαθμιαία συγκροτείται ένα 

προσωπικό σύστημα ιδεών, αξιών και στάσεων, τα οποία αποτελούν τα νοητικά σύνολα-

θεωρήσεις (Taylor, 1998). 

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι ενήλικοι μπορούν να μαθαίνουν με τρόπο διαφορετικό 

και πιο ολοκληρωμένο σε σχέση με τους ανηλίκους, χάρη στην ικανότητά τους για κριτικό 

στοχασμό. Παράλληλα επισημαίνονται τα εμπόδια (Mezirow κ. συν., 2007), που έχουν 

εσωτερικεύσει οι εκπαιδευόμενοι. Επομένως, τίθεται το ζήτημα του κατά πόσο οι 

εκπαιδευόμενοι, οι εκπαιδευτές και οι οργανισμοί της εκπαίδευσης ενηλίκων αποφασίζουν να 

θέσουν ως σκοπό τους την υπερπήδηση αυτών των εμποδίων και να πραγματοποιήσουν την 

απαιτητική πορεία της στοχαστικής μάθησης. Ταυτόχρονα οι εκπαιδευτές ενηλίκων, για να 

έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στη σύγχρονη τάση της εκπαίδευσης ενηλίκων, που 

ενδιαφέρεται για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της ενήλικης μάθησης, τη διαμόρφωση 

προγραμμάτων και μεθόδων που ευνοούν τον κριτικό στοχασμό, την αλληλεπίδραση των 

εκπαιδευτών και των εκπαιδευομένων μέσα στη συνεργατική ομάδα, δεν έχουν παρά να 

ασχοληθούν συστηματικά με την προβληματική της μετασχηματίζουσας μάθησης (Hargreaves, 

1994, Κόκκος, 1999). 

 Ωστόσο, όπως είναι εύκολα αντιληπτό, αφενός το παραπάνω πλέγμα πεποιθήσεων, αξιών 

και νοηματοδοτήσεων δεν ελέγχεται πάντα ως ηθικό, ανθρωπιστικά ορθόδοξο ή αποτελεσματικό 

για την ίδια τη ζωή των ατόμων και αφετέρου είναι  δύσκολο να θέσουν υπό αμφισβήτηση τις 

παγιωμένες παραδοχές τους. Η μετασχηματίζουσα μάθηση, λοιπόν, με αφορμή μια καίρια 

εμπειρία («αποπροσανατολιστικό δίλημμα») και μέσα από μια σύνθετη διεργασία αναθεώρησης 

του παραδεδεγμένου νοήματος (Mezirow, 1991) είναι ικανή να επιτύχει αυτή τη «μεταστροφή» 

του ατόμου. Σε αυτή συμβάλλει και ο κριτικός στοχασμός, έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με τη 
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μετασχηματίζουσα μάθηση, καθώς για την αναδιαμόρφωση ενός πλαισίου αναφοράς είναι 

απαραίτητη η αξιολόγηση της εγκυρότητας όσων έχει αφομοιώσει το άτομο ως γνώσεις, τρόπο 

αντίληψης ή συμπεριφοράς. 

 Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πόσο σημαντική είναι η παραπάνω αξιολόγηση για 

έναν εκπαιδευτικό, ο οποίος συχνά ακολουθεί παγιωμένα σχήματα διδασκαλίας και 

συμπεριφοράς ή διέπεται από άκαμπτες πεποιθήσεις ως προς το επάγγελμά του. Εδώ ακριβώς 

είναι που παίρνει πραγματική υπόσταση και νόημα μια επιμορφωτική εμπειρία για έναν 

εκπαιδευτικό. Ενδεικτικά απλώς αναφέρουμε ότι, στο πλαίσιο των συνεντεύξεων που 

διεξήχθησαν στο ερευνητικό μέρος της παρούσας εργασίας, μία εκπαιδευτικός, ερωτώμενη για 

τις προσδοκίες της από την παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος, έκανε λόγο για 

«μια άλλα οπτική στη διδασκαλία και αναθεώρηση παγιωμένων μοντέλων σκέψης και 

διδασκαλίας». 

 Η παρώθηση, λοιπόν, προς τη μετασχηματίζουσα μάθηση μέσω του κριτικού στοχασμού 

βρίσκει ιδιαίτερο νόημα στους ενηλίκους, καθώς αυτοί είναι πιο αμετακίνητοι ως προς τα 

νοητικά τους σχήματα και τις παραδοχές τους, σε σχέση με τους ανήλικους, και η δυσκαμψία 

αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι έχουν ήδη πλήθος εμπειριών, οπότε καθίσταται δύσκολο όχι 

απλώς το τόλμημα της αμφισβήτησης αλλά και η «απομάθηση» των παραπάνω παραδοχών. Η 

αξία, λοιπόν, της μετασχηματίζουσας μάθησης και του κριτικού στοχασμού έγκειται στο ότι, 

σύμφωνα και με τον Mezirow (1998), ελευθερώνουν τον μανθάνοντα από πλαίσια αναφοράς ή 

πολιτισμικούς κανόνες που περιορίζουν ή παραποιούν την επικοινωνία και την κατανόηση. 

 Εκτιμούμε ότι, καθώς τα επιμορφωτικά προγράμματα, τόσο γενικά όσο και των 

εκπαιδευτικών, πρέπει να διέπονται από αρχές, όπως η ενεργητική συμμετοχή στην 

επιμορφωτική διαδικασία και ο στοχαστικός και αναστοχαστικός χαρακτήρας αυτής, η θεωρία 

της μετασχηματίζουσας μάθησης θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη επισταμένως και να αξιοποιηθεί 

κατάλληλα. 
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Κεφάλαιο 3: Σημασία επαγγελματικής ανάπτυξης και 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

 

Η σημασία της επιμόρφωσης στις μέρες μας κρίνεται αδιαπραγμάτευτα αναγκαία λόγω 

της ριζικής μεταβολής των οικονομικών, εργασιακών, πολιτικών και πολιτισμικών δομών των 

κοινωνιών τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Ο κόσμος της εργασίας υφίσταται 

αλλαγές με τέτοια ταχύτητα και γίνεται τόσο πολύπλοκος και πολυσύνθετος, που τόσο η 

ανθρώπινη ευημερία όσο και η εθνική οικονομική επίδοση μπορούν να διασφαλιστούν μόνο με 

τη συνεχή παρακολούθηση και μάθηση των αλλαγών. 

 Σε ατομικό επίπεδο, η επικαιροποίηση των γνώσεων και η ανανέωση δεξιοτήτων και η 

ενίσχυση της προσαρμοστικότητας συνιστούν σε κοινωνίες ιδιαίτερα ανταγωνιστικές το μέσο 

για την προφύλαξη από την εργασιακή περιθωριοποίηση και μονόδρομο για τη βελτίωση της 

επαγγελματικής και κοινωνικής θέση των εργαζομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της καριέρας 

τους. Παράλληλα, μέσα από την επαγγελματική ανάπτυξη, το άτομο κατακτά το αίσθημα της 

προσωπικής του ολοκλήρωσης μέσω της ικανοποίησης των επαγγελματικών του στόχων 

(Κυρίτσης, 2011). Σήμερα ο ουσιαστικά μορφωμένος άνθρωπος είναι αυτός που έχει μάθει να 

αναζητά διαρκώς τη γνώση, αυτός ο οποίος έχει μάθει να προσαρμόζεται και να αποδέχεται την 

αλλαγή, που έχει συνειδητοποιήσει ότι καμία γνώση δεν είναι ασφαλής και μόνιμη, αλλά η 

εμπιστοσύνη στη διαδικασία της αλλαγής παρέχει μία βάση σιγουριάς και ασφάλειας. Μία 

τέτοια μόνο αντιμετώπιση της γνώσης είναι δυνατό να δώσει νόημα και αληθινό σκοπό στην 

εκπαίδευση του σύγχρονου κόσμου (Rogers, 1993). 

Η επιμόρφωση συγκεκριμένα για τους εκπαιδευτικούς -οι καθηγητές φροντιστηρίων δεν 

μπορούν να αποτελούν φυσικά εξαίρεση σ’ αυτό- καθίσταται απαραίτητη, κατά πρώτο λόγο 

γιατί η παιδαγωγική θεωρία και έρευνα παρέχει συνεχώς νεότερα δεδομένα αλλά απαιτείται 

νεότερη γνώση και σε θέματα ειδικότητας (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Η ανάγκη αυτή εντείνεται 

από τις συχνές αλλαγές του εκπαιδευτικού συστήματος και της διδακτέας ύλης αλλά και από την 

ίδια την εξέλιξη της επιστήμης, κυρίως για τις τεχνικές καθηγητικές ειδικότητες. Η βασική 

εκπαίδευση που λαμβάνεται από το πανεπιστήμιο δεν είναι δυνατόν να καλύψει όλη την έκταση 

των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων, των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων και των 

δεξιοτήτων που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια της θητείας τους για την άσκηση του 
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παιδαγωγικού και διδακτικού τους έργου. Η επισήμανση αυτή δεν είναι, βέβαια, μια θεωρητική 

διαπίστωση. Προς επίρρωση, τα παραπάνω αναφέρονται και  στις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών στην έρευνά μας, σε σχετική ερώτηση για την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης 

σήμερα.  

Η ανάγκη επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού αλλά και επιμόρφωσης 

στελεχών εκπαίδευσης γίνεται ακόμα μεγαλύτερη λόγω των ταχύτατων κοινωνικών μεταβολών 

(λ.χ. ένταξη γλωσσικών και πολιτισμικών μειονοτήτων), του εκδημοκρατισμού και της 

μαζικοποίησης της εκπαίδευσης, της απότομης εισβολής της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή 

αλλά και των ευθυνών που απορρέουν από την επαγγελματική τους θέση (Κωστίκα, 2004, 

Αθανασούλα – Ρέππα κ.συν., 1999). Πλέον οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαμορφώσουν μια 

καινούρια παιδαγωγική σχέση και να αντιμετωπίσουν ένα διαφορετικό κλίμα τάξης. Χρειάζεται 

να διαχειριστούν μαθητές που δεν κατέχουν καλά την ελληνική γλώσσα, μαθητές 

αλλόθρησκους, μαθητές με μεγάλες ταξικές διαφορές μεταξύ τους, επομένως επιβάλλεται να 

έχουν την ευελιξία να διαχειρίζονται και κρούσματα ρατσισμού ή σχολικού εκφοβισμού 

(bullying).  

Η αναγκαιότητα της επιμόρφωσης προκύπτει επίσης και από το γεγονός ότι η 

εκπαίδευση του διδάσκοντα δεν μπορεί να σταματά είτε με τον πρώτο διορισμό σε μία θέση του 

δημόσιου σχολείου  είτε με την πρόσληψη σε κάποιο φροντιστήριο. Αντίθετα, επιβάλλεται η 

συνεχής επιστημονική ενημέρωσή του, προκειμένου η εκπαιδευτική διαδικασία να είναι 

αποτελεσματική και οι μαθητές και οι γονείς ικανοποιημένοι.  

Επιπλέον, η επιμόρφωση συμβαδίζει με την επαγγελματική σταδιοδρομία και προσωπική 

εξέλιξη του εκπαιδευτικού (Goddard, 1989). Είναι αυτή που συντελεί στην άνοδο της 

επαγγελματικής απόδοσης του διδακτικού προσωπικού, βοηθώντας τον εκπαιδευτικό σε δύο 

τομείς. Στο να αντιμετωπίζει τις δυσλειτουργίες που προκύπτουν στην καθημερινότητα και στο 

να αξιολογεί κριτικά την εργασία του και να δραστηριοποιείται για την επαγγελματική του 

πληρότητα. Παράλληλα συμβάλλει στη διαδικασία της προσωπικής ανάπτυξης του 

εκπαιδευτικού με τις ευκαιρίες εξέλιξης προδιαθέσεων, με την εμφάνιση νέων δεξιοτήτων και 

την απόκτηση επιπλέον προσόντων που προσφέρει (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 

Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, άλλωστε, το γεγονός ότι ένας εκπαιδευτικός, κατά τη 

διάρκεια των χρόνων που διδάσκει, μπορεί να υποστεί μεγάλη πίεση και να γευτεί 

απογοητεύσεις, λ.χ. με δύσκολους μαθητές, εξαιτίας απαιτήσεων για διάθεση μέρους του 
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ελεύθερου χρόνου του, λόγω συντηρητικών απόψεων συναδέλφων του ή ακόμα και 

περιθωριοποίησής του. Η αποτελεσματική επιμόρφωση, λοιπόν, δύναται να λειτουργήσει ως 

«θεραπεία», καθώς μπορεί να αντισταθμίσει το άγχος, την κούραση και την αποθάρρυνση από 

το επάγγελμα (Hobson, 2009). Οι εκπαιδευτικοί που είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι και 

υποστηριζόμενοι είναι περισσότερο πιθανό να είναι ευχαριστημένοι και να λαμβάνουν 

ικανοποίηση από τη δουλειά τους, να έχουν υψηλή αίσθηση της αποτελεσματικότητας και να 

αισθάνονται αισιόδοξοι για το μέλλον (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008). 

Η επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κρίνεται αναγκαία και 

για να μην χάσουν το ζήλο που έχουν για τη δουλειά τους. Η επαγγελματική απολίθωση δεν 

είναι σπάνιο φαινόμενο, καθώς ένας εκπαιδευτικός μπορεί να αισθάνεται ασφαλής με τις 

διδακτικές επιλογές που έχει για χρόνια και να επαναπαύεται σ’ αυτές. Επειδή ο εκπαιδευτικός 

δεν αντιμετωπίζει τόσες προκλήσεις σε καθημερινή βάση και αυτό μπορεί να τον κάνει στάσιμο, 

η αναζήτηση εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας, η πρόσβαση των εκπαιδευτικών σε νέες 

γνώσεις και καινοτομίες καθώς και η παρακίνησή τους να προσπαθήσουν να εφαρμόσουν αυτές 

τις νέες γνώσεις προβάλλουν αναγκαίες στην κατεύθυνση της επαγγελματικής ανάπτυξής τους 

(Βαρσαμίδου & Ρες, 2007). 

Από την άλλη, βλέποντας τον εκπαιδευτικό ως οραματιστή, καθοδηγητή και εμπνευστή 

αλλά και ως μεταδότη αξιών, κατανοούμε ότι οι εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να ανακαλύπτουν 

τον εαυτό τους επανειλημμένα, να εξακολουθούν να είναι ερευνητές, ρηξικέλευθοι, να 

επαναδιαπραγματεύονται το όραμά τους (Liberman & Miller 2004). 

Όσον αφορά τη σχολική μονάδα, μια επιμόρφωση που δεν διεξάγεται τυπικά αλλά με 

εποικοδομητικό τρόπο συμβάλλει στη δημιουργία εξειδικευμένου προσωπικού και καλλιεργεί τη 

συλλογικότητα, καθιστώντας το σχολείο ικανό να θέτει τις σωστές προτεραιότητες, να 

εκπληρώνει εκπαιδευτικούς στόχους και να επιλύει προβλήματα που προκύπτουν. Μέσα από την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών περνά η δυνατότητα να καταφέρει το σχολείο να 

επεκταθεί με νέες δυνατότητες, όσον αφορά το πρόγραμμα, τη μάθηση και τη διδασκαλία. 

Εφόσον η επιμόρφωση βοηθήσει τους καθηγητές να κατανοούν καλύτερα τους μαθητές και τις 

ιδιαίτερες ανάγκες τους, η ίδια η σχολική κοινότητα θα αποκτήσει πιο εξελιγμένες μεθόδους και 

εκπαιδευτικά εργαλεία (Ανδρέου, 2001). Το ίδιο ισχύει και για ένα φροντιστήριο, που 

προσιδιάζει στη σχολική μονάδα, υπό την έννοια ότι λειτουργεί κάτω από ορισμένες αρχές, θέτει 

συγκεκριμένους στόχους και διαθέτει τη δική του εκπαιδευτική φιλοσοφία. Και εκεί η 
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αποδοτικότητα του εκπαιδευτικού είναι το «κλειδί» για την αποδοτικότητα και εξέλιξη του 

φροντιστηριακού οργανισμού. Και η προσδοκώμενη αυτή αποδοτικότητα επαφίεται σε μεγάλο 

βαθμό στο κατά πόσο ο εκπαιδευτικός επιμορφώνεται. Επομένως, η επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών συνιστά μια επένδυση όχι μόνο για τον ίδιο αλλά και για τον οργανισμό όπου 

απασχολείται. 

Τέλος, οι αλλεπάλληλες αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά βιβλία, τις 

εξετάσεις, τη διδακτική μεθοδολογία, τη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση κ.α. καθιστούν 

την επιμόρφωση απαραίτητη ως θεσμό υποστήριξης και αποτελεσματικής προώθησης αλλαγών 

και μεταρρυθμίσεων (Αθανασούλα – Ρέππα κ.συν., 1999). 

Με βάση διάφορες πτυχές της  ανάγκης, σημασίας και αξίας της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών που εκτέθηκαν παραπάνω, γίνεται ξεκάθαρο ότι η επιμόρφωση αυτή είναι 

μείζονος σημασίας θεσμός, που προσφέρεται για ακαδημαϊκή, επαγγελματική και προσωπική 

εξέλιξη των εκπαιδευτικών αλλά και για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό όλου του 

εκπαιδευτικού συστήματος. Τα φροντιστήρια δεν αποτελούν εξαίρεση, διότι μπορεί να μην 

εντάσσονται επίσημα στην τυπική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν παύουν όμως να την 

πλαισιώνουν και να έχουν ρόλο υποστηρικτικό στο ευρύτερο εκπαιδευτικό έργο που επιτελείται. 
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Κεφάλαιο 4: Το προφίλ και ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

σήμερα 

 

 «Τίποτα δεν θα μπορέσει ποτέ να αντικαταστήσει τον κεντρικό και σημαντικό ρόλο του 

εκπαιδευτικού στη μαθησιακή διαδικασία. Η προσωπική σχέση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και 

το μαθητή θα παραμείνει στο επίκεντρο της παιδαγωγικής αποστολής για αφύπνιση, ανάπτυξη 

πρωτοβουλιών, καθοδήγηση, κινητοποίηση και μεταβίβαση της σοφίας και της σιωπηρής 

γνώσης, όπως αυτής των ηθικών αξιών, της προσωπικής και της διαπροσωπικής ανάπτυξης. 

Εντούτοις, ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα αλλάξει θεμελιωδώς, καθώς πορευόμαστε από ένα 

μοντέλο διδασκαλίας προς ένα μοντέλο μάθησης» (Ευρωπαϊκό Στρογγυλό Τραπέζι Βιομηχάνων, 

1997:9). 

 Για αυτό το συνεχώς επαναπροσδιοριζόμενο ρόλο του εκπαιδευτικού  κάνει αναλυτικά 

λόγο ο Π. Ξωχέλλης (Ξωχέλλης, 2005), ο οποίος αντιστοιχίζει τα νέα δεδομένα της φυσικής, 

κοινωνικής, ιστορικής πραγματικότητας με τους νέους ρόλους που καλείται να αναλάβει ο 

εκπαιδευτικός σήμερα και το προφίλ που τελικά τον αντιπροσωπεύει. Ακολουθούν τα 

σημαντικότερα σύγχρονα δεδομένα που υπογραμμίζονται και οι ρόλοι που συνακόλουθα 

γεννώνται για τον εκπαιδευτικό. 

 Αρχικά, είναι κοινός τόπος πια να χαρακτηρίζουμε τις κοινωνίες που ζούμε ως 

«κοινωνίες πληροφορίας» και να υπογραμμίζουμε την είσοδο της τεχνολογίας στη ζωή μας. Το 

γεγονός αυτό επιτάσσει να στραφούμε σε μορφές αυτενεργού και διερευνητικής μάθησης. 

Ζητούμενο δεν αποτελούν οι εγκυκλοπαιδικές γνώσεις, αλλά η ποιότητα της γνώσης. Επομένως, 

ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να μπορέσει να οδηγήσει τους μαθητές στην κριτική διήθηση της 

γνώσης και σε πνευματική ετοιμότητα ως προς τον όγκο πληροφοριών που καλούνται να 

διαχειριστούν. 

 Κατά δεύτερο λόγο, τα ηθικά διλήμματα που γεννούν τα νέα επιστημονικά επιτεύγματα, 

η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, η έξαρση της βίας και η προοδευτική παρέμβαση 

στην προσωπική ζωή των πολιτών επιβάλλουν την καλλιέργεια αξιών, όπως η προστασία του 

οικοσυστήματος  αλλά και ο σεβασμός στην ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπεια. Το ρόλο του 

ιμάντα μεταβίβασης των αξιών αυτών αναλαμβάνει φυσικά ο εκπαιδευτικός. 
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 Θα ήταν παράλειψη, επίσης, να μην αναφερθούμε στην πολυπολιτισμικότητα που 

χαρακτηρίζει τις σύγχρονες κοινωνίες, από την οποία απορρέει η ανάγκη να εκτιμήσουν οι νέοι 

την αξία άλλων πολιτισμών και να αναπτύξουν την ικανότητα κατανόησης και αλληλεγγύης για 

τον «άλλον». Η επιτυχία της δημιουργίας μιας νέας γενιάς με διαπολιτισμική συνείδηση 

επαφίεται σε μεγάλο βαθμό στον εκπαιδευτικό. 

 Κομβικό ρόλο διαδραματίζει και ως προς την εγκόλπωση της ευρωπαϊκής συνείδησης 

από τους νέους, εγχείρημα δύσκολο, διότι πρέπει αυτή να συνταιριάξει με την εθνική 

πολιτιστική ταυτότητα. 

 Καθοριστική είναι η συμβολή του εκπαιδευτικού και στον εθισμό της νέας γενιάς στις 

δημοκρατικές διαδικασίες, στο διάλογο, στη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, στην κοινωνική 

δικαιοσύνη, δεδομένου του δημοκρατικού τρόπου συγκρότησης των σύγχρονων κοινωνιών. 

 Δεν πρέπει να μας ξενίζει ότι η ανάληψη των παραπάνω ρόλων αφορά και τους 

εκπαιδευτικούς φροντιστηρίων.  Ναι μεν οι καθηγητές στην ιδιωτική εκπαίδευση κινούνται στο 

οριοθετημένο πλαίσιο της ενίσχυσης της σχολικής γνώσης και της προετοιμασίας για 

πανελλαδικές εξετάσεις, δεν παύουν όμως να είναι και παιδαγωγοί σε μεγάλο βαθμό. 

Διαφορετικά θα μιλούσαμε για μια εντελώς στείρα τραπεζική αντίληψη της γνώσης στα 

φροντιστήρια, όπου η εκπαιδευτική διαδικασία θα διεξαγόταν σε κενό αέρος, χωρίς να λαμβάνει 

υπόψη την κοινωνική πραγματικότητα, και όχι για μια παιδαγωγική σχέση δασκάλου-μαθητή, 

όπως πράγματι είναι. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, στο πλαίσιο των συνεντεύξεων της 

έρευνάς μας, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν με ιδιαίτερη ευαισθησία για την ηθική 

και παιδαγωγική αποστολή τους σε συνδυασμό με τις συντελούμενες κοινωνικές μεταβολές, 

καταδεικνύοντας ότι οι όροι οικονομικής συναλλαγής στο φροντιστήριο δεν ακυρώνουν το κατ’ 

ουσίαν εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο που επιτελείται. 
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Κεφάλαιο 5: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

 

 Δυστυχώς στο χώρο των φροντιστηρίων δεν υπάρχει κάποια συστηματική μορφή 

επιμόρφωσης, ούτε και υπάρχουν σχετικές μελέτες για τις επιμορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης. Επίσης, δεν είναι καταγεγραμμένο κάποιο 

«ιστορικό» όσων επιμορφωτικών προγραμμάτων έχουν διεξαχθεί που να απευθύνεται και σε 

αυτή τη μερίδα εκπαιδευτικών, ούτε και γνωρίζουμε, επομένως, τις ακριβείς μορφές 

επιμόρφωσης που ακολουθήθηκαν –πλην όσων καταγράφονται από την παρούσα έρευνα στο 

θεωρητικό μέρος παρακάτω και όσων προκύπτουν από τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων. 

 Έτσι, κρίθηκε σωστό να διερευνηθούν οι επιμορφωτικές ανάγκες, τα επιμορφωτικά 

προγράμματα και οι μορφές και μέθοδοι επιμόρφωσης που αξιοποιούνται στην τυπική 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, θεωρώντας την ως πλησιέστερη προς τη φροντιστηριακή 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς διαθέτουν πλήθος αντιστοιχιών ως προς τη σκοποθεσία τους, 

το περιεχόμενο σπουδών κ.α. και με γνώμονα το να είναι δυνατές κάποιες σχετικές συγκρίσεις. 

Άλλωστε, το φροντιστήριο δε διαθέτει «ειδικούς» εκπαιδευτικούς αλλά εκπαιδευτικούς που 

τυπικά και ουσιαστικά  δε διαφέρουν από αυτούς της δημόσιας εκπαίδευσης (Δήμου, 1999). 

 

5.1. Επιμορφωτικές ανάγκες 

 

Σημαντική ολιγωρία κατά το σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων αποτελεί το 

γεγονός ότι δεν γίνεται ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των ίδιων των εκπαιδευτικών, 

και ειδικότερα του ορισμένου πληθυσμού – στόχου, ούτε και συνεκτιμώνται οι 

κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που επηρεάζουν το εκπαιδευτικό έργο. 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν ποικίλες επιμορφωτικές ανάγκες, οι οποίες μπορούν να 

ταξινομηθούν αρχικά ως εξής (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008): 

1. Γενικές επιμορφωτικές ανάγκες, όπως προκύπτουν από τη λειτουργία του θεσμού σε μια 

συγκεκριμένη ιστορική, κοινωνικοπολιτική, τεχνολογική και πολιτισμική πραγματικότητα 

και όπως διαφοροποιούνται ανά βαθμίδα εκπαίδευσης και τύπο σχολείου (τεχνικά-

επαγγελματικά σχολεία, σχολεία δεύτερης ευκαιρίας κ.α.). 
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2. Επιμορφωτικές ανάγκες που προκύπτουν από την εισαγωγή καινοτομιών, εκπαιδευτικών 

αλλαγών και μεταρρυθμίσεων (π.χ. αλλαγές προγραμμάτων σπουδών). 

3. Ειδικές επιμορφωτικές ανάγκες των σχολικών μονάδων σε σχέση με τοπικά, 

κοινωνικοπολιτισμικά χαρακτηριστικά. 

4. Επιμορφωτικές και αναπτυξιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών και των στελεχών της 

εκπαίδευσης. 

Η κατανόηση των επιμορφωτικών αναγκών θα πρέπει να συνιστά μια αδιάλειπτη 

προσπάθεια, που θα συνοδεύει τη διεξαγωγή της επιμόρφωσης, ώστε να τροφοδοτεί και να 

συμπληρώνει η μία την άλλη.  

Οι επιμορφωτικές και αναπτυξιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών διαμορφώνονται με 

βάση  παράγοντες, όπως (Day, 1993): 

 Η αρχική τους εκπαίδευση 

 Η μετεκπαίδευση και οι μεταπτυχιακές τους σπουδές 

 Η ποιότητα της μαθησιακής τους εμπειρίας από την αρχή της δικής τους σχολικής ζωής 

 Η γενική κουλτούρα του επαγγέλματος 

 Η ιδιαίτερη κουλτούρα της σχολικής μονάδας 

 Οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες 

 Οι αξίες της εποχής 

 Η γεωγραφική περιοχή 

 Τα χρόνια της διδακτικής και εργασιακής εμπειρίας 

 Το φύλο 

 Η ηλικία 

 Η προσωπική εκπαιδευτική τους φιλοσοφία 

 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους 

Ως προς τις αμιγώς μαθησιακές επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, αυτές 

αφορούν (Valkanos, 1998, Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000, Σαϊτης & Γουρναρόπουλος, 

2001,Τσετσίλας, 2006 στο Κατσαρού & Δεδούλη, 2008): 

1. τα γνωστικά αντικείμενα (π.χ. ενημέρωση  για τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις, 

απόκτηση εμπειριών που προάγουν την κατανόηση της φύσης της επιστήμης, 

φιλοσοφία της οικείας επιστήμης, μεθοδολογία έρευνας) 
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2. τη διδακτική μεθοδολογία (π.χ. αρχές διδακτικής μεθοδολογίας, διδακτική κάθε 

μαθήματος, νέες διδακτικές προσεγγίσεις με βάση αποτελέσματα θεωρητικών και 

εμπειρικών διερευνήσεων και πιλοτικών εφαρμογών, οργάνωση μαθησιακού 

περιβάλλοντος, μαθησιακές δυσκολίες, ανάπτυξη κριτικής σκέψης μαθητών, 

αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού) 

3. την ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση (π.χ. θέματα παιδαγωγικής, εξελικτικής, 

κοινωνικής, κλινικής ψυχολογίας, συναισθηματική εμπειρία της μάθησης, 

ψυχοσυναισθηματικές ανάγκες των μαθητών, αντιμετώπιση των προβλημάτων 

συμπεριφοράς, ενσωμάτωση στη σχολική τάξη παιδιών με ειδικές ανάγκες) 

4. την ψυχοκοινωνιολογική ευαισθητοποίηση (π.χ. το κοινοτικό μοντέλο οργάνωσης 

του σχολείου, συστημική προσέγγιση του σχολείου, σχολική ζωή, κοινωνικές και 

μορφωτικές ανισότητες, ισότητα εκπαιδευτικών ευκαιριών, σχέσεις σχολείου-

οικογένειας, εκπαίδευση και φύλο, η ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης). 

Εκτός όμως από τις μαθησιακές ανάγκες, οι εκπαιδευτικοί έχουν και αναπτυξιακές, 

εφόσον η επιμόρφωση και η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού θα πρέπει να λαμβάνει 

υπόψη της και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του, διότι αυτά επηρεάζουν και 

νοηματοδοτούν την όλη εκπαιδευτική διεργασία (Day, 2003). 

 Οι αναπτυξιακές ανάγκες για επιμόρφωση σχετίζονται με θέματα, όπως η θετική 

αυτοαντίληψη του εκπαιδευτικού, η ανάγκη ανάπτυξης της δημιουργικότητά του, η ανάγκη 

κατοχύρωσης της επαγγελματικής του αυτονομίας, η ανάγκη άντλησης ικανοποίησης από το 

εκπαιδευτικό έργο, η ανάγκη αντιμετώπισης του επαγγελματικού άγχους και της εργασιακής 

κόπωσης κ.α. (Valkanos, 1998, Ξωχέλλης & Παπαναούμ, 2000, Σαϊτης & Γουρναρόπουλος, 

2001,Τσετσίλας, 2006 στο Κατσαρού & Δεδούλη, 2008). 

 Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής έχουν ιδιαίτερες 

επιμορφωτικές ανάγκες, που διαφοροποιούνται από το γενικό πληθυσμό των εκπαιδευτικών, 

καθώς επίσης επιβάλλεται να υπάρχει μέριμνα ως προς την επιμόρφωση των στελεχών της 

εκπαίδευσης για την επιτυχή άσκηση των καθηκόντων τους (Κατσαρού & Δεδούλη, 2008).  
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5.2. Σχεδιασμός επιμορφωτικών προγραμμάτων 

 

Απώτερη επιδίωξη κάθε προγράμματος εκπαιδευτικών είναι η εξέλιξη και η βελτίωση 

της εκπαιδευτικής πράξης. Η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνο, υποστήριξη, προσπάθεια, εφόσον 

δεν αποτελεί μια στιγμιαία πράξη, αλλά είναι πολυσύνθετη και προϋποθέτει τον καθοριστικό 

ρόλο των εκπαιδευτικών, αφού εξαρτάται και από το τι κάνουν και τι σκέφτονται γύρω από 

αυτή. Συνιστά ένα σύνολο συγκεκριμένων πρακτικών που εισάγουν νεωτερισμούς στο σχολικό 

οργανισμό και επιφέρουν αλλαγές στην κουλτούρα του σχολείου (Fullan, 1991, Υφαντή, 2000). 

Γι’ αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο καλός σχεδιασμός των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης. 

Ο πιο διαδεδομένος και συνήθης σχεδιασμός προγραμμάτων επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών, ο οποίος είναι ένας γενικός κανόνας για προγράμματα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης ενηλίκων, περιλαμβάνει τα εξής διαδοχικά στάδια (Χατζηπαναγιώτου, 2001): 

1. Στάδιο μελέτης της υπάρχουσας κατάστασης, και συγκεκριμένα ανίχνευση, καταγραφή 

και ανάλυση των αναγκών εκπαίδευσης και κατάρτισης της ομάδας στόχου σε τρία 

επίπεδα. Αυτών που (α) θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα εν προκειμένω του 

σχολείου/ φροντιστηρίου (β) θα βελτιώσουν την απόδοση της ομάδας των εκπαιδευτικών 

και (γ) θα ικανοποιήσουν τις προσωπικές επιδιώξεις του εκπαιδευτικού. 

2. Στάδιο καθορισμού συγκεκριμένων σκοπών και λειτουργικών στόχων του 

προγράμματος, όπως αυτοί απορρέουν από την ανάλυση των καταγεγραμμένων 

αναγκών. Το δεύτερο στάδιο προσδιορίζει την ποιότητα και οριοθετεί την εμβέλεια του 

προγράμματος. 

3. Στάδιο επιλογής περιεχομένων, ορισμού θεματικών ενοτήτων και δόμησης του 

προγράμματος. Ένα πρόγραμμα δομείται σε τρία επίπεδα (α) θεωρητική κατάρτιση, (β) 

πρακτική άσκηση με την ανάπτυξη δεξιοτήτων των επιμορφούμενων και (γ) αλλαγή ή 

ενίσχυση στάσεων, αξιών και συμπεριφορών. 

4. Στάδιο οργάνωσης της μεθόδευσης και επιλογής μεθόδων και μέσων διδασκαλίας και 

άσκησης. Η επιλογή εξαρτάται από το σκοπό επιμόρφωσης, τους διδακτικούς στόχους, 

την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή, τις γνώσεις των εκπαιδευόμενων και το προφίλ 

των εκπαιδευτών. 
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5. Στάδιο πρόβλεψης κριτηρίων και μεθόδων αξιολόγησης. Με το στάδιο αυτό 

ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός της εφαρμογής κάθε επιμορφωτικού προγράμματος, ενώ η 

υλοποίησή του εξαρτάται από τη διαχείριση των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών 

πόρων.  

 

5.3. Μορφές Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 

 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς παρουσιάζουν 

ποικιλία, γεγονός που εξηγείται από το ότι απουσιάζει μία ενιαία θεώρηση ως προς το ποιος 

είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος οργάνωσής τους. Επιπλέον, η επιλογή του τρόπου οργάνωσης 

καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το περιεχόμενο αλλά και άλλους δευτερεύοντες παράγοντες, 

όπως η γεωγραφική εμβέλεια του εκάστοτε προγράμματος. Η κατάταξη που ακολουθεί μας δίνει 

μια εικόνα για τα είδη των προγραμμάτων από άποψη οργάνωσης (Μπράτιτσης κ. συν., 2003): 

 Επιμορφώσεις σε Κέντρα (Σεμιναριακού τύπου): Οι εκπαιδευτικοί μετατρέπονται σε 

εκπαιδευόμενους που ξαναπερνάνε από μια μαθησιακή εμπειρία που προσιδιάζει στη 

σχολική, για να διευρύνουν και να εμπλουτίσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους. Στο 

πλαίσιο αυτό βέβαια τα περιθώρια αυτονομίας και πρωτοβουλίας 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 

προσφέρουν εξειδικευμένες σεμιναριακές επιμορφώσεις μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, 

αλλά και οργανωμένες σπουδές σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Το περιεχόμενο 

αφορά κυρίως τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών, τις μεθόδους διδασκαλίας και 

μάθησης, ζητήματα ψυχολογίας κ.ά. 

 Αυτοεπιμόρφωση: Ο κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει με δική του πρωτοβουλία να διευρύνει 

τις γνώσεις και τις διδακτικές του μεθόδους αναζητώντας νέες πληροφορίες ή αξιοποιώντας 

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

Ινστιτούτο, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Προγράμματα). 
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 Εξ Αποστάσεως: Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στο εξωτερικό 

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

βελτίωση της παρεχόμενης με άλλες μεθόδους εκπαίδευση. Ειδικότερα έχει χρησιμοποιηθεί 

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

αυτού του είδους είναι ευέλικτα, ευρείας κλίμακας, με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στο 

διδακτικό υλικό. Βοηθούν στο να μην αποτελεί πλέον η απόσταση σκόπελο για την 

επιμόρφωση, γεγονός σημαντικό για την ελληνική πραγματικότητα, αλλά αίρει και εμπόδια 

σχετικά με το ανομοιόμορφο του επιπέδου των εκπαιδευομένων. 

  Τα παραπάνω μοντέλα επιμόρφωσης μπορούν να διακλαδωθούν αναλυτικότερα, αν 

λάβουμε υπόψη μας τα κριτήρια με βάση τα οποία προκύπτει η οργάνωσή τους. Ειδικότερα 

(Κωστίκα, 2004): 

 Η οργάνωση της επιμόρφωσης με κριτήριο τον τρόπο θεώρησης του ρόλου του 

εκπαιδευτικού 

 Η οργάνωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με κριτήριο την εισαγωγή 

καινοτομιών. Για να εισαχθούν με επιτυχία οι εκπαιδευτικές καινοτομίες και μεταβολές, 

σχεδιάζονται επιμορφωτικές δράσεις με βάση: 

- Το μοντέλο «Έρευνα-Ανάπτυξη-Διάχυση» 

- Τη θεωρία της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 

- Τη θεωρία της επίλυσης προβλήματος 

 Με κριτήριο το χώρο διεξαγωγής, διαμορφώνεται η εξής τυπολογία για την επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών: 

- Έξω από το σχολείο με ειδικό πρόγραμμα μαθημάτων 

- Επιμόρφωση στο σχολείο, όπου τα επιμορφωτικά προγράμματα 

πραγματοποιούνται στο χώρο του σχολείου, το περιεχόμενο των οποίων 

προσδιορίζεται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

- Επιμόρφωση με επίκεντρο το σχολείο, πρόκειται για μορφή επιμόρφωσης που 

συνδυάζει στοιχεία από τις δύο προηγούμενες 

- Εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

 Η οργάνωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με κριτήριο τους αποδέκτες της 

επιμόρφωσης με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες. Αφορά επιμορφωτικές δράσεις που 

απευθύνονται σε: 
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- Νεοδιοριζόμενους εκπαιδευτικούς 

- Στελέχη της εκπαίδευσης 

 Η οργάνωσης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με κριτήριο το περιεχόμενό της. Το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών διαμορφώνεται με βάση: 

- Τη βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

- Τις τοπικές – σχολικές ή περιφερειακές- ανάγκες 

- Τις γενικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

- Τις εκπαιδευτικές αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις και τους νεωτερισμούς 

- Τις συγκεκριμένες ατομικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

 Η οργάνωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με κριτήριο τους θεσμοθετημένους 

επιμορφωτικούς φορείς. Οι φορείς που δύνανται να αναλάβουν την οργάνωση μιας 

επιμορφωτικής δραστηριότητας είναι: 

- Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ) (ο οποίος πλέον 

συγχωνεύτηκε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολίτικης) 

- Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

- Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (ΑΕΙ-ΤΕΙ) 

- Η σχολική μονάδα 

- Τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) 

- Οι Σχολικοί Σύμβουλοι 

 Η οργάνωση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με κριτήριο το χρόνο και τη διάρκεια 

διεξαγωγής της 

 Η οργάνωση της επιμόρφωσης με κριτήριο τη δραστηριοποίηση των ίδιων των 

εκπαιδευτικών. Πρόκειται για μια σχετικά «νέα» μορφή επιμόρφωσης, τη λεγόμενη 

«έρευνα δράσης», τη δραστηριοποίηση, δηλαδή, του ίδιου του εκπαιδευτικού κατά τη 

διάρκεια τέλεσης του έργου του με σκοπό την αυτοεπιμόρφωσή του. 

 

5.4. Μέθοδοι επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

 

Αν και η βασικότερη μέθοδος που χρησιμοποιούν οι επιμορφωτές είναι η διάλεξη, 

ωστόσο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης καλό θα 

ήταν να προτιμώνται οι ενεργητικές – συμμετοχικές μέθοδοι που ανταποκρίνονται περισσότερο 
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στις ανάγκες τους και συνάδουν με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Παραδείγματα τέτοιων 

μεθόδων είναι (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009): 

 Μικροδιδασκαλίες και προσομοιωτικές διδασκαλίες. Στην περίπτωση αυτή ο 

επιμορφωμένος λειτουργεί αφενός ως μαθητής και ως διδάσκων, αφετέρου ως ερευνητής 

και συνδημιουργός εναλλακτικών διδακτικών προτάσεων. 

 Διερευνητική μέθοδος (ενασχόληση με μελέτες περίπτωσης, άσκηση στην επίλυση 

προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων, την τεχνική κρίσιμων περιστατικών κ.λπ.). 

 Ομαδοσυνεργατική μέθοδος (μέθοδος των μικρών ομάδων). 

 Εργαστήρια, σχέδια εργασίας (μέθοδος project), προσομοιώσεις, παιχνίδι ρόλων, 

καταιγισμός ιδεών, βιωματικές ασκήσεις, αξιοποίηση κειμένων αυτοαναφοράς 

(ημερολόγια, αυτοβιογραφικά κείμενα κ.λπ.). 

 Εκπαιδευτικές‐επιμορφωτικές επισκέψεις (π.χ. επισκέψεις σε άλλου τύπου σχολεία, σε 

ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σε εκπαιδευτικές μονάδες άλλων χωρών κ.λπ.). 

 Τήρηση φακέλου υλικού του εκπαιδευτικού, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει εργαλείο 

αναστοχασμού για τον εκπαιδευτικό, στοιχείο για αυτοαξιολόγηση και αφορμή 

ανταλλαγής απόψεων με τους συναδέλφους του. 

Βέβαια, καμία επιμορφωτική πρακτική σε συνιστά από μόνη της πανάκεια. Όλες είναι 

χρήσιμες και μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας. Μάλιστα 

καλό θα ήταν, όπου κρίνεται απαραίτητο, να υπάρχει συνδυασμός μεθόδων. Τα κριτήρια που 

πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή της όποιας μεθόδου είναι κυρίως το περιεχόμενο της 

επιμόρφωσης και η ομάδα-στόχος των εκπαιδευόμενων, ώστε να ανταποκρίνεται η 

επιμορφωτική δράση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών 

(Knowles & Associates, 1984, Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000). Επομένως, και ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς φροντιστηρίων επιβάλλεται να 

συνυπολογίσει τα εν λόγω κριτήρια ως προς το σχεδιασμό και την επιλογή των μεθόδων 

διδασκαλίας που θα ακολουθηθούν. 
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5.5. Ιστορική επισκόπηση επιμορφωτικών προγραμμάτων για 

εκπαιδευτικούς 

 

Προβαίνοντας σε μια σύντομη επισκόπηση της επιμορφωτικής δραστηριότητας για 

τους εκπαιδευτικούς μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, συναντούμε επιγραμματικά τους 

παρακάτω σημαντικότερους σταθμούς στη διαδρομή αυτή, από το 1910 έως σήμερα: 

 1910: Ιδρύεται το Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης, που είναι ο πρώτος, 

συστηματικότερος και μακροβιότερος θεσμός επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στη μέση 

εκπαίδευση, ο οποίος μεσουράνησε για πολλές δεκαετίες (ακόμα και επί δικτατορίας 

Μεταξά) και καταργείται οριστικά το 1985 (Γεωργιάδης, 2004). 

 1959: Ιδρύεται η Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής 

Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) (Μπουζάκης, 1994). 

 1964: Ιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με σκοπό την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών λειτουργών για την επιστημονική και διδακτική επάρκειά τους 

(Αντωνιάδου, 2005). 

 1977: Μετά την πτώση της δικτατορίας και κατόπιν αιτήματος της Ο.Λ.Μ.Ε. για 

θεωρητική και πρακτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,  ιδρύονται οι Σχολές 

Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.). Με τη θεσμοθέτηση των 

Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. έχουμε την πρώτη απόπειρα οργάνωσης συστηματικών επιμορφωτικών 

προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του 

Διδασκαλείου και την πρώτη προσπάθεια για αποκέντρωση της επιμόρφωσης 

(Αντωνιάδου, 2005). 

 1985: Οι Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. αντικαθίστανται από τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα 

(Π.Ε.Κ.) (Γεωργιάδης, 2004). 

 1996: Μετά το 1996, έχουμε διεύρυνση στην παροχή της επιμόρφωσης, καθώς στους 

υπάρχοντες φορείς προστίθενται οι εξής (Αντωνιάδου, 2005): 

- Το Ι.Δ.Ε.Κ.Ε. 

- Επιστημονικές ενώσεις εκπαιδευτικών. 

- Τα επιστημονικά κέντρα ή ινστιτούτα των συνδικαλιστικών φορέων 

(ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ/ ΟΛΜΕ, ΚΜΕΘ/ ΟΙΕΛΕ). 

- Οι σχολικές μονάδες ή Δίκτυα σχολείων ή συμπράξεις σχολείων και άλλων 
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φορέων. 

- Ιδρύματα ή Οργανισμοί ή Ινστιτούτα ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα στο καταστατικό των οποίων προβλέπονται τέτοιες δράσεις. 

- Επιστημονικά περιοδικά 

- Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

 2002: Με το Ν.2986/2002 ιδρύεται ο Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 

(Ο.ΕΠ.ΕΚ.), ο οποίος πρόσφατα συγχωνεύθηκε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής. 

Σήμερα, ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα που γίνεται σε σταθερή βάση είναι αυτό 

των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας), με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ και του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Γνωστό πρόγραμμα του 2010 ήταν και το Μείζον 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με δικαιούχο το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Επιμορφωτικά προγράμματα εξακολουθούν να διοργανώνουν και τα Π.Ε.Κ. Παρ’ όλα αυτά, τα 

τελευταία χρόνια είναι περιορισμένος ο αριθμός των προγραμμάτων επιμόρφωσης από το 

Υπουργείο Παιδείας. Αντίθετα, πολλά είναι τα προγράμματα επιμόρφωσης και συμβουλευτικής 

που διενεργούνται από το Εθνικό Δίκτυο Κέντρων Πρόληψης, λ.χ. από την «Πυξίδα», υπό την 

αιγίδα συνήθως της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και από πρωτοβουλίες Μ.Κ.Ο. Τέλος, αρκετά 

επιμορφωτικά σεμινάρια εκπονούνται για τους εκπαιδευτικούς από Πανεπιστήμια. 

 

5.6. Έρευνες για τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Αν και δεν υπάρχει εκτεταμένος αριθμός μελετών που να διερευνούν τις επιμορφωτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ενώ για την Πρωτοβάθμια είναι 

περισσότερες), έχουμε επιλέξει κάποιες αντιπροσωπευτικές, ώστε να σχηματίσουμε μια 

ικανοποιητική εικόνα. 

Ξεκινώντας από τη «Μελέτη: Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στη Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση» της ένωσης Κέδρος Α.Ε. – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών για λογαριασμό 

του Ο.ΕΠ.ΕΚ. (Οεπέκ, 2008: 51-53), διαπιστώνουμε αρχικά ότι η συντριπτική πλειοψηφία του 

δείγματος 305 εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων της έρευνας έχουν παρακολουθήσει κάποιο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα στο παρελθόν. Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η συμβολή της 
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επιμόρφωσης υπήρξε θετική ως προς την επιστημονική τους βελτίωση και τη βελτίωση της 

διδακτικής τους επάρκειας αλλά όχι ως προς την ανταπόκρισή τους στις αλλαγές του αναλυτικού 

προγράμματος και ως προς την επίλυση καθημερινών προβλημάτων του σχολείου. Ως 

σημαντικό όφελος για τους εκπαιδευτικούς από τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά 

προγράμματα καταγράφεται η ανταλλαγή απόψεων με άλλους συναδέλφους και ως 

ανασταλτικός παράγοντας οι προσωπικές και επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. 

Ως προς τις επιμορφωτικές τους ανάγκες, το μεγαλύτερο ποσοστό θίγει την παιδαγωγική 

πρακτική. Ειδικότερες θεματικές που προέκυψαν, επί του περιεχομένου, είναι η παιδαγωγική 

ψυχολογία, οι θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας, τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών 

στο σχολείο, η υποστήριξη μαθητών με συναισθηματικές διαταραχές, οι κοινωνικοοικονομικές 

ανισότητες των μαθητών και η διαχείριση της διαπολιτισμικής τάξης. Φιλόλογοι και 

μαθηματικοί προτάσσουν τις νέες διδακτικές μεθόδους, ενώ φυσικοί και χημικοί τη χρήση 

σύγχρονων εποπτικών και εργαστηριακών μέσων διδασκαλίας. 

Βασικότερο στόχο της επιμόρφωσης για τους περισσότερους συνιστά η επίλυση 

καθημερινών προβλημάτων της εκπαιδευτικής τους δραστηριότητας. 

Ως προς τη διάρκεια, προτιμώνται προγράμματα μεσαίας (ως ένα εξάμηνο) ή μικρής (ως μια 

βδομάδα) χρονικής διάρκειας, τα οποία θα διεξάγονται κοντά στον τόπο εργασίας τους. 

Ως προς την αξιολόγησή τους, οι απαντήσεις είναι μοιρασμένες. Άλλοι θεωρούν ότι 

προτιμότερη είναι η εκπόνηση εργασίας, άλλοι ο συνδυασμός εργασίας και γραπτής εξέτασης, 

ενώ μια μερίδα εκτιμά ότι η παρακολούθηση του προγράμματος αρκεί.  

Πάντως, σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί εμφανίζονται ανοιχτοί στο να δοκιμαστούν σε 

νέες διδακτικές μεθόδους, προκειμένου να καταστούν πιο αποτελεσματικοί. 

Σε έρευνα της Παπαναούμ (Παπαναούμ 2003:144-147), με δείγμα 710 εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως σημαντικότερα θέματα που θα έπρεπε να 

ενταχθούν σε επιμορφωτικά προγράμματα προκρίνονται η ψυχολογία, η διδακτική μεθοδολογία, 

ειδικά γνωστικά αντικείμενα, η αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης, το αναλυτικό πρόγραμμα 

και σε χαμηλότερο ποσοστό θέματα της σχολικής ζωής και συνεργασία μεταξύ γονέων και 

σχολείου. 

Επίσης, η Παπαναούμ (2005: 82-91) αναφερόμενη στην ενδοσχολική επιμόρφωση της 

περιόδου 1997-2000 υποστηρίζει ότι αυτή συνολικά αποτιμάται θετικά, τόσο ως προς το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση, λ.χ. χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, όσο και 
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ως προς την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών που επετεύχθη. Ως προς το 

περιεχόμενο, οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν ως επιθυμητές θεματικές περιοχές κυρίως τις νέες 

τεχνολογίες στην εκπαίδευση, τις θεωρίες μάθησης και τις μαθησιακές δυσκολίες και κατά 

δεύτερο λόγο την πολιτισμική και αισθητική αγωγή και τη διδακτική μεθοδολογία. 

Σε έρευνα μεταπτυχιακής εργασίας (Κατσαντά, 2005:81-84) που διεξήχθη σε 67 

εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νομού Αιτωλοακαρνανίας, επισημαίνεται η 

αναγκαιότητα της επιμόρφωσης από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι την αναγνωρίζουν ως 

στρατηγικής σημασίας, καθώς «τη συνδέουν με τις ελλείψεις που παρουσιάζει η βασική 

εκπαίδευση σε σχέση με τους νέους όρους που επιβάλλει η εξέλιξη της σύγχρονης ζωής».  

Οι καθηγητές αιτιολογούν την αναγκαιότητα αυτή, υπογραμμίζοντας σε υψηλό ποσοστό την 

εξέλιξη της τεχνολογίας (80%)  αλλά και την ανάγκη προσαρμογής των διδακτικών μεθόδων 

στα σύγχρονα δεδομένα της επιστήμης της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας (69%). Κατά 

δεύτερο λόγο, θεωρούν την επιμόρφωση αναγκαία για την απόκτηση γνώσεων και την 

καλλιέργεια δεξιοτήτων αλλά και για την επαγγελματική εξέλιξη και προσωπική ανάπτυξή τους. 

Επί του περιεχομένου, ομοφωνία υπάρχει ως προς την ανάγκη διαλεκτικής σχέσης μεταξύ 

θεωρίας και πράξης. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί διαπιστώνουν ελλείψεις σε θέματα σύγχρονης 

παιδαγωγικής και ψυχολογίας αλλά και σε θέματα μεθοδολογίας και διδακτικής. Επομένως, 

θεωρούν αναγκαία την επιμόρφωσή τους σε θεωρητικό επίπεδο για σύγχρονα θέματα 

παιδαγωγικής και ψυχολογίας ενώ ταυτόχρονα κρίνουν απαραίτητη την πρακτική εξάσκηση σε 

σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, παράλληλα με την αξιοποίηση νέων τεχνολογικών μέσων. 

Ως προς το πλήθος των επιμορφούμενων, ένα υψηλό ποσοστό δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ 

κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα και η πλειονότητα όσων παρακολούθησαν αφορούσε κυρίως 

την εισαγωγική επιμόρφωση. 

Τέλος, όσον αφορά τις προσδοκίες των καθηγητών από τη συμμετοχή τους σε κάποιο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα, αυτές εστιάζουν στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων στο 

σχολείο και μακροπρόθεσμα στη βελτίωση του διδακτικού τους έργου, την προσωπική και 

επαγγελματική τους ανάπτυξη. Πάντως, οι εκπαιδευτικοί σημειώνουν ότι πριν διεξαχθεί ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα θα πρέπει να γίνεται διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών και ότι 

τα επιμορφωτικά προγράμματα θα πρέπει να είναι ευέλικτα και να συνάδουν με τη φιλοσοφία 

της Διά βίου Μάθησης. 
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Ενδιαφέροντα είναι και τα αποτελέσματα έρευνας που διεξήχθη το 2010 από τους Α. 

Παπασταμάτη, Ε. Γρίβα, Ευ. Βαλκάνο και Π. Γιαβρίμη για τις επιμορφωτικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) σε 300 εκπαιδευτικούς διαφόρων 

ειδικοτήτων και σε 12 διευθυντές. Κρίνουμε ότι η συγκεκριμένη έρευνα, που αφορά τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την παρούσα εργασία, διότι στα ΣΔΕ 

οι εκπαιδευόμενοι είναι ενήλικοι μαθητές, οι οποίοι παρακολουθούν το συγκεκριμένο κύκλο 

σπουδών από συνειδητή επιλογή, κάτι που ισχύει σε κάποιο βαθμό και για τους μαθητές στα 

φροντιστήρια, όπου η φοίτησή τους δεν είναι υποχρεωτική. Επιπλέον, δεν είναι σπάνιο στα 

φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης να παρακολουθούν και μαθητές, οι οποίοι είναι ενήλικοι 

απόφοιτοι λυκείου. Κατά δεύτερο λόγο, η έρευνα έχει το κοινό στοιχείο με την παρούσα πως 

στο δείγμα της υπάρχουν και εκπαιδευτικοί και διευθυντές. 

Στην έρευνα για τα ΣΔΕ (Παπασταμάτης κ.συν., 2010:129-136), λοιπόν, αρχικά 

διατυπώνεται τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από τους διευθυντές το πρόβλημα της 

απούσας επιμόρφωσης και η ανάγκη εφαρμογής οργανωμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

Και οι δυο έχουν την άποψη ότι η επιμόρφωση είναι αναγκαία, γιατί μέσα από αυτήν θα 

μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να εκπληρώσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους ανάγκες 

και να ενθαρρυνθεί η διδακτική τους αυτονομία και πρωτοβουλία. Η αναγκαιότητα της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των ΣΔΕ προκύπτει, όμως, και από τις ελλείψεις των βασικών 

τους  σπουδών. 

Όσον αφορά την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων, επισημαίνεται η ανάγκη για 

μακροπρόθεσμα επιμορφωτικά προγράμματα, με την κατάλληλη υποδομή και κατάλληλα 

καταρτισμένο επιμορφωτικό προσωπικό, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες 

διαφοροποίησης των εκπαιδευομένων.  Ως προς τους φορείς διοργάνωσης, οι ερωτώμενοι 

επιθυμούν ισότιμη συνεργασία Πανεπιστημίων και ΙΔΕΚΕ (Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης 

Ενηλίκων) και την ανάληψη της επιστημονικής υποστήριξης της επιμόρφωσης από τα 

Πανεπιστήμια. Ως εισηγητές – επιμορφωτές προτιμούν ακαδημαϊκό προσωπικό αλλά και 

εκπαιδευτικούς με τυπικά προσόντα.  

Κεντρικούς στόχους της επιμόρφωσης θεωρούν, εκπαιδευτικοί και διευθυντές, τον 

εκσυγχρονισμό των μεθόδων διδασκαλίας, την καλυτέρευση της διδακτικής μεθοδολογίας και 

την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης κυρίως των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών και την ανταλλαγή 

απόψεων με άλλους εκπαιδευτικούς. 
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Επιθυμητές συνέπειες της επιμορφωτικής διαδικασίας μετά το πέρας αυτής είναι να έχουν 

εκσυγχρονίσει οι εκπαιδευτικοί τις επιστημονικές τους γνώσεις, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 

εξατομικευμένης διδασκαλίας, να τολμούν καινοτόμες μεθόδους που ταιριάζουν στη φύση της 

εκπαίδευσης ενηλίκων και να βελτιώσουν τις διδακτικές τους δεξιότητες. 

Κοινό εύρημα με την πρώτη έρευνα του Ο.ΕΠ.ΕΚ που προαναφέρθηκε είναι η θετική στάση 

των εκπαιδευτικών στο να γνωρίσουν νέες διδακτικές μεθόδους, ώστε να καταστούν πιο 

αποτελεσματικοί στο έργο τους. Στην κατεύθυνση αυτή, επιθυμούν να ενημερωθούν για θέματα 

που αφορούν την εκπαίδευση ενηλίκων.  

Ως προς το γενικό περιεχόμενο και τις μεθόδους επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν 

το συνδυασμό θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής εξάσκησης. Ως προς τις μεθόδους 

επιμόρφωσης, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι διευθυντές εκφράζουν την προτίμησή τους σε 

πιο «συμμετοχικές» μεθόδους, όπως οι μικροδιδασκαλίες, και όχι τόσο σε παραδοσιακές, όπως 

αυτή της διάλεξης. 

Κλείνοντας, αξίζει να σταθούμε στους ειδικότερους θεματικούς άξονες ως προς τις 

επιμορφωτικές ανάγκες, αρχικά των εκπαιδευτικών. Οι καθηγητές, λοιπόν, επιθυμούν να 

επιμορφωθούν σε θεωρίες μάθησης ενηλίκων αλλά και σε θέματα που αφορούν τη διδασκαλία 

ατόμων από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Υψηλό ποσοστό επιζητά την επιμόρφωση σε 

συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, ενώ πιο χαμηλό σε ζητήματα γενικής διδακτικής 

μεθοδολογίας. Άλλη θεματική αφορά τις σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης και την ανίχνευση 

των αναγκών των μαθητών αλλά και της κατάλληλης διδακτικής μεθόδου, το σχέδιο 

διδασκαλίας, το σχεδιασμό υποστηρικτικού υλικού, τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων   αλλά 

και την εφαρμογή της βιωματικής και συμμετοχικής μάθησης. 

Οι διευθυντές αντίστοιχα τόνισαν την ανάγκη για ενημέρωση των καθηγητών ως προς τις 

σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως προς τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων. Επίσης, 

υπογράμμισαν θεματικές που σχετίζονται με ζητήματα οργάνωσης της τάξης. 
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Κεφάλαιο 6: Τα φροντιστήρια στην Ελλάδα 

 

6. 1. Φροντιστήρια: Ορισμός και χαρακτηριστικά 

 

Τα φροντιστήρια λειτουργούν εκτός του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος και παρέχουν 

εξωσχολική εκπαίδευση.  

Αν και το φαινόμενο των φροντιστηρίων παρατηρείται σε μικρότερο βαθμό και σε άλλες 

χώρες, λ.χ. Ιαπωνία, μόνο στη χώρα μας παρατηρείται θεσμικά κατοχυρωμένο και κοινωνικά 

καταξιωμένο, σε σημείο που να συμπορεύεται πλέον αυτονόητα με την επίσημη εκπαίδευση 

(Δήμου, 1999). 

Τα φροντιστήρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν λάβει πιστοποίηση ποιότητας 

υπηρεσιών εκπαίδευσης ΕΛΟΤ 1433 (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης, ο οποίος παράγει 

Εθνικά Ποιοτικά Πρότυπα) καθώς και ISO 29990, διεθνώς αναγνωρίσιμο και ευρύτερα γνωστό 

πρότυπο πιστοποίησης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες οργανισμών παροχής εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών που ανήκουν στο χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης. Πιο αναλυτικά, με βάση τους 

ορισμούς που περιέχονται στην Τεχνική Προδιαγραφή 1433:2007 του ΕΛΟΤ: 

 Εκπαιδευτικός οργανισμός, εκπαιδευτική μονάδα είναι η ένωση προσώπων με 

συντεταγμένη κατανομή ρόλων/ ευθυνών, αρμοδιοτήτων και σχέσεων και σκοπό την 

προσθήκη αξίας ή / και επίτευξη οφέλους μέσω της παραγωγής προϊόντων ή / και 

υπηρεσιών εκπαίδευσης. 

  Φροντιστήριο είναι ο κρατικός ή ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός, ο οποίος, 

υλοποιώντας το θεσμό του ολοήμερου σχολείου ή / και της δια βίου εκπαίδευσης, 

λειτουργεί παράλληλα, συμπληρωματικά και ενισχυτικά στο υφιστάμενο τυπικό 

σύστημα εκπαίδευσης, προσαρμόζοντας τα προγράμματα των σπουδών του στις ειδικές 

απαιτήσεις των μαθητών ή / και των κηδεμόνων τους, ώστε να ικανοποιεί τις ιδιαίτερες 

εκπαιδευτικές τους ανάγκες και να καλύπτει τους προσωπικούς εκπαιδευτικούς τους 

στόχους.  

 Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης είναι ο εκπαιδευτικός οργανισμός θεσμοθετημένος 

και εποπτευόμενος από το Υπουργείο Παιδείας που η λειτουργία του και τα 

προγράμματα των σπουδών του αφορούν στην ενίσχυση των μαθητών της 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην κάλυψη των μαθησιακών τους αναγκών, στη 

βελτίωση των επιδόσεων τους, στον σπουδαστικό και επαγγελματικό τους 

προσανατολισμό και στην επίτευξη των στόχων τους για επιτυχή μετάβαση στην 

επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης. 

Στην Ελλάδα το 2008 λειτουργούσαν περίπου 2.500 φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης 

(ελεγχόμενα από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας). Σε αυτά φοιτούσαν κάθε χρόνο περίπου 

150.000 μαθητές, εργάζονταν περίπου 20.000 καθηγητές (στην πλειονότητα τους νέοι), όλων 

των ειδικοτήτων και διενεργήθηκαν περίπου 13.000.000 ώρες διδασκαλίας (Αμοιραδάκης, 

2008). Σήμερα, ο Ο.Ε.Φ.Ε. ανεβάζει τον αριθμό των εκπαιδευτικών που απασχολεί στις 25.000.  

Παράλληλα με τα φροντιστήρια υπάρχει η δραστηριότητα των ιδιαίτερων μαθημάτων, η 

οποία δεν ελέγχεται και δεν αξιολογείται από καμία θεσμική αρχή. Από σχετικές μελέτες 

προκύπτει ότι τα ιδιαίτερα μαθήματα επιλέγονται από οικογένειες με πιο υψηλά εισοδήματα, 

ενώ το φροντιστήριο το επιλέγουν κυρίως οι γονείς της «μεσαίας» ελληνικής οικογένειας 

(Σιάνου – Κύργιου 2005, στο Γκιτζίρης, 2012). Η προτίμηση προφανώς έχει να κάνει με τη 

δυνατότητα εξατομικευμένης διδασκαλίας. Στην παρούσα εργασία, βέβαια, διερευνούμε την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που απασχολούνται νομότυπα σε φροντιστηριακούς 

εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 

 

6.2. Αίτια στροφής στη φροντιστηριακή εκπαίδευση 

 

Σύμφωνα με τον Τσίλογλου (2005), το φροντιστήριο είναι ένας υποστηρικτικός οργανισμός, 

που λειτουργεί παράλληλα με την τυπική εκπαίδευση και βοηθά τους υποψήφιους να εισαχθούν 

στα Α.Ε.Ι., εκπληρώνοντας έτσι τις φιλοδοξίες τους για σπουδές στο επιστημονικό αντικείμενο 

που επιθυμούν. Οι κυριότεροι λόγοι που έχουν οδηγήσει στην εδραίωση και ισχυροποίηση του 

φροντιστηριακού θεσμού είναι: 

 Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου που συντελέστηκε τις τελευταίες δεκαετίες  είχε ως 

αποτέλεσμα  και τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα  να είναι σε θέση να κάνουν χρήση 

του φροντιστηρίου, θεωρώντας το θεσμό αυτό ως ευκαιρία για κοινωνική ανέλιξη των 

παιδιών τους (Δήμου, 1999). 
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 Ο οξύς ανταγωνισμός για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω του 

κλειστού συστήματος εισόδου σε αυτήν (Τσίλογλου, 2005, Πυργιωτάκης, 2001, Δήμου, 

1999). 

 Η απαξίωση της δημόσιας παιδείας (Γκιτζίρης, 2012). Συχνά το δημόσιο σχολείο 

αδυνατεί να ανταποκριθεί στην αποστολή του, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να 

καταφεύγουν στο φροντιστήριο, ώστε να μπορούν να αφομοιώσουν την ύλη των 

μαθημάτων και να αντεπεξέλθουν στο βαθμό δυσκολίας των εξετάσεων. 

 

6.3. Προσφορά των φροντιστηρίων 

 

  Παρά τον απαξιωτικό τρόπο με τον οποίο συχνά αναφέρονται στα φροντιστήρια τα 

Μ.Μ.Ε. αλλά ακόμα και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας, «τα φροντιστήρια συμπλήρωσαν ήδη 

έναν αιώνα ζωής και ακόμα ζουν και βασιλεύουν» (Τσίλογλου, 2005), γεγονός που καταδεικνύει 

ότι προσφέρουν ουσιαστικό εκπαιδευτικό έργο. 

 Κατ’ αρχήν, τα φροντιστήρια λειτουργούν αντισταθμιστικά ως προς τις ελλείψεις του 

ελληνικού σχολείου. Είναι αυτά που καλούνται να ενισχύσουν τη χαμένη ποιότητα της επίσημης 

εκπαίδευσης (Γκιτζίρης, 2012). Ο Ευ. Παπανούτσος σημειώνει χαρακτηριστικά στην εφημερίδα 

«Τα Νέα» (17/1/1973): «Η δικαιοσύνη απαιτεί να αναγνωρίσουμε ότι τα φροντιστήρια, όχι μόνο 

βοήθησαν και βοηθούν τα παιδιά μας να ανεβούν τις σκάλες του Πανεπιστημίου, αλλά και το 

Πανεπιστήμιο το βοήθησαν και το βοηθούν να διατηρήσει σε κάποιο επίπεδο τις σπουδές του». 

Τα φροντιστήρια ανταποκρίνονται σε πραγματικές εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες, από 

δασκάλους που ασκούν το λειτούργημά τους όχι με λιγότερο πάθος και ευσυνειδησία από 

οποιονδήποτε άλλο εκπαιδευτικό και είναι εκείνοι που καθοδηγούν τους μαθητές, ώστε να 

προοδεύουν και να πετυχαίνουν τους στόχους τους. Για πολλούς μαθητές το φροντιστήριο είναι 

το πολύτιμο καταφύγιο για να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες τους, να ικανοποιήσουν τις απορίες 

τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να αναβαθμίσουν κατ’ επέκταση την αυτοεκτίμησή 

τους. 

 Παράλληλα, τα φροντιστήρια παρέχουν εργασία σε χιλιάδες -κυρίως νέους- πτυχιούχους, 

συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση της ανεργίας του κλάδου, καθώς οι απόφοιτοι των 

καθηγητικών σχολών είναι αδύνατο πλέον στο μεγαλύτερο μέρος τους να απορροφηθούν στη 

δημόσια εκπαίδευση. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί αυτοί αυξάνουν τη διδακτική τους πείρα, ώστε 
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να είναι πιο προετοιμασμένοι, στην περίπτωση που καταφέρουν να διοριστούν στη δημόσια 

εκπαίδευση ή άλλους φορείς αλλά και εκπληρώνουν το όνειρό τους να εργαστούν ως 

εκπαιδευτικοί (Τσίλογλου, 2005). Βέβαια, τα φροντιστήρια δεν απασχολούν μόνο 

εκπαιδευτικούς αλλά και μεγάλο αριθμό υπαλλήλων, λογιστών και βοηθητικού προσωπικού. 

Τέλος, τα φροντιστήρια καλύπτουν λειτουργικές δαπάνες και πληρώνουν φόρους ως 

υγιείς επιχειρήσεις που συνεισφέρουν περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στο ΑΕΠ της 

Ελλάδας (στοιχεία Ο.Ε.Φ.Ε.). 

 

6.4. Η επιμόρφωση εκπαιδευτικών φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης 

 

Όπως προαναφέρθηκε, για τα φροντιστήρια δεν υπήρξε και δεν υπάρχει κάποια 

θεσμοθετημένη δομή επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς της ούτε και διεξάγονται σε 

συστηματική βάση επιμορφωτικά προγράμματα. Οι επιμορφωτικές δράσεις που λαμβάνουν 

χώρα είναι περιορισμένες και συγκεκριμένες. 

Ο βασικός οργανισμός υπό την αιγίδα του οποίου διεξάγονται συνέδρια, ημερίδες και 

σεμινάρια, που αφορούν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αλλά και την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του κλάδου είναι ο ΟΕΦΕ (Οργανισμός Εκπαιδευτικών 

φροντιστών Ελλάδος), συνήθως σε σύμπραξη με μικρότερους Συνδέσμους Φροντιστών. Αξίζει, 

ωστόσο, να τονιστεί ότι μέλη του ΟΕΦΕ δεν είναι όλα τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης αλλά 

ούτε και όσα ανήκουν στον ΟΕΦΕ συμμετέχουν απαραίτητα στα σχετικά συνέδρια ή σεμινάρια, 

συχνότερα μάλιστα δεν ενημερώνουν καν το καθηγητικό προσωπικό τους για αυτά. 

Τα τελευταία χρόνια, αρκετά δημοφιλή ήταν τα επιδοτούμενα σεμινάρια από το φορέα 

ΛΑΕΚ (Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση) με την 

υποστήριξη του ΟΑΕΔ (Οεφε, 2014, Οαεδ, 2015). Και από τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων 

παρακάτω προκύπτει ότι αρκετοί καθηγητές φροντιστηρίων τα παρακολούθησαν αλλά και για 

τους υπόλοιπους ήταν τα μόνα αναγνωρίσιμα. 

Κατά τα λοιπά, μόνο μεμονωμένες πρωτοβουλίες εμφανίζονται σποραδικά από 

πανεπιστήμια (π.χ. το Ε.Α.Π. διεξήγαγε επιμορφωτικά προγράμματα για εκπαιδευτικούς 

διαφόρων ειδικοτήτων, όπου μπορούσαν να συμμετάσχουν και καθηγητές του ιδιωτικού τομέα) 

και ιδιωτικούς φορείς (π.χ. μικρής έκτασης σεμινάρια από ιδιωτικούς φορείς, κυρίως για θέματα 
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δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών), χωρίς όμως να υπάρχει ευρεία δημοσιοποίησή τους, 

ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί φροντιστηρίων για αυτά. 

Τέλος, σπάνια διεξάγονται επιμορφώσεις μικρής κλίμακας ενδοεπιχειρησιακά σε 

φροντιστήρια, κυρίως με αντικείμενο τη διδακτική προσέγγιση συγκεκριμένων μαθημάτων. 
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ΜΕΡΟΣ 2
ο
: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Κεφάλαιο 7: Ερευνητικά ερωτήματα 

 
Στο θεωρητικό μέρος της παρούσας εργασίας, παρακολουθήσαμε αρχικά τον εννοιολογικό 

προσδιορισμό της Διά βίου Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Κατάρτισης και Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης και της Επιμόρφωσης για τους ενηλίκους εργαζομένους γενικά και για τους 

εκπαιδευτικούς ειδικότερα, σκεπτόμενοι παραγωγικά. Στη συνέχεια, θίγοντας το σύγχρονο 

προφίλ του εκπαιδευτικού και το ρόλο του στο σημερινό εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, 

προσπαθήσαμε να δείξουμε την αναγκαιότητα και σημασία της επιμόρφωσής του, 

καταγράφοντας παράλληλα την επιμορφωτική δραστηριότητα για τους εκπαιδευτικούς της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  

Όπως επισημάνθηκε όμως ξανά, παρά την ιδιαιτερότητα της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, 

οι εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων δε συνιστούν κάποια «ειδική» κατηγορία και δεν διαφέρουν 

ουσιαστικά από αυτούς της δημόσιας εκπαίδευσης, επομένως η επιμόρφωση κρίνεται αναγκαία 

και για αυτούς εξίσου. Αν και αναγκαία, όμως, δυστυχώς η επιμορφωτική δραστηριότητα για 

τους φροντιστές εκπαιδευτικούς καταγράφηκε ως ελλιπέστατη.  

Με αφετηρία τις διαπιστωμένες ελλείψεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής δεν 

έχουμε εικόνα για τις επιμορφωτικές ανάγκες αυτής της ομάδας των εκπαιδευτικών, οι οποίοι 

εργάζονται σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, προκύπτουν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Ποιες είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών φροντιστηρίων μέσης 

εκπαίδευσης με βάση τις απόψεις των ίδιων; 

2. Ποιες είναι οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών φροντιστηρίων μέσης 

εκπαίδευσης με βάση τις απόψεις των διευθυντών των φροντιστηρίων; 
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Κεφάλαιο 8: Στόχοι της έρευνας 
 

Βασικό σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της επιμόρφωσης και 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών φροντιστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Ειδικότερα, αποσκοπεί στη διερεύνηση του υπάρχοντος πλαισίου επιμορφωτικών 

προγραμμάτων για τους καθηγητές φροντιστηρίων, καθώς και στην καταγραφή των αδυναμιών 

και ελλείψεων που υπάρχουν σχετικά με τέτοιες δομές στο χώρο της εν λόγω ιδιωτικής 

εκπαίδευσης. Σε σχέση με τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς ως υποκείμενα, προσπαθεί να 

ανιχνεύσει το βαθμό εμπλοκής τους ή όχι σε αυτά αλλά και τη στάση τους απέναντι στην 

επιμόρφωση, δηλαδή αν διακατέχονται από θετική ή αρνητική στάση ως προς δυνητική 

συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα. 

Κατά δεύτερο λόγο, επιμέρους στόχο αποτελεί η διερεύνηση των προσδοκιών των 

εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα στο μέλλον. 

Κυριότερα, όμως, στοχεύει στην καταγραφή των αναγκών των εκπαιδευτικών 

εργαζόμενων σε φροντιστήρια σε επίπεδο γνωστικό, παιδαγωγικό, διαχείρισης προβλημάτων και 

επικοινωνίας, αμιγώς εργασιακό-επαγγελματικό και ατομικό-ψυχολογικό. Μέσα από τις ίδιες τις 

μαρτυρίες και απόψεις των εκπαιδευτικών αυτών, η μελέτη αυτή φιλοδοξεί να σκιαγραφήσει το 

περιεχόμενο  ενός επιμορφωτικού προγράμματος που απευθύνεται σε καθηγητές φροντιστηρίων, 

μέσα από συγκεκριμένες θεματικές περιοχές που προτείνονται. 

Στο πλαίσιο μια τέτοιας πρώτης χαρτογράφησης, κατ’ επέκταση στόχο αποτελεί η 

αναζήτηση των προτιμητέων για τους εκπαιδευτικούς συνθηκών οργάνωσης ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος (φορέας διεξαγωγής, συχνότητα, διάρκεια, επιμορφωτές). 

 Επιπλέον, σημαντικό στόχο αποτελεί και η ανίχνευση των απόψεων των διευθυντών 

εκπαίδευσης των φροντιστηρίων ως προς την επιμόρφωση του προσωπικού τους. 

Ειδικότερα, αρχικά επιχειρείται να διαπιστωθεί ποιοι παράγοντες κρίνουν οι διευθυντές 

ότι επηρεάζουν τις επιμορφωτικές ανάγκες των καθηγητών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. 

Κατά δεύτερο λόγο, αντίστοιχα προς τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών για το ίδιο θέμα, στόχο 

αποτελεί η καταγραφή των απόψεων των διευθυντών ως προς το περιεχόμενο-θεματικές 

περιοχές που κρίνουν ότι έχουν ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν αλλά και ως προς τις 

κατάλληλες, κατά τη γνώμη τους, συνθήκες οργάνωσης και αξιολόγησης ενός επιμορφωτικού 

προγράμματος. Τελευταίο στόχο αποτελεί η ανίχνευση των επιθυμητών για αυτούς 
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αποτελεσμάτων από ένα τέτοιο πρόγραμμα, δηλαδή τι επιθυμούν να αλλάξει ο εργαζόμενος στη 

φροντιστηριακή επιχείρηση καθηγητής, επιστρέφοντας στην τάξη του. 
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Κεφάλαιο 9: Ερευνητική μέθοδος 
 

Η έρευνα που διεξήχθη είναι ποιοτική. Το δείγμα (ομάδα στόχος) περιλαμβάνει 15 

εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων, που εργάζονται νομότυπα σε φροντιστήρια μέσης 

εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης. Καταβλήθηκε προσπάθεια να περιλαμβάνονται στο 

δείγμα σχεδόν όλες οι καθηγητικές ειδικότητες (φιλόλογοι, μαθηματικοί, φυσικοί, 

οικονομολόγοι, πληροφορικοί, βιολόγοι) και όχι μόνο αυτές που πλεονάζουν, λ.χ. φιλόλογοι ή 

μαθηματικοί. Για να διαμορφωθεί πληρέστερη εικόνα για το προς διερεύνηση ζήτημα, 

θεωρήθηκε απαραίτητο να συμπεριληφθεί στην έρευνα και μια μικρή ομάδα-στόχος από 4 

διευθυντές σπουδών σε φροντιστήρια.  

Το ερευνητικό εργαλείο που επελέγη είναι η ημιδομημένη συνέντευξη. Επιλέχθηκε 

αυτό το μέσο συλλογής δεδομένων, ώστε να καταγραφούν σε βάθος οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών και διευθυντών εκπαίδευσης. Καθώς υπάρχει ένα δομημένο πλαίσιο αλλά 

ταυτόχρονα δυνατότητα ανοιχτής συζήτησης, η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο συνεντευκτή και 

το συνεντευξιαζόμενο επιτρέπει τη συλλογή «πληροφοριών σε βάθος» (Kvale, 1996) αλλά και 

τη δυνατότητα από την πλευρά του ερευνητή «να εξετάσει τις απαντήσεις, να ερευνήσει τα 

συναισθήματα, τα κίνητρα, τις εμπειρίες και τις στάσεις των ερωτηθέντων» (Verma & Mallick, 

2004). Ακολουθεί ποιοτική ανάλυση των συνεντεύξεων μέσω αναγωγής των ποιοτικών 

δεδομένων, δηλαδή με κωδικοποίηση και κατηγοριοποίησή τους (βλ. κεφάλαιο 10-11), και στη 

συνέχεια με έκθεσή τους σε συγκεντρωτικούς (βλ. κεφάλαιο 10-11) και ατομικούς πίνακες (βλ. 

παραρτήματα 4-5).  

Η διαμόρφωση και διατύπωση των ερωτήσεων βασίστηκε στις ερωτήσεις της έρευνας 

«Μελέτη: Ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» της ένωσης 

Κέδρος Α.Ε. – Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών για λογαριασμό του Ο.ΕΠ.ΕΚ. (Αθήνα, 

2008), κατόπιν έγγραφης άδειας της κύριας ερευνήτριας κυρίας Ανδρομάχης Χατζηγιάννη (βλ. 

Παράρτημα 1) και στις ερωτήσεις των ερευνητικών εργαλείων (ερωτηματολόγιο και 

συνέντευξη) που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών: 

Ανάγκες των εκπαιδευτικών των ΣΔΕ και προτεινόμενες πολιτικές επιμόρφωσης» του εκδοτικού 

οίκου Αδελφών Κυριακίδη (Θεσσαλονίκη, 2010) των Αδ. Παπασταμάτη, Ε. Γρίβα, Ευ. 

Βαλκάνου, Π. Γιαβρίμη, κατόπιν προφορικής άδειας του συγγραφέα και επιβλέποντα καθηγητή 

της παρούσας εργασίας, κυρίου Ευθύμιου Βαλκάνου.  
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Εντελώς πρωτότυπη ερώτηση της παρούσας εργασίας αποτελεί μόνον ερώτηση που 

αφορά τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών συγκεκριμένα στα φροντιστήρια, 

δεδομένου του ότι δεν υπάρχει ανάλογη μελέτη, ώστε να αντληθεί σχετική ερώτηση και 

κρίνοντας ότι ήταν μια απαραίτητη ερώτηση στο πλαίσιο της συνέντευξής μας, ώστε να δοθεί 

κατά το δυνατό μια πλήρης εικόνα των επιμορφωτικών αναγκών, ως προς τις θεματικές του 

περιεχομένου, για τους καθηγητές των φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης εξειδικευμένα.  

Ως προς τη διαδικασία, ο εντοπισμός του δείγματος έγινε με τυχαία δειγματοληψία σε 

φροντιστήρια της Θεσσαλονίκης, κατόπιν άδειας από τον εκάστοτε φροντιστηριακό φορέα και 

ενημερώνοντας εκ των προτέρων και τον ίδιο το φορέα και τους ερωτώμενους εκπαιδευτικούς 

και διευθυντές σπουδών ότι πρόκειται για ανώνυμη συνέντευξη.  Η έρευνα αφορά φροντιστήρια 

του νομού Θεσσαλονίκης αποκλειστικά, ώστε να είναι πιο εύκολα επιτρεπτή η εξαγωγή 

γενικευτικών συμπερασμάτων.  Η προσωπική συνέντευξη έγινε από την ίδια την ερευνήτρια, με 

ηχογράφηση μέσω κινητού τηλεφώνου, και κατόπιν έγινε απομαγνητοφώνηση και αποδελτίωση 

του υλικού. Ο χώρος διεξαγωγής των συνεντεύξεων ήταν οι αίθουσες των φροντιστηρίων και τα 

γραφεία των καθηγητών και διευθυντών, όπου οι εξωτερικές συνθήκες, όπως η απουσία 

ηχορρύπανσης, ο καλός φωτισμός και το γεγονός ότι πρόκειται για χώρο ο οποίος ήταν οικείος 

για τους ερωτώμενους, βοήθησε στην όλη διαδικασία.  
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Κεφάλαιο 10: Αποτελέσματα των συνεντεύξεων των 

εκπαιδευτικών 

 

 Μέσα από την ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των δεκαπέντε εκπαιδευτικών, που 

δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, διαμορφώνονται αρκετές κατηγορίες. Για την 

εξυπηρέτηση της ευχερέστερης κατανόησης και ερμηνείας των απαντήσεων, οι κατηγορίες 

αυτές ομαδοποιούνται στους παρακάτω θεματικούς τίτλους: 

Ι. Ιστορικό επιμόρφωσης  

II. Ρόλος και σημασία της επιμόρφωσης 

ΙII. Προτάσεις για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης 

IV. Προτάσεις για την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων 

 Για τους θεματικούς αυτούς τίτλους, οι (12) κατηγορίες που διαμορφώνονται και οι 

οποίες, όπως θα δούμε παρακάτω ταξινομούνται σε 100 κωδικούς, είναι οι εξής: 

1. Γενικά στοιχεία 

2. Εμπειρία από παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος 

3. Φορείς υλοποίησης 

4. Προβλήματα που επισημάνθηκαν 

5. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας επιμόρφωσης 

6. Προσδοκίες από την επιμόρφωση 

7. Γνωστικά αντικείμενα/τομείς (γενικά) 

8. Αντικείμενα επιμόρφωσης ως προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τεχνικών διδασκαλίας 

(ειδικότερα) 

9. Αντικείμενα επιμόρφωσης φροντιστηρίων 

10. Φορείς διεξαγωγής επιμόρφωσης 

11. Συχνότητα και διάρκεια διεξαγωγής 

12. Επιμορφωτές 

 

10.1. Ιστορικό επιμόρφωσης 

 

 Υπό το θεματικό τίτλο «Ιστορικό επιμόρφωσης» έγινε προσπάθεια να ανιχνευθεί κατά 

πόσον επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 

πολύ χαμηλό ποσοστό επιμορφούμενων καθηγητών είναι ξεκάθαρο. Μόλις πέντε από τους 
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δεκαπέντε εκπαιδευτικούς είχαν κάποια εμπειρία επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση αυτή ποικίλλει 

σε θεματολογία και δεν γίνεται σε σταθερή βάση.  

Το πιο ευρέως διαδεδομένο πρόγραμμα επιμόρφωσης για τους ερωτηθέντες, ακόμα και 

αυτούς που δεν είχαν σχετική εμπειρία, είναι αυτό του ΛΑΕΚ (βλ. πίνακα που ακολουθεί). 

Ακολουθούν διοργανώσεις του ΟΕΦΕ, κάθε φροντιστηρίου ξεχωριστά για τους εργαζομένους 

του, αλλά και Πανεπιστημίων, αυτόνομα ή σε σύμπραξη με τη Β΄θμια Εκπαίδευση. Άλλες 

περιπτώσεις φορέων είναι αυτές του ΚΔΑΥ και της Μαθηματικής Εταιρείας. 

 Από τη μειονότητα των ερωτηθέντων που έχουν παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα στο παρελθόν, καταγράφηκαν μια σειρά από ανεπάρκειες, προβλήματα και 

παράπονα όσον αφορά τη διεξαγωγή τους. Αυτά αφορούν τη σκοποθεσία αλλά κυρίως το 

περιεχόμενο και τη διδακτική μεθοδολογία των προγραμμάτων και συνοψίζονται στα εξής: α) ο 

διεκπεραιωτικός και κερδοσκοπικός χαρακτήρας διοργάνωσης. Υπάρχει σε κάποιους 

ερωτηθέντες η εντύπωση ότι ο λόγος διεξαγωγής τους ήταν αποκλειστικά να καρπωθούν οι 

φορείς σχετικές επιδοτήσεις, χωρίς τόσο μεγάλη μέριμνα για την ποιότητά τους. Μομφή 

διατυπώνεται και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι, στην περίπτωση των 

αμειβόμενων προγραμμάτων, δεν ενδιαφέρονταν πραγματικά να μάθουν. «Αυτό που μου έμεινε 

ήταν η συμπεριφορά πολλών συναδέλφων, οι οποίοι έδειχναν απάθεια, αδιαφορία … άλλοι 

ξεκάθαρα επισήμαναν ότι ήρθαν μόνο για τα χρήματα … ευτέλισαν αρκετά το επίπεδο» λέει 

χαρακτηριστικά μία εκπαιδευτικός. β) η στείρα θεωρητική προσέγγιση, χωρίς πρακτική 

εφαρμογή. Όπως αναφέρει μία εκπαιδευτικός «κάναμε τη θεωρία της μάθησης αλλά δεν πήρα 

τίποτα ουσιαστικό που να μπορώ να το εφαρμόσω στη δουλειά μου». Οι περισσότεροι καθηγητές 

επισήμαναν ότι δεν υπήρχαν αρκετά παραδείγματα και υποδειγματικές διδασκαλίες. γ) ένσταση 

διατυπώθηκε και ως προς τη σύνθεση των τμημάτων των επιμορφούμενων, τα οποία ήταν 

ανομοιογενή (για παράδειγμα μοιράζονταν το ίδιο πρόγραμμα εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ικανοποιηθούν διαφορετικές 

επιμορφωτικές ανάγκες. δ) τέλος, υπογραμμίστηκε η απουσία εστίασης στις ανάγκες των 

φροντιστηρίων συγκεκριμένα, «δεν υπήρχε κάτι πιο στοχευμένο για τα φροντιστήρια», αλλά και 

το ότι «δεν υπήρχαν σε όλα τα σεμινάρια τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. Κάποιοι έμπειροι αλλά 

της παλιάς σχολής έκαναν περισσότερο μάθημα-διάλεξη». Από κανέναν ερωτώμενο δεν 

διατυπώθηκε κάποια ένσταση ως προς την οργάνωση των προγραμμάτων, την οποία όλοι 

έκριναν ως άρτια. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι καθηγητές αρχικά φάνηκαν αμήχανοι ως προς 

τη δυνητική συμμετοχή τους σε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα στο παρελθόν, καθώς δεν 

ήταν αρκετά εξοικειωμένοι με την ιδέα της διά βίου μάθησης, τουλάχιστον στον επαγγελματικό 

χώρο των φροντιστηρίων, δηλώνοντας άγνοια για την επιμόρφωση στο χώρο τους εν γένει. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ  

Φύλο:  

Ειδικότητα:  

Επιπλέον σπουδές:  

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση:  

 

I. Ιστορικό επιμόρφωσης: 

 

 

2. Εμπειρία από παρακολούθηση 

επιμορφωτικού προγράμματος 

Ναι/Όχι 

3. Φορείς υλοποίησης ΛΑΕΚ=Σύνδεσμος Φροντιστών Βορείου 

Ελλάδος-Κ.Ε.Κ.-ΟΑΕΔ(πρόγραμμα ΛΑΕΚ) 

ΚΔΑΥ=Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης (ΥΠΕΠΘ) 

ΦΡΟΝΤ=Φροντιστήριο 

ΑΕΙ=Α.Ε.Ι. 

ΑΕΙΒΘΜΙΑ=Α.Ε.Ι.-Β’βάθμια εκπαίδευση 

ΟΕΦΕ=ΟΕΦΕ 

ΜΑΘΕΤ=Μαθηματική Εταιρεία 

 

4. Προβλήματα που 

επισημάνθηκαν 

ΔΙΕΚΧΑΡ=Διεκπεραιωτικός χαρακτήρας 

ΚΕΡΔΧΑΡ=Κερδοσκοπικός χαρακτήρας 

ΘΕΟΧΕΦ=Θεωρία χωρίς σύνδεση με πρακτική 

εφαρμογή 
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ΑΝΟΜΤΜ=Ανομοιογενή τμήματα 

επιμορφούμενων 

ΕΠΙΑΝΑΓΚ=Διαφορετικές επιμορφωτικές 

ανάγκες μεταξύ των επιμορφούμενων 

ΑΠΕΞΦΡ=Απουσία εξειδίκευσης για τα 

φροντιστήρια 

ΑΠΤΕΚΕΝ=Απουσία τεχνικών εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

 

10.2. Ρόλος και σημασία της επιμόρφωσης 

 

 Στις κατηγορίες του συγκεκριμένου θεματικού τίτλου, παρουσιάζεται η στάση των 

καθηγητών ως προς την επιμόρφωση, αν είναι αρνητική ή θετική, και στην τελευταία περίπτωση 

εκτίθενται οι λόγοι που θεωρούν την επιμόρφωση αναγκαία στις μέρες μας, καθώς και ποιες 

προσδοκίες έχουν από την παρακολούθηση κάποιου επιμορφωτικού προγράμματος.  

 Οι δεκατρείς από τους δεκαπέντε εκπαιδευτικούς συμφωνούν ότι η επιμόρφωση στο 

πεδίο των φροντιστηρίων κρίνεται απαραίτητη. Μόνο μία εκπαιδευτικός ξεκαθάρισε ότι δεν την 

θεωρεί αναγκαία, ενώ ένας εκπαιδευτικός διευκρίνισε ότι «χρειάζεται μόνο όταν αλλάζει το 

εκπαιδευτικό σύστημα» και μία εκπαιδευτικός ότι «κρίνεται επιβεβλημένη μόνο για 

νεοεισερχόμενους, για να μην πέσουν κατευθείαν στα βαθειά»,  όχι όμως για το σύνολο των 

εκπαιδευτικών, καθώς « … η διδακτική ικανότητα είναι κάτι που μπορεί να αποκτήσει κάποιος 

μόνο μέσα από την πολύχρονη εμπειρία του». 

 Κατά κανόνα οι ερωτηθέντες προκρίνουν ως βασικότερους λόγους για τη διεξαγωγή 

επιμορφωτικών προγραμμάτων την ανάγκη επικαιροποίησης των γνώσεών τους, τονίζοντας ότι 

η ανάγκη αυτή επιτείνεται από την εξέλιξη τόσο της παιδαγωγικής επιστήμης όσο και της 

τεχνολογίας αλλά και από τις συνεχείς αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δύο εκπαιδευτικοί 

συμπληρώνουν ότι τα παραπάνω εγγράφονται μέσα σε ένα πλαίσιο ευρύτερων αλλαγών των 

κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, που καθιστούν την επιμόρφωση αναγκαία, καθώς οι συνθήκες 

αυτές επηρεάζουν ποικιλοτρόπως τη φύση της δουλειάς τους, κυρίως όμως επηρεάζουν τα 

χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού. Δύο εκπαιδευτικοί έφεραν ως παράδειγμα τα 

οικονομικά προβλήματα των οικογενειών των μαθητών και την ανεργία των γονέων.  
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 Κάποιοι καθηγητές βλέπουν την επιμόρφωση από τη σκοπιά της ατομικής εξέλιξης και 

της ανταγωνιστικότητας του κάθε επαγγελματία, επιζητώντας την ως κίνητρο αυτοβελτίωσης, 

διότι « … κάθε επαγγελματίας οφείλει να εξελίσσεται, άρα γιατί όχι ο εκπαιδευτικός;», αλλά και 

ως ανάχωμα στο φαινόμενο της ανεργίας, καθώς «είναι πολύ ανταγωνιστικό το περιβάλλον πια, 

οπότε με την αυξημένη ανεργία πρέπει να αποκτούμε όλο και περισσότερα εφόδια». 

Τέλος, κάποιοι ερωτηθέντες σημείωσαν ότι η επιμόρφωση είναι αναγκαία για τους 

νεοεισερχόμενους στο χώρο, δεδομένου του ότι δεν υπάρχει κάποια μορφή κατάρτισης ή 

καθοδήγησης, πριν αναλάβουν τα πρώτα τους καθήκοντα. 

Οι προσδοκίες τους από τη συμμετοχή τους σε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα στο 

μέλλον έχουν να κάνουν σχεδόν καθολικά με την ενίσχυση μιας σειράς χαρακτηριστικών και 

δεξιοτήτων.  

Αυτές είναι: αρχικά η ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων όσον αφορά τη σχέση τους 

με τους μαθητές και η ενίσχυση της διδακτικής τους ικανότητας, κυρίως όσον αφορά την 

κατάκτηση υψηλού βαθμού μεταδοτικότητας, δηλαδή «συγκεκριμένους τρόπους, ώστε να 

μεταφέρεται καλύτερα το αντικείμενο σπουδών στα παιδιά». Άλλοι προσδοκούν να αποκτήσουν 

μία ποικιλία ρεπερτορίου « … θα ήθελα να μου δώσει εναλλακτικές διδασκαλίας, οι οποίες θα 

ήταν εφικτές σε πρακτικό επίπεδο». Επίσης, η ενίσχυση του αμιγώς παιδαγωγικού τους ρόλου, 

αναλογιζόμενοι το ρόλο αυτό ως «ιερό». Επιπλέον στοιχεία που προσδοκούν να κατακτήσουν 

είναι ένας πιο υψηλός βαθμός αυτογνωσίας, όσον αφορά περισσότερο τις διδακτικές επιλογές, 

στις οποίες ασυνείδητα προβαίνουν. « … με την επιμόρφωση, κάτι το οποίο έκανες ασυνείδητα 

γίνεται συνειδητό και από εκεί και πέρα μπορείς να αποκτήσεις μεθοδολογία, επιστημονικότητα, 

εφαρμογή, έλεγχο … αλλιώς λειτουργείς μηχανικά». Σημαντική κρίνεται και η ενίσχυση της 

αυτοπεποίθησης, τόσο όσο προς τη διδακτική τους επάρκεια όσο και ως προς την εξωτερική 

παρουσία και συμπεριφορά τους στην τάξη. Αρκετοί μίλησαν πιο γενικά για την ενίσχυση του 

επαγγελματικού τους προφίλ.  

Μία εκπαιδευτικός δίνει έμφαση στο γεγονός ότι η επιμόρφωση μπορεί να λειτουργήσει 

ως αντίβαρο στις πιεστικές συνθήκες εργασίας, αναπτερώνοντας το ηθικό και την αντοχή των 

καθηγητών, αλλά και καθιστώντας τη διδασκαλία πιο ελκυστική για τον ίδιο τον καθηγητή, ο 

οποίος συχνά βαλτώνει στη μονοτονία της επανάληψης. «Προσδοκώ να διευρυνθεί ο τρόπος που 

βλέπω τη δουλειά μου, να γίνει πιο ελκυστικός. Επειδή είναι μια δουλειά αρκετά μονότονη, ιδίως 

αν ασχολείσαι με προετοιμασία πανελλαδικών, είναι σημαντικό για τον καθένα ατομικά να αρχίζει 
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και βλέπει πτυχές που μπορεί να μην είχε δει, να αποκτά ενδιαφέροντα…». Σε αυτό συμβάλλει το 

ότι ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα προσφέρει και ερεθίσματα περαιτέρω αυτομόρφωσης, 

σύμφωνα με την εκπαιδευτικό. 

Άλλη προσδοκία από πολλούς ερωτηθέντες αφορά αυτό καθαυτό το γνωστικό επίπεδο, 

αναμένοντας η συμμετοχή τους σε ένα σχετικό πρόγραμμα να εμπλουτίσει τις γνώσεις τους. Μία 

εκπαιδευτικός εκφράζει το παράπονο ότι « … τα πράγματα (στην οικεία επιστήμη και στην 

εκπαίδευση) αλλάζουν και ό,τι μαθαίνουμε το μαθαίνουμε με δική μας πρωτοβουλία … θα ήταν 

καλό να υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση ή επιμόρφωση». Στο σημείο αυτό πολλοί επιζητούν 

οι ήδη αφομοιωμένες θεωρητικές γνώσεις που κατέχουν τόσο ως προς το αντικείμενό τους όσο 

και ως προς την παιδαγωγική θεωρία να συνδεθούν με πρακτική εφαρμογή στη διδακτική. Για 

άλλους πάλι είναι μια ικανή συνθήκη γόνιμης αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής απόψεων και 

ιδεών με επιμορφούμενους και επιμορφωτές, καθώς « … η εμπειρία πολλές φορές σε κάνει 

απόλυτο με κάποια πράγματα, τα οποία -και σωστά να είναι- μπορεί να έχουν και άλλη οπτική, 

οπότε μέσα από την αλληλεπίδραση μπορείς να εξελιχθείς». 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

II. Ρόλος και σημασία της 

επιμόρφωσης: 

 

5. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας 

επιμόρφωσης 

ΟΧΑΝ=Όχι αναγκαία 

ΕΠΙΚΓΝΩ=Επικαιροποίηση γνώσεων 

ΕΞΕΛΠΑΙΔ=Εξέλιξη παιδαγωγικής επιστήμης 

ΕΞΕΛΤΕΧ=Εξέλιξη τεχνολογίας 

ΑΛΕΚΠΣΥ=Αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα 

ΚΙΝΒΕΛΤ=Κίνητρο βελτίωσης 

ΑΝΤΑΓ=Υψηλός ανταγωνισμός στον κλάδο 

ΑΝΕΡΓ=Φαινόμενο ανεργίας 

ΕΠΑΝΕΟ=Επιμορφωτικές ανάγκες 

νεοεισερχομένων 

ΑΛΚΠΣΥ=Αλλαγή κοινωνικοπολιτικών 

συνθηκών 
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6. Προσδοκίες από την 

επιμόρφωση 

ΕΝΔΙΔΙΚ=Ενίσχυση διδακτικής ικανότητας 

ΕΝΕΠΔΕ=Ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

ΕΝΑΥΤΟΠ=Ενίσχυση αυτοπεποίθησης 

ΕΝΠΑΙΔΡΟ=Ενίσχυση παιδαγωγικού ρόλου 

ΕΝΑΥΤΟΓΝ=Ενίσχυση αυτογνωσίας 

ΣΥΝΘΕΩΠΡ=Σύνδεση της παιδαγωγικής 

θεωρίας με πρακτική εφαρμογή 

ΕΜΠΓΝΩ=Εμπλουτισμός γνώσεων 

ΕΝΑΝΤΟΧ=Ενίσχυση της αντοχής στις 

πιεστικές συνθήκες εργασίας 

ΕΡΕΘΑΥΤΟ=Ερεθίσματα για αυτομόρφωση 

ΕΛΚΔΕΚΠ=Ελκυστική διδασκαλία για τον 

εκπαιδευτικό 

ΕΝΕΠΠΡ=Ενίσχυση επαγγελματικού προφίλ 

ΑΛΕΚΕΠ=Αλληλεπίδραση με επιμορφούμενους 

και επιμορφωτές 

 

 

10.3. Προτάσεις για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης 

 

 Η διερεύνηση των προτάσεων και ιδεών των ερωτηθέντων για το περιεχόμενο των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων βρήκε μεγάλη ανταπόκριση, δημιουργώντας ευρεία γκάμα 

θεματικών περιοχών και συγκεντρώνοντας τους περισσότερους κωδικούς. 

 Ξεκινώντας από πιο γενικά γνωστικά αντικείμενα/τομείς, ομαδοποιούμε ως εξής: α) 

μαθητοκεντρικά, που αφορούν περισσότερο το ψυχολογικό επίπεδο και τις ιδιαιτερότητες του 

μαθητικού πληθυσμού. Εδώ οι θεματικές που προτάθηκαν είναι οι μαθησιακές δυσκολίες και 

συναφείς ιδιαιτερότητες όπως η δυσλεξία, και η διαχείριση τάξης ως ετερόκλητης οντότητας, 

«τεχνικές διαχείρισης του μαθητικού πληθυσμού». Για τις μαθησιακές δυσκολίες αυτό που 

ενδιαφέρει κυρίως τους εκπαιδευτικούς είναι να μπορούν να τις εντοπίζουν: «θα ήθελα να μπορώ 

να εντοπίζω σημάδια σε γραπτά κείμενα, που ενδεχομένως είναι σημάδια κάποιας δυσκολίας στη 

μάθηση και κατ’ επέκταση στη μελέτη του παιδιού». Επίσης, ο επαγγελματικός προσανατολισμός 
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των μαθητών, «γιατί δεν ξέρουν πού τείνουν τα παιδιά, τι τους αρέσει. Πρέπει να μπορούν (οι 

καθηγητές των φροντιστηρίων) να κατηγοριοποιούν το παιδιά, ώστε να μπορέσει το καθένα να 

εξελιχθεί όπου είναι καλό». Επιβάλλεται να διευκρινιστεί ότι το ρόλο του επαγγελματικού 

προσανατολισμού στα φροντιστήρια συχνά αναλαμβάνουν καθηγητές, παρόλο που δεν έχουν 

σχετική κατάρτιση, ελλείψει οργανωμένης καθοδήγησης των μαθητών από το σχολείο. Επίσης, 

υπάρχει σχεδόν ομοφωνία για ανάγκη θεωρητικής κατάρτισης όσον αφορά την ψυχολογία 

εφήβων. Όπως σημειώνει μία εκπαιδευτικός «πολλά παιδιά έρχονται στο μάθημα με πολλές 

ανασφάλειες, με θυμό, με κούραση, με νεύρα … καταλαβαίνουμε ότι κάτι αιωρείται αλλά δεν 

μπορούμε να το μεταφράσουμε στο ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα και δεν έχουμε τη γνώση να 

τα βοηθήσουμε». Μία εκπαιδευτικός έκανε λόγο και για θεματική που αφορά τη «γλώσσα του 

σώματος», εφόσον « … ακόμα και η στάση του σώματος και οι εκφράσεις του καθηγητή την ώρα 

του μαθήματος παίζουν ρόλο». 

 β) Πολλοί εκπαιδευτικοί επικεντρώθηκαν στον παιδαγωγικό ρόλο του εκπαιδευτικού, 

στην καλλιέργεια της ευσυνειδησίας του, καθώς θεωρούν ότι υπάρχει κίνδυνος ο εκπαιδευτικός 

να μπει στη λογική του «εμπορίου» λόγω του ιδιωτικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Πρέπει να 

υπάρχει εστίαση στο «πώς μπορείς να λειτουργήσεις παιδαγωγικά και να μην το αντιλαμβάνεται 

το παιδί ως ένα εμπόρευμα που αγοράζει». Η παραπάνω θεματική για κάποιους από τους 

ερωτηθέντες έχει ιδιαίτερο νόημα για τους νεοεισερχόμενους, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς στην 

αρχή δυσκολεύονται, καθώς δεν υπάρχει τυπικά ρόλος μέντορα στα φροντιστήρια. Η 

καθοδήγηση των νεοεισερχομένων, βέβαια, πρέπει να καλύπτει πολύ περισσότερα επίπεδα, και 

αμιγώς διδακτικά. 

 γ) Πολύ υψηλό ποσοστό προτιμήσεων ως γνωστικά αντικείμενα συγκέντρωσαν οι 

τεχνικές διδασκαλίας και οι νέες τεχνολογίες. Κάποιοι καθηγητές δε πρότειναν και  θεματική 

που αφορά το επιστημονικό τους αντικείμενο, την ειδικότητά τους (απόφοιτοι τόσο θεωρητικών 

όσο και θετικών σχολών), διότι « … το γνωστικό αντικείμενο, όσο και να το κατέχεις, πάντα έχει 

περιθώρια εμπλουτισμού». 

 δ) Οι υπόλοιποι κωδικοί που περιλαμβάνονται στην τελευταία ομάδα είναι οι «Πωλήσεις 

και το Μάρκετινγκ», αντικείμενο επιμόρφωσης που προτείνεται και για τα φροντιστήρια 

ειδικότερα (βλ. κατηγορία 9 στον πίνακα που ακολουθεί) και για το οποίο θα γίνει 

αναλυτικότερη μνεία παρακάτω, και προβληματική που μπορεί να τιτλοφορηθεί ως θεματική: 

«Κρίση και Εκπαίδευση». Κάποιοι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι η υφιστάμενη οικονομική και 
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αξιακή κρίση γεννά « … νέα κοινωνικά δεδομένα, τα οποία δεν μπορεί να αφήσουν ανεπηρέαστη 

την εκπαίδευση και τη φύση του εκπαιδευτικού έργου». Επομένως, καλό θα ήταν να υπάρξει μια 

θεματική ενότητα σε κάποιο πρόγραμμα, όπου θα υπάρχει γόνιμος προβληματισμός, 

διαλεκτικότητα και προτάσεις διαχείρισης της νέας κατάστασης και στην εκπαίδευση πια, 

ιδιωτική και δημόσια. 

 Για να εμβαθύνουμε ακόμη περισσότερο στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης, ζητήθηκε 

από τους ερωτηθέντες να σκεφτούν αντικείμενα επιμόρφωσης, τα οποία αφορούν α) 

συγκεκριμένες δεξιότητες που επιθυμούν να αναπτύξουν/βελτιώσουν, σχετιζόμενες πάντα με το 

διδακτικό τους έργο, και β) τεχνικές διδασκαλίας, στις οποίες θα ήθελαν να 

μυηθούν/εξειδικευτούν. 

 α) Αρχικά, πολλοί καθηγητές επιθυμούν να μάθουν πώς θα κάνουν με τον 

εποικοδομητικότερο και λειτουργικότερο δυνατό τρόπο το «σχεδιασμό του μαθήματος τους, την 

οργάνωση και παρουσίασή του». Αναφέρθηκαν στο «θεατρικό κομμάτι», « .. ακόμα και ατάκες 

που λέει ο καθηγητής», σε «τρόπους επίλυσης προβλημάτων», στο πώς πρέπει « … να 

διαχειρίζεται ο καθηγητής την απορία». Ακόμα, υπογραμμίστηκε ότι « … κάθε χρόνο κάνω 

διαφορετικά το μάθημα … είναι σημαντικό το πώς προσαρμόζεται το σχέδιο μαθήματος στο ύφος 

του τμήματος». Επίσης, καθώς καλούνται να πάρουν και το ρόλο του συγγραφέα 

φροντιστηριακών υποστηρικτικών βοηθημάτων, θεωρούν σημαντικό να μάθουν πιο 

συστηματικά να σχεδιάζουν το διδακτικό αυτό υλικό: « … πόσες εικόνες είναι καλό να βάλω, 

ποια χρώματα να επιλέξω, πώς θα γίνει να είναι πλήρες χωρίς να είναι φλύαρο, πώς η 

κεφαλαιοποίηση θα βοηθά τα παιδιά να ψάχνουν γρήγορα και απλά αυτό που θέλουν … ». Στη 

«δεξιότητα της προσαρμοστικότητας» μεταξύ άλλων εντάσσεται και το να είναι ευέλικτοι να 

χρησιμοποιούν υποστηρικτικό υλικό άλλων συναδέλφων ή το προτεινόμενο του εκάστοτε 

φροντιστηριακού οργανισμού αλλά και γενικότερα «να προσαρμόζονται στις παροχές και τα 

μέσα του κάθε φροντιστηρίου … άλλο φροντιστήριο έχει πίνακα με μαρκαδόρο, άλλο διαδραστικό 

… αυτά επηρεάζουν τον τρόπο που θα γίνει το μάθημα … ». 

 Σοβαρό θέμα για πολλούς εκπαιδευτικούς αποτελεί και η σύνθεση των τμημάτων, στα 

οποία καλούνται να διδάξουν, όπως και προβλήματα που μοιραία γεννώνται κατά την επίτευξη 

του διδακτικού έργου.  

Πιο αναλυτικά, μείζονος σημασίας γι’ αυτούς είναι να μάθουν στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς να χαρτογραφούν το κάθε τμήμα και τις ιδιαιτερότητές του, να μάθουν τεχνικές για το 
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«σπάσιμο του πάγου», καθώς ο καθηγητής « … πρέπει να έχει τον τρόπο την ώρα που στέκεται 

μπροστά τους να τα κάνει να νιώσουν άνετα, φιλικά, κρατώντας παράλληλα την απόσταση που 

επιβάλλεται … » και να είναι σε θέση να αποσαφηνίζουν με καθαρό τρόπο για τους μαθητές τη 

σκοποθεσία του μαθήματός τους. « … μία κλασική ερώτηση των παιδιών είναι “γιατί το κάνουμε 

αυτό;”, οπότε είναι ένα θέμα το πώς θα βάλεις στην καθημερινή ζωή των παιδιών αυτό που τους 

διδάσκεις, ώστε να καταλάβουν για ποιο λόγο το χρειάζονται». Στη συνέχεια, μεγάλη βαρύτητα 

δόθηκε στο να μπορούν -καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς- να διαχειρίζονται τάξεις με 

μαθητές διαφορετικών ταχυτήτων, χωρίς να αδικείται κάποιο παιδί, διερευνώντας παράλληλα τις 

μαθησιακές ανάγκες του καθενός ξεχωριστά. Μία εκπαιδευτικός καταθέτει: « … στο 

φροντιστήριο μπορεί να σου δώσουν ένα τμήμα πέντε ατόμων … με δυνατούς και αδύνατους 

μαθητές αλλά εσύ πρέπει να το δουλέψεις αυτό το τμήμα … θα ήθελα να επιμορφωθώ, να μάθω 

πώς μπορώ να κάνω δυο παιδιά να συμβαδίσουν, όταν ο ένας είναι του 11 και ο άλλος του 18». 

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι ένα σοβαρό πρόβλημα για τους εκπαιδευτικούς 

φροντιστηρίων είναι ότι « η σύνθεση της τάξης δεν αποφασίζεται από τον καθηγητή αλλά από το 

διευθυντή του φροντιστηρίου, ενδεχομένως με λάθος κριτήρια …». Αναφορά από μεγάλη μερίδα 

εκπαιδευτικών έγινε και για τη διαχείριση ιδιαίτερων περιπτώσεων μαθητών, « … δύσκολων 

περιπτώσεων, όπως παιδιών που αντιμετωπίζουν οικογενειακά προβλήματα, που τα επηρεάζουν 

στο μάθημα και στη συμπεριφορά τους»  καθώς και την επίλυση συγκρούσεων. Λίγοι 

ερωτηθέντες έθιξαν την δεξιότητα ορθής και σφαιρικής αξιολόγησης του μαθητή. 

  Εξέχουσα θέση στις απαντήσεις σχεδόν του συνόλου των ερωτηθέντων καταλαμβάνει η 

διαχείριση του άγχους, πρωτίστως των ίδιων των μαθητών και δευτερευόντως του δικού τους. « 

… το θέμα του άγχους … δεν μπορώ να χειριστώ τέτοια παιδιά (που καταβάλλονται από άγχος), 

γιατί δεν έχω την κατάλληλη εκπαίδευση … τι λες σ’ αυτά τα παιδιά πριν δώσουν εξετάσεις;».  

Τέλος, μία εκπαιδευτικός έκανε λόγο για επιμορφωτικό αντικείμενο που να βοηθά τους 

καθηγητές στην «κατάλληλη» και άνετη προφορική παραγωγή λόγου, δύο εκπαιδευτικοί 

εστίασαν στην καλλιέργεια της δεξιότητας της ενσυναίσθησης, που θα βοηθούσε τους 

καθηγητές να καταλαβαίνουν περισσότερο τους μαθητές, ενώ ο έβδομος ερωτηθείς υπό ένα πιο 

ιδεαλιστικό πρίσμα τόνισε ότι οι εκπαιδευτικοί μέσα από το μάθημά τους, ακόμα και στο 

φροντιστηριακό χώρο, οφείλουν να είναι σε θέση να μεταλαμπαδεύουν και αξίες, οπότε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα θα μπορούσε να τους κατευθύνει στο «πώς». 
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 Το δεύτερο σκέλος στην κατηγορία 8 (βλ. πίνακα που ακολουθεί) αφορά, όπως 

προαναφέρθηκε, τεχνικές διδασκαλίας, στις οποίες θα ήθελαν να μυηθούν/εξειδικευτούν. 

  β) Σύμφωνα με τους περισσότερους εκπαιδευτικούς, απαραίτητη θεωρείται η αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, αφού «αναντίρρητα τα νέα τεχνολογικά μέσα είναι πλέον 

απαραίτητα στην τάξη. Αλλά, επειδή η χρήση τους δεν είναι πανάκεια, πρέπει να μάθουμε να τα 

αξιοποιούμε πράγματι δημιουργικά, και όχι γιατί είναι “της μόδας”». Το παράδειγμα που 

ανέφεραν οι περισσότεροι είναι η χρήση του διαδραστικού πίνακα. Επίσης, ένας ερωτώμενος 

έθιξε και το πώς γίνεται σωστή αξιοποίηση ηλεκτρονικών πηγών από τον καθηγητή και 

σταχυολόγηση διδακτικού υλικού από εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, «συλλογή υλικού, όπως 

ασκήσεις μαθηματικών» ενώ μία φιλόλογος έθιξε τη χρήση «ηλεκτρονικών λεξικών». 

 Μία εκπαιδευτικός προτείνει τη δημιουργική ένταξη της τέχνης στη διδακτική πράξη ως 

δυνητικό αντικείμενο επιμόρφωσης αλλά και τη «διακειμενική προσέγγιση» μαθημάτων που 

έχουν κοινά στοιχεία, «όπως η Λογοτεχνία και η Έκθεση». Επίσης, βαρύτητα δίνεται από δύο 

εκπαιδευτικούς σε θεματική επιμόρφωσης, που να εκπαιδεύει τους καθηγητές σε μια πιο κριτική 

διδακτική προσέγγιση του μαθήματος, «οτιδήποτε θα τους απομάκρυνε από το να επιμένουν στην 

αποστήθιση». 

 Αξιοπρόσεκτο είναι ότι λίγοι εκπαιδευτικοί προτείνουν ως αντικείμενο τη διδασκαλία εξ 

αποστάσεως, παρόλο που θεωρείται σήμερα μια τάση στη φροντιστηριακή εκπαίδευση. 

 Τέλος, μόλις μία ερωτηθείσα κάνει λόγο για βιωματικού τύπου διδασκαλία, γεγονός που 

ίσως ερμηνεύεται τόσο από την ευρεία άγνοια γύρω από τη βιωματική μάθηση όσο και από τα 

απτά και γρήγορα αποτελέσματα που πιεστικά απαιτούνται από τους «πελάτες» των 

φροντιστηρίων, με το συντηρητισμό να κυριαρχεί. 

 Γεγονός παραμένει ότι, παρόλο που σχεδόν όλοι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν επιμόρφωση 

στη διδακτική, σε γενικές γραμμές δεν ήξεραν καν να υποδείξουν και να ονοματίσουν τύπους 

διδακτικών προσεγγίσεων, που θα ήθελαν να γνωρίσουν. Αυτό μάλλον φανερώνει την 

επιτακτική ανάγκη επιμόρφωσής τους στο πεδίο αυτό και το πόσο εμπειρικά λειτουργούν οι 

περισσότεροι στη διδασκαλία τους. 

 Παραμένοντας στο θεματικό τίτλο του Περιεχομένου της Επιμόρφωσης, η τελευταία 

κατηγορία εξετάζει αντικείμενα επιμόρφωσης που έχουν ιδιαίτερο νόημα για τους 

εκπαιδευτικούς των φροντιστηρίων συγκεκριμένα. Τι πιο εξειδικευμένο χρειάζεται ως 

επιμόρφωση ο καθηγητής του φροντιστηρίου; Οι περισσότεροι από τους κωδικούς που 
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διαμορφώθηκαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα ως τώρα, καλύπτουν 

θεματολογία που ενδιαφέρει και καθηγητές του σχολείου. Ενδεικτικά θυμίζουμε τις μαθησιακές 

δυσκολίες, τις τεχνικές διδασκαλίας, το σχεδιασμό μαθήματος κ.α. Σε τι έχουν ανάγκη να 

επιμορφωθούν όμως οι εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων; 

 Και εδώ οι απαντήσεις ποικίλλουν. Όλοι σχεδόν οι ερωτηθέντες τόνισαν ως πιο αναγκαίο 

αντικείμενο την επικοινωνία με τους μαθητές αλλά και τους γονείς τους. «Οφείλουμε να έχουμε 

μία επικοινωνία με σωστή ψυχολογική προσέγγιση των παιδιών, δεδομένου και του ότι εμείς 

περνάμε πιο πολύ χρόνο μαζί τους και ερχόμαστε πιο κοντά». Οι περισσότεροι διευκρίνισαν ότι η 

πελατειακή σχέση με τους γονείς σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών των 

φροντιστηρίων δημιουργεί ιδιάζουσες συνθήκες επικοινωνίας. Οι γονείς συχνά έχουν παράλογες 

απαιτήσεις, τις οποίες οι καθηγητές πρέπει να διαχειριστούν επικοινωνιακά. Άλλο θέμα είναι η 

υπερβολικά επιεικής βαθμολόγηση από το σχολείο στις πιο μικρές τάξεις, που δημιουργεί 

στρεβλή εικόνα για τις επιδόσεις των παιδιών στους γονείς: «τα παιδιά στο σχολείο περνάνε πολύ 

εύκολα τις τάξεις … ο γονιός στη συνέχεια γκρινιάζει για την αξιολόγηση που κάνουν οι καθηγητές 

στο φροντιστήριο … ». Επίσης, είναι σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να μπορούν να είναι 

πειστικοί (π.χ. όσον αφορά την επιτυχία του φροντιστηρίου) αλλά και καθοδηγητικοί ως προς τη 

δέουσα συμπεριφορά των γονέων προς τα -υποψήφια για πανελλαδικές εξετάσεις- τέκνα τους, 

κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση του άγχους των παιδιών.  

Γι’ αυτό το λόγο ξανασυναντάμε τον κωδικό της διαχείρισης του άγχους, που είδαμε και 

στην προηγούμενη κατηγορία, μόνο που στα φροντιστήρια το άγχος για τους μαθητές έχει μια 

πιο οριοθετημένη μορφή. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των μαθητών που 

παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις 

εισαγωγής τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν είναι απλοί μαθητές που επιθυμούν απλώς 

έναν καλό βαθμό για το σχολείο αλλά «υποψήφιοι». Το εξεταστικοκεντρικό αυτό σύστημα και η 

κρισιμότητα της απόδοσής τους κατακλύζει με πολύ υψηλό άγχος τους μαθητές, το οποίο 

εκφράζουν κυρίως στο φροντιστήριο, όπου τα τμήματα είναι μικρότερα σε αριθμό και η σχέση 

τους με τους εκπαιδευτικούς συχνά πιο στενή. Οι περισσότεροι καθηγητές, ακόμη και αυτοί με 

αρκετά χρόνια εμπειρίας, φάνηκαν ιδιαίτερα προβληματισμένοι για το ποιοι είναι οι 

ενδεδειγμένοι τρόποι διαχείρισης του άγχους αυτού. Ένας εκπαιδευτικός ομολογεί: «δεν 

καταφέρνουμε να τους μειώσουμε το άγχος στο βαθμό που θα έπρεπε, γι’ αυτό και τις τελευταίες 
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μέρες (πριν τις εξετάσεις) βλέπουμε τα παιδιά να αντιδράνε πολύ άσχημα και να έχουμε πολύ 

δυσάρεστες καταστάσεις». 

Σημαντική, βέβαια, για πολλούς εκπαιδευτικούς ως πιθανή θεματική δεν είναι η 

επικοινωνία μόνο με γονείς και μαθητές αλλά και με τους εργοδότες, με τους οποίους υπάρχει 

«άμεση αλληλεξάρτηση». Αρκετοί ερωτηθέντες μοιράστηκαν, επίσης, την επιθυμία για μια 

επιμόρφωση που θα περιλαμβάνει ευρεία ενημέρωση ως προς τα εργασιακά δικαιώματα των 

καθηγητών, ομολογώντας εκτεταμένη άγνοια, που έχει ως αποτέλεσμα συχνά την εργασιακή 

εκμετάλλευσή τους. Μία εκπαιδευτικός μοιράζεται την άποψή της: « … πρέπει να λάβουν μια 

ενημέρωση, ώστε να προφυλάσσονται … να ξέρουν ότι δεν θα απολυθούν ή δεν θα μειωθούν 

δραστικά οι απολαβές τους». 

Θεματικές που θίχτηκαν, σχετικά με τη διεκπεραίωση του διδακτικού έργου τους, είναι 

κατά πρώτο λόγο η διαχείριση του χρόνου, διότι στα φροντιστήρια η ύλη «πρέπει να βγαίνει 

νωρίς», πολύ νωρίτερα από το σχολείο, ώστε να υπάρχει χρόνος για επαναλήψεις. Μία 

εκπαιδευτικός έθιξε τη δημιουργία κινήτρων στους μαθητές ενώ λίγοι επισήμαναν την 

εξατομικευμένη διδακτική εστίαση σε  κάθε μαθητή, καθώς στα φροντιστήρια, όπου τα τμήματα 

είναι ολιγομελή, η εστίαση αυτή επιτείνεται ως απαίτηση. «Ο καθηγητής του φροντιστηρίου, 

λόγω του μικρού μεγέθους της τάξης και της φύσης της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, πρέπει να 

κάνει ταυτόχρονα δύο μαθήματα: ένα στο τμήμα γενικά και ένα στον κάθε μαθητή ξεχωριστά, σαν 

ιδιαίτερο … και πρέπει να μπορεί να βοηθά τον καθένα ξεχωριστά να βελτιωθεί, αναγνωρίζοντας 

από πριν όλα τα ατομικά –μαθησιακά και άλλα- χαρακτηριστικά του … ». Επίσης, ένας 

εκπαιδευτικός τόνισε ότι χρειάζεται κάποια μορφή επιμόρφωσης για το πώς μπορεί ο διδάσκων 

του φροντιστηρίου να συμπράττει γόνιμα με το έργο που επιτελεί  το σχολείο. Σύμφωνα με τον 

εκπαιδευτικό, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός του φροντιστηρίου να αποδεχτεί τον επικουρικό 

του ρόλο και « … να μην υιοθετεί ρόλο αυθεντίας απαξιωτικά προς το σχολείο». 

Άλλο αντικείμενο επιμόρφωσης που καταγράφηκε ως πρόταση και ανάγκη είναι αυτό 

της επιμόρφωσης των νεοεισερχομένων καθηγητών στα φροντιστήρια, οι οποίοι δεν έχουν 

εμπειρία στη διδασκαλία.    

Σχετικά με το εκπαιδευτικό σύστημα και τις συνεχείς τροποποιήσεις του, πολλοί 

ερωτηθέντες έδωσαν έμφαση στο ότι δεν υπάρχει κάποιος επίσημος φορέας που να ενημερώνει 

τους καθηγητές των φροντιστηρίων για τα εκπαιδευτικά νέα, «είμαστε αποκομμένοι από το 
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υπουργείο» υποστηρίζουν, επομένως κρίνεται σκόπιμο να διενεργούνται περιοδικά 

επιμορφώσεις για το θέμα αυτό. 

Υψηλά στις προτιμήσεις των ερωτηθέντων εμφανίζονται και θεματικές που αφορούν τη 

βιωσιμότητα, καλή λειτουργία και αποδοτικότητα του φροντιστηριακού οργανισμού, όπως η 

δημιουργία θετικού κλίματος στο φροντιστήριο, η διαχείριση κρίσεων σε αυτό, η ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητάς του (αλλά και των ίδιων των διδασκόντων για την επαγγελματική τους 

εξέλιξη), καθώς και θεματική που αφορά τις Πωλήσεις και το Μάρκετινγκ, διότι, όπως 

σημειώνεται, «το φροντιστήριο δεν παύει να είναι μια επιχείρηση». 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΙII.  Προτάσεις για το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης: 

 

 

7. Γνωστικά αντικείμενα/τομείς 

(γενικά) 

ΜΑΘΔΥΣΚ=Μαθησιακές δυσκολίες 

ΨΥΧΕΦΗΒ=Ψυχολογία εφήβων 

ΓΛΩΣΣΩΜ=Γλώσσα του σώματος 

ΝΕΤΕΧΝ=Νέες τεχνολογίες 

ΤΕΧΝΔΙΔ=Τεχνικές διδασκαλίας 

ΚΡΙΕΚΠ=Κρίση και εκπαίδευση 

ΕΠΙΣΤΑ=Επιστημονικό αντικείμενο 

ΠΩΜΑΡΚ=Πωλήσεις-Μάρκετινγκ 

ΠΑΙΡΟΕΚ=Παιδαγωγικός ρόλος του 

εκπαιδευτικού 

ΔΙΑΧΤΑΞ=Διαχείριση τάξης 

ΕΠΙΝΕΟ=Επιμόρφωση νεοεισερχόμενων 

ΕΠΠΡΟΣ=Επαγγελματικός προσανατολισμός 

 

8. Αντικείμενα επιμόρφωσης ως 

προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και τεχνικών διδασκαλίας 

ΣΠΑΣΠΑΓ=Σπάσιμο πάγου 

ΧΑΡΤΤΑΞ=Χαρτογράφηση τάξης 

ΕΠΙΛΣΥΓΚ=Επίλυση συγκρούσεων 
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(ειδικότερα) ΔΙΙΠΕΜΑ=Διαχείριση ιδιαίτερων περιπτώσεων 

μαθητών 

ΔΕΞΠΡΟΣ=Δεξιότητα προσαρμοστικότητας 

ΕΝΕΝΣΥ=Ενίσχυση ενσυναίσθησης 

ΔΙΑΧΑΓΧ=Διαχείριση άγχους 

ΑΞΙΟΠΤΕΧ=Αξιοποίηση τεχνολογίας 

ΠΑΡΛΟΓ=Παραγωγή λόγου 

ΣΧΕΔΜΑΘ=Σχεδιασμός μαθήματος 

ΑΞΙΟΛΜΑΘ=Αξιολόγηση μαθητών 

ΕΝΤΤΕΧΝ=Ένταξη τέχνης 

ΔΙΔΚΡΙΤ=Διδακτική κριτική προσέγγιση 

ΔΙΑΚΕΙΜ=Διακειμενικότητα μεταξύ των 

μαθημάτων 

ΣΧΕΔΔΥ=Σχεδιασμός διδακτικού υλικού 

ΔΙΜΑΘΑΝ=Διερεύνηση μαθησιακών αναγκών 

ΔΕΜΕΑΞ=Δεξιότητα μετάδοσης αξιών 

ΔΙΑΝΤΜ=Διαχείριση ανομοιογενών τμημάτων 

ΔΙΔΕΞΑ=Διδασκαλία εξ αποστάσεως 

ΣΚΟΠΜΑ=Αποσαφήνιση σκοποθεσίας 

μαθήματος 

ΒΙΩΜΑΘ=Βιωματική μάθηση 

 

9.  Αντικείμενα επιμόρφωσης 

φροντιστηρίων 

ΔΙΑΧΑΓΧ=Διαχείριση άγχους 

ΔΙΧΡΟ=Διαχείριση χρόνου 

ΕΠΙΓΟΜΑΘ=Επικοινωνία με γονείς και μαθητές 

ΕΝΑΝΤΑΓ=Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας 

ΕΠΙΕΡΓ=Επικοινωνία με εργοδότη 

ΔΙΑΧΚΡΕΧ=Διαχείριση κρίσεων στον 

επαγγελματικό χώρο 

ΕΚΠΣΥΣΤ=Επιμόρφωση για το εκπαιδευτικό 

σύστημα 
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ΕΡΓΔΙΚ=Ενημέρωση για τα εργασιακά 

δικαιώματα 

ΕΠΙΝΕΟ=Επιμόρφωση νεοεισερχόμενων 

ΔΗΚΙΜΑ=Δημιουργία κινήτρων στους μαθητές 

ΔΕΣΥΣΧ=Δεξιότητα σύμπραξης με το σχολείο 

ΠΩΜΑΡΚ=Πωλήσεις-Μάρκετινγκ 

ΕΞΕΣΤΜΑ=Εξατομικευμένη διδακτική εστίαση 

σε μαθητή 

ΔΗΘΕΚΛΙ=Δημιουργία θετικού κλίματος στο 

φροντιστήριο 

 

 

 

10.4. Προτάσεις για την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων  

  

 Η γενική εικόνα που σχηματίσαμε από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών όσον αφορά 

την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι η ανάγκη σχεδιασμού προγραμμάτων, τα 

οποία να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το διαθέσιμο χρόνο των επιμορφούμενων αλλά και στα 

οποία οι εκπαιδευτές να είναι άνθρωποι που γνωρίζουν από πρώτο χέρι τη φροντιστηριακή 

εκπαιδευτική πραγματικότητα.  

 Ως περισσότερο επιθυμητός φορέας επιμόρφωσης προτάθηκε ο ΟΕΦΕ. Ο λόγος που 

είναι τόσο ψηλά στις προτιμήσεις είναι πως « … είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος ... ο ΟΕΦΕ και έχει 

την εμπειρία αλλά πιστεύω ότι τα προγράμματά του θα είναι και πιο στοχευμένα ως προς τις 

ανάγκες των φροντιστηρίων … υπάρχουν πιο εξειδικευμένοι στόχοι, που θα μπορούσαν να 

υλοποιηθούν, αν το πρόγραμμα το αναλάμβανε κάποιος μέσα από το χώρο». Επίσης, καθώς στον 

ΟΕΦΕ δεν ανήκουν όλα τα φροντιστήρια, κάποιοι πρότειναν και πρωτοβουλίες από 

περιφερειακούς συλλόγους φροντιστηρίων. Αρκετοί ήταν και αυτοί που έκριναν αναγκαία την 

εμπλοκή του Υπουργείου Παιδείας. 

Το ίδιο το φροντιστήριο κρίθηκε ως « … κατάλληλος φορέας για μικρότερης κλίμακας 

επιμορφώσεις», ενώ κάποιοι καθηγητές αναφέρθηκαν και στον ΣΕΦΙΕ, το Σύλλογο 
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Εργαζομένων στα Φροντιστήρια Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, κυρίως για επιμορφώσεις που 

άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων τους. 

Άλλοι έκαναν λόγο για σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού φορέα ή και για πρωτοβουλίες 

αποκλειστικά ιδιωτών, στηριζόμενοι στο επιχείρημα ότι «ένας ανεξάρτητος ιδιωτικός φορέας, 

που θα είναι πιο αποστασιοποιημένος από τα φροντιστήρια, θα τολμά πιο καινοτόμες και 

αποτελεσματικές μεθόδους επιμόρφωσης, όπως το  “παιχνίδι ρόλων”». Μερικοί 

συγκεκριμενοποίησαν φορείς, όπως τα Κ.Ε.Κ. και τα Κέντρα διά βίου μάθησης, 

συμπληρώνοντας ότι «θα πρέπει να είναι ένας φορέας που θα ελεγχθεί γι’ αυτό το οποίο παράγει 

… είτε ιδιώτης που θα ελεγχθεί από το δημόσιο είτε το αντίστροφο…» και κρίνοντας ότι οι φορείς 

αυτοί έχουν περισσότερες πιθανότητες να πληρούν αυτό το κριτήριο. Πάντως, στην περίπτωση 

πρωτοβουλίας ιδιωτικού φορέα με κόστος συμμετοχής, υπογραμμίζεται ότι αυτό πρέπει να είναι 

χαμηλό, ώστε να είναι ρεαλιστικό ως προς τις σημερινές οικονομικές δυνατότητες. 

Τέλος, κάποια απάντησαν ως σημαντικό φορέα το δημόσιο Πανεπιστήμιο λόγω του 

επιστημονικού κύρους του, χωρίς να αιτιολογήσουν περαιτέρω. 

Όσον αφορά τη συχνότητα διεξαγωγής (δηλαδή κάθε πότε να διεξάγονται τέτοια 

προγράμματα), οι πιο πολλοί απάντησαν σε ετήσια βάση. Σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής 

(δηλαδή σε ποια/ποιες χρονικές φάσεις μέσα στη χρονιά), κάποιοι θεωρούν ενδεδειγμένη 

χρονική περίοδο της αρχή της σχολικής χρονιάς, άλλοι το καλοκαίρι και μερικοί τις εβδομάδες 

διακοπών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, λόγω του ότι κατά τις περιόδους αυτές των 

εορτών οι καθηγητές απελευθερώνονται από το πιεστικό ωράριο εργασίας και μπορούν να 

παρακολουθήσουν απερίσπαστοι τις επιμορφώσεις. Αναφορικά με τη διάρκεια (δηλαδή πόσες 

περίπου ώρες να καλύπτει η επιμόρφωση), σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες συνηγόρησαν υπέρ ενός 

προγράμματος 15 έως 30 ωρών. 

Σημαντικό ρόλο, βέβαια, σε οποιοδήποτε επιμορφωτικό πρόγραμμα διαδραματίζουν και 

οι ίδιοι οι επιμορφωτές. Οι δώδεκα από τους δεκαπέντε ερωτηθέντες πρότειναν εκπαιδευτικούς, 

τονίζοντας εμφατικά ότι «θα πρέπει αυτοί να έχουν μακρόχρονη φροντιστηριακή εμπειρία», 

αιτιολογώντας την επιλογή τους αυτή με βάση το ότι «αντιλαμβάνονται τα πρακτικά 

προβλήματα». Δεύτερη ομάδα στην προτίμησή τους ήταν ειδικοί επιστήμονες, με επικρατούσες 

ειδικότητες αυτές των ψυχολόγων, των ειδικών στο μάρκετινγκ και μάνατζμεντ, τις πωλήσεις 

και τη διαφήμιση, αλλά και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Σημειώθηκε, όμως, πως « … 

δεν αρκούν οι θεωρητικές επιστημονικές τους γνώσεις … πρέπει να έχουν τριβή με το ίδιο το 
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φροντιστήριο». Πέντε ερωτηθέντες εκδήλωσαν επιθυμία για επιλογή εισηγητών από τον 

ακαδημαϊκό χώρο, όπως καθηγητές πανεπιστημίου τμημάτων Παιδαγωγικών Επιστημών. Δύο 

εκπαιδευτικοί πρότειναν ιδιοκτήτες/διευθυντές σπουδών φροντιστηρίων, θεωρώντας σημαντικό 

τυπικό προσόν τη διοικητική τους εμπειρία. Επίσης εξέφρασαν το σκεπτικό ότι οι διευθυντές 

«έχουν το εμπορικό κομμάτι και τη σχέση τους με τον πελάτη, οπότε μπορούν να εμπλουτίσουν με 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί με τους γονείς … υπάρχει ένα καλό feedback  με τους 

καθηγητές … ανταλλαγή εμπειριών και προβλημάτων». Μία εκπαιδευτικός αξιολόγησε ως 

χρήσιμη μια επιμόρφωση από τους συγγραφείς των σχολικών βιβλίων, καθώς θεωρεί σημαντικό 

«να αποσαφηνιστεί από αυτούς η στοχοθεσία της διδακτέας ύλης». Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε, 

καταληκτικά, από κάποιους εκπαιδευτικούς στον να επιλέγονται ως επιμορφωτές εκπαιδευτές 

ενηλίκων, διότι «είναι διαφορετικό να απευθύνεσαι σε έναν ανήλικο και διαφορετικό σε έναν 

ενήλικο», « … χρειάζεται άλλη μεθοδολογική προσέγγιση στο να εκπαιδεύσεις έναν ενήλικο, πόσο 

μάλλον ενήλικο, ο οποίος είναι καθηγητής, “εκπαιδευτής” και ο ίδιος, άρα ίσως όχι τόσο δεκτικός 

… ». 

 Συνοψίζοντας για τους επιμορφωτές, ως σταθερά κριτήρια επιλογής των διαφόρων 

ιδιοτήτων και ειδικοτήτων παρουσιάζονται η εμπειρία, και κυρίως η φροντιστηριακή εμπειρία, 

οι γνώσεις, ακαδημαϊκές/επιστημονικές, η εξειδίκευση και η κατάρτιση στην εκπαίδευση 

ενηλίκων. 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

IV. Προτάσεις για την 

οργάνωση 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

10. Φορείς διεξαγωγής 

επιμόρφωσης 

ΟΕΦΕ=ΟΕΦΕ 

ΦΡΟΝΤ=Φροντιστήριο 

ΥΠΕΠΘ=Υπουργείο Παιδείας 

ΙΔΙΩΤ=Ιδιώτες 

ΣΥΙΔΔΗ=Σύμπραξη ιδιώτη και δημόσιου φορέα 

ΚΕΚ=Κ.Ε.Κ. 

ΚΔΒΜ=Κέντρα διά βίου μάθησης 
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ΠΕΡΣΥΛΦΡ=Περιφερειακοί σύλλογοι 

φροντιστηρίων 

ΣΕΦΙΕ=Σύλλογος Εργαζομένων στα 

Φροντιστήρια Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 

ΑΕΙ=Α.Ε.Ι. 

 

11. Συχνότητα και διάρκεια 

διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής 

ΧΡΔΙΕΞ=Χρόνος διεξαγωγής 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 

 

12. Επιμορφωτές ΕΚΠΕΜΠ=Εκπαιδευτικοί με εμπειρία 

ΑΚΑΔΗΜ=Ακαδημαϊκοί 

ΕΙΔΕΠΙΣΤ=Ειδικοί επιστήμονες 

ΙΔΦΡΟ=Ιδιοκτήτες φροντιστηρίων 

ΕΚΕΝΗΛ=Εκπαιδευτές ενηλίκων 

ΣΥΣΧΒΙ=Συγγραφείς σχολικών βιβλίων 
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Κεφάλαιο 11: Αποτελέσματα των συνεντεύξεων των 

διευθυντών 

 

 Μέσα από την ποιοτική ανάλυση των απαντήσεων των τεσσάρων διευθυντών 

αντίστοιχα, οι οποίοι δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, διαμορφώνονται επίσης αρκετές 

κατηγορίες. Οι κατηγορίες αυτές ομαδοποιούνται στους παρακάτω θεματικούς τίτλους: 

Ι.  Παράγοντες διαμόρφωσης επιμορφωτικών αναγκών 

II. Προτάσεις για την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων 

ΙII. Προτάσεις για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης 

IV. Συνέπειες της επιμορφωτικής διαδικασίας 

 Για τους θεματικούς αυτούς τίτλους, οι (10) κατηγορίες που διαμορφώνονται και οι 

οποίες ταξινομούνται σε 56 κωδικούς, είναι οι εξής: 

1. Γενικά στοιχεία 

2. Παράγοντες διαμόρφωσης επιμορφωτικών αναγκών 

3. Φορείς υλοποίησης 

4. Συχνότητα και διάρκεια διεξαγωγής 

5. Επιμορφωτές 

6. Στόχοι επιμορφωτικών προγραμμάτων 

7. Μέθοδοι επιμόρφωσης 

8. Γνωστικά αντικείμενα/τομείς 

9. Τρόπος αξιολόγησης 

10. Επιθυμητά αποτελέσματα 

 

11.1. Παράγοντες διαμόρφωσης επιμορφωτικών αναγκών 

 

Αρχικά επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε τις απόψεις των διευθυντών ως προς τους 

παράγοντες που κατά την άποψή τους επηρεάζουν τις επιμορφωτικές ανάγκες των καθηγητών. 

Οι διευθυντές επικεντρώθηκαν σε θέματα που άπτονται της φροντιστηριακής πραγματικότητας 

αλλά και του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Πιο συγκεκριμένα, 2 από τους 4 διευθυντές έθιξαν τον υψηλό ανταγωνισμό που υπάρχει 

στον κλάδο. Μάλιστα ο ένας από τους δύο υπογράμμισε την πίεση που ασκείται στους 

εκπαιδευτικούς από τους ίδιους τους διευθυντές ή τον εργοδότη, αν και στις περισσότερες 
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περιπτώσεις τις δυο ιδιότητες έχει το ίδιο πρόσωπο. Επίσης, το γεγονός ότι οι μαθητές που 

γράφονται σε ένα φροντιστήριο και οι γονείς τους έχουν υψηλές προσδοκίες και απαιτήσεις, 

γεγονός που επιτείνει την πίεση και τον ανταγωνισμό.  

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό σύστημα στη χώρα μας, ένας διευθυντής έκανε λόγο για 

τις συχνές αλλαγές, οι οποίες δημιουργούν την ανάγκη επιμόρφωσης των καθηγητών στα νέα 

δεδομένα κάθε φορά, «διότι είναι υπαινικτικές και ναι μεν δημοσιεύεται το κείμενο, αλλά 

χρειάζεται επεξεργασία το ΦΕΚ που βγαίνει», ενώ ο τέταρτος διευθυντής τόνισε ότι το 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι καθαρά εξεταστικοκεντρικό, με αποτέλεσμα να πρέπει οι 

εκπαιδευτικοί να προσαρμόζονται ως προς τη διδακτική τους και να λειτουργούν με βάση αυτό 

το δεδομένο. Μάλιστα ο συγκεκριμένος διευθυντής υποστηρίζει ότι «οι καθηγητές στα 

φροντιστήρια δεν είναι επιστήμονες ή παιδαγωγοί με την κλασική έννοια, γιατί ο ρόλος τους είναι 

πολύ συγκεκριμένος, και αυτός είναι να περάσει το παιδί στο πανεπιστήμιο».  

Ως προς παράγοντες που έχουν να κάνουν με το φροντιστήριο ως επιχείρηση, ένας 

διευθυντής θεωρεί ότι είναι πάγια απαίτηση το φροντιστήριο να χαράσσει και να επαναχαράσσει 

στρατηγικές και για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται επιμόρφωση του προσωπικού, ενώ άλλος 

διευθυντής τόνισε τον εμπορικό χαρακτήρα της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, που υπαγορεύει 

τη σύμπλευση του καθηγητικού προσωπικού με τη σκοποθεσία του κέρδους, υπογραμμίζοντας 

ότι υπό αυτό το πρίσμα «διαμορφωτικός παράγοντας είναι και η διαφήμιση της επιμόρφωσης των 

καθηγητών του φροντιστηρίου», η οποία μπορεί να γίνει πόλος έλξης πελατών, άρα πηγή 

κέρδους. 

Άλλοι παράγοντες που αναφέρθηκαν είναι η ανάγκη ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών 

μεταξύ των εκπαιδευτικών, «ώστε να δημιουργηθούν ερεθίσματα σκέψης», καθώς και ότι δεν 

υπάρχει κάποια μορφή επιμόρφωσης των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στο χώρο, όπως 

συνήθως γίνεται στους νεοδιόριστους του δημοσίου. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

Ειδικότητα:  

Επιπλέον σπουδές: 

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση:  
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Έτη διοικητικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση:  

 

Ι. Παράγοντες 

διαμόρφωσης 

επιμορφωτικών αναγκών: 

 

 

2. Παράγοντες 
διαμόρφωσης 

επιμορφωτικών αναγκών 

ΑΝΤΑΓ=Υψηλός ανταγωνισμός στον κλάδο 

ΑΛΕΚΠΣΥ=Αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα 

ΑΝΑΝΤΑΠ=Ανάγκη ανταλλαγής απόψεων 

ΑΝΔΝΣΤΡ=Ανάγκη διαμόρφωσης νέων 

στρατηγικών 

ΠΡΟΣΜΑΦΡ=Οι υψηλές προσδοκίες των μαθητών 

φροντιστηρίων 

ΠΙΕΡΥΨΑΠ=Πίεση εργοδοτών για υψηλή απόδοση 

από τους εκπαιδευτικούς 

ΑΠΚΑΝΕ=Απούσα κατάρτιση νεοεισερχόμενων 

ΚΕΧΑΦΡ=Κερδοσκοπικός χαρακτήρας της 

φροντιστηριακής εκπαίδευσης 

ΕΞΣΥ=Εξεταστικοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα 

 

 

 

11.2. Προτάσεις για την οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων 

 

Στο θεματικό τίτλο της οργάνωσης επιμορφωτικών προγραμμάτων, οι διευθυντές 

εκθέτουν τις απόψεις τους ως προς τον επιθυμητό φορέα που θα αναλάβει τη διεξαγωγή τους, 

την επιθυμητή συχνότητα και διάρκεια αλλά και τους εισηγητές – επιμορφωτές, που κρίνουν ότι 

είναι οι καταλληλότεροι. 

Αρχικά, ως προς τους φορείς, οι περισσότεροι διευθυντές θεωρούν ως καταλληλότερο 

φορέα τον ΟΕΦΕ ή και περιφερειακούς συλλόγους φροντιστηρίων. Δύο διευθυντές εξέφρασαν 
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την επιθυμία τους για εμπλοκή του Υπουργείου Παιδείας και ένας διευθυντές πρότεινε ως 

ενδεδειγμένο φορέα τα Κέντρα Διά βίου Μάθησης. Ο πρώτος κατά σειρά ερωτώμενος πιστεύει 

ότι «το Υπουργείο πρέπει να έχει καλύτερα αντανακλαστικά και να μην λειτουργεί ρατσιστικά προς 

τα φροντιστήρια, αντιθέτως οφείλει να ανοίξει ένα ζωντανό διάλογο με τους συλλόγους 

φροντιστών για θέματα επιμόρφωσης». Επίσης, αναφορά έγινε από έναν διευθυντή και σε Α.Ε.Ι. 

Σε σχέση με τη συχνότητα και τη διάρκεια διεξαγωγής, δύο διευθυντές ταυτίζονται στο 

ότι η επιμόρφωση θα πρέπει να είναι ετήσια, στην αρχή της σχολικής χρονιάς και να έχει 

διάρκεια περίπου 15-30 ώρες. Ο πρώτος κατά σειρά ερωτώμενος κρίνει ότι οι επιμορφώσεις 

πρέπει να είναι πιο συχνές και θα ήταν βολικό να γίνονται 3 φορές το χρόνο στις περιόδους των 

διακοπών των εκπαιδευτικών, δηλαδή Χριστούγεννα, Πάσχα και καλοκαίρι. Ο τέταρτος 

διευθυντής θεωρεί ότι μια επιμόρφωση περίπου 7 ωρών 2 φορές το χρόνο είναι ικανοποιητική. 

Ομοφωνία υπάρχει στους 3 από τους 4 διευθυντές στο ότι ως κατάλληλοι επιμορφωτές 

κρίνονται εκπαιδευτικοί με εμπειρία. Έμφαση δίνεται στο να έχει ο επιμορφωτής «όχι μόνο 

θεωρητική κατάρτιση αλλά και φροντιστηριακή εμπειρία, γιατί μόνο τότε μπορεί να διαισθανθεί το 

πώς πρέπει να γίνει η επιμόρφωση». Μάλιστα ένας διευθυντής προσδιόρισε και τα επιθυμητά 

χρόνια εμπειρίας του εκπαιδευτικού-επιμορφωτή, τα οποία «θα πρέπει να κυμαίνονται πάνω από 

10 και κάτω από 20», διότι με λιγότερα χρόνια εμπειρίας ο εκπαιδευτικός είναι ακόμα άπειρος 

ενώ με περισσότερα αποκτά άκαμπτες και απόλυτες θέσεις, σύμφωνα με το διευθυντή. Άλλες 

ιδιότητες και ειδικότητες που προτάθηκαν είναι ακαδημαϊκοί, φροντιστές με συνδικαλιστική 

δράση, συγγραφείς σχολικών βοηθημάτων και φροντιστές με γνώσεις μάρκετινγκ. Οι 

φροντιστές-συνδικαλιστές προτιμώνται με το κριτήριο ότι «έχουν πρόσβαση στα κέντρα των 

αποφάσεων» αλλά και «ευρύτερη αντίληψη του χώρου των φροντιστηρίων, όχι απλώς του δικού 

τους φροντιστηρίου». 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

II. Προτάσεις για την 

οργάνωση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

 

3. Φορείς υλοποίησης ΥΠΕΠΘ=Υπουργείο Παιδείας 

ΚΔΒΜ=Κέντρα διά βίου μάθησης 
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ΑΕΙ=Α.Ε.Ι. 

ΟΕΦΕ=ΟΕΦΕ 

ΠΕΡΣΥΛΦΡ=Περιφερειακοί σύλλογοι 

φροντιστηρίων 

 

4. Συχνότητα και διάρκεια 
διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής  

ΧΡΔΙΕΞ=Χρόνος διεξαγωγής  

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 

 

5. Επιμορφωτές ΕΚΠΕΜΠ=Εκπαιδευτικοί με εμπειρία 

ΑΚΑΔΗΜ=Ακαδημαϊκοί 

ΣΥΣΧΒΟ=Συγγραφείς σχολικών βοηθημάτων 

ΦΡΣΥΝΔΡ=Φροντιστές με συνδικαλιστική δράση 

ΦΡΜΑΡΚ=Φροντιστές με γνώσεις μάρκετινγκ 

 

11.3. Προτάσεις για το περιεχόμενο της επιμόρφωσης 

 

Στο συγκεκριμένο θεματικό τίτλο, εκτίθενται οι απόψεις των διευθυντών ως προς τη 

στοχοθεσία των επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς φροντιστηρίων,  

προτείνονται από αυτούς θεματικές που θα έπρεπε να ενταχθούν σε αυτά αλλά και αναφέρονται 

προτιμητέες μέθοδοι επιμόρφωσης και αξιολόγησης.  

Το σκεπτικό με το οποίο εντάσσονται οι υποκατηγορίες των μεθόδων επιμόρφωσης και 

αξιολόγησης στους διευθυντές και όχι στους εκπαιδευτικούς είναι πως λόγω της φύσης της 

θέσης τους επιθυμούν πιο απτά και «μετρήσιμα» αποτελέσματα, που να συνάδουν με την 

εμπορική φύση της φροντιστηριακής επιχείρησης. 

Ξεκινώντας από τους στόχους που θα έπρεπε να έχει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι 

απόψεις των διευθυντών συγκλίνουν στην ενίσχυση του παιδαγωγικού ρόλου και της διδακτικής 

μεθοδολογίας και ικανότητας των εκπαιδευτικών, διότι «πάσχουν στη μεταδοτικότητά τους» αλλά 

και των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων, καθώς, όπως τονίζεται, «οι γενιές αλλάζουν, λ.χ. τώρα 

τα παιδιά είναι συνέχεια με ένα κινητό, άρα πρέπει να υπάρξει και διαφορετική επικοινωνιακή 

προσέγγιση από τους καθηγητές». Ένας διευθυντής θεωρεί ως σημαντικό στόχο τον εμπλουτισμό 



78 

 

και την επικαιροποίηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών, ενώ ο δεύτερος διατυπώνει ως πιο 

μακροπρόθεσμο στόχο, εφόσον φυσικά οι εκπαιδευτικοί επιμορφωθούν αποτελεσματικά, τη 

διαφήμιση του φροντιστηρίου και τη διαμόρφωση στρατηγικών για την καλύτερη διοίκησή του, 

στο βαθμό που και οι εκπαιδευτικοί ως προσωπικό έχουν εμπλοκή σε αυτό.  

Ως προς τις μεθόδους επιμόρφωσης, πλήρης ομοφωνία υπάρχει στην αξιοποίηση της 

διάλεξης, ενώ 3 από τους 4 διευθυντές προτείνουν ως εποικοδομητική μέθοδο τη συζήτηση. 

Λόγος έγινε και για εξ αποστάσεως επιμόρφωση (ψηφιακά). Ένα ερωτώμενος κατέθεσε 

πρόταση για «μπλογκ όπου οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις». Επίσης, 2 

εκπαιδευτικοί υπογράμμισαν την ανάγκη να υπάρχουν υποδειγματικές διδασκαλίες. 

Επί των γνωστικών αντικειμένων/θεματικών περιοχών που θα έπρεπε να 

συμπεριληφθούν στο περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων, οι απαντήσεις μεταξύ 

των διευθυντών είναι ετερόκλητες, με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται αρκετοί κωδικοί. Ας 

δούμε τις απαντήσεις αναλυτικά. 

Ο πρώτος διευθυντής θεωρεί σημαντικό θεματικό αντικείμενο τη δημιουργία κινήτρων 

στους μαθητές, επίσης, θεματική που να αφορά συγκεκριμένη διδακτική περιοχή, π.χ. διδακτική 

των μαθηματικών, αλλά και θεματική που να σχετίζεται με τη φιλοσοφία και την εξέλιξη της 

οικείας επιστήμης του καθηγητή. Ο συγκεκριμένος διευθυντής, ο οποίος είναι μαθηματικός, 

δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο τελευταίο, αναφέροντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «οι 

περισσότεροι μαθηματικοί δεν ξέρουν να εξηγήσουν στα παιδιά γιατί κάνουν εξειδικευμένα 

μαθηματικά. Επομένως, ένα σεμινάριο πρέπει να ενημερώσει, να μορφώσει τους καθηγητές ως 

προς την ιστορική εξέλιξη της επιστήμης τους και τη σημαντικότητά της, ώστε να μεταδώσουν αυτό 

το πνεύμα και στους μαθητές». 

Ο δεύτερος ερωτώμενος προτάσσει ως θεματική τις τεχνικές διδασκαλίας αλλά και το 

σχεδιασμό τόσο του μαθήματος όσο και του διδακτικού υλικού. Επίσης, θεωρεί απαραίτητη μια 

θεματική ενότητα που να έχει ως αντικείμενο την ενημέρωση των καθηγητών ως προς τις 

νομικές διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία του φροντιστηρίου, καθώς «πολλοί υπάλληλοι 

είναι ημιμαθείς και δεν ξέρουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους». 

 Ο τρίτος ερωτώμενος συμφωνεί ως προς την ανάγκη επιμόρφωσης σε τεχνικές 

διδασκαλίας και προσθέτει την ανάγκη θεματικής που αφορά την επικοινωνία των καθηγητών 

φροντιστηρίων με τους μαθητές. 
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Ο τέταρτος διευθυντής θεωρεί επίσης σημαντική θεματική την επικοινωνία με μαθητές 

και ειδικότερα την επίλυση συγκρούσεων και τη διαχείριση ιδιαίτερων περιπτώσεων μαθητών. 

Επιπλέον, προτείνει ως θεματικές τη διαχείριση χρόνου στο μάθημα και  την αποσαφήνιση της 

σκοποθεσίας του μαθήματος. 

Τέλος, ως προς τους τρόπους αξιολόγησης ενός δυνητικού προγράμματος επιμόρφωσης, 

οι περισσότεροι διευθυντές κρίνουν ως πιο κατάλληλο το ερωτηματολόγιο (ανώνυμα ή 

επώνυμα) προς τους εκπαιδευτικούς. Άλλοι τρόποι που προτάθηκαν είναι η συζήτηση, η 

αξιολόγηση ψηφιακά σε σχετική πλατφόρμα και τα γραπτά τεστ, όπου θα πιστοποιείται ο 

βαθμός αφομοίωσης των όσων διδάχθηκαν οι εκπαιδευτικοί. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΙII. Προτάσεις για το 

περιεχόμενο της 

επιμόρφωσης: 

 

 

6. Στόχοι επιμορφωτικών 

προγραμμάτων 

ΕΝΠΑΙΔΡΟ=Ενίσχυση παιδαγωγικού ρόλου 

ΕΜΠΓΝΩ=Εμπλουτισμός γνώσεων 

ΕΠΙΚΓΝΩ=Επικαιροποίηση γνώσεων 

ΕΝΔΙΜΕ=Ενίσχυση διδακτικής μεθοδολογίας 

εκπαιδευτικού 

ΕΝΕΠΔΕ=Ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

εκπαιδευτικού 

 

7. Μέθοδοι επιμόρφωσης ΔΙΑΛΕΞ=Διάλεξη 

ΥΠΟΔΙ=Υποδείγματα διδασκαλίας 

ΕΞΑΠΨΗ=Εξ αποστάσεως, ψηφιακά 

ΣΥΖΗΤ=Συζήτηση 

 

8. Γνωστικά 
αντικείμενα/τομείς 

ΔΗΚΙΜΑ=Δημιουργία κινήτρων στους μαθητές 

ΦΙΕΞΕΠΙ=Φιλοσοφία και εξέλιξη της οικείας 

επιστήμης του εκπαιδευτικού 
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ΣΔΙΔΠΕ=Συγκεκριμένες διδακτικές περιοχές 

ΤΕΧΝΔΙΔ=Τεχνικές διδασκαλίας 

ΣΧΕΔΜΑΘ=Σχεδιασμός μαθήματος 

ΣΧΕΔΔΥ=Σχεδιασμός διδακτικού υλικού 

ΝΟΜΔΙΦΡ=Ενημέρωση ως προς τις νομικές 

διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία του 

φροντιστηρίου 

ΕΠΙΜΑΘ=Επικοινωνία με μαθητές 

ΕΠΙΛΣΥΓΚ=Επίλυση συγκρούσεων 

ΣΚΟΠΜΑ=Αποσαφήνιση σκοποθεσίας μαθήματος 

ΔΙΑΧΡΟ=Διαχείριση χρόνου 

ΔΙΙΠΕΜΑ=Διαχείριση ιδιαίτερων περιπτώσεων 

μαθητών 

 

 

9. Τρόπος αξιολόγησης 
 

ΕΡΩΤ=Ερωτηματολόγιο 

ΣΥΖΗΤ=Συζήτηση 

ΑΞΨΗΦ=Αξιολόγηση ψηφιακά 

ΓΡΤΕ=Γραπτά τεστ 

 

 

11.4. Συνέπειες της επιμορφωτικής διαδικασίας 

 

Στον τελευταίο θεματικό τίτλο, οι διευθυντές των φροντιστηρίων εκφράζουν τις 

επιθυμητές γι’ αυτούς συνέπειες ενός επιμορφωτικού προγράμματος για το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του φροντιστηρίου τους. 

Και οι 4 ερωτώμενοι επιθυμούν ως απώτερο αποτέλεσμα της επιμόρφωσης την εξέλιξη 

του φροντιστηρίου τους. «Η επιμόρφωση λειτουργεί ως μια γροθιά στο να βαλτώσει ένα 

φροντιστήριο και να μην κάνει τίποτα καινούριο … πρέπει να ακολουθείς τις νέες φροντιστηριακές 

ανάγκες». Οι 3 από τους 4 συμπληρώνουν την ενίσχυση του επαγγελματικού προφίλ των 

καθηγητών τους, γιατί «το φροντιστήριο ωφελείται αφού θα έχει καλύτερους εργαζόμενους», ενώ 
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2 θεωρούν σημαντικό το να καταφέρουν να κατανοήσουν οι εκπαιδευτικοί τις παραμέτρους 

λειτουργίας του φροντιστηρίου, το οποίο είναι και εκπαιδευτικός φορέας αλλά ταυτόχρονα μια 

εμπορική επιχείρηση. 

Ο πρώτος ερωτώμενος προσδοκά επίσης το να καταστεί νοοτροπία στους εκπαιδευτικούς 

να προβαίνουν και κατάθεση των ιδεών και των προτάσεών τους για την εξέλιξη των ίδιων, του 

διδακτικού έργου και εν τέλει του ίδιου του φροντιστηρίου. 

Αναφορά από 2 διευθυντές γίνεται και στο επιτευχθεί μέσω των επιμορφωτικών 

σεμιναρίων η άρση της απολυτότητας, που συχνά διακατέχει τους εκπαιδευτικούς ως προς τον 

τρόπο που εργάζονται, ώστε να είναι σε θέση να αυτοαξιολογούνται, να κάνουν πιο ορθή 

αποτίμηση των διδακτικών μεθόδων που χρησιμοποιούν. Επεκτείνοντας τη σκέψη αυτή, ένας 

διευθυντής επεσήμανε ότι το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα ήθελε να ωθήσει τον εκπαιδευτικό 

του φροντιστηρίου να συνειδητοποιήσει την ίδια την αναγκαιότητά της επιμόρφωσή του, ώστε 

να μη μένει στάσιμος. 

Τέλος, ένας ερωτώμενος διευθυντής έθιξε ως επιθυμητό αποτέλεσμα τη συνειδητοποίηση 

του παιδαγωγικού ρόλου που φέρει ο εκπαιδευτικός, καθώς «φέρει ευθύνη που σε τόσο 

δύσκολους καιρούς τα παιδιά τους εμπιστεύονται την εκπαιδευτική κατάρτισή τους» και την 

καλλιέργεια  πολυπολιτισμικής συνείδησης, διότι «εξακολουθούν να υπάρχουν ρατσιστικές 

αντιλήψεις ... και ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι ανοιχτός στις διαφορετικές απόψεις των 

μαθητών». 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

IV. Συνέπειες της 

επιμορφωτικής 

διαδικασίας: 

 

10. Επιθυμητά αποτελέσματα 

 

ΕΝΕΠΠΡ=Ενίσχυση επαγγελματικού προφίλ 

ΕΞΦΡΟ=Εξέλιξη του φροντιστηρίου 

ΚΑΠΡΙΔ=Κατάθεση προτάσεων και ιδεών 

ΚΑΠΑΛΕΦ=Κατανόηση παραμέτρων λειτουργίας 

φροντιστηρίου 

ΑΡΑΠΟ=Άρση απολυτότητας εκπαιδευτικών 

ΚΑΠΟΛΣΥ=Καλλιέργεια πολυπολιτισμικής 
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συνείδησης από τους εκπαιδευτικούς 

ΣΥΝΠΑΙΔΡΟ=Συνειδητοποίηση του παιδαγωγικού 

ρόλου 

ΣΥΑΝΕΠ=Συνειδητοποίηση της ανάγκης για 

επιμόρφωση 

ΑΠΟΔΙΜΕ=Ορθή αποτίμηση των διδακτικών 

μεθόδων που χρησιμοποιεί 
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Κεφάλαιο 12: Συμπεράσματα 

 
 Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα έγινε μια προσπάθεια να σχηματιστεί μια πρώτη-

καθώς δεν υπάρχει καμία προϋπάρχουσα σχετική έρευνα- γενική εικόνα για επιμορφωτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών στα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Κατά πρώτο λόγο, 

διερευνήθηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και οι 

προσδοκίες τους από τη δυνητική συμμετοχή τους σε κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα αλλά και 

καταγράφηκαν οι προτάσεις τους ως προς το περιεχόμενο και την οργάνωση ενός τέτοιου 

προγράμματος, που να ανταποκρίνεται στις ειδικές τους ανάγκες. Για να έχουμε πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα, εξετάστηκαν και οι απόψεις των διευθυντών σπουδών και κατατέθηκαν 

οι προτάσεις τους ως προς τις επιμορφωτικές ανάγκες του καθηγητικού προσωπικού των 

φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης. Ακολουθεί η ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας και τα 

συμπεράσματα που συνάγονται. 

  

12.1. Ερμηνεία – ανάλυση 

 
Η πρώτη μέριμνα της έρευνας ήταν να καταγραφεί το ιστορικό της επιμόρφωσης των 

ερωτώμενων εκπαιδευτικών, ώστε να διαπιστώσουμε το ποσοστό του δείγματός μας που έχει 

κάποια εμπειρία επιμόρφωσης. Μόλις το 1/3 του δείγματος είχε κάποια επιμορφωτική εμπειρία 

και αυτή αποσπασματικά και ευκαιριακά, με συμμετοχή το πολύ σε δυο επιμορφωτικά 

σεμινάρια έκαστος καθ’ όλη την εκπαιδευτική του διαδρομή. Καθίσταται, λοιπόν, έκδηλο, το 

ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό των επιμορφούμενων και το μεγάλο κενό στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών που εργάζονται σε φροντιστήρια. 

Ακόμη, όμως, και από τους λίγους εκπαιδευτικούς που επιμορφώθηκαν, εκφράζεται μια 

σειρά παραπόνων ως προς το περιεχόμενο και άλλες παραμέτρους των επιμορφωτικών 

σεμιναρίων που παρακολούθησαν. Κοινή ένσταση σχεδόν από όλους είναι ότι τα σεμινάρια 

είχαν θεωρητικό προσανατολισμό, χωρίς πρακτική εφαρμογή. Οι καθηγητές εξέφρασαν λ.χ. 

επιθυμία για δειγματικές διδασκαλίες και περισσότερα παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης, 

τα οποία, κατά τη γνώμη τους, θα τους βοηθούσαν να αφομοιώσουν καλύτερα όσα έμαθαν. 

Επίσης, δυσπιστία εκφράστηκε και για το κατά πόσον υπήρχε μέριμνα τα προγράμματα να 

καταρτίσουν τους επιμορφούμενους, και όχι απλώς να διεξαχθούν διεκπεραιωτικά για να 

απορροφηθούν κάποιες χρηματοδοτήσεις για την οργάνωσή τους. Έμφαση δόθηκε και στο 
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γεγονός ότι τα σεμινάρια κατά κανόνα δεν είχαν κάποια ειδική στόχευση ως προς τις ανάγκες 

των καθηγητών φροντιστηρίων αλλά αφορούσαν τους εκπαιδευτικούς γενικά.  

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν είχαν επιμορφωτική εμπειρία και 

οι υπόλοιποι δείχνουν μάλλον χαμηλό βαθμό ικανοποίησης από τη συμμετοχή τους, η εν γένει 

στάση τους ως προς τη δυνητική συμμετοχή τους σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι 

ξεκάθαρα θετική. Μόλις μία εκπαιδευτικός δεν θεωρεί αναγκαία την επιμόρφωση. Όλοι οι 

υπόλοιποι την κρίνουν ως επιτακτική. 

Οι ερωτώμενοι αιτιολογούν την άποψή τους, αναφερόμενοι στο μεγαλύτερο ποσοστό 

τους στην εξέλιξη των επιστημών αλλά και της παιδαγωγικής επιστήμης ειδικότερα, στην 

ένταξη των νέων τεχνολογικών μέσων στη διδασκαλία, στις συχνές αλλαγές του εκπαιδευτικού 

συστήματος στη χώρα μας, αλλά και στον υψηλό ανταγωνισμό που υπάρχει στον κλάδο των 

φροντιστηρίων, που γεννά την ανάγκη για όλο και πιο καταρτισμένους και προσοντούχους 

διδάσκοντες. Η επισήμανση της εξέλιξης των επιστημών και της ένταξης των νέων τεχνολογιών 

είναι κοινή για όλες τις καθηγητικές ειδικότητες, και όχι κυρίως των θετικών ειδικοτήτων, όπως 

ίσως θα περιμέναμε. Επίσης, υπογραμμίζονται οι κοινωνικοοικονομικές μεταβολές, που 

επηρεάζουν το εκπαιδευτικό έργο.  

Οι απόψεις αυτές δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπόψη τους τόσο εξωγενείς 

παράγοντες, όπως ο τελευταίος, όσο και παράγοντες που αφορούν αμιγώς το πεδίο του 

διδακτέας ύλης και της καθ’ αυτήν διδασκαλίας, σε μια προοπτική ανταπόκρισης  -μέσω της 

διδακτικής τους επάρκειας- στην κρίση απασχολησιμότητας που υπάρχει στο χώρο τους. 

Διαφαίνεται, λοιπόν, πως, αν και άπειροι από το όλο πνεύμα της επαγγελματικής επιμόρφωσης 

και της Διά βίου Εκπαίδευσης εν γένει, είναι αρκετά συνειδητοποιημένοι ως προς την 

αναγκαιότητα επικαιροποίησης των γνώσεων και εξέλιξης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. 

Οι απόψεις των διευθυντών ως προς τους παράγοντες που γεννούν επιμορφωτικές 

ανάγκες για τους εκπαιδευτικούς συγκλίνουν κατά κόρον με την αιτιολόγηση των εκπαιδευτικών 

ως προς την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης, καθώς και εκείνοι επισημαίνουν πρωτίστως τις 

συχνές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είναι εξεταστικοκεντρικό, επιτείνοντας τις 

απαιτήσεις προς τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς συνακόλουθα, και τονίζουν τον υψηλό 

ανταγωνισμό που υπάρχει στα φροντιστήρια.  

Επιστρέφοντας στους καθηγητές, μέσα από τις απαντήσεις τους διατυπώνονται 

προσδοκίες για την ενίσχυση μιας σειράς δεξιοτήτων, κυρίως διδακτικών και επικοινωνιακών, 
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και μιας σειράς χαρακτηριστικών, όπως η αυτοπεποίθηση και η αυτογνωσία. Επίσης, επειδή οι 

εκπαιδευτικοί ομολογούν ότι η εργασία τους είναι αρκετά ψυχοπιεστική, αναμένουν ένα 

πρόγραμμα επιμόρφωσης να αντισταθμίσει αυτήν την πίεση που αισθάνονται ή να τους 

βοηθήσει να τη διαχειρίζονται καλύτερα.  

Επίσης, προσδοκίες καταγράφονται και όσον αφορά τη συνειδητότητα της διδακτικής 

πράξης από τον εκπαιδευτικό και την άρση παγιωμένων, βιωματικά αφομοιωμένων προτύπων 

μάθησης και διδασκαλίας, που δείχνει πως η μετασχηματίζουσα μάθηση του Mezirow, που 

εκτέθηκε στο θεωρητικό μέρος, μέσω του κριτικού στοχασμού, μπορεί να αξιοποιηθεί σε 

μελλοντικά προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. 

Συνεπώς, οι προσδοκίες των εκπαιδευτικών είναι κυρίως εστιασμένες αφενός στην 

αποτελεσματικότητα της ίδιας της διδακτικής πράξης αφετέρου στην προσωπική τους θωράκιση 

από την επαγγελματική εξουθένωση. 

Σημαντική είναι η παραδοχή και των ίδιων των διευθυντών, παρόλο που πολύ συχνά 

είναι και οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων ή μέτοχοι στην επιχείρηση,  πως η πίεση των 

εργοδοτών προς το προσωπικό τους για υψηλή απόδοση είναι έντονη, δεδομένο που θα έπρεπε 

να ληφθεί υπόψη, καθώς συνδιαμορφώνει τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών  

φροντιστηρίων. 

Τα πιο πλούσια ευρήματα των συνεντεύξεων προκύπτουν από το θεματικό τίτλο 

«Περιεχόμενο της επιμόρφωσης». Εκεί συγκεντρώνονται πολλοί κωδικοί, γεγονός που δείχνει 

τις αυξημένες επιμορφωτικές ανάγκες των καθηγητών αλλά και ένα μωσαϊκό ποικίλων 

γνωστικών αντικειμένων/θεματικών περιοχών, που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως οδηγός 

σχεδιασμού του περιεχομένου ενός επιμορφωτικού προγράμματος στο μέλλον. 

Από το σύνολο των απαντήσεων των εκπαιδευτικών είναι ορατή η προτίμηση σε θέματα 

που άπτονται της διδακτικής πράξης.  Τη συντριπτική πλειονότητα προτίμησης συγκεντρώνουν 

οι τεχνικές διδασκαλίας και οι νέες τεχνολογίες.  Επίσης, αναφέρθηκαν θεματικές που 

επηρεάζουν τη διδακτική πράξη, όπως η δυσλεξία, οι μαθησιακές δυσκολίες αλλά και η 

ψυχολογία εφήβων. Αρκετοί καθηγητές έθιξαν και τον αμιγώς παιδαγωγικό ρόλο του 

εκπαιδευτικού.  

Από τα δεδομένα αυτά συμπεραίνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί σκέφτονται κατά βάση 

μαθητοκεντρικά. Τις τεχνικές διδασκαλίας προκρίνουν και οι διευθυντές αλλά ούτε ένας δεν 

κάνει νύξη για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Αυτό ενδεχομένως εξηγείται από το γεγονός 
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ότι η αγορά τεχνικού εξοπλισμού βαραίνει το φροντιστήριο ή ίσως αποκαλύπτει μια έμμεση 

προτίμηση σε πιο παραδοσιακούς και δοκιμασμένους τρόπους διδασκαλίας. 

Συνεχίζοντας επί του περιεχομένου, πιο εξειδικευμένα ως προς τη διδασκαλία και 

καλλιέργεια/εξέλιξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, οι πιο συχνά απαντώμενοι θεματικοί άξονες 

που προτείνονται από τους καθηγητές -κατά σειρά προτίμησης- εστιάζονται: 

α) στο σχεδιασμό του μαθήματος 

β) στην επίλυση συγκρούσεων 

γ) στην εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών στο μάθημα 

δ) στη διαχείριση του άγχους των μαθητών 

ε) στο σχεδιασμό του διδακτικού υλικού (υποστηρικτικά φροντιστηριακά βοηθήματα) 

στ) στην ανίχνευση των μαθησιακών αναγκών των μαθητών 

ζ) στη διαχείριση της τάξης και ιδιαίτερων (δύσκολων) περιπτώσεων μαθητών 

 Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί, ενώ ήθελαν να συγκεκριμενοποιήσουν πιο 

συγκεκριμένες διδακτικές μεθοδολογίες και προσεγγίσεις όπου θα ήθελαν να εκπαιδευτούν, 

λόγω άγνοιας, αδυνατούσαν ακόμα και κατ’ όνομα να αναφέρουν κάποιες εξ αυτών. Για 

παράδειγμα, ως προς το σχεδιασμό του μαθήματος, πολλοί ομολόγησαν ότι δεν γνωρίζουν 

κανέναν υπόδειγμα και οργανώνουν το μάθημα απλώς κατά το δοκούν. Νομίζουμε ότι αυτό και 

μόνο το γεγονός φανερώνει τον εμπειρικό καθαρά τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι καθηγητές 

στα φροντιστήρια, το μεγάλο κενό της κατάρτισής τους για θέματα διδακτικής και την ανάγκη 

τους για επιμόρφωση στο εν λόγω πεδίο. 

 Πάντως, η οπτική εκπαιδευτικών και διευθυντών για τις επιμορφωτικές ανάγκες των 

πρώτων ως προς το περιεχόμενο συγκλίνουν, καθώς και οι διευθυντές εκφράζουν υψηλή 

προτίμηση στις θεματικές του σχεδιασμού μαθήματος και διδακτικού υλικού, της διαχείρισης 

τάξης και της επίλυσης συγκρούσεων. 

 Ως προς τις στοχευμένες ανάγκες για τα φροντιστήρια, εκτός από θεματικές που 

προαναφέρθηκαν και παραπάνω, οι εκπαιδευτικοί επικεντρώνονται σε πολύ υψηλό ποσοστό στο 

κομμάτι της επικοινωνίας με τους μαθητές-πελάτες και τους γονείς-πελάτες. Ως συναφές 

αντικείμενο κάποιοι ανέφεραν και τις «Πωλήσεις-μάρκετινγκ» και θεματικές που εν γένει 

σχετίζονται με τη στρατηγική λειτουργίας και προώθησής του φροντιστηριακού οργανισμού, 

ώστε να καθίσταται θελκτικός και να έχει το μέγιστο δυνατό κέρδος. Εκτιμούν, λοιπόν, ότι δεν 

αρκεί ένας καθηγητής να είναι καλός ως διδάσκων αλλά πρέπει να μπορεί να πείσει τους 
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μαθητές και τους γονείς ότι το εκπαιδευτικό έργο που παράγεται στο φροντιστήριό του είναι 

πράγματι ποιοτικό και αξίζει να το προτιμήσουν, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με τα άλλα 

φροντιστήρια. Επίσης, πρέπει να μπορεί να «κερδίσει» την εμπιστοσύνη του γονιού και καθ’ όλη 

τη διάρκεια των σπουδών του παιδιού του. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι διευθυντές, 

οι οποίοι υπογραμμίζουν ως ζωτικής σημασίας την καλή επικοινωνία του εκπαιδευτικού με το 

μαθητή, και σε επίπεδο προσωπικό, αλλά και τις «Πωλήσεις-μάρκετινγκ», ώστε να κατανοήσουν 

οι εκπαιδευτικοί τις παραμέτρους λειτουργίας μιας επιχείρησης, όπως είναι το φροντιστήριο. 

 Από τους εκπαιδευτικούς, πολύ υψηλό ποσοστό επιλέγει για το φροντιστηριακό χώρο 

και θεματική ενημέρωσης για τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς όντας αποκομμένοι 

από το Υπουργείο Παιδείας δεν ενημερώνονται έγκαιρα για νέες εγκυκλίους. Πιο λίγοι 

εκπαιδευτικοί επιζητούν ενημέρωση για τα εργασιακά τους δικαιώματα. 

 Το κενό της κατάρτισης επί της διδακτικής, που αναφέρθηκε παραπάνω, ανακύπτει και 

στις θεματικές που προτείνονται για τα φροντιστήρια συγκεκριμένα. Ειδικότερα, κάποιοι 

εκπαιδευτικοί, για την επιτυχή άσκηση του υποστηρικτικού διδακτικού τους έργου, προτείνουν 

επιμόρφωση για τη διαχείριση του χρόνου (στο μάθημα και ως προς την κάλυψη της εξεταστέας 

ύλης), για την εξατομικευμένη διδακτική εστίαση και για το πώς μπορούν να συμπράττουν με το 

σχολείο εποικοδομητικά. Οι διευθυντές στο συγκεκριμένο πεδίο συμπληρώνουν ως θεματική τη 

δημιουργία κινήτρων στους μαθητές. 

 Εντύπωση προξενεί το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται σε χαμηλό ποσοστό 

στην επιμόρφωση νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών στο χώρο και μόλις ένας διευθυντής κάνει 

λόγο για την απούσα κατάρτιση των άπειρων καθηγητών. Η εικόνα που σχηματίσαμε από τη 

συνέντευξη είναι πως οι εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων δεν γνωρίζουν για την επιμόρφωση 

των νεοδιόριστων στο δημόσιο σχολείο και έτσι δεν έχουν σκεφτεί μια αντίστοιχη μορφή 

επιμόρφωσης για τους νεοπροσληφθέντες στα φροντιστήρια. Επίσης, τους είναι παντελώς 

άγνωστος ο ρόλος του μέντορα. 

 Τέλος, τα συμπεράσματα που προκύπτουν όσον αφορά τις προτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών για την οργάνωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων έχουν ως εξής. Οι 

εκπαιδευτικοί σε συντριπτικό ποσοστό (9 στους 15) θεωρούν ως καταλληλότερο φορέα 

επιμόρφωσης τον ΟΕΦΕ. Οι μισοί διευθυντές επίσης. Καθίσταται σαφές ότι στον ΟΕΦΕ 

εκπαιδευτικοί και διευθυντές αναγνωρίζουν τον οργανισμό που έχει δημοφιλία και κύρος αλλά 

και γνωρίζει από πρώτο χέρι τη φροντιστηριακή εκπαίδευση. Αρκετά υψηλό ποσοστό 
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προτιμήσεων συγκεντρώνει και η ενδοεπιχειρησιακή επιμόρφωση με πρωτοβουλία του ίδιου του 

φροντιστηρίου (5 στους 15 εκπαιδευτικούς) ενώ αρκετοί ερωτώμενοι επιθυμούν και την 

εμπλοκή του Υπουργείου Παιδείας, μεταξύ αυτών και 2 διευθυντές. 

 Ταύτιση μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντών υπάρχει και ως προς το χρόνο και τη 

διάρκεια διεξαγωγής των προγραμμάτων, αφού και οι δύο σχεδόν καθολικά εκτιμούν ότι ένα 

ρεαλιστικό πρόγραμμα πρέπει να είναι 15-30 ωρών, να διενεργείται ετήσια και να προτιμώνται 

περίοδοι διακοπών για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να μην έχουν παράλληλα και το φόρτο της 

δουλειάς τους. Εκτιμούμε ότι, παρόλο που οι ώρες εργασίας για τον καθηγητή φροντιστηρίου 

μπορεί να έχουν μεγάλες αυξομειώσεις και αποκλίσεις από συναδέλφους του, σε αντίθεση με 

τους καθηγητές στα σχολεία που έχουν σταθερό πρόγραμμα, είναι θετικό ότι έχουν μια κοινή 

αντίληψη για το διαθέσιμο χρόνο και τη συχνότητα, διότι το πόρισμα αυτό μπορεί να βοηθήσει 

στο σχεδιασμό ενός επιμορφωτικού προγράμματος. 

 Επίσης ομοφωνία υπάρχει και ως προς το ποιοι είναι οι κατάλληλοι επιμορφωτές. 12 

στους 15 εκπαιδευτικούς και 3 στους 4 διευθυντές προτείνουν εκπαιδευτικούς με πολύχρονη 

εμπειρία και μάλιστα φροντιστηριακή εμπειρία. Κατέστη έκδηλο ότι οι ερωτώμενοι απωθούνται 

από την ιδέα κάποιου επιμορφωτή που έχει θεωρητικές γνώσεις αλλά δεν έχει επαφή με τη 

φροντιστηριακή πραγματικότητα. Οι δυνητικοί επιμορφούμενοι θέλουν κάποιον που να 

καταλαβαίνει τους ίδιους και τα προβλήματά τους, τις ειδικές ανάγκες των φροντιστηρίων. 

 Παρ’ όλα αυτά, δεκτικοί ήταν οι εκπαιδευτικοί και σε επιμορφωτές οι οποίοι γνωρίζουν 

καλά κάποιο γνωστικό αντικείμενο, π.χ. ειδικοί στο μάρκετινγκ, στο οποίο θα τους μυήσουν, ή 

σε εισηγητές που προέρχονται από τον ακαδημαϊκό χώρο. Ακόμα και εκεί, όμως, τονίστηκε ότι 

θα πρέπει να έχουν ληφθεί υπόψη οι ειδικές επιμορφωτικές ανάγκες των φροντιστηρίων, και όχι 

να γίνεται μια γενική διάλεξη, που θα απευθυνόταν σε οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική 

κατηγορία. 

 Συνοψίζοντας, διαπιστώνουμε ότι: 

 Η επιμόρφωση για τα φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης είναι ελλιπής έως απούσα 

 Εκπαιδευτικοί και διευθυντές θεωρούν την επιμόρφωση αναγκαία 

 Οι εκπαιδευτικοί προσδοκούν μέσω της επιμόρφωσης να καλλιεργήσουν διδακτικές και 

επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό τους έργο 
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 Οι θεματικές περιοχές που επιθυμούν να επιμορφωθούν αφορούν πρωτίστως τη διδακτική 

μεθοδολογία και τη χρήση των νέων τεχνολογιών (γενικά) και την επικοινωνία και τις 

«πωλήσεις-μάρκετινγκ» (συγκεκριμένα για τα φροντιστήρια) 

 Οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποιούν και επιθυμούν να συγκεράσουν το ρόλο τους ως 

παιδαγωγοί απ’ τη μια  πλευρά και ως ιδιωτικοί υπάλληλοι σε επιχείρηση απ’ την άλλη 

 Διαφαίνεται μεγάλο κενό στην κατάρτισή τους επί της διδακτικής 

 Εκπαιδευτικοί και διευθυντές θεωρούν σημαντικό ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα να 

λαμβάνει υπόψη τις ειδικές επιμορφωτικές τους ανάγκες 

 Απαραίτητος κρίνεται ο συνδυασμός θεωρίας και πράξης. 

 

12.2. Σύγκριση με άλλες έρευνες 

 
 

Στο κεφάλαιο 5.6. της παρούσας εργασίας προβήκαμε σε μία επισκόπηση  ερευνών που 

έχουν διεξαχθεί για την επιμόρφωση στη μέση εκπαίδευση και κυρίως σε έρευνες που αφορούν 

την ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της βαθμίδας αυτής. Δεδομένης 

της απούσας βιβλιογραφίας για τους εκπαιδευτικούς φροντιστηρίων, θα επιχειρήσουμε να 

παραλληλίσουμε τα αποτελέσματα από τις παραπάνω έρευνες με τα συμπεράσματα που 

προέκυψαν από την παρούσα εργασία, εντοπίζοντας σημεία σύγκλισης και απόκλισης και 

προσπαθώντας να εξάγουμε από τη σύγκριση αυτή νέα συμπεράσματα. 

Κατ’ αρχάς, διαπιστώνουμε ότι, ακόμα και στο δημόσιο σχολείο, το εν γένει ποσοστό 

των καθηγητών που παρακολουθούν προγράμματα επιμόρφωσης είναι χαμηλό. Απούσα η 

επιμόρφωση στα ΣΔΕ (Παπασταμάτης κ.συν., 2010:129-136), ιδιαίτερα χαμηλό το ποσοστό των 

επιμορφούμενων εκπαιδευτικών, με βάση την έρευνα στην Αιτωλοακαρνανία (Κατσαντά, 

2005:81-84). Αντίθετα, η έρευνα του Ο.ΕΠ.ΕΚ. εμφανίζει την πλειονότητα των εκπαιδευτικών 

να έχει κάποια επιμορφωτική εμπειρία (Οεπέκ, 2008: 51-53). Παρά τα αντιφατικά δεδομένα 

μεταξύ των ερευνών αυτών και λαμβάνοντας υπόψη προγράμματα ευρείας κλίμακας 

επιμόρφωσης, όπως το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, αντιλαμβανόμαστε ότι οι 

εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων είναι μακράν ανενημέρωτοι  για επιμορφώσεις που 

λαμβάνουν χώρα αλλά και η επιμορφωτική εμπειρία όσων παρακολούθησαν επιμορφώσεις ήταν 

ευκαιριακή και όχι ενταγμένη σε μια πάγια δομή, όπως αυτή της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για 
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τους εκπαιδευτικούς στη δημόσια εκπαίδευση, όπου το ποσοστό συμμετοχής καταγράφεται 

υψηλό (Κατσαντά, 2005:81-84). 

Παρ’ όλα αυτά, τόσο οι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης όσο και της ιδιωτικής 

επιθυμούν την επιμόρφωσή τους και την κρίνουν αναγκαία, όπως προκύπτει από όλες τις 

έρευνες, και αιτιολογώντας την άποψη αυτή στηριζόμενοι σε επισημάνσεις, κάποιες εκ των 

οποίων είναι κοινές. Για παράδειγμα, τόσο οι ερωτώμενοι της παρούσας έρευνας όσο και η 

ομάδα-στόχος της έρευνας της Κατσαντά εστιάζουν στην εξέλιξη της τεχνολογίας, της 

παιδαγωγικής και της ψυχολογίας, στην ανάγκη απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων,  στην 

επαγγελματική ανάπτυξη. Επίσης, γίνεται από κοινού λόγος για την ίδια την εξέλιξη της ζωής, 

των κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών συνθηκών. Στοιχείο που υπογραμμίζεται σε υψηλό 

ποσοστό τόσο στην Κατσαντά όσο και στην έρευνα των ΣΔΕ αλλά μόνο ακροθιγώς αναφέρθηκε 

από το δικό μας δείγμα είναι η απούσα βασική εκπαίδευση, οι ελλείψεις των βασικών σπουδών, 

που επιβάλλουν την επιμόρφωση (Κατσαντά, 2005:81-84, Παπασταμάτης κ.συν., 2010:129-

136). Συνάγεται, λοιπόν, το συμπέρασμα ότι οι ίδιες οι εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα αφυπνίζουν 

τους εκπαιδευτικούς ως προς την ανάγκη συμπόρευσης με τα νέα δεδομένα, ασχέτως αν 

εργάζονται στη δημόσια ή την ιδιωτική εκπαίδευση του χώρου των φροντιστηρίων. 

Ως προς την αποτίμηση της συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα, και στην 

έρευνα του Ο.ΕΠ.ΕΚ. και στην έρευνα της Παπαναούμ η επιμόρφωση αποτιμάται θετικά. 

Μάλιστα στην πρώτη οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η επιμόρφωση συνέβαλε στη βελτίωση 

της διδακτικής τους ικανότητας και στη δεύτερη ως θετικό στοιχείο επισημαίνεται η 

χρησιμοποίηση τεχνικών εκπαίδευσης ενηλίκων (Οεπέκ, 2008: 51-53, Παπαναούμ 2003:144-

147). Τελείως διαφορετική είναι η εικόνα από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών 

φροντιστηρίων, οι οποίοι εμφανίζονται περισσότερο δυσαρεστημένοι. Από τους λίγους 

επιμορφούμενους, μία ερωτώμενη τόνισε ότι δεν βοηθήθηκε στο εκπαιδευτικό της έργο, ενώ 

άλλη ερωτώμενη τόνισε ότι δεν υπήρχαν σε όλες τις επιμορφώσεις όπου συμμετείχε τεχνικές 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Η αντίθεση αυτή πιθανόν ερμηνεύεται από το γεγονός ότι τα 

επιμορφωτικά προγράμματα που απευθύνονται στους καθηγητές των σχολείων είναι 

μεγαλύτερης κλίματας, καλύτερα χρηματοδοτούμενα και με πιο μελετημένη στοχοθεσία απ’ ότι 

αυτά όπου συμμετείχαν κάποιοι ερωτώμενοι από το δείγμα μας. 

Ως προς τις προσδοκίες από την επιμόρφωση, κοινή συνισταμένη και στην έρευνα της 

Κατσαντά και στην έρευνα για τα ΣΔΕ αλλά και στη δική μας έρευνα είναι η αναβάθμιση του 
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διδακτικού έργου, η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων διδασκαλίας, η 

επαγγελματική ανάπτυξη. Υψηλά στις προσδοκίες καταγράφεται και η ανταλλαγή απόψεων 

μεταξύ των επιμορφούμενων στις έρευνες του Ο.ΕΠ.ΕΚ. και των ΣΔΕ, ενώ από τους καθηγητές 

των φροντιστηρίων μόλις δύο άτομα αναφέρθηκαν σε αυτό (Οεπέκ, 2008: 51-53, Παπασταμάτης 

κ.συν., 2010:129-136). Επιπλέον, ως βασική προσδοκία καταγράφεται η επίλυση καθημερινών 

προβλημάτων (Οεπέκ, 2008: 51-53, Κατσαντά, 2005:81-84), κάτι που δεν διαγράφεται με 

σαφήνεια στις απαντήσεις του δικού μας δείγματος. Ίσως αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι το 

σχολείο είναι ένας πιο πολύπλοκος εκπαιδευτικός οργανισμός και οι καθηγητές εκεί 

αντιμετωπίζουν και άλλες προκλήσεις στην καθημερινότητά τους, όπως η ανταπόκριση σε 

γραμματειακή υποστήριξη, η ανάγκη συνεννόησης με περισσότερους συναδέλφους, η επαφή με 

τη δημόσια διοίκηση. 

Ως προς τις επιμορφωτικές ανάγκες, παρόλο που οι εκπαιδευτικοί των φροντιστηρίων 

έχουν έναν υποστηρικτικό ρόλο και η φύση της εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν ταυτίζεται 

απόλυτα με αυτή των εκπαιδευτικών στα σχολεία, οι επιμορφωτικές τους ανάγκες εμφανίζονται 

κατά κόρον να είναι οι ίδιες. Θεματικές όπως οι νέες τεχνολογίες, οι νέες διδακτικές μέθοδοι, η 

ψυχολογία εφήβων, η διαχείριση μαθητών με ιδιαίτερα προβλήματα, οι μαθησιακές δυσκολίες, ο 

σχεδιασμός του μαθήματος -για να αναφέρουμε κάποιες βασικές- που καταγράφηκαν από το 

δείγμα μας (εκπαιδευτικών και διευθυντών) απαντώνται σε υψηλό σε όλες τις έρευνες που 

συγκρίνουμε. Εξαίρεση αποτελεί η θεματική της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών, 

γεγονός που εξηγείται από το ότι οι καθηγητές στα φροντιστήρια «δεν βάζουν βαθμούς στον 

έλεγχο», αν και δεν παύουν βέβαια να παρακολουθούν την πρόοδο ή μη των μαθητών (Οεπέκ, 

2008: 51-53, Παπασταμάτης κ.συν., 2010:129-136, Κατσαντά, 2005:81-84, Παπαναούμ 

2003:144-147, Παπαναούμ 2005: 82-91). 

Πάντως, η ανάγκη των εκπαιδευτικών για διαλεκτική σχέση θεωρίας και πράξης στα 

επιμορφωτικά προγράμματα (Παπασταμάτης κ.συν., 2010:129-136, Κατσαντά, 2005:81-84) 

είναι ορατή και στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στα φροντιστήρια, οι οποίοι δείχνουν 

απρόθυμοι να «χάσουν το χρόνο τους» σε επιμορφώσεις με στείρα θεωρία, που δεν θα είναι 

χρηστικές για τη βελτίωση της διδασκαλίας τους. Γι’ αυτό, τονίζεται η ανάγκη διερεύνησης των 

επιμορφωτικών αναγκών (Κατσαντά, 2005:81-84). 

Από τη σύγκριση των απαντήσεων των διευθυντών των ΣΔΕ και των διευθυντών 

σπουδών στα φροντιστήρια, διαπιστώνουμε κατ’ αρχάς απόκλιση ως προς τις προτιμώμενες 
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μεθόδους επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Οι πρώτοι δεν επιλέγουν παραδοσιακές μεθόδους, 

όπως η διάλεξη αλλά προστιμούν πιο συμμετοχικές, όπως οι μικροδιδασκαλίες. Αντίθετα, οι 

διευθυντές του δικού μας δείγματος (και οι 4) επιλέγουν ως μια καλή και δοκιμασμένη μέθοδο 

τη διάλεξη, συμπληρώνοντας και άλλες, όπως οι δειγματικές διδασκαλίες και η συζήτηση. 

Επίσης, οι διευθυντές των ΣΔΕ δείχνουν προτίμηση σε μακροπρόθεσμα επιμορφωτικά 

προγράμματα, ενώ αυτοί των φροντιστηρίων σε μικρότερης κλίμακας. Κοινή προτίμηση 

εμφανίζεται ως προς τους επιμορφωτές, καθώς, και στις δύο έρευνες, διευθυντές και 

εκπαιδευτικοί επιθυμούν εκπαιδευτικούς με τυπικά προσόντα και ακαδημαϊκούς, με τους 

ερωτώμενους των φροντιστηρίων να υπογραμμίζουν τη φροντιστηρικαή εμπειρία των 

επιμορφωτών ως απαραίτητη (Παπασταμάτης κ.συν.).  

 

12.3. Αναμενόμενα οφέλη και περιορισμοί της έρευνας 

 

Η σημασία και η επιτακτικότητα της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, όπως 

και όλων των εργαζομένων και επαγγελματιών, είναι πια κοινός τόπος. Ήδη, γι’ αυτό έγινε 

λόγος αναλυτικά στο θεωρητικό μέρος. Στο πλαίσιο αυτής της  παραδοχής, φιλοδοξούμε αρχικά 

η παρούσα έρευνα να αναδείξει την ανάγκη επιμόρφωσης μιας πολυπληθούς αλλά αρκετά 

αφανούς ομάδας εκπαιδευτικών, αυτής των καθηγητών σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. 

Δεύτερον, η παρούσα εργασία μπορεί να χρησιμεύσει ως πιλοτικό ή συμπληρωματικό εργαλείο 

– οδηγός για το σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

φροντιστηρίων ή για μια εκτενέστερη μελέτη διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών τους. 

Επιπλέον, ως όφελος της εργασίας προκρίνουμε την πρωτοτυπία του θέματος, διότι δεν υπάρχει 

κάποια μελέτη διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών για τους εκπαιδευτικούς των 

φροντιστηρίων συγκεκριμένα, επομένως, ευελπιστούμε ότι πλουτίζουμε τη σχετική 

βιβλιογραφία, βοηθώντας σε μελλοντικές έρευνες που αφορούν αυτό τον εκπαιδευτικό χώρο.  

Ως προς τους περιορισμούς της έρευνας, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι αφενός η 

έρευνα διεξήχθη μόνο στο νομό Θεσσαλονίκης και με σχετικά μικρό αριθμό δείγματος λόγω της 

φύσης του ερευνητικού εργαλείου (συνέντευξη) και αφετέρου είναι μόνο ποιοτική, που σημαίνει 

ότι τα αποτελέσματα δεν μπορεί να είναι γενικεύσιμα για όλους τους εκπαιδευτικούς 

φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης. 
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12.4. Προτάσεις 

 
Με βάση τα δεδομένα που προσκομίζει η παρούσα έρευνα και τα παραπάνω 

συμπεράσματα που εξήχθησαν, ακολουθεί μια σειρά από προτάσεις, που αφορούν κυρίως την 

πιθανή οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς φροντιστηρίων μέσης 

εκπαίδευσης αλλά και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες πάνω στο ίδιο θέμα. 

Κατ’ αρχάς, εξαιτίας του γενικευμένου κενού που υπάρχει στην επιμόρφωση της 

συγκεκριμένης ομάδας εκπαιδευτικών, συνιστάται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες για διοργάνωση σεμιναρίων που θα απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς αυτούς. 

Αυτό υπαγορεύεται από το αυξημένο ενδιαφέρον για επιμόρφωση που εκφράστηκε από την 

ομάδα-στόχο της έρευνας και από τις συγκροτημένες αιτιολογήσεις για την αναγκαιότητα της 

επιμόρφωσης αυτής. Επίσης, μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει και για τον τρόπο δημοσιοποίησης 

και συνακόλουθα ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για όσα προγράμματα λαμβάνουν χώρα, διότι 

και εκεί υπάρχει ολιγωρία. Μία πρόταση θα ήταν να αξιοποιηθούν τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης ή να δημιουργηθούν διαδικτυακές πλατφόρμες ενημέρωσης κυρίως από τους 

συλλόγους φροντιστών είτε και από άλλους φορείς ή και από εθελοντικές πρωτοβουλίες 

καθηγητών-φροντιστών.  

Ως προς την οργάνωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων, κρίνεται σκόπιμο αυτά να 

έχουν διάρκεια 15-30 ωρών και να διεξάγονται κατά την περίοδο διακοπών (Χριστούγεννα-

Πάσχα-καλοκαίρι), καθώς  υπήρξε ομοφωνία των απαντήσεων για τι θεωρούν ρεαλιστικά 

εφικτό, ώστε να μπορούν πράγματι να τα παρακολουθήσουν οι καθηγητές των φροντιστηρίων. 

Επίσης, προτείνεται ο Ο.Ε.Φ.Ε. να διευρύνει τις δραστηριότητες των επιμορφωτικών του 

δράσεων, καθώς είναι πολύ υψηλά στις προτιμήσεις καθηγητών και διευθυντών. Ενδεχομένως, 

φορείς, όπως τα Κ.Δ.Β.Μ. ή άλλοι ιδιωτικοί φορείς, θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τον 

Ο.Ε.Φ.Ε. και σε συνεργασία να επεκτείνουν τη Διά βίου Εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την 

επαγγελματική κατάρτιση και για τους εκπαιδευτικούς φροντιστηρίων, αποκομίζοντας τα 

μέγιστα δυνατά οφέλη για την ιδιωτική εκπαίδευση, τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και την 

επιχειρηματικότητα. Βέβαια, καλό είναι να σκύψει και το Υπουργείο Παιδείας πάνω στο θέμα, 

εγκαταλείποντας τη συστηματική αδιαφορία του για τα φροντιστήρια, και να συμμετάσχει σε 

ένα δημόσιο διάλογο και για την επιμόρφωση των καθηγητών φροντιστηρίων (Ριζά-Σκύφα, 

2015). 
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Στα προγράμματα επιμόρφωσης, όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις μας, χρειάζεται να 

προσλαμβάνονται ως εισηγητές ακαδημαϊκοί και επιστήμονες, όσον αφορά συγκεκριμένα 

γνωστικά πεδία, όπως οι μαθησιακές δυσκολίες ή το μάρκετινγκ, αλλά κυρίως κρίνονται 

επιθυμητοί καθηγητές με μακροχρόνια φροντιστηριακή εμπειρία, που θα αφουγκράζονται τις 

πραγματικές ανάγκες του συγκεκριμένου χώρου. 

Επίσης, εκ των ων ουκ άνευ είναι η ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών των 

διδασκόντων στα φροντιστήρια πριν αυτά σχεδιαστούν αλλά και ο συνδυασμός θεωρητικής 

κατάρτισης και πρακτικής εκπαίδευσης των καθηγητών. Επίσης, ο σχεδιασμός των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων επιβάλλεται να γίνεται με γνώμονα τις εξειδικευμένες ανάγκες 

του κλάδου και όχι τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών εν γένει. 

Επί του περιεχομένου των προγραμμάτων, προτείνονται θεματικές που αφορούν κατά 

πρώτο λόγο τη διδακτική μεθοδολογία και κατά δεύτερο λόγο την αξιοποίηση των νέων 

τεχνολογιών. Επιμέρους θεματικές που κρίνονται σημαντικές είναι η ανίχνευση των μαθησιακών 

αναγκών του μαθητικού πληθυσμού, η διαχείριση της τάξης, η ψυχολογία εφήβων. Για 

περισσότερες θεματικές λεπτομερέστερα μπορεί να ανατρέξει κανείς στο κεφάλαιο 10.3 και 

11.3. Επίσης, ως θεματικές που είναι περισσότερο στοχευμένες στα φροντιστήρια, προτείνονται 

η επικοινωνία και οι πωλήσεις-μάρκετινγκ. 

Τέλος, προτείνεται η διοργάνωση σεμιναρίων, είτε ενδοεπιχειρησιακά είτε σε ευρύτερη 

κλίμακα, για την εισαγωγική επιμόρφωση των νεοπροσληφθέντων καθηγητών στα φροντιστήρια 

καθώς και η ανάδειξη της διαδικασίας της καθοδήγησης (mentoring), όπου κάποιος έμπειρος 

καθηγητής στα φροντιστηριακά μαθήματα θα κατευθύνει έναν νεότερο και άπειρο, μια 

διαδικασία που είναι άγνωστη, παρόλο που θα μπορούσε να βοηθήσει τα μέγιστα, χωρίς 

ιδιαίτερο κόστος. 

Όσον αφορά μελλοντικές έρευνες που αφορούν την επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε 

φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης, μια και δεν υπάρχουν γενικώς έρευνες για το συγκεκριμένο 

κλάδο, εκτιμούμε ότι τα πορίσματα της παρούσας μελέτης για τις επιμορφωτικές ανάγκες τους 

μπορούν να λειτουργήσουν κατατοπιστικά και πιλοτικά για μια πρώτη χαρτογράφησή τους, 

αλλά από εκεί και πέρα χρήσιμο θα ήταν να συσταθεί ένα αναλυτικό ερωτηματολόγιο μιας 

δεύτερης ανίχνευσης. Ειδικότερα, ως προς τους θεματικούς άξονες, καθώς διαπιστώσαμε από τις 

συνεντεύξεις ότι πολλοί ερωτώμενοι δυσκολεύονταν να διατυπώσουν θεματικές σε αντικείμενα 

που αγνοούν (λ.χ. διδακτικές τεχνικές), θα μπορούσαν αυτά να υπάρχουν σε ερωτήσεις κλειστού 
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τύπου. Επίσης, καλό θα ήταν να διεξαχθεί η έρευνα -μέσω των ερωτηματολογίων-  σε 

μεγαλύτερο αριθμό δείγματος, ώστε να πληρούνται κριτήρια εγκυρότητας και αξιοπιστίας και να 

είναι πιο επιτρεπτές οι γενικεύσεις στα συμπεράσματα.  
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ΜΕΡΟΣ 3
Ο
: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα 1. Υπεύθυνη δήλωση έγκρισης χρήσης ερευνητικών εργαλείων 
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 Παράρτημα 2. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

1. Έχετε παρακολουθήσει, ως εκπαιδευτικός φροντιστηρίου, στο παρελθόν κάποιο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα; Ποιος φορέας το υλοποίησε; 

 

2. Ποια προβλήματα-δυσκολίες επισημάνατε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα που 

παρακολουθήσατε; 

 

3. Κρίνετε αναγκαία την επιμόρφωσή σας, για να διδάσκετε σε φροντιστήρια δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης; Αν ναι, για ποιον/ποιους λόγους; 

 

4. Τι θα προσδοκούσατε από την παρακολούθηση ενός τέτοιου επιμορφωτικού προγράμματος; 

 

5. Ποια γνωστικά αντικείμενα/τομείς κρίνετε απαραίτητα ως προς το περιεχόμενο 

επιμορφωτικών προγραμμάτων για εκπαιδευτικούς φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης; 

 

6. Κατά τη γνώμη σας, τι θα ήταν χρήσιμο να αποτελέσει αντικείμενο επιμόρφωσης ως προς 

την ανάπτυξη δεξιοτήτων (π.χ. επικοινωνίας) και τεχνικών διδασκαλίας; 

 

7. Θεωρείτε χρήσιμη μια επιμόρφωση που θα περιελάμβανε θέματα που αφορούν αποκλειστικά 

τα φροντιστήρια και όσους εργάζονται σε αυτά; Σε ποιες θεματικές περιοχές/αντικείμενα 

θεωρείτε ότι οι εκπαιδευτικοί φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν 

μεγαλύτερη ανάγκη; 

 

8. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο κατάλληλος φορέας/φορείς διεξαγωγής επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που σχετίζονται με το χώρο της διά βίου μάθησης και ειδικότερα όσον αφορά 

τα φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 

 

9. Με ποια συχνότητα και τι διάρκεια πρέπει να έχουν τα επιμορφωτικά προγράμματα που 

διεξάγονται για εκπαιδευτικούς φροντιστηρίων; 

 

10. Ποιοι είναι οι καταλληλότεροι εισηγητές-επιμορφωτές; Με ποια κριτήρια πρέπει να 

επιλέγονται; 
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Παράρτημα 3. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 

1. Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι διαμορφώνουν τις σημαντικότερες επιμορφωτικές ανάγκες 

των εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 

 

2. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο κατάλληλος φορέας/φορείς διεξαγωγής επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που σχετίζονται με το χώρο της διά βίου μάθησης και ειδικότερα όσον αφορά 

τα φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 

 

3. Με ποια συχνότητα και τι διάρκεια πρέπει να έχουν τα επιμορφωτικά προγράμματα που 

διεξάγονται για φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 

 

4. Ποιοι είναι οι καταλληλότεροι εισηγητές-επιμορφωτές; Με ποια κριτήρια πρέπει να 

επιλέγονται; 

 

5. Ποιοι πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη σας, οι βασικοί στόχοι ενός επιμορφωτικού 

προγράμματος για όσους εργάζονται σε φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 

 

6. Ποιες θεωρείτε ως καταλληλότερες μεθόδους επιμόρφωσης; 

 

7. Σε ποιες θεματικές περιοχές-αντικείμενα θεωρείτε ότι οι εκπαιδευτικοί φροντιστηρίων 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για επιμόρφωση; 

 

8. Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο πιο κατάλληλος τρόπος αξιολόγησης ενός προγράμματος 

επιμόρφωσης εκπαιδευτικών φροντιστηρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; 

 

9. Ποια θετικά αποτελέσματα θα επιθυμούσατε να υπάρξουν από τη διεξαγωγή ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς και το φροντιστήριο; 
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Παράρτημα 4. 

Ατομικοί πίνακες με κατηγορίες και κωδικούς από τις συνεντεύξεις των 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

Ατομικός πίνακας του 1
ου

 εκπαιδευτικού 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – 1 

Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: Οικονομολόγος 

Επιπλέον σπουδές: Μεταπτυχιακό δίπλωμα 

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 5 

 

I. Ιστορικό επιμόρφωσης: 

 

 

2. Εμπειρία από παρακολούθηση 

επιμορφωτικού προγράμματος 

Όχι 

3. Φορείς υλοποίησης  

4. Προβλήματα που 

επισημάνθηκαν 

 

II. Ρόλος και σημασία της 

επιμόρφωσης: 

 

5. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας 

επιμόρφωσης 

ΕΠΙΚΓΝΩ=Επικαιροποίηση γνώσεων 

6. Προσδοκίες από την 

επιμόρφωση 

ΕΝΔΙΔΙΚ=Ενίσχυση διδακτικής ικανότητας 

ΕΝΑΥΤΟΠ=Ενίσχυση αυτοπεποίθησης 

ΕΝΠΑΙΔΡΟ=Ενίσχυση παιδαγωγικού ρόλου 

ΙII.  Προτάσεις το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης: 
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7. Γνωστικά αντικείμενα/τομείς 

(γενικά) 

ΜΑΘΔΥΣΚ=Μαθησιακές δυσκολίες 

ΨΥΧΕΦΗΒ=Ψυχολογία εφήβων 

ΓΛΩΣΣΩΜ=Γλώσσα του σώματος 

ΝΕΤΕΧΝ=Νέες τεχνολογίες 

ΤΕΧΝΔΙΔ=Τεχνικές διδασκαλίας 

 

8. Αντικείμενα επιμόρφωσης ως 

προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και τεχνικών διδασκαλίας 

(ειδικότερα) 

ΣΠΑΣΠΑΓ=Σπάσιμο πάγου 

ΧΑΡΤΤΑΞ=Χαρτογράφηση τάξης 

ΕΠΙΛΣΥΓΚ=Επίλυση συγκρούσεων 

ΔΕΞΠΡΟΣ=Δεξιότητα προσαρμοστικότητας 

 

9.  Αντικείμενα επιμόρφωσης 

φροντιστηρίων 

ΔΙΑΧΑΓΧ=Διαχείριση άγχους 

ΕΠΙΓΟΜΑΘ=Επικοινωνία με γονείς και μαθητές 

ΕΝΑΝΤΑΓ=Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας 

ΕΠΙΕΡΓ=Επικοινωνία με εργοδότη 

IV. Προτάσεις για την 

οργάνωση 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

10. Φορείς διεξαγωγής 

επιμόρφωσης 

ΟΕΦΕ=ΟΕΦΕ 

ΦΡΟΝΤ=Φροντιστήριο 

 

11. Συχνότητα και διάρκεια 

διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής μία φορά το 

χρόνο 

ΧΡΔΙΕΞ=Χρόνος διεξαγωγής κοντά στα 

Χριστούγεννα 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 15-30 ώρες 

 

12. Επιμορφωτές ΕΚΠΕΜΠ=Εκπαιδευτικοί με εμπειρία 

ΑΚΑΔΗΜ=Ακαδημαϊκοί 

ΕΙΔΕΠΙΣΤ=Ειδικοί επιστήμονες 

 



105 

 

Ατομικός πίνακας του 2
ου

 εκπαιδευτικού 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - 2 

Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: Φιλόλογος 

Επιπλέον σπουδές: Όχι 

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 10 

 

I. Ιστορικό επιμόρφωσης: 

 

 

2. Εμπειρία από παρακολούθηση 

επιμορφωτικού προγράμματος 

Ναι 

3. Φορείς υλοποίησης ΛΑΕΚ=Σύνδεσμος Φροντιστών Βορείου 

Ελλάδος-Κ.Ε.Κ.-ΟΑΕΔ(πρόγραμμα ΛΑΕΚ) 

ΚΔΑΥ=Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και 

Υποστήριξης (ΥΠΕΠΘ) 

 

4. Προβλήματα που 

επισημάνθηκαν 

ΔΙΕΚΧΑΡ=Διεκπεραιωτικός χαρακτήρας 

ΚΕΡΔΧΑΡ=Κερδοσκοπικός χαρακτήρας 

ΘΕΟΧΕΦ=Θεωρία χωρίς σύνδεση με πρακτική 

εφαρμογή 

II. Ρόλος και σημασία της 

επιμόρφωσης: 

 

5. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας 

επιμόρφωσης 

ΕΠΙΚΓΝΩ=Επικαιροποίηση γνώσεων 

ΕΞΕΛΠΑΙΔ=Εξέλιξη παιδαγωγικής επιστήμης 

ΕΞΕΛΤΕΧ=Εξέλιξη τεχνολογίας 

 

6. Προσδοκίες από την 

επιμόρφωση 

ΕΝΔΙΔΙΚ=Ενίσχυση διδακτικής ικανότητας 

ΕΝΠΑΙΔΡΟ=Ενίσχυση παιδαγωγικού ρόλου 

ΕΝΑΥΤΟΓΝ=Ενίσχυση αυτογνωσίας 
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ΣΥΝΘΕΩΠΡ=Σύνδεση της παιδαγωγικής 

θεωρίας με πρακτική εφαρμογή 

ΙII.  Προτάσεις το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης: 

 

 

7. Γνωστικά αντικείμενα/τομείς 

(γενικά) 

ΝΕΤΕΧΝ=Νέες τεχνολογίες 

ΤΕΧΝΔΙΔ=Τεχνικές διδασκαλίας 

 

8. Αντικείμενα επιμόρφωσης ως 

προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και τεχνικών διδασκαλίας 

(ειδικότερα) 

ΕΝΕΝΣΥ=Ενίσχυση ενσυναίσθησης 

ΔΙΑΧΑΓΧ=Διαχείριση άγχους 

ΑΞΙΟΠΤΕΧ=Αξιοποίηση τεχνολογίας 

 

9.  Αντικείμενα επιμόρφωσης 

φροντιστηρίων 

ΕΠΙΓΟΜΑΘ=Επικοινωνία με γονείς και μαθητές 

ΕΠΙΕΡΓ=Επικοινωνία με εργοδότη 

ΔΙΑΧΚΡΕΧ=Διαχείριση κρίσεων στον 

επαγγελματικό χώρο 

ΕΚΠΣΥΣΤ=Επιμόρφωση για το εκπαιδευτικό 

σύστημα 

ΕΡΓΔΙΚ=Ενημέρωση για τα εργασικά 

διακαιώματα 

IV. Προτάσεις για την 

οργάνωση 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

10. Φορείς διεξαγωγής 

επιμόρφωσης 

ΟΕΦΕ=ΟΕΦΕ 

ΥΠΕΠΘ=Υπουργείο Παιδείας 

ΙΔΙΩΤ=Ιδιώτες 

 

11. Συχνότητα και διάρκεια 

διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής μία φορά το 

χρόνο 

ΧΡΔΙΕΞ=Χρόνος διεξαγωγής το καλοκαίρι 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 15-30 ώρες 
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12. Επιμορφωτές ΕΚΠΕΜΠ=Εκπαιδευτικοί με εμπειρία 

ΕΙΔΕΠΙΣΤ=Ειδικοί επιστήμονες 

 

 

Ατομικός πίνακας του 3
ου

 εκπαιδευτικού 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - 3 

Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: Φιλόλογος 

Επιπλέον σπουδές: Μεταπτυχιακό δίπλωμα 

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 6 

 

I. Ιστορικό επιμόρφωσης: 

 

 

2. Εμπειρία από παρακολούθηση 

επιμορφωτικού προγράμματος 

Ναι 

3. Φορείς υλοποίησης ΦΡΟΝΤ=Φροντιστήριο 

 

4. Προβλήματα που 

επισημάνθηκαν 

ΘΕΟΧΕΦ=Θεωρία χωρίς σύνδεση με πρακτική 

εφαρμογή 

II. Ρόλος και σημασία της 

επιμόρφωσης: 

 

5. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας 

επιμόρφωσης 

ΕΠΙΚΓΝΩ=Επικαιροποίηση γνώσεων 

ΕΞΕΛΤΕΧ=Εξέλιξη τεχνολογίας 

ΑΛΕΚΠΣΥ=Αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα 

 

6. Προσδοκίες από την 

επιμόρφωση 

ΕΝΑΥΤΟΠ=Ενίσχυση αυτοπεποίθησης 

ΕΝΑΥΤΟΓΝ=Ενίσχυση αυτογνωσίας 

ΕΜΠΓΝΩ=Εμπλουτισμός γνώσεων 
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ΙII.  Προτάσεις το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης: 

 

 

7. Γνωστικά αντικείμενα/τομείς 

(γενικά) 

ΨΥΧΕΦΗΒ=Ψυχολογία εφήβων 

ΝΕΤΕΧΝ=Νέες τεχνολογίες 

ΚΡΙΕΚΠ=Κρίση και εκπαίδευση 

 

8. Αντικείμενα επιμόρφωσης ως 

προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και τεχνικών διδασκαλίας 

(ειδικότερα) 

ΔΙΑΧΑΓΧ=Διαχείριση άγχους 

ΑΞΙΟΠΤΕΧ=Αξιοποίηση τεχνολογίας 

ΠΑΡΛΟΓ=Παραγωγή λόγου 

ΣΧΕΔΜΑΘ=Σχεδιασμός μαθήματος 

 

9.  Αντικείμενα επιμόρφωσης 

φροντιστηρίων 

ΕΡΓΔΙΚ=Ενημέρωση για τα εργασιακά 

δικαιώματα 

ΕΠΙΝΕΟ=Επιμόρφωση νεοεισερχόμενων 

IV. Προτάσεις για την 

οργάνωση 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

10. Φορείς διεξαγωγής 

επιμόρφωσης 

ΠΕΡΣΥΛΦΡ=Περιφερειακοί σύλλογοι 

φροντιστηρίων 

ΣΕΦΙΕ=Σύλλογος Εργαζομένων στα 

Φροντιστήρια Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 

 

11. Συχνότητα και διάρκεια 

διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής 2 φορές το 

χρόνο 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 15-30 ώρες 

έκαστη φορά 

 

12. Επιμορφωτές ΕΚΠΕΜΠ=Εκπαιδευτικοί με εμπειρία 

ΕΙΔΕΠΙΣΤ=Ειδικοί επιστήμονες 
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Ατομικός πίνακας του 4
ου

 εκπαιδευτικού 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - 4 

Φύλο: Άνδρας 

Ειδικότητα: Πληροφορικός 

Επιπλέον σπουδές: Όχι 

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 10 

 

I. Ιστορικό επιμόρφωσης: 

 

 

2. Εμπειρία από παρακολούθηση 

επιμορφωτικού προγράμματος 

Όχι 

3. Φορείς υλοποίησης  

4. Προβλήματα που 

επισημάνθηκαν 

 

II. Ρόλος και σημασία της 

επιμόρφωσης: 

 

5. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας 

επιμόρφωσης 

ΕΠΙΚΓΝΩ=Επικαιροποίηση γνώσεων 

 

6. Προσδοκίες από την 

επιμόρφωση 

ΕΝΔΙΔΙΚ=Ενίσχυση διδακτικής ικανότητας 

ΕΜΠΓΝΩ=Εμπλουτισμός γνώσεων 

ΕΝΠΑΙΔΡΟ=Ενίσχυση παιδαγωγικού ρόλου 

ΙII.  Προτάσεις το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης: 

 

 

7. Γνωστικά αντικείμενα/τομείς 

(γενικά) 

ΜΑΘΔΥΣΚ=Μαθησιακές δυσκολίες 

ΕΠΙΣΤΑ=Επιστημονικό αντικείμενο 

8. Αντικείμενα επιμόρφωσης ως ΕΠΙΛΣΥΓΚ=Επίλυση συγκρούσεων 
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προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και τεχνικών διδασκαλίας 

(ειδικότερα) 

ΣΧΕΔΜΑΘ=Σχεδιασμός μαθήματος 

ΑΞΙΟΛΜΑΘ=Αξιολόγηση μαθητών 

 

9.  Αντικείμενα επιμόρφωσης 

φροντιστηρίων 

ΕΠΙΓΟΜΑΘ=Επικοινωνία με γονείς και μαθητές 

ΕΠΙΝΕΟ=Επιμόρφωση νεοεισερχόμενων 

IV. Προτάσεις για την 

οργάνωση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

10. Φορείς διεξαγωγής 

επιμόρφωσης 

ΟΕΦΕ=ΟΕΦΕ 

ΥΠΕΠΘ=Υπουργείο Παιδείας 

ΣΕΦΙΕ=Σύλλογος Εργαζομένων στα 

Φροντιστήρια Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών 

 

11. Συχνότητα και διάρκεια 

διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής 2 φορές το 

χρόνο 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 15-30 ώρες 

έκαστη φορά 

 

12. Επιμορφωτές ΕΚΠΕΜΠ=Εκπαιδευτικοί με εμπειρία 

 

Ατομικός πίνακας του 5
ου

 εκπαιδευτικού 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - 5 

Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: Φιλόλογος 

Επιπλέον σπουδές: Όχι 

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 8 

 

I. Ιστορικό επιμόρφωσης:  
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2. Εμπειρία από παρακολούθηση 

επιμορφωτικού προγράμματος 

Ναι 

3. Φορείς υλοποίησης ΑΕΙ=Α.Ε.Ι. 

ΑΕΙΒΘΜΙΑ=Α.Ε.Ι.-Β’βάθμια εκπαίδευση 

 

4. Προβλήματα που 

επισημάνθηκαν 

ΔΙΕΚΧΑΡ=Διεκπεραιωτικός χαρακτήρας 

ΑΝΟΜΤΜ=Ανομοιογενή τμήματα 

επιμορφούμενων 

ΕΠΙΑΝΑΓΚ=Διαφορετικές επιμορφωτικές 

ανάγκες μεταξύ των επιμορφούμενων 

 

II. Ρόλος και σημασία της 

επιμόρφωσης: 

 

5. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας 

επιμόρφωσης 

ΚΙΝΒΕΛΤ=Κίνητρο βελτίωσης 

ΑΝΤΑΓ=Υψηλός ανταγωνισμός στον κλάδο 

ΑΝΕΡΓ=Φαινόμενο ανεργίας 

 

6. Προσδοκίες από την 

επιμόρφωση 

ΕΜΠΓΝΩ=Εμπλουτισμός γνώσεων 

ΕΝΑΝΤΟΧ=Ενίσχυση της αντοχής στις 

πιεστικές συνθήκες εργασίας 

ΕΡΕΘΑΥΤΟ=Ερεθίσματα για αυτομόρφωση 

ΕΛΚΔΕΚΠ=Ελκυστική διδασκαλία για τον 

εκπαιδευτικό 

ΕΝΕΠΠΡ=Ενίσχυση επαγγελματικού προφίλ 

ΙII.  Προτάσεις το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης: 

 

 

7. Γνωστικά αντικείμενα/τομείς 

(γενικά) 

ΜΑΘΔΥΣΚ=Μαθησιακές δυσκολίες 

ΤΕΧΝΔΙΔ=Τεχνικές διδασκαλίας 

 

8. Αντικείμενα επιμόρφωσης ως ΑΞΙΟΠΤΕΧ=Αξιοποίηση τεχνολογίας 
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προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και τεχνικών διδασκαλίας 

(ειδικότερα) 

ΕΝΤΤΕΧΝ=Ένταξη τέχνης 

ΔΙΔΚΡΙΤ=Διδακτική κριτική προσέγγιση 

ΔΙΑΚΕΙΜ=Διακειμενικότητα μεταξύ των 

μαθημάτων 

 

9.  Αντικείμενα επιμόρφωσης 

φροντιστηρίων 

ΔΙΑΧΑΓΧ=Διαχείριση άγχους 

ΕΠΙΓΟΜΑΘ=Επικοινωνία με γονείς και μαθητές 

ΔΗΚΙΜΑ=Δημιουργία κινήτρων στους μαθητές 

 

IV. Προτάσεις για την 

οργάνωση 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

10. Φορείς διεξαγωγής 

επιμόρφωσης 

ΦΡΟΝΤ=Φροντιστήριο 

ΑΕΙ=Α.Ε.Ι. 

11. Συχνότητα και διάρκεια 

διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής 2 φορές το 

μήνα 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 400 ώρες 

 

12. Επιμορφωτές ΑΚΑΔΗΜ=Ακαδημαϊκοί 

ΕΙΔΕΠΙΣΤ=Ειδικοί επιστήμονες 

 

Ατομικός πίνακας του 6
ου

 εκπαιδευτικού 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - 6 

Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: Φιλόλογος 

Επιπλέον σπουδές: Όχι 

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 14 
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I. Ιστορικό επιμόρφωσης: 

 

 

2. Εμπειρία από παρακολούθηση 

επιμορφωτικού προγράμματος 

Ναι 

3. Φορείς υλοποίησης ΟΕΦΕ=ΟΕΦΕ 

ΛΑΕΚ=Σύνδεσμος Φροντιστών Βορείου 

Ελλάδος-Κ.Ε.Κ.-ΟΑΕΔ(πρόγραμμα ΛΑΕΚ) 

 

4. Προβλήματα που 

επισημάνθηκαν 

ΚΕΡΔΧΑΡ=Κερδοσκοπικός χαρακτήρας 

ΑΠΕΞΦΡ=Απουσία εξειδίκευσης για τα 

φροντιστήρια 

 

II. Ρόλος και σημασία της 

επιμόρφωσης: 

 

5. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας 

επιμόρφωσης 

ΕΞΕΛΠΑΙΔ=Εξέλιξη παιδαγωγικής επιστήμης 

 

6. Προσδοκίες από την 

επιμόρφωση 

ΕΜΠΓΝΩ=Εμπλουτισμός γνώσεων 

ΕΝΠΑΙΔΡΟ=Ενίσχυση παιδαγωγικού ρόλου 

ΣΥΝΘΕΩΠΡ=Σύνδεση της παιδαγωγικής 

θεωρίας με πρακτική εφαρμογή 

 

ΙII.  Προτάσεις το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης: 

 

 

7. Γνωστικά αντικείμενα/τομείς 

(γενικά) 

ΕΠΙΣΤΑ=Επιστημονικό αντικείμενο 

ΠΩΜΑΡΚ=Πωλήσεις-Μάρκετινγκ 

ΕΠΙΓΟΜΑΘ=Επικοινωνία με γονείς και μαθητές 

 

8. Αντικείμενα επιμόρφωσης ως 

προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και τεχνικών διδασκαλίας 

ΣΧΕΔΜΑΘ=Σχεδιασμός μαθήματος 

ΣΧΕΔΔΥ=Σχεδιασμός διδακτικού υλικού 
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(ειδικότερα) 

9.  Αντικείμενα επιμόρφωσης 

φροντιστηρίων 

ΕΡΓΔΙΚ=Ενημέρωση για τα εργασιακά 

δικαιώματα 

ΕΠΙΓΟΜΑΘ=Επικοινωνία με γονείς και μαθητές 

 

V. Προτάσεις για την 

οργάνωση 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

10. Φορείς διεξαγωγής 

επιμόρφωσης 

ΟΕΦΕ=ΟΕΦΕ 

 

11. Συχνότητα και διάρκεια 

διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής μία φορά το 

χρόνο 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 15-30 ώρες 

 

12. Επιμορφωτές ΕΚΠΕΜΠ=Εκπαιδευτικοί με εμπειρία 

ΑΚΑΔΗΜ=Ακαδημαϊκοί 

ΕΙΔΕΠΙΣΤ=Ειδικοί επιστήμονες 

 

Ατομικός πίνακας του 7
ου

 εκπαιδευτικού 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – 7 

Φύλο: Άνδρας 

Ειδικότητα: Βιολόγος 

Επιπλέον σπουδές: Όχι 

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 3 

 

I. Ιστορικό επιμόρφωσης: 

 

 

2. Εμπειρία από παρακολούθηση Όχι 
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επιμορφωτικού προγράμματος 

3. Φορείς υλοποίησης  

4. Προβλήματα που 

επισημάνθηκαν 

 

II. Ρόλος και σημασία της 

επιμόρφωσης: 

 

5. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας 

επιμόρφωσης 

ΕΠΙΚΓΝΩ=Επικαιροποίηση γνώσεων 

ΕΞΕΛΠΑΙΔ=Εξέλιξη παιδαγωγικής επιστήμης 

ΕΞΕΛΤΕΧ=Εξέλιξη τεχνολογίας 

 

6. Προσδοκίες από την 

επιμόρφωση 

ΕΝΔΙΔΙΚ=Ενίσχυση διδακτικής ικανότητας 

ΕΝΠΑΙΔΡΟ=Ενίσχυση παιδαγωγικού ρόλου 

 

ΙII.  Προτάσεις το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης: 

 

 

7. Γνωστικά αντικείμενα/τομείς 

(γενικά) 

ΤΕΧΝΔΙΔ=Τεχνικές διδασκαλίας 

ΠΑΙΡΟΕΚ=Παιδαγωγικός ρόλος του 

εκπαιδευτικού 

 

8. Αντικείμενα επιμόρφωσης ως 

προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και τεχνικών διδασκαλίας 

(ειδικότερα) 

ΔΙΜΑΘΑΝ=Διερεύνηση μαθησιακών αναγκών 

ΔΕΜΕΑΞ=Δεξιότητα μετάδοσης αξιών 

ΔΙΑΧΑΓΧ=Διαχείριση άγχους 

 

9.  Αντικείμενα επιμόρφωσης 

φροντιστηρίων 

ΕΠΙΓΟΜΑΘ=Επικοινωνία με γονείς και μαθητές 

ΔΕΣΥΣΧ=Δεξιότητα σύμπραξης με το σχολείο 

 

VI. Προτάσεις για την 

οργάνωση 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

10. Φορείς διεξαγωγής ΟΕΦΕ=ΟΕΦΕ 
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επιμόρφωσης ΥΠΕΠΘ=Υπουργείο Παιδείας 

 

11. Συχνότητα και διάρκεια 

διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής 2 φορές το 

χρόνο 

ΧΡΔΙΕΞ=Χρόνος διεξαγωγής στην αρχή και το 

τέλος κάθε σχολικής χρονιάς 

 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 8 ώρες 

12. Επιμορφωτές ΕΚΠΕΜΠ=Εκπαιδευτικοί με εμπειρία 

ΙΔΦΡΟ=Ιδιοκτήτες φροντιστηρίων 

 

Ατομικός πίνακας του 8
ου

 εκπαιδευτικού 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - 8 

Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: Φιλόλογος 

Επιπλέον σπουδές: Όχι 

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 12 

 

I. Ιστορικό επιμόρφωσης: 

 

 

2. Εμπειρία από παρακολούθηση 

επιμορφωτικού προγράμματος 

Όχι 

3. Φορείς υλοποίησης  

4. Προβλήματα που 

επισημάνθηκαν 

 

II. Ρόλος και σημασία της 

επιμόρφωσης: 
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5. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας 

επιμόρφωσης 

ΕΠΙΚΓΝΩ=Επικαιροποίηση γνώσεων 

ΕΞΕΛΠΑΙΔ=Εξέλιξη παιδαγωγικής επιστήμης 

ΑΛΕΚΠΣΥ=Αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα 

 

6. Προσδοκίες από την 

επιμόρφωση 

ΕΝΔΙΔΙΚ=Ενίσχυση διδακτικής ικανότητας 

ΕΝΕΠΠΡ=Ενίσχυση επαγγελματικού προφίλ 

 

ΙII.  Προτάσεις το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης: 

 

 

7. Γνωστικά αντικείμενα/τομείς 

(γενικά) 

ΝΕΤΕΧΝ=Νέες τεχνολογίες 

ΤΕΧΝΔΙΔ=Τεχνικές διδασκαλίας 

 

8. Αντικείμενα επιμόρφωσης ως 

προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και τεχνικών διδασκαλίας 

(ειδικότερα) 

ΣΧΕΔΜΑΘ=Σχεδιασμός μαθήματος 

ΕΠΙΛΣΥΓΚ=Επίλυση συγκρούσεων 

 

9.  Αντικείμενα επιμόρφωσης 

φροντιστηρίων 

ΕΠΙΓΟΜΑΘ=Επικοινωνία με γονείς και μαθητές 

ΕΡΓΔΙΚ=Ενημέρωση για τα εργασιακά 

δικαιώματα 

 

VII. Προτάσεις για την 

οργάνωση 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

10. Φορείς διεξαγωγής 

επιμόρφωσης 

ΙΔΙΩΤ=Ιδιώτες 

 

11. Συχνότητα και διάρκεια 

διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής κάθε χρόνο 

ΧΡΔΙΕΞ=Χρόνος διεξαγωγής αρχή σχολικής 

χρονιάς 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 15-30 ώρες 
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12. Επιμορφωτές ΕΚΕΝΗΛ=Εκπαιδευτές ενηλίκων 

 

Ατομικός πίνακας του 9
ου

 εκπαιδευτικού 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - 9 

Φύλο: Άνδρας 

Ειδικότητα: Φυσικός 

Επιπλέον σπουδές: Όχι  

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 6 

 

I. Ιστορικό επιμόρφωσης: 

 

 

2. Εμπειρία από παρακολούθηση 

επιμορφωτικού προγράμματος 

Όχι 

3. Φορείς υλοποίησης  

4. Προβλήματα που 

επισημάνθηκαν 

 

II. Ρόλος και σημασία της 

επιμόρφωσης: 

 

5. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας 

επιμόρφωσης 

ΑΛΕΚΠΣΥ=Αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα 

 

6. Προσδοκίες από την 

επιμόρφωση 

ΕΝΔΙΔΙΚ=Ενίσχυση διδακτικής ικανότητας 

ΕΝΕΠΠΡ=Ενίσχυση επαγγελματικού προφίλ 

ΑΛΕΚΕΠ=Αλληλεπίδραση με επιμορφούμενους 

και επιμορφωτές 

ΙII.  Προτάσεις το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης: 
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7. Γνωστικά αντικείμενα/τομείς 

(γενικά) 

ΝΕΤΕΧΝ=Νέες τεχνολογίες 

ΕΠΙΣΤΑ=Επιστημονικό αντικείμενο 

 

8. Αντικείμενα επιμόρφωσης ως 

προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και τεχνικών διδασκαλίας 

(ειδικότερα) 

ΔΙΙΠΕΜΑ=Διαχείριση ιδιαίτερων περιπτώσεων 

μαθητών 

ΕΠΙΛΣΥΓΚ=Επίλυση συγκρούσεων 

ΑΞΙΟΠΤΕΧ=Αξιοποίηση τεχνολογίας 

 

9.  Αντικείμενα επιμόρφωσης 

φροντιστηρίων 

ΠΑΙΡΟΕΚ=Παιδαγωγικός ρόλος του 

εκπαιδευτικού 

VIII. Προτάσεις για την 

οργάνωση 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

10. Φορείς διεξαγωγής 

επιμόρφωσης 

ΥΠΕΠΘ=Υπουργείο Παιδείας 

11. Συχνότητα και διάρκεια 

διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής κάθε χρόνο 

ΧΡΔΙΕΞ=Χρόνος διεξαγωγής κοντά στο 

καλοκαίρι 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 15-30 ώρες 

 

12. Επιμορφωτές ΕΚΠΕΜΠ=Εκπαιδευτικοί με εμπειρία 

ΕΙΔΕΠΙΣΤ=Ειδικοί επιστήμονες 

 

 

Ατομικός πίνακας του 10
ου

 εκπαιδευτικού 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - 10 

Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: Μαθηματικός 

Επιπλέον σπουδές: Όχι 
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Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 11 

 

I. Ιστορικό επιμόρφωσης: 

 

 

2. Εμπειρία από παρακολούθηση 

επιμορφωτικού προγράμματος 

Ναι 

3. Φορείς υλοποίησης ΜΑΘΕΤ=Μαθηματική Εταιρεία 

ΦΡΟΝΤ=Φροντιστήριο 

ΑΕΙ=Α.Ε.Ι. 

 

4. Προβλήματα που 

επισημάνθηκαν 

ΘΕΟΧΕΦ=Θεωρία χωρίς σύνδεση με πρακτική 

εφαρμογή 

ΑΠΤΕΚΕΝ=Απουσία τεχνικών εκπαίδευσης 

ενηλίκων 

 

II. Ρόλος και σημασία της 

επιμόρφωσης: 

 

5. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας 

επιμόρφωσης 

ΚΙΝΒΕΛΤ=Κίνητρο βελτίωσης 

 

6. Προσδοκίες από την 

επιμόρφωση 

ΕΝΔΙΔΙΚ=Ενίσχυση διδακτικής ικανότητας 

ΕΝΑΥΤΟΓΝ=Ενίσχυση αυτογνωσίας 

ΕΝΕΠΠΡ=Ενίσχυση επαγγελματικού προφίλ 

ΑΛΕΚΕΠ=Αλληλεπίδραση με επιμορφούμενους 

και επιμορφωτές 

ΙII.  Προτάσεις το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης: 

 

 

7. Γνωστικά αντικείμενα/τομείς 

(γενικά) 

ΕΠΙΣΤΑ=Επιστημονικό αντικείμενο 

ΤΕΧΝΔΙΔ=Τεχνικές διδασκαλίας 

ΕΠΙΓΟΜΑΘ=Επικοινωνία με γονείς και μαθητές 
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8. Αντικείμενα επιμόρφωσης ως 

προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και τεχνικών διδασκαλίας 

(ειδικότερα) 

ΔΙΑΝΤΜ=Διαχείριση ανομοιογενών τμημάτων 

ΔΙΜΑΘΑΝ=Διερεύνηση μαθησιακών αναγκών 

ΣΧΕΔΜΑΘ=Σχεδιασμός μαθήματος 

 

9.  Αντικείμενα επιμόρφωσης 

φροντιστηρίων 

ΠΩΜΑΡΚ=Πωλήσεις-Μάρκετινγκ 

 

IX. Προτάσεις για την 

οργάνωση 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

10. Φορείς διεξαγωγής 

επιμόρφωσης 

ΟΕΦΕ=ΟΕΦΕ 

 

11. Συχνότητα και διάρκεια 

διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής κάθε χρόνο 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 10 ώρες 

 

12. Επιμορφωτές ΕΚΠΕΜΠ=Εκπαιδευτικοί με εμπειρία 

ΕΙΔΕΠΙΣΤ=Ειδικοί επιστήμονες 

ΙΔΦΡΟ=Ιδιοκτήτες φροντιστηρίων 

 

Ατομικός πίνακας του 11
ου

 εκπαιδευτικού 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - 11 

Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: Φιλόλογος 

Επιπλέον σπουδές: Μεταπτυχιακό δίπλωμα 

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 10 

 

I. Ιστορικό επιμόρφωσης: 
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2. Εμπειρία από παρακολούθηση 

επιμορφωτικού προγράμματος 

Όχι 

3. Φορείς υλοποίησης  

4. Προβλήματα που 

επισημάνθηκαν 

 

II. Ρόλος και σημασία της 

επιμόρφωσης: 

 

5. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας 

επιμόρφωσης 

ΕΠΑΝΕΟ=Επιμορφωτικές ανάγκες 

νεοεισερχομένων 

 

6. Προσδοκίες από την 

επιμόρφωση 

ΕΝΑΥΤΟΠ=Ενίσχυση αυτοπεποίθησης 

ΕΝΠΑΙΔΡΟ=Ενίσχυση παιδαγωγικού ρόλου 

 

ΙII.  Προτάσεις το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης: 

 

 

7. Γνωστικά αντικείμενα/τομείς 

(γενικά) 

ΤΕΧΝΔΙΔ=Τεχνικές διδασκαλίας 

ΔΙΑΧΤΑΞ=Διαχείριση τάξης 

 

8. Αντικείμενα επιμόρφωσης ως 

προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και τεχνικών διδασκαλίας 

(ειδικότερα) 

ΣΧΕΔΜΑΘ=Σχεδιασμός μαθήματος 

ΔΙΙΠΕΜΑ=Διαχείριση ιδιαίτερων περιπτώσεων 

μαθητών 

9.  Αντικείμενα επιμόρφωσης 

φροντιστηρίων 

ΕΠΙΝΕΟ=Επιμόρφωση νεοεισερχόμενων 

ΕΠΙΓΟΜΑΘ=Επικοινωνία με γονείς και μαθητές 

 

X. Προτάσεις για την 

οργάνωση 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

10. Φορείς διεξαγωγής 

επιμόρφωσης 

ΟΕΦΕ=ΟΕΦΕ 
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11. Συχνότητα και διάρκεια 

διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής κάθε χρόνο 

ΧΡΔΙΕΞ=Χρόνος διεξαγωγής Σαββατοκύριακα 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 30-45 ώρες 

 

12. Επιμορφωτές ΕΙΔΕΠΙΣΤ=Ειδικοί επιστήμονες 

 

 

Ατομικός πίνακας του 12
ου

 εκπαιδευτικού 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - 12 

Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: Μαθηματικός  

Επιπλέον σπουδές: Όχι 

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 6 

 

I. Ιστορικό επιμόρφωσης: 

 

 

2. Εμπειρία από παρακολούθηση 

επιμορφωτικού προγράμματος 

Όχι 

3. Φορείς υλοποίησης  

4. Προβλήματα που 

επισημάνθηκαν 

 

II. Ρόλος και σημασία της 

επιμόρφωσης: 

 

5. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας 

επιμόρφωσης 

ΟΧΑΝ=Όχι αναγκαία 

6. Προσδοκίες από την 

επιμόρφωση 

ΕΝΔΙΔΙΚ=Ενίσχυση διδακτικής ικανότητας 
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ΙII.  Προτάσεις το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης: 

 

 

7. Γνωστικά αντικείμενα/τομείς 

(γενικά) 

ΝΕΤΕΧΝ=Νέες τεχνολογίες 

ΜΑΘΔΥΣΚ=Μαθησιακές δυσκολίες 

ΤΕΧΝΔΙΔ=Τεχνικές διδασκαλίας 

ΔΙΑΧΤΑΞ=Διαχείριση τάξης 

 

8. Αντικείμενα επιμόρφωσης ως 

προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και τεχνικών διδασκαλίας 

(ειδικότερα) 

ΔΙΔΕΞΑ=Διδασκαλία εξ αποστάσεως 

ΣΚΟΠΜΑ=Αποσαφήνιση σκοποθεσίας 

μαθήματος 

ΣΧΕΔΔΥ=Σχεδιασμός διδακτικού υλικού 

 

9.  Αντικείμενα επιμόρφωσης 

φροντιστηρίων 

ΔΙΑΧΑΓΧ=Διαχείριση άγχους 

ΔΙΧΡΟ=Διαχείριση χρόνου 

ΕΠΙΓΟΜΑΘ=Επικοινωνία με γονείς και μαθητές 

XI. Προτάσεις για την 

οργάνωση 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

10. Φορείς διεξαγωγής 

επιμόρφωσης 

ΣΥΙΔΔΗ=Σύμπραξη ιδιώτη και δημόσιου φορέα 

ΚΔΒΜ=Κέντρα διά βίου μάθησης 

 

11. Συχνότητα και διάρκεια 

διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής κάθε χρόνο 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 15-30 ώρες 

 

12. Επιμορφωτές ΕΚΠΕΜΠ=Εκπαιδευτικοί με εμπειρία 

ΕΚΕΝΗΛ=Εκπαιδευτές ενηλίκων 
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Ατομικός πίνακας του 13
ου

 εκπαιδευτικού 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - 13 

Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: Φιλόλογος 

Επιπλέον σπουδές: Όχι 

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 9 

 

I. Ιστορικό επιμόρφωσης: 

 

 

2. Εμπειρία από παρακολούθηση 

επιμορφωτικού προγράμματος 

Όχι 

3. Φορείς υλοποίησης  

4. Προβλήματα που 

επισημάνθηκαν 

 

II. Ρόλος και σημασία της 

επιμόρφωσης: 

 

5. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας 

επιμόρφωσης 

ΑΛΚΠΣΥ=Αλλαγή κοινωνικοπολιτικών 

συνθηκών 

ΚΙΝΒΕΛΤ=Κίνητρο βελτίωσης 

 

6. Προσδοκίες από την 

επιμόρφωση 

ΕΝΕΠΠΡ=Ενίσχυση επαγγελματικού προφίλ 

ΕΜΠΓΝΩ=Εμπλουτισμός γνώσεων 

 

ΙII.  Προτάσεις το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης: 

 

 

7. Γνωστικά αντικείμενα/τομείς 

(γενικά) 

ΔΙΑΧΤΑΞ=Διαχείριση τάξης 

ΜΑΘΔΥΣΚ=Μαθησιακές δυσκολίες 
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ΝΕΤΕΧΝ=Νέες τεχνολογίες 

ΕΠΙΝΕΟ=Επιμόρφωση νεοεισερχόμενων 

 

8. Αντικείμενα επιμόρφωσης ως 

προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και τεχνικών διδασκαλίας 

(ειδικότερα) 

ΒΙΩΜΑΘ=Βιωματική μάθηση 

ΣΧΕΔΔΥ=Σχεδιασμός διδακτικού υλικού 

ΔΙΑΧΑΓΧ=Διαχείριση άγχους 

ΕΠΙΛΣΥΓΚ=Επίλυση συγκρούσεων 

 

9.  Αντικείμενα επιμόρφωσης 

φροντιστηρίων 

ΠΩΜΑΡΚ=Πωλήσεις-Μάρκετινγκ 

ΕΞΕΣΤΜΑ=Εξατομικευμένη διδακτική εστίαση 

σε μαθητή 

ΕΡΓΔΙΚ=Ενημέρωση για τα εργασιακά 

δικαιώματα 

 

XII. Προτάσεις για την 

οργάνωση 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

10. Φορείς διεξαγωγής 

επιμόρφωσης 

ΟΕΦΕ=ΟΕΦΕ 

ΦΡΟΝΤ=Φροντιστήριο 

ΙΔΙΩΤ=Ιδιώτες 

ΚΕΚ=Κ.Ε.Κ. 

 

11. Συχνότητα και διάρκεια 

διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής κάθε χρόνο 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 15-30 ώρες 

 

12. Επιμορφωτές ΕΚΠΕΜΠ=Εκπαιδευτικοί με εμπειρία 

ΕΙΔΕΠΙΣΤ=Ειδικοί επιστήμονες 

ΕΚΕΝΗΛ=Εκπαιδευτές ενηλίκων 
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Ατομικός πίνακας του 14
ου

 εκπαιδευτικού 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - 14 

Φύλο: Άνδρας 

Ειδικότητα: Μαθηματικός 

Επιπλέον σπουδές: Όχι 

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 6 

 

I. Ιστορικό επιμόρφωσης: 

 

 

2. Εμπειρία από παρακολούθηση 

επιμορφωτικού προγράμματος 

Όχι 

3. Φορείς υλοποίησης  

4. Προβλήματα που 

επισημάνθηκαν 

 

II. Ρόλος και σημασία της 

επιμόρφωσης: 

 

5. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας 

επιμόρφωσης 

ΚΙΝΒΕΛΤ=Κίνητρο βελτίωσης 

ΕΞΕΛΤΕΧ=Εξέλιξη τεχνολογίας 

 

6. Προσδοκίες από την 

επιμόρφωση 

ΕΝΔΙΔΙΚ=Ενίσχυση διδακτικής ικανότητας 

ΣΥΝΘΕΩΠΡ=Σύνδεση της παιδαγωγικής 

θεωρίας με πρακτική εφαρμογή 

 

ΙII.  Προτάσεις το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης: 

 

 

7. Γνωστικά αντικείμενα/τομείς 

(γενικά) 

ΕΠΠΡΟΣ=Επαγγελματικός προσανατολισμός 
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8. Αντικείμενα επιμόρφωσης ως 

προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και τεχνικών διδασκαλίας 

(ειδικότερα) 

ΑΞΙΟΛΜΑΘ=Αξιολόγηση μαθητών 

ΣΧΕΔΔΥ=Σχεδιασμός διδακτικού υλικού 

 

9.  Αντικείμενα επιμόρφωσης 

φροντιστηρίων 

ΕΚΠΣΥΣΤ=Επιμόρφωση για το εκπαιδευτικό 

σύστημα 

ΕΠΙΝΕΟ=Επιμόρφωση νεοεισερχόμενων 

 

XIII. Προτάσεις για την 

οργάνωση 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

10. Φορείς διεξαγωγής 

επιμόρφωσης 

ΟΕΦΕ=ΟΕΦΕ 

ΦΡΟΝΤ=Φροντιστήριο 

ΠΕΡΣΥΛΦΡ=Περιφερειακοί σύλλογοι 

φροντιστηρίων 

 

11. Συχνότητα και διάρκεια 

διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής 3 φορές το 

χρόνο 

ΧΡΔΙΕΞ=Χρόνος διεξαγωγής Χριστούγεννα, 

Πάσχα, καλοκαίρι 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 4 ώρες 

 

12. Επιμορφωτές ΕΚΠΕΜΠ=Εκπαιδευτικοί με εμπειρία 

ΑΚΑΔΗΜ=Ακαδημαϊκοί 

 

Ατομικός πίνακας του 15
ου

 εκπαιδευτικού 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ - 15 

Φύλο: Γυναίκα 

Ειδικότητα: Φιλόλογος 
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Επιπλέον σπουδές: Μεταπτυχιακό δίπλωμα 

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 1 

 

I. Ιστορικό επιμόρφωσης: 

 

 

2. Εμπειρία από παρακολούθηση 

επιμορφωτικού προγράμματος 

Όχι 

3. Φορείς υλοποίησης  

4. Προβλήματα που 

επισημάνθηκαν 

 

II. Ρόλος και σημασία της 

επιμόρφωσης: 

 

5. Αιτιολόγηση αναγκαιότητας 

επιμόρφωσης 

ΕΠΙΚΓΝΩ=Επικαιροποίηση γνώσεων 

ΑΛΕΚΠΣΥ=Αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα 

ΑΛΚΠΣΥ=Αλλαγή κοινωνικοπολιτικών 

συνθηκών 

 

6. Προσδοκίες από την 

επιμόρφωση 

ΕΝΕΠΔΕ=Ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

 

ΙII.  Προτάσεις το 

περιεχόμενο της επιμόρφωσης: 

 

 

7. Γνωστικά αντικείμενα/τομείς 

(γενικά) 

ΔΙΑΧΑΓΧ=Διαχείριση άγχους 

ΠΑΙΡΟΕΚ=Παιδαγωγικός ρόλος του 

εκπαιδευτικού 

 

8. Αντικείμενα επιμόρφωσης ως 

προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

και τεχνικών διδασκαλίας 

(ειδικότερα) 

ΔΙΑΝΤΜ=Διαχείριση ανομοιογενών τμημάτων 

ΔΙΔΚΡΙΤ=Διδακτική κριτική προσέγγιση 
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9.  Αντικείμενα επιμόρφωσης 

φροντιστηρίων 

ΔΗΘΕΚΛΙ=Δημιουργία θετικού κλίματος στο 

φροντιστήριο 

ΕΚΠΣΥΣΤ=Επιμόρφωση για το εκπαιδευτικό 

σύστημα 

 

XIV. Προτάσεις για την 

οργάνωση 

επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

10. Φορείς διεξαγωγής 

επιμόρφωσης 

ΑΕΙ=Α.Ε.Ι. 

ΦΡΟΝΤ=Φροντιστήριο 

 

11. Συχνότητα και διάρκεια 

διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής κάθε χρόνο 

ΧΡΔΙΕΞ=Χρόνος διεξαγωγής αρχή της σχολικής 

χρονιάς 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 10 ώρες 

 

12. Επιμορφωτές ΣΥΣΧΒΙ=Συγγραφείς σχολικών βιβλίων 

ΕΚΠΕΜΠ=Εκπαιδευτικοί με εμπειρία 

ΑΚΑΔΗΜ=Ακαδημαϊκοί 
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Παράρτημα 5. 

Ατομικοί πίνακες με κατηγορίες και κωδικούς από τις συνεντεύξεις των ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 

 

Ατομικός πίνακας του 1
ου

 διευθυντή 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - 1 

Ειδικότητα: Μαθηματικός 

Επιπλέον σπουδές: Όχι 

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 30 

Έτη διοικητικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 30 

 

Ι. Παράγοντες 

διαμόρφωσης 

επιμορφωτικών αναγκών: 

 

 

2. Παράγοντες 
διαμόρφωσης 

επιμορφωτικών αναγκών 

ΑΝΤΑΓ=Υψηλός ανταγωνισμός στον κλάδο 

 

II. Προτάσεις για την 

οργάνωση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

 

3. Φορείς υλοποίησης ΥΠΕΠΘ=Υπουργείο Παιδείας 

ΚΔΒΜ=Κέντρα διά βίου μάθησης 

ΑΕΙ=Α.Ε.Ι. 

 

4. Συχνότητα και διάρκεια 
διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής 3 φορές το χρόνο 

ΧΡΔΙΕΞ=Χρόνος διεξαγωγής Χριστούγεννα, Πάσχα, 
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καλοκαίρι 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 15-30 ώρες 

 

5. Επιμορφωτές ΕΚΠΕΜΠ=Εκπαιδευτικοί με εμπειρία 

ΑΚΑΔΗΜ=Ακαδημαϊκοί 

ΣΥΣΧΒΟ=Συγγραφείς σχολικών βοηθημάτων 

 

ΙII. Προτάσεις για το 

περιεχόμενο της 

επιμόρφωσης: 

 

 

6. Στόχοι επιμορφωτικών 

προγραμμάτων 

ΕΝΠΑΙΔΡΟ=Ενίσχυση παιδαγωγικού ρόλου 

ΕΜΠΓΝΩ=Εμπλουτισμός γνώσεων 

ΕΠΙΚΓΝΩ=Επικαιροποίηση γνώσεων 

 

7. Μέθοδοι επιμόρφωσης ΔΙΑΛΕΞ=Διάλεξη 

ΥΠΟΔΙ=Υποδείγματα διδασκαλίας 

 

8. Γνωστικά 

αντικείμενα/τομείς 

ΔΗΚΙΜΑ=Δημιουργία κινήτρων στους μαθητές 

ΦΙΕΞΕΠΙ=Φιλοσοφία και εξέλιξη της οικείας 

επιστήμης του εκπαιδευτικού 

ΣΔΙΔΠΕ=Συγκεκριμένες διδακτικές περιοχές 

 

9. Τρόπος αξιολόγησης 
 

ΕΡΩΤ=Ερωτηματολόγιο 

IV. Συνέπειες της 

επιμορφωτικής 

διαδικασίας: 

 

10. Επιθυμητά αποτελέσματα 

 

ΕΝΕΠΠΡ=Ενίσχυση επαγγελματικού προφίλ 

ΕΞΦΡΟ=Εξέλιξη του φροντιστηρίου 

ΚΑΠΡΙΔ=Κατάθεση προτάσεων και ιδεών 
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ΚΑΠΑΛΕΦ=Κατανόηση παραμέτρων λειτουργίας 

φροντιστηρίου 

 

 

Ατομικός πίνακας του 2
ου

 διευθυντή 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - 2 

Ειδικότητα: Φιλόλογος 

Επιπλέον σπουδές: Όχι 

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 9 

Έτη διοικητικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 9 

 

Ι. Παράγοντες 

διαμόρφωσης 

επιμορφωτικών αναγκών: 

 

 

2. Παράγοντες 
διαμόρφωσης 

επιμορφωτικών αναγκών 

ΑΛΕΚΠΣΥ=Αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα 

ΑΝΑΝΤΑΠ=Ανάγκη ανταλλαγής απόψεων 

ΑΝΔΝΣΤΡ=Ανάγκη διαμόρφωσης νέων 

στρατηγικών 

 

II. Προτάσεις για την 

οργάνωση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

 

3. Φορείς υλοποίησης ΥΠΕΠΘ=Υπουργείο Παιδείας 

ΟΕΦΕ=ΟΕΦΕ 

ΠΕΡΣΥΛΦΡ=Περιφερειακοί σύλλογοι 

φροντιστηρίων 
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4. Συχνότητα και διάρκεια 
διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής 2 φορές το χρόνο 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 7 ώρες 

5. Επιμορφωτές ΕΚΠΕΜΠ=Εκπαιδευτικοί με εμπειρία 

ΦΡΣΥΝΔΡ=Φροντιστές με συνδικαλιστική δράση 

ΙII. Προτάσεις για το 

περιεχόμενο της 

επιμόρφωσης: 

 

 

6. Στόχοι επιμορφωτικών 

προγραμμάτων 

ΕΝΔΙΔΙΚ=Ενίσχυση διδακτικής ικανότητας 

εκπαιδευτικών 

ΕΝΠΑΙΔΡΟ=Ενίσχυση παιδαγωγικού ρόλου 

εκπαιδευτικών 

ΔΙΑΦΦΡΟ=Διαφήμιση φροντιστηρίου 

ΣΤΡΔΙΟΙΚ=Διαμόρφωση στρατηγικών για καλύτερη 

διοίκηση του φροντιστηρίου 

 

7. Μέθοδοι επιμόρφωσης ΔΙΑΛΕΞ=Διάλεξη 

ΕΞΑΠΨΗ=Εξ αποστάσεως, ψηφιακά 

ΣΥΖΗΤ=Συζήτηση 

 

8. Γνωστικά 
αντικείμενα/τομείς 

ΤΕΧΝΔΙΔ=Τεχνικές διδασκαλίας 

ΣΧΕΔΜΑΘ=Σχεδιασμός μαθήματος 

ΣΧΕΔΔΥ=Σχεδιασμός διδακτικού υλικού 

ΝΟΜΔΙΦΡ=Ενημέρωση ως προς τις νομικές 

διατάξεις που αφορούν τη λειτουργία του 

φροντιστηρίου 

 

9. Τρόπος αξιολόγησης 
 

ΕΡΩΤ=Ερωτηματολόγιο 

ΣΥΖΗΤ=Συζήτηση 

ΑΞΨΗΦ=Αξιολόγηση ψηφιακά 
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IV. Συνέπειες της 

επιμορφωτικής 

διαδικασίας: 

 

10. Επιθυμητά αποτελέσματα 

 

ΕΞΦΡΟ=Εξέλιξη του φροντιστηρίου 

ΑΡΑΠΟ=Άρση απολυτότητας εκπαιδευτικών 

ΚΑΠΟΛΣΥ=Καλλιέργεια πολυπολιτισμικής 

συνείδησης από τους εκπαιδευτικούς 

ΣΥΝΠΑΙΔΡΟ=Συνειδητοποίηση του παιδαγωγικού 

ρόλου 

ΣΥΑΝΕΠ=Συνειδητοποίηση της ανάγκης για 

επιμόρφωση 

 

 

Ατομικός πίνακας του 3
ου

 διευθυντή 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - 3 

Ειδικότητα: Μαθηματικός 

Επιπλέον σπουδές: Όχι 

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 11 

Έτη διοικητικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 4 

 

Ι. Παράγοντες 

διαμόρφωσης 

επιμορφωτικών αναγκών: 

 

 

2. Παράγοντες 
διαμόρφωσης 

επιμορφωτικών αναγκών 

ΑΝΤΑΓ=Υψηλός ανταγωνισμός στον κλάδο 

ΠΡΟΣΜΑΦΡ=Οι υψηλές προσδοκίες των μαθητών 

φροντιστηρίων 

ΠΙΕΡΥΨΑΠ=Πίεση εργοδοτών για υψηλή απόδοση 
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από τους εκπαιδευτικούς 

ΑΠΚΑΝΕ=Απούσα κατάρτιση νεοεισερχόμενων 

II. Προτάσεις για την 

οργάνωση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 

 

 

3. Φορείς υλοποίησης ΟΕΦΕ=ΟΕΦΕ 

 

4. Συχνότητα και διάρκεια 
διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής κάθε χρόνο 

ΧΡΔΙΕΞ=Χρόνος διεξαγωγής στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 15-30 ώρες 

 

5. Επιμορφωτές ΕΚΠΕΜΠ=Εκπαιδευτικοί με εμπειρία 

 

ΙII. Προτάσεις για το 

περιεχόμενο της 

επιμόρφωσης: 

 

 

6. Στόχοι επιμορφωτικών 

προγραμμάτων 

ΕΝΔΙΜΕ=Ενίσχυση διδακτικής μεθοδολογίας 

εκπαιδευτικού 

ΕΝΕΠΔΕ=Ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

εκπαιδευτικού 

 

7. Μέθοδοι επιμόρφωσης ΔΙΑΛΕΞ=Διάλεξη 

ΥΠΟΔΙ=Υποδείγματα διδασκαλίας 

ΣΥΖΗΤ=Συζήτηση 

 

8. Γνωστικά 
αντικείμενα/τομείς 

ΤΕΧΝΔΙΔ=Τεχνικές διδασκαλίας 

ΕΠΙΜΑΘ=Επικοινωνία με μαθητές 
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9. Τρόπος αξιολόγησης 
 

ΕΡΩΤ=Ερωτηματολόγιο 

 

IV. Συνέπειες της 

επιμορφωτικής 

διαδικασίας: 

 

10. Επιθυμητά αποτελέσματα 

 

ΑΠΟΔΙΜΕ=Ορθή αποτίμηση των διδακτικών 

μεθόδων που χρησιμοποιεί 

ΕΝΕΠΠΡ=Ενίσχυση επαγγελματικού προφίλ 

ΕΞΦΡΟ=Εξέλιξη του φροντιστηρίου 

 

 

Ατομικός πίνακας του 4
ου

 διευθυντή 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 

Γενικά στοιχεία: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ - 4 

Ειδικότητα: Φυσικός 

Επιπλέον σπουδές: Όχι 

Έτη διδακτικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 21 

Έτη διοικητικής εμπειρίας στη φροντιστηριακή 

εκπαίδευση: 14 

 

Ι. Παράγοντες 

διαμόρφωσης 

επιμορφωτικών αναγκών: 

 

 

2. Παράγοντες 
διαμόρφωσης 

επιμορφωτικών αναγκών 

ΚΕΧΑΦΡ=Κερδοσκοπικός χαρακτήρας της 

φροντιστηριακής εκπαίδευσης 

ΕΞΣΥ=Εξεταστικοκεντρικό εκπαιδευτικό σύστημα 

II. Προτάσεις για την 

οργάνωση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων: 
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3. Φορείς υλοποίησης ΟΕΦΕ=ΟΕΦΕ 

ΠΕΡΣΥΛΦΡ=Περιφερειακοί σύλλογοι 

φροντιστηρίων 

 

4. Συχνότητα και διάρκεια 
διεξαγωγής 

ΣΥΧΔΙΕΞ=Συχνότητα διεξαγωγής κάθε χρόνο 

ΧΡΔΙΕΞ=Χρόνος διεξαγωγής στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς 

ΔΙΑΡΔΙΕΞ=Διάρκεια διεξαγωγής 15-30 ώρες 

 

5. Επιμορφωτές ΦΡΜΑΡΚ=Φροντιστές με γνώσεις μάρκετινγκ 

ΙII. Προτάσεις για το 

περιεχόμενο της 

επιμόρφωσης: 

 

 

6. Στόχοι επιμορφωτικών 

προγραμμάτων 

ΕΝΔΙΜΕ=Ενίσχυση διδακτικής μεθοδολογίας 

εκπαιδευτικού 

ΕΝΕΠΔΕ=Ενίσχυση επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

εκπαιδευτικού 

 

7. Μέθοδοι επιμόρφωσης ΔΙΑΛΕΞ=Διάλεξη 

ΣΥΖΗΤ=Συζήτηση 

ΕΞΑΠΨΗ=Εξ αποστάσεως, ψηφιακά 

 

8. Γνωστικά 
αντικείμενα/τομείς 

ΕΠΙΜΑΘ=Επικοινωνία με μαθητές 

ΕΠΙΛΣΥΓΚ=Επίλυση συγκρούσεων 

ΣΚΟΠΜΑ=Αποσαφήνιση σκοποθεσίας μαθήματος 

ΔΙΑΧΡΟ=Διαχείριση χρόνου 

ΔΙΙΠΕΜΑ=Διαχείριση ιδιαίτερων περιπτώσεων 

μαθητών 
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9. Τρόπος αξιολόγησης 
 

ΓΡΤΕ=Γραπτά τεστ 

IV. Συνέπειες της 

επιμορφωτικής 

διαδικασίας: 

 

10. Επιθυμητά αποτελέσματα 

 

ΕΝΕΠΠΡ=Ενίσχυση επαγγελματικού προφίλ 

ΕΞΦΡΟ=Εξέλιξη του φροντιστηρίου 

ΚΑΠΑΛΕΦ=Κατανόηση παραμέτρων λειτουργίας 

φροντιστηρίου 

ΑΡΑΠΟ=Άρση απολυτότητας εκπαιδευτικών 

ΑΠΟΔΙΜΕ=Ορθή αποτίμηση των διδακτικών 

μεθόδων που χρησιμοποιεί 

 

 

 

 
 


