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eTwinning και Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Περίληψη 

 Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματεύεται ζητήματα που αφορούν την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, οι οποίοι εργάζονται στην Προσχολική 

Αγωγή και στη Δημοτική Εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της Ευρώπης, 

μέσω της συμμετοχής τους στις δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης που τους 

παρέχονται από τη δράση eTwinning. 

 Στις μέρες μας η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης, ενώ αναγνωρίζεται 

διεθνώς όλο και περισσότερο ο ρόλος του στην αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού 

έργου.  

 Ένας από τους βασικούς άξονες του eTwinning γενικά και των έργων ειδικότερα 

είναι η συμβολή στην μάθηση και η επαγγελματική ανάπτυξη των εμπλεκόμενων 

εκπαιδευτικών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών που προσφέρει 

online Επαγγελματική Ανάπτυξη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για όλα τα μέλη που ανήκουν 

στην κοινότητά του. 

 Για τη διεξαγωγή και την υλοποίηση των εμπειρικών ερευνών χρησιμοποιήθηκαν 

ανώνυμα γραπτά ερωτηματολόγια. Σκοπός των ερευνών είναι η παρουσίαση της εικόνας 

που προκύπτει σε θεωρητικό και ερευνητικό επίπεδο σχετικά με την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσα από τη δράση eTwinning, τόσο στην πρωτοβάθμια 

ελληνική εκπαίδευση όσο και στην εκπαίδευση των Ευρωπαϊκών χωρών μέσα από τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν σε αυτές. 

 Η πρώτη έρευνα: «eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» διεξήχθη στην ελληνική γλώσσα, σε εκπαιδευτικούς της 

Προσχολικής Αγωγής και Δημοτικής Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία της χώρας 

μας, το δείγμα της οποίας αποτελείται από 113 εκπαιδευτικούς. Η δεύτερη έρευνα: 

«eTwinning and professional development of teachers in Primary Education» 

διεξήχθη στην αγγλική γλώσσα σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε νηπιαγωγεία και 

δημοτικά σχολεία, σε χώρες της Ευρώπης στην οποία το δείγμα που συμμετείχε 

αποτελείται από 118 εκπαιδευτικούς. 

Λέξεις Κλειδιά: eTwinning, επαγγελματική ανάπτυξη, εκπαίδευση. 
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«eTwinning and professional development of teachers in Primary 

Education» 

 

Abstract 

 

 This thesis deals with issues related to the professional development of teachers 

working in Early Childhood Education and Primary Education, both in Greece and in 

European countries through their participation in professional development activities 

provided to them by eTwinning action. Nowadays, the personal and professional 

development of a teacher becomes an important factor in upgrading education while their 

role in the effectiveness of the educational work becomes increasingly recognized 

internationally. One of the fundamentals of eTwinning in general and of its projects in 

particular is the contribution to learning and professional development of the teachers 

involved through a wide range of opportunities which offers online professional 

development at a European level for all members belonging to the community.  

 

 In order to conduct and implement the empirical research, anonymous written 

questionnaires were used. The purpose of the research is to present the results on a 

theoretical and research level as far as the professional development of teachers through 

eTwinning is concerned in Greek primary education as well as in the education of European 

countries, through the opinions of teachers who participated in them.  

 

 The first survey «eTwinning and professional development of teachers of Primary 

Education" was held for teachers of Preschool and Primary Education serving in our 

country's schools, the sample of which consists of 113 teachers. The second survey: 

«eTwinning and professional development of teachers in Primary Education» was 

conducted to teachers working in kindergartens and primary schools in the European Union 

countries in which the sample consists of 118 teachers. 

 

Keywords: eTwinning, Professional Development, Education  
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Εισαγωγή 

 

 Η στροφή στην ψηφιακή εποχή μεταβάλλει σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής μας και οι 

αλλαγές μεταβάλλονται με ρυθμούς που δυσκολευόμαστε να παρακολουθήσουμε. Όλοι - 

εργαζόμενοι, μαθητές, πολίτες - καλούμαστε να κατακτήσουμε τις νέες δεξιότητες και 

ικανότητες που απαιτούνται προκειμένου να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες 

και τις ευκαιρίες που τώρα μας ανοίγονται. Δεν είναι μόνο οι ψηφιακές δεξιότητες που 

απαιτούνται για σχεδόν κάθε επάγγελμα. Όλοι χρειαζόμαστε κάποιες βασικές τουλάχιστον 

ψηφιακές δεξιότητες προκειμένου να ζούμε, να μαθαίνουμε, να επικοινωνούμε και να 

συμμετέχουμε στην κοινωνία. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν έντονα το χώρο της 

εκπαίδευσης και τον τρόπο άσκησης της εκπαιδευτικής πολιτικής των κρατών. Η 

εκπαίδευση διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στο σημείο αυτό, καθώς οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να ανταποκριθούν σε ένα απαιτητικό περιβάλλον με διαρκώς μεταβαλλόμενες 

και αυξανόμενες απαιτήσεις, αναλαμβάνοντας σύνθετους ρόλους και αυξημένα καθήκοντα.  

 

 Η αρχική εκπαίδευση και η κατάρτισή τους δεν επαρκεί, σήμερα περισσότερο από 

ποτέ, για να καλύψει ανάγκες νέες, απρόβλεπτες και πιο σύνθετες. Η διαρκής επιμόρφωσή 

τους στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, υπό το πρίσμα των σύγχρονων απαιτήσεων, είναι 

μια επιτακτική ανάγκη. Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 

26ης Οκτωβρίου 2007 (EC, 2007) αναγνωρίζεται ότι οι πολυσύνθετες απαιτήσεις για τον 

εκπαιδευτικό, στο σύγχρονο ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον, απαιτούν στενή 

συνεργασία σε όλες τις φάσεις, από την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και την 

εισαγωγική επιμόρφωσή τους μέχρι και την ενδοϋπηρεσιακή επαγγελματική ανάπτυξή 

τους. Παράλληλα, τονίζεται πόσο σημαντικό είναι να διασφαλιστεί ότι η ενδοϋπηρεσιακή 

τους κατάρτιση αντιστοιχεί με τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, τόσο με ποιοτικούς όσο και 

με ποσοτικούς όρους. Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι η αρχική εκπαίδευση, η εισαγωγική 

επιμόρφωση και η ενδοϋπηρεσιακή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θα πρέπει 

να είναι συντονισμένη, συνεκτική, να διεξάγεται με επαρκείς πόρους και να εμπεριέχει τη 

διασφάλιση ποιότητας. Η στρατηγική για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (ΕΚ 2020), 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει καθοδήγηση για την ανάληψη πολιτικής 

δράσης στους τομείς αυτούς. Ακόμη, προσδιορίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της 
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κατάρτισης ως έναν εκ των τεσσάρων στρατηγικών στόχων, αναφέροντας ότι «πρέπει να 

εξασφαλιστεί διδασκαλία υψηλής ποιότητας, να παρασχεθεί κατάλληλη αρχική εκπαίδευση 

των διδασκόντων, συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη στους διδάσκοντες και τους 

εκπαιδευτές, και να καταστεί η διδασκαλία ελκυστική επιλογή σταδιοδρομίας», 

επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η επένδυση σε ανθρώπινους πόρους αποτελεί βασικό παράγοντα 

της επιτυχίας. (Έκθεση Δικτύου, Ευρυδίκη). Η προτεραιότητα αυτή αποτυπώθηκε και με 

πιο συγκεκριμένους τρόπους, καθώς η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

αποτελεί έναν από τους 16 δείκτες ποιότητας για τη σχολική εκπαίδευση (EC, 2000), αλλά 

και έναν από τους 15 δείκτες ποιότητας (EC, 2002) για τη διά βίου μάθηση (Π.Ι., 2010). 

 

 Στα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2014 για την αποτελεσματική 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών, το Συμβούλιο Της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί την επιτροπή 

«Να συστήσει κοινότητες εκπαιδευτικών, ιδίως υποψήφιων και νεοπροσληφθέντων 

εκπαιδευτικών, χρησιμοποιώντας τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές πλατφόρμες για 

εκπαιδευτικούς, όπως το «eTwinning», με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη της 

συνεργασίας μεταξύ ομότιμων σχετικά με τις διδακτικές πρακτικές στην ΕΕ» (European 

Commission, 2014). 

 

 Το eTwinning είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα που εντάσσεται στη δράση 

Erasmus+, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χαρακτηρίζεται ως η κοινότητα των σχολείων της 

Ευρώπης και αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών στην Ευρώπη. Έχει 

σχεδιαστεί για να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να συνδεθούν μεταξύ τους, προκειμένου 

να συναντηθούν, να μοιραστούν και να εργαστούν από κοινού ως μία κοινότητα 

δικτύωσης. Σύμφωνα με την Sauser-Monnig (2016), αποτελεί ένα σημείο εισόδου για τους 

εκπαιδευτικούς στον κόσμο της καινοτόμας ψηφιακής διδασκαλίας και των μαθησιακών 

πρακτικών, καθώς τους επιτρέπει να αναπτύξουν τις δικές τους ψηφιακές ικανότητες, να 

γίνονται καλύτεροι ψηφιακοί πολίτες, πράγμα που μπορούν να μεταφέρουν στην τάξη με 

τους μαθητές τους. Ως αποτέλεσμα της ανταλλαγής πρακτικών, της κατάρτισης, των έργων 

eTwinning, οι εκπαιδευτικοί του eTwinning και μέσω αυτών, οι μαθητές τους 

αναπτύσσουν δεξιότητες ψηφιακής ιθαγένειας που θα χρειαστούν αργότερα στη ζωή τους». 

Μέσω των πολλών online και offline ευκαιριών κατάρτισης, όπως Εκδηλώσεων 

Εκμάθησης, Ομάδων eTwinning και Εργαστηρίων Επαγγελματικής Ανάπτυξης, αλλά 
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επίσης και πάνω από όλα, μέσω της αλληλεπίδρασης με συναδέλφους από άλλες χώρες, 

αναδεικνύεται σε ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών, ειδικά τώρα που ενσωματώνει πλήρως τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης 

Web 2.0, τα οποία είναι πολύ δημοφιλή στο Διαδίκτυο, καθώς μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

αντανάκλαση των δραστηριοτήτων του, αποτελώντας ένα παράδειγμα μιας online 

κοινότητας. 

 

 O Navracsics (2016) υποστηρίζει ότι είναι ανάγκη οι νέοι Ευρωπαίοι να κατέχουν 

τις σωστές ικανότητες, προκειμένου να εισέρχονται και να παραμένουν στην αγορά 

εργασίας, αλλά παράλληλα να είναι ενεργοί και ανεξάρτητοι πολίτες. Αυτό σημαίνει ότι, 

εκτός από την υποχρέωσή μας να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να γίνουν ψηφιακά 

εγγράμματοι, έχουμε καθήκον να διασφαλίσουμε ότι στηρίζονται σε μια ηθική πυξίδα όταν 

πλοηγούνται στον διαδικτυακό κόσμο. Η διδασκαλία θεμελιωδών αξιών, όπως της 

ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και του σεβασμού για τον 

συνάνθρωπο θα συμβάλει, ώστε να εφοδιαστούν δια βίου και να επιδεικνύουν ασφαλή, 

αρμόζουσα και υπεύθυνη συμπεριφορά. Θα βοηθήσει να διασφαλίσουμε την ικανότητά 

τους να συναλλάσσονται μέσω διαδικτύου με το κράτος, τις επιχειρήσεις και την ευρύτερη 

κοινότητα με τρόπο παραγωγικό και αμοιβαία επωφελή. 

 

 H εργασία αποτελείται από τρία μέρη, το θεωρητικό, το ερευνητικό και από το 

τρίτο μέρος, που περιλαμβάνει τις συμπερασματικές παρατηρήσεις και προτάσεις. Το 

πρώτο μέρος αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην 

Ευρωπαϊκή δράση eTwinning, στα πλεονεκτήματα που συγκεντρώνει, στις χώρες που 

συμμετέχουν, στα παιδαγωγικά οφέλη που αποκομίζουν εκπαιδευτικοί και μαθητές, αλλά 

και στις ευκαιρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης που τους προσφέρει. Στο δεύτερο κεφάλαιο 

παρουσιάζoνται οι θεωρητικές προσεγγίσεις όσον αφορά την έννοια της επαγγελματικής 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, από τη διεθνή και ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, τα 

κυρίαρχα μοντέλα και τις θεωρίες που επικρατούν στη βιβλιογραφία και τους παράγοντες 

που την επηρεάζουν. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται ο θεσμός και η αναγκαιότητα της 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, επιχειρείται μια σύντομη ιστορική ανασκόπηση στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, όπως επίσης και η αναγκαιότητα και η 

αποτελεσματικότητα της στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. 
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 Στο ερευνητικό μέρος της εργασίας παρατίθεται η ποσοτική έρευνα που 

διενεργήθηκε σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που εργάζονται σε 

νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία στην Ελλάδα με θέμα «eTwinning και επαγγελματική 

ανάπτυξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και η αντίστοιχη που 

διενεργήθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με θέμα «eTwinning and professional 

development of teachers in Primary Education». Αποτελείται από πέντε κεφάλαια, το 

τέταρτο και το πέμπτο, έκτο, έβδομο και όγδοο κατά σειρά της εργασίας. Το τέταρτο 

κεφάλαιο αναφέρεται στη μεθοδολογία έρευνας και παρουσιάζονται ο στόχος και οι 

υποθέσεις της έρευνας, ο πληθυσμός, τα ερευνητικά ερωτήματα, και το ερωτηματολόγιο. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ευρήματα και γίνεται ανάλυση και ερμηνεία των 

δεδομένων από την έρευνα που διεξήχθη στην Ελλάδα, στο έκτο κεφάλαιο εκθέτονται τα 

ευρήματα και γίνεται ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων από την έρευνα που διεξήχθη 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο έβδομο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στη συγκριτική ανάλυση 

των αποτελεσμάτων των ερευνών στις θεματικές ενότητες: «eTwinning και εκπαιδευτική 

διαδικασία», «eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη» με την αντίστοιχη «The impact of 

teachers’ participation in eTwinning on their teaching and training» της Gabriela Ileana 

Crişan, που διεξήχθη τον Απρίλιο του 2013 στη Ρουμανία.  

 

 Στο τρίτο μέρος παρατίθεται η ερμηνεία/συζήτηση των πορισμάτων, οι 

συμπερασματικές παρατηρήσεις και προτάσεις. Στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα 

συμπεράσματα-διαπιστώσεις σε σχέση με τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί και 

επιχειρείται συγκριτική ανάλυση κάποιων ευρημάτων μεταξύ των δύο ερευνών. Στο τέλος, 

ακολουθεί το παράρτημα με τα ερωτηματολόγια των δυο ερευνών και παρουσιάζεται η 

βιβλιογραφία ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση. 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΑΣΣΗ eTwinning 

 

1.1 Ιστορική εξέλιξη της δράσης eTwinning 

 

 Τον Μάρτιο του 2002, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Βαρκελώνης κάλεσε την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή να "αναλάβει την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για να 

προσδιορίσει τις επιλογές για να βοηθήσει τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να 

δημιουργήσουν ή να ενισχύσουν μια σχέση αδελφοποίησης Διαδικτύου με ένα σχολείο 

συνεργάτη, αλλού στην Ευρώπη". Η Επιτροπή υπέβαλε έκθεση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

της Σεβίλλης τον Ιούνιο του 2002, σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου για την ανάπτυξη 

της αδελφοποίησης μεταξύ των ευρωπαϊκών σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το 

«eTwinning των σχολείων στην Ευρώπη και η προώθηση της κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών» εγκαινιάστηκε επίσημα τον Ιανουάριο του 2005 στο πλαίσιο του 

προγράμματος eLearning 2004-2006. Ο στόχος του είναι να ενισχύσει και να αναπτύξει τη 

δικτύωση του σχολείου, μέσω ενός πανευρωπαϊκού συστήματος το οποίο θα καταστεί 

δυνατό για όλα τα ευρωπαϊκά σχολεία για να οικοδομήσουν παιδαγωγικές εταιρικές 

σχέσεις με ένα σχολείο αλλού στην Ευρώπη, ενώ στη συνέχεια ενσωματώθηκε στο 

πρόγραμμα Comenius, το τομεακό πρόγραμμα για τα σχολεία στο πλαίσιο του 

προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (LLP) για την περίοδο 2007-20131.  

 

 Το πρόγραμμα εντάσσεται ως υποδράση σε μεγαλύτερα έργα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής (π.χ. Comenius, Erasmus+) και λαμβάνει διαχρονικά ετήσια χρηματοδότηση 

ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ περίπου (Παπαδάκης, 2015). Δεν χρηματοδοτεί μεμονωμένα 

προγράμματα, αλλά παρέχει εργαλεία και στήριξη προς τους εκπαιδευτικούς και τους 

μαθητές, όπως την πύλη eTwinning (www.eTwinning.net) και σεμινάρια για το διδακτικό 

προσωπικό. Στα δέκα χρόνια από τη θέσπισή της, η δράση eTwinning εξελίχθηκε από ένα 

εργαλείο εξεύρεσης εταίρων για τους εκπαιδευτικούς σε μία πλούσια, πανευρωπαϊκή 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/calls/s1013/invitation_en.pdf  

http://www.etwinning.net/
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/calls/s1013/invitation_en.pdf
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κοινότητα διδασκαλίας και μάθησης (Παπαδάκης, 2015), ανοιχτή αποκλειστικά για τους 

εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό του σχολείου από την προσχολική έως και τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση.2 

  

 Αποτελεί μια σφύζουσα κοινότητα η οποία έχει στο ενεργητικό της, στα 11 χρόνια 

παρουσίας της, σχεδόν 479.455 εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε 181.143 σχολεία 

Περισσότερα από 61.000 έργα έχουν διοργανωθεί, στα οποία συμμετείχαν περισσότεροι 

από 2.000.000 μαθητές από όλη την ήπειρο (Ιούλιος 2017). Σε καθεμία από τις 

συμμετέχουσες χώρες (προς το παρόν 38) μια Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΕΥΥ) 

προωθεί τη δράση, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση στους τελικούς 

χρήστες και διοργανώνει πλήθος δραστηριοτήτων και ευκαιριών επαγγελματικής 

ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, υπεύθυνος για τον συντονισμό του 

eTwinning είναι η Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης (ΚΥΥ) υπό τη διοίκηση του European 

Schoolnet, μιας κοινοπραξίας 30 Υπουργείων Παιδείας. Ο οργανισμός συνεργάζεται με τις 

ΕΥΥ και είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, καθώς και την 

παροχή ποικίλων ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης και άλλων δραστηριοτήτων, όπως 

ενός ετήσιου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου και μιας Εκδήλωσης Απονομής Βραβείων που 

επιβραβεύει εκπαιδευτικούς και μαθητές για τη συμμετοχή τους σε έργα που ξεχωρίζουν. 

Οι εθνικές υπηρεσίες υποστήριξης, οι οργανισμοί που εκπροσωπούν και προωθούν το 

eTwinning σε όλες τις χώρες της ΕΕ, καθώς και στην Τυνησία και την Τουρκία παρέχουν 

κατάρτιση και υποστήριξη μέσω τηλεφώνου και διαδικτύου, διοργανώνουν συναντήσεις 

και εθνικούς διαγωνισμούς, και πραγματοποιούν εκστρατείες προβολής. 

 

 Το eTwinning περιλαμβάνει μια προηγμένη πλατφόρμα με δημόσιους αλλά και 

ιδιωτικούς χώρους, η οποία διατίθεται σε 28 γλώσσες .  

Τα βήματα σταθμοί στην ιστορία της δράσης είναι τα ακόλουθα (Παρασκευάς, 2015): 

• 2005: Έναρξη ως κύρια δράση του προγράμματος eLearning της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής 

• 2007: Ενσωμάτωση στο πρόγραμμα Life Long Learning ως μέρος του 

προγράμματος Comenius. 

                                                 
2 http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/calls/s1013/invitation_en.pdf  
 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/calls/s1013/invitation_en.pdf
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• 2014: Αναβάθμιση της δράσης ως μέρος του νέου προγράμματος Erasmus+ (2014-

2020). 

 Η ενσωμάτωση του eTwinning στην τάξη, αναδεικνύει τους 4 πυλώνες 

εκπαίδευσης, γνωστούς ως Πυλώνες Ντελόρ, που αποτελούν το κλειδί για να επιτύχουμε 

τους βασικούς στόχους της L.L.P. για τον 21ο αιώνα, όπως αναφέρει στην UNESCO η 

διεθνής επιτροπή εκπαίδευσης μέσω του Delors (1996): (α) να μάθουμε πώς να 

μαθαίνουμε, (β) να μάθουμε να πράττουμε, (γ) να μάθουμε να συνυπάρχουμε και (δ) να 

μάθουμε να υπάρχουμε, οι οποίοι αποτελούν σήμερα τους πυλώνες της Εκπαιδευτικής 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Unesco, 1996). 

 

1.2 Χώρες που συμμετέχουν στη δράση eTwinning 

 

 Το eTwinning εφαρμόζεται στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αυστρία, 

Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, 

Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, 

Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, 

Τσεχία, Φινλανδία. Επιπλέον, μπορούν επίσης να λάβουν μέρος η Κροατία, η Πρώην 

Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Ισλανδία, η Νορβηγία και η Τουρκία. H 

Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Γεωργία, η Μολδαβία η Ουκρανία, και η Τυνησία, 

συμμετείχαν στην δράση ως eTwinning Plus και στη συνέχεια ενσωματώθηκαν. 

 

1.3 Η πλατφόρμα eTwinning 

 

 Η δημόσια περιοχή www.eTwinning.net προσφέρει στους χρήστες που 

περιηγούνται πλήθος πληροφοριών για το πώς να συμμετάσχουν στο eTwinning, 

εξηγώντας τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η δράση και δίνοντας έμπνευση για 

συνεργατικά έργα. Η περιοχή περιορισμένης πρόσβασης, που ονομάζεται eTwinning Live, 

είναι η διεπαφή κάθε εκπαιδευτικού με την κοινότητα: επιτρέπει στους χρήστες να 

βρίσκουν ο ένας τον άλλον, να αλληλεπιδρούν, να συνεργάζονται σε έργα και να 

συμμετέχουν σε ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης που διοργανώνονται σε εθνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, όταν οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται σε κάποιο έργο, έχουν 

πρόσβαση σε μια περιορισμένη και ειδικά αφιερωμένη στο εν λόγω έργο περιοχή, η οποία 

ονομάζεται TwinSpace (Gilleran et al., 2016). 

http://www.etwinning.net/
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 Η πλατφόρμα eTwinning αποτελείται αυτή τη στιγμή από μερικά στοιχεία, τα οποία 

διασυνδέονται αυστηρά: κάποια από αυτά είναι ανοικτά σε όλα τα μέλη (Desktop, 

Εργαστήριο Εκμάθησης και Ομάδες) ενώ άλλα απευθύνονται μόνο στους συμμετέχοντες 

σε έργα (TwinSpace και Blog Προόδου). Ωστόσο, όλα τα εργαλεία που αναφέρονται 

έχουν επίσης δημόσια στοιχεία (προφίλ εκπαιδευτικού/έργου/σχολείου, TwinSpaces και 

TwinBlogs), τα οποία είναι ορατά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του eTwinning.3  

 

 

Εικόνα 1:Blog Προόδου 

 

 Το eTwinning Live (πρώην Επιφάνεια Εργασίας eTwinning Desktop) είναι ο χώρος 

όπου οι eTwinners συναντιούνται, οργανώνουν έργα, επικοινωνούν και δικτυώνονται.. 

 

 

Εικόνα 2: eTwinning Live 

 

 Η εκμάθηση της πλατφόρμας μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους είτε μέσω 

οδηγιών που υπάρχουν, είτε μέσω σεμιναρίων, είτε μέσω των κατά τόπων εθελοντών 

                                                 
3 http://resources.eun.org/etwinning/25/EL_eTwinning_brochure.pdf  

http://resources.eun.org/etwinning/25/EL_eTwinning_brochure.pdf
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πρεσβευτών. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν για 

εκπαιδευτική χρήση εργαλεία web 2.0 (Θεοφανέλλης, 2013). Ειδικά για τους 

εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν, προσφέρει μια σημαντική δυναμική ανάπτυξης 

δεξιοτήτων σε Ευρωπαϊκές βασικές ικανότητες «European key competences» (Official 

Journal, 2006), π.χ. επικοινωνία σε άλλες γλώσσες, ψηφιακός εγγραμματισμός, 

συνεργασία, πολυπολιτισμικότητα (Βαγγελάτος & Φραγκάκη, 2014). Οποιοσδήποτε 

μπορεί να διοργανώσει μια διαδικτυακή εκδήλωση, μεταξύ των οποίων ένα αρχείο 

κειμένων, κάποιο φόρουμ, αλλά ιδιαίτερα μια αίθουσα τηλεδιασκέψεων (βασισμένη στο 

Adobe Connect 9) που επιτρέπει να επικοινωνεί, να συνεργάζεται και να μοιράζει υλικό με 

τους συναδέλφους στην Ευρώπη σε πραγματικό χρόνο. 

 

 

Εικόνα 3: Αίθουσα Τηλεδιασκέψεων Adobe Connect 9 

 

1.4 Το eTwinning στην Ελλάδα 

 

 Στην Ελλάδα η Ελληνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning λειτουργεί 

από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και από το (ΙΤΥΕ “Διόφαντος”) 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Παρασκευάς, 2015). Aποτελεί το πιο 

δημοφιλές πρόγραμμα για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές τους. Η Ελληνική Εθνική 

Υπηρεσία Υποστήριξης στην προσπάθεια της να παρέχει συνεχή παιδαγωγική και τεχνική 

υποστήριξη στους Έλληνες εκπαιδευτικούς οργανώνει: 

 Διαδικτυακά μαθήματα και τηλεκπαίδευση. 
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 Δια ζώσης σεμινάρια με τη συμβολή και των Πρεσβευτών της δράσης, ενός 

εθελοντικού σώματος εκπαιδευτικών που γνωρίζουν καλά το έργο και έχουν 

επιμορφωθεί από εμάς. 

 Σεμινάρια εξεύρεσης συνεργατών με συμμετοχή και εκπαιδευτικών από το 

εξωτερικό. 

 Εθνικό Συνέδριο eTwinning 

 Σεμινάρια Επαγγελματικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία 

 Συγγραφή παιδαγωγικών οδηγών με παρουσίαση καλών πρακτικών, ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων των μαθητών κ.ά. 

 Μαθήματα για τη χρήση ψηφιακών εργαλείων 

 Διάχυση της δράσης σε συνέδρια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 Καμπάνιες και διαγωνισμούς 

 

1.4.1 Το eTwinning στην Ελλάδα -Καινοτομία –Διακρίσεις 

 

  Σήμερα το eTwinning είναι το μεγαλύτερο δίκτυο εκπαιδευτικών στην 

ιστορία της εκπαίδευσης. Στη χώρα μας είναι εγγεγραμμένα και συμμετέχουν: 

 10.100+ ελληνικά σχολεία, 18.500+ έλληνες εκπαιδευτικοί 

 9.164 συνεργασίες από ελληνικά σχολεία. 

 Κάθε χρόνο έργα (συνεργασίες) ελληνικών σχολείων βραβεύονται με 

Πανευρωπαϊκό βραβείο eTwinning 

 Η χώρα μας μέσω του eTwinning προβάλλεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με 

τον πιο αξιόλογο τρόπο, έχοντας κατακτήσει πολλές και σημαντικές διακρίσεις. 

  Η δράση είναι άκρως επιτυχημένη στη χώρα μας, καθώς έχουμε 21.400 

εγγεγραμμένους εκπαιδευτικούς, δηλαδή το 15% των Ελλήνων εκπαιδευτικών και το 

56% περίπου των Ελληνικών σχολείων (11.300+ εγγεγραμμένα). Το ποσοστό αυτό 

είναι κατά πολύ ανώτερο κάθε άλλης ευρωπαϊκής χώρας. (Παρασκευάς, 2015). 
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1.5  Πλεονεκτήματα της Δράσης 

 

  Τα κύρια στοιχεία του eTwinning ήταν πάντα η ευελιξία και η έλλειψη 

διατυπώσεων. Oι εκπαιδευτικοί έγιναν αρμόδιοι για να αποφασίσουν τι θα κάνουν 

και πώς να το κάνουν, με τις μόνες προϋποθέσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ και τη 

συνεργασία με τους συναδέλφους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. (Crawley et al., 

2009). 

• Είναι αρκετά απλή στην υλοποίηση της. Οι εκπαιδευτικοί είναι εύκολο να βρουν 

συνεργάτες. Συχνά δεν χρειάζεται ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει ένα έργο καθώς 

μπορεί να συμμετάσχει σε ήδη υπάρχοντα. 

• Είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικίες και όλα τα επίπεδα γνώσης μιας ξένης 

γλώσσας. 

• Παρακινεί τους μαθητές στην ενασχόληση τους καθώς η υλοποίηση του έργου 

γίνεται μέσω της χρήση των Τ.Π.Ε., οι οποίες συμβαδίζουν με τα ενδιαφέροντα των 

νέων. 

• Η υλοποίηση της δράσης είναι οικονομικά εφικτή καθώς αξιοποιεί τους υπάρχοντες 

πόρους των σχολικών μονάδων. 

• Η υλοποίηση της δράσης δεν απαιτεί μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, όπως τα έργα 

Erasmus+, παρέχοντας ευελιξία στα μέλη της δράσης να ορίσουν την διάρκεια της. 

• Η διαδικτυακή πύλη της δράσης παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον στην 

εκπαιδευτική κοινότητα για την διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου. 

• Η διαδικτυακή πύλη της δράσης σε κεντρικό (Central Support Service - CSS) και 

σε εθνικό επίπεδο (National Support Service- NSS) παρέχει τα απαραίτητα 

διαδικτυακά εργαλεία για την υλοποίηση του έργου. 

• Τέλος, η δυνατότητα απόκτησης της «Ετικέτας Ποιότητας» σε εθνικό ή σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργεί θετικά τόσο για τους εκπαιδευτικούς - μαθητές όσο 

και για την σχολική μονάδα υλοποίησης του έργου. 

 

1.5.1  Παιδαγωγικά οφέλη της δράσης 

 

  Το eTwinning προσφέρει πολλές ευκαιρίες για εφαρμογή καινοτομιών και 

δημιουργικής μάθησης στην διδακτική πράξη μέσα από τις δυνατότητες που 
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προσφέρει. Οι εκπαιδευτικοί αλλά κυρίως οι μαθητές που συμμετέχουν 

επωφελούνται από τη συνεργασία που έχουν με τα σχολεία των άλλων χωρών, 

βγαίνουν από τα στενά όρια της τάξης και το μάθημα αποκτά ευρωπαϊκή διάσταση. 

Οι Galvin et al. (2006), αναφέρουν πέντε κύριες περιοχές προστιθέμενης αξίας στις 

πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης μέσα από τα έργα eTwinning, οι οποίες είναι οι 

ακόλουθες:  

 Αυθεντική μάθηση: οι μαθητές έχουν μεγαλύτερα κίνητρα όταν συμμετέχουν 

σε αυθεντικές και με σημασία μαθησιακές δραστηριότητες.  

 Συνεργασία: τα έργα eTwinning απαιτούν συνεργασία σε πολλά επίπεδα όπως 

εκπαιδευτικού-εκπαιδευτικού, μαθητή-μαθητή και/ή εκπαιδευτικού-μαθητή. 

 Ευρωπαϊκή διάσταση: τα έργα eTwinning από τη φύση τους τονίζουν την 

ευρωπαϊκή διάσταση και την διαπολιτισμική εκπαίδευση φέρνοντας μαθητές 

και εκπαιδευτικούς από διαφορετικές χώρες σε επαφή και ενισχύοντας την 

αμοιβαία κατανόηση. 

 Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Το eTwinning προωθεί την χρήση των Νέων 

Τεχνολογιών στα σχολεία, διευκολύνοντας τους μαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν τις τεχνολογικές δεξιότητές τους σε αυθεντικές 

καταστάσεις. 

 Εκπαίδευση καθηγητών και επαγγελματική ανάπτυξη: ένα σημαντικό κομμάτι 

του eTwinning γενικά και των έργων ειδικότερα είναι η συμβολή του στην 

μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών.  

 H υλοποίηση μιας δράσης eTwinning θεωρείται αρκετά επωφελής σε 

επίπεδο εκπαιδευτικής μονάδας, διδακτικού προσωπικού και μαθητών, 

διδασκαλίας και μάθησης καθώς και τοπικής κοινότητας τόσο στην 

Πρωτοβάθμια όσο και στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς (Παπαδάκης, 

2016). 

 

1.5.2  Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς 

 

  Το eTwinning μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς, με 

πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.  

• Ως διαδικτυακή πηγή ιδεών και έμπνευσης 
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• Ως εργαλείο δικτύωσης και δημιουργίας μιας κοινότητας 

• Ως λύση για την εύρεση εταίρων για διεθνή έργα 

• Ως μια συνεργατική πλατφόρμα για να εργαστούν σε προγράμματα οι 

μαθητές 

• Ως μέσο επαγγελματικής ανάπτυξης 

 

1.5.3  Οφέλη για τους μαθητές 

 

 Το eTwinning "ρίχνει μια γέφυρα" προς την Ευρώπη και βοηθάει τους 

μαθητές να αποκτήσουν καλύτερα εφόδια για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 

της πραγματικής ζωής, διαμορφώνει νέες πολιτιστικές νόρμες, πιο ανοιχτές στην 

αλλαγή, την καινοτομία και τη διαφορετικότητα, διαπερνάει σχολεία και το 

σύνολο της τοπικής κοινότητας, όπως και όλα τα κοινωνικά επίπεδα, με τον 

δυναμισμό ενός δικτύου εκπαιδευτικών που δεν ταξιδεύουν σε φυσικό χώρο για 

να συναντήσουν τους εταίρους τους, αλλά χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για να 

βρίσκονται σε επαφή καθημερινά. Μέσω της συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα 

συνεργασίας εκτός συνόρων, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να 

βελτιώσουν τις δεξιότητες επικοινωνίας σε ξένη γλώσσα, να ανταλλάξουν 

εμπειρίες να βελτιώσουν δεξιότητες μάθησης και διδασκαλίας (Popescu et al., 

2010). Οι μαθητές γίνονται επίσης πιο δραστήριοι, μαθαίνοντας να εκφράζουν 

και να δημοσιοποιούν τις σκέψεις και τις αντιδράσεις τους για συγκεκριμένα 

θέματα online, ενώ ταυτόχρονα ανταποκρίνονται στις σκέψεις και τις ιδέες 

άλλων μαθητών (Gilleran, 2010). 

 

 Εκατομμύρια μαθητές υπό την καθοδήγηση εκατοντάδων χιλιάδων 

εκπαιδευτικών έχουν συμμετάσχει σε eTwinning έργα, διαμορφώνοντας πλέον 

μια ολόκληρη Γενιά, τη Γενιά του eTwinning, ένα είδος "Γενιάς Erasmus 2.0", 

όπου η κινητικότητα αντικαταστάθηκε από την "εικονική κινητικότητα" και οι 

μαθητές είχαν την εμπειρία του να είναι Ευρωπαίοι χωρίς να φύγουν από τη 

χώρα τους. Μια γενιά νέων ανθρώπων που μοιράζονται την ίδια αντίληψη 

σχετικά με κοινούς στόχους: τη βελτίωση της εκπαίδευσης, το αίσθημα του 

«ανήκειν» σε μια κοινότητα και, τελικά, το να είναι κομμάτι της ίδιας, ενωμένης 
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Ευρώπης. Υπενθυμίζουν στους εκπαιδευτικούς τους ότι μπορούν να υπερβούν 

τον περιορισμένο ορίζοντα των τοίχων του σχολείου και έτσι τελικά 

αναπτύσσονται ως άτομα. 

 

 Η γενιά του eTwinning πιστεύει σε αξίες όπως τη πολιτισμική συνείδηση 

και ανοχή, που αποτελούν πυλώνες στον ορισμό της πολυεθνικής και 

πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο eTwinning: 

 έμαθαν να μιλούν και μια άλλη γλώσσα πέραν της δικής τους 

 συνειδητοποίησαν τη σημασία του να ακούν και να κατανοούν την οπτική 

γωνία των άλλων  

 Θεωρούν τους εαυτούς τους φορείς αλλαγής και ο ρόλος τους ως ηγέτες 

της καινοτομίας απορρέει πιθανώς από τη δουλειά που έκαναν στο πλαίσιο 

των εργασιών του eTwinning.  

 Μέσω της ανταλλαγής εμπειριών κατά τη συνεργασία τους για την 

εκπόνηση έργων eTwinning, έμαθαν να εκτιμούν την ποικιλότητα και τον 

πλούτο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Νιώθουν ότι αυτό τους έχει κάνει πιο 

ανοιχτόμυαλους και ευπροσάρμοστους σε ποικίλα περιβάλλοντα. Επίσης, 

προσέδωσε νέο ενδιαφέρον και απόλαυση στη μάθηση4. 

 

1.5.4 Τα «έργα» eTwinning 

 

 Τα έργα eTwinning μπορεί να αποτελέσουν ένα επιτυχημένο μέσο για την 

ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών, καθώς η κύρια συνιστώμενη προσέγγιση 

για την διδασκαλία των βασικών ικανοτήτων είναι μέσω της παροχής διαδραστικών 

περιβαλλόντων μάθησης, όπου οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 

πρακτικές, ερευνητικές εργασίες. Η ικανότητα μπορεί να οριστεί ως ένας «σύνθετος 

συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, αντιλήψεων, αξιών, στάσεων και επιθυμιών που 

οδηγούν σε αποτελεσματική, ενσώματη ανθρώπινη δράση στον κόσμο σε κάποιον 

συγκεκριμένο τομέα». Η απόκτηση ικανοτήτων, σημαίνει ότι το άτομο είναι σε 

θέση να εφαρμόσει αποτελεσματικά ένα συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και 

στάσεων για να αντιδρά με επιτυχία σε μια κατάσταση ή να λύσει ένα πρόβλημα 

                                                 
4 https://www.etwinning.net/eun-files/generation/fr.pdf  

https://www.etwinning.net/eun-files/generation/fr.pdf
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στον πραγματικό κόσμο. Αυτά τα περιβάλλοντα μάθησης, που προάγουν τη 

συνεργατική και διεπιστημονική μάθηση, υποβοηθούνται όλο και περισσότερο από 

την τεχνολογία. Η μάθηση βάσει συνθετικών εργασιών (projects) είναι μια μέθοδος 

ιδιαίτερα κατάλληλη για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών, καθώς 

αρκετές βασικές ικανότητες καλλιεργούνται ταυτόχρονα με διαθεματικό τρόπο.  

 

 Η εφαρμογή των βασικών ικανοτήτων στα σχολεία δεν εξαντλείται στον 

προσδιορισμό τους στα προγράμματα σπουδών, αλλά αφορά και στην ανάπτυξη 

των κατάλληλων δομών και μεθόδων διδασκαλίας. Λόγω της διαθεματικής τους 

φύσης, κάτι τέτοιο συνεπάγεται διεπιστημονικότητα, διαθεματική διδασκαλία και, 

ως εκ τούτου, καθολικό προγραμματισμό στα σχολεία. Οι περισσότερες χώρες της 

ΕΕ έχουν εισαγάγει την έννοια των βασικών ικανοτήτων και των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων στα εθνικά προγράμματα σπουδών τους ή στα επίσημα έγγραφα 

προσανατολισμού για την υποχρεωτική εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας δεκαετίας. Σε έναν αυξανόμενα ψηφιακό κόσμο, όπου τα επαγγέλματα 

που βασίζονται σε λειτουργικές ικανότητες μειώνονται, η προσανατολισμένη στις 

ικανότητες εκπαίδευση αποκτά βαρύνουσα σημασία. Αυτές οι βασικές ικανότητες 

είναι όλες αλληλένδετες, και σε κάθε περίπτωση έμφαση δίνεται στην κριτική 

σκέψη, τη δημιουργικότητα, την πρωτοβουλία, την επίλυση προβλημάτων, την 

αξιολόγηση του κινδύνου, τη λήψη αποφάσεων και την εποικοδομητική διαχείριση 

των συναισθημάτων.  

 

1.5.5 Οφέλη για τα σχολεία 

 

 Τα οφέλη που προσφέρονται σε ένα σχολείο, που συμμετέχει σε μία online 

συλλογική δραστηριότητα, όπως το eTwinning, είναι πολυάριθμα.  

 

 Πρώτον, υπάρχει μία ανοδική τάση στο επίπεδο της χρήσης των ψηφιακών 

δεξιοτήτων, όχι μόνο μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών 

(Crawley et al., 2010). Η καλλιέργεια ψηφιακής ιθαγένειας είναι, ζωτικής 

σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι νέοι θα είναι σε θέση να 

συμμετέχουν στα κοινά μέσω του διαδικτύου, αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα για 
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να εκπληρώσουν το καθήκον τους ως πολίτες και να εκμεταλλευτούν στο έπακρο 

τη δύναμη που τους προσφέρει η τεχνολογία (Navracsics, 2016). Κάποιες φορές, 

αυτή είναι μία αόρατη διαδικασία, καθώς οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών 

αναπτύσσονται ανεπαίσθητα, ως αποτέλεσμα της ανάμιξής τους σε μία online 

συνεργασία, όπου το περιβάλλον είναι υποστηρικτικό και συμπαθητικό, όπως 

παρέχεται από το eTwinning. 

 

 Δεύτερον, υπάρχει το προκύπτον όφελος μίας αλλαγής πολιτισμού μέσα σε 

ένα σχολείο. Τα σχολεία είναι από τη φύση τους, παραδοσιακά απομονωτικά με 

τον εκπαιδευτικό ως αρχηγό του κόσμου της δικής τους τάξης. Με το ξεκίνημα 

της online συνεργασίας, οι τοίχοι αυτού του κόσμου γκρεμίζονται. Οι 

εκπαιδευτικοί επιθυμούν να μοιραστούν την εργασία των μαθητών τους, όχι μόνο 

με τους συνεργάτες τους, αλλά και με τους συναδέλφους, τους γονείς των 

μαθητών και την ευρύτερη κοινότητα (Crawley et al., 2010). Αποκαλύπτοντας 

έτσι και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει , όχι μόνο επειδή συμβάλλει στην 

καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων, αλλά και επειδή προάγει 

θεμελιώδεις αξίες και την έννοια του υπεύθυνου πολίτη στην τάξη (Navracsics, 

2016). 

 

1.6 eTwinning και Επαγγελματική Ανάπτυξη 

 

 Σύμφωνα με τους Vuorikari et al. (2011) ένας σημαντικός μετασχηματισμός 

του eTwinning έλαβε χώρα το 2008, καθώς κινήθηκε πέρα από την κοινότητα 

των σχολείων στην Ευρώπη και εστιάστηκε στην οικοδόμηση ενός δικτύου 

επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εκπαιδευτικούς. Στα πλαίσια αυτά 

εντατικοποιήθηκε η εισαγωγή ποικίλων επιμορφωτικών δράσεων όπως η 

υλοποίηση των περιφερειακών εργαστηρίων ανάπτυξης (διαδικτυακών και δια 

ζώσης), των ομάδων και των αιθουσών των εκπαιδευτικών (Παπαδάκης, 2016). 
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Εικόνα 4: Διαδικτυακά Σεμινάρια 

 

 Το eTwinning προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για online 

Επαγγελματική Ανάπτυξη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για όλα τα μέλη της 

κοινότητας τα οποία μπορούν να συμμετέχουν σε:  

 Εκδηλώσεις Μάθησης 

 Οι εκδηλώσεις Μάθησης είναι σύντομες εντατικές διαδικτυακές εκδηλώσεις 

πάνω σε διάφορα θέματα. Είναι διάρκειας μιας ή δυο εβδομάδων, που έχουν 

δημιουργήσει εμπειρογνώμονες και διεξάγονται σε όλη τη διάρκεια του έτους. 

περιλαμβάνουν ενεργή δουλειά και συζήτηση μεταξύ των εκπαιδευτικών, ενώ 

είναι ένας πολύ καλός τρόπος προώθησης της επαγγελματικής ανάπτυξης. 

 Διαδικτυακοί Κύκλοι Μαθημάτων 

 Οι Διαδικτυακοί Κύκλοι Μαθημάτων του eTwinning είναι μακρόχρονοι 

κύκλοι μαθημάτων που αποσκοπούν στην ικανοποίηση των αναγκών της 

κοινότητας του eTwinning στον τομέα της online διαχείρισης, διδασκαλίας και 

μάθησης και των πρεσβευτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε χρόνο, το 

eTwinning, προωθεί μια σειρά μαθημάτων. 

 Εργαστήρια Επαγγελματικής Ανάπτυξης  

 Τα Εργαστήρια Επαγγελματικής Ανάπτυξης είναι τριήμερες, δια ζώσης 

επιμορφωτικές εκδηλώσεις που καλύπτουν κάποιο παιδαγωγικό θέμα. 
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εξακολουθούν να οργανώνονται κάθε σχολικό έτος, σε ολόκληρη την Ευρώπη, 

από το ξεκίνημα του eTwinning. 

Κανονικά, διαρκούν δυόμισι ημέρες και συγκεντρώνουν εκπαιδευτικούς με 

σκοπό να συναντηθούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να συμμετάσχουν σε 

εργαστήρια. Από την εκκίνησή τους, τον Ιανουάριο του 2005, περίπου επτά από 

αυτά τα εργαστήρια λαμβάνουν χώρα ετησίως, εμπλέκοντας περισσότερους από 

5000 εκπαιδευτικούς (75 – 100 εκπαιδευτικοί ανά εργαστήριο). Αυτά τα 

εργαστήρια περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό παρουσιάσεων από σχετικούς 

εμπειρογνώμονες, εργαστήρια σχετικά με τα εργαλεία του eTwinning και 

ποικίλες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. 

 

 Κάποια από τα εργαστήρια εξετάζουν διαπολιτισμικά ζητήματα, ενώ άλλα 

προωθούν ενεργά την εύρεση συνεργατών με τεχνικές όπως η “σύντομη 

συνάντηση’’ που έχει προσαρμοστεί για το eTwinning. Τέλος, όλα τα 

εργαστήρια διαθέτουν ένα πολύ καλά οργανωμένο κοινωνικό και πολιτιστικό 

πρόγραμμα. Τα εργαστήρια είναι άκρως δημοφιλή, και οι συμμετέχοντες 

θεωρούν ότι ο συνδυασμός πολιτισμού και γλώσσας παρέχει μία τονωτική βάση 

για την εργασία τους ως εκπαιδευτικοί του eTwinning. Τα θέματα γι’ αυτά τα 

Ευρωπαϊκά Εργαστήρια Επαγγελματικής Ανάπτυξης περιλαμβάνουν θέματα 

όπως η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του 

θερμοκηπίου, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η δημοκρατία και η χρήση των 

κινητών τεχνολογιών στο πλαίσιο του eTwinning. Τα ακροατήρια στα οποία 

απευθύνονται, είναι εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας της Ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, 

συμπεριλαμβανομένων των πρεσβευτών του eTwinning σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 

διευθυντές, εκπαιδευτικοί προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

εκπαιδευτές καθηγητών τρίτου επιπέδου (Gilleran, 2010).  

 Θεματικά Συνέδρια  

 Τα Θεματικά Συνέδρια είναι τριήμερες, δια ζώσης εκδηλώσεις 

πληροφόρησης. Γενικότερα, τα θέματα σχετίζονται με παιδαγωγικά ζητήματα. 

Βασικός στόχος είναι η πληροφόρηση και η ενημέρωση σχετικά με το 

eTwinning. 

 Ετήσιο Συνέδριο 
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 Τα Ετήσια συνέδρια είναι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις που εστιάζουν 

σε ένα θέμα Ευρωπαϊκής εμβέλειας. 

 Προβεβλημένες Διαδικτυακές Εκδηλώσεις 

 Οι Προβεβλημένες Διαδικτυακές Εκδηλώσεις είναι διαδικτυακά σεμινάρια 

που διοργανώνονται από την Κεντρική Υπηρεσία Υποστήριξης σε συνεργασία 

με εκπαιδευτικούς, πρεσβευτές και άλλους φορείς του eTwinning που 

μοιράζονται τις καλές πρακτικές τους, ειδήσεις, ιδέες και πολλά άλλα! Δεν 

παρέχονται πιστοποιητικά. 

 Online Εκδηλώσεις 

 Εκατοντάδες διαδικτυακά σεμινάρια, ομιλίες ειδικών και άλλες 

διαδικτυακές εκδηλώσεις διοργανώνονται κάθε χρόνο στο eTwinning Live από 

εκπαιδευτικούς. Συνήθως είναι σύντομες εντατικές online εκδηλώσεις, που 

διαρκούν παντού από μία ημέρα έως δύο εβδομάδες. Εδώ, ειδικοί παρουσιάζουν 

υλικό μέσω διαφόρων πηγών media, οργανώνουν ζωντανές συζητήσεις και 

παρέχουν δραστηριότητες εκμάθησης πάνω σε διάφορα θέματα. Οι 

εκπαιδευτικοί που εγγράφονται, δεσμεύονται να παρακολουθήσουν τη 

δραστηριότητα της κάθε ημέρας. Η διαδικασία περιλαμβάνει αλληλεπιδράσεις 

σε συγχρονισμένο και ασύγχρονο χρόνο, όπου οι συμμετέχοντες διεξάγουν μία 

ποικιλία δραστηριοτήτων, οι οποίες ανακοινώνονται online ή συζητούνται στο 

blog της εκδήλωσης (Gilleran, 2010). 

 

 Οι Ομάδες eTwinning είναι ιδιωτικές πλατφόρμες όπου οι eTwinners 

μπορούν να συζητήσουν και να συνεργαστούν πάνω σε ένα συγκεκριμένο θέμα. 

Στόχος είναι η διάδοση παραδειγμάτων πρακτικών, η συζήτηση για διδακτικές 

και μαθησιακές μεθοδολογίες και η εύρεση υποστήριξης για επαγγελματική 

ανάπτυξη. Ειδικότερα, οι «Εξέχουσες Ομάδες» διευθύνονται από έναν eTwinner 

ο οποίος έχει ολοκληρώσει τη Σειρά Μαθημάτων για Συντονιστές eTwinning, 

και κάθε Ομάδα ορίζει δραστηριότητες και εργασίες πάνω στις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί θα συνεργαστούν και θα συζητήσουν. Τα θέματα ποικίλλουν, από 

τη διδασκαλία γλωσσών και την επιχειρηματικότητα στην εκπαίδευση ως τα 

αντικείμενα STEM (φυσικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά). 
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Αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία μίας ακόμη, πιο δομημένης, ευκαιρίας 

επαγγελματικής ανάπτυξης, συγχωνευμένης στις αρχές της διά βίου μάθησης5. 

 

1.6.1 eTwinning και School Education Gateway 

 

  Το eTwinning επεκτείνει τις ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη μέσα 

από το School Education Gateway, τη διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρώπης για 

τη σχολική εκπαίδευση, η οποία εμφανίζεται σε 23 Ευρωπαϊκές γλώσσες και 

αποτελεί ένα ενιαίο σημείο εισόδου για εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, 

φορείς χάραξης πολιτικών, εμπειρογνώμονες και άλλους επαγγελματίες στον 

τομέα της σχολικής εκπαίδευσης6. Χρηματοδοτείται από το Erasmus+, το 

Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τους Νέους και τον 

Αθλητισμό. Τη λειτουργία του έχει αναλάβει το European Schoolnet, μια διεθνής 

συνεργασία 31 Ευρωπαϊκών Υπουργείων Παιδείας που προάγουν τη μάθηση για 

σχολεία, εκπαιδευτικούς και μαθητές σε όλη την Ευρώπη, στο όνομα της 

Γενικής Διεύθυνσης για την Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. Έτσι το eTwinning εμπλουτίζει ακόμη περισσότερο τις ευκαιρίες 

επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα από: 

 Teacher Academy. Το Teacher Academy επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να 

ανακαλύψουν ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών κατάρτισης και πόρων για την τάξη 

τους. Αποτελείται από έναν βασικό κατάλογο μαθημάτων με πληροφορίες 

σχετικά με μαθήματα που παραδίδονται σε φυσικό χώρο εν ώρα εργασίας από 

ανεξάρτητους παρόχους μαθημάτων, δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα, του ίδιου 

του School Education Gateway και μία σειρά επιλεγμένων διδακτικών υλικών 

που δημιούργησαν εκπαιδευτικοί του eTwinning, θεσμικά όργανα της ΕΕ και 

άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα. Το Teacher Academy του School 

Education Gateway προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για 

εκπαιδευτικούς, επιμορφωτές εκπαιδευτικών και μη διδακτικό προσωπικό που 

εμπλέκεται στη σχολική εκπαίδευση (από την προσχολική ως την ανώτερη 

δευτεροβάθμια). Τα διαδικτυακά μαθήματα απασχολούν τους συμμετέχοντες 

                                                 
5 .5 https://www.etwinning.net/el/pub/highlights/etwinning-featured-groups.htm 
 
6 https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/about.htm  

https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/teacher_academy.htm
https://www.etwinning.net/el/pub/highlights/etwinning-featured-groups.htm
https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/about.htm
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μέσω διαφορετικών ειδών υλικών και δραστηριότητες, όπως βίντεο 

(παρακολούθηση τάξης, κινούμενα σχέδια, συνεντεύξεις και screencast), σχέδια 

μαθημάτων, διαδικτυακά σεμινάρια, αξιολόγηση από ομότιμους και ανταλλαγή 

με ομότιμους, αλληλεπίδραση με ειδικούς, κουίζ, ημερολόγια μάθησης και 

πολλά άλλα. Οι συμμετέχοντες διαμορφώνουν πολύ γρήγορα μια διαδικτυακή 

κοινότητα μάθησης και οι συζητήσεις τους ανταμείβουν. Επίσης, τους 

απονέμονται ψηφιακά badge και πιστοποιητικά που τους δίνουν τη δυνατότητα 

να προβάλουν τα επιτεύγματά τους.  

  Τα διαδικτυακά αυτά μαθήματα, τα MOOCs (Mαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά 

Μαθήματα), τα τελευταία χρόνια, έχουν επιφέρει επανάσταση στον χώρο της 

επιμόρφωσης μέσω διαδικτύου. Εν συντομία, MOOC είναι μια σειρά μαθημάτων 

μέσω διαδικτύου που συνήθως διατίθεται δωρεάν σε έναν απεριόριστο αριθμό 

συμμετεχόντων. Τα MOOC είναι δομημένα και οργανωμένα γύρω από ένα 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά επιτρέπουν παράλληλα την επαγγελματική 

επιμόρφωση που ακολουθεί τους ρυθμούς του ενδιαφερομένου, ο οποίος και την 

κατευθύνει. Η διάρκεια και ο αριθμός των δραστηριοτήτων διαφέρει από μάθημα 

σε μάθημα. Παρότι τα μαθήματα είναι συνήθως δωρεάν, ορισμένοι πάροχοι 

ενδέχεται να ορίζουν χρέωση για την επίσημη πιστοποίηση. Ο χρόνος που 

συνήθως πρέπει να αφιερώνει κάποιος εβδομαδιαία είναι από 2 ως 6 ώρες: οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να βελτιώνουν τη πρακτική τους, ακόμα και με 15 λεπτά 

την ημέρα!7 

 Ευκαιρίες Erasmus+. Τα σχολεία όλης της Ευρώπης μπορούν να 

εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει το Πρόγραμμα 

Erasmus+, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 

επιμορφωτικά μαθήματα και αναθέσεις διδακτικού έργου με στόχο την 

επαγγελματική ανάπτυξη ή συμμετοχή σε συμπράξεις έργου.  

 "Φίλους του eTwinning". Οι φίλοι του eTwinning είναι τα Better Internet for 

Kids, COFACE Families-Europe, Eco-Schools, EDF, ESHA, EUROCLIO, 

Peace Jam, RAN centre of excellence, SALTO Youth, Science in Schools, 

Scientix, Terre des Hommes. Πρόκειται για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και 

                                                 
7 https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/resources/tutorials/expanding-your-professional-de.htm  

https://www.betterinternetforkids.eu/
https://www.betterinternetforkids.eu/
http://www.coface-eu.org/consumers/families-on-the-move/
http://www.ecoschools.global/
http://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en
http://www.esha.org/
http://euroclio.eu/
http://www.peacejam.org/
http://www.radareurope.nl/themes/ran-coe/
https://www.salto-youth.net/
http://www.scienceinschool.org/
http://www.scientix.eu/
http://www.terredeshommes.org/
https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/resources/tutorials/expanding-your-professional-de.htm
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πρωτοβουλίες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η εκπαίδευση, τα 

δικαιώματα του παιδιού, οι φυσικές επιστήμες, η συμπερίληψη και 

συνεργάζονται με το eTwinning, παρέχοντας αμοιβαία υποστήριξη. Οι φίλοι του 

eTwinning παρέχουν πολύτιμο υλικό σχετικό με το έργο τους, το οποίο θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για συνεργατικές δραστηριότητες στην τάξη. 

Επίσης, δίνεται μια εξαιρετική ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις 

δεξιότητες και να αυξήσουν τις γνώσεις τους, καθώς ωφελούνται από τους 

φίλους, μέσω ευκαιριών επαγγελματικής ανάπτυξης. Όσον αφορά στα σχολεία, 

τους παρέχεται μια ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με συναφείς οργανισμούς, να 

συνεισφέρουν στο σχέδιο ανάπτυξης των σχολείων και να προβληθούν 

περισσότερο σε τοπικό, εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο8. 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
8 https://www.etwinning.net/el/pub/highlights/collaboration-with-friends-enr.htm  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.etwinning.net/en/pub/professionaldevelopment.htm
https://www.etwinning.net/el/pub/highlights/collaboration-with-friends-enr.htm
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2. Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ 

 

2.1 Η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης 

 

Ο όρος επαγγελματική ανάπτυξη (professional development) απαντά κυρίως στην 

αγγλόφωνη βιβλιογραφία και αναφέρεται σε μια σειρά λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των 

ατόμων που ανήκουν σε ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο ή χώρο (Δασκολιά, 

2000). 

 

 Όπως αναφέρουν οι Κάντας & Χατζή (1991) η επαγγελματική ανάπτυξη (carreer 

development) ονομάζεται η εξελικτική πορεία του ατόμου όσον αφορά τον 

προσανατολισμό του στο χώρο της εργασίας και της αποφάσεις του για το επάγγελμα, 

ή τα επαγγέλματα, που επιθυμεί ή επιδιώκει να ακολουθήσει. Η χρήση αυτού του όρου 

αποσκοπεί στο να δεχθεί ότι η είσοδος σε ένα επάγγελμα δεν είναι αποτέλεσμα μιας 

στιγμιαίας απόφασης αλλά μιας μακροχρόνιας αναπτυξιακής διαδικασίας που 

συμβαδίζει με την ψυχολογική εξέλιξη του ατόμου. Ο όρος «επαγγελματική 

ανάπτυξη» χρησιμοποιείται επίσης για να δηλώσει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του 

ατόμου μέσα στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο (οργανισμό) που ασχολείται.  

 

 Ιστορικά, η επαγγελματική ανάπτυξη είναι «όρος που αναφέρεται αρχικά στην 

επαγγελματική σταδιοδρομία του ατόμου και ειδικότερα στην εξελικτική πορεία της 

προετοιμασίας για ένα επάγγελμα, της επιλογής του επαγγέλματος και της 

προσαρμογής του ατόμου σε αυτό». Εδράζεται στην ανάπτυξη των εξελικτικών 

ψυχολογικών θεωριών και στην κατανόηση του επαγγέλματος ως «σταδιοδρομία», 

που με τη σειρά του ο όρος εμπεριέχει την προσωπική ψυχολογική εξέλιξη στο χώρο 

του επαγγέλματος αλλά και τις αντικειμενικές συνθήκες άσκησης του (Σαλτερής, 

2006, σ. 50). Πρέπει να σημειωθεί ότι η έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εργαζομένων και της επαγγελματοποίησης παρουσιάζεται αρχικά στο χώρο της 
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κοινωνιολογίας των επαγγελμάτων, ως έννοια που αφορά τα ελεύθερα «αυτόνομα» 

επαγγέλματα (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) γύρω στο ’60 και μεταφυτεύεται στο 

λόγο που αφορά το επάγγελμα και κατ΄ επέκταση την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

είκοσι χρόνια αργότερα. (Σαλτερής, 2006, σ. 49). 

 

  Η επαγγελματική ανάπτυξη, όπως αναφέρει η Παπαναούμ (2003) εμπεριέχει μια 

διευρυμένη άποψη της επαγγελματικής μάθησης, με την έννοια του εύρους των πηγών 

μάθησης και της συνέχειας της στο χρόνο. Πρόκειται για μια διαδικασία δια βίου η 

οποία περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα μαθησιακών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 

από τη μη κατευθυνόμενη μάθηση μέσω της εμπειρίας και τις άτυπες ευκαιρίες 

μάθησης στο χώρο εργασίας από τη μια μεριά, μέχρι τις πιο τυπικές ευκαιρίες μάθησης 

που παρέχονται μέσω συστηματικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 

από την άλλη.  

 

 Η επαγγελματική ανάπτυξη, συνεπώς, αποτελεί μια συνεχή εξελικτική πορεία με 

αρχή, διάρκεια και τέλος. Η είσοδος σε ένα επάγγελμα δεν είναι αποτέλεσμα μιας 

στιγμιαίας απόφασης αλλά μιας μακροχρόνιας αναπτυξιακής διαδικασίας που 

περιλαμβάνει ψυχολογικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, οικονομικούς, σωματικούς 

και τυχαίους παράγοντες, οι οποίοι συνδυάζονται, με αποτέλεσμα να διαμορφώνουν τη 

σταδιοδρομία του ατόμου (Sears, 1982), ενώ πρόσφατα προστίθεται και ο 

πολιτισμικός παράγοντας (Isaacson, & Brown, 1997). Επίσης, ο συγκεκριμένος όρος 

χρησιμοποιείται για να δηλώσει την εξέλιξη της σταδιοδρομίας του ατόμου μέσα στο 

συγκεκριμένο εργασιακό χώρο ( οργανισμό) όπου απασχολείται (Σιδηροπούλου & 

Δημακάκου, 2008). 

 

 Η Leiberman (1996) εισάγει τη «διευρυμένη έννοια της επαγγελματικής 

ανάπτυξης» που εμπεριέχει την ιδιωτική μάθηση που προκύπτει από την εμπειρία, τις 

άτυπες ευκαιρίες ανάπτυξης στο σχολείο και τις πιο τυπικές ‘ταχύτερες’ ευκαιρίες 

εκπαίδευσης που προσφέρονται από την υπηρεσία, εφιστώντας την προσοχή μας στη 

σημασία της άτυπης μάθησης εντός του εργασιακού χώρου. Αυτό το είδος της 

μάθησης συνδέεται στενά με τους στόχους της εργασίας και αποκτάται με 

αναστοχασμό, πειραματισμό και έρευνα, συνεργασία, καθοδήγηση και καλοπροαίρετη 

κριτική από συναδέλφους. (Day, 2003, σ. 23). 
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2.2  Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

 

 Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μελετάται και παρουσιάζεται στη 

σχετική βιβλιογραφία με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Αλλά πάντα στο επίκεντρο 

αυτών των προσπαθειών είναι η κατανόηση ότι η επαγγελματική ανάπτυξη είναι για 

τους δασκάλους μάθηση, μαθαίνοντας πώς να μαθαίνουν, και μετατρέποντας τις 

γνώσεις τους στην πράξη, προς όφελος της ανάπτυξης των μαθητών τους (Αvalos, 

2011). Αποκαλύπτεται έντονο το ενδιαφέρον και διαπιστώνεται ο προβληματισμός των 

ερευνητών, εδώ και αρκετές δεκαετίες αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα και τη 

συνεισφορά της: 

Α. σε σχέση με την εξέλιξή τους: Bolam (1982); Caldwell (1989); Gardner (1989); 

Wideen (1989); Sparks & Loucks-Horsley (1989); Little (1982); Fullan (1982); 

Hoyle (1972 & 1980). 

Β. με την αποτελεσματικότητα και τη βελτίωση του σχολείου: Υφαντή (2013); 

Υφαντή & Φωτοπούλου (2011α & 2011β); Φωτοπούλου & Υφαντή (2013 & 2014); 

Ifanti & Fotopoulou (2010 & 2011); Eraut (1994); Fullan & Hargreaves (1992); 

Sachs (2000); Βοζαΐτης (2006); Ξωχέλλης (2005); Παπαναούμ (2003); Υφαντή 

(2014); Craft (1996). 

Γ. με το ρόλο τους ως φορέων αλλαγών: Day (1999); Solomon & Tresman 

(1999); Koster et al. (2008); Bredeson (2002); Starkey et al. (2009); Avalos (2011); 

Bush (2009); Maslowski et al. (2008); Robinson & Timperley (2007); Shawer 

(2010); Tang et al. (2010); Mitchell et al. (2010); Βοζαΐτης & Υφαντή (2013α); 

Ifanti & Fotopoulou (2010 & 2011); Υφαντή (2014); Υφαντή & Κυριακοπούλου 

(2011); Υφαντή & Φωτοπούλου (2010, 2011α & 2011β); Φωτοπούλου & Υφαντή 

(2009 & 2014); Fotopoulou & Ifanti (2014); Arthur et al. (2009). 

 

 Στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία διακρίνονται σημαντικές αναφορές για την την 

επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού από: Πηγιάκη (2001); Μαυρογιώργος 

(2003 & 2005); Παπαναούμ (2005); Θεοφιλίδης (2007); Σαλτερής (2006), 

Καλαϊτζοπούλου (2001); Κατσαρού & Δεδούλη (2008); Μπαγάκης (2003); Βεργίδης 
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(2009); Ματσαγγούρας (2002); Φωτοπούλου (2010, 2011α & 2011β); Φωτοπούλου & 

Υφαντή (2009 & 2014); Fotopoulou & Ifanti (2014); Βοζαΐτης & Υφαντή (2013). 

 

 Η έννοια της επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών διαμορφώθηκε τη 

δεκαετία του 1980 ως απάντηση, καταρχάς, στην τάση για αποεπαγγελματοποίηση της 

διδασκαλίας, καθώς και για συρρίκνωση των στόχων του σχολείου και προσαρμογή 

τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας (Παπαναούμ, 2014). Καθώς συνδέεται με τη 

βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, αποτελεί από τότε, αντικείμενο 

έρευνας και μελέτης κρατών, οργανισμών, φορέων, διαφόρων ερευνητικών ομάδων 

και ατόμων (Guskey, 1994 & 2002; Mahon, 2003; Pedder et al., 2005; Rockoff, 2004; 

Meister, 2010). Παρουσιάζεται ως κυρίαρχη ρητορική στη διεθνή βιβλιογραφία, 

ιδιαίτερα μετά το 1980 και υποστηρίζει την οργάνωση της βασικής εκπαίδευσης αλλά 

και της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική και με βασικό στόχο την 

διαρκή Επαγγελματική τους Ανάπτυξη (Teachers Professional Development). 

Πρόκειται για ένα λόγο που αρχικά επιβάλλεται ως κυρίαρχος στο χώρο των 

αγγλοαμερικανικών πανεπιστημίων όπου θεωρείται το νέο εργαλείο βελτίωσης του 

σχολείου (Σαλτερής, 2006, σ. 49). 

 

 Όπως επισημαίνουν οι Φωτοπούλου & Υφαντή (2014) σε παγκόσμιο επίπεδο, 

αρκετές χώρες, μέσα από τις πολιτικές που αναπτύσσουν για τη λειτουργία των 

εκπαιδευτικών τους συστημάτων, υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη του 

εκπαιδευτικού, αναγνωρίζοντας την αναγκαία και σημαντική συνεισφορά του, στην 

ευόδωση των προσπαθειών για ανανέωση και βελτίωση του σχολείου και υλοποίηση 

των προτεινόμενων αλλαγών (βλ.: Campell, 2003; Herdeiro & Costa e Silva, 2013; 

Ξωχέλλης, 2005; Παπαναούμ, 2003; Tang & Choi, 2009; Υφαντή, 2011). Η 

συνεισφορά της πλούσιας σχετικής βιβλιογραφίας έγκειται πρώτα-πρώτα στο ότι 

κατέδειξε τη σημασία των πολιτικών που αφορούν γενικότερα το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού σε συστημικό επίπεδο. Διαπιστώνεται ότι σημαντικό ρόλο στην 

υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών διαδραματίζουν οι 

πολιτικές που αφορούν α) την προσέλκυση υποψηφίων στο επάγγελμα, τις 

προϋποθέσεις εισόδου και σταδιοδρομίας τους σε αυτό, καθώς και τους όρους 

εργασίας τους και β) τη σκοποθεσία, την οργάνωση και το περιεχόμενο τόσο των 

βασικών τους σπουδών όσο και της επιμόρφωσής τους κατά την άσκηση του έργου 
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τους (Παπαναούμ, 2011α). Ως εκ τούτου, θεωρείται αναγκαίο οι επιμέρους πολιτικές 

να αποκτήσουν συνοχή μεταξύ τους ως προς τη φιλοσοφία τους, καθώς και συνέχεια 

σε βάθος χρόνου (Παπαναούμ, 2014). 

 

 Από τη δεκαετία του 1990 και εξής, όπως αναφέρει ο Βοζαίτης9 (2015) 

σημειώνεται διεθνώς και στην Ελλάδα ιδιαίτερα σημαντική αύξηση των μελετών, που 

αναφέρονται στο ζήτημα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, ενώ πολύ 

συχνά χρησιμοποιούνται και παραπλήσιοι όροι, όπως ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση (in-

service training) ή συνεχιζόμενη επαγγελματική ανάπτυξη (continuing professional 

development), λόγω της ανάπτυξης του πεδίου της δια βίου μάθησης (Davies & 

Preston, 2002). Η αναγνώριση της σημαντικότητας της δια βίου ή συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης, από τη δεκαετία του 1980 και εξής, έδωσε νέα διάσταση στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, καθώς άρχισε να καλλιεργείται η 

αντίληψη ότι οι εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αντεπεξέρχονται στις απαιτήσεις του 

έργου τους, όταν η επαγγελματική τους μάθηση θα υποστηρίζεται σε όλο το εύρος της 

επαγγελματικής τους πορείας (Παπαναούμ, 2003, σ. 57). 

 

 Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ένα αυξημένο ερευνητικό ενδιαφέρον σε 

ζητήματα που αναφέρονται στην επαγγελματική ανάπτυξη και στην επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών, ως σημαντική παράμετρος διασφάλισης της ποιότητας των 

εκπαιδευτικών συστημάτων και ανταπόκρισής τους στις συνεχώς μεταβαλλόμενες 

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. O δημόσιος λόγος εθνικών κυβερνήσεων και διεθνών 

οργανισμών (ΟΟΣΑ, Διεθνής Τράπεζα, ΟΥΝΕΣΚΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση) 

χαρακτηρίζεται από συχνές αναφορές στο ζήτημα της επαγγελματικής ανάπτυξης και 

εξέλιξης των εκπαιδευτικών ως προϋπόθεση για τη βελτίωση της ποιότητας της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης (Campbell, 2003; Guskey, 2002; OECD, 2002 & 2007; 

Pickering et al., 2007; Swann et al., 2010; Whitty, 2008). Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 

στο πλαίσιο διαμόρφωσης ενός στρατηγικού στόχου για την ευρωπαϊκή συνεργασία σε 

θέματα εκπαίδευσης, έθεσε ως προτεραιότητες την εξασφάλιση υψηλής ποιότητας 

διδασκαλίας, την κατάλληλη αρχική εκπαίδευση των διδασκόντων αλλά και τη συνεχή 

                                                 
9 http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/9667/3/Vozaitis%28teeapi%29.pdf  

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/9667/3/Vozaitis%28teeapi%29.pdf
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επαγγελματική ανάπτυξη για τους εκπαιδευτικούς, ώστε να καταστεί η διδασκαλία μια 

ελκυστική επιλογή σταδιοδρομίας (Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2009).  

 

 Καθώς οι εκπαιδευτικοί αποτελούν το μεγαλύτερο κεφάλαιο των σχολείων, η 

υποστήριξη της συνολικής τους κατάστασης, καθώς και της επαγγελματικής τους 

ανάπτυξης είναι αναπόσπαστο και σημαντικότατο μέρος της προσπάθειας για την 

άνοδο του επιπέδου της διδασκαλίας, της μάθησης και της επίδοσης (Day, 2003, σ. 

23). 

Με σημείο αναφοράς την επαγγελματική ανάπτυξη δίδεται η δυνατότητα στον 

εκπαιδευτικό να αναπτύξει το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο και τις δεξιότητες που 

απαιτούνται για την επιτυχία στην τάξη (Vrasidas & Glass, 2004). Μέσα από 

διαδικασίες βελτίωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους οι εκπαιδευτικοί είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένοι και ενεργούν κατά τρόπο που έχει θετικό αντίκτυπο στα 

διδακτικά τους καθήκοντα (Vrasidas & Glass, 2004). Η συμβολή λοιπόν της 

επαγγελματικής ανάπτυξης (προκειμένου μάλιστα να λειτουργήσει ευεργετικά για τον 

εκπαιδευτικό) έγκειται στο ότι παρέχει στους εκπαιδευτικούς δυνατότητες να 

συλλογιστούν και να αναστοχαστούν ως ειδήμονες σχετικά με τη λήψη αποφάσεων 

διδακτικού περιεχομένου, τη διαμόρφωση μαθησιακών δραστηριοτήτων και την 

εφαρμογή παιδαγωγικών στρατηγικών (Vrasidas & Glass, 2004). 

 

 Οι Garet et al. (2001), αναφέρουν ότι κατά την τελευταία δεκαετία, ένας μεγάλος 

όγκος βιβλιογραφίας έχει εστιάσει στην ενδοϋπηρεσιακή επαγγελματική ανάπτυξη, τη 

μάθηση των εκπαιδευτικών και την αλλαγή των εκπαιδευτικών. Η ερευνητική 

βιβλιογραφία περιέχει ένα μείγμα από μεγάλης και μικρής κλίμακας μελέτες, 

συμπεριλαμβανομένων εντατικές μελέτες περίπτωσης της διδασκαλίας στην τάξη (π.χ., 

Cohen, 1990), οι αξιολογήσεις των προγραμμάτων που αποσκοπούν στη βελτίωση της 

διδασκαλίας και της μάθησης και οι έρευνες των εκπαιδευτικών για την προετοιμασία 

τους και τις επαγγελματικές αναπτυξιακές εμπειρίες που αφορούν την 

ενδοπροετοιμασία τους. Επιπλέον, υπάρχει μια σημαντική ποσότητα της 

βιβλιογραφίας που περιγράφει τις «βέλτιστες πρακτικές» στην επαγγελματική 

ανάπτυξη, που αποτυπώνουν τις εμπειρίες των εμπειρογνωμόνων (Day & Sachs, 

2005). 
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 Σύμφωνα με το Μαυρογιώργο (2005, σ. 352), η επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών περιλαμβάνει, επίσης, τις βασικές σπουδές καθώς και την «άτυπη 

μαθητεία στο επάγγελμα», που διαρκεί τουλάχιστον 12 χρόνια (δημοτικό, γυμνάσιο, 

λύκειο). Στη διάρκεια της άτυπης μαθητείας, με τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά 

δρώμενα ως μαθητές, οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν αντιλήψεις για τον εκπαιδευτικό 

και το σχολείο, οι οποίες συγκροτούν την εκπαιδευτική τους βιογραφία. Αυτές οι 

αντιλήψεις προκαλούνται και δοκιμάζονται μέσα από μια δυναμική διαδικασία 

συστηματικού επαναπροσδιορισμού και μετασχηματισμού στο στάδιο της βασικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης που ακολουθεί. Είναι σαφές ότι η ποιότητα των 

εμπειριών αυτών μπορεί να καθορίσει σημαντικά τη μετέπειτα επαγγελματική πορεία 

του εκπαιδευτικού. 

 

 Ο Day (1999) αντιλαμβάνεται την επαγγελματική ανάπτυξη μέσα από ένα σύνολο 

εννοιών που έχουν άμεση συσχέτιση και επίδραση στον εκπαιδευτικό. Η 

επαγγελματική λοιπόν ανάπτυξη του εκπαιδευτικού εντοπίζεται στην προσωπική και 

την επαγγελματική του ζωή καθώς και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής και 

του και του σχολείου, μέσα στα οποία λειτουργεί και εργάζεται ο εκπαιδευτικός. Όπως 

αναφέρει πρόκειται για μια έννοια που μπορεί να εκφράζεται μέσα από διάφορους 

τρόπους, όπως: τις καθημερινές σκέψεις και τους προβληματισμούς του ατόμου που 

σχετίζονται με την απόκτηση εμπειρίας, τη συνεργασία με κάποιον περισσότερο 

έμπειρο και καταρτισμένο επαγγελματία μέσω της παρατήρησης των άλλων ή και της 

παρατήρησης του ίδιου του ατόμου από τους άλλους στο πλαίσιο επαγγελματικών 

συζητήσεων και τη συμμετοχή σε ημερίδες, διαλέξεις και συνέδρια. 

 

 Ο Grossman (1994) δίνει έμφαση στις διαδικασίες οι οποίες οδηγούν στην 

επαγγελματική ανάπτυξη, μέσα από τις οποίες επιδιώκεται η ανάπτυξη ιδεών και 

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

επαγγελματική ευθύνη, την επικοινωνία και τη συνειδητοποίηση του ευρύτερου 

κοινωνικού ρόλου του εκπαιδευτικού.  

 

 Ο Guskey (2000, σ. 16), στο βιβλίο του Evaluating Professional Development, 

ερμηνεύει την επαγγελματική ανάπτυξη ως τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες 

εκείνες που αποσκοπούν στην ενίσχυση της επαγγελματικής γνώσης, των δεξιοτήτων 
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και της συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού, έτσι ώστε να μπορέσει κι αυτός ακολούθως 

να βελτιώσει τη μάθηση των μαθητών. Θεωρεί ότι, πρόκειται για μια εξαιρετικής 

σημασίας προσπάθεια, που συμβάλλει στην προώθηση της εκπαίδευσης ως επάγγελμα. 

Διευρυμένο ορισμό υιοθετούν οι Fullan & Hargreaves (1992), όπ. αναφ. στο Φωκιάλη 

et al. (2005) κατά τους οποίους η επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει την 

απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί από παλιά, την προώθηση 

της διδακτικής ικανότητας, την ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας και τη 

βαθύτερη συνειδητοποίηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού. 

 

 Παρόμοιος είναι ο ορισμός που δίνει ο Griffin (1983) όπ. αναφ. στο Φωκιάλη et al. 

(2005) o οποίος συνδέει την προσδοκία επαγγελματικής ανάπτυξης με την προσδοκία 

αλλαγών στις εκπαιδευτικές πρακτικές και στις πεποιθήσεις, τη δημιουργία κλίματος 

αλληλοκατανόησης στο χώρο εργασίας και στη βελτίωση της επίδοσης τους. Ο 

Μαυρογιώργος (2005, σ. 348-351) αναφέρει ότι, παρόλο που η επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συντελείται στο πλαίσιο υλικών και θεσμικών 

δεσμεύσεων και κοινωνικών επικαθορισμών, γίνεται όλο και σαφέστερο ότι αυτή δε 

νοείται χωρίς τη συστηματική και συνειδητή σύνδεση των επιμέρους δραστηριοτήτων 

της ζωής και της ευρύτερης κοινωνικής δράσης των εκπαιδευτικών με την εργασία που 

προσφέρουν στο σχολείο. 

 

 Στη μελέτη TALIS ως επαγγελματική ανάπτυξη ορίζονται οι δραστηριότητες που 

αναπτύσσουν τις ικανότητες ενός ατόμου, τη γνώση, την τεχνογνωσία και άλλα 

χαρακτηριστικά του ως εκπαιδευτικού (OECD, 2009, σ. 49).  

 

  Σύμφωνα με τον Day (1999, σ. 4) η επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει όλες 

εκείνες τις φυσικές μαθησιακές εμπειρίες και τις συνειδητές και σχεδιασμένες 

δραστηριότητες, οι οποίες πρόκειται να επιφέρουν άμεσο ή έμμεσο όφελος στο άτομο, 

την ομάδα ή το σχολείο και οι οποίες συμβάλλουν στην ποιότητα της εκπαίδευσης 

στην τάξη. Πρόκειται για μια διαδικασία κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί, ατομικά ή 

ομαδικά, επανεκτιμούν, ανανεώνουν και προσδιορίζουν το καθήκον τους σε αναφορά 

με τους ηθικούς σκοπούς της διδασκαλίας και αποκτούν τη δυνατότητα να αναπτύξουν 

με κριτικό τρόπο τη γνώση, τις δεξιότητες και τη συναισθηματική τους νοημοσύνη, 
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που είναι ουσιώδεις για την ορθή επαγγελματική σκέψη, το σχεδιασμό και τις 

πρακτικές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους πορείας. 

  

 Οι Βρασίδας & Glass (2004) υποστηρίζουν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη είναι 

απαραίτητη για τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν γνώσεις με περιεχόμενο και τις 

δεξιότητες που χρειάζονται για να επιτύχουν στις τάξεις τους. Με τη βελτίωση των 

δεξιοτήτων και των γνώσεών τους, οι εκπαιδευτικοί προετοιμάζονται καλύτερα για να 

κάνουν το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα σπουδών και να πάρουν εκπαιδευτικές 

αποφάσεις. Η επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί να λάβει μια ποικιλία σχημάτων: 

συλλογικής ή ατομικής ανάπτυξης: συνεχιζόμενη εκπαίδευση: προ και εν υπηρεσία 

εκπαίδευσης: ομαδική δουλειά: ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών της ομάδας: 

ομότιμη συνεργασία: και την αμοιβαία υποστήριξη (Vrasidas & Zembylas, 2004). 

 

 Η Stiegelbauer (1992) όπ. αναφ. στο Day (1999) στο υποστηρίζει ότι ο ορισμός 

δείχνει την πολυπλοκότητα της διαδικασίας. Ακόμη περισσότερο όμως, λαμβάνει 

υπόψη του τα ερευνητικά δεδομένα γύρω από τη μάθηση και την ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών, τα οποία αποκαλύπτουν τη ζωτική σημασία που έχει για την 

αποτελεσματική διδασκαλία, το να διατηρεί κανείς και να βασίζεται στην επιθυμία την 

περισσότερων εκπαιδευτικών να επιδράσουν θετικά στη ζωή των μαθητών τους. 

 

 Η Φωτοπούλου10 (2013) αναφέρει ότι στην αποτελεσματική επαγγελματική 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συγκαταλέγονται ορισμένα γνωρίσματα και 

ιδιαιτερότητες, που αφορούν στα εξής: 1) στην έννοια της συνεργασίας και της 

συμμετοχικότητας, 2) στην πρόοδο και την επίδοση των μαθητών, 3) στη συνέχεια και 

τη διάρκεια, 4) στην αυτο-αξιολόγηση, την κριτική σκέψη και τις στοχαστικές 

δεξιότητες, 5) την ενσωμάτωση στην εργασία, 6) στη σύνδεση της θεωρίας με την 

πράξη, 7) είναι καθοδηγούμενη από τον εκπαιδευτικό, 8) στην απόκτηση και την 

ενίσχυση του γνωστικού υπόβαθρου του εκπαιδευτικού, 9) είναι ενισχυτική προς τον 

εκπαιδευτικό και το σχολικό περιβάλλον, 10) καθοδηγείται βάσει ενός σχεδίου και 

αποτελεί μέρος μιας ολοκληρωμένης διαδικασίας για αλλαγή.  

                                                 
10 
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/6363/1/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%
CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%
B2%CE%AE.pdf  

http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/6363/1/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE.pdf
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/6363/1/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE.pdf
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/6363/1/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE.%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AE.pdf
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2.3  Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης 

 

 Η επαγγελματική ανάπτυξη έχει αποτελέσει αντικείμενο ενασχόλησης επιστημόνων 

από διάφορους επιστημονικούς κλάδους (ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, 

οικονομολόγους κ.α.). Διατυπώθηκαν αρκετές θεωρίες που ασχολήθηκαν με θέματα 

που αφορούν την επαγγελματική πορεία του ατόμου. Κάποιες από αυτές έδωσαν 

έμφαση μόνο στην επιλογή επαγγέλματος και τους παράγοντες που την επηρεάζουν, 

ενώ άλλες απέδωσαν μεγαλύτερη σημασία στην εξελικτική πορεία που ακολουθεί το 

άτομο από την παιδική ηλικία σε ό,τι αφορά στο επάγγελμα. Οι θεωρίες αυτές 

προσπαθούν να εντοπίσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική 

συμπεριφορά, να την ερμηνεύσουν και να χρησιμοποιήσουν τη γνώση αυτή για να 

βοηθηθούν οι επαγγελματικοί σύμβουλοι στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών 

επαγγελματικού προσανατολισμού. Οι θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης μπορούν να 

ταξινομηθούν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες (Δημητρόπουλος, 2002):  

 

 Μη Ψυχολογικές Θεωρίες: Η επαγγελματική επιλογή αποδίδεται σε 

παράγοντες εξωτερικούς προς το άτομο (τυχαίοι, οικονομικοί, κοινωνικοί - 

πολιτιστικοί παράγοντες). 

 Ψυχολογικές Θεωρίες: Δίνεται μεγάλη έμφαση στη σημασία παραγόντων 

που σχετίζονται με το άτομο ως προς την επιλογή επαγγέλματος 

(ενδιαφέροντα, αξίες κ.α.). Οι ψυχολογικές θεωρίες είναι πολλές και έχουν 

μεγάλες διαφορές μεταξύ τους καθώς δίνουν έμφαση σε διαφορετικά 

στοιχεία. 

 Γενικές Θεωρίες: Οι θεωρίες αυτές προσπάθησαν να εξηγήσουν την 

επαγγελματική πορεία δίνοντας έμφαση σε πολλές κατηγορίες παραγόντων 

και την αλληλεπίδραση τους (Σιδηροπούλου & Δημακάκου, 2008) 

Ο Herr (1970) παρουσιάζει έξι κατηγορίες θεωριών για την επαγγελματική ανάπτυξη. 

 θεωρίες χαρακτηριστικών- παραγόντων ή πραγματικές θεωρίες (trait- factor 

theories) 

 Οικονομικές θεωρίες  

 Θεωρίες κοινωνικής δομής  
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 Θεωρίες επεξεργασίας συνθετών πληροφοριών 

 Θεωρίες αναγκών  

 Θεωρίες αυτοαντίληψης  

Ο Crities όπ. αναφ. Κάντας & Χατζή (1991) στο χρησιμοποιεί τρεις ευρύτερες 

κατηγορίες με επιμέρους υποδιαιρέσεις: 

 Μη ψυχολογικές θεωρίες, στις οποίες υπάγονται οι θεωρίες του τυχαίου και οι 

οικονομικές, πολιτιστικές και κοινωνιολογικές θεωρίες 

 Ψυχολογικές θεωρίες, στις οποίες υπάγονται οι θεωρίες χαρακτηριστικών –

παραγόντων, οι ψυχοδυναμικές θεωρίες (στις οποίες υπάγονται οι ψυχαναλυτικές 

θεωρίες, οι θεωρίες των αναγκών και οι θεωρίες του εαυτού), οι εξελικτικές 

θεωρίες και οι θεωρίες των αποφάσεων 

 Γενικές θεωρίες (θεωρία Blau et al., θεωρία Holland). 

Ο Osipow (1983) όπ. αναφ. στο Κάντας & Χατζή (1991) διακρίνει πέντε κατηγορίες 

θεωριών επαγγελματικής ανάπτυξης: 

 Θεωρίες χαρακτηριστικών – παραγόντων (trait- factor) 

 Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις προσεγγίσεις της επαγγελματικής επιλογής  

 Εξελικτική θεωρία και θεωρία της αυτοαντίληψης (self-consept) 

 Θεωρίες προσωπικότητας  

 Συμπεριφοριστικές θεωρίες. Μερικοί κοινωνιολόγοι, από την άλλη μεριά, έχοντας 

τη δική τους οπτική γωνία, σύμφωνα με την οποία μεγάλο μέρος αυτών που 

θεωρούνται ατομικές επιλογές δεν είναι παρά υπαγορεύσεις του κοινωνικού 

συστήματος, προτείνουν την κατάταξη σε δυο κατηγορίες: 

 Το μοντέλο των ατομικών φιλοδοξιών (individual- ambition model), στο οποίο 

υπάγονται όλες σχεδόν οι ψυχολογικές θεωρίες. 

 Το μοντέλο της δομής των ευκαιριών (opportunity-structure model) στο οποίο 

υπάγονται οι περισσότερες κοινωνιολογικές θεωρίες (Speakman, 1976). 

Πιο λεπτομερής είναι η ταξινόμηση που παρουσίασε ο Super (1981). Διακρίνει τρεις 

κατηγορίες θεωριών (Ταιριάσματος, Εξελικτικές, Λήψης Αποφάσεων) στις οποίες 

υπάγει όλες τις άλλες. Στη ταξινόμηση αυτή καταλήγει κάνοντας τη διαπίστωση 

ότι οι θεωρίες που εμφανίστηκαν από τις αρχές του αιώνα μας υπάγονται 

ουσιαστικά σε τρεις κατηγορίες:  

 Θεωρίες που ταιριάζουν ανθρώπους και επαγγέλματα 
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 Θεωρίες που περιγράφουν την εξελικτική διαδικασία που οδηγεί στο τελικό 

μοίρασμα ανθρώπου και επαγγέλματος  

 Θεωρίες που επικεντρώνονται στη διαδικασία της λήψης αποφάσεων (Κάντας & 

Χατζή, 1991, σ. 4). 

 

 

2.4  Μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης 

 

  Στη βιβλιογραφία, σύμφωνα με το Σαλτερή (2006), διακρίνονται τρία 

κυρίαρχα μοντέλα επαγγελματισμού ή επαγγελματικής ανάπτυξης, που καθένα 

εδράζεται σε διάφορες ιδεολογικές και επιστημολογικές αφετηρίες και υποστηρίζει 

διαφορετικές δομές επιμορφωτικών προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης 

αλλά και μεθοδολογίες επίτευξης της. Απάντηση στις επαγγελματικές ανάγκες που 

δημιουργεί το πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο διδακτικό έργο επιχειρούν 

να δώσουν διαφορετικά μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης, τα οποία όμως δεν 

αποτελούν απλές εναλλακτικές προσεγγίσεις για την επίτευξη κοινών στόχων, αλλά 

εκφράζουν (ριζικά) διαφορετικές επιστημολογικές αντιλήψεις και εκπαιδευτικές 

πρακτικές (Ματσαγγούρας, 2005, σ. 74). 

 

Α. Θετικιστικό –τεχνοκρατικό μοντέλο. Αυτό αντλεί από τη Θετικιστική 

Παιδαγωγική και επικεντρώνει το ενδιαφέρον και κατ’ επέκταση τη δομή των 

προτεινόμενων επιμορφωτικών δράσεων στην ανάπτυξη νέων μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων και διδακτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, στην ανάπτυξη της 

λειτουργικότητας και της ικανότητας τους να επιλύουν προβλήματα, στην 

ορθολογική ανάλυση της διδασκαλίας και στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, 

στον εξωτερικό έλεγχο της διδακτικής αποτελεσματικότητας και γενικότερα στην 

τεχνοκρατική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Σαλτερής, 2006, σ. 53). 

Το τεχνοκρατικό μοντέλο είναι χρήσιμο ακόμα και για τους εμπειρότερους 

εκπαιδευτικούς, που επιδιώκουν να εφαρμόσουν καινοτομικά προγράμματα, να 

εξοικειωθούν με την εξελισσόμενη σύγχρονη τεχνολογία, και κυρίως, να 

διαχειριστούν τους νέους ρόλους τους, τους οποίους συνεπάγεται η 

αποσυγκέντρωση και η αποκέντρωση της εκπαίδευσης. Όταν όμως χρησιμοποιείται 
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ως αποκλειστικό μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης, αδυνατεί να προσεγγίσει την 

αξιακή και πολιτική διάσταση της εκπαίδευσης. (Ματσαγγούρας, 2005, σ. 74). Τα 

εξωτερικά κριτήρια αξιολόγησης του τεχνοκρατισμού. 

 

Β. Ερμηνευτικό μοντέλο. Αντλεί το επιστημονολογικό του υπόβαθρο από την 

Ερμηνευτική Ψυχοπαιδαγωγική, που αναγνωρίζει την αυταξία της πρακτικής 

γνώση, άρα νομιμοποιεί τον εκπαιδευτικό και ως παραγωγό γνώσης. Παράλληλα, 

επισημαίνει την αναγκαιότητα συνειδητοποίησης εκ μέρους των εκπαιδευτικών- 

διαμέσου εθνογραφικών τεχνικών που αναλύουν τις προσωπικές εμπειρίες- της 

προσωπικής θεωρίας τους για την εκπαίδευση και την αναδόμηση της μέσω 

τεχνικών βιωματικού χαρακτήρα (Σαλτερής, 2006, σ. 53). Είναι το λιγότερο 

αναπτυγμένο από τα τρία και τονίζει ότι η γνώση είναι συγκεκριμένης φύσης και 

αποτελεί κοινωνική κατασκευή, η οποία συντελείται μέσα από την προσωπική 

εμπλοκή και συλλογική ανάλυση αυθεντικών καταστάσεων (situated learning). H 

ερμηνευτική επιστημονολογία αναγνωρίζει την αξία της πρακτικής γνώσης και, έτσι 

νομιμοποιεί τον εκπαιδευτικό ως παραγωγό γνώσης και ως φορέα επαγγελματικής 

ανάπτυξης, χωρίς βεβαίως να αρνείται την αναγκαιότητα της («αντικειμενικής 

επιστημονικής) γνώσης. Τα μοντέλα της κατηγορίας αυτής ενεργοποιούν τους 

εκπαιδευτικούς, αναβαθμίζουν το κύρος τους και αυξάνουν τον έλεγχο τους τόσο 

πάνω στην πορεία της επαγγελματικής τους ανάπτυξης όσο και στη λειτουργία της 

εκπαίδευσης. (Ματσαγγούρας, 2005, σ. 75). 

 

Γ. Στοχαστικό- κριτικό μοντέλο. Επικεντρώνεται στην ηθική και πολιτική 

διάσταση της εκπαίδευσης και αναδεικνύει μέσα από τη στοχαστική κριτική 

ανάλυση τη διλημματικότητα των εκπαιδευτικών καταστάσεων και αναζητά τις 

παραδοχές και τις συνεπαγωγές των εναλλακτικών διδακτικών επιλογών 

(Ματσαγγούρας, 2005, σ. 78). Ως επιστημονολογική αφετηρία του υποδεικνύεται η 

Κριτική θεωρία και Παιδαγωγική, που αντιλαμβάνεται τη γνώση ως κοινωνική 

κατασκευή. Κατ΄ επέκταση, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, επιδιώκεται η ανάπτυξη 

του κριτικού στοχασμού ως αποτέλεσμα συλλογικών διαδικασιών και ως εργαλείο 

που θα καταστήσει κάθε επαγγελματία εκπαιδευτικό αυτόνομο και ιδεολογικά 

χειραφετημένο Υποκείμενο. Η επιδίωξη αυτή υπαγορεύεται από την πρόθεση 

ανάδειξης του εκπαιδευτικού σε διανοούμενο ικανό να διαχειρίζεται τα κοινωνικά-
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ηθικά διλήμματα και να προτείνει λύσεις που θα οδηγήσουν στην αναμόρφωση του 

κοινωνικού συνόλου, αποδίδοντας λόγο για τις ενέργειες του στους 

επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς (συνδικάτα εκπαιδευτικών, ενώσεις 

γονέων, δημοτικές και κοινοτικές αρχές), που σε τελική ανάλυση, συνδέονται 

άμεσα με την εργασία του, ως αποδέκτες και συλλογικά υποκείμενα της (Σαλτερής, 

2006, σ. 53). 

  Πρέπει όμως να σημειωθεί ότι από αυτά, το τεχνοκρατικό μοντέλο τείνει να 

παρουσιάζεται ως κυρίαρχο, τόσο ιδεολογικά όσο και πρακτικά. Τα τρία αυτά 

«μοντέλα» είναι αυτονόητο πως δε συναντώνται ως «καθαρές μορφές» στα 

επιμορφωτικά προγράμματα που αναπτύχθηκαν με διακηρυγμένο στόχο την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σ’ όλο τον κόσμο (Σαλτερής, 2006, σ. 

53) και κανένα δεν μπορεί αποκλειστικά και μεμονωμένα να καλύψει τις ανάγκες 

του εκπαιδευτικού σώματος σε δεδομένη στιγμή, ούτε τις ανάγκες του ίδιου του 

εκπαιδευτικού στις αλληλοδιάδοχες φάσεις της επαγγελματικής του πορείας. 

 

2.4.1  Παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ανάπτυξη 

 

  Οι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα και έμμεσα την επαγγελματική 

ανάπτυξη του ατόμου είναι ποικίλοι και δεν πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα 

καθώς υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν να 

ενταχθούν σε δύο γενικές κατηγορίες: 

 Παράγοντες που σχετίζονται με το άτομο: Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι 

βιολογικές και κληρονομικές καταβολές του ατόμου (λ. χ. το φύλο του ατόμου , 

τα όρια της νοητικής του ικανότητας, ο σωματότυπος του κ.α.) και τα επίκτητα 

χαρακτηριστικά (λ.χ. χαρακτηριστικά της προσωπικότητας). Ο διαχωρισμός αυτός 

δεν είναι απόλυτος, καθώς πολλά χαρακτηριστικά είναι αποτέλεσμα 

αλληλεπίδρασης περιβάλλοντος και κληρονομικών χαρακτηριστικών.  

 Παράγοντες που δε σχετίζονται με το άτομο: Η οικογένεια του ατόμου, το σχολείο 

στο οποίο φοιτά , η ομάδα των συνομηλίκων, το γενικότερο κοινωνικό 

περιβάλλον αλλά και τυχαία περιστατικά επηρεάζουν την επαγγελματική πορεία 

και εξέλιξη του (Σιδηροπούλου & Δημακάκου, 2008). 

 



37 

2.4.2  Συνιστώσες επαγγελματικής ανάπτυξης 

 

  Η σύνθετη έννοια «επαγγελματική ανάπτυξη», όπ. αναφ. στο Φωκιάλη et al. 

(2005), μπορεί να αναλυθεί σε συνιστώσες που αντιστοιχούν σε διακριτά επίπεδα 

στόχων και προτεραιοτήτων ως εξής: 

1ο Επίπεδο: Επαγγελματική ανάπτυξη, χωρίς αλλαγή τυπικού status. Στην 

περίπτωση αυτή ο εκπαιδευτικός επιδιώκει: Νέες ή και καλύτερης ποιότητας 

γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται στην εκπαιδευτική πράξη, αλλαγή στη 

σχέση του με τη σχολική κοινότητα, αλλαγή σε στάσεις και πεποιθήσεις ως προς το 

ρόλο του εκπαιδευτικού και του σχολείου, προσωπική ικανοποίηση. 

2ο Επίπεδο: Επαγγελματική ανάπτυξη, με αλλαγή του τυπικού status του 

εκπαιδευτικού στο χώρο της εκπαίδευσης. Στην περίπτωση αυτή επιδιώκει: ανέλιξη 

στην εκπαιδευτική ιεραρχία, οικονομικά οφέλη 

3ο Επίπεδο: επαγγελματική ανάπτυξη με αλλαγή του status του εκπαιδευτικού 

εκτός σχολείο. Στην περίπτωση αυτή επιδιώκει: Αλλαγή επαγγέλματος, κοινωνικό 

κύρος. 

  

2.1 Επαγγελματισμός και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

 

 Τη δεκαετία του 1980 η επαγγελματοποίηση της διδασκαλίας και κατ’ 

επέκταση ο επαγγελματισμός των εκπαιδευτικών θεωρήθηκαν από πολλούς ως 

εναλλακτικό «παράδειγμα» για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, σε αντιπαράθεση με 

τη γραφειοκρατική αντίληψη της διδασκαλίας. Θεωρήθηκε, δηλαδή, ως μέσο για 

τη διασφάλιση της ποιότητας της διδασκαλίας και συνδέθηκε με την αξιολόγηση 

του εκπαιδευτικού έργου. Μια ακόμη σημαντική εξέλιξη την περίοδο αυτή είναι 

ότι αναγνωρίζεται ότι «ο επαγγελματισμός δεν είναι απλώς υπόθεση μόνο 

πιστοποιητικών ή κοινωνικού στάτους, αλλά εξαρτάται και από το πώς 

αντιμετωπίζονται τα άτομα στον οργανισμό όπου εργάζονται.» Αυτό σημαίνει ότι 

η επαγγελματοποίηση της διδασκαλίας συνεπάγεται αλλαγές στη δομή της 

διοίκησης της εκπαίδευσης και ανακαθορισμός ρόλων και ευθυνών, 

εκπαιδευτικών και διοικητικών στελεχών (Παπαναούμ, 2003, σ. 53). 
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 Η επαγγελματική ποιότητα στην οποία στοχεύουν και πορεύονται σταδιακά 

οι αλληλοδιάδοχες φάσεις επαγγελματικής ανάπτυξης αποδίδεται άριστα από τον 

όρο επαγγελματισμός (professionalism). Από την επισκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας προκύπτει ότι ο επαγγελματισμός αναφέρεται σε προσωπικό 

χαρακτηριστικό, το οποίο εκφράζεται ως στάση και ως προσέγγιση προς την 

επαγγελματική δραστηριότητα, που χαρακτηρίζονται από υψηλού επιπέδου 

εξειδικευμένη γνώση, επιδεξιότητα και κρίση, ακεραιότητα ήθους, υπευθυνότητα, 

διάθεση κοινωνικής προσφοράς και αποτελεσματικότητα (Ματσαγγούρας, 2005, 

σ. 69). 

 

 Η Shachs προτείνει την έννοια «ενεργός επαγγελματισμός» (activist 

professionalism), όπ. αναφ. στο Day (2003), προσθέτοντας σε περισσότερο 

ορθόδοξους ορισμούς του επαγγελματισμού την πολιτική διάσταση. Πέραν, 

δηλαδή της κατοχής εξειδικευμένης Γνώσης (expertise), του ηθικού 

ενδιαφέροντος για τους «πελάτες» (altruism) και της αυτονομίας, αναγνωρίζει: α) 

τη δημιουργική όψη του επαγγελματισμού, τη συνεργατική δηλαδή, δράση μεταξύ 

εκπαιδευτικού και ομάδων αναφοράς και β) τη διαχειριστική του όψη, η οποία 

εμφανίζεται με τη μετάβαση της εξουσίας και την αποκέντρωση (Παπαναούμ, 

2003). Ενώ εντοπίζει πέντε βασικές αξίες που συνιστούν «τα θεμέλια μια 

αποτελεσματικής και υπεύθυνης προσέγγισης του επαγγελματισμού»: Μάθηση, 

συμμετοχή, συνεργατικότητα, συνεργασία, δραστηριοποίηση. 

 

 Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τους Swann et al. (2010) και Hong (2010), ο 

επαγγελματισμός του εκπαιδευτικού εκφράζει τον τρόπο που λειτουργεί ο ίδιος ο 

εκπαιδευτικός στον επαγγελματικό του χώρο, την αυτονομία που διαθέτει και τα 

ιδιαίτερα γνωρίσματα της επαγγελματικής του θέσης. Η φύση ωστόσο της έννοιας 

του επαγγελματισμού, με τη δυναμική και την πληθώρα των στοιχείων που τη 

διακρίνουν, καθιστά ανέφικτη την υπαγωγή της σε προκαθορισμένο πλαίσιο, με 

αποτέλεσμα να παρατηρείται μια διαρκής μελέτη και αναζήτηση στοιχείων για να 

αποδοθεί το ποιόν της. Πρόκειται για μια αρκετά πολύπλοκη έννοια για τη 

σύνθεση της οποίας συνεισφέρουν ποικίλοι παράγοντες όπως κοινωνικοί, 

πολιτικοί, χωροχρονικοί κ.α. (Φωτοπούλου & Υφαντή, 2014). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

 

3.1  Η σημασία της επιμόρφωσης 

 

  Επιμόρφωση είναι ο όρος που χρησιμοποιείται περισσότερο από 

οποιονδήποτε άλλο στην ελληνική πραγματικότητα, για να εκφράσει ένα μεγάλο 

αριθμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, δομών και διαδικασιών που απευθύνονται 

σε ένα - κατά κύριο λόγο - ενήλικο κοινό. Προκειμένου να περιγράψει τις διάφορες 

εκπαιδευτικές δυνατότητες, ρυθμίσεις και δραστηριότητες επαγγελματικής 

κατάρτισης των εργαζομένων σε ένα τομέα που παρέχονται ως συνέχεια της αρχικής 

ή της βασικής επαγγελματικής τους εκπαίδευσης ή κατάρτισης (πανεπιστημιακής, 

τεχνολογικής ή άλλης). Παράλληλα, μπορεί να αναφέρεται στην ανάπτυξη 

ευκαιριών βασικής παιδείας και κοινωνικής εκπαίδευσης για ειδικές πληθυσμιακές 

ομάδες (αναλφάβητους, κοινωνικά αποκλεισμένους ή μειονεκτούντες κ.ά.), όπως 

επίσης στην αξιοποίηση μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ελεύθερου 

χρόνου και των προσωπικών ενδιαφερόντων των ατόμων. Με τον ίδιο όρο 

{επιμόρφωση) αποδίδεται τόσο η έννοια της εκπαιδευτικής πολιτικής που 

σχεδιάζεται από ένα αρμόδιο φορέα (Δημόσιο ή ιδιωτικό) και απευθύνεται στο ευρύ 

ή σε ένα ειδικό κοινό, όσο και των μεμονωμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας, εμβέλειας και σημασίας μέσω των οποίων 

επιδιώκεται η κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών, προβλημάτων ή αιτημάτων 

(Δασκολιά, 2000).  

   

  Σήμερα, η συνεχής επιμόρφωση θεωρείται ως ιδέα παλιά και καινούρια 

ταυτόχρονα. Ήδη παλιά επειδή, σε πολλές χώρες, πρωτοεμφανίστηκε μετά τον 

πόλεμο (και ενίοτε προπολεμικά). Καινούρια ακόμη επειδή, με τη σημερινή της 

μορφή, συχνά καθιερώνεται αργά. Παλιά επίσης επειδή καθίσταται ήδη αναγκαία η 

επανεκτίμηση του περιεχομένου της υπό το πρίσμα των σημερινών συνθηκών και 

καινούρια επειδή, αφού άρθηκαν τα εμπόδια στην καθιέρωση της, τώρα μόνο 

μπορούμε να μεριμνήσουμε για τη σωστή λειτουργία της. Έτσι σήμερα, η συνεχής 
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επιμόρφωση, ιδέα κλειδί της κοινωνικής δυναμικής, αποκτά αυξημένη σημασία στον 

εκπαιδευτικό τομέα εξαιτίας των τεχνολογικών προόδων, της αυξανόμενης ζήτησης 

για την ποιότητα της εκπαίδευσης και της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης 

(Eurydice, 1996, σ. 13). 

 

  Πολλές και διαφορετικές είναι οι λειτουργίες που έχουν προταθεί για την 

επιμόρφωση ως διαδικασία, δομή και δραστηριότητα επέκτασης, συμπλήρωσης και 

αναπλήρωσης των αποτελεσμάτων ενός πρώτου κύκλου βασικής εκπαίδευσης των 

ατόμων (Schwartz, 1970). Για παράδειγμα, ο Pucheu (1974) διακρίνει στην 

επιμόρφωση τη δυνατότητα ρύθμισης της απασχόλησης και τη θεωρεί βασικό μέσο 

αντιμετώπισης των προβλημάτων που επιφέρει μια ελλιπής πρόβλεψη ή μια 

ανεπαρκής εξειδίκευση. Οι Houghton & Richardson (1974) θεωρούν ως βασική 

λειτουργία της επιμόρφωσης τη διεύρυνση της γνώσης των εργαζομένων σε σχέση 

με το αντικείμενο της εργασίας τους, ώστε να καθίστανται ικανοί να αντιμετωπίζουν 

διαρκώς τις αυξημένες ή τις νέες επαγγελματικές ανάγκες ή να ανταποκρίνονται 

επαρκώς στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του εργασιακού τους χώρου 

(Schwartz, 1970). Ο Coombs (1982) θεωρεί ότι η επιμόρφωση έρχεται να καλύψει 

την αδυναμία ή την ανεπάρκεια του συστήματος τυπικής εκπαίδευσης να 

αντιμετωπίζει νέες μαθησιακές ανάγκες, οι οποίες δημιουργούνται διαρκώς ως 

συνέπεια των αλλαγών στο χώρο της εργασίας, του ελεύθερου χρόνου των 

εργαζομένων (Leon,1985) ή των διαφοροποιήσεων που συμβαίνουν στα 

χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων (Δασκολιά, 2000). Από πολυάριθμες μελέτες 

που έχουν γίνει (Huberman & Miles, 1984; Hall & Hord, 1987; Ingvarson & Coulter, 

1987; Little, 1989; Fullan, 1991 & 1993; Joyce & Showers, 1996; Sprinthall et al., 

1996) σε διεθνές επίπεδο, υπάρχει μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη σχέση 

μεταξύ επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ως μέσου βελτίωσης της διδασκαλίας και 

της μάθησης των μαθητών (Νικολακάκη, 2003). 

 

3.2  Αναγκαιότητα της επιμόρφωσης 

 

  Η ταχύτητα με την οποία η γνώση παράγεται, εξελίσσεται, διαχέεται, 

απαξιώνεται, συμπληρώνεται και αντικαθίσταται από άλλη, αλλά και η ανάγκη 
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διατήρησης της ανταγωνιστικότητας στην αγορά προϊόντων και στην αγορά 

εργασίας, καθιστούν σήμερα την επιμόρφωση αναπόσπαστο μέρος της 

επαγγελματικής και προσωπικής διαδρομής του σύγχρονου ανθρώπου και στοιχείο 

δυναμικό και απαραίτητο για την ανάπτυξη του κάθε ατόμου, του κάθε κλάδου 

οικονομικής δραστηριότητας και της κάθε κοινωνίας. 

 

  Περισσότερο από άλλοτε, σήμερα, η μόρφωση που αποκτά το άτομο σε 

νεαρή ηλικία στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης είναι ανεπαρκής για να καλύψει 

τις ανάγκες σε γνώση που δημιουργούνται σε όλο το φάσμα της προσωπικής και 

επαγγελματικής ζωής του ανθρώπου. Η επιμόρφωση, η οποία αναπτύσσεται με 

πολλές μορφές και με τη βοήθεια διάφορων θεσμών, δίνει διέξοδο στην ανάγκη 

ανανέωσης και συμπλήρωσης των γνώσεων και των δεξιοτήτων, και 

αλληλοσυμπληρωνόμενη με την μόρφωση που παρέχει η τυπική εκπαίδευση, βοηθά 

στη βελτίωση της ποιότητας του μορφωτικού και του ανθρώπινου κεφαλαίου, 

αυξάνει την παραγωγικότητα της οικονομίας, και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

στην διαμόρφωση κουλτούρας, κοινωνικών και πολιτισμικών αξιών. 

 

  Η εκπαίδευση, κλάδος εξ αντικειμένου σχετικός με τη γνώση, είναι άμεσα 

συνδεδεμένος με το θεσμό της επιμόρφωσης. Ο θεσμός αυτός βρίσκεται σε άμεση 

συνάρτηση με την εξέλιξη του εκπαιδευτικού συστήματος και αποτελεί πρόκληση 

τόσο για την εξυπηρέτηση των αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος όσο και για 

την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Η ταχεία 

ανάπτυξη των επιστημών της αγωγής σε θεωρητικό επίπεδο, η ανάγκη εισαγωγής 

νέων εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων στο χώρο της μάθησης, η 

εισαγωγή νέων θεματικών στα εκπαιδευτικά προγράμματα, ο εμπλουτισμός 

παραδοσιακών γνωστικών αντικειμένων με νέες διαστάσεις, η διείσδυση της 

Τεχνολογίας της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αλλά και των αρχών 

του management στον κλάδο της εκ-παίδευσης, οι αλλαγές στο ρόλο του/της 

εκπαιδευτικού και του σχολείου αυξάνουν τη σπουδαιότητα και δίνουν δυναμική 

στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών11.  

 

                                                 
11 http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/oepek_meleth_01.pdf  

http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/oepek_meleth_01.pdf
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3.3  Σκοπός της επιμόρφωσης 

 

  Στο Νόμο υπ’ αριθμόν 1566 που αναφέρεται στη Δομή και Λειτουργία της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σκοπός της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών είναι:  

α) η ενημέρωση των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών σχετικά με το αναλυτικό 

πρόγραμμα, τα διδακτικά βιβλία και τη διδακτική των μαθημάτων και γενικότερα 

την εκπαιδευτική πολιτική και η προσαρμογή τους στην πραγματικότητα του 

σχολείου και τις γενικότερες συνθήκες προσφοράς του διδακτικού τους έργου,  

β) η ενημέρωση των εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν σχετικά με τις εξελίξεις της 

επιστήμης και της εκπαιδευτικής πολιτικής, τις νέες μεθόδους διδασκαλίας και 

αξιολόγησης και την ανάπτυξη της ικανότητάς τους, ώστε να ανταποκρίνονται στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες της εκπαίδευσης και να ασκούν αποτελεσματικότερα το 

έργο τους και 

 γ) η ενημέρωση των εκπαιδευτικών σε σημαντικά εκπαιδευτικά θέματα με νέα 

αντικείμενα, σε μαθήματα μέτρα και θεσμούς, καθώς και η προετοιμασία τους για 

άσκηση νέων καθηκόντων. 

 

  Στην πρόταση για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου (2007), αναφέρεται ότι σκοπός της είναι αφενός η αναβάθμιση της 

ποιότητας της εκπαίδευσης και, κατ’ επέκταση, του εκπαιδευτικού συστήματος, 

αφετέρου η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του έργου των εκπαιδευτικών στο 

πλαίσιο της προσωπικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης μέσω της διά βίου 

εκπαίδευσης.12  

 

3.4  Η επιμόρφωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 

  Οι ισχύουσες κοινωνικο-οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες 

τοποθετούν την εκπαίδευση στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη 

βιώσιμη ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη (Eurydice, 2015, σ. 18). Ο 

ρόλος των εκπαιδευτικών είναι πρωταρχικής σημασίας για τη μάθηση στο σχολείο. 

                                                 
12 http://www.pi-schools.gr/paideia_dialogos/prot_epimorf.pdf  

http://www.pi-schools.gr/paideia_dialogos/prot_epimorf.pdf
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Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ανάγκη να βελτιστοποιηθεί η συμβολή τους στον τομέα 

αυτόν υπογραμμίζεται ως προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι 

προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι, κατ’ 

ουσίαν, κοινές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιγράφουν μια θεώρηση 

του επαγγέλματος του ευρωπαίου εκπαιδευτικού η οποία έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: 

– είναι ένα επάγγελμα με υψηλά προσόντα  

–είναι ένα επάγγελμα διά βίου μάθησης: οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται ώστε να 

συνεχίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας τους  

–είναι ένα επάγγελμα που χαρακτηρίζεται από κινητικότητα: η κινητικότητα 

αποτελεί κεντρική συνιστώσα των προγραμμάτων αρχικής και συνεχούς 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών  

–είναι ένα επάγγελμα που βασίζεται στη σύμπραξη: τα ιδρύματα κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών οργανώνουν τις εργασίες τους συνεργαζόμενα, στο πλαίσιο 

συμπράξεων, με σχολεία, τοπικά εργασιακά περιβάλλοντα, παρόχους κατάρτισης 

με βάση την εργασία και άλλους ενδιαφερομένους (European Commission, 2007). 

 

  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας το Μάρτιο του 2000 επεσήμανε 

ότι οι το πολυτιμότερο κεφάλαιο της Ευρώπης και ότι «η επένδυση στον άνθρωπο 

… θα έχει ζωτική σημασία τόσο για τη θέση της Ευρώπης στην οικονομία της 

γνώσης όσο και για να εξασφαλιστεί ότι η εμφάνιση της νέας αυτής οικονομίας δεν 

θα επιτείνει τα υφιστάμενα κοινωνικά προβλήματα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 

Βαρκελώνης το Μάρτιο του 2002 θέσπισε συγκεκριμένους στόχους για τη 

βελτίωση των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης των κρατών μελών, 

συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 

εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου 2006 

επεσήμανε ότι «η εκπαίδευση και η κατάρτιση αποτελούν κρίσιμους παράγοντες 

ανάπτυξης του μακροπρόθεσμου δυναμικού της ΕΕ για ανταγωνιστικότητα αλλά 

και κοινωνική συνοχή», προσθέτοντας ότι «πρέπει να επιταχυνθούν οι 

μεταρρυθμίσεις για να διασφαλιστούν εκπαιδευτικά συστήματα υψηλής ποιότητας, 

που να είναι τόσο αποτελεσματικά όσο και δίκαια». Η ποιότητα της διδασκαλίας 

είναι κρίσιμος δείκτης της ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξήσει την 
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ανταγωνιστικότητά της σε ένα παγκοσμιοποιημένο διεθνές περιβάλλον. Σύμφωνα 

με έρευνες προκύπτει ότι η ποιότητα του διδακτικού προσωπικού συσχετίζεται 

σημαντικά και βρίσκεται σε ευθεία συνάρτηση με το μαθησιακό επίπεδο των 

διδασκομένων (Darling Hammond et al., 2005) και αυτό αντιπροσωπεύει το 

σημαντικότερο ενδοσχολικό παράγοντα που επηρεάζει τις μαθητικές επιδόσεις 

(Rivkin et al., 2000; Hanushek et al., 2005). Επιπλέον, σε άλλες μελέτες (Angrist & 

Lavy, 2001) διαπιστώθηκε μια θετική σχέση ανάμεσα στην ενδοϋπηρεσιακή 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και στις επιδόσεις των μαθητών. Το 2004 η κοινή 

έκθεση του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την πρόοδο προς τους 

στόχους της Λισαβόνας στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση απηύθυνε έκκληση 

για την ανάπτυξη κοινών ευρωπαϊκών αρχών για τις ικανότητες και τα προσόντα 

των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών. Το Συμβούλιο του Νοεμβρίου 2006 

δήλωσε ότι «το ενδιαφέρον, οι δεξιότητες και οι ικανότητες των διδασκόντων, των 

εκπαιδευτών, άλλων μελών του διδακτικού προσωπικού και των υπηρεσιών 

καθοδήγησης και πρόνοιας, καθώς και η ποιότητα των διευθυντικών στελεχών των 

σχολείων, αποτελούν βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην επίτευξη 

μαθησιακών αποτελεσμάτων υψηλής ποιότητας» και ότι «Οι προσπάθειες του 

διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να υποστηρίζονται από συνεχή επαγγελματική 

εξέλιξη και από καλή συνεργασία με τους γονείς, τις υπηρεσίες πρόνοιας για τους 

μαθητές και την ευρύτερη κοινότητα». Ως εκ τούτου, η βελτίωση της ποιότητας της 

κατάρτισης των εκπαιδευτικών συνιστά σημαντικό στόχο για τα ευρωπαϊκά 

εκπαιδευτικά συστήματα όσον αφορά την επίσπευση της προόδου προς την 

επίτευξη των κοινών στόχων που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 

«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010». Η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι εξίσου σημαντική, βεβαίως, για την επίτευξη 

τόσο μιας ορθολογικής διαχείρισης των εθνικών πόρων όσο και μιας καλής σχέσης 

κόστους-αποτελέσματος: τα δύο περίπου τρίτα των δαπανών για τα σχολεία 

διατίθενται για τις αμοιβές των εκπαιδευτικών (European Commission, 2007). 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Μπολόνια, της Λισαβόνας (1999 & 

2000) και των Συνόδων της Ε.Ε. που ακολούθησαν, η εκπαίδευση πρέπει να 

αποτελέσει τη βάση πάνω στην οποία η Ε.Ε. θα στηρίξει τον στρατηγικό της 

σχεδιασμό, ώστε να καταστεί σε παγκόσμιο επίπεδο «η πιο ανταγωνιστική και 

δυναμική οικονομία που βασίζεται στη γνώση». Ένας από τους βασικούς στόχους 
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του στρατηγικού αυτού σχεδίου είναι η επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών (και των επιμορφωτών τους) μέσω της διά βίου μάθησης, δεδομένου 

ότι οι ανάγκες διαφοροποιούνται όχι μόνον από εκπαιδευτικό σε εκπαιδευτικό αλλά 

και όσον αφορά στον ίδιο τον εκπαιδευτικό στα διάφορα στάδια της καριέρας του 

(Π.Ι., 2009).  

 

  Η στρατηγική για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (ΕΚ 2020), του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει καθοδήγηση για την ανάληψη 

πολιτικής δράσης στους τομείς αυτούς. Προσδιορίζει την ποιότητα της εκπαίδευσης 

και της κατάρτισης ως έναν εκ των τεσσάρων στρατηγικών στόχων, αναφέροντας 

ότι «πρέπει να εξασφαλιστεί διδασκαλία υψηλής ποιότητας, να παρασχεθεί 

κατάλληλη αρχική εκπαίδευση των διδασκόντων, συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη 

στους διδάσκοντες και τους εκπαιδευτές, και να καταστεί η διδασκαλία ελκυστική 

επιλογή σταδιοδρομίας», επιβεβαιώνοντας έτσι ότι η επένδυση σε ανθρώπινους 

πόρους αποτελεί βασικό παράγοντα της επιτυχίας. Το 2014, το Συμβούλιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης τόνισε ότι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι μία μόνο 

πλευρά του γενικότερου πολιτικού στόχου για την ενίσχυση της ελκυστικότητας και 

της ποιότητας του επαγγέλματος, μαζί με τις κατάλληλες πολιτικές για την 

πρόσληψη και τη διατήρηση των εκπαιδευτικών, την αποτελεσματική αρχική 

κατάρτιση και τη στήριξη στην αρχή της σταδιοδρομίας. Συμφώνησε επίσης ότι οι 

χώρες πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν τακτικά την ευκαιρία να 

αναβαθμίζουν τις γνώσεις του αντικειμένου τους, και να λαμβάνουν υποστήριξη και 

κατάρτιση σε αποτελεσματικούς και καινοτόμους τρόπους διδασκαλίας, 

συμπεριλαμβανομένων των τρόπων που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες 

(Eurydice, 2015). 

 

3.5  Επιμόρφωση στην Ελλάδα 

 

  Στην Ελλάδα το θέμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών βρίσκεται στην 

επικαιρότητα, απασχολεί τόσο την πολιτεία όσο και τους εκπαιδευτικούς φορείς, 

και αυτό φαίνεται από τον μεγάλο αριθμό νομοθετικών ρυθμίσεων αλλά και από τα 

αιτήματα των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση και επαγγελματική ανέλιξη. Με 
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κριτήριο τους στόχους και την οργάνωση του, ο θεσμός της επιμόρφωσης, στο 

σύγχρονο ελληνικό σύστημα, μπορεί να διακριθεί σε τρεις περιόδους: 

 

 Η επιμόρφωση κατά την περίοδο 1977-1992 

  Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ουσιαστικά θεσμοθετείται στην Ελλάδα 

μετά τη μεταπολίτευση, στο πλαίσιο του αστικού εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης, 

το 1977 (Π.Δ. 127/1977 και 459/1978) με την ίδρυση των πρώτων δύο ΣΕΛΜΕ 

(Σχολές Επιμόρφωσης Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) και δύο ΣΕΛΔΕ (Σχολές 

Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης) το 1979 (Π.Δ, 255/1979), στις 

οποίες η φοίτηση ήταν ετήσιας διάρκειας (Βεργίδης, 2012). 

 Η επιμόρφωση κατά την περίοδο 1992-1995 

  Η περίοδος αυτή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μεταβατική από τα 

ελεγχόμενα από την πολιτική εξουσία μακρόχρονα επιμορφωτικά σεμινάρια με 

μικρή συμμετοχή των εκπαιδευτικών, σε βραχυπρόθεσμα ελεύθερης επιλογής 

επιμορφωτικά σεμινάρια με μαζική συμμετοχή εκπαιδευτικών (Δούκας, 2008). 

 Η επιμόρφωση κατά την περίοδο 1995- εως σήμερα  

Το 1995 αναστέλλεται η ισχύς του Π.Δ. 250/ 92 και με τις υπουργικές αποφάσεις 

Γ2/3222/29-3-95 και Γ2/7578/12-10-95 εισάγεται ο θεσμός των ευέλικτων 

προγραμμάτων επιμόρφωσης σε πιλοτική μορφή, ενώ αναγνωρίζεται για πρώτη 

φορά η ανάγκη χαρτογράφησης των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών 

(Δούκας, 2008). 

 Η επιμόρφωση σήμερα 

  Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σήμερα διακρίνεται, ανάλογα με το 

χαρακτήρα της, σε υποχρεωτική και προαιρετική. Οι μορφές υποχρεωτικής 

επιμόρφωσης που καθορίζονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 250/92 είναι οι παρακάτω: 

 Εισαγωγική επιμόρφωση διάρκειας μέχρι τεσσάρων μηνών για τους 

υποψήφιους προς διορισμό εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  

 Περιοδική επιμόρφωση σε δυο επιμορφωτικούς κύκλους κάθε ακαδημαϊκό 

έτος, διάρκειας μέχρι τρεις μήνες για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς  

Πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο των ειδικών αναγκών των εκπαιδευτικών 

προβλέπονται επιμορφωτικά προγράμματα που αφορούν την επιμόρφωση των: 
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στελεχών εκπαίδευσης, ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ομογενών που υπηρετούν ως 

αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί σε ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, εκπαιδευτικών 

της εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών στα πλαίσια των ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων Comenius, Lingua, Arion, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ., Κοινωνία της 

 Πληροφορίας. Υλοποιούνται επίσης ειδικά σεμινάρια προαιρετικού κυρίως 

χαρακτήρα, που ικανοποιούν διαπιστωμένες ανάγκες των εκπαιδευτικών και 

αφορούν σε θέματα όπως: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Αγωγή του 

Καταναλωτή, Κυκλοφοριακή Αγωγή, Ειδική Αγωγή, Ισότητα των Φύλων, Σχολικός 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός κ.α. (Δούκας, 2008). 

 

  Σήμερα, ιδιαίτερα στη χώρα μας, η επιμόρφωση προβάλλεται ως η 

απάντηση ή η λύση για κάθε τι, υπερεκτιμάται, δηλαδή, η δύναμη της από τη μια 

μεριά, ενώ από την άλλη συμβαίνει ευκαιριακά. Αυτό σημαίνει ότι ούτε συνδέεται 

με άλλες ρυθμίσεις που αφορούν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, ούτε υπόκειται 

σε συστηματικό σχεδιασμό (Παπαναούμ, 2011). Διαπιστώνεται έλλειψη 

συστηματικής επιμόρφωσης και άσκησης του μελλοντικού και του εν ενεργεία 

εκπαιδευτικού σε θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινή σχολική πρακτική 

(διδακτική, παιδαγωγική, διοικητική). Το θεσμικό πλαίσιο της επιμόρφωσης 

γνώρισε διάφορες διακυμάνσεις που σηματοδοτούν μια σταδιακή μετάβαση από τα 

ελεγχόμενα, μακροχρόνια και συγκεντρωτικά πρότυπα επιμόρφωσης σε πιο 

ευέλικτα και ταχύρρυθμα επιμορφωτικά σεμινάρια (Π.Ι., 2009). 

 

3.5.1 Η επιμόρφωση στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

 

 Η πρωτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί κατεξοχήν πεδίο στο οποίο ο θεσμός 

της επιμόρφωσης βρίσκει έδαφος ανάπτυξης. Οι λόγοι είναι πολλοί: Η 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση για παράδειγμα αναμφισβήτητα αποτελεί ένα από τους 

πιο σημαντικούς πυλώνες και θεμέλιο του εκπαιδευτικού συστήματος. Η ανάγκη 

για αναβάθμιση της εκπαίδευσης και επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη 

καθιστούν την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών επιβεβλημένη πρακτική, 

επιβεβαιώνοντας ότι οι πανεπιστημιακές σπουδές δεν προσφέρουν εκπαίδευση και 

ειδίκευση «μια για πάντα» (Χιωτάκης, 2002). Είτε υπό μορφή εξελικτικής 
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ανάπτυξης είτε υπό μορφή απότομων αλλαγών, η μεταβαλλόμενη πορεία του 

ευρύτερου κοινωνικού, πολιτισμικού και οικονομικού περιβάλλοντος, της 

φιλοσοφίας της εκπαίδευσης, των επί μέρους επιστημονικών κλάδων που 

αποτελούν τον κορμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών 

δομών και θεσμών, απαιτεί συνεχείς προσαρμογές των εκπαιδευτικών σε ρόλους 

που διαφοροποιούνται από τους ρόλους προς τους οποίους τον κατηύθυναν οι 

αρχικές πανεπιστημιακές του σπουδές. Οι προσαρμογές της προσφοράς στη 

συνεχώς μεταβαλλόμενη ζήτηση για γνώσεις διατηρούν στην επικαιρότητα τους 

θεσμούς και τους μηχανισμούς που σχετίζονται με την επιμόρφωση.  

 

 Το ότι η επιμόρφωση αποτελεί αναγκαιότητα για τον/την εκπαιδευτικό της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δημιουργεί την υποχρέωση στους φορείς σχεδιασμού 

της επιμόρφωσης να λειτουργούν στα πλαίσια μιας στρατηγικής επιμόρφωσης, 

που αποτελεί αποτέλεσμα ορθολογικού σχεδιασμού, στηριγμένου στη μελέτη των 

αναγκών τόσο από την πλευρά του εκπαιδευτικού συστήματος που προσφέρει 

επιμόρφωση όσο και από την πλευρά των εκπαιδευτικών που ζητούν επιμόρφωση. 

Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι η επιμόρφωση είναι ένα προϊόν (άυλο μεν και με 

πολλές διαφορετικές μορφές, οπωσδήποτε όμως αποτέλεσμα παραγωγικής 

διαδικασίας), η επιβίωσή του εύλογα στηρίζεται στην ένταση των προτιμήσεων 

υπέρ αυτού, με άλλα λόγια στο πόσο οι εκπαιδευτικοί θεωρούν χρήσιμο το κάθε 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. Αν αυτό δεν συμβεί τότε η επιμόρφωση καταλήγει σε 

σπατάλη πόρων και χρόνου, είναι άσκοπη και με αμφισβητούμενη βιωσιμότητα13. 

 

3.6  Η έννοια της επιμόρφωσης 

 

  Ο Μαυρογιώργος (1983) αναφέρει ότι, η «επιμόρφωση είναι το σύνολο των 

μέτρων και των δραστηριοτήτων που υιοθετούνται και εφαρμόζονται με 

πρωταρχικό σκοπό τη βελτίωση και παραπέρα ανάπτυξη των ακαδημαϊκών ή 

πρακτικών και προσωπικών ή επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων 

και ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της θητείας τους». Έτσι 

μπορεί να διαπιστωθεί ότι, παρά τις διαφορές απόψεων, ως προς τη στοχοθεσία της 

                                                 
13 http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/oepek_meleth_01.pdf  

http://www.oepek.gr/pdfs/meletes/oepek_meleth_01.pdf
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επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οι διεθνείς επιστημονικές συζητήσεις αλλά και η 

σχετική πρακτική φαίνεται να συγκλίνουν σε κάποιες κοινές θέσεις ως προς τα 

δομικά χαρακτηριστικά της επιμόρφωσης, που είναι τα εξής:  

 Nα είναι αποκεντρωμένη και να ανταποκρίνεται στις διαπιστωμένες 

επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.  

 Nα παρέχεται από διάφορους φορείς, να έχει πολλές μορφές και να μπορεί να 

ενσωματώνει ποικίλες επιμορφωτικές δραστηριότητες.  

 Nα είναι μικρής διάρκειας και επαναλαμβανόμενη, αλλά μεγάλης εμβέλειας 

σε ό,τι αφορά τον αριθμό των εκπαιδευτικών στους οποίους απευθύνεται.  

 Nα βρίσκεται σε στενή σχέση με την εκπαιδευτική έρευνα αφενός και την 

σχολική πράξη ("on the job") αφετέρου.  

 Nα χρησιμοποιεί μορφές εργασίας προσαρμοσμένες στις εμπειρίες και τους 

τρόπους μάθησης των ενηλίκων. 

 Nα αξιολογείται διαρκώς για συνεχή βελτίωση και προσαρμογή της στις 

εκάστοτε ανάγκες και συνθήκες (Ξωχέλλης, 2002). 

 Η Νικολακάκη (2003), υιοθετεί τον ορισμό του Bolam (1986) σύμφωνα με 

τον οποίο επιμόρφωση σημαίνει εκείνες τις δραστηριότητες αγωγής και 

εκπαίδευσης με τις οποίες ασχολούνται οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακολουθώντας την αρχική 

επαγγελματική τους κατάρτιση, οι οποίες σκοπεύουν κυρίως και 

αποκλειστικά να βελτιώσουν την επαγγελματική τους γνώση, δεξιότητες και 

στάσεις, έτσι ώστε να μπορούν να εκπαιδεύσουν τους μαθητές πιο 

αποτελεσματικά. 

 Ο Χατζηπαναγιώτου (2001) θεωρεί ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

μπορεί να θεωρηθεί ένα σύνολο οργανωμένες διαδικασίες, θεσμοθετημένες 

και μη, που στοχεύουν στη συμπλήρωση και ανανέωση της αρχικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης του εκπαιδευτικού και στοχεύει στην εξέλιξη και 

στη βελτίωση τόσο του διδακτικού έργου, όσο και της προσωπικότητας.  

 Η επιμόρφωση αποτελεί συνεχή διαδικασία, η οποία συνδέει τη βασική 

κατάρτιση με την επαγγελματική δραστηριότητα, με στόχο την απόκτηση 

γνώσεων, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την υιοθέτηση στάσεων που θα 

επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς και στα στελέχη της εκπαίδευσης να 
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αξιοποιούν ποιοτικά τις επιστημονικές και παιδαγωγικές εξελίξεις, να 

αναπτύσσουν ικανότητα αναστοχασμού της εκπαιδευτικής τους δράσης και 

να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις προκλήσεις της κοινωνίας της γνώσης. 

Ειδικότερα, μέσω της επιμόρφωσης αναμένεται να αναπτύξουν οι 

εκπαιδευτικοί δεξιότητες και στάσεις οι οποίες θα τους καθιστούν ικανούς:  

 Να οργανώνουν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης˙  

 Να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες στις διαδικασίες μάθησης αλλά και 

στην καθημερινή επαγγελματική τους πρακτική  

 Να οργανώνουν και να συντονίζουν εργασίες των μαθητών σε ομάδες˙  

 Να οργανώνουν το σχολικό πρόγραμμα και τη διδασκαλία τους με βάση 

τα επίσημα Προγράμματα Σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτέρες 

ανάγκες των μαθητών στους οποίους κάθε φορά απευθύνονται, με 

έμφαση στον γραμματισμό και τον αριθμητισμό (literacy, numeracy)˙  

 Να συνδέουν το περιεχόμενο του αντικειμένου που διδάσκουν με την 

ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων στους μαθητές˙  

 Να συνεργάζονται εποικοδομητικά με γονείς και άλλους κοινωνικούς 

εταίρους 

 Να συνειδητοποιούν και να είναι σε θέση να αξιοποιούν την 

πολιτισμική ιδιαιτερότητα του μαθητικού δυναμικού. 

 Να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της διά βίου μάθησης˙  

 Να στηρίζουν τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και να 

τους παρέχουν κίνητρα μάθησης ανάλογα με την περίπτωση (Π.Ι., 

2009) 

 

3.7  Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη 

 

  H βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι θεσμός 

στρατηγικής σημασίας τόσο για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και εξέλιξη 

των εκπαιδευτικών όσο και για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των ίδιων των 

εκπαιδευτικών συστημάτων. Η όποια βασική επαγγελματική εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών, θεωρείται ως ένας μόνο σπόνδυλος στη μακρά πορεία διαμόρφωσης 

της επαγγελματικής ταυτότητας του εκπαιδευτικού, από τη "μαθητεία" στο σχολείο 



52 

(ως μαθητή/τριας) μέχρι την "αφυπηρέτηση" του σε μια προοπτική πολιτικών "δια 

βίου εκπαίδευσης", σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες εκπαιδευτικές αλλαγές που 

εισάγονται στο εκπαιδευτικό σύστημα στο σύνολό του (Μαυρογιώργος, 2009). 

 

  Η βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών αποτελεί βασική 

προτεραιότητα για τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της 

εκπαίδευσης. Η διαπίστωση αυτή επανέρχεται συνεχώς σε μελέτες, έρευνες, σχέδια 

και πρακτικές βελτίωσης της σχολικής μάθησης (Δούκας et al., 2008, σ. 357). Η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ως καθοριστικός παράγοντας 

ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι 

εκπαιδευτικοί μετασχηματίζουν συνεχώς την πρακτική τους μέσα από την εμπειρία 

και τη συμμετοχή τους σε τυπικές και άτυπες μορφές επιμόρφωσης. 

 

  H επιμόρφωση είναι μια μακρά διαδικασία που συνδέεται με την προσωπική 

και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού και πρέπει επομένως να τον 

συνοδεύει αυτονόητα καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του στην εκπαίδευση με τον 

τρόπο αυτό επιδιώκεται ένας πιο ενεργός ρόλος του εκπαιδευτικού και η συμβολή 

του στη βελτίωση της εκπαίδευσης (Ξωχέλλης, 2002), καθώς όπως υποστηρίζουν οι 

Μπίκος & Τζιφόπουλος, (2013) η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα που 

άπτονται τόσο του διδακτικού αντικειμένου όσο και της μεθόδευσης της 

διδασκαλίας φαίνεται να συνδέεται άρρηκτα με την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Οι Hargreaves & Fullan (1993), όπ. αναφ. η Δασκολιά (2003) υποστηρίζουν ότι η 

επιμόρφωση με την παραδοσιακή της έννοια και λειτουργία έχει ταυτιστεί με το 

θετικιστικό μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, δηλαδή με την 

ανάπτυξη των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτικών. 

 

  Στην πρόταση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών (2009) οι προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας 

των επιμορφωτικών δράσεων που στοχεύουν στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών είναι:  

 Ο προσδιορισμός των επιθυμητών δεξιοτήτων που θα πρέπει να αναπτύξουν 

οι εκπαιδευτικοί, με δεδομένη την ανάγκη αλλαγής του ρόλου τους στο 

εκπαιδευτικό σύστημα˙  
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 Η εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών ώστε οι εκπαιδευτικοί να 

συμμετέχουν στα προσφερόμενα επιμορφωτικά προγράμματα˙  

 Η δημιουργία συνθηκών που θα καταστήσουν το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού ελκυστικό και θα τον βοηθούν να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του νέου του ρόλου στην κοινωνία της γνώσης και της 

πληροφορίας.  

 

3.8  Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 

 Για τη μελέτη του θέματος της εργασίας έγινε προσπάθεια να 

πραγματοποιηθεί μια συστηματική διερεύνηση της υπάρχουσας ελληνικής και 

ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Χρησιμοποιήθηκε και αξιοποιήθηκε κυρίως υλικό 

που προέρχεται από δευτερογενείς πηγές και ανακτήθηκε σε ηλεκτρονική και 

έντυπη μορφή. Συγκεκριμένα, διενεργήθηκε αναδίφηση της βιβλιογραφίας μέσα 

από τίτλους ηλεκτρονικών περιοδικών και ηλεκτρονικών βιβλίων, βάσεις 

δεδομένων, διδακτορικές διατριβές, ψηφιοποιημένα τεκμήρια, επιλεγμένες και 

αξιολογημένες πηγές πληροφόρησης στο διαδίκτυο, καταλόγους ελληνικών και 

ξένων βιβλιοθηκών κ.ά. με σκοπό την άντληση και την καταγραφή ερευνητικών 

δεδομένων, απόψεων, θέσεων και ορισμών που σχετίζονται με την προβληματική 

της εργασίας και αποτελούν το θεωρητικό της υπόβαθρο. Αναζητήθηκαν πηγές 

από Google Scholar, Dblp, (Computer science bibliography), Eric (Education 

Resources Information Center), που θεωρούνται σημαντικά εργαλεία για τη 

διεπιστημονική έρευνα, παρέχοντας τη δυνατότητα αναζήτησης υλικού από 

πολλές βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικών περιοδικών και ακαδημαϊκών 

αποθετηρίων και από το Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και 

το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) και από την επίσημη 

διαδικτυακή πύλη του eTwinning. 

 

 Αρκετές μελέτες (Crawley et al., 2010; Papadakis & Kalogiannakis, 2010; 

European Commission, 2013a; Kampylis et al., 2012; Gilleran et al., 2010; 

Popescu et al., 2010; Velea, 2011; Θεοφανέλλης, 2013), προβάλουν την 

αποτελεσματικότητα του eTwinning ως ένα καινοτόμο έργο το οποίο παρέχει σε 
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μαθητές και εκπαιδευτικούς την ευκαιρία για την υλοποίηση έργων τα οποία 

προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. 

 

 Στην ελληνόγλωσση βιβλιογραφία διακρίνεται η έρευνα του Κωνσταντινίδη 

(2010) με θέμα: «Teachers' training needs report» που διεξήχθη για λογαριασμό 

της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης του eTwinning. Οι στόχοι αυτής της έρευνας 

έχουν ως εξής: 

 ➔ να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων εκπαιδευτικών που 

ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης απευθείας 

σύνδεσης της δράσης eTwinning. Για τη διερεύνηση των αναγκών κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών σχετικά με θέματα που πρέπει να καλύπτονται από online 

μαθήματα, και πώς αυτές οι ανάγκες διαφοροποιούνται σε σχέση με: (α) τον 

τομέα, (β) τον τύπο του σχολείου, (γ) τη διδακτική εμπειρία, (δ) την εμπειρία σε 

ευρωπαϊκές δράσεις και ιδιαίτερα στο eTwinning.  

➔ να διερευνήσουν τα κίνητρα των εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή σε online 

μαθήματα, και πώς αυτά τα κίνητρα διαφοροποιούνται σε σχέση με: (α) τον 

τομέα, (β) τον τύπο του σχολείου, (γ) την εμπειρία της διδασκαλίας, (δ) την 

μεταπτυχιακή εκπαίδευση, (ε) τις δεξιότητες ΤΠΕ, (στ) το είδος της σύνδεσης στο 

internet στο σπίτι, (ζ) την εμπειρία της συμμετοχής σε online μαθήματα, (η) την 

εμπειρία σε ευρωπαϊκές δράσεις και ιδιαίτερα στο eTwinning. 

 Οι έρευνες που εστιάζουν αποκλειστικά στο ρόλο της δράσης eTwinning σε 

σχέση με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι περιορισμένες ως 

προς τον αριθμό τους. 

 

 Στην έρευνα που διεξήχθη από τους Vuorikari et al. (2010), με θέμα «ICT-

based school collaboration in eTwinning» μπορεί να φανεί ότι υπάρχει ισχυρή 

σχέση μεταξύ eTwinning και επαγγελματικής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα της έρευνας από τις είκοσι οκτώ χώρες για τις οποίες ήταν σε θέση 

να συγκεντρώσουν πληροφορίες μόνο σε επτά χώρες (Εσθονία, Ουγγαρία, 

Λιθουανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ισπανία) οι eTwinning 

δραστηριότητες μπορεί να ληφθούν πλήρως υπόψη για την επίσημη 

επαγγελματική ανάπτυξη. Σε έντεκα χώρες, κάποιες συνέργειες βρέθηκαν, ενώ σε 
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εννέα χώρες, η κατάσταση ήταν το αντίθετο: δεν υπήρχε καμία σχέση μεταξύ 

eTwinning και επίσημης επαγγελματικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι στο 58% των είκοσι οκτώ χώρων, το eTwinning μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό να στηρίξει τους στόχους της 

προγραμμάτων επαγγελματικής ανάπτυξης (Vuorikari et al., 2010). 

 

 Στην έρευνα που πραγματοποίησε η Crişan Gabriela Ileana με τίτλο «The 

impact of teachers’ participation in eTwinning on their teaching and 

training».Το ερωτηματολόγιο επικεντρώθηκε για να πάρει μια απάντηση στο 

ερώτημα: «Ποια είναι τα οφέλη της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε διεθνή 

προγράμματα συνεργασίας eTwinning στις τρέχουσες δραστηριότητές τους 

(σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση της διδασκαλίας) και για την εκπαίδευσή 

τους; Προβλεπόμενη απόκριση (ερευνητική υπόθεση) ήταν ότι η συστηματική 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο eTwinning έργα: α) αυξάνει την ποιότητα των 

δραστηριοτήτων του σχεδίου μαθήματος, τη διδασκαλία και τις δραστηριότητες 

αξιολόγησης β) αλλάζει την προοπτική για την επαγγελματική κατάρτιση, με τον 

προσδιορισμό νέων επαγγελματικών κατευθύνσεων ανάπτυξης. Η έρευνα 

διεξήχθη τον Απρίλιο του 2013, 108 Ρουμάνοι εκπαιδευτικοί, από διαφορετικές 

περιοχές έλαβαν μέρος στην έρευνα. Ήταν όλοι ενεργοί στα eTwinning έργα και 

είχαν 1 έως 5 χρόνια εμπειρίας στο χώρο. Η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι: Η Δικτυακή Πύλη του eTwinning καθοδηγεί μέσω των εφαρμογών της, 

επιτυγχάνοντας ομοιόμορφα έργα συνεργασίας όσον αφορά το σχεδιασμό, 

προσφέροντας την ίδια μορφή μητρώου. Ένα επιπλέον κίνητρο για τη συμμετοχή 

των δασκάλων είναι το γεγονός ότι λαμβάνουν εθνικά και ευρωπαϊκά 

πιστοποιητικά των μελών, καθώς και τα ευρωπαϊκά βραβεία που αναγνωρίζουν 

την ποιότητα της εργασίας τους και των μαθητών που συμμετέχουν στα έργα. Αν 

και αναγνωρίζουν ορισμένους περιορισμούς της συμμετοχής τους στο eTwinning, 

όπως την έλλειψη υποστήριξης από το σχολείο, τη δυσκολία της δημιουργίας 

συνεργασιών στο σχολείο, την έλλειψη χρόνου για τη συμμετοχή, τις δυσκολίες 

που σχετίζονται με την ενσωμάτωση νέων κατακτήσεων, της πειθαρχίας, κλπ. Οι 

Ρουμάνοι εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι η χρήση του eTwinning αποτελεί κίνητρο 

και τόνωση τόσο για τους ίδιους και τους μαθητές τους, και αυτό συμβάλλει 

επίσης στην επαγγελματική τους εξέλιξη (Crişan, 2013). 
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 Η επόμενη έρευνα αναφέρεται στο «eTwinning Ten Years On: 

eTwinning» 10 χρόνια μετά: Αντίκτυπος στην πρακτική των εκπαιδευτικών, τις 

δεξιότητές τους, καθώς και τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης, εκδόθηκε 

από την Κεντρική Υπηρεσία Στήριξης στις Βρυξέλλες με συντάκτες τους Kearney 

& Velazquez (2015) και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επετείου των 10 

χρόνων eTwinning. Η έρευνα ξεκίνησε στις 26 Σεπτεμβρίου του 2014 και ήταν σε 

απευθείας σύνδεση για εννέα εβδομάδες. Ήταν ανοικτή σε όλους τους eTwinners, 

ανεξάρτητα από το επίπεδο της δραστηριότητάς τους ή αν συμμετείχαν σε έργα ή 

ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Συμμετείχαν 6000 εκπαιδευτικοί , ήταν 

διαθέσιμη σε 25 γλώσσες και αποτελούνταν από 42 ερωτήσεις. Οι διαθεματικές 

ικανότητες όπως η ομαδική εργασία, η επίλυση προβλημάτων και η λήψη 

αποφάσεων επιλέχθηκαν από τους εκπαιδευτικούς ως η κορυφαία ικανότητα που 

αποκτήσαν από τη συμμετοχή τους στο eTwinning. Άλλες δεξιότητες που αξίζει 

να σημειωθούν ότι επηρεάστηκαν από το eTwinning σε ένα μέτριο ή μεγάλο 

βαθμό, σύμφωνα με το 80% ή περισσότερο των ερωτηθέντων, περιλαμβάνουν 

συνεργατικές δεξιότητες όπως η συνεργασία με καθηγητές άλλων ειδικοτήτων 

(85%), η γνώση για τους μαθητές (82%), η δυνατότητα να επιλέξουν την 

κατάλληλη στρατηγική διδασκαλίας σε κάθε δεδομένη κατάσταση 81%, οι 

παιδαγωγικές ικανότητες για ένα συγκεκριμένο θέμα 81% και η ικανότητα να 

διδάξουν σε ένα πολιτισμικό ή πολυγλωσσικό περιβάλλον 80%.  

 

 O Brian Holmes, «Online Learning Communities for School Teachers' 

Continuous Professional Development: case study of an eTwinning Learning 

Event» και αφορά την πτυχιακή εργασία που έχει υποβληθεί σε μερική 

εκπλήρωση των προϋποθέσεων για το πτυχίο του διδακτορικού της φιλοσοφίας, 

στο Πανεπιστήμιο του Λάνκαστερ. Η έρευνα επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο 

παράδειγμα της χρήσης των online κοινοτήτων μάθησης για την επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών – τις Εκδηλώσεις Εκμάθησης του eTwinning και 

εξετάζει πως οι online κοινότητες υποστηρίζουν την ανάπτυξη των ικανοτήτων 

των εκπαιδευτικών στην online συνεργασία και πώς κοινωνικές πτυχές 

συμβάλλουν σε αυτή την συζήτηση (Holmes & Sime, 2012). 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

4.1 Σκοπός και γενικοί στόχοι της έρευνας 

 

  Σκοπός της έρευνας είναι να παρουσιάσει την εικόνα που προκύπτει σε 

θεωρητικό-ερευνητικό επίπεδο όσο αφορά την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών μέσα από τη δράση Etwinning και να διακρίνει ερευνητικά 

παραμέτρους του θέματος στην ελληνική εκπαίδευση αλλά και σε χώρες τηs 

Ευρώπης μέσα από τις απόψεις τους. Η υπόθεση της εργασίας της έρευνας 

εκφράζεται ως εξής: οι εκπαιδευτικοί της που εργάζονται στην Προσχολική Αγωγή 

και στη Δημοτική Εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της Ευρώπης 

συμμετέχουν στις δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης που τους παρέχονται 

μέσα από τη δράση Etwinning και αναγνωρίζουν την αξία των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων στην άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου, όπως επίσης και 

βελτίωση της διδακτικής και παιδαγωγικής τους πρακτικής. 

 

4.1.1 Στόχοι της έρευνας 

 

 Η εκτίμηση του ποσοστού συμμετοχής των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης  

 Η διερεύνηση των προτιμήσεων τους σχετικά με της δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης που επιλέγουν  

 Η αξιολόγηση του βαθμού διαφοροποίησης των παραπάνω παραγόντων σε 

συνάρτηση με δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών 

 Η εκτίμηση του ποσοστού των εκπαιδευτικών που συνδέουν την επαγγελματική 

τους ανάπτυξη με την επιμόρφωση και κατάρτιση τους 
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4.1.2. Ερευνητικά ερωτήματα 

 

 Πόσοι από τους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν έργα 

συμμετέχουν σε εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης; 

 Ποιες δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης προτιμούν οι εκπαιδευτικοί;  

 Πόσοι από τους εκπαιδευτικούς έχουν πιστοποιηθεί στο Α’ και Β΄ επίπεδο 

επιμόρφωσης ΤΠΕ; 

 Πόσοι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε άλλες δράσεις, ευρωπαϊκές ή εθνικές, 

αξιοποίησης των ΤΠΕ; 

 Πόσοι από τους εκπαιδευτικούς συνδέουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη με 

την επιμόρφωση και κατάρτιση; 

 Τα έτη υπηρεσίας και η ειδικότητα ως ανεξάρτητες μεταβλητές σχετίζεται με 

κάποιες από τις προηγούμενες παραμέτρους; 

 Ποιοι είναι οι λόγοι για τους οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

επιλέγουν τη δράση eTwinning στην εκπαιδευτική τους διαδικασία; 

 

4.1.3. Δεδομένα της έρευνας  

 

 Τα είδη των δεδομένων που αποσκοπεί να συγκεντρώσει η παρούσα έρευνα 

αφορούν: προσωπικά στοιχεία (φύλο, ηλικία, ειδικότητα, υπάρχουσα επιμορφωτική 

εμπειρία, επαγγελματική προϋπηρεσία) των συμμετεχόντων στην έρευνα, υποκειμενικές 

απόψεις των συμμετεχόντων που συνδέονται με την επαγγελματική ανάπτυξη και τη 

συμμετοχή τους στη δράση eTwinning. 

 

4.2. Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

 

 Το ερωτηματολόγιο αποτελεί ένα μέσο συλλογής δεδομένων, στο οποίο το 

υποκείμενο της έρευνας καλείται να απαντήσει γραπτώς σε μια σειρά από 

προσχεδιασμένες ερωτήσεις για κάποιο θέμα. Η χρησιμότητα του ερωτηματολογίου 

εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την ποιότητα των ερωτήσεων, αφού είναι πολύ δύσκολο 

ή και αδύνατο να θέσει ο ερευνητής διευκρινιστικές ερωτήσεις εκ των υστέρων. Το 
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σημαντικότερο πλεονέκτημά του είναι ότι μπορεί να απαντηθεί ανώνυμα, κάτι που 

διευκολύνει τους ερωτώμενους ως προς το να είναι απόλυτα ειλικρινείς.  

 

 Η έρευνα με ερωτηματολόγια αποτελεί μία από τις πλέον συχνά χρησιμοποιούμενες 

τεχνικές στις κοινωνικές επιστήμες (Blaxter et al., 2004Q; Κυριαζή, 2011). Η χρήση του 

ερωτηματολογίου ενδείκνυται για τη συλλογή στοιχείων από μεγάλο αριθμό ατόμων με 

τα ίδια σχετικά θέματα και κατά συνέπεια, διευκολύνει τη συγκρισιμότητα και τη 

δυνατότητα ποσοτικοποίησης και στατιστικής επεξεργασίας των στοιχείων που 

συνελέγησαν. Στην προκειμένη μάλιστα περίπτωση, πρόκειται για το τυποποιημένο 

ερωτηματολόγιο, που αναδεικνύεται σε κύριο εργαλείο των ποσοτικών ερευνών 

(Κυριαζή, 2011, σ. 118). 

 

 Σύμφωνα με τον Κασσωτάκη (2002) όπ. αναφ. στο Σκούρας et al. (2008), η 

πολυπλοκότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων, η αύξηση της σημασίας που έχει η 

εκπαίδευση σε όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής, και η έντονη απαίτηση της 

κοινωνίας να αιτιολογούνται με τρόπο πειστικό οι εκπαιδευτικές αλλαγές και να 

αξιολογούνται τα αποτελέσματα τους καθιστούν την εκπαιδευτική έρευνα αναγκαία για 

την ανάπτυξη της εκπαίδευσης, καθώς αυτή αποτελεί σημαντικό παράγοντα υποστήριξης 

και ανατροφοδότησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το είδος της ποσοτικής 

ερευνητικής προσέγγισης που κρίθηκε καταλληλότερη να ακολουθηθεί στο πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας ανήκει στην κατηγορία της έρευνας επισκόπησης Η επισκόπηση είναι 

η συνηθέστερη περιγραφική μέθοδος στην εκπαιδευτική έρευνα. Κατά κανόνα, οι 

επισκοπήσεις συλλέγουν δεδομένα σε ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο, αποσκοπώντας 

να περιγράψουν την φύση των υπαρχουσών συνθηκών ή να εντοπίσουν σταθερές με βάση 

τις οποίες μπορούν να συγκριθούν οι υπάρχουσες συνθήκες ή να προσδιορίσουν τις 

σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε συγκεκριμένα γεγονότα. (Cohen & Manion, 2000, σ. 

123). 

 

 Με τον όρο «μέθοδοι και εργαλεία» διερεύνησης εννοούμε εκείνες τις προσεγγίσεις 

οι οποίες χρησιμοποιούνται στην εκπαιδευτική έρευνα προκειμένου να συλλέξουν 

δεδομένα που πρόκειται να αξιοποιηθούν ως βάση συμπερασμάτων και ερμηνείας, 

εξήγησης και πρόβλεψης (Cohen & Manion, 2000, σ. 123). Οι μέθοδοι αυτές μπορεί να 

είναι ποσοτικές – στο πλαίσιο μάλλον της θετικιστικής/εμπειρικής/κανονιστικής 
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προσέγγισης, ή ποιοτικές, συνδεδεμένες μάλλον με την ερμηνευτική προσέγγιση (Carr & 

Kemmis, 1997; Hitchcock & Hughes, 1989). Σύμφωνα με τον Robson (2002), όπ. αναφ. 

στο Παρατηρητήριο της Αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, οι ποσοτικές 

μέθοδοι άντλησης δεδομένων αξιοποιούνται συνήθως σε μεγάλης ή μεσαίας κλίμακας 

μελέτες, αναζητούν τις σχέσεις μεταξύ μεταβλητών και δίνουν έμφαση στη διατύπωση 

και τον έλεγχο υποθέσεων/θεωριών. Τα εργαλεία τα οποία αξιοποιούν είναι κατά κύριο 

λόγο κλειστά και αυστηρά δομημένα επιχειρώντας την ανάλυση του εξωτερικού 

«αντικειμενικού» κόσμου με προκαθορισμένα σχήματα κωδικοποίησης, ενώ τα στοιχεία 

που συλλέγονται προορίζονται για στατιστική επεξεργασία (π.χ. επισκοπήσεις, 

πειράματα, κλπ.). Κριτήριο για την επιλογή μιας ποσοτικού τύπου μεθοδολογικής 

προσέγγισης για τη δεύτερη φάση της έρευνας ήταν η εξασφάλιση της δυνατότητας: (α) 

διερεύνησης των πιθανών σχέσεων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των βασικών 

μεταβλητών και (β) εξαγωγής γενικών συμπερασμάτων για το σύνολο του ερευνητικού 

πληθυσμού (Δασκολιά., 2000). 

 

 Η υλοποίηση της έγινε σύμφωνα με το μοντέλο της ποσοτικής προσέγγισης και τη 

χρησιμοποίηση της περιγραφικής μεθόδου με ερωτηματολόγιο, που επιτρέπει την 

ανάλυση και ερμηνεία γεγονότων, καταστάσεων και συμπεριφορών (Lodico et al., 2006, 

σ. 12). Για την ανάλυση των ευρημάτων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στατιστικού 

προγράμματος Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων για Κοινωνικές Επιστήμες IBM 

SPSS 23 STATISTIC. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε περιγραφική 

στατιστική (συχνότητες, μέσοι όροι, ποσοστά, κ.α.), όπου πραγματοποιήθηκε η 

καταχώρηση, ανάλυση, επεξεργασία των δεδομένων και η εξαγωγή συμπερασμάτων με 

τη βοήθεια των γραφημάτων (ραβδογράμματα, πίτες) και πινάκων συχνοτήτων και 

επαγωγική στατιστική όπου ελέγχθηκε κατά πόσο προσωπικά στοιχεία των 

εκπαιδευτικών όπως ειδικότητα και έτη διδακτικής υπηρεσίας επηρεάζουν τις απόψεις 

τους σχετικά με το λόγους: 

α) που χρησιμοποιούν το Etwinning στην εκπαιδευτική διαδικασία και το βαθμό που 

θεωρούν ότι συμβάλλει σ’ αυτή, καθώς επίσης  

β) που επιθυμούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης. 

 

 Με τη χρήση γραπτού ανώνυμου ερωτηματολόγιου, επιχειρείται στο κεφάλαιο αυτό 

η παρουσίαση και η ποσοτική επεξεργασία των ερωτημάτων. Παρουσιάζεται η δομή και 
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το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου και στη συνέχεια η αναλυτική διατύπωση και το 

είδος των ερωτημάτων. Επίσης περιγράφεται η διαδικασία συλλογής των εμπειρικών 

δεδομένων της έρευνας και τέλος ακολουθεί η ποσοτική και στατιστική επεξεργασία των 

απαντήσεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 

 Για το σχεδιασμό του ερωτηματολογίου έγινε προσπάθεια ώστε να τηρηθούν 

κάποιες ιδιότητες που πρέπει να έχει ένα «ιδανικό ερωτηματολόγιο» όπως αναφέρει ο 

Davinson (1970). Σύμφωνα με αυτές θα πρέπει να είναι σαφές, απαλλαγμένο από 

αοριστίες και δεκτικό ομοιόμορφου χειρισμού, να κεντρίζει το ενδιαφέρον τους, να 

ενθαρρύνει τη συνεργασία τους και να εκμαιεύει απαντήσεις όσο το δυνατόν πληρέστερες 

στην αλήθεια. (Cohen & Manion, 2000, σ. 134). 

 

4.2.1 Περιγραφή Ερωτηματολογίου 

 

  Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 26 ερωτήματα και αποτελείται από έξι 

ενότητες:, η πρώτη ενότητα με τίτλο «Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές δράσεις» αναλύεται 

σε τέσσερα ερωτήματα, η δεύτερη έχει τίτλο «eTwinning και εκπαιδευτική 

διαδικασία» αφορά το κύριο μέρος του ερωτηματολογίου και αναλύεται σε δύο 

ερωτήματα, η τρίτη ονομάζεται «eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη» και 

περιλαμβάνει μια ερώτηση, η τέταρτη «επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη» 

και περιλαμβάνει τρεις ερωτήσεις, η πέμπτη «συμμετοχή σε δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης της δράσης eTwinning» με έξι ερωτήσεις, στην έκτη 

ενότητα αναφέρονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, με δέκα 

ερωτήσεις που τοποθετήθηκαν στο τελευταίο μέρος του, λαμβάνοντας υπόψη υπόδειξη 

του Ζαφειρόπουλου (2005). Τα ερωτήματα της πρώτης και της έκτης ενότητας είναι 

κλειστού τύπου και ενώ τα ερωτήματα της δεύτερης, τρίτης, τέταρτης και πέμπτης 

ενότητας περιλαμβάνουν απαντήσεις πολλαπλών επιλογών. Όσον αφορά το σχέδιο και 

την τυπογραφική του διάταξη, έγινε προσπάθεια ώστε οι αρχικές ερωτήσεις να είναι 

απλές, να παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό ενδιαφέρον και να ενθαρρύνουν τη 

συμμετοχή (Cohen & Manion, 2000, σ. 141). Για την καταχώριση των τοποθετήσεων 

του ερωτώμενων, προτιμήθηκαν οι πενταβάθμιες κλίμακες τύπου Likert, με 

διαβάθμιση των απαντήσεων που κυμαίνονται από την άρνηση ως την συμφωνία, ενώ 
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η ουδέτερη θέση αντιπροσωπεύεται από την ενδιάμεση κατηγορία. Η δυνατότητα που 

προσφέρουν είναι ότι δεν καταγράφουν τη γενική συμφωνία ή ασυμφωνία με μια 

πρόταση (κάτι τέτοιο θα γινόταν και με διχοτομικές κλίμακες) αλλά και το βαθμό 

συμφωνίας, ενώ επιτρέπεται στον ερωτώμενο να επιλέξει οποιαδήποτε από τις δύο 

ακραίες τιμές ή τις ενδιάμεσες τους ανάλογα με το βαθμό συμφωνίας του και την 

άποψη του. Η κλίμακα Likert αποτελεί την πιο διαδεδομένη κλίμακα στην κοινωνική 

έρευνα, προφανώς διότι είναι συγκριτικά πιο εύκολη στην κατασκευή και στην 

εφαρμογή της (Ζαφειρόπουλος, 2005, σ. 70). 

 

  Η κατασκευή του ερωτηματολογίου, το περιεχόμενο και η διατύπωση των 

ερωτήσεων διαμορφώθηκαν μετά από αναζήτηση και μελέτη της σχετικής 

βιβλιογραφίας ελληνόγλωσσης και ξενόγλωσσης και των αντίστοιχων εννοιών και 

ανασκόπηση αντίστοιχων ερευνών. Κάποιες ερωτήσεις πάρθηκαν από 

ερωτηματολόγια αντίστοιχων ερευνών που πραγματοποιήθηκαν: 

α) στη Ρουμανία, τον Απρίλιο του 2013, με τίτλο «The impact of teachers’ 

participation in eTwinning on their teaching and training» της Gabriela Ileana 

Crişan. Από την β’ ενότητα η πρώτη και η δεύτερη ερώτηση, και από τη γ’ ενότητα η 

πρώτη ερώτηση . 

β) στην Ελλάδα αλλά και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης με τίτλο «Επηρεάζει το 

eTwinning την επαγγελματική σας ανάπτυξη και πρακτική;». Το ερωτηματολόγιο 

διατέθηκε σε 28 γλώσσες, και αποτελούσε επαναληπτική της έρευνας που προηγήθηκε 

το 2014, ενώ τα αποτελέσματα τα ανακοινωθούν μέσα στο 2017 και αφορά και τις έξι 

ερωτήσεις .  

γ) στην Ελλάδα, με τίτλο «Επαγγελματισμός, επαγγελματική ανάπτυξη, 

επαγγελματική ταυτότητα και εκπαιδευτικός. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» και πραγματοποιήθηκε το ακαδ. Έτος 2011-2012, 

στην περιφερειακή ενότητα της Αχαΐας και αποτελεί διδακτορική διατριβή της 

Φωτοπούλου Β. από την τέταρτη ενότητα, τη δεύτερη ερώτηση. 

δ) στην Ελλάδα, με τίτλο «Απόψεις, κίνητρα, εμπόδια των εκπαιδευτικών, της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας για την επιμόρφωση τους». 

Αποτελεί μεταπτυχιακή εργασία της Μακρή Μ. από τη τέταρτη ενότητα την πρώτη 

ερώτηση 
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ε) στην Κύπρο με τίτλο «Δια βίου Εκπαίδευση και Επαγγελματική Ανάπτυξη των 

Εκπαιδευτικών», από τους Θεοφιλίδη et al. (2008) την τριετία 2005-2008 για 

λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού  

στ) Οι ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία των εκπαιδευτικών κάποιες 

έχουν αντληθεί αυτούσια και κάποιες έχουν τροποποιηθεί, από την αντίστοιχη έρευνα 

του Κωνσταντινίδη Α. «Teachers' training needs report» που διεξήχθη το 2010 για 

την Εθνική Εταιρία Υποστήριξης eTwinning. 

 Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στο μέγεθος, στη σαφήνεια των ερωτήσεων, ώστε το 

ζητούμενο σε κάθε ερώτηση να γίνεται εύκολα κατανοητό, στο χρόνο συμπλήρωσης 

του, να μην απαιτούνται πάνω από 10’-12’, στην εμφάνιση του, να υπάρχει εύκολη 

αντιστοιχία ερωτήσεων – απαντήσεων και στη δεοντολογία όσο αφορά την ανωνυμία 

των συμμετεχόντων.  

 

  Η πρώτη δοκιμή του έγινε σε 15 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και ελήφθησαν υπόψη οι παρατηρήσεις και τα σχόλια τους σε θέματα 

διατύπωσης των ερωτήσεων, έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν το ερωτηματολόγιο 

εξασφαλίζει το ενδιαφέρον των ερωτώμενων και οι ερωτήσεις του γίνονται 

κατανοητές. Προηγήθηκε συνοδευτική επιστολή με σκοπό να γνωστοποιήσει το στόχο 

της επισκόπησης, να δώσει στους απαντούντες να καταλάβουν τη σημασία της, να 

τους δώσει διαβεβαιώσεις εμπιστευτικότητας και να ενθαρρύνει τις απαντήσεις τους 

(Cohen & Manion, 2000, σ. 142). 

 

  Το ερωτηματολόγια δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς του δείγματος κατά το 

πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2017 αρχικά με την ανάρτηση στις ομάδες, της 

πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης facebook, eTwinning για το ερωτηματολόγιο που 

αφορούσε τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην Ευρώπη και eTwinning Greece 

για το Έλληνες εκπαιδευτικούς και με διαφορά 2 ημερών το ένα από το άλλο. 

Συγκεντρώθηκε περίπου το ένα τρίτο των ερωτηματολόγιων και στις δυο έρευνες που 

συνοδευόταν από θετικά σχόλια. Στη συνέχεια ακολούθησε η διανομή με αποστολή 

προσωπικών μηνυμάτων μέσα από την πλατφόρμα του Twinspace σε εκπαιδευτικούς 

που είχαν ενεργό και δραστήριο προφίλ τις τελευταίες μέρες στην πλατφόρμα, και 

δόθηκε προσοχή ώστε να υπάρχει δείγμα από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στη 

δράση όσον αφορά την έρευνα που διεξήχθη στα αγγλικά. Η αποδοχή υπήρξε αρκετά 
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μεγάλη, με απαντητικά μηνύματα που περιείχαν θετικά σχόλια μέχρι περίπου το τέλος 

Ιανουαρίου. Δεν συγκεντρώθηκαν απαντήσεις μόνο από Σουηδία, Τυνησία και 

Ελβετία. 

 

4.2.2 Εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας  

 

 Η εγκυρότητα αφορά στην εκτίμηση, του κατά πόσο ένα εργαλείο μέτρησης 

μετράει αυτό για το οποίο υποστηρίζει ότι σκοπεύει να μετρήσει και συνδέεται με την 

ύπαρξη του συστηματικού σφάλματος. Η αξιοπιστία αναφέρεται στη συνέπεια μέσω της 

επαναληπτικότητας και της αναπαραγωγισιμότητας μιας σειράς μετρήσεων που οδηγούν 

στο ίδιο αποτέλεσμα, στη συνοχή και στην ομοιογένεια ενός εργαλείου μέτρησης, 

καθώς και στο βαθμό που είναι απαλλαγμένο από το τυχαίο σφάλμα (Ουζούνη & 

Νακάκης, 2011). 

 Μέσα από τις ακόλουθες πράξεις, έγινε προσπάθεια να ενισχυθεί η εγκυρότητα και 

η αξιοπιστία της:  

 Εκτενή έρευνα και αναζήτηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας ελληνόγλωσσης και 

ξενόγλωσσης  

 Εντοπισμός προηγούμενων ερευνών που να σχετίζονται με το θέμα 

 Μέσα από την προσεγμένη διατύπωση των ερωτήσεων, καθώς και την προσεκτική 

επιλογή των ενοτήτων του ερωτηματολογίου, έγινε προσπάθεια το ερωτηματολόγιο 

να είναι κατανοητό και χωρίς ασάφειες. 

 Με την εξασφάλιση της ανωνυμίας των εκπαιδευτικών που πήραν μέρος 

 

4.2.3. Κριτήρια ποιότητας   

 

 Προσπάθεια για να αναλυθούν σε βάθος οι βασικές έννοιες που παρουσιάζονται 

στην έρευνα, μέσα από τη διεξοδική αναζήτηση της βιβλιογραφίας, ώστε το θεωρητικό 

υπόβαθρο να θεωρηθεί ικανοποιητικό αλλά και την αναζήτηση παλαιότερων 

αντίστοιχων ερευνών. 
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 Χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS (Statistical Package for Social Sciences), 

καθώς αποτελεί πιο διαδεδομένο στατιστικό πρόγραμμα για την επεξεργασία και 

παρουσίαση των δεδομένων μια έρευνας, για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της έρευνας  

Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στα στάδια της ποσοτικής έρευνας που αναφέρονται στην 

Κυριαζή (2011, σ. 50). 

 Η επιλογή της θεωρίας που αποτελεί το εννοιολογικό πλαίσιο για την ανάλυση 

του υπό έρευνα κοινωνικού φαινομένου 

 Η διατύπωση συγκεκριμένων ελεγχόμενων υποθέσεων που απορρέουν από τη 

θεωρία  

 Η κατάστρωση του σχεδίου έρευνας  

 Η εφαρμογή του σχεδίου έρευνας και η συγκέντρωση των στοιχείων 

 Η ανάλυση των στοιχείων με στατιστικές μεθόδους  

 Η ερμηνεία των αποτελεσμάτων της ανάλυσης και αναλόγως η επαλήθευση, η 

τροποποίηση ή η απόρριψη της θεωρίας. 

 Η παρουσίαση των δεδομένων της έρευνας θα γίνει με τον εξής τρόπο: Αρχικά θα 

παρουσιαστούν τα δεδομένα της έρευνας που αφορούν α) Έλληνες εκπαιδευτικούς 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης β) εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε δημοτικά 

και νηπιαγωγεία χώρων της Ευρώπης. Θα ακολουθήσει στατιστική ανάλυση επί 

του συνόλου των δεδομένων μετά από κάθε έρευνα και σύγκριση των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν. 

 

4.2.4. Μεταβλητές 

 

Οι ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας είναι οι ακόλουθες:  

Α) Το φύλο με δύο επίπεδα: Άνδρας, Γυναίκα.  

Β) Η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία εργάζονται: Δημοτικό , Νηπιαγωγείο 

Γ) Το επίπεδο σπουδών: πτυχίο πανεπιστημίου, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, 

διδακτορικό δίπλωμα.  

Δ) Η ειδικότητα των εκπαιδευτικών με έξι επίπεδα: Δάσκαλός, Νηπιαγωγός, Καθηγητής 

Φυσικής Αγωγής, Καθηγητής Ξένων Γλωσσών, Καθηγητής Μουσικής, Καθηγητής 

Θεατρικών Σπουδών- Θεατρολογίας 

Ε) Η διδακτική εμπειρία με πέντε επίπεδα: 1-5, 6-10, 11-20, 21-25, 25 >. 
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Με την παρούσα εκπαιδευτική έρευνα, δεν έχουμε σκοπό, να διευρύνουμε τα ευρήματα 

της πέρα από το συγκεκριμένο δείγμα, και να παρουσιάσουμε γενικευμένα 

συμπεράσματα, χωρίς όμως αυτό να μειώνει σε κάτι τη σημασία των αποτελεσμάτων 

της. Μέσα από την ανάλυση θα γίνει προσπάθεια, ώστε να διακριθούν και να 

επισημανθούν κάποιες πιθανές σχέσεις και γενικές τάσεις μεταξύ των μεταβλητών και 

των δεδομένων του ερευνητικού προβλήματος, σε μια μικρή ομάδα επιλεγμένων 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συμμετέχουν σε δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης μέσα από τη δράση eTwinning. 

 

 Πλεονέκτημα της αποτελεί το γεγονός ότι προσεγγίζεται το θέμα της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών της δράσης, διερευνώντας τις απόψεις 

τους στη βάση του και στο φυσικό του πλαίσιο, αναγνωρίζοντας έτσι τον ρόλο τους σε 

αυτή τη διαδικασία. Μειονέκτημα αποτελεί ο περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων, 

και ο περιορισμένος χρόνος που υπήρχε στη διάθεση μας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

5. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1o 

 

5.1. «eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης»  

 

5.2. Αποτελέσματα ανάλυσης δεδομένων της έρευνας 

 

5.2.1 Δείγμα της έρευνας 

 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

(δασκάλους, νηπιαγωγούς, φυσικής αγωγής, ξένων γλωσσών, θεατρικής αγωγής) που 

εργάζονται σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της Ελλάδας.  

 

5.2.2. Δημογραφικά στοιχεία- Ταυτότητα του δείγματος 

 

Α. Ερωτηματολόγιο 

 

1. Φύλο 

 

 

Γράφημα 5.1: Κατανομή των Εκπαιδευτικών ως προς το φύλο 
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Παρατηρούμε ότι το 90% (n=102) των ερωτηθέντων του δείγματος είναι γυναίκες και ένα 

μικρό ποσοστό 9,7% (n=11) είναι άνδρες. Η πλειοψηφία του δείγματος είναι γυναίκες. 

Είναι σαφής και επιβεβαιωμένη η κυριαρχία των γυναικών στο χώρο της εκπαίδευσης. Από 

τους 113 εκπαιδευτικούς μόλις 11 είναι οι άνδρες που συμμετέχουν στην έρευνα.  

 

2. Ηλικία 

 

 

Γράφημα 5. 2: Κατανομή των εκπαιδευτικών ως προς την ηλικία 

 

Με βάση το γράφημα 5.2 : 

το 31,8% των ερωτηθέντων του δείγματος είναι ηλικίας 46-50, που αποτελεί το 

μεγαλύτερο ποσοστό και το ένα τρίτο περίπου του δείγματος,  

το 27,4% είναι από 36-40,  

το 13% 26-30,  

το 12% 41-45 και με μικρότερα ποσοστά ακολουθούν οι υπόλοιπες ηλικίες του δείγματος.  
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3. Ειδικότητα 

 

Γράφημα 5.3:Κατανομή των εκπαιδευτικών ως προς την ειδικότητα 

 

Παρατηρούμε με βάση το γράφημα 5.3 ότι: 

το 38% των ερωτηθέντων του δείγματος είναι Νηπιαγωγοί, 

το 30% Δάσκαλοι,  

το 23% Καθηγητές ξένων γλωσσών και 

το 5% Καθηγητές φυσικής αγωγής. 

 

4. Τύπος Σχολείου 

 

Γράφημα 5.4: Κατανομή των εκπαιδευτικών ως προς τον τύπο σχολείου που 

εργάζονται 
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Το 61% των ερωτηθέντων του δείγματος εργάζονται στο Δημοτικό και  

το 38,9% εργάζονται στο Νηπιαγωγείο.  

Στα δημοτικά σχολεία της χώρας μας εργάζονται και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων, κάτι που 

δεν υπάρχει στην προσχολική εκπαίδευση. 

 

5. Διδακτική εμπειρία 

 

Γράφημα 5.5: Κατανομή του δείγματος των εκπαιδευτικών ως προς τη διδακτική 

εμπειρία σε έτη 

 

Στον παραπάνω γράφημα απεικονίζεται η κατανομή των εκπαιδευτικών του δείγματος με 

βάση την διδακτική εμπειρία. Παρατηρούμε ότι το: 

53% των ερωτηθέντων του δείγματος έχουν 11-20 χρόνια διδακτική εμπειρία, που αποτελεί 

και το μεγαλύτερο ποσοστό, 

το 15% έχουν 21-25 χρόνια διδακτικής εμπειρίας  

το 15,044 % έχουν πάνω από 25 χρόνια,  

το 14% έχουν 6-10 χρόνια 

το 2,65% έχουν 1-5 χρόνια.  

Τα ποσοστά ενδεικτικά της εικόνας που επικρατεί στην εκπαίδευση τα τελευταία χρόνια 

λόγου του μειωμένου αριθμού προσλήψεων των εκπαιδευτικών αλλά και της αποχώρησης 

ενός μεγάλου αριθμού πριν την συμπλήρωση πλήρους υπηρεσίας που είναι τα 37 έτη. 
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6. Σπουδές 

 

Γράφημα 5.6: Κατανομή των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς το πτυχίο 

σπουδών τους 

 

Μέσα από το υποερώτημα «Σπουδές», που είναι ανοικτού τύπου οι εκπαιδευτικοί του 

δείγματος προσδιορίζουν τον τίτλο σπουδών που κατέχουν ο οποίος αποτυπώνεται στο 

Γράφημα 5. 6 με τα εξής ποσοστά:  

το 39% των ερωτηθέντων του δείγματος έχουν Πτυχίο ΑΕΙ,  

το 38% των εκπαιδευτικών έχουν Μεταπτυχιακό (Master’s Degree),  

το 11% έχουν μετεκπαιδευτεί στα Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών 

των Παιδαγωγικών Τμημάτων, 

το 6% έχουν πτυχίο Παιδαγωγική Ακαδημία και το 

το 3% του δείγματος έχει αποκτήσει δεύτερο Πτυχίο. 

Κανένας εκπαιδευτικός δεν κατέχει διδακτορικό τίτλο σπουδών 
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7. Επίπεδο ξένων γλωσσών 

 

Γράφημα 5.7: Επίπεδο ξένων γλωσσών των εκπαιδευτικών 

 

Παρατηρούμε ότι: 

το 60% που αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό, των ερωτηθέντων του δείγματος έχουν 

«προχωρημένο επίπεδο» γνώσεων στις ξένες γλώσσες, 

το 23% έχουν «μέτριο»  

το 15% έχουν «βασικό» 

το 0, 665% σημειώνουν «καθόλου» 
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8. Γνώση ξένων Γλωσσών  

 

Γράφημα 5.8: Κατανομή των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τη γνώση ξένων 

γλωσσών 

 

Από τον παραπάνω γράφημα παρατηρούμε ότι: 

το 48% των ερωτηθέντων του δείγματος γνωρίζουν Αγγλικά,  

το 16,814% Αγγλικά και Γαλλικά,  

το 13,27% Αγγλικά και άλλες ξένες γλώσσες,  

το 7,964% γνωρίζει Αγγλικά και Γερμανικά,  

το 4,424% Αγγλικά, Γαλλικά και άλλες ξένες γλώσσες,  

το 4,424% Αγγλικά, Γερμανικά και άλλες ξένες γλώσσες. 

 

5.3. Ανάλυση των απαντήσεων σε σχέση με τις θεματικές ενότητες του αντικειμένου 

της έρευνας 

 

1. Πόσοι από τους εκπαιδευτικούς έχουν πιστοποιηθεί στο Α΄ και Β΄ επίπεδο 

επιμόρφωσης ΤΠΕ. 
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5.3.1. Επίπεδο δεξιοτήτων πληροφορικής 

 

α) Πιστοποίηση Α’ Επιπέδου («Βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστή») 

 

Πίνακας 1. Πιστοποίηση στις βασικές δεξιότητες υπολογιστή 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Πιστοποίηση στις βασικές 

δεξιότητες υπολογιστή 
f % 

ΝΑΙ 109 96,5 

ΌΧΙ 4 3,5 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι η πλειονότητα των ερωτώμενων 

εκπαιδευτικών, περίπου όλο το δείγμα, το 96,5% (n=109) των εκπαιδευτικών της έρευνας 

έχουν Πιστοποίηση Α’ Επιπέδου, «Βασικές δεξιότητες χρήσης υπολογιστή», ενώ μόλις το 

3,5% (n=4) δεν έχουν. 

 

Επίπεδο δεξιοτήτων πληροφορικής 

β) Πιστοποίηση Β’ Επιπέδου «Αξιοποίηση & εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» 

 

Πίνακας 2. Πιστοποίηση στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην διδακτική 

πράξη  

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος  

Πιστοποίηση στην αξιοποίηση και εφαρμογή 

των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη 
 

f % 

ΝΑΙ 45 39,8 

ΌΧΙ 68 60,2 

Σύνολο 113 100,0 
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 39,8% (n=45) των εκπαιδευτικών της 

έρευνας έχουν Πιστοποίηση Β’ Επιπέδου «Αξιοποίηση & εφαρμογή των ΤΠΕ στη 

διδακτική πράξη» και το 60,2% (n=68) δεν έχει.  

Συμμετοχή σε δράσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ 

 

Πίνακας 3. Συμμετοχή σε δράσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ  

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος  

Συμμετοχή σε δράσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ f % 

Πλατφόρμα «Αίσωπος»- Ψηφιακά διδακτικά σενάρια 21 18,6 

Προσωπικά ιστολόγια εκπαιδευτικής χρήσης 75 66,4 

Ψηφιακό Σχολείο – ψηφιακό Εκπαιδευτικό περιεχόμενο digital 

school.edu.gr 
26 23 

Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα (Αγωγής Υγείας, 

Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά, Φιλαναγνωσίας) 
88 77,9 

Εξ αποστάσεως Διαδικτυακά προγράμματα επιμόρφωσης 76 67,3 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι: 

το 77,9% συμμετέχουν Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα (Αγωγής Υγείας, 

Πολιτιστικά, Περιβαλλοντικά, Φιλαναγνωσίας)  

το 67,3% παίρνουν μέρος σε Εξ αποστάσεως Διαδικτυακά προγράμματα επιμόρφωσης, 

το 66,4% έχουν Προσωπικά ιστολόγια εκπαιδευτικής χρήσης 

το 23% χρησιμοποιούν το Ψηφιακό Σχολείο – ψηφιακό Εκπαιδευτικό περιεχόμενο digital 

school.edu.gr,  

18,6% των εκπαιδευτικών της έρευνας χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα «Αίσωπος» - 

Ψηφιακά διδακτικά σενάρια  
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Γράφημα 5.8α: Κατανομή των εκπαιδευτικών σε δράσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ 

 

5.3.3. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές δράσεις 

1.Πόσα προγράμματα eTwinning έχετε πραγματοποιήσει; (Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016) 

 

Πίνακας 4. Αριθμός προγραμμάτων eTwinning  

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος  

Αριθμός προγραμμάτων 

eTwinning 

f % 

1-3 40 35,4 

10+ ΠΑΝΩ 17 15,0 

4-7 37 32,7 

8-10 12 10,6 

KANENA 7 6,2 

Σύνολο 113 100,0 
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Γράφημα 5.9: Κατανομή των εκπαιδευτικών ως προς τον αριθμό έργων που έχουν 

πραγματοποιήσει 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 2016:  

το 35,4% των εκπαιδευτικών της έρευνας έχουν πραγματοποιήσει 1 – 3 προγράμματα 

eTwinning  

Το 32,7% έχουν πραγματοποιήσει 4-7,  

το 15,0% των εκπαιδευτικών πάνω από 10 προγράμματα,  

το 10,6% έχει υλοποιήσει 8-10 προγράμματα,  

ενώ το 6,2% κανένα. 

 

2. Πόσα προγράμματα Erasmus έχετε πραγματοποιήσει; (Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1016) 

 

Πίνακας 5. Συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus  

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος  

Συμμετοχή σε 

προγράμματα Erasmus  

f % 

1-2 25 22,1 

3-6 4 3,5 

ΚΑΝΕΝΑ 84 74,3 

Σύνολο 113 100,0 
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Γράφημα 5.10: Κατανομή των εκπαιδευτικών ως προς τον αριθμό προγραμμάτων 

Erasmus που έχουν πραγματοποιήσει 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι Μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 2016: 

το 74,3 % (n=84) δε συμμετείχε σε κανένα πρόγραμμα Erasmus, που αποτελεί και το 

μεγαλύτερο ποσοστό,  

22% (n=25) των εκπαιδευτικών της έρευνας έχουν πραγματοποιήσει 1 – 2 προγράμματα 

Erasmus και μόλις 

το 3,5% (n=4) έχουν συμμετέχει σε 3-6 προγράμματα.  

 

3.Έχετε ασχοληθεί με άλλες ευρωπαϊκές δράσεις: 

Πίνακας 6. Υλοποίηση άλλων ευρωπαϊκών δράσεων  

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Υλοποίηση άλλων ευρωπαϊκών δράσεων f % 
 

 40 35,4 
 

 73 64,6 
 

Σύνολο 113 100,0 
 

 

Το 64,6% (n=73) των εκπαιδευτικών της έρευνας δεν έχουν ασχοληθεί με άλλες 

ευρωπαϊκές δράσεις, ενώ  

το 35,4% (n=40) έχει ασχοληθεί. 
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Με ποιες άλλες ευρωπαϊκές δράσεις έχετε ασχοληθεί; 

 

Πίνακας 7. Συμμετοχή σε άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις  

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Συμμετοχή σε άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις f % 

 
72 63,7 

Bringing Europe to School Teachers (Πανεπιστήμιο Πειραιά) 1 0,9 

Erasmus+, Comenius 1 0,9 

europe direct εορτασμός ημέρας Ευρώπης 1 0,9 

European Schoolnet Academy, Teacher Academy 1 0,9 

GATEAWAY SCHOOL ACADEMY 1 0,9 

Global education WEEK 1 0,9 

Teachers4 Europe 35 31,0 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι: 

το 63,7% που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό έχει ασχοληθεί με το Bringing Europe to 

School Teachers (Πανεπιστήμιο Πειραιά). 

Το 31% των εκπαιδευτικών της έρευνας έχουν ασχοληθεί με το πρόγραμμα Teachers4 

Europe Ακολουθεί: 

με 0,9% η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+, Comenius,  

με 0,9% η συμμετοχή στο πρόγραμμα εορτασμός ημέρας Ευρώπης, Comenius,  

με 0,9% η συμμετοχή στο πρόγραμμα European Schoolnet Academy, Teacher Academy,  

με 0,9% η συμμετοχή στο πρόγραμμα Gateawaw School Academy, 

με 0,9% η συμμετοχή στο πρόγραμμα Global Εducation Week. 

 

5.3.4. Β. Etwinning και εκπαιδευτική διαδικασία 

 

1. Ποιος είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείτε το Etwinning; 
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α) H Δημιουργία έργων. 

Πίνακας 8. Δημιουργία έργων  

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

 

 

το 44,2% (n=50) των εκπαιδευτικών της έρευνας χρησιμοποιούν το Etwinning για την 

δημιουργία έργων απάντησε «πάρα πολύ»,  

το 37,7% (n=42) απάντησε «πολύ»,  

το 10,6% (n=12) αξιολόγησε ως «αρκετά», 

το 5,3% (n=6) επέλεξε «καθόλου» και  

το 2,7% (n=3) χρησιμοποιεί «λίγο». 

 

β) Η επικοινωνία με άλλους εκπαιδευτικούς με παρόμοια ενδιαφέροντα 

 

Πίνακας 9. Η επικοινωνία με άλλους εκπαιδευτικούς με παρόμοια ενδιαφέροντα  

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Η επικοινωνία με άλλους εκπαιδευτικούς 

με παρόμοια ενδιαφέροντα  

f % 

Αρκετά 9 8,0 

Καθόλου 4 3,5 

Λίγο 2 1,8 

Πάρα πολύ 75 66,4 

Πολύ 23 20,4 

Σύνολο 113 100,0 

 

Δημιουργία έργων f % 

Αρκετά 12 10,6 

Καθόλου 6 5,3 

Λίγο 3 2,7 

Πάρα πολύ 50 44,2 

Πολύ 42 37,2 

Σύνολο 113 100,0 
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το 66,4% (n=75) των εκπαιδευτικών της έρευνας χρησιμοποιούν το Etwinning «πάρα 

πολύ», για την επικοινωνία με άλλους εκπαιδευτικούς με παρόμοια ενδιαφέροντα.  

Το 20,4% (n=23) απάντησε «πολύ»,  

ο 8% επέλεξε το χαρακτηρισμό «αρκετά»,  

το 3,5% (n=4) απάντησε «καθόλου»,  

το 1,8% (n=2) επέλεξε το χαρακτηρισμό «λίγο».  

 

γ) Η εύρεση εταίρων για Erasmus προγράμματα 

 

Πίνακας 10. Εύρεση εταίρων για Erasmus προγράμματα  

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Εύρεση εταίρων για 

Erasmus προγράμματα 

f % 

Αρκετά 15 13,3 

Καθόλου 44 38,9 

Λίγο 34 30,1 

Πάρα πολύ 6 5,3 

Πολύ 14 12,4 

Σύνολο 113 100,0 

 

Παρατηρούμε ότι το: 

38,9% (n=44) των εκπαιδευτικών της έρευνας δεν χρησιμοποιούν το Etwinning για την 

εύρεση εταίρων για Erasmus προγράμματα επιλέγοντας το χαρακτηρισμό «καθόλου»,  

30,1% (n=34) συμμετέχει στο Etwinning για να το χρησιμοποιήσει «λίγο» για την εύρεση 

εταίρων ,  

5,3% (n=6) το χρησιμοποιεί «πάρα πολύ» τη δράση στην εύρεση εταίρων, όπως επίσης  

13,3% (n=15) τη χρησιμοποιεί «αρκετά» και 

12,4% (n=14) αξιολογεί με «πολύ» τη χρήση του. 

 

 

 

 



83 

δ) H επαγγελματική ανάπτυξη 

Πίνακας 11. Επαγγελματική ανάπτυξη  

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Επαγγελματική ανάπτυξη f % 

Αρκετά 13 11,5 

Καθόλου 8 7,1 

Λίγο 8 7,1 

Πάρα πολύ 46 40,7 

Πολύ 38 33,6 

Σύνολο 113 100,0 

 

Με βάση τα αποτελέσματα του πίνακα παρατηρούμε ότι: 

το 40,7% (n=46) των εκπαιδευτικών της έρευνας χρησιμοποιούν το eTwinning για 

επαγγελματική ανάπτυξη «πάρα πολύ», που αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό,  

το 33,6% (n=38) απάντησε «πολύ», 

το 11,5% (n=13) σημείωσε «αρκετά»,  

7,1% (n=18) χρησιμοποιεί «λίγο» και το  

7,1% (n=8) επιλέγει το χαρακτηρισμό «καθόλου» 

 

Γράφημα 5.11: Λόγοι χρήσης της δράσης 

 

Με ποσοστό 66,4% η παράμετρος «της επικοινωνία με άλλους ανθρώπους» όπως 

διακρίνεται από το παραπάνω γράφημα στηλών εμφανίζεται ως ο βασικός λόγος που 

χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος το eTwinning «πάρα πολύ»,  



84 

ποσοστό 44,70%, το δεύτερο μεγαλύτερο συγκέντρωσε ο λόγος «της επαγγελματικής 

ανάπτυξης» ακολουθεί η παράμετρος της δημιουργίας έργων  

με ποσοστό 44,20% η παράμετρος «της δημιουργίας έργων» που αξιολογήθηκε «πάρα 

πολύ» ως ο τρίτος λόγος συμμετοχής στη δράση,  

με ποσοστό μόλις 5,35% η εύρεση εταίρων για Erasmus προγράμματα  

 

2.Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το eTwinning συμβάλλει: 

 

α) Στην καλύτερη γνώση των άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων 

 

Πίνακας 12. Συμβολή του eTwinning στην καλύτερη γνώση των άλλων 

εκπαιδευτικών συστημάτων  

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Συμβολή του eTwinning στην καλύτερη γνώση 

των άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων  

f % 

Δεν μπορώ να εκτιμήσω 6 5,3 

Καθόλου 1 0,9 

Σε ένα μικρό βαθμό 18 15,9 

Σε ένα μεσαίο βαθμό 47 41,6 

Σε ένα μεγάλο βαθμό 41 36,3 

Σύνολο 113 100,0 

 

Το 41,6% (n=47) των εκπαιδευτικών της έρευνας σύμφωνα με τον πίνακα θεωρεί ότι το 

eTwinning συμβάλλει «σε έναν μεσαίο βαθμό» στην καλύτερη γνώση των άλλων 

εκπαιδευτικών συστημάτων, το 36,3% (n=41) σημειώνει «Σε ένα μεγάλο βαθμό», το 

15,9% (n=18) αξιολογεί «Σε ένα μικρό βαθμό», το 6% (n=5,3) «Δεν μπορεί να εκτιμήσει» 

και το 1% (n=0,9) θεωρεί ότι δε συμβάλλει «καθόλου». 
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β) Στην ενίσχυση του αισθήματος του «ανήκειν» σε μια επαγγελματική κοινότητα 

Πίνακας 13. Συμβολή του eTwinning στην ενίσχυση του αισθήματος του «ανήκειν» σε 

μια επαγγελματική κοινότητα  

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Συμβολή του eTwinning στην ενίσχυση του αισθήματος 

του «ανήκειν» σε μια επαγγελματική κοινότητα  

f % 

Δεν μπορώ να εκτιμήσω 2 1,8 

Καθόλου 1 0,9 

Σε ένα μικρό βαθμό 3 2,7 

Σε ένα μεσαίο βαθμό 34 30,1 

Σε ένα μεγάλο βαθμό 73 64,6 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον πίνακα 9β παρατηρούμε ότι το 30,1% (n=34) των εκπαιδευτικών της έρευνας 

θεωρεί ότι το eTwinning συμβάλλει στην ενίσχυση του αισθήματος του «ανήκειν» σε μια 

επαγγελματική κοινότητα «σε έναν μεσαίο βαθμό», το 64,6% (n=73) πιστεύει «Σε ένα 

μεγάλο βαθμό», το 2,7% (n=3) «Σε ένα μικρό βαθμό», το 1,8% (n=2) «Δεν μπορεί να 

εκτιμήσει» και το 0,9% (n=1) θεωρεί ότι δε συμβάλλει «καθόλου».  
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γ) Στην υποστήριξη των νέων ρόλων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της νέας, 

τεχνολογικά υποβοηθούμενης εκπαίδευσης 

 

Πίνακας 14. Συμβολή του eTwinning στην υποστήριξη των νέων ρόλων των 

εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της νέας, τεχνολογικά υποβοηθούμενης εκπαίδευσης  

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Συμβολή του eTwinning στην υποστήριξη των 

νέων ρόλων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της 

νέας, τεχνολογικά υποβοηθούμενης εκπαίδευσης  

f % 

Δεν μπορώ να εκτιμήσω 3 2,7 

Καθόλου 1 0,9 

Σε ένα μικρό βαθμό 7 6,2 

Σε ένα μεσαίο βαθμό 24 21,2 

Σε ένα μεγάλο βαθμό 78 69,0 

Σύνολο 113 100,0 

 

Το 69,0% (n=78) των εκπαιδευτικών της έρευνας θεωρεί ότι το eTwinning συμβάλλει «σε 

έναν μεγάλο βαθμό» στην υποστήριξη των νέων ρόλων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της 

νέας, τεχνολογικά υποβοηθούμενης εκπαίδευσης. Το 21,2% (n=24) επιλέγει «Σε ένα 

μεσαίο βαθμό», το 6,2% (n=7) θεωρεί «Σε ένα μικρό βαθμό», το 2,7% (n=34) «Δεν μπορεί 

να εκτιμήσει» και 0,9% (n=1) απάντησε «Καθόλου». 
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δ) Στην ανάληψη από τους εκπαιδευτικούς, σε μεγαλύτερο βαθμό του ρόλου της 

εκπαίδευσης των μαθητών 

 

Πίνακας 15. Συμβολή του eTwinning στην ανάληψη από τους εκπαιδευτικούς, σε 

μεγαλύτερο βαθμό του ρόλου της εκπαίδευσης των μαθητών 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Συμβολή του eTwinning στην ανάληψη από 

τους εκπαιδευτικούς, σε μεγαλύτερο βαθμό του 

ρόλου της εκπαίδευσης των μαθητών 

f % 

Δεν μπορώ να εκτιμήσω 6 5,3 

Καθόλου 3 2,7 

Σε ένα μικρό βαθμό 14 12,4 

Σε ένα μεσαίο βαθμό 53 46,9 

Σε ένα μεγάλο βαθμό 37 32,7 

Σύνολο 113 100,0 

 

Το 46,9% (n=53) των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τον πίνακα 15 θεωρεί ότι το eTwinning 

συμβάλλει «σε έναν μεσαίο βαθμό» στην ανάληψη από τους εκπαιδευτικούς, σε 

μεγαλύτερο βαθμό του ρόλου της εκπαίδευσης των μαθητών. Το 32,7% (n=37) αξιολογεί 

«Σε ένα μεγάλο βαθμό», το 12,4% (n=14) επιλέγει «Σε ένα μικρό βαθμό», το5,3% (n=6) 

«Δεν μπορεί να εκτιμήσει» και 2,7% (n=3) απάντησε «Καθόλου». 
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ε) Στη σύνδεση της διδακτέας ύλης με τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των 

διδακτικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός προγράμματος  

Πίνακας 16. Συμβολή του eTwinning στη σύνδεση της διδακτέας ύλης με τα 

ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των διδακτικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο ενός προγράμματος  

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Συμβολή του eTwinning στη σύνδεση της 

διδακτέας ύλης με τα ενδιαφέροντα και τα 

κίνητρα των διδακτικών δραστηριοτήτων 

που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός 

προγράμματος  

f % 

Δεν μπορώ να εκτιμήσω 2 1,8 

Καθόλου 3 2,7 

Σε ένα μικρό βαθμό 12 10,6 

Σε ένα μεσαίο βαθμό 36 31,9 

Σε ένα μεγάλο βαθμό 60 53,1 

Σύνολο 113 100,0 

 

Το 53,1% (n=60) των εκπαιδευτικών του δείγματος θεωρεί ότι το eTwinning συμβάλλει 

«σε έναν μεγάλο βαθμό» στην σύνδεση της διδακτέας ύλης με τα ενδιαφέροντα και τα 

κίνητρα των διδακτικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός 

προγράμματος eΤwinning. Το 31, 9% (n=36) θεωρεί «Σε ένα μεσαίο βαθμό», το 10,6 % 

(n=12) σημειώνει «Σε ένα μικρό βαθμό», το 1,8% (n=2) αξιολογεί «Δεν μπορεί να 

εκτιμήσει» και 2,7% (n=3) απάντησε «Καθόλου». 
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στ) Στη διευκόλυνση της εργασίας των εκπαιδευτικών 

Πίνακας 17. Συμβολή του eTwinning στη διευκόλυνση της εργασίας των 

εκπαιδευτικών 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Συμβολή του eTwinning στη 

διευκόλυνση της εργασίας των 

εκπαιδευτικών 

f % 

Δεν μπορώ να εκτιμήσω 1 0,9 

Καθόλου 13 11,5 

Σε ένα μικρό βαθμό 20 17,7 

Σε ένα μεσαίο βαθμό 53 46,9 

Σε ένα μεγάλο βαθμό 26 23,0 

Σύνολο 113 100,0 

 

Το 46,9% (n=53) των εκπαιδευτικών της έρευνας θεωρεί ότι το eTwinning συμβάλλει «σε 

έναν μεσαίο βαθμό» στην διευκόλυνση της εργασίας των εκπαιδευτικών. Το 23% (n=26) 

πιστεύει «Σε ένα μεγάλο βαθμό», το 17,7% (n=20) αξιολογεί «Σε ένα μικρό βαθμό», το 

0,9% (n=1) «Δεν μπορεί να εκτιμήσει» και 11,5% (n=13) απάντησε «Καθόλου». 

 

5.3.3. Γ. eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη 

 

1. Μετά τη συμμετοχή στο eTwinning, παρακαλούμε να αξιολογήσετε τις αλλαγές στο 

επίπεδο δραστηριότητάς σας, από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης 
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α) Μια καλύτερη προοπτική για τις ευθύνες και τη συμβολή σας στο πλαίσιο της 

δραστηριότητας του σχολείο 

Πίνακας 18. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης στο πλαίσιο της δραστηριότητας του σχολείο 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της 

συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης στο πλαίσιο 

της δραστηριότητας του σχολείο  

f % 

Δεν μπορώ να εκτιμήσω 4 3,5 

Καθόλου 8 7,1 

Σε ένα μικρό βαθμό 17 15,0 

Σε ένα μεσαίο βαθμό 42 37 

Σε ένα μεγάλο βαθμό 42 37,2 

Σύνολο 113 100,0 

 

Το 37,2% (n=42) των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί την συμμετοχή του στο 

eTwinning «σε έναν μεγάλο βαθμό» ότι γίνεται καλύτερη προοπτική για τις ευθύνες και τη 

συμβολή τους στο πλαίσιο της δραστηριότητας του σχολείου. Το 37% (n=17) «Σε ένα 

μεσαίο βαθμό», το 15% (n=17) θεωρεί «Σε ένα μικρό βαθμό», το 15 % (n=41) σημειώνει 

ότι «Δεν μπορεί να εκτιμήσει» και 3,5% (n=4) απάντησε «Καθόλου» το 7,1% (n=8). 

 

β) Μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα των έργων που κάνετε 

Πίνακας 19. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης, στην ποιότητα των έργων 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος  

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της 

συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης , στην 

ποιότητα των έργων 

f % 

Δεν μπορώ να εκτιμήσω 4 3,5 

Καθόλου 1 0,9 

Σε ένα μικρό βαθμό 12 10,6 
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Σε ένα μεσαίο βαθμό 24 21,2 

Σε ένα μεγάλο βαθμό 72 63,7 

Σύνολο 113 100,0 

 

Το 63,7% (n=72) των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί την συμμετοχή του στο 

eTwinning «σε έναν μεγάλο βαθμό» ότι δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα των 

έργων που κάνουν. Το 21,2% (n=24) πιστεύει «Σε ένα μεσαίο βαθμό», το 10,6%(n=12) 

θεωρεί «Σε ένα μικρό βαθμό», το 3,5 % (n=4) «Δεν μπορεί να εκτιμήσει» και απάντησε 

«Καθόλου» το 0,9% (n=1). 

 

γ) Μεγαλύτερη προσοχή στη σημασία των παιδαγωγικών αρχών για τη δημιουργία 

και τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μάθησης 

Πίνακας 20. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης, στη δημιουργία και τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μάθησης 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης, στη δημιουργία και τη 

διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μάθησης 

f % 

Δεν μπορώ να εκτιμήσω 2 1,8 

Καθόλου 3 2,7 

Σε ένα μικρό βαθμό 13 11,5 

Σε ένα μεσαίο βαθμό 40 35,4 

Σε ένα μεγάλο βαθμό 55 48,7 

Σύνολο 113 100,0 

 

Το 48,7% (n=55) των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί την συμμετοχή του στο 

eTwinning «σε έναν μεγάλο βαθμό» ότι δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη σημασία των 

παιδαγωγικών αρχών για τη δημιουργία και τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μάθησης. 

Το 35,4% (n=40) πιστεύει «Σε ένα μεσαίο βαθμό», το 11,5% (n=13) «Σε ένα μικρό 

βαθμό», το 1,8 % (n=2) θεωρεί ότι «Δεν μπορεί να εκτιμήσει» και απάντησε «Καθόλου» το 

2,7%.(n=3). 
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δ) Περισσότερη έμφαση σε συνεργατικές δραστηριότητες με τους εκπαιδευτικούς στο 

σχολείο ή σε άλλα σχολεία 

Πίνακας 21. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης, σε συνεργατικές δραστηριότητες με τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο ή σε 

άλλα σχολεία 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος  

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης, σε συνεργατικές 

δραστηριότητες με τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο ή σε 

άλλα σχολεία 

f % 

Δεν μπορώ να εκτιμήσω 3 2,7 

Καθόλου 2 1,8 

Σε ένα μικρό βαθμό 8 7,1 

Σε ένα μεσαίο βαθμό 27 23,9 

Σε ένα μεγάλο βαθμό 73 64,6 

Σύνολο 113 100,0 

 

Το 64,6% (n=73) των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί την συμμετοχή του στο 

eTwinning «σε έναν μεγάλο βαθμό» ότι δίνουν περισσότερη έμφαση σε συνεργατικές 

δραστηριότητες με τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο ή σε άλλα σχολεία. Το 23,9% (n=27) 

πιστεύει «Σε ένα μεσαίο βαθμό», το 7,1% (n=8) «Σε ένα μικρό βαθμό», το 2,7% (n=3) 

θεωρεί ότι «Δεν μπορεί να εκτιμήσει» και απάντησε «Καθόλου» το 1,8% (n=2). 

 

ε) Καλύτερη προβολή της συμμετοχής σε συνεργατικά εκπαιδευτικά προγράμματα 

Πίνακας 22. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης, στην Καλύτερη προβολή της συμμετοχής σε συνεργατικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης, στην Καλύτερη προβολή της 

συμμετοχής σε συνεργατικά εκπαιδευτικά προγράμματα 

f % 

Δεν μπορώ να εκτιμήσω 4 3,5 
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Καθόλου 2 1,8 

Σε ένα μικρό βαθμό 7 6,2 

Σε ένα μεσαίο βαθμό 43 38,1 

Σε ένα μεγάλο βαθμό 57 50,4 

Σύνολο 113 100,0 

 

Το 50,4% (n=57) των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί την συμμετοχή του στο 

eTwinning «σε έναν μεγάλο βαθμό» ότι γίνεται καλύτερη προβολή της συμμετοχής σε 

συνεργατικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Το 38,1% (n=43) πιστεύει «Σε ένα μεσαίο 

βαθμό», το 6,2% (n=7) «Σε ένα μικρό βαθμό», το 3,5% (n=4) θεωρεί ότι «Δεν μπορεί να 

εκτιμήσει» και απάντησε «Καθόλου» το 1,8% (n=2). 

 

στ) Μια νέα προοπτική στο ρόλο των συνεργατών ευρωπαϊκών σχολειών για την 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών σας 

 

Πίνακας 23. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης, στην προοπτική του ρόλου των συνεργατών ευρωπαϊκών σχολειών για την 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών σας 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της 

συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, στην 

προοπτική του ρόλου των συνεργατών ευρωπαϊκών 

σχολειών για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος 

των μαθητών σας 

f % 

Δεν μπορώ να εκτιμήσω 3 2,7 

Καθόλου 3 2,7 

Σε ένα μικρό βαθμό 9 8,0 

Σε ένα μεσαίο βαθμό 37 32,7 

Σε ένα μεγάλο βαθμό 61 54,0 

Σύνολο 113 100,0 
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Το 54% (n=61) των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί την συμμετοχή του στο 

eTwinning «σε έναν μεγάλο βαθμό» ότι γίνεται μια νέα προοπτική στο ρόλο των 

συνεργατών ευρωπαϊκών σχολειών για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών. 

Το 32,7% (n=37) πιστεύει «Σε ένα μεσαίο βαθμό», το 8,0% (n=9) «Σε ένα μικρό βαθμό», 

το 2,7% (n=3) θεωρεί ότι «Δεν μπορεί να εκτιμήσει» και απάντησε «Καθόλου» το 2,7% 

(n=3). 

 

ζ) Διάφορες συνεργατικές δραστηριότητες με εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες για τις 

πολιτιστικές και γλωσσικές ανταλλαγές 

 

Πίνακας 24. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης, σε συνεργατικές δραστηριότητες με εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες για 

τις πολιτιστικές και γλωσσικές ανταλλαγές 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης, σε συνεργατικές 

δραστηριότητες με εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες για 

τις πολιτιστικές και γλωσσικές ανταλλαγές 

f % 

Δεν μπορώ να εκτιμήσω 3 2,7 

Καθόλου 2 1,8 

Σε ένα μικρό βαθμό 8 7,1 

Σε ένα μεσαίο βαθμό 32 28,3 

Σε ένα μεγάλο βαθμό 68 60,2 

Σύνολο 113 100,0 

 

Το 60,2% των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί την συμμετοχή του στο eTwinning 

«σε έναν μεγάλο βαθμό» ότι γίνονται διάφορες συνεργατικές δραστηριότητες με 

εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες για τις πολιτιστικές και γλωσσικές ανταλλαγές. Το 28,3% 

(n=32) πιστεύει «Σε ένα μεσαίο βαθμό», το 7,1% (n=8) «Σε ένα μικρό βαθμό», το 2,7% 

(n=3) θεωρεί ότι «Δεν μπορεί να εκτιμήσει» και απάντησε «Καθόλου» το 1,8% (n=2). 
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η) Μια προοπτική που δόθηκε κατά την επιλογή των δραστηριοτήτων και προσθέτει 

αξία στις εκπαιδευτικές καταστάσεις που σχεδιάζετε για τους μαθητές σας 

 

Πίνακας 25. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης, για την επιλογή δραστηριοτήτων που προσθέτει αξία στις εκπαιδευτικές 

καταστάσεις 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος  

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης, για την επιλογή 

δραστηριοτήτων που προσθέτει αξία στις εκπαιδευτικές 

καταστάσεις 

f % 

Δεν μπορώ να εκτιμήσω 4 3,5 

Καθόλου 2 1,8 

Σε ένα μικρό βαθμό 7 6,2 

Σε ένα μεσαίο βαθμό 47 41,6 

Σε ένα μεγάλο βαθμό 53 46,9 

Σύνολο 113 100,0 

 

Το 46,9% (n=53) των εκπαιδευτικών της έρευνας με βάση τον πίνακα αξιολογεί την 

συμμετοχή του στο eTwinning σε έναν μεγάλο βαθμό ότι γίνεται μια προοπτική που 

δόθηκε κατά την επιλογή των δραστηριοτήτων και προσθέτει αξία στις εκπαιδευτικές 

καταστάσεις που σχεδιάζετε για τους μαθητές τους. Το 41,6% (n=47) πιστεύει «Σε ένα 

μεσαίο βαθμό», το 6,2% (n=7) «Σε ένα μικρό βαθμό», το 3,5% (n=4) θεωρεί ότι «Δεν 

μπορεί να εκτιμήσει» και απάντησε «Καθόλου» το 1,8% (n=2). 

 

θ) Περισσότερη εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες 

Πίνακας 26. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης, στην εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης, στην εμπιστοσύνη στις νέες 

τεχνολογίες 

f % 
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Δεν μπορώ να εκτιμήσω 2 1,8 

Καθόλου 1 ,9 

Σε ένα μικρό βαθμό 4 3,5 

Σε ένα μεσαίο βαθμό 33 29,2 

Σε ένα μεγάλο βαθμό 73 64,6 

Σύνολο 113 100,0 

 

Παρατηρούμε ότι το 64,6% (n=73) των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί την 

συμμετοχή του στο eTwinning «Σε έναν μεγάλο βαθμό» ότι υπάρχει περισσότερη 

εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες. Το 29,2% (n=33) πιστεύει «Σε ένα μεσαίο βαθμό», το 

3,5% (n=4) «Σε ένα μικρό βαθμό», το 1,8% (n=2) θεωρεί ότι «Δεν μπορεί να εκτιμήσει» 

και απάντησε «Καθόλου» το 0,9% (n=1). 

 

ι) Καλύτερη χρήση των ΤΠΕ για την επαγγελματική ανάπτυξη (πληροφορίες 

αναζήτηση, αναζήτηση εταίρων, κλπ.). 

Πίνακας 27. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης, στην Καλύτερη χρήση των ΤΠΕ για την επαγγελματική ανάπτυξη 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης, στην Καλύτερη χρήση των 

ΤΠΕ για την επαγγελματική ανάπτυξη 

f % 

Δεν μπορώ να εκτιμήσω 1 0,9 

Καθόλου 2 1,8 

Σε ένα μικρό βαθμό 4 3,5 

4 -Σε ένα μεσαίο βαθμό 23 20,4 

Σε ένα μεγάλο βαθμό 83 73,5 

Σύνολο 113 100,0 

 

Το 73,5% (n=83) των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί ότι με την συμμετοχή του στο 

eTwinning σε έναν «μεγάλο βαθμό» ότι γίνεται καλύτερη χρήση των ΤΠΕ για την 

επαγγελματική ανάπτυξη. Και το 20,4% (n=23) σε ένα «μεσαίο βαθμό», 3,5% (n=4) «Σε 
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ένα μικρό βαθμό», Μόλις το 1.8% (n=2) αξιολόγησε τη συμβολή της δράσης με 

«καθόλου». 

 

5.3.6. Δ. Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη 

 

1. Για ποιους από τους παρακάτω λόγους επιθυμείτε να παρακολουθείτε /συμμετέχετε 

σε προγράμματα επιμόρφωσης  

 

α) Ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις σε θέματα διδακτικής 

Πίνακας 28. Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης για ενημέρωση για τις 

νέες εξελίξεις σε θέματα διδακτικής 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης για 

ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις σε θέματα διδακτικής 
f % 

Καθόλου 1 0,9 

Λίγο 2 1,8 

Αρκετά 11 9,7 

Πολύ 30 26,5 

Πάρα Πολύ 69 61,1 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι 61,1% (n=69) των εκπαιδευτικών της έρευνας 

συμμετέχουν «πάρα πολύ» σε προγράμματα επιμόρφωσης συγκεκριμένα για να 

ενημερώνονται για τις νέες εξελίξεις σε θέματα διδακτικής, το 26,5% (n=30) απάντησε 

«πολύ», το 9,7% (n=11) απάντησε «αρκετά», το 1,8% (n=2) απάντησε «λίγο» και το 0,9% 

(n=1) πιστεύει «καθόλου». 

 

β) Ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις στα παιδαγωγικά θέματα γενικά 

Πίνακας 29. Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για Ενημέρωση για τις 

νέες εξελίξεις στα παιδαγωγικά θέματα γενικά 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για Ενημέρωση για τις f % 
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νέες εξελίξεις στα παιδαγωγικά θέματα γενικά 

Λίγο 5 4,4 

Αρκετά 9 8,0 

Πολύ 34 30,1 

Πάρα Πολύ 65 57,5 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι 57,5% (n=65) των εκπαιδευτικών της έρευνας 

συμμετέχουν «πάρα πολύ» σε προγράμματα επιμόρφωσης για να ενημερώνονται για τις 

νέες εξελίξεις στα παιδαγωγικά θέματα γενικά, το 30,1% (n=34) απάντησε «πολύ», το 8,0 

% (n=9) απάντησε «αρκετά», το 4,4% (n=5) απάντησε «λίγο» ο χαρακτηρισμός «καθόλου» 

δεν επιλέχθηκε από κανένα εκπαιδευτικό. 

 

γ) Βελτίωση επαγγελματική σε πρακτικό επίπεδο 

Πίνακας 30. Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για βελτίωση 

επαγγελματική σε πρακτικό επίπεδο 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για βελτίωση επαγγελματική 

σε πρακτικό επίπεδο 
f % 

Αρκετά 8 7,1 

Πολύ 32 28,3 

Πάρα Πολύ 73 64,6 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι 64,6% (n=73) των εκπαιδευτικών της έρευνας 

συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης «πάρα πολύ» για να βελτιώνονται 

επαγγελματικά σε πρακτικό επίπεδο, το 28,3% (n=32) απάντησε «πολύ», το 7,1% (n=8) 

αξιολόγησε «αρκετά». 

 

δ) Λόγοι επαγγελματικής εξέλιξης 

Πίνακας 31. Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για λόγους 

επαγγελματικής εξέλιξης 
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Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για 

λόγους επαγγελματικής εξέλιξης 
f % 

Καθόλου 5 4,4 

Λίγο 6 5,3 

Αρκετά 19 16,8 

Πολύ 43 38,1 

Πάρα Πολύ 40 35,4 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από το σύνολο των εκπαιδευτικών της έρευνας συμμετέχουν σε προγράμματα 

επιμόρφωσης για λόγους επαγγελματικής εξέλιξης, το 38,1% (n=43) απάντησε «πολύ», το 

35,4% (n=40) απάντησε «πάρα πολύ», το 16,8% (n=19) απάντησε «αρκετά», το 4,4% 

(n=5) σημειώνει «καθόλου» ενώ το 5,3 (n=6) θεωρεί «λίγο». 

 

ε) Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 

Πίνακας 32. Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για αξιοποίηση 

ελεύθερου χρόνου 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος  

Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για 

αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 
f % 

Καθόλου 23 20,4 

Λίγο 26 23,0 

Αρκετά 30 26,5 

Πολύ 20 17,7 

Πάρα Πολύ 14 12,4 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι 26,5% (n=30) των εκπαιδευτικών της έρευνας 

συμμετέχουν «αρκετά» σε προγράμματα επιμόρφωσης αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο 
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τους, το 17,7% (n=20) απάντησε «πολύ», το 12.4% (n=14) απάντησε «πάρα πολύ», το 23% 

(n=26) υπογράμμισε «λίγο» και το 20.4% (n=23) θεωρεί καθόλου. 

 

στ) Οικονομικοί λόγοι 

Πίνακας 33. Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για οικονομικούς λόγους 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για 

οικονομικούς λόγους 
f % 

Καθόλου 55 48,7 

Λίγο 22 19,5 

Αρκετά 23 20,4 

Πολύ 9 8,0 

Πάρα Πολύ 4 3,5 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι 48,7% (n=55) των εκπαιδευτικών της έρευνας 

δεν συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης για οικονομικούς λόγους «καθόλου» και 

το 19,5% (n=22) απάντησε «λίγο», το 8,0% (n=8) απάντησε «πολύ», το 3,5% (n=4) 

απάντησε «πάρα πολύ», το 19,5% (n=22) υπογράμμισε «λίγο». 

 

ζ) Ανάγκες για επικοινωνία / διαπροσωπικοί λόγοι 

Πίνακας 34. Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για επικοινωνία 

Πίνακας 11ζ. Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για επικοινωνία f % 

Καθόλου 13 11,5 

Λίγο 15 13,3 

Αρκετά 32 28,3 

Πολύ 31 27,4 

Πάρα Πολύ 22 19,5 

Σύνολο 113 100,0 
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Το 28,3% (n=32) των εκπαιδευτικών απάντησαν ότι για λόγους επικοινωνίας συμμετέχουν 

«αρκετά» για λόγους επικοινωνίας, το 27,4% (n=31) απάντησε για λόγους επικοινωνίας 

συμμετέχουν «πολύ» και το 19,5% (n=22) υπογράμμισε «πάρα πολύ», ενώ το 11,5% 

(n=13) απάντησε «καθόλου» και το 13,3% (n=15) θεωρεί «λίγο». 

 

2. Πιστεύετε ότι η επαγγελματική ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού συνδέεται: 

 

α) Με την ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Πίνακας 35. Σύνδεση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, με την ανάγκη 

διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Σύνδεση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, με την 

ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης 
f % 

Καθόλου 2 1,8 

Λίγο 1 ,9 

Αρκετά 10 8,8 

Πολύ 22 19,5 

Πάρα Πολύ 78 69,0 

Σύνολο 113 100,0 

 

Παρατηρούμε ότι το 69% (n=78) των εκπαιδευτικών της έρευνας, που αποτελεί και την 

πλειονότητα πιστεύουν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνδέεται «πάρα 

πολύ» με την ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης, ενώ το 19,5% (n=22) 

υπογράμμισε ότι συνδέεται «πολύ», το 8,8% (n=10) θεωρεί αρκετά, το 0.9% 

(n=1).αξιολογεί «λίγο» και το1,8% (n=2) σημειώνει «καθόλου». 

 

β) Με τη συνεργασία με τους συναδέλφους 

Πίνακας 36. Σύνδεση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, με τη 

συνεργασία με τους συναδέλφους 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Σύνδεση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, με 

τη συνεργασία με τους συναδέλφους 
f % 



102 

Λίγο 1 0,9 

Αρκετά 14 12,4 

Πολύ 36 31,9 

Πάρα Πολύ 62 54,9 

Σύνολο 113 100,0 

 

Το 54,9% (n=62) των εκπαιδευτικών της έρευνας, όπως παρατηρούμε στον πίνακα 36, 

υπογράμμισε ότι επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνδέεται «πάρα πολύ» με 

τη συνεργασία με τους συναδέλφους, ενώ το 31,9% (n=36) θεωρεί ότι συνδέεται «πολύ», 

ενώ μόλις το 0.9% (n=1) απάντησε «λίγο». Η επιλογή «καθόλου» δεν επιλέχθηκε από 

κανέναν εκπαιδευτικό. 

 

γ) Με τη μάθηση από το διαδίκτυο και τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

Πίνακας 37. Σύνδεση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, με τη μάθηση 

από το διαδίκτυο και τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Σύνδεση της επαγγελματικής ανάπτυξης του 

εκπαιδευτικού, με τη μάθηση από το διαδίκτυο και 

τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

f % 

Καθόλου 1 0,9 

Αρκετά 12 10,6 

Πολύ 38 33,6 

Πάρα Πολύ 62 54,9 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 54,9% (n=62) των εκπαιδευτικών της 

έρευνας πιστεύουν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνδέεται «πάρα 

πολύ» με τη μάθηση από το διαδίκτυο και τη χρήση των νέων τεχνολογιών, ενώ το 33,6% 

(n=38) υπογράμμισε ότι συνδέεται «πολύ», το 10,6% (n=12) θεωρεί αρκετά, και το 0,9% 

(n=1) σημειώνει «καθόλου». 

 

δ) Με την προσωπική έρευνα και μελέτη θεμάτων σχετικών με την εκπαίδευση 
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Πίνακας 38. Σύνδεση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, με την 

προσωπική έρευνα και μελέτη θεμάτων σχετικών με την εκπαίδευση 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Σύνδεση της επαγγελματικής ανάπτυξης του 

εκπαιδευτικού, Με την προσωπική έρευνα και μελέτη 

θεμάτων σχετικών με την εκπαίδευση 

f % 

Καθόλου 1 0,9 

Λίγο 3 2,7 

Αρκετά 12 10,6 

Πολύ 28 24,8 

Πάρα Πολύ 69 61,1 

Σύνολο 113 100,0 

 

Το 61,1% (n=69) των εκπαιδευτικών της έρευνας υπογράμμισαν ότι η επαγγελματική 

ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συνδέεται «πάρα πολύ», και το 24,8% (n=28) συνδέεται 

«πολύ» με την προσωπική έρευνα και μελέτη θεμάτων σχετικών με την εκπαίδευση, ενώ 

«αρκετά» αξιολογήθηκε από το 10,6% (n=12), το 2,7% (n=3) θεωρεί «λίγο» και το 0,9% 

(n=1) υπογραμμίζει «καθόλου». 

 

3. Παράγοντες που εμποδίζουν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες επαγγελματικής 

ανάπτυξης 

α) Έλλειψη ελεύθερου χρόνου σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 

Πίνακας 39. Η έλλειψη ελεύθερου χρόνου ως εμπόδιο συμμετοχής σε δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος  

Η έλλειψη ελεύθερου χρόνου ως εμπόδιο συμμετοχής σε 

δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 
f % 

Καθόλου 13 11,5 

Λίγο 17 15,0 

Αρκετά 30 26,5 

Πολύ 35 31,0 
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Πάρα Πολύ 18 15,9 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 31% (n=35) των εκπαιδευτικών της 

έρευνας υπογραμμίζει «πολύ» ως εμπόδιο συμμετοχής σε εκδηλώσεις επαγγελματικής 

ανάπτυξης την έλλειψη ελεύθερου χρόνου, το 15,9% (n=18) απάντησε «πάρα πολύ», το 

26,5% (n=30) απάντησε «αρκετά», το 15% (n=17) θεωρεί «λίγο» και το 11,5% 

χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «καθόλου». 

 

β) Η μη επαρκής πληροφόρηση 

Πίνακας 40. Η μη επαρκής πληροφόρηση ως εμπόδιο συμμετοχής σε δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Η μη επαρκής πληροφόρηση ως εμπόδιο 

συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγγελματικής 

ανάπτυξης 

f % 

Καθόλου 20 17,7 

Λίγο 35 31,0 

Αρκετά 33 29,2 

Πολύ 17 15,0 

Πάρα Πολύ 8 7,1 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί 31% (n=35) της 

έρευνας δεν συμμετέχουν «λίγο» σε εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης λόγο μη 

επαρκής πληροφόρησης, το 15,0% (n=17) απάντησε «πολύ», το 29,2% (n=33) αξιολόγησε 

«αρκετά», το 15% (n=17) θεωρεί «πολύ» και το 17,7% (n=20) χρησιμοποιεί τον 

χαρακτηρισμό «καθόλου». 

 

γ) Η μη έγκαιρη πληροφόρηση για το περιεχόμενο και τη δομή 

Πίνακας 41. Η μη έγκαιρη πληροφόρηση για το περιεχόμενο και τη δομή, ως εμπόδιο 

συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 



105 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Η μη έγκαιρη πληροφόρηση για το περιεχόμενο και 

τη δομή, ως εμπόδιο συμμετοχής σε δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

f % 

Καθόλου 17 15,0 

Λίγο 33 29,2 

Αρκετά 35 31,0 

Πολύ 20 17,7 

Πάρα Πολύ 8 7,1 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 31% (n=35) των εκπαιδευτικών της 

έρευνας δεν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης λόγο μη έγκαιρης 

πληροφόρησης για το περιεχόμενο και τη δομή, το 17,7% (n=20) απάντησε «πολύ», το 

29,2% (n=33) αξιολόγησε «αρκετά», το 15% (n=17) θεωρεί «καθόλου» και το 17,7% 

(n=20) χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό «πολύ». 

 

δ) Μη ικανοποιητικό επίπεδο περιεχομένου 

Πίνακας 42. Μη ικανοποιητικό επίπεδο περιεχομένου, ως εμπόδιο συμμετοχής σε 

δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Μη ικανοποιητικό επίπεδο περιεχομένου, ως εμπόδιο 

συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 
f % 

Καθόλου 21 18,6 

Λίγο 33 29,2 

Αρκετά 43 38,1 

Πολύ 12 10,6 

Πάρα Πολύ 4 3,5 

Σύνολο 113 100,0 
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Από τον πίνακα 42 παρατηρούμε ότι το 38,1% (n=43), των εκπαιδευτικών της έρευνας δεν 

συμμετέχουν σε εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης λόγο μη ικανοποιητικού επιπέδου 

περιεχομένου αξιολόγησε «αρκετά», το 10,6% (n=12) απάντησε «πολύ», το 38,1% το 

18,6% (n=21) θεωρεί «καθόλου» και το 3,5% (n=4) χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό 

«πολύ». 

 

ε) Μη ικανοποιητική γνώση ξένης γλώσσας 

Πίνακας 43. Μη ικανοποιητική γνώση ξένης γλώσσας, ως εμπόδιο συμμετοχής σε 

δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Μη ικανοποιητική γνώση ξένης γλώσσας, ως 

εμπόδιο συμμετοχής σε δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

f % 

Καθόλου 64 56,6 

Λίγο 19 16,8 

Αρκετά 18 15,9 

Πολύ 5 4,4 

Πάρα Πολύ 7 6,2 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 56,6% (n=64) των εκπαιδευτικών της 

έρευνας δεν τους εμποδίζει «καθόλου» να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις επαγγελματικής 

ανάπτυξης η μη ικανοποιητική γνώση ξένης γλώσσας, το 16,8% (n=19) αξιολογεί «λίγο», 

το 15,9% (n=18) θεωρεί «αρκετά», το 4,4% (n=5) θεωρεί «πολύ» και το 6,2% 

υπογραμμίζει «πάρα πολύ». 

  

στ) Ελλιπείς γνώσεις σχετικά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 

Πίνακας 44. Ελλιπείς γνώσεις σχετικά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, ως εμπόδιο 

συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Ελλιπείς γνώσεις σχετικά με τη χρήση Νέων 

Τεχνολογιών, ως εμπόδιο συμμετοχής σε δραστηριότητες 
f % 
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επαγγελματικής ανάπτυξης 

Καθόλου 75 66,4 

Λίγο 23 20,4 

Αρκετά 11 9,7 

Πολύ 1 ,9 

Πάρα Πολύ 3 2,7 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 66,4% (n=21) των εκπαιδευτικών της 

έρευνας «καθόλου» δεν τους εμποδίζει να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις επαγγελματικής 

ανάπτυξης οι ελλιπείς γνώσεις σχετικά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, ενώ το 23% 

απάντησε ότι τους εμποδίζει «λίγο». 

 

ζ) Περιορισμένος αριθμός θέσεων 

Πίνακας 45. Ο περιορισμένος αριθμός θέσεων, ως εμπόδιο συμμετοχής σε δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Ο περιορισμένος αριθμός θέσεων, ως εμπόδιο 

συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγγελματικής 

ανάπτυξης 

f % 

Καθόλου 26 23,0 

Λίγο 41 36,3 

Αρκετά 26 23,0 

Πολύ 11 9,7 

Πάρα Πολύ 9 8,0 

Σύνολο 113 100,0 

 

To 36,3% (n=41) του δείγματος της έρευνας δήλωσαν ότι «λίγο» δεν συμμετέχουν σε 

εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης λόγο περιορισμένου αριθμού θέσεων και το 23% 

(n=26) απάντησε ως «αρκετά» στην παράμετρο θεωρώντας τη ως εμπόδιο συμμετοχής. 

Σημαντικό επίσης το ποσοστό 23% (n=26) που δεν θεωρεί εμπόδιο συμμετοχής τον 
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περιορισμένο αριθμό θέσεων και επέλεξε τον χαρακτηρισμό «καθόλου», το 9,7% (n=11) 

αξιολογεί «πολύ» και το 8,0% (n=9) θεωρεί «πάρα πολύ». 

5.3.7. Ε. Συμμετοχή σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης της δράσης 

eTwinning 

 

1. Έχετε συμμετάσχει σε διαδικτυακές Εκδηλώσεις Μάθησης του eTwinning 

(εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης διάρκειας δύο εβδομάδων που διενεργούνται 

στο “Learning Lab” του eTwinning) 

Πίνακας 46. Συμμετοχή στις Εκδηλώσεις Μάθησης “Learning Lab” του eTwinning 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Συμμετοχή στις Εκδηλώσεις Μάθησης “Learning Lab” του 

eTwinning 
f % 

ΝΑΙ 43 38,1 

ΌΧΙ 70 61,9 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 38,1% των εκπαιδευτικών της έρευνας 

έχουν συμμετάσχει σε διαδικτυακές Εκδηλώσεις Μάθησης του eTwinning (εκδηλώσεις 

επαγγελματικής ανάπτυξης διάρκειας δύο εβδομάδων που διενεργούνται στο “Learning 

Lab” του eTwinning). 

 

2. Έχετε συμμετάσχει σε διαδικτυακά μαθήματα του eTwinning, (εξειδικευμένοι 

κύκλοι μαθημάτων διάρκειας 6 η περισσότερων εβδομάδων, ένας για πρεσβευτές και 

ένας για διαδικτυακή διαχείριση) 

Πίνακας 47. Συμμετοχή σε διαδικτυακά μαθήματα του eTwinning 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Συμμετοχή σε διαδικτυακά μαθήματα του eTwinning f % 

ΝΑΙ 37 32,7 

ΌΧΙ 76 67,3 

Σύνολο 113 100,0 
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 32,7% των εκπαιδευτικών της έρευνας 

έχουν συμμετάσχει σε διαδικτυακά μαθήματα του eTwinning, (εξειδικευμένοι κύκλοι 

μαθημάτων διάρκειας 6 η περισσότερων εβδομάδων, ένας για πρεσβευτές και ένας για 

διαδικτυακή διαχείριση). 

 

3. Έχετε συμμετάσχει σε online σεμινάρια του eTwinning (μονόωρες διαλέξεις) 

Πίνακας 48. Συμμετοχή σε online σεμινάρια του eTwinning 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Συμμετοχή σε online σεμινάρια του eTwinning f % 

ΝΑΙ 77 68,1 

ΌΧΙ 36 31,9 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 68,1% των εκπαιδευτικών της έρευνας 

έχουν συμμετάσχει σε online σεμινάρια του eTwinning (μονόωρες διαλέξεις). 

 

4. Έχετε πάρει μέρος σε δια ζώσεις Ευρωπαϊκά εργαστήρια (workshops) 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης του eTwinning  

Πίνακας 49. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά εργαστήρια (workshops ) Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης του eTwinning  

 Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά εργαστήρια 

(workshops) Επαγγελματικής Ανάπτυξης του 

eTwinning  

f % 

ΝΑΙ 37 32,7 

ΌΧΙ 76 67,3 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 32,7% των εκπαιδευτικών της έρευνας 

έχουν πάρει μέρος σε δια ζώσεις Ευρωπαϊκά εργαστήρια (workshops) Επαγγελματικής 

Ανάπτυξης του eTwinning.  
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5. Έχετε συμμετάσχει σε ομάδες eTwinning; (Ιδιωτικές ελεγχόμενες διαδικτυακές 

πλατφόρμες αποκλειστικά για να συζητούν και συνεργάζονται σε κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα οι eTwinniners  

Πίνακας 50. Συμμετοχή σε ομάδες eTwinning 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Συμμετοχή σε ομάδες 

eTwinning 
f % 

ΝΑΙ 83 73,5 

ΌΧΙ 30 26,5 

Σύνολο 113 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι το 73,5% των εκπαιδευτικών της έρευνας 

έχουν συμμετάσχει σε ομάδες eTwinning, (Ιδιωτικές ελεγχόμενες διαδικτυακές 

πλατφόρμες αποκλειστικά για να συζητούν και συνεργάζονται σε κάποιο συγκεκριμένο 

θέμα οι eTwinniners). 

 

6. Τα πιστοποιητικά συμμετοχής που θα λάβετε ως αποτέλεσμα της συμμετοχής σας 

σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης είναι χρήσιμα για την επαγγελματική 

σας εξέλιξη;  

Πίνακας 51. Χρησιμότητα των πιστοποιητικών συμμετοχής 

Πίνακας 19. Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Χρησιμότητα των πιστοποιητικών συμμετοχής f % 

ΝΑΙ 57 50,4 

ΌΧΙ 40 35,4 

Σύνολο 113 100,0 

 

Παρατηρούμε ότι το 50,4% των εκπαιδευτικών της έρευνας πιστεύουν ότι τα 

πιστοποιητικά συμμετοχής που θα λάβουν ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους σε 

δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης είναι χρήσιμα για την επαγγελματική τους 

εξέλιξη. 
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5.3.8. Ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση τα έτη 

διδακτικής εμπειρίας 

 

Στην έρευνα: «eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»  

 

1. Ποιος είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείτε το Etwinning; 

α) H Δημιουργία έργων. 

 

Γράφημα 5.12α: κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση τα έτη διδακτικής υπηρεσίας 

«στη δημιουργία έργων» 

Διαπιστώνουμε σημαντική διαφορά στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που έχουν 11-20 

χρόνια διδακτικής εμπειρίας καθώς επιλέγουν τους χαρακτηρισμούς «πάρα πολύ» (n=27) 

και «πολύ» (n=20) στην παράμετρο «της δημιουργίας έργων», που αποτελεί και την 

πλειονότητα. Στην κατηγορία 1-5 έτη ελάχιστοι εκπαιδευτικοί, μόνο (n=2) επιλέγουν τους 

χαρακτηρισμούς «πάρα πολύ» και «πολύ» (n=1).Όσοι έχουν διδακτική εμπειρία 6-10 έτη 

χρησιμοποιούν μόνο (n=5 ) «πάρα πολύ» και (n=7) «πολύ». 
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Β) Η επικοινωνία με άλλους ανθρώπους  

 

Γράφημα 5.12β: κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση τα έτη διδακτικής υπηρεσίας 

«στην επικοινωνία με άλλους ανθρώπους» 

Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα όσοι ανήκουν στην κατηγορία με 11-20 έτη διδακτικής 

εμπειρίας, επέλεξαν ότι ο λόγος που χρησιμοποιούν τη δράση είναι η επικοινωνία με 

άλλους εκπαιδευτικούς με παρόμοια ενδιαφέροντα «πάρα πολύ» (n=41) και «πολύ». 

 

γ) Η εύρεση εταίρων για Erasmus προγράμματα 

 

Γράφημα 5.12γ: κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση τα έτη διδακτικής υπηρεσίας 

«στην Η εύρεση εταίρων για Erasmus προγράμματα» 

Η εύρεση εταίρων για Erasmus προγράμματα, επιλέχθηκε από τους εκπαιδευτικούς που 

έχουν 11-20 χρόνια διδακτικής εμπειρίας (n=25) με τον χαρακτηρισμό «λίγο», ενώ 

ακολουθεί ο χαρακτηρισμός «καθόλου» (n=17) με πολύ σημαντική διαφορά από τις άλλες 

υποκατηγορίες. 
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δ) H επαγγελματική ανάπτυξη 

 

 

Γράφημα 5.12δ: κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση τα έτη διδακτικής υπηρεσίας 

«στην επαγγελματική ανάπτυξη»  

Ως λόγος συμμετοχής στη δράση «πάρα πολύ» (n=26) και «πολύ» (n=19), επιλέχθηκε η 

παράμετρος της επαγγελματικής ανάπτυξης από την κατηγορία των εκπαιδευτικών που 

έχουν 11-20 έτη διδακτικής εμπειρίας. 

 

2.Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το eTwinning συμβάλλει: 

 

Γράφημα 5.13α: κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση τα έτη διδακτικής υπηρεσίας 

στο βαθμό συμβολής eTwinning «Στην καλύτερη γνώση των άλλων εκπαιδευτικών 

συστημάτων»  
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α) Στην καλύτερη γνώση των άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων 

Παρατηρούμε με βάση το γράφημα οι εκπαιδευτικοί που έχουν 11-20 έτη διδακτικής 

εμπειρίας επιλέγουν ότι: n=26 εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι «Σε ένα μεσαίο βαθμό» το 

eTwinning συμβάλλει στην καλύτερη γνώση των άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων, n=20 

θεωρούν ότι συμβάλλει «Σε ένα μεγάλο βαθμό», n=11 θεωρούν ότι συμβάλλει «Σε ένα 

μικρό βαθμό», n=0 «θεωρούν ότι συμβάλλει «καθόλου» και n=3 επιλέγουν ότι «Δεν 

μπορώ να εκτιμήσω». 

 

Γράφημα 5.13β: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση τα έτη διδακτικής υπηρεσίας 

στο βαθμό συμβολής eTwinning «Στην ενίσχυση του αισθήματος του «ανήκειν» σε μια 

επαγγελματική κοινότητα»  

 

β) Στην ενίσχυση του αισθήματος του «ανήκειν» σε μια επαγγελματική κοινότητα 

Με βάση το γράφημα οι εκπαιδευτικοί που έχουν 11-20 έτη διδακτικής εμπειρίας 

επιλέγουν ότι το eTwinning συμβάλλει n=16 «Στην ενίσχυση του αισθήματος του 

«ανήκειν» σε μια επαγγελματική κοινότητα», «Σε ένα μεσαίο βαθμό» και n=41 «Σε ένα 

μεγάλο βαθμό», «καθόλου» με n=0, «Σε ένα μικρό βαθμό» με n=1, και «Δεν μπορώ να 

εκτιμήσω» με n=2, 
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Γράφημα 5.13γ: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση τα έτη διδακτικής υπηρεσίας 

στο βαθμό συμβολής eTwinning «Στην υποστήριξη των νέων ρόλων των 

εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της νέας, τεχνολογικά υποβοηθούμενης εκπαίδευσης»  

 

γ) Στην υποστήριξη των νέων ρόλων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της νέας, 

τεχνολογικά υποβοηθούμενης εκπαίδευσης 

Η παράμετρος αυτή επιλέγεται ότι συμβάλλει «Σε ένα μεγάλο βαθμό» σχεδόν από την 

πλειονότητα των εκπαιδευτικών με n=46 που έχουν 11-20 έτη διδακτικής εμπειρίας, «Σε 

ένα μεσαίο βαθμό» και n=8, «Σε ένα μικρό βαθμό» με n=4, «Καθόλου» με n=0, και «Δεν 

μπορώ να εκτιμήσω» με n=2. 

 

 

Γράφημα 5.13δ: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση τα έτη διδακτικής υπηρεσίας 

στο βαθμό συμβολής eTwinning «Στην ανάληψη από τους εκπαιδευτικούς, σε 

μεγαλύτερο βαθμό του ρόλου της εκπαίδευσης των μαθητών»  
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δ) Στην ανάληψη από τους εκπαιδευτικούς, σε μεγαλύτερο βαθμό του ρόλου της 

εκπαίδευσης των μαθητών 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδακτική εμπειρία 11-20 έτη, επιλέγουν θεωρούν ότι το 

eTwinning συμβάλλει «Σε ένα μεγάλο βαθμό» n=8, «Σε ένα μεσαίο βαθμό» και n=19, «Σε 

ένα μικρό βαθμό» με n=9, «Καθόλου» με n=2, και «Δεν μπορώ να εκτιμήσω» με n=3. 

 

 

 

Γράφημα 5.13ε: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση τα έτη διδακτικής υπηρεσίας 

στο βαθμό συμβολής eTwinning «Στη σύνδεση της διδακτέας ύλης με τα 

ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των διδακτικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο ενός προγράμματος»  

 

ε) Στη σύνδεση της διδακτέας ύλης με τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των 

διδακτικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός προγράμματος  

Στην παράμετρο αυτή, οι εκπαιδευτικοί που έχουν 11-20 έτη διδακτικής εμπειρίας 

αξιολογούν ότι το eTwinning συμβάλλει στη σύνδεση της διδακτέας ύλης με τα 

ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των διδακτικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο ενός προγράμματος «Σε ένα μεγάλο βαθμό» με n=31, «Σε ένα μεσαίο βαθμό» 

n=18, «Σε ένα μικρό βαθμό» με n=8, «Καθόλου» με n=1, και «Δεν μπορώ να εκτιμήσω» 

με n=2. 
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5.3.9. Ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος με βάση την 

ειδικότητα 

 

Α. Ερώτηση: Ποιος είναι κύριος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται eTwinning 

Γράφημα 5.14α: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «στη 

δημιουργία έργων» 

 

Η παράμετρος της δημιουργίας έργων ως κύριο λόγο χρήσης του eTwinning με τον 

χαρακτηρισμό «πάρα πολύ» (n=20) επέλεξαν οι δάσκαλοι και «πολύ» (n=10), ακολουθούν 

οι νηπιαγωγοί «πάρα πολύ» (n=12) και «πολύ» (n=16) και στη συνέχεια οι καθηγητές 

ξένων γλωσσών «πάρα πολύ» (n=10) και «πολύ» (n=10). 

 

Γράφημα 5.14β: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «επικοινωνία 

με εκπαιδευτικούς με παρόμοια ενδιαφέροντα» 
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Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε οι δάσκαλοι σχεδόν στην πλειοψηφία τους 

χρησιμοποιούν το eTwinning «πάρα πολύ» (n=25) και «πολύ» (n=5), για την επικοινωνία 

με εκπαιδευτικούς με παρόμοια ενδιαφέροντα, οι νηπιαγωγοί και αυτοί σχεδόν στην 

πλειοψηφία τους «πάρα πολύ» (n=27) και «πολύ» (n=9), όπως και οι καθηγητές ξένων 

γλωσσών (n=6) «πάρα πολύ» (n=13) και «πολύ» (n=9). 

 

 

Γράφημα 5.14γ: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «στην εύρεση 

εταίρων για Erasmus προγράμματα» 

 

Παρατηρούμε ότι στην εύρεση εταίρων για Erasmus προγράμματα οι δάσκαλοι που 

χρησιμοποιούν eTwinning επιλέγουν «καθόλου» (n=14) και «πολύ» (n=7), «πάρα πολύ» 

(n=3), «αρκετά» (n=3), «λίγο» (n=7), οι νηπιαγωγοί «καθόλου» (n=16) ) και «λίγο» 

(n=14), όπως και οι καθηγητές ξένων γλωσσών «πάρα πολύ» (n=6) και «πολύ» (n=11) και 

καθηγητές ξένων γλωσσών «λίγο» (n=10), και «πολύ» (n=3). 

 



119 

 

Γράφημα 5.14δ: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «στην 

επαγγελματική ανάπτυξη» 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε οι δάσκαλοι (n=34) χρησιμοποιούν το eΤwining 

«πάρα πολύ» (n=12) και «πολύ» (n=13), «αρκετά» (n=3), «λίγο» (n=3) και «καθόλου» 

(n=3) για την παράμετρο της επαγγελματικής ανάπτυξης οι νηπιαγωγοί (n=43) σχεδόν στην 

πλειοψηφία τους «πάρα πολύ» (n=23) και «πολύ» (n=10), όπως και οι καθηγητές ξένων 

γλωσσών(n=24) «πάρα πολύ» (n=6) και «πολύ» (n=11). 

 

Β. Ερώτηση: Για ποιους από τους παρακάτω λόγους επιθυμείτε να παρακολουθείτε/ 

συμμετέχετε σε προγράμματα επιμόρφωσης.  

 

Γράφημα 5.15α: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «στην 

ενημέρωση στις νέες εξελίξεις στα παιδαγωγικά θέματα» 
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Για την ενημέρωση στις νέες εξελίξεις στα παιδαγωγικά θέματα επιλέγουν «πάρα πολύ» το 

σύνολο σχεδόν των δασκάλων (n=26) και οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (n=22), όπως και οι 

γυμναστές (n=12) και οι καθηγητές φυσικής αγωγής (n=4).  

 

 

Γράφημα 5.15β: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «για την 

ενημέρωση στις νέες εξελίξεις σε θέματα διδακτικής» 

 

Σύμφωνα με το γράφημα «για την ενημέρωση στις νέες εξελίξεις σε θέματα διδακτικής» 

επιλέγουν «πάρα πολύ» η πλειοψηφία των δασκάλων(n=26), των νηπιαγωγών(n=23), των 

καθηγητών ξένων γλωσσών (n=13) και των καθηγητών φυσικής αγωγής (n=4). 
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Γράφημα 5.15γ: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «βελτίωση 

επαγγελματική σε πρακτικό επίπεδο» 

Παρατηρούμε ότι «για βελτίωση επαγγελματική σε πρακτικό επίπεδο», οι δάσκαλοι 

επιλέγουν «πάρα πολύ» (n=22) και «πολύ» (n=9), οι νηπιαγωγοί επιλέγουν «πάρα πολύ» 

(n=26) και «πολύ» (n=14), οι καθηγητές ξένων γλωσσών «πάρα πολύ» (n=14) και «πολύ» 

(n=10) και η πλειοψηφία των καθηγητών φυσικής αγωγής (n=6), και μουσικής (n=2). 

 

 

Γράφημα 5.15δ: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «για λόγους 

επαγγελματικής εξέλιξης» 
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Σύμφωνα με το γράφημα «για λόγους επαγγελματικής εξέλιξης» επιλέγουν να 

συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης «πάρα πολύ» οι δάσκαλοι (n=13), των 

νηπιαγωγών(n=18), των καθηγητών φυσικής αγωγής (n=2) και «πολύ» οι δάσκαλοι (n=13), 

των νηπιαγωγών (n=15), των καθηγητών φυσικής αγωγής(n=2). Παρατηρούμε ότι τα 

ποσοστά είναι σχεδόν ισόποσα και στις τρεις ειδικότητες. Η πλειοψηφία όμως των 

καθηγητών ξένων γλωσσών (n=13), επιλέγει τον χαρακτηρισμό «πολύ». 

 

 

 

Γράφημα 5.15ε: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «για 

αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου» 

 

Την «αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου» επιλέγουν «λίγο» (n=10) οι δάσκαλοι «αρκετά» 

(n=6), η πλειοψηφία των νηπιαγωγών «αρκετά» (n=14) και «λίγο» (n=9), οι καθηγητές 

ξένων γλωσσών «καθόλου» (n=9) και αρκετά (n=7). 
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Γράφημα 5.15στ: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «για 

οικονομικούς λόγους» 

 

Η παρακολούθηση προγραμμάτων «για οικονομικούς λόγους» από την πλειοψηφία των 

δασκάλων» (n=23) επιλέγεται με τον χαρακτηρισμό «καθόλου», και των καθηγητών ξένων 

γλωσσών (n=12), ενώ στους νηπιαγωγούς οι περισσότεροι επιλέγουν «καθόλου» (n=16) 

αλλά και ένα σημαντικό ποσοστό (n=14) επιλέγει «αρκετά», «αξιοποίηση ελεύθερου 

χρόνου» και «για οικονομικούς λόγους» υπογραμμίζουν «λίγο».  
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Γράφημα 5.15η: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «για ανάγκες 

επικοινωνίας» 

 

Η παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης «για ανάγκες επικοινωνίας» επιλέγεται 

από τους δασκάλους «αρκετά» (n=7) και «πολύ» (n=11) και από τους νηπιαγωγούς 

«αρκετά» (n=15) και «πολύ» (n=11), από τους καθηγητές ξένων γλωσσών «αρκετά» (n=6) 

και «πάρα πολύ» (n=6).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

6. Ερωτηματολόγιο 2o 

 

6.1. «Etwinning and professional development of teachers in Primary Education» 

6.1.2. Δημογραφικά στοιχεία- Ταυτότητα του δείγματος 

 

1. Φύλο 

 

Γράφημα 6.1: Κατανομή των Εκπαιδευτικών ως προς το φύλο 

 

Το 89,92% των ερωτηθέντων του δείγματος είναι γυναίκες και ένα μικρό ποσοστό 10,08% 

είναι άνδρες σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα. Η πλειοψηφία του δείγματος είναι 

γυναίκες, και συναντάμε και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την κυριαρχία των 

γυναικών. Το σύνολο των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι n=118. 
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2. Ηλικία 

 

 

Γράφημα 6.2: Κατανομή των εκπαιδευτικών ως προς την ηλικία 

 

Το 56,303% των ερωτηθέντων του δείγματος είναι ηλικίας 41-50 ετών, που αποτελεί και 

την πλειοψηφία του δείγματος,  

το 15, 966 % είναι από 31-40 ετών, το 23.529 % είναι 51-60 ετών,  

το 3,361% ανήκει στην κατηγορία των 21-30 ετών, και μόλις  

το 0,6405% είναι πάνω από 60 χρονών.  

 

3.Σπουδές  

 

Γράφημα 6.3: Κατανομή των εκπαιδευτικών ως προς το πτυχίο σπουδών 
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Το 42,89% που αποτελεί και την πλειοψηφία του δείγματος της έρευνας κατέχουν 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών «master degree», 

το 19,3% έχουν αποκτήσει Primary education Academy  

το 16,81% έχουν Higher Educational/ Technological Institute  

το 4,0% άλλοι τίτλοι σπουδών, όπως «second degree», «Doctorate». 

 

4. Τύπος Σχολείου 

 

Γράφημα 6.4: Κατανομή των εκπαιδευτικών ως προς τον τύπο σχολείου που 

εργάζονται 

 

Το 80, 672% των εκπαιδευτικών του δείγματος εργάζεται σε δημοτικό σχολείο, 

το 19,328% σε νηπιαγωγείο. 

 

5.Ειδικότητα 

 

Γράφημα 6 .5: Κατανομή των εκπαιδευτικών ως προς τον ειδικότητα 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι: 
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το 56,303% Δάσκαλοι, που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό,  

το 23,529 % Καθηγητές ξένων γλωσσών και  

το 18,487% των ερωτηθέντων του δείγματος είναι Νηπιαγωγοί,  

το 1,6807% Καθηγητές φυσικής αγωγής.  

 

6. Διδακτική εμπειρία 

 

Γράφημα 6.6: Κατανομή των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τη διδακτική 

εμπειρία 

 

Το 41,18% των ερωτηθέντων του δείγματος έχουν 11 – 20 έτη διδακτικής εμπειρίας,  

το 25,21% έχουν 21-25 έτη και 

23,53% έχουν 1-10 χρόνια 

το 10,08% έχουν πάνω από 25 έτη.  

 

7. Γνώση ξένων Γλωσσών  
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Γράφημα 6.7: Κατανομή των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς τη γνώση ξένων 

γλωσσών 

 

Παρατηρούμε ότι:  

Το 35,29% του δείγματος γνωρίζει αγγλικά,  

το 20,17% αγγλικά και μια άλλη γλώσσα ακόμη,  

15,97% αγγλικά και γαλλικά,  

το 9.244% αγγλικά και γαλλικά και μια άλλη γλώσσα, ενώ  

το 7,563% αγγλικά και μια άλλη γλώσσα ακόμη. 

 

8. Country of origin 

Πίνακας 52. Χώρα Προέλευσης 

Κατανομή (απόλυτες συχνότητες και ποσοστά %) του δείγματος 

Χώρα Προέλευσης f % 

Albania 1 ,8 

Armenia 1 ,8 

Austria 3 2,5 

Azebaijan 1 ,8 

Azerbaijan 3 2,5 

Bg 1 ,8 

Bosna and Hercegovin 1 ,8 

Bosnia 1 ,8 

Bosnia and Herzegovi 2 1,7 

Bulgaria 9 7,6 

Croatia 5 4,2 

Cyprus 2 1,7 

Czech republic 1 ,8 

England 1 ,8 

Estonia 1 ,8 

Finland 1 ,8 

francde 1 ,8 
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france 2 1,7 

France 6 5,0 

Georgia 2 1,7 

Germany 1 ,8 

Greece 6 5,0 

Hungary 1 ,8 

Iceland 1 ,8 

Italia 1 ,8 

Italy 14 11,8 

Latvia 2 1,7 

Lithuania 1 ,8 

Netherlands 1 ,8 

Norway 1 ,8 

PL 1 ,8 

Poland 4 3,4 

Portugal 14 11,8 

Rom 

ia 
1 ,8 

Romania 3 2,5 

Serbia 4 3,4 

Slovakia 2 1,7 

Spain 4 3,4 

Srbija 1 ,8 

Turkey 3 2,5 

Turkiye 1 ,8 

Ukraine 4 3,4 

United Kingdom 1 ,8 

Total 119 100,0 
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Γράφημα 6.8: Κατανομή των εκπαιδευτικών του δείγματος ως προς την χώρα προέλευσης  

 

Οι εκπαιδευτικοί (n=119) που συμμετείχαν στην έρευνα προέρχονται από τις εξής χώρες: 

Αλβανία, Αρμενία, Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βοσνία- Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία , Ισπανία, 

Κροατία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Μ. Βρετανία, Εσθονία, Φιλανδία, Γαλλία, 

Γεωργία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιταλία , Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, 

Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Τουρκία, Ουκρανία. Με 

τα υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής εμφανίζονται οι χώρες: Ιταλία με 12,6%, Πορτογαλία 

με 11,8%Βουλγαρία με 8,4%, Γαλλία με 7,4%, Ελλάδα με 5%, Σερβία 4,2%, Κροατία με 

4,2%. 

 

6.1.3. Α. European Actions 

How many eTwinning projects have you carried through (until 31th December 2016) 

 

 Πίνακας 53. Αριθμός προγραμμάτων eTwinning 

Αριθμός προγραμμάτων 

eTwinning 

f % 

1-2 22 18,5 

3-6 42 35,3 

7-10 19 16,0 

More than 10 31 26,1 

None 5 4,2 

Σύνολο 119 100,0 
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Μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον πίνακα : 

Το 35,3% των εκπαιδευτικών της έρευνας, σύμφωνα με τον πίνακα, έχουν 

πραγματοποιήσει 3 – 6 προγράμματα eTwinning,  

το 26,1% των εκπαιδευτικών πάνω από 10+΄,  

το 18,5% έχει υλοποιήσει 1-2, 

το 16% έχει υλοποιήσει 7-10 προγράμματα, ενώ 

το 4,2% κανένα 

 

2. How many Erasmus projects have you carried through (until 31th December 2016) 

Πίνακας 54. Συμμετοχή σε προγράμματα Εrasmus 

Συμμετοχή σε προγράμματα 

Εrasmus  

f % 

1-2 37 31,1 

3-6 7 5,9 

None 75 63,0 

Σύνολο 119 100,0 
 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι Μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 2016: 

το 63% (n=75) δεν έχει υλοποιήσει κανένα πρόγραμμα, που αποτελεί και το μεγαλύτερο 

ποσοστό,  

31,1% (n=37) των εκπαιδευτικών της έρευνας έχουν πραγματοποιήσει 1-2 προγράμματα 

Εrasmus και  

το 5,9% (n=7) έχουν συμμετέχει σε 3-6 προγράμματα.  

 

3. Have you ever been involved in other European actions 

Πίνακας 55. Υλοποίηση άλλων ευρωπαϊκών δράσεων 

Υλοποίηση άλλων ευρωπαϊκών δράσεων f % 

No 78 65,5 

Yes 41 34,5 

Σύνολο 119 100,0 
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Το 65,5 % (n=78) απάντησε όχι και 

το 34,5% (n=41) απάντησε ναι. 

 

4. Which of the following European actions have you been involved in? (You can 

choose more than one among the following answers) 

Πίνακας 56.Συμμετοχή σε άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις 

Συμμετοχή σε άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις f % 

 

Grundtvig 58 48,7 

Grundtvig, Leonardo, Teachers4Europe 1 ,8 

Grundtvig, Other 4 3,4 

Other 50 42,0 

Teachers4Europe 3 2,5 

Teachers4Europe, Other 2 1,7 

Total 119 100,0 
 

 

Το 48,7% έχει ασχοληθεί με το πρόγραμμα Grundtvig, που αποτελεί και την πλειονότητα 

του δείγματος,  

το 3,4% με το Grundtvig και κάποιο άλλο,  

το 2,5% Teachers4Europe που αποτελεί ένα πολύ μικρό ποσοστό, και  

το 0,8% με το Teachers4Europe, και κάποιο άλλο.  

Το πρόγραμμα Grundtvig επιδιώκει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που σχετίζονται με 

την ανάγκη εκσυγχρονισμού της γνώσης των ενηλίκων, και επιχορηγεί δράσεις για την 

προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, της ποιότητας, της καινοτομίας και της 

ευρωπαϊκής διάστασης σε όλους τους τομείς εκπαίδευσης ενηλίκων. Παράλληλα φιλοδοξεί 

να τους προσφέρει διεξόδους, με στόχο τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, προκειμένου να 

ανταποκριθούν στις αλλαγές της σύγχρονης αγοράς εργασίας. Απευθύνεται σε 

εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές και λοιπό προσωπικό που ασχολείται με την εκπαίδευση 

ενηλίκων, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανώσεις και άλλους φορείς που προσφέρουν 

αντίστοιχες εκπαιδευτικές δυνατότητες. 
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 6.1.4. Β. Etwinning and educational process 

 

1. Which is the main reason teachers use eTwinning [Creating projects] 

Πίνακας 57. Δημιουργία έργων 

Δημιουργία έργων f % 

 

Enough 10 8,4 

Little 4 3,4 

much 1 ,8 

Much 26 21,8 

Not at all 2 1,7 

Very much 76 63,9 

Total 119 100,0 

 

Παρατηρούμε ότι: 

Το 63,9% (n=76) των εκπαιδευτικών του δείγματος χρησιμοποιούν «πάρα πολύ» το 

Etwinning για την δημιουργία έργων,  

το 21,8% (n=36) χρησιμοποιεί τη δράση «πολύ»,  

το 8,4% (n=10) απάντησε «αρκετά» ενώ,  

το 1,7% (n=2) απάντησε «καθόλου»  
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1. Which is the main reason teachers use eTwinning [Communication with other 

teachers with similar interests] 

Πίνακας 58. Η επικοινωνία με άλλους εκπαιδευτικούς με παρόμοια ενδιαφέροντα 

Η επικοινωνία με άλλους εκπαιδευτικούς με παρόμοια 

ενδιαφέροντα 
 

f % 

 

Enough 7 5,9 

Little 1 ,8 

much 1 ,8 

Much 24 20,2 

Very much 86 72,3 

Total 119 100,0 

 

Με βάση τον παραπάνω πίνακα: 

το 72,3% (n=86) των εκπαιδευτικών της έρευνας χρησιμοποιούν το Etwinning «πάρα 

πολύ» για την επικοινωνία με άλλους εκπαιδευτικούς με παρόμοια ενδιαφέροντα ενώ  

το 20,2% (n=24) απάντησε ότι χρησιμοποιεί «πολύ» τη δράση για τον ίδιο λόγο και το 

5,9%(n=7) απάντησε «αρκετά»,  

0,8% (n=1) χρησιμοποιεί «αρκετά».  
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1. Which is the main reason teachers use eTwinning [Searching Erasmus partners] 

Πίνακας 59.Εύρεση εταίρων για Erasmus προγράμματα 

Εύρεση εταίρων για Erasmus προγράμματα f % 

 

Enough 40 33,6 

Little 21 17,6 

Much 29 24,4 

Not at all 5 4,2 

Very much 24 20,2 

Total 119 100,0 

 

Παρατηρούμε σύμφωνα με τον πίνακα ότι:  

To 33,6% (n=40) των εκπαιδευτικών της έρευνας χρησιμοποιεί το Etwinning «αρκετά» για 

την εύρεση εταίρων για Erasmus προγράμματα.,  

To «24,4%» (n=29) χρησιμοποιεί «πολύ» τη δράση Erasmus. 

το 20,2% (n=50) το χρησιμοποιεί «πάρα πολύ» στην εύρεση εταίρων, ενώ  

17,6% (n=21) συμμετέχει στο Etwinning για να το χρησιμοποιήσει «λίγο» για την εύρεση 

εταίρων. 

 

1. Which is the main reason teachers use eTwinning [Professional development] 

Πίνακας 60. Επαγγελματική ανάπτυξη 

Επαγγελματική ανάπτυξη f % 

 

Enough 15 12,6 

Little 1 ,8 

Much 35 29,4 

Very much 68 57,1 

Total 119 100,0 

 

το 57,1% (n=68) των εκπαιδευτικών της έρευνας χρησιμοποιούν το eTwinning για 

επαγγελματική ανάπτυξη «πάρα πολύ», που αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό,  

το 29,4% (n=35) απάντησε «πολύ»,  
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το 12,6% (n=15) δήλωσε ότι χρησιμοποιεί τη δράση για λόγους επαγγελματικής ανάπτυξης 

«αρκετά», και  

0,8% (n=1) δήλωσε «λίγο». 

 

2. To what extent do you think eTwinning contributes to professional issues: 

[Strengthening the sense of belonging to a professional community] 

 

Πίνακας 61. Συμβολή του eTwinning στην ενίσχυση του αισθήματος του «ανήκειν» σε 

μια επαγγελματική κοινότητα 

Συμβολή του eTwinning στην ενίσχυση του αισθήματος του 

«ανήκειν» σε μια επαγγελματική κοινότητα  

f % 

 

I can not appreciate 1 0,8 

Not at all 1 0,8 

To a large extend 79 66,4 

To a medium extend 31 26,1 

To small extend 7 5,9 

Total 119 100,0 

 

Το 66,4% (n=79) των εκπαιδευτικών της έρευνας θεωρεί ότι το eTwinning συμβάλλει «σε 

έναν μεγάλο βαθμό» στην ενίσχυση του αισθήματος του «ανήκειν» σε μια επαγγελματική 

κοινότητα. Το 26,1% (n=31) συμβάλλει «Σε ένα μεσαίο βαθμό», το 5,9% (n=7) «Σε ένα 

μικρό βαθμό», το 0,8% (n=1) «Δεν μπορεί να εκτιμήσει» και 0,8% (n=1) απάντησε 

«Καθόλου». 
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To what extent do you think eTwinning contributes to professional issues: [Better 

knowledge of other educational systems] 

Πίνακας 62. Συμβολή του eTwinning στην καλύτερη γνώση των άλλων 

εκπαιδευτικών συστημάτων 

Συμβολή του eTwinning στην καλύτερη γνώση των 

άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων 
 

f % 

 

Not at all 2 1,7 

To a large extend 63 52,9 

To a medium extend 48 40,3 

To small extend 6 5,0 

Total 119 100,0 

 

Το 52,9% (n=63) των εκπαιδευτικών της έρευνας, που αποτελεί και την πλειονότητα, 

θεωρεί ότι το eTwinning συμβάλλει σε «έναν μεγάλο βαθμό» στην καλύτερη γνώση των 

άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων, το 40,3% (n=48) απάντησε «Σε ένα μεσαίο βαθμό», το 

5,0% (n=6) «Σε ένα μικρό βαθμό», και το 1,7% (n=2) θεωρεί ότι δε συμβάλλει «καθόλου». 

 

To what extent do you think eTwinning contributes to professional issues: 

[Supporting the new roles of teachers in the context of new technology-assisted 

education 

Πίνακας 63. Συμβολή του eTwinning στην υποστήριξη των νέων ρόλων των 

εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της νέας, τεχνολογικά υποβοηθούμενης εκπαίδευσης 

Συμβολή του eTwinning στην υποστήριξη των νέων ρόλων 

των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της νέας, τεχνολογικά 

υποβοηθούμενης εκπαίδευσης  

f % 

 

Not at all 1 0,8 

To a large extend 79 66,4 

To a medium extend 35 29,4 

To small extend 4 3,4 

Total 119 100,0 
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Το 66,4% (n=79) των εκπαιδευτικών της έρευνας θεωρεί ότι το eTwinning συμβάλλει «σε 

έναν μεγάλο βαθμό» στην υποστήριξη των νέων ρόλων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της 

νέας, τεχνολογικά υποβοηθούμενης εκπαίδευσης. Το 29,4% (n=35) δήλωσε «Σε ένα 

μεσαίο βαθμό», το 3, 4% (n=4) «Σε ένα μικρό βαθμό», και 0,8% (n=1) απάντησε 

«Καθόλου».  

 

2. To what extent do you think eTwinning contributes to professional issues: 

[Assumption by teachers to a greater extent of the role of training students] 

 

Πίνακας 64. Συμβολή του eTwinning στην ανάληψη από τους εκπαιδευτικούς, σε 

μεγαλύτερο βαθμό του ρόλου της εκπαίδευσης των μαθητών 

Συμβολή του eTwinning στην ανάληψη από 

τους εκπαιδευτικούς, σε μεγαλύτερο βαθμό του 

ρόλου της εκπαίδευσης των μαθητών 
 

f % 

 

I cannot appreciate 3 2,5 

Not at all 2 1,7 

To a large extend 46 38,7 

To a medium extend 60 50,4 

To small extend 8 6,7 

Total 119 100,0 

 

Το 50,4% (n=60) των εκπαιδευτικών της έρευνας θεωρεί ότι το eTwinning συμβάλλει σε 

«έναν μεσαίο βαθμό» στην ανάληψη από τους εκπαιδευτικούς, σε μεγαλύτερο βαθμό του 

ρόλου της εκπαίδευσης των μαθητών. Το 38,7% (n=46) απάντησε σε «ένα μεγάλο βαθμό», 

το 6,7%(n=8) δήλωσε σε «ένα μικρό βαθμό», το 2,5% (n=3) «Δεν μπορεί να εκτιμήσει» 

και 1,7% (n=2) απάντησε «Καθόλου». 
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2. To what extent do you think eTwinning contributes to professional issues: [Linking 

the formal curriculum with interests and motives of teaching activities 

 

Πίνακας 65. Συμβολή του eTwinning στη σύνδεση της διδακτέας ύλης με τα 

ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των διδακτικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο 

πλαίσιο ενός προγράμματος  

Συμβολή του eTwinning στη σύνδεση της διδακτέας ύλης με τα 

ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των διδακτικών δραστηριοτήτων 

που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός προγράμματος  

f % 

 

I cannot appreciate 1 0,8 

Not at all 4 3,4 

To a large extend 70 58,8 

To a medium extend 39 32,8 

To small extend 5 4,2 

Total 119 100,0 

 

Το 58,8% (n=70) των εκπαιδευτικών της έρευνας θεωρεί ότι το eTwinning συμβάλλει σε 

«έναν μεγάλο βαθμό» στην σύνδεση της διδακτέας ύλης με τα ενδιαφέροντα και τα 

κίνητρα των διδακτικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός 

προγράμματος eTwinning. Το 32, 8% (n=39) απάντησε σε «ένα μεσαίο βαθμό», το 4,2 % 

(n=5) δήλωσε ότι συμβάλει σε «ένα μικρό βαθμό», το 0,8 % (n=1) «Δεν μπορεί να 

εκτιμήσει» και 3,4% (n=4) απάντησε «Καθόλου». 
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2. To what extent do you think eTwinning contributes to professional issues: [Making 

teacher's work easier] 

Πίνακας 66.Συμβολή του eTwinning στη διευκόλυνση της εργασίας των 

εκπαιδευτικών 

Συμβολή του eTwinning στη διευκόλυνση 

της εργασίας των εκπαιδευτικών 
 

f % 

 

I cannot appreciate 4 3,4 

Not at all 12 10,1 

To a large extend 39 32,8 

To a medium extend 38 31,9 

To small extend 26 21,8 

Total 119 100,0 

 

Το 31,9% (n=38) των εκπαιδευτικών της έρευνας θεωρεί ότι το eTwinning συμβάλλει σε 

«έναν μεσαίο βαθμό» στην διευκόλυνση της εργασίας των εκπαιδευτικών. Το 32,8% 

(n=39) δήλωσε σε «ένα μεγάλο βαθμό», το 21,8% (n=26) απάντησε σε «ένα μικρό βαθμό», 

το 3,4% (n=4) «Δεν μπορεί να εκτιμήσει» και 10,1% (n=12) απάντησε «Καθόλου». 

  



142 

 

6.1.5. C. eTwinning and professional development 

 

After participating in eTwinning, please assess your activity level changes, in terms of 

continuing professional development: [A better perspective on the responsibilities and 

your contribution within the school activity] 

 

Πίνακας 67. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης στο πλαίσιο της δραστηριότητας του σχολείο 

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της 

δραστηριότητας του σχολείο  

f % 

 

I can not appreciate 2 1,7 

Not at all 2 1,7 

To a large extend 65 54,6 

To a medium extend 39 32,8 

To a small extend 11 9,2 

Total 119 100,0 

 

Το 54,6% (n=65) των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί την συμμετοχή του στο 

eTwinning ότι «Σε έναν μεγάλο βαθμό» γίνεται καλύτερη προοπτική για τις ευθύνες και τη 

συμβολή τους στο πλαίσιο της δραστηριότητας του σχολείου. Το 32,8% (n=39) θεωρεί «Σε 

ένα μεσαίο βαθμό», το 9,2% (n=11) «Σε ένα μικρό βαθμό», το 1,7 % (n=2) «Δεν μπορεί να 

εκτιμήσει» και 1,7% (n=2) απάντησε «Καθόλου».  
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After participating in eTwinning, please assess your activity level changes, in terms of 

continuing professional development: [Greater attention to quality of the projects you 

make] 

Πίνακας 68. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης, στη δημιουργία και τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μάθησης 

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης, στη δημιουργία και τη διεξαγωγή 

των δραστηριοτήτων μάθησης 
 

f % 

 

I cannot appreciate 1 0,8 

Not at all 1 0,8 

To a large extend 76 63,9 

To a medium extend 36 30,3 

To a small extend 5 4,2 

Total 119 100,0 

 

Το 63,9% (n=76) των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί την συμμετοχή του στο 

eTwinning «Σε έναν μεγάλο βαθμό» ότι δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα των 

έργων που κάνουν. Το 30,3% (n=36) θεωρεί «Σε ένα μεσαίο βαθμό», το 4,2% (n=5) 

αξιολογεί «Σε ένα μικρό βαθμό», το 0,8 % (n=1) «Δεν μπορεί να εκτιμήσει» και απάντησε 

«Καθόλου» το 0,8% (n=1). 
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After participating in eTwinning, please assess your activity level changes, in terms of 

continuing professional development: [More attention paid to the importance of 

pedagogical principles in creating and conducting learning activities]  

 

Πίνακας 69. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης, στη δημιουργία και τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μάθησης  

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη 

της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, 

στη δημιουργία και τη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων μάθησης  
 

f % 

 

I can not appreciate 1 0,8 

Not at all 1 0,8 

To a large extend 60 50,4 

To a medium extend 47 39,5 

To a small extend 10 8,4 

Total 119 100,0 

 

Το 50,4% (n=60) των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί την συμμετοχή του στο 

eTwinning σε έναν μεγάλο βαθμό ότι δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στη σημασία των 

παιδαγωγικών αρχών για τη δημιουργία και τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μάθησης. 

Το 39,5% (n=47) «Σε ένα μεσαίο βαθμό», το 8,4% (n=0) «Σε ένα μικρό βαθμό», το 0,8 % 

(n=1) «Δεν μπορεί να εκτιμήσει» και απάντησε «Καθόλου» το 0,8% (n=1). 

  



145 

After participating in eTwinning, please assess your activity level changes, in terms of 

continuing professional development: [More emphasis on collaborative activities with 

teachers in school or in other schools] 

 

Πίνακας 70. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης, σε συνεργατικές δραστηριότητες με τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο ή σε 

άλλα σχολεία 

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης, σε συνεργατικές 

δραστηριότητες με τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο ή 

σε άλλα σχολεία 
 

f % 

 

I can not appreciate 2 1,7 

To a large extend 79 66,4 

To a medium extend 32 26,9 

To a small extend 6 5,0 

Total 119 100,0 

 

Το 66,4% (n=79) των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί την συμμετοχή του στο 

eTwinning «Σε έναν μεγάλο βαθμό» ότι δίνουν περισσότερη έμφαση σε συνεργατικές 

δραστηριότητες με τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο ή σε άλλα σχολεία , το 26,9% (n=32) 

«Σε ένα μεσαίο βαθμό», το 5,0% (n=6) «Σε ένα μικρό βαθμό» και «Δεν μπορώ να 

εκτιμήσω» 1,7% (n=2). 
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After participating in eTwinning, please assess your activity level changes, in terms of 

continuing professional development: [Better view of the participation in collaborative 

educational projects] 

Πίνακας 71. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης, στην Καλύτερη προβολή της συμμετοχής σε συνεργατικά εκπαιδευτικά 

προγράμματα 

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της 

συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, στην 

Καλύτερη προβολή της συμμετοχής σε συνεργατικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα 
 

f % 

 

I can not appreciate 1 0,8 

To a large extend 79 66,4 

To a medium extend 36 30,3 

To a small extend 3 2,5 

Total 119 100,0 

 

Το 66,4% (n=79) των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί την συμμετοχή του στο 

eTwinning «Σε έναν μεγάλο βαθμό» ότι γίνεται καλύτερη προβολή της συμμετοχής σε 

συνεργατικά εκπαιδευτικά προγράμματα., το 30,3% (n=36) «Σε ένα μεσαίο βαθμό», το 2,5 

(n=3) «Σε ένα μικρό βαθμό» και «Δεν μπορώ να εκτιμήσω» 0,8% (n=1). 
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1. After participating in eTwinning, please assess your activity level changes , in terms 

of continuing professional development: [A new perspective on the role of education 

partners to attract your students 

 

Πίνακας 72. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης, στην προοπτική του ρόλου των συνεργατών για την προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών σας 

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης, στην προοπτική του ρόλου 

των συνεργατών για την προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών σας 

f % 

 

I cannot appreciate 2 1,7 

To a large extend 74 62,2 

To a medium extend 33 27,7 

To a small extend 10 8,4 

Total 119 100,0 

 

Το 62,2% (n=74) των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί την συμμετοχή του στο 

eTwinning «Σε έναν μεγάλο βαθμό» ότι γίνεται μια νέα προοπτική στο ρόλο των 

συνεργατών ευρωπαϊκών σχολειών για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών, 

το 27,7 (n=33) απάντησε «Σε ένα μεσαίο βαθμό, το 8,4% (n=10) κρίνει «Σε ένα μικρό 

βαθμό» και «Δεν μπορώ να εκτιμήσω» 0,8% (n=1). 
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1. After participating in eTwinning, please assess your activity level changes, in terms 

of continuing professional development: [Several cooperation activities with teachers 

from other countries for cultural and linguistic exchanges 

 

Πίνακας 73. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης, σε συνεργατικές δραστηριότητες με εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες για 

τις πολιτιστικές και γλωσσικές ανταλλαγές 

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης, σε συνεργατικές 

δραστηριότητες με εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες για τις 

πολιτιστικές και γλωσσικές ανταλλαγές 
 

f % 

 

I cannot appreciate 1 ,8 

To a large extend 79 66,4 

To a medium extend 33 27,7 

To a small extend 6 5,0 

Total 119 100,0 

 

Το 66,4% (n=79) των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί την συμμετοχή του στο 

eTwinning σε έναν μεγάλο βαθμό ότι γίνονται διάφορες συνεργατικές δραστηριότητες με 

εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες για τις πολιτιστικές και γλωσσικές ανταλλαγές, το 27,7% 

(n=1) θεωρεί «Σε ένα μεσαίο βαθμό», το 5,0% (n=6) απάντησε «Σε ένα μικρό βαθμό» και 

«Δεν μπορώ να εκτιμήσω» το 0,8% (n=1). 
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1. After participating in eTwinning, please assess your activity level changes, in terms 

of continuing professional development: [A perspective endorsed in the selection of 

activities that add value to educational situations that you design for your students  

 

Πίνακας 74. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης, για την επιλογή δραστηριοτήτων που προσθέτει αξία στις εκπαιδευτικές 

καταστάσεις 

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της 

συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης, για την 

επιλογή δραστηριοτήτων που προσθέτει αξία στις 

εκπαιδευτικές καταστάσεις  

f % 

 

I can not appreciate 2 1,7 

Not at all 1 ,8 

To a large extend 59 49,6 

To a medium extend 45 37,8 

To a small extend 12 10,1 

Total 119 100,0 

 

Το 49,6% (n=59) των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί την συμμετοχή του στο 

eTwinning «Σε έναν μεγάλο βαθμό» ότι γίνεται μια προοπτική που δόθηκε κατά την 

επιλογή των δραστηριοτήτων και προσθέτει αξία στις εκπαιδευτικές καταστάσεις που 

σχεδιάζετε για τους μαθητές τους και το 37,8% (n=45) απάντησε «Σε ένα μεσαίο βαθμό» 

και «Δεν μπορώ να εκτιμήσω» το 1,7% (n=2) και «Καθόλου» αξιολογεί 0,8% (n=1). 
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1. After participating in eTwinning, please assess your activity level changes, in terms 

of continuing professional development: [More confidence in the new technologies] 

 

Πίνακας 75. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης, στην εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες 

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης, στην εμπιστοσύνη στις νέες 

τεχνολογίες 
 

f % 

 

I can not appreciate 3 2,5 

To a large extend 82 68,9 

To a medium extend 30 25,2 

To a small extend 4 3,4 

Total 119 100,0 

 

Tο 68,9% (n=82) των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί την συμμετοχή του στο 

eTwinning ότι «Σε έναν μεγάλο βαθμό» ότι υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη στις νέες 

τεχνολογίες και το 25,2% (n=30) «Σε ένα μεσαίο βαθμό», το 3,4% (n=4) απάντησε «Σε ένα 

μικρό βαθμό» και «Δεν μπορώ να εκτιμήσω» το 2,5% (n=3). 
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After participating in eTwinning, please assess your activity level changes, in terms of 

continuing professional development: [Better use of ICT for professional development 

(information search, search partners etc.)] 

 

Πίνακας 76. Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής 

ανάπτυξης, στην Καλύτερη χρήση των ΤΠΕ για την επαγγελματική ανάπτυξη  

Αξιολόγηση των αλλαγών από την άποψη της συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης, στην Καλύτερη χρήση των ΤΠΕ 

για την επαγγελματική ανάπτυξη 
 

f % 

 

I can not appreciate 2 1,7 

Not at all 1 ,8 

To a large extend 82 68,9 

To a medium extend 26 21,8 

To a small extend 8 6,7 

Total 119 100,0 

 

Το 68,9% (n=82)των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογεί την συμμετοχή του στο 

eTwinning «Σε έναν μεγάλο βαθμό» ότι γίνεται καλύτερη χρήση των ΤΠΕ για την 

επαγγελματική ανάπτυξη και το 21,8% (n=26) απάντησε «Σε ένα μεσαίο βαθμό», το 6,7% 

(n=8) «Σε ένα μικρό βαθμό», το 1,7% (n=2) απάντησε «Καθόλου», ενώ το 0,8% (n=1) 

θεωρεί ότι «Δεν μπορεί να εκτιμήσει». 
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2. Do you believe that professional development of teachers is connected to: [The need 

for continuing education and training] 

Πίνακας 77. Σύνδεση επαγγελματικής ανάπτυξης με την ανάγκη διαρκούς 

εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Σύνδεση επαγγελματικής ανάπτυξης με την 

ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης  

f % 

 

Enough 7 5,9 

Little 1 ,8 

Much 35 29,4 

Very much 76 63,9 

Total 119 100,0 

 

Το 63,9% (n=76) των εκπαιδευτικών της έρευνας πιστεύουν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη 

του Εκπαιδευτικού συνδέεται «πάρα πολύ» με την ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης και 

κατάρτισης και το 29,4% (n=35) θεωρούν ότι συνδέεται «πολύ» το 5,9% (n=7) θεωρεί 

«καθόλου» και το 0,8% (n=1) υπογραμμίζει «λίγο». 

 

2. Do you believe that professional development of teachers is connected to: [ 

Participating or monitoring in scientific events (eg conferences, workshops)] 

Πίνακας 78. Σύνδεση επαγγελματικής ανάπτυξης, με τη συμμετοχή σε επιστημονικές 

εκδηλώσεις 

Σύνδεση επαγγελματικής ανάπτυξης, με τη συμμετοχή σε 

επιστημονικές εκδηλώσεις 
 

f % 

 

Enough 17 14,3 

Little 1 0,8 

Much 49 41,2 

Not at all 1 ,8 

Very much 51 42,9 

Total 119 100,0 
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Το 42,9% (n=51) των εκπαιδευτικών της έρευνας αξιολογούν ότι η επαγγελματική 

ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού συνδέεται «πάρα πολύ» με τη συμμετοχή και 

παρακολούθηση συνεδρίων, ημερίδων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, το 41,2% 

(n=49) πιστεύει ότι συνδέεται «πολύ», το 14,3% (n=17) θεωρεί «αρκετά» και το 0,8% 

(n=1) ότι συνδέεται «λίγο». 

 

Do you believe that professional development of teachers is connected to: [The need 

for collaboration with colleagues] 

 

Πίνακας 79. Σύνδεση επαγγελματικής ανάπτυξης, με τη συνεργασία με τους 

συναδέλφους 

Σύνδεση επαγγελματικής ανάπτυξης, με τη συνεργασία με τους 

συναδέλφους 
 

f % 

 

Enough 7 5,9 

Little 3 2,5 

Much 30 25,2 

Very much 79 66,4 

Total 119 100,0 

 

Το 66,4% (n=79) των εκπαιδευτικών της έρευνας πιστεύουν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη 

του Εκπαιδευτικού συνδέεται «πάρα πολύ» με τη συνεργασία με τους συναδέλφους, και το 

25,2% (n=30) απάντησε ότι συνδέεται «πολύ», ενώ ότι συνδέεται «λίγο» μόνο το 2,5% 

(n=3) και «αρκετά» το 5,9% (n=7).  
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Do you believe that professional development of teachers is connected to: [Learning 

from the internet and the use of new technologies] 

 

Πίνακας 80. Σύνδεση επαγγελματικής ανάπτυξης, με τη μάθηση από το διαδίκτυο και 

τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

Σύνδεση επαγγελματικής ανάπτυξης, με τη μάθηση από το 

διαδίκτυο και τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
 

f % 

 

Enough 7 5,9 

Little 1 ,8 

Much 35 29,4 

Very much 76 63,9 

Total 119 100,0 

 

Το 63,9% (n=76) των εκπαιδευτικών της έρευνας πιστεύουν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη 

του Εκπαιδευτικού συνδέεται «πάρα πολύ» με τη μάθηση από το διαδίκτυο και τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών, το 29,4% (n=35) απάντησε ότι συνδέεται «πολύ», το 5,9% (n=7) 

θεωρεί «αρκετά», το 0,8% (n=1) πιστεύει «λίγο», ενώ «καθόλου» δεν το επέλεξε κανείς.  

 

Which of the following reasons would urge you to attend / participate in training: 

[Update on new developments in teaching topics] 

 

Πίνακας 81. Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης για ενημέρωση για τις 

νέες εξελίξεις σε θέματα διδακτικής 

Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης για 

ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις σε θέματα διδακτικής  

f % 

 

Enough 9 7,6 

Little 3 2,5 

Much 40 33,6 

Very much 67 56,3 

Total 119 100,0 
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Το 56,3% (n=67) των εκπαιδευτικών της έρευνας απάντησαν ότι συμμετέχουν «πάρα 

πολύ» σε προγράμματα επιμόρφωσης συγκεκριμένα ενημερώνονται για τις νέες εξελίξεις 

σε θέματα διδακτικής, το 33,6% (n=40) απάντησε ότι συμμετέχουν «πολύ», το 7,6% (n=9) 

ότι συμμετέχουν «αρκετά» και το 2,5% (n=9) σημειώνουν «λίγο». 

 

Which of the following reasons would urge you to attend / participate in training: 

[Information on new developments in educational issues in general] 

 

Πίνακας 82. Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για τις νέες εξελίξεις στα 

παιδαγωγικά θέματα γενικά 

Παρακολούθηση προγραμμάτων 

επιμόρφωσης, για τις νέες εξελίξεις στα 

παιδαγωγικά θέματα γενικά 
 

f % 

 

Enough 12 10,1 

Little 3 2,5 

Much 41 34,5 

Very much 63 52,9 

Total 119 100,0 

 

Το 52,9% (n=9) των εκπαιδευτικών της έρευνας απάντησε ότι συμμετέχουν «πάρα πολύ», 

σε προγράμματα επιμόρφωσης συγκεκριμένα ενημερώνονται για τις νέες εξελίξεις στα 

παιδαγωγικά θέματα γενικά, το 33,6% (n=9) απάντησε ότι συμμετέχουν «πολύ», ενώ ο 

χαρακτηρισμός «καθόλου» δεν επιλέχθηκε από κανένα. 
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3. Which of the following reasons would urge you to attend / participate in training: 

[Improvement in professional practice] 

 

Πίνακας 83. Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, βελτίωση επαγγελματική 

σε πρακτικό επίπεδο 

Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, βελτίωση 

επαγγελματική σε πρακτικό επίπεδο 
 

f % 

 

Enough 9 7,6 

Much 31 26,1 

Very much 79 66,4 

Total 119 100,0 

 

Το 66,4% (n=79) των εκπαιδευτικών της έρευνας απάντησε ότι συμμετέχουν σε 

προγράμματα επιμόρφωσης «πάρα πολύ», για να βελτιώνονται επαγγελματικά σε πρακτικό 

επίπεδο, το 26,1% (n=31) απάντησε ότι συμμετέχουν «πολύ», το 7,6% (n=9) «αρκετά», οι 

χαρακτηρισμοί «καθόλου» , «λίγο» δεν επιλέχθηκαν από κανένα. 

 

Which of the following reasons would urge you to attend / participate in training: 

[Reasons for professional development] 

 

Πίνακας 84. Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για λόγους 

επαγγελματικής εξέλιξης 

Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για λόγους 

επαγγελματικής εξέλιξης 
f % 

 

Enough 16 13,4 

Little 2 1,7 

Much 37 31,1 

Very much 64 53,8 

Total 119 100,0 
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Το 53,8% (n=64) των εκπαιδευτικών της έρευνας απάντησε ότι συμμετέχουν σε 

προγράμματα επιμόρφωσης «πάρα πολύ» για λόγους επαγγελματικής εξέλιξης, το 31,1% 

(n=37) απάντησε ότι συμμετέχουν «πολύ», το 13,4 % (n=16) απάντησε ότι συμμετέχουν 

«αρκετά», το 1,7% (n=2) «λίγο», ο χαρακτηρισμός «καθόλου» δεν επιλέχθηκε από κανένα. 

 

Which of the following reasons would urge you to attend / participate in training: 

[Leisure Utilization] 

 

Πίνακας 85. Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για αξιοποίηση 

ελεύθερου χρόνου 

Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για 

αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου 
f % 

 

Enough 31 26,1 

Little 17 14,3 

Much 34 28,6 

Not at all 18 15,1 

Very much 19 16,0 

Total 119 100,0 

 

Το 28,6% (n=34) των εκπαιδευτικών της έρευνας συμμετέχουν «πολύ» σε προγράμματα 

επιμόρφωσης αξιοποιώντας τον ελεύθερο χρόνο τους, το 26,1% (n=31) απάντησε ότι 

συμμετέχουν «αρκετά», το 16,0% (n=19) απάντησε ότι συμμετέχουν «πάρα πολύ», ενώ 

15,1% (n=18) του δείγματος θεωρεί ότι «καθόλου» δεν αξιοποιεί τον ελεύθερο χρόνο του. 
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3.Which of the following reasons would urge you to attend / participate in training: 

[Financial reasons] 

 

Πίνακας 86. Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για οικονομικούς λόγους  

Παρακολούθηση προγραμμάτων 

επιμόρφωσης, για οικονομικούς λόγους 
f % 

 

Enough 31 26,1 

Little 21 17,6 

Much 14 11,8 

Not at all 35 29,4 

Very much 18 15,1 

Total 119 100,0 

 

Το 29,4% (n=35) των εκπαιδευτικών της έρευνας, που αποτελεί και την πλειονότητα, 

συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης για οικονομικούς λόγους επέλεξαν το 

χαρακτηρισμό «καθόλου», και το 26,1% (n=9) απάντησε ότι συμμετέχουν «αρκετά» για 

οικονομικούς λόγους, το 17,6% (n=21) θεωρεί «λίγο», το 15,1% (n=18) κρίνει «αρκετά» 

και το11,8% (n=14) συμμετέχει «πολύ». 

  



159 

 

Which of the following reasons would urge you to attend / participate in training: 

[Needs for communication / interpersonal reasons] 

 

Πίνακας 87. Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, για λόγους επικοινωνίας 

Παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης, 

για λόγους επικοινωνίας 
Frequency Percent 

 

Enough 20 16,8 

Little 12 10,1 

Much 40 33,6 

Not at all 4 3,4 

Very much 43 36,1 

Total 119 100,0 

 

Το 36,1% (n=43) των εκπαιδευτικών της έρευνας συμμετέχουν σε προγράμματα 

επιμόρφωσης για να καλύψουν τις ανάγκες τους για επικοινωνία και για διαπροσωπικούς 

λόγους απάντησαν «πάρα πολύ», το 33,6% (n=40) απάντησε ότι συμμετέχουν «πολύ», ο 

χαρακτηρισμός «αρκετά» επιλέχθηκε από ένα ποσοστό 16% (n=20).  

 

Which of the following reasons prevent you from participating in professional 

development events: [Insufficient information] 

Πίνακας 88. Η μη επαρκής πληροφόρηση ως εμπόδιο  

 συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 

Η μη επαρκής πληροφόρηση ως εμπόδιο  

 συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγγελματικής 

ανάπτυξης 

f % 

Enough 40 33,6 

Little 37 31,1 

Much 12 10,1 

Not at all 18 15,1 

Very much 12 10,1 
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Total 119 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι ελάχιστοι εκπαιδευτικοί 33,6% (n=40) της 

έρευνας δεν συμμετέχουν «αρκετά» σε εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης λόγο μη 

επαρκής πληροφόρησης, το 15,0% (n=18) απάντησε «καθόλου», το 31,1% (n=37) 

αξιολόγησε «λίγο», το 10,1% (n=12) θεωρεί «πολύ» και το 10,1% (n=12) χρησιμοποιεί τον 

χαρακτηρισμό «πολύ». 

 

Which of the following reasons prevent you from participating in professional 

development events: [Lack of timely information on the content and structure] 

 

Πίνακας 89. Η μη έγκαιρη πληροφόρηση για το περιεχόμενο και τη δομή, ως εμπόδιο 

συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 

Η μη έγκαιρη πληροφόρηση για το περιεχόμενο και 

τη δομή, ως εμπόδιο συμμετοχής σε δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

f % 

Enough 37 31,1 

Little 33 27,7 

Much 18 15,1 

Not at all 21 17,6 

Very much 10 8,4 

Total 119 100,0 

 

Το 31,1% (n=37) των εκπαιδευτικών της έρευνας δεν συμμετέχουν «αρκετά» σε 

εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης λόγο μη έγκαιρης πληροφόρησης για το 

περιεχόμενο και τη δομή, το 27,7% (n=33) απάντησε «λίγο», το 17,6% (n=21) θεωρεί 

«καθόλου», το 8,4% (n=10) συμμετέχει «πολύ». 
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4. Which of the following reasons prevent you from participating in professional 

development events: [Insufficient knowledge of a foreign language] 

Πίνακας 90. Μη ικανοποιητική γνώση ξένης γλώσσας, ως εμπόδιο συμμετοχής σε 

δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 

Μη ικανοποιητική γνώση ξένης γλώσσας, ως εμπόδιο συμμετοχής σε 

δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 
f % 

Enough 24 20,2 

Little 31 26,1 

Much 12 10,1 

Not at all 37 31,1 

Very much 15 12,6 

Total 119 100,0 

 

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι 31,1% (n=37) των εκπαιδευτικών της έρευνας 

δεν τους εμποδίζει «καθόλου» να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης 

η μη ικανοποιητική γνώση ξένης γλώσσας, το 26,1% (n=31) πιστεύει «λίγο», το 20,2% 

(n=24) θεωρεί «αρκετά» και το 12,6% (n=15) κρίνει «πάρα πολύ». 

 

Which of the following reasons prevent you from participating in professional 

development events: [Unsatisfying level of content] 

 

Πίνακας 91. Μη ικανοποιητικό επίπεδο περιεχομένου, ως εμπόδιο συμμετοχής σε 

δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης 

Μη ικανοποιητικό επίπεδο περιεχομένου, 

ως εμπόδιο συμμετοχής σε δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

f % 

Enough 27 22,7 

Little 36 30,3 

Much 17 14,3 

Not at all 31 26,1 
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Very much 8 6,7 

Total 119 100,0 

 

Το 30,3% (n=33) των εκπαιδευτικών της έρευνας δεν συμμετέχουν σε εκδηλώσεις 

επαγγελματικής ανάπτυξης λόγο μη ικανοποιητικού επιπέδου περιεχομένου απάντησε 

«λίγο» και το 26,1% (n=33) απάντησε «καθόλου», το 22,7% (n=27) αξιολογεί «αρκετά», 

το 14,3% (n=17) κρίνει «πολύ» και το 6,7% (n=8). 

 

4. Which of the following reasons prevent you from participating in professional 

development events: [Lack of free time] 

 

Πίνακας 92. Η έλλειψη ελεύθερου χρόνου ως εμπόδιο συμμετοχής σε δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

Η έλλειψη ελεύθερου χρόνου ως εμπόδιο συμμετοχής σε δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

f % 

Enough 33 27,7 

Little 22 18,5 

Much 25 21,0 

Not at all 11 9,2 

Very much 28 23,5 

Total 119 100,0 

 

Παρατηρούμε ότι το 27,7% (n=33) των εκπαιδευτικών της έρευνας δεν συμμετέχουν σε 

εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης λόγω έλλειψη χρόνου απάντησε «καθόλου», το 

23,5% (n=28) θεωρεί «πάρα πολύ», το 21,0% (n=25) απάντησε «πολύ», το 18,5%(n=22) 

αξιολογεί «λίγο» και το 9,2% (n=11) «καθόλου». 
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4.Which of the following reasons prevent you from participating in professional 

development events: [other]  

 

Πίνακας 93. Άλλο εμπόδιο συμμετοχής 

Άλλο εμπόδιο συμμετοχής f % 

Little 1 33,3 

Very much 2 66,7 

Total 3 100,0 

 

Το 33,3% του δείγματος των εκπαιδευτικών δηλώνει ότι υπάρχει «λίγο» άλλος παράγοντας 

ως εμπόδιο συμμετοχής και το υπάρχει «πολύ» κάποιος άλλος παράγοντας ως εμπόδιο 

συμμετοχής. 

 

Ε. Participation in Professional Development activities in eTwinning  

 

1. Have you participated in online eTwinning Learning Events (professional 

development events lasting two weeks carried out in "Learning Lab" of eTwinning) 

 

Πίνακας 94. Συμμετοχή στις Εκδηλώσεις Μάθησης “Learning Lab” του eTwinning 

Συμμετοχή στις Εκδηλώσεις Μάθησης 

“Learning Lab” του eTwinning 
f % 

No 42 35,3 

Yes 77 64,7 

Σύνολο 119 100,0 

 

Το 64,7% (n=77) των εκπαιδευτικών της έρευνας έχουν συμμετάσχει σε διαδικτυακές 

Εκδηλώσεις Μάθησης του eTwinning (εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης διάρκειας 

δύο εβδομάδων που διενεργούνται στο “Learning Lab” του eTwinning) και το 35,3% 

(n=42) απάντησαν ότι δεν έχουν συμμετάσχει.  
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2. Have you participated in online eTwinning courses (Particular cycle courses that 

last six or more weeks, one for ambassadors and one for web management) 

 

Πίνακας 95. Συμμετοχή σε διαδικτυακά μαθήματα του eTwinning 

Συμμετοχή σε διαδικτυακά 

μαθήματα του eTwinning 
f % 

No 66 55,5 

Yes 53 44,5 

Σύνολο 119 100,0 

 

Το 55,5% (n=66) των εκπαιδευτικών της έρευνας απάντησε ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε 

διαδικτυακά μαθήματα του eTwinning, (εξειδικευμένοι κύκλοι μαθημάτων διάρκειας 6 η 

περισσότερων εβδομάδων, ένας για πρεσβευτές και ένας για διαδικτυακή διαχείριση), ενώ 

δεν έχει πάρει μέρος το 44,5% (n=53)  

 

3. Have you participated in online seminars eTwinning (one-hour events) 

 

 Πίνακας 96. Συμμετοχή σε online σεμινάρια του eTwinning 

Συμμετοχή σε online 

σεμινάρια του eTwinning 
f % 

No 43 36,1 

Yes 76 63,9 

Σύνολο 119 100,0 

 

Το 63,9% (n=76) έχουν συμμετάσχει σε online σεμινάρια του eTwinning (μονόωρες 

διαλέξεις και το 36,1% (n=43) δεν έχει πάρει μέρος. 
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4. Ηave you taken part in European laboratories (workshops) for eTwinning 

Professional Development  

 

Πίνακας 97. Ευρωπαϊκά εργαστήρια (workshops ) Επαγγελματικής Ανάπτυξης του 

eTwinning 

Ευρωπαϊκά εργαστήρια (workshops) 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης του 

eTwinning  

f % 

No 74 62,2 

Yes 45 37,8 

Σύνολο 119 100,0 

 

Το 62,2% (n=74) των εκπαιδευτικών της έρευνας δεν έχουν πάρει μέρος σε δια ζώσεις 

Ευρωπαϊκά εργαστήρια (workshops) Επαγγελματικής Ανάπτυξης του eTwinning και το 

37,8% (n=45) δεν έχει συμμετάσχει.  

  

5. Have you participated in eTwinning groups? (Private exclusively online platforms 

to discuss and collaborate on a particular topic for eTwinniners)  

 

Πίνακας 98. Συμμετοχή σε ομάδες eTwinning 

Συμμετοχή σε ομάδες eTwinning f % 

No 30 25,2 

Yes 89 74,8 

Σύνολο 119 100,0 

 

Το 74,8% (n=89) των εκπαιδευτικών της έρευνας έχουν συμμετάσχει σε ομάδες eTwinning 

(Ιδιωτικές ελεγχόμενες διαδικτυακές πλατφόρμες αποκλειστικά για να συζητούν και 

συνεργάζονται σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα οι eTwinniners) και το 25,2% (n=30) 

απάντησε αρνητικά. 
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6. Are the participation certificates you will receive useful for your professional 

development? 

 

Πίνακας 99. Χρησιμότητα των πιστοποιητικών συμμετοχής 

Χρησιμότητα των 

πιστοποιητικών συμμετοχής 
f % 

No 26 21,8 

Not at all in my case 21 17,6 

Yes 70 58,8 

Total 119 100,0 

 

Το 58,8% (n=70) του δείγματος απάντησε ότι θεωρεί τα πιστοποιητικά συμμετοχής 

χρήσιμα για την επαγγελματική ανάπτυξη, το 21,8% έδωσε αρνητική απάντηση, και το 

17,8 (n=21) θεωρεί ότι δεν χρησιμεύον στην περίπτωση του. 

 

Ανάλυση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του δείγματος βάση την ειδικότητα  

 

Α. Ερώτηση: Ποιος είναι κύριος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται eTwinning 

 

 

Γράφημα 7.1: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «στη 

δημιουργία έργων» 



167 

 

 Την παράμετρο της δημιουργίας έργων ως κύριο λόγος χρήσης του eTwinning με 

τον χαρακτηρισμό «πάρα πολύ» (n=34) επέλεξαν οι δάσκαλοι και «πολύ» (n=19), 

ακολουθούν οι νηπιαγωγοί «πάρα πολύ» (n=3) και «πολύ» (n=16) και στη συνέχεια οι 

καθηγητές ξένων γλωσσών «πάρα πολύ» (n=24).  

 

 

Γράφημα 7.2: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «επικοινωνία με 

εκπαιδευτικούς με παρόμοια ενδιαφέροντα» 

 

 Από τον παραπάνω γράφημα παρατηρούμε οι δάσκαλοι σχεδόν στην πλειοψηφία 

τους χρησιμοποιούν το eTwinning «πάρα πολύ» (n=44) και «πολύ» (n=15), για την 

επικοινωνία με εκπαιδευτικούς με παρόμοια ενδιαφέροντα, οι νηπιαγωγοί και αυτοί σχεδόν 

στην πλειοψηφία τους «πάρα πολύ» (n=18) και «πολύ», όπως και οι καθηγητές ξένων 

γλωσσών «πάρα πολύ» (n=21). 
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Γράφημα 7.3: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «στην εύρεση 

εταίρων για Erasmus προγράμματα» 

 

 Παρατηρούμε ότι στην εύρεση εταίρων για Erasmus προγράμματα οι δάσκαλοι που 

χρησιμοποιούν eTwinning επιλέγουν «αρκετά» (n=19) και «πολύ» (n=17), «λίγο» (n=14) 

και «πάρα πολύ» (n=6), οι νηπιαγωγοί δεν υπογραμμίζουν το χαρακτηρισμό «καθόλου» 

και σημειώνουν «αρκετά» (n=6), «πάρα πολύ» (n=6) και «πολύ» (n=7 όπως και οι 

καθηγητές ξένων γλωσσών «πάρα πολύ» (n=6) και «πολύ» (n=11) και καθηγητές ξένων 

γλωσσών «αρκετά» (n=13), και « πάρα πολύ» (n=5). 

 

 

Γράφημα 7.4: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «στην 

επαγγελματική ανάπτυξη» 
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 Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν το eΤwining 

«πάρα πολύ» (n=29), «πολύ» (n=23) «αρκετά» (n=13), για την παράμετρο της 

επαγγελματικής ανάπτυξης οι νηπιαγωγοί σχεδόν στην πλειοψηφία τους «πάρα πολύ» 

(n=17) και «πολύ» (n=5), όπως και οι καθηγητές ξένων γλωσσών επιλέγουν «πάρα πολύ» 

(n=19) και «πολύ» (n=4).  

 

Β. Ερώτηση: Για ποιους από τους παρακάτω λόγους επιθυμείτε να παρακολουθείτε/ 

συμμετέχετε σε προγράμματα επιμόρφωσης.  

 

 

Γράφημα 8.1: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «για την 

ενημέρωση στις νέες εξελίξεις σε θέματα διδακτικής» 

 

 Σύμφωνα με το γράφημα «για την ενημέρωση στις νέες εξελίξεις σε θέματα 

διδακτικής» επιλέγουν «πάρα πολύ» η πλειοψηφία των δασκάλων (n=30), των νηπιαγωγών 

«πάρα πολύ» (n=16), των καθηγητών ξένων γλωσσών (n=20) και των καθηγητών φυσικής 

αγωγής (n=6). 
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Γράφημα 8.2: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «στην 

ενημέρωση στις νέες εξελίξεις στα παιδαγωγικά θέματα» 

Για την ενημέρωση στις νέες εξελίξεις στα παιδαγωγικά θέματα επιλέγουν «πάρα πολύ» 

(n=26) οι δάσκαλοι και οι περισσότεροι νηπιαγωγοί (n=15), όπως και οι γυμναστές (n=20). 

 

 

Γράφημα 8.3: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «για βελτίωση 

επαγγελματική σε πρακτικό επίπεδο» 

 

 Παρατηρούμε ότι «για βελτίωση επαγγελματική σε πρακτικό επίπεδο», οι δάσκαλοι 

επιλέγουν «πάρα πολύ» (n=36) και «πολύ» (n=22), οι νηπιαγωγοί επιλέγουν «πάρα πολύ» 

(n=19) που αποτελούν και την πλειοψηφία, οι καθηγητές ξένων γλωσσών «πάρα πολύ» 

(n=20) και «πολύ» (n=6). 
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Γράφημα 8.4: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «για λόγους 

επαγγελματικής εξέλιξης» 

 Σύμφωνα με το γράφημα «για λόγους επαγγελματικής εξέλιξης» επιλέγουν να 

συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης «πάρα πολύ» η πλειοψηφία των δάσκαλων 

(n=30), των νηπιαγωγών(n=16), των καθηγητών φυσικής αγωγής (n=16) και «πολύ» οι 

δάσκαλοι (n=20), των νηπιαγωγών (n=3), των καθηγητών φυσικής αγωγής (n=11).  

 

 

 

 

Γράφημα 8.5: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «για αξιοποίηση 

του ελεύθερου χρόνου» 
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 Την «αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου» επιλέγουν «λίγο» (n=10) οι δάσκαλοι 

«αρκετά» (n=16), «πολύ» (n=17), η πλειοψηφία των νηπιαγωγών «πολύ» (n=11) και «πάρα 

πολύ» (n=6), οι καθηγητές ξένων γλωσσών αρκετά (n=9) και λίγο (n=6). 

 

 

Γράφημα 8.6: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «για 

οικονομικούς λόγους» 

 

 Η παρακολούθηση προγραμμάτων «για οικονομικούς λόγους» από την πλειοψηφία 

των δασκάλων» (n=21) επιλέγεται με τον χαρακτηρισμό «καθόλου» «αρκετά» (n=16), και 

των καθηγητών ξένων γλωσσών «καθόλου» (n=8), «πάρα πολύ» (n=8} και ενώ στους 

νηπιαγωγούς οι περισσότεροι επιλέγουν «αρκετά» (n=7) αλλά και ένα ποσοστό (n=5) 

υπογραμμίζει «πάρα πολύ». 
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Γράφημα 8.7: Κατανομή των εκπαιδευτικών με βάση την ειδικότητα «για ανάγκες 

επικοινωνίας 

 

Η παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης για ανάγκες επικοινωνίας επιλέγεται από 

τους δασκάλους «αρκετά» (n=12) και «πολύ» (n=24) και «πάρα πολύ» (n=19) και από τους 

νηπιαγωγούς «πάρα πολύ» (n=11) και «πολύ» (n=11), από τους καθηγητές ξένων γλωσσών 

«πάρα πολύ» (n=12) και «πολύ» (n=7).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 

Α: «eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης»  

Β: «Etwinning and professional development of teachers in Primary Education» 

Γ: «Τhe impact of teachers’ participation in eTwinning on their teaching and 

training» 

 

7.1. Συγκριτική ανάλυση των αποτελεσμάτων των τριών ερευνών στις θεματικές 

ενότητες: «eTwinning και εκπαιδευτική διαδικασία», «eTwinning και επαγγελματική 

ανάπτυξη». 

 

 

Γράφημα 9.1: Συγκριτική ανάλυση των ερευνών στην ερώτηση «Ποιος είναι ο κύριος 

λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται το Etwinning» 

 

 Ένα αξιόλογο ποσοστό που αποτελεί και την πλειονότητα των εκπαιδευτικών 

αξιολόγησαν ότι «ο κύριος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούν προγράμματα Etwinning» 

«πάρα πολύ» είναι η επικοινωνία με άλλους εκπαιδευτικούς με παρόμοια ενδιαφέροντα. Η 

διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών σε μια άλλη γλώσσα πέραν της 

μητρικής όπως και η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών, αλλά και μεταξύ των 

μαθητών αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της δράσης (Παπαδάκης, 2016). 
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Ακολουθούν οι παράμετροι της επαγγελματικής ανάπτυξης και της δημιουργίας έργων και 

τέλος αυτή της εύρεσης εταίρων για Erasmus προγράμματα με πολύ μικρό ποσοστό. Το 

eTwinning προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών για online Επαγγελματική Ανάπτυξη σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο για όλα τα μέλη της κοινότητας. Από έμπειρους eTwinners έως νέα 

μέλη, όλοι έχουν την ευκαιρία να προοδεύσουν επαγγελματικά στο eTwinning. Στην 

έρευνα που διεξήχθη στα αγγλικά αρκετά μεγαλύτερο είναι το ποσοστό που χρησιμοποιεί 

τη δράση «πάρα πολύ» για δραστηριότητες Επαγγελματική Ανάπτυξης και για τη 

δημιουργία έργων, ενώ αξιολογεί την επικοινωνία με τους άλλους εκπαιδευτικούς ως το 

σημαντικότερο παράγοντα χρησιμοποίησης της δράσης σε σχέση με τα άλλα 

υποερωτήματα. Στην αντίστοιχη έρευνα που διεξήχθη στη Ρουμανία ο πρώτος σε 

σημαντικότητα λόγος που υπογραμμίζεται ως «πάρα πολύ» είναι αυτός της δημιουργίας 

έργων και μετά ακολουθεί της επαγγελματικής ανάπτυξης με ποσοστό πολύ μικρότερο. Η 

διαφοροποίηση εμφανίζεται στο υποερώτημα που αφορά την επικοινωνία με τους άλλους 

εκπαιδευτικούς που εμφανίζεται συγκριτικά πολύ μικρότερο. 

 

 

Γράφημα 9.2: Συγκριτική ανάλυση των ερευνών στην ερώτηση: «Σε ποιο βαθμό 

θεωρείται ότι το eTwinning συμβάλλει» 

 

 Ο χαρακτηρισμός «σε μεγάλο βαθμό» εμφανίζεται στις απαντήσεις των 

ερωτώμενων σε όλες τις παραμέτρους που αναφέρονται στην ερώτηση «σε ποιο βαθμό 

θεωρείται το eTwinning συμβάλει»: στην διευκόλυνση της εργασίας των εκπαιδευτικών. 
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στην σύνδεση της διδακτέας ύλης με τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των διδακτικών 

δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός προγράμματος eTwinning, στον 

βαθμό στην υποστήριξη των νέων ρόλων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της νέας, 

τεχνολογικά υποβοηθούμενης εκπαίδευσης. Διαπιστώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν τα παιδαγωγικά οφέλη που προκύπτουν από την ενασχόληση με τη δράση 

και έχουν στόχο τη βελτίωση της εκπαίδευσης. «Σε μεσαίο βαθμό» αξιολογείται η 

απάντηση που αφορά στην καλύτερη γνώση των άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων. 

Συγκρίνοντας τις απαντήσεις των δύο ερευνών με την αντίστοιχη που διεξήχθη στη 

Ρουμανία, βλέπουμε ότι αξιολογούν ως πιο σημαντικές τις παραμέτρους με μεγαλύτερα 

ποσοστά και θεωρούν αρκετά επωφελή τη συμβολή στην παιδαγωγική διαδικασία. Η 

παράμετρος «στην ενίσχυση του αισθήματος του «ανήκειν» σε μια επαγγελματική 

κοινότητα» υπογραμμίζεται με πολύ μεγάλο ποσοστό, γεγονός που δείχνει την αναγνώριση 

της δύναμης της δράσης στην ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, αξιών και στην απόκτηση νέων 

δεξιοτήτων. 

 

 

Γράφημα 7.3: Συγκριτική ανάλυση των ερευνών στην ερώτηση: «Μετά τη συμμετοχή 

eTwinning, παρακαλούμε αξιολογήσετε τις αλλαγές στο επίπεδο δραστηριότητας σας, 

από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης» 

 

 Μέσα από το ερώτημα «αξιολογείστε τις αλλαγές στο επίπεδο της δραστηριότητας 

σας, από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης», εξετάζονται οι παράμετροι 
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της καλύτερη προοπτική για τις ευθύνες και τη συμβολή τους στο πλαίσιο της 

δραστηριότητας του σχολείου, της μεγαλύτερης προσοχή στην ποιότητα των έργων που 

κάνουν, της μεγαλύτερη προσοχή στη σημασία των παιδαγωγικών αρχών για τη 

δημιουργία και τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μάθησης, της περισσότερη έμφαση σε 

συνεργατικές δραστηριότητες με τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο ή σε άλλα σχολεία, της 

καλύτερης προβολής της συμμετοχής σε συνεργατικά εκπαιδευτικά προγράμματα., μιας 

νέας προοπτικής στο ρόλο των συνεργατών ευρωπαϊκών σχολείων για την προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών, διάφορες συνεργατικές δραστηριότητες με εκπαιδευτικούς 

από άλλες χώρες για τις πολιτιστικές και γλωσσικές ανταλλαγές, μιας προοπτικής που 

δόθηκε κατά την επιλογή των δραστηριοτήτων και προσθέτει αξία στις εκπαιδευτικές 

καταστάσεις που σχεδιάζετε για τους μαθητές τους, περισσότερης εμπιστοσύνης στις νέες 

τεχνολογίες., καλύτερης χρήσης των ΤΠΕ για την επαγγελματική ανάπτυξη. Στην έρευνα 

που διεξήχθη στην Ελλάδα οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν και επισημαίνουν την 

σημαντικότητα όλων των παραμέτρων «σε μεγάλο βαθμό», με μεγαλύτερο ποσοστό να 

συγκεντρώνει η παράμετρος της καλύτερης χρήσης των ΤΠΕ για επαγγελματική ανάπτυξη. 

Η χρήση τους πλέον εφαρμόζεται σε πραγματικές συνθήκες καθώς χρησιμοποιούνται ως 

εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας, υπερβαίνοντας τα όρια μιας τάξης. Την ίδια 

άποψη διατυπώνουν και οι εκπαιδευτικοί του δείγματος που απάντησαν στα αγγλικά. Στην 

έρευνα που διεξήχθη στη Ρουμανία τα ποσοστά παρουσιάζονται εμφανώς μεγαλύτερα σε 

όλες τις παραμέτρους ερωτήματα, με την παράμετρο της «καλύτερης προβολής της 

συμμετοχής σε συνεργατικά εκπαιδευτικά προγράμματα» να υπογραμμίζεται με ποσοστό 

παρά πολύ υψηλό σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη παράμετρο. Η επισήμανση αυτή των 

εκπαιδευτικών αποκτά μεγαλύτερη σημασία και ενισχύεται από μια μελέτη που έλαβε 

χώρα στις ΗΠΑ (US Dept of Education, 1999), όπως αναφέρουν οι Βαγγελάτος & 

Φραγκάκη (2014), η οποία κατέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι τα συνεργατικά 

περιβάλλοντα βοηθούν στην επαγγελματική τους βελτίωση και εξέλιξη (ως τέτοια 

θεωρούνται εργαλεία που βοηθούν στην δικτύωση με άλλους συναδέλφους εντός και εκτός 

σχολείου), και μάλιστα ότι τα συστήματα αυτά είναι πιο αποδοτικά από τις παραδοσιακές 

μορφές εκπαίδευσης. Ενώ πιο πρόσφατες μελέτες από τους Crawley at al. (2008) και 

Vuorikari (2010), το eTwinning αξιολογείται ως ένα τέτοιο δίκτυο επαγγελματικής 

βελτίωσης για εκπαιδευτικούς.  
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

8.1. Συμπεράσματα 

 

Μέσα από την ποσοτική ανάλυση και την ερμηνευτική προσέγγιση των 

αποτελεσμάτων προέκυψαν αρκετά ενδιαφέροντα ευρήματα τα οποία θα παρουσιαστούν 

στη συνέχεια. Επιβεβαιώθηκε η βασική υπόθεση της έρευνας ότι «οι εκπαιδευτικοί της που 

εργάζονται στην Προσχολική Αγωγή και στη Δημοτική Εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα 

όσο και σε χώρες της Ευρώπης και αποτέλεσαν τον πληθυσμό της έρευνας, συμμετέχουν 

στις δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης που τους παρέχονται μέσα από τη δράση 

Etwinning. Ακόμη, αναγνωρίζουν την αξία των επιμορφωτικών προγραμμάτων στην 

άσκηση του εκπαιδευτικού τους έργου, όπως επίσης και την βελτίωση της διδακτικής και 

παιδαγωγικής τους πρακτικής». 

 

Στην πρώτη έρευνα με τίτλο «eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε 

αποτελούνταν από 113 εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και 

διεξήχθη στην ελληνική γλώσσα. Οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς κατέχουν 

βασικό και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ένα μικρό ποσοστό έχει μετεκπαιδευτεί στα 

Διδασκαλεία Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών των Παιδαγωγικών Τμημάτων, ενώ 

πολύ μικρό ποσοστό έχει αποκτήσει μόνο πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας και δεύτερο 

πτυχίο, ενώ διδακτορικό τίτλο σπουδών δεν έχει κανείς εκπαιδευτικός. Η δεύτερη έρευνα 

είχε τίτλο «eTwinning and professional development to teachers in Primary 

Education» και συμμετείχαν 118 εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε νηπιαγωγεία και 

δημοτικά σχολεία Ευρωπαϊκών χωρών που συμμετέχουν στην δράση Etwinning και 

διεξήχθη στα αγγλικά. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών της έρευνας επίσης 

κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ πολύ μικρό είναι το ποσοστό που έχει αποκτήσει 

διδακτορικό τίτλο σπουδών. Όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος είναι εγγεγραμμένοι στην 

πλατφόρμα eΤwinning και αποτελούν μέλη της κοινότητας των σχολείων της Ευρώπης. 
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Όσον αφορά τη γνώση ξένης γλώσσας από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος και στις δυο 

έρευνες κυρίαρχη εμφανίζεται η αγγλική.  

 Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών, το σύνολο σχεδόν του δείγματος έχει αποκτήσει 

Πιστοποίηση Α’ Επιπέδου που αναφέρεται στις «Βασικές δεξιότητες χρήσης 

υπολογιστή». Αντίθετα αρκετά μικρότερο, είναι το ποσοστό των εκπαιδευτικών που 

έχει αποκτήσει Πιστοποίηση Β’ Επιπέδου και αφορά την «Αξιοποίηση & εφαρμογή 

των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη». Η επιμόρφωση Α΄ επιπέδου ξεκίνησε να 

υλοποιείται το διάστημα 2001-2005 ως η πρώτη προσπάθεια επιμόρφωσης στη 

χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση σε ευρεία κλίμακα και είχε ως αποτέλεσμα την 

επιμόρφωση 83.315 εκπαιδευτικών14. Το έργο «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για 

την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», έχει ως αντικείμενο 

την επιμόρφωση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών των ελληνικών σχολείων της 

πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην τάξη15. Το σχετικά 

μικρό ποσοστό πιστοποίησης εκπαιδευτικών στο β΄ επίπεδο ίσως οφείλεται και στο 

γεγονός ότι η εισαγωγή και η επιμόρφωση στο πρόγραμμα γίνεται κατόπιν 

κληρώσεως, και αυτό έχει ως συνέπεια τον πολύ περιορισμένο αριθμό 

πιστοποιημένων με β΄ επίπεδο εκπαιδευτικών. Γεγονός που φαίνεται ότι δεν 

εμποδίζει τους Έλληνες εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν στην δράση του 

eTwinning. 

 Αρκετά μικρό το ποσοστό των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν και συμμετέχουν 

Πλατφόρμα «Αίσωπος», (AESOP - Advanced Electronic Scenarios Operating 

Platform). Η Πλατφόρμα Ανάπτυξης, Σχεδίασης, Υποβολής και Αξιολόγησης 

Ψηφιακών Διδακτικών Σεναρίων αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής και αφορά την "Ανάπτυξη Μεθοδολογίας και Ψηφιακών Διδακτικών 

Σεναρίων για τα Γνωστικά Αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης"16. Λειτουργεί και ως πάροχος 

δεδομένων (data provider) και είναι συνδεδεμένη με τον εθνικό συσσωρευτή 

εκπαιδευτικού περιεχομένου για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(Φωτόδεντρο), ενώ διαθέτει ηλεκτρονικό περιβάλλον τηλεσυνεργασίας και 

                                                 
14http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/epeaek/ergo.html 
15http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/typography/about-project-bepipedo-m 
16http://aesop.iep.edu.gr/senaria 

http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/epeaek/ergo.html
http://b-epipedo2.cti.gr/el-GR/typography/about-project-bepipedo-m
http://aesop.iep.edu.gr/senaria
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ανταλλαγής αρχείων (Γραμμένος, 2013). Δικαίωμα συμμετοχής και υποβολής 

διδακτικών σεναρίων έχουν οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων και αξιοποιεί ένα 

σύνολο 18 εργαλείων διαδραστικού περιεχομένου. Το μικρό ποσοστό συμμετοχής 

ίσως είναι απόρροια του γεγονότος του μικρού σχετικά ποσοστού εκπαιδευτικών με 

πιστοποίηση β΄ επιπέδου, καθώς δεν έχουν διδαχθεί την ανάπτυξη, σχεδίαση, 

συγγραφή και εφαρμογή στην τάξη διδακτικών σεναρίων. Επίσης, δεν έχει 

διαπιστωθεί καμιά επίσημη επιμορφωτική προσπάθεια και ενημέρωση των 

εκπαιδευτικών για την πλατφόρμα, ειδικά στους εκπαιδευτικούς προσχολικής 

αγωγής . 

 Σημαντικό εμφανίζεται το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχουν προσωπικά 

ιστολόγια εκπαιδευτικής χρήσης, οι οποίοι σύμφωνα με τα ερευνητικά 

αποτελέσματα ενώ δεν έχουν αποκτήσει πιστοποίηση β΄ επιπέδου, είναι 

εξοικειωμένοι με περιβάλλοντα web 2.0. Σύμφωνα με τον Stahl (2006), όπ. αναφ. 

στο Αντωνίου & Μαχαιρίδου (2009), το ιστολόγιο αποτελεί ένα γνωσιακά 

βασισμένο περιβάλλον, καθώς ως ασύγχρονο εργαλείο, ενθαρρύνει τον 

αναστοχασμό επί του περιεχομένου και υποστηρίζει τη διαδικασία οικοδόμησης της 

γνώσης σε κοινωνικό πλαίσιο, μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ δημιουργού και 

χρηστών - επισκεπτών. Θεωρούνται από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές web 2.0 

και ενσωματώνονται όλο και περισσότερο στη μαθησιακή διαδικασία ως χώροι 

επικοινωνίας, συνεργασίας, δημιουργίας και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των 

εκπαιδευτικών. Αντίστοιχα, όπως υποστηρίζουν οι Αγγέλαινα & Τζιμογιάννης 

(2010) τα ιστολόγια, συγκρινόμενα με άλλες μορφές ασύγχρονης μάθησης, 

αποτελούν αποτελεσματικό και εκπαιδευτικό εργαλείο στην προώθηση της 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών, καθώς η ευελιξία και η αμεσότητα στην 

ανατροφοδότηση υποστηρίζει την οικοδόμηση της νέας γνώσης και τελικά τη 

μάθηση. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι το blogging είναι επίσης δημοφιλές στον 

κόσμο του eTwinning και όσον αφορά στο TwinBlog, καθώς επίσης και σε άλλα 

εργαλεία blogging, που παρέχονται οπουδήποτε αλλού στο Διαδίκτυο. Πολλοί 

εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν ιστολόγια στο πλαίσιο της διεξαγωγής του έργου 

τους, θεωρώντας ότι παρέχει στους μαθητές άμεση δημοσίευση και υποστηρίζει τις 

συνεργατικές πτυχές της ομαδικής εργασίας. Επίσης, τα χρησιμοποιούν για να 

πραγματοποιήσουν τη διάχυση και διάδοση ενός έργου eTwinning στον 

εκπαιδευτικό κόσμο και στους γονείς, καθώς αυτό αποτελεί μια από τις 
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απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποστήριξη και τη διάδοσή του στην 

εκπαιδευτική κοινότητα. 

 Μικρό εμφανίζεται το ποσοστό των εκπαιδευτικών που χρησιμοποιούν το 

«Ψηφιακό Σχολείο – ψηφιακό Εκπαιδευτικό»17 περιεχόμενο επιβεβαιώνοντας πως 

δεν είναι και τόσο δημοφιλές στους εκπαιδευτικούς. Τα τελευταία χρόνια, το 

ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο αποτελεί βασικό άξονα των πρωτοβουλιών και 

των εκπαιδευτικών πολιτικών για την ενσωμάτωση και εποικοδομητική αξιοποίηση 

των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη σχολική εκπαίδευση 

(EUN, iTEC 2010-2014) σε όλο και περισσότερες χώρες. Στην Ελλάδα, σύμφωνα 

με τους Μεγάλου & Κακλαμάνης (2015) το «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο» 

αποτελεί έναν από τους πέντε άξονες δράσεων του «Ψηφιακού Σχολείου», του 

προγράμματος που υλοποιεί για το διάστημα 2010-2015 την ψηφιακή στρατηγική 

του Υπουργείου Παιδείας για τη σχολική εκπαίδευση με στόχο την επιτυχή ένταξη 

των ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική στο σχολείο.  

 Η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος θεωρεί πολύ σημαντικά τα 

Καινοτόμα Προγράμματα. και συμμετέχει σε αυτά. Με τον όρο «Καινοτόμα 

Προγράμματα» εννοούνται, οι σχολικές δραστηριότητες: Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά Θέματα και Πανελλήνιοι Μαθητικοί 

Καλλιτεχνικοί Αγώνες, Αγωγή Σταδιοδρομίας και Επιχειρηματικότητα των Νέων, 

τα Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα και το Πρόγραμμα της Ευέλικτης 

Ζώνης. Στα Καινοτόμα Προγράμματα τα τελευταία χρόνια, εντάσσονται και τα 

έργα eTwinning18. Τα κύρια χαρακτηριστικά των Καινοτόμων Προγραμμάτων είναι 

η έμφαση στις ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές προσεγγίσεις, η οικοδόμηση 

γνώσεων και η ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών, η 

επικαιροποίηση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) και, τέλος, η 

ευέλικτη διαχείριση του σχολικού χρόνου. Όπ. αναφ. η Σπυροπούλου et al. (2007) 

τα τελευταία χρόνια, σε αρκετά εκπαιδευτικά συστήματα των χωρών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εισήχθησαν, εφαρμόσθηκαν και αξιολογήθηκαν καινοτόμα 

προγράμματα, τα οποία στόχευαν στην αλλαγή των διαδικασιών μάθησης και 

κυρίως στην διεπιστημονική και βιωματική προσέγγιση της γνώσης. 

                                                 
17http://dschool.edu.gr/ 
18http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/SXOLIKES-DRASTIRIOTITES.pdf 

http://dschool.edu.gr/
http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/SXOLIKES-DRASTIRIOTITES.pdf
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 Όσον αφορά τις άλλες ευρωπαϊκές δράσεις με τις οποίες ασχολούνται οι 

εκπαιδευτικοί του δείγματος στην Ελλάδα, ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό, που 

αποτελεί και την πλειονότητα, είχε ασχοληθεί με τη δράση «Bringing Europe to 

School Teachers», ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

που είχε σκοπό να «φέρει την Ευρώπη» στους δασκάλους. Γενικός στόχος του 

προγράμματος είναι η παρουσίαση των γεγονότων που αφορούν την Ευρωπαϊκή 

Ένωση σε μαθητές και φοιτητές καθώς και η εξοικείωσή τους με τα θεσμικά 

όργανα και τον τρόπο λειτουργίας της. Ειδικότεροι στόχοι είναι η ανάπτυξη 

εκπαιδευτικού υλικού σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Πρωτοβάθμια και 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και προγραμμάτων συνεχούς εκπαίδευσης και 

κατάρτισης για τους Εκπαιδευτικούς σχετικά με την Ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ένα 

αρκετά σημαντικό ποσοστό των εκπαιδευτικών ασχολούνται με τη δράση 

Teachers4 Europe19. Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης “Teachers4Europe” είναι 

να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων 

των Ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις 

δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους 

διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών 

προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. Πολύ 

μικρά έως ασήμαντα είναι τα ποσοστά των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις 

δράσεις Erasmus+, European Schoolnet Academy, Teacher Academy,Gateway 

School Academy που συνδέονται με το eTwinning και το Global education Week. 

Το Πρόγραμμα ASPnet - UNESCO (Συνεργαζόμενα Σχολεία με την UNESCO), 

ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNESCO που έχει στόχο την προώθηση των 

αξιών του διεθνούς οργανισμού και της «Εκπαίδευσης 2030», δεν επιλέχθηκε από 

κανέναν εκπαιδευτικό. Αντίθετα στην έρευνα που διεξήχθη στα αγγλικά, οι 

εκπαιδευτικοί του δείγματος σε ένα σημαντικό ποσοστό ασχολούνται με το 

πρόγραμμα Grundtvig20, μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιχορηγεί 

δράσεις σε όσους ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων. Αντίθετα με τη 

δράση Teachers4 Europe έχει ελάχιστη συμμετοχή. Τα υπόλοιπα προγράμματα 

στα οποία συμμετέχουν οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, δεν αναφέρθηκαν καθόλου. 

                                                 
19http://www.teachers4europe.gr/ 
20http://eacea.ec.europa.eu/LLp/grundtvig/grundtvig_en.php 

http://www.teachers4europe.gr/
http://eacea.ec.europa.eu/LLp/grundtvig/grundtvig_en.php


184 

Τέλος, ένα μεγάλο ποσοστό που αποτελεί την πλειοψηφία δεν έχει ασχοληθεί 

καθόλου με άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις εκτός από το eTwinning.  

 Τα εξ αποστάσεως Διαδικτυακά προγράμματα επιμόρφωσης συγκεντρώνουν πολύ 

μεγάλη αποδοχή από τους εκπαιδευτικούς της έρευνας, (καθώς είναι ευέλικτα, με 

εύκολη πρόσβαση στο διδακτικό υλικό) κάτι που ίσως συνδέεται και με το 

γεγονός ότι προσφέρονται διαδικτυακά μαθήματα επιμόρφωσης, μέσα από τα 

εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης και από την δράση eTwinning, γεγονός 

που αποδεικνύει πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος αναγνωρίζουν τη 

σπουδαιότητα τους στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Η εκπαίδευση από 

απόσταση άρχισε ως θεσμός εκπαίδευσης ενηλίκων, που τους παρέχεται η 

δυνατότητα να φοιτούν σε ένα ανώτατο ίδρυμα, χωρίς να είναι παρόντες στον ίδιο 

χώρο και τον ίδιο χρόνο, προκειμένου να δώσουν μορφωτικές και εκπαιδευτικές 

ευκαιρίες σε εργαζόμενους ή μη ενηλίκους (Ράπτης, 2013). Σύμφωνα με το 

Λιοναράκη (2001) στις μέρες μας το ενδιαφέρον εστιάζεται στην αντίληψη, στάση 

και θεώρηση της ΕξΑΕ ως μια «ανοιχτής», συνεχούς και προσβάσιμης 

διαδικασίας, που απαντά στις μαθησιακές ανάγκες κάθε τύπου και μορφής για 

όλους τους πολίτες (Αναστασιάδης, 2014). Η ραγδαία ανάπτυξη των ΤΠΕ έχει 

δημιουργήσει νέες μορφές πληροφόρησης και νέες δυνατότητες για την ανάπτυξη 

συστημάτων εξ αποστάσεως επιμόρφωσης. Σήμερα υπάρχει μεγάλη προσφορά 

διαδικτυακών μαθημάτων από πανεπιστήμια, και άλλους θεσμοθετημένους φορείς 

εκπαίδευσης που οργανώνονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με 

μεγάλη συμμετοχή και αποδοχή από τους εκπαιδευτικούς.  

 

Μικρό παρουσιάζεται το ποσοστό των εκπαιδευτικών που έχουν πραγματοποιήσει 

πάνω από 10 έργα, όπως και σημαντικό εμφανίζεται το δείγμα που έχει υλοποιήσει ως 3 

έργα μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 2016), και στις δύο έρευνες, ενώ η πλειονότητα του 

δείγματος που αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσοστό, δεν έχει υλοποιήσει κανένα 

πρόγραμμα Erasmus. Τις ίδιες περίπου απαντήσεις υπογράμμισαν και εκπαιδευτικοί των 

Ευρωπαϊκών χωρών με μια διαφοροποίηση στη παράμετρο πάνω από 10 έργα, που είναι 

λίγο μεγαλύτερο το ποσοστό. Όπως επίσης υπάρχει και ένα μικρό ποσοστό που συμμετέχει 

στην έρευνα και δεν έχει πραγματοποιήσει κανένα έργο. 
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Στην ερώτηση για «ποιος είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται το 

Etwinning», και στις δυο έρευνες οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν, επιλέγουν την 

παράμετρο «της επικοινωνίας με άλλους» με αρκετά μεγάλο ποσοστό, ως δεύτερος λόγος 

επιλέγεται «η επαγγελματική ανάπτυξη» και ως τρίτος η δημιουργία έργων με τελευταίο 

αυτόν της εύρεσης εταίρων για Erasmus προγράμματα. Παρατηρούμε ότι δίνεται μεγάλη 

σημασία από τους εκπαιδευτικούς στην έννοια της επικοινωνίας με συναδέλφους, 

αναγνωρίζοντας έτσι τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν από αυτή και κατ’ επέκταση 

μέσα από τη συνεργασίες που προκύπτουν. Όσον αφορά τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

του δείγματος με βάση την ειδικότητα τους, και στις δύο έρευνες, στην ερώτηση ποιος 

είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται το eTwinning οι δάσκαλοι επιλέγουν 

«πάρα πολύ» την επικοινωνία με άλλους συναδέλφους με παρόμοια ενδιαφέροντα ως 

πρώτο λόγο και την δημιουργία έργων ως δεύτερο λόγο. Οι νηπιαγωγοί επιλέγουν «πάρα 

πολύ» την επικοινωνία με άλλους συναδέλφους με παρόμοια ενδιαφέροντα, και ως δεύτερο 

λόγο την παράμετρο της επαγγελματικής ανάπτυξης. Οι καθηγητές ξένων γλωσσών δεν 

παρουσιάζουν όμοιες απαντήσεις με αυτές των δασκάλων, επειδή το δείγμα είναι πάρα 

πολύ μικρό και δεν μπορεί να βγει κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. Λαμβάνοντας ως 

μεταβλητή τα έτη διδακτικής εμπειρίας, και συγκεκριμένα τους εκπαιδευτικούς που έχουν 

11-20 έτη, και αποτελούν την πλειοψηφία του δείγματος, παρατηρούμε με βάση τα 

γραφήματα ότι χρησιμοποιούν «πάρα πολύ» τη δράση ως πρώτο λόγο συμμετοχής για την 

επικοινωνία με άλλους εκπαιδευτικούς, μετά τη δημιουργία έργων ως δεύτερο λόγο και ως 

τρίτο λόγο την παράμετρο της επαγγελματικής ανάπτυξης. 

 

Στην ερώτηση «σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι το eTwinning συμβάλλει» το 

δείγμα των εκπαιδευτικών που έχει 11-20 έτη διδακτικής εμπειρίας αξιολογεί ότι το 

eTwinning συμβάλλει «σε ένα μεσαίο βαθμό»: Στην καλύτερη γνώση των άλλων 

εκπαιδευτικών συστημάτων, στην ενίσχυση του αισθήματος του «ανήκειν» σε μια 

επαγγελματική κοινότητα, στην ανάληψη από τους εκπαιδευτικούς, σε μεγαλύτερο βαθμό 

του ρόλου της εκπαίδευσης των μαθητών και «Σε ένα μεγάλο βαθμό» συμβάλλει: Στην 

υποστήριξη των νέων ρόλων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της νέας, τεχνολογικά 

υποβοηθούμενης εκπαίδευσης, στη σύνδεση της διδακτέας ύλης με τα ενδιαφέροντα και τα 

κίνητρα των διδακτικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός 

προγράμματος.  
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Όσον αφορά την επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη η ερώτηση «για ποιους 

λόγους επιθυμείτε να παρακολουθείτε /συμμετέχετε σε προγράμματα επιμόρφωσης» 

συνδέεται με τις εξής παραμέτρους (ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις σε θέματα 

διδακτικής, ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις στα παιδαγωγικά θέματα γενικά, βελτίωση 

επαγγελματικά σε πρακτικό επίπεδο, λόγοι επαγγελματικής εξέλιξης). Οι εκπαιδευτικοί της 

έρευνας δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και τις συνδέουν «πάρα πολύ» με τους λόγους 

συμμετοχής τους, ενώ η παράμετρος της αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου τους, την 

χαρακτηρίζουν «αρκετά» και με σχετικά μικρό ποσοστό. Οι οικονομικοί λόγοι δεν 

αποτελούν λόγος συμμετοχής για το δείγμα και αξιολογήθηκε με τον χαρακτηρισμό 

«καθόλου». Συμπέρασμα: στις παραμέτρους «Για την ενημέρωση στις νέες εξελίξεις στα 

παιδαγωγικά θέματα», «για την ενημέρωση στις νέες εξελίξεις σε θέματα διδακτικής, «για 

βελτίωση επαγγελματική σε πρακτικό επίπεδο», «για βελτίωση επαγγελματική σε πρακτικό 

επίπεδο», «για λόγους επαγγελματικής εξέλιξης» οι απόψεις όλων των ειδικοτήτων 

ταυτίζονται αφού επιλέγουν και χρησιμοποιούν τους χαρακτηρισμούς «πάρα πολύ» και 

«πολύ». Στην παράμετρο «για οικονομικούς λόγους» επίσης ταυτίζονται καθώς η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών σημειώνει τον χαρακτηρισμό «καθόλου». 

 

Η παρακολούθηση προγραμμάτων επιμόρφωσης οι δάσκαλοι επιλέγουν «πάρα 

πολύ» ως πρώτο λόγο την ενημέρωση στις νέες εξελίξεις σε θέματα διδακτικής, «για 

λόγους επαγγελματικής εξέλιξης» επιλέγουν να συμμετέχουν «πολύ», για ανάγκες 

επικοινωνίας «αρκετά», «για οικονομικούς λόγους» επιλέγουν «καθόλου». Οι νηπιαγωγοί 

ότι «για βελτίωση επαγγελματική σε πρακτικό επίπεδο», επιλέγουν «πάρα πολύ», για την 

ενημέρωση στις νέες εξελίξεις στα παιδαγωγικά θέματα επιλέγουν «πολύ», την 

«αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου» και «οικονομικούς λόγους» επιλέγουν «καθόλου», 

υπογραμμίζουν «πολύ» για «λόγους επαγγελματικής εξέλιξης», «αρκετά» τις «ανάγκες για 

επικοινωνία», «λίγο» «για οικονομικούς λόγους» και «καθόλου» . Οι καθηγητές φυσικής 

αγωγής «για βελτίωση επαγγελματική σε πρακτικό επίπεδο», συμμετέχουν «πάρα πολύ». 

Στη δεύτερη έρευνα που διεξήχθη στα αγγλικά οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί επιλέγουν 

«πάρα πολύ» ως πρώτο λόγο «για βελτίωση επαγγελματική σε πρακτικό επίπεδο», ενώ οι 

καθηγητές ξένων γλωσσών για την ενημέρωση στις νέες εξελίξεις στα παιδαγωγικά θέματα 

χρησιμοποιούν τον χαρακτηρισμό «πολύ» ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις σε θέματα 

διδακτικής, 
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 Με την ίδια βαρύτητα και με σχεδόν τα ίδια ποσοστά αξιολόγησαν τις 

παραμέτρους συμμετοχής σε προγράμματα επιμόρφωσης και οι εκπαιδευτικοί της έρευνας 

που διεξήχθη στα αγγλικά, με μόνη διαφοροποίηση την παράμετρο που αφορά τους 

οικονομικούς λόγους, καθώς την επέλεξαν με τον χαρακτηρισμό «αρκετά» μεγαλύτερο 

ποσοστό. Οι παράμετροι της ξένης γλώσσας και της ελλιπών γνώσεων σχετικά με τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών αξιολογήθηκαν με τον χαρακτηρισμό «καθόλου» και δεν φαίνεται 

να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα στην παρακολούθηση εκδηλώσεων επαγγελματικής 

ανάπτυξης. Η έλλειψη ελεύθερου χρόνου φαίνεται να επηρεάζει τη συμμετοχή τους, σε 

αντίθεση με τις υπόλοιπες παραμέτρους που αφορούν περιορισμένο αριθμό θέσεων, τη μη 

έγκαιρη πληροφόρηση για το περιεχόμενο και τη δομή και τη μη επαρκή πληροφόρηση. 

Όσον αφορά την έννοια της επαγγελματικής ανάπτυξης, από την ποσοτική ανάλυση των 

αποτελεσμάτων των δύο ερευνών και την ερμηνευτική προσέγγιση τους, παρατηρούμε τη 

σύγκλιση των απόψεων των εκπαιδευτικών και τη βαρύτητα που της αποδίδουν, 

αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα της στο έργο του εκπαιδευτικού. Εδώ όμως θα πρέπει να 

λάβουμε υπόψη την επισήμανση της Vuorikari (2010) όσον αφορά τις συνέργειες που 

βρέθηκαν στην επαγγελματική ανάπτυξη και eTwinning και τις προϋποθέσεις που 

υπάρχουν για να είναι επιτυχείς. Για, παράδειγμα, η ωριμότητα των ΤΠΕ και των 

δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών υπολογίζονται ως υποκειμενικές συνθήκες. Επίσης θα 

πρέπει να λάβουμε υπόψη την υποδομή και την διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στα σχολεία, καθώς υπάρχει μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ των χωρών που 

έχουν μελετηθεί. Όλες αυτές οι συνθήκες δημιουργούν ένα πλαίσιο το οποίο είναι πιθανό 

να επηρεάζει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, καθώς και 

την ακριβή κατανόηση της δυναμικής.  

 

Στην ερώτηση «Μετά τη συμμετοχή στο eTwinning, παρακαλούμε να 

αξιολογήσετε τις αλλαγές στο επίπεδο δραστηριότητάς σας, από την άποψη της 

συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης» με παραμέτρους (Περισσότερη εμπιστοσύνη στις 

νέες τεχνολογίες, καλύτερη χρήση των ΤΠΕ για την επαγγελματική ανάπτυξη, 

πληροφορίες αναζήτηση, αναζήτηση εταίρων, κλπ.), διάφορες συνεργατικές 

δραστηριότητες με εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες για τις πολιτιστικές και γλωσσικές 

ανταλλαγές, μια νέα προοπτική στο ρόλο των συνεργατών ευρωπαϊκών σχολειών για την 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών σας, καλύτερη προβολή της συμμετοχής σε 

συνεργατικά εκπαιδευτικά προγράμματα, περισσότερη έμφαση σε συνεργατικές 
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δραστηριότητες με τους εκπαιδευτικούς στο σχολείο ή σε άλλα σχολεία, μεγαλύτερη 

προσοχή στη σημασία των παιδαγωγικών αρχών για τη δημιουργία και τη διεξαγωγή των 

δραστηριοτήτων μάθησης, μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα των έργων που κάνετε, μια 

καλύτερη προοπτική για τις ευθύνες και τη συμβολή σας στο πλαίσιο της δραστηριότητας 

του σχολείο, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος με αρκετά μεγάλα ποσοστά αξιολογούν ότι 

«σε μεγάλο βαθμό» επηρεάζονται από την άποψη της συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης 

από τη συμμετοχή τους στη δράση. 

  

Όσον αφορά τη συμμετοχή σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης της 

δράσης eTwinning: Σε μονόωρες διαλέξεις η συμμετοχή είναι αρκετά μεγάλη όπως και η 

συμμετοχή σε ομάδες eTwinning που αφορούν ιδιωτικές ελεγχόμενες διαδικτυακές 

πλατφόρμες αποκλειστικά για να έρχονται σε επαφή και να συνεργάζονται σε κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα οι eTwinniners. Η συμμετοχή στις ομάδες eTwinning είναι εθελοντική, 

χωρίς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις και μια από τις μεγαλύτερες ομάδες, είναι η creative 

classroom που απαριθμεί γύρω στα 7000 μέλη, διανύει τον έβδομο χρόνο της και 

συντονίστρια για τη λειτουργία της είναι η κ. Πατεράκη Ε., που ανήκει στην παιδαγωγική 

ομάδα του eTwinning. Μέσω αυτών δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που 

ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις δεξιότητες και γνώσεις τους, να έχουν πρόσβαση σε 

πόρους ή να ενσωματώσουν εργαλεία του eTwinning στη διδασκαλία συγκεκριμένων 

αντικειμένων ή θεμάτων. Στις ομάδες αυτές συζητούν και ανταλλάσσουν εκπαιδευτικές 

πρακτικές, παρέχουν και λαμβάνουν βοήθεια, διευρύνουν τους ορίζοντες τους και 

βελτιώνουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες τους (Popescu et al., 2010). 

 

Από τις απαντήσεις τους που αναφέρονται στη συμμετοχή τους στις Εκδηλώσεις 

Μάθησης του eTwinning (εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης διάρκειας δύο 

εβδομάδων που διενεργούνται στο “Learning Lab” του eTwinning) και στα διαδικτυακά 

μαθήματα του eTwinning, (εξειδικευμένοι κύκλοι μαθημάτων διάρκειας 6 η περισσότερων 

εβδομάδων, ένας για πρεσβευτές και ένας για διαδικτυακή διαχείριση), και σε δια ζώσεις 

Ευρωπαϊκά εργαστήρια (workshops) Επαγγελματικής Ανάπτυξης του eTwinning 

διαφαίνεται η αρκετά μικρή συμμετοχή τους. Εκτιμούμε ότι οφείλεται στο γεγονός πως τα 

εργαστήρια αυτά έχουν αρκετές απαιτήσεις τόσο ως προς το περιεχόμενο τους ως και προς 

τη γνώση της ξένης γλώσσας. Μόνο οι μισοί από τους ερωτώμενους πιστεύουν τα 

πιστοποιητικά συμμετοχής είναι χρήσιμα για την επαγγελματική τους εξέλιξη. Από το 
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αντίστοιχο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στα Αγγλικά η συμμετοχή κυμαίνεται 

περίπου στα ίδια ποσοστά και αφορούν τις ίδιες εκδηλώσεις με μια διαφοροποίηση αρκετά 

σημαντική όσο αφορά τη συμμετοχή τους σε διαζώσης Ευρωπαϊκά εργαστήρια 

(workshops). 

 

Η υπηρεσία με τη λιγότερη συμμετοχή από eTwinnεrs είναι τα eTwinning online 

μαθήματα, με ένα σχετικά μικρό ποσοστό. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά το γεγονός ότι η 

συμμετοχή σε κάθε online μάθημα περιορίζεται στους 150 συμμετέχοντες , οι οποίοι έχουν 

επιλεγεί από την ΕΔΥ. Επιπλέον, είναι η πιο χρονοβόρα ευκαιρία επαγγελματικής 

ανάπτυξης που προσφέρεται σήμερα από το eTwinning καθώς απαιτεί από τους δασκάλους 

να δεσμευθούν για μια περίοδο έξι εβδομάδων. Ωστόσο, από την άποψη του πόσο αυτά τα 

online μαθήματα είναι εκτιμητά, σχεδόν η πλειονότητα τα βρίσκει αρκετά ή πολύ χρήσιμα. 

Στη χώρα μας ιδιαιτέρα, δεδομένης της διαχρονικής ανεπάρκειας της επίσημης πολιτείας 

σε ζητήματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού 

συστήματος, η δράση μέσω των ποικίλων επιμορφωτικών δραστηριοτήτων της, αποτελεί 

ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο επαγγελματικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών. Δίνοντας 

έμφαση στις δεξιότητες συνεργασίας και στη δημιουργική χρήση των ΤΠΕ, συμβάλει στον 

εκσυγχρονισμό του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, υποστηρίζοντας την 

προσπάθεια που καταβάλλεται προκειμένου να καταστεί το ελληνικό σχολείο πιο 

ελκυστικό για την σημερινή ψηφιακή γενιά και ισότιμο με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά 

(Παπαδάκης, 2015). 

 

8.2. Προτάσεις- Επίλογος  

 

Μέσα από την παρούσα εργασία ευελπιστούμε να συμβάλλουμε στη δημιουργία 

και στο σχεδιασμό επιμορφωτικών δράσεων που ευνοούν την προώθηση της 

επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών μέσα από τη δράση eTwinning 

προτείνοντας: 

-Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες περισσότερο οργανωμένη και σε 

περισσότερο πληθυσμό, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά οι εκπαιδευτικοί που 

είναι εγγεγραμμένοι στη δράση, να ανταπεξέλθουν στις ψηφιακές προκλήσεις και να 

μπορούν να παρακολουθούν δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης. Ήδη από το 

φθινόπωρο ξεκινάει μια δράση διαδικτυακών μαθημάτων (online lessons) με θέμα: 
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«Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και των εργαλείων web 2.0 για την υλοποίηση 

συνεργατικών δραστηριοτήτων σε έργα eTwinning και την ενσωμάτωση τους στη 

διδασκαλία μαθημάτων». Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι eTwinners εκπαιδευτικοί, 

όλων των ειδικοτήτων. Διοργανώνεται από: Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning 

στην Ελλάδα, Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ΤΕΙ 

Δυτικής Ελλάδας. Θα έχει διάρκεια 120 ωρών και θα υλοποιηθεί από τον Οκτώβριο 2017 - 

Μάιο 2018.  

-Οργανωμένη και συστηματική ενημέρωση των εκπαιδευτικών για τη δράση eTwinning με 

περισσότερα κίνητρα, επιβραβεύσεις και παρουσιάσεις των έργων ανά εκπαιδευτικές 

περιφέρειες ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση και αλληλεπίδραση.  

-Καλύτερη ενημέρωση και μέριμνα για την συμμετοχή στις δραστηριότητες 

επαγγελματικής ανάπτυξης που παρέχονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από τη 

δράση. 

- Με την εγγραφή στην πλατφόρμα θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτική ενημέρωση για τον 

τρόπο λειτουργίας της. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών που είναι απλά 

εγγεγραμμένος στη δράση, δεν γνωρίζει πώς να ξεκινήσει και δεν έχει ενημερωθεί 

οργανωμένα και συστηματικά. 

-Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων στα σχολεία με την εξασφάλιση απαραίτητης 

υλικοτεχνικής υποδομής και τη δημιουργία κατάλληλου οργανωτικού πλαισίου, ειδικότερα 

στην προσχολική αγωγή. 

Ο περιορισμένος αριθμός των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών μας εμποδίζει στη γενίκευση 

συμπερασμάτων στον ευρύτερο πληθυσμό που είναι εγγεγραμμένος στη δράση, χωρίς αυτό 

να μειώνει τη σημασία των ευρημάτων. Πιθανές μελλοντικές ερευνητικές κατευθύνσεις 

που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην καλύτερη και αποτελεσματικότερη μελέτη και 

διερεύνηση και αξιοποίηση των δραστηριοτήτων επαγγελματικής ανάπτυξης είναι: 

- Πραγματοποίηση μιας εμπειρικής μελέτης μεγαλύτερης εμβέλειας, στην οποία να 

παρουσιάζονται και ποιοτικά δεδομένα με τις απόψεις των συμμετεχόντων. 

- Καταγραφή των προσδοκιών, προτάσεων, προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όσον αφορά 

τη συμμετοχή τους στη δράση και στις δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης. 

- Καταγραφή των σχολείων που συμμετέχουν ανά εκπαιδευτική περιφέρεια και των 

εκπαιδευτικών. 
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-Διερεύνηση των κριτηρίων των ενεργών eTwinners με βάση των οποίων επιλέγουν έργα, 

συνεργάτες και εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης. 

-Αξιοποίηση και άλλων ερευνητικών εργαλείων για την διερεύνηση ποιοτικών αλλά και 

ποσοτικών ερευνητικών προσεγγίσεων. 

-Καταγραφή των δυσκολιών και των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί ανά 

ειδικότητα., κατηγορία σχολικής μονάδας για την συμμετοχή στη δράση. 

- Διερεύνηση των απόψεων των εθελοντών πρεσβευτών της δράσης για τη συμμετοχή στις 

δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς δεν υπάρχουν οικονομικά κίνητρα 

συμμετοχής.  

-Διερεύνηση των απόψεων και των λόγων μη συμμετοχής των μη ενεργών eTwinners στη 

δράση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 

Α.1 Ερωτηματολόγιο 1ο 

 

«eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης»  

1.Ατομικά Στοιχεία  

Φύλο 

o ΑΝΔΡΑΣ  

o ΓΥΝΑΙΚΑ 

 Ηλικία 

o 21-25  

o 26-30  

o 31-35  

o 36-40  

o 41-45  

o 46-50  

o 51-55  

o 56-60  

 Ειδικότητα 

o Δάσκαλος  

o Νηπιαγωγός  

o Καθηγητής ξένων Γλωσσών  

o Καθηγητής Φυσικής Αγωγής  
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o Καθηγητής Μουσικής  

o Καθηγητής Θεατρικών Σπουδών – Θεατρολογίας  

Τύπος Σχολείου 

o Νηπιαγωγείο  

o  Δημοτικό 

 Διδακτική εμπειρία 

o 1-5  

o 6-10  

o 11-20  

o 21-25  

o 25 και πάνω 

 Σπουδές  

o Παιδαγωγική Ακαδημία 

o ΑΕΙ 

o Δεύτερο πτυχίο 

o Διδασκαλείο Μετεκπαίδευσης  

o Μεταπτυχιακό 

o Διδακτορικό 

o Άλλες σπουδές  

Επίπεδο Ξένων Γλωσσών  

o Καθόλου 

o Βασικό 

o Μέτριο  
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o Προχωρημένο 

Γνώση ξένων Γλωσσών 

o Αγγλικά  

o Γαλλικά  

o  Γερμανικά  

o Άλλες ξένες γλώσσες  

Επίπεδο Δεξιοτήτων Πληροφορικής  

o Nαι 

o Όχι 

Πιστοποίηση Β’ Επιπέδου («Αξιοποίηση & εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη»): 

o Ναι 

o Όχι  

Συμμετοχή Σε δράσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ 

o Πλατφόρμα «Αίσωπος»- Ψηφιακά διδακτικά σενάρια  

o Προσωπικά ιστολόγια εκπαιδευτικής χρήσης 

o Ψηφιακό Σχολείο – ψηφιακό Εκπαιδευτικό περιεχόμενοdigitalschool.edu.gr 

o Καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα (Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικά, 

Περιβαλλοντικά, Φιλαναγνωσίας). 

o Εξ αποστάσεως Διαδικτυακά προγράμματα επιμόρφωσης 

o Πρόγραμμα ASPnet – UNESCO 
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Κυρίως ερωτηματολόγιο 

Α. Συμμετοχή σε ευρωπαϊκές δράσεις  

Ερώτημα 1: «Πόσα προγράμματα eTwinning, έχετε πραγματοποιήσει: (Μέχρι 31 

Δεκεμβρίου 2016)» 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις  

o Κανένα 

o 1-3  

o 4-7  

o 8-10  

o 10 ΚΑΙ ΠΑΝΩ  

Ερώτημα 2: «Πόσα προγράμματα Erasmus, έχετε πραγματοποιήσει; (Μέχρι 31 

Δεκεμβρίου 2016)» 

Επιλέξτε μια από τις παρακάτω απαντήσεις  

o Κανένα 

o 1-2 

o 3-6  

o ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 

Ερώτημα 3: « Έχετε ασχοληθεί με άλλες Ευρωπαϊκές δράσεις ; 

o Ναι  

o Όχι 

Ερώτημα 4: «Με ποιες άλλες Ευρωπαϊκές δράσεις έχετε ασχοληθεί;»  

o Grundtvig 

o Leonardo 

o teachers4 Europe 

o Άλλο 
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Β. Etwinning και εκπαιδευτική διαδικασία 

 Ερώτημα 1: «Ποιος είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται το Etwinning;» 

 

1.1 H Δημιουργία έργων 

Καθόλου            Λίγο            Αρκετά           Πολύ              Πάρα Πολύ 

1.2 Η επικοινωνία με άλλους εκπαιδευτικούς με παρόμοια ενδιαφέροντα 

Καθόλου            Λίγο            Αρκετά           Πολύ              Πάρα Πολύ 

 1.3 Η εύρεση  εταίρων  για Erasmus προγράμματα 

  Καθόλου              Λίγο              Αρκετά              Πολύ                  Πάρα Πολύ 

1.4 H επαγγελματική ανάπτυξη 

  Καθόλου              Λίγο             Αρκετά              Πολύ                Πάρα Πολύ 

 

Ερώτημα 2: «Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι το eTwinning συμβάλλει: (Απαντήστε στις 

παρακάτω ερωτήσεις ανάλογα με το βαθμό συμφωνία σας)» 

2.1 Στην καλύτερη γνώση των άλλων εκπαιδευτικών συστημάτων 

Δεν μπορώ να         καθόλου     Σε ένα μικρό    Σε ένα μεσαίο     Σε ένα μεγάλο 

 εκτιμήσω                                    βαθμό             βαθμό         βαθμό 

2.2 Στην ενίσχυση του αισθήματος του «ανήκειν» σε μια επαγγελματική κοινότητα 

Δεν μπορώ να         καθόλου     Σε ένα μικρό    Σε ένα μεσαίο     Σε ένα μεγάλο 

 εκτιμήσω                                    βαθμό             βαθμόβαθμό 

2.3 Στην υποστήριξη των νέων ρόλων των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της νέας, 

τεχνολογικά υποβοηθούμενης εκπαίδευσης 

Δεν μπορώ να         καθόλου     Σε ένα μικρό    Σε ένα μεσαίο     Σε ένα μεγάλο 

 εκτιμήσω                                    βαθμό             βαθμό  βαθμό 

2.4 Στη σύνδεση της διδακτέας ύλης με τα ενδιαφέροντα και τα κίνητρα των διδακτικών 

δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο πλαίσιο ενός προγράμματος etwinning 

Δεν μπορώ να         καθόλου     Σε ένα μικρό       Σε ένα μεσαίο           Σε ένα μεγάλο 

 εκτιμήσω                                    βαθμό                βαθμό  βαθμό 

2.5 Στη διευκόλυνση της εργασίας των εκπαιδευτικών 

Δεν μπορώ να         καθόλου     Σε ένα μικρό       Σε ένα μεσαίο              Σε ένα μεγάλο 

 εκτιμήσω                                    βαθμό               βαθμό  βαθμό 
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Γ. eTwinning και επαγγελματική ανάπτυξη 

 

Ερώτημα 1: «Μετά τη συμμετοχή στο eTwinning, παρακαλούμε να αξιολογήσετε τις 

αλλαγές το επίπεδο δραστηριότητάς σας, από την άποψη της συνεχούς 

επαγγελματικής ανάπτυξης» 

1.1 Μια καλύτερη προοπτική για τις ευθύνες και τη συμβολή σας στο πλαίσιο της 

δραστηριότητας του σχολείου 

Δεν μπορώ να         καθόλου       Σε ένα μικρό      Σε ένα μεσαίο          Σε ένα μεγάλο 

 εκτιμήσω                                     βαθμό              βαθμό   βαθμό 

1.2 Μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα των έργων που κάνετε 

Δεν μπορώ να         καθόλου      Σε ένα μικρό        Σε ένα μεσαίο           Σε ένα μεγάλο 

 εκτιμήσω                                     βαθμό                βαθμό   βαθμό 

1.3 Μεγαλύτερη προσοχή στη σημασία των παιδαγωγικών αρχών για τη δημιουργία και τη 

διεξαγωγή των δραστηριοτήτων μάθησης 

Δεν μπορώ να         καθόλου     Σε ένα μικρό    Σε ένα μεσαίο     Σε ένα μεγάλο 

 εκτιμήσω                                    βαθμό             βαθμό   βαθμό 

1.4 Περισσότερη έμφαση σε συνεργατικές δραστηριότητες με τους εκπαιδευτικούς στο 

σχολείο ή σε άλλα σχολεία 

Δεν μπορώ να         καθόλου     Σε ένα μικρό    Σε ένα μεσαίο     Σε ένα μεγάλο 

 εκτιμήσω                                    βαθμό             βαθμό                 βαθμό 

1.5 Καλύτερη προβολή της συμμετοχής σε συνεργατικά εκπαιδευτικά προγράμματα 

Δεν μπορώ να         καθόλου     Σε ένα μικρό    Σε ένα μεσαίο     Σε ένα μεγάλο 

 εκτιμήσω                                    βαθμό             βαθμό                   βαθμό 

1.6 Μια νέα προοπτική στο ρόλο των συνεργατών ευρωπαϊκών σχολειών για την 

προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών 

Δεν μπορώ να         καθόλου     Σε ένα μικρό    Σε ένα μεσαίο     Σε ένα μεγάλο 

 εκτιμήσω                                    βαθμό             βαθμό                    βαθμό 

1.7 Διάφορες συνεργατικές δραστηριότητες με εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες για τις 

πολιτιστικές και γλωσσικές ανταλλαγές 
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Δεν μπορώ να         καθόλου     Σε ένα μικρό    Σε ένα μεσαίο     Σε ένα μεγάλο 

 εκτιμήσω                                    βαθμό             βαθμό  βαθμό 

1.8 Μια προοπτική που δόθηκε κατά την επιλογή των δραστηριοτήτων και προσθέτει αξία 

στις εκπαιδευτικές καταστάσεις που σχεδιάζετε για τους μαθητές σας 

Δεν μπορώ να         καθόλου     Σε ένα μικρό    Σε ένα μεσαίο     Σε ένα μεγάλο 

 εκτιμήσω                                    βαθμό             βαθμό                          βαθμό 

1.9 Περισσότερη εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες 

Δεν μπορώ να         καθόλου     Σε ένα μικρό    Σε ένα μεσαίο     Σε ένα μεγάλο 

 εκτιμήσω                                    βαθμό             βαθμό                       βαθμό 

1.10 Καλύτερη χρήση των ΤΠΕ για την επαγγελματική ανάπτυξη (πληροφορίες 

αναζήτηση, αναζήτηση εταίρων, κ.λπ.) 

Δεν μπορώ να         καθόλου     Σε ένα μικρό    Σε ένα μεσαίο     Σε ένα μεγάλο 

 εκτιμήσω                                    βαθμό             βαθμό                       βαθμό 

 

Δ. Επιμόρφωση και επαγγελματική ανάπτυξη  

Ερώτημα 1: «Για ποιους από τους παρακάτω λόγους επιθυμείτε να παρακολουθείτε 

/συμμετέχετε σε προγράμματα επιμόρφωσης :» 

1.1 Ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις σε θέματα διδακτικής 

Καθόλου            Λίγο                  αρκετά                   Πολύ                  πάρα πολύ  

1.2  Ενημέρωση για τις νέες εξελίξεις στα παιδαγωγικά θέματα γενικά 

Καθόλου            Λίγο                  αρκετά                   Πολύ                  πάρα πολύ  

1.3  Βελτίωση επαγγελματική σε πρακτικό επίπεδο 

Καθόλου            Λίγο                  αρκετά                   Πολύ                  πάρα πολύ  

1.4  Λόγοι επαγγελματικής εξέλιξης  

Καθόλου            Λίγο                  αρκετά                   Πολύ                  πάρα πολύ  

1.5  Αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου   

 Καθόλου            Λίγο                  αρκετά                   Πολύ                  πάρα πολύ  

1.6   Οικονομικοί λόγοι    

Καθόλου            Λίγο                  αρκετά                   Πολύ                  πάρα πολύ  

 1.7  Ανάγκες για επικοινωνία / διαπροσωπικοί λόγοι 

Καθόλου            Λίγο                  αρκετά                   Πολύ                  πάρα πολύ  
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Ερώτημα 2: «Ποιοι από τους παρακάτω λόγους σας εμποδίζουν να συμμετέχετε σε 

εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης» 

2.1 Έλλειψη ελεύθερου χρόνου 

Καθόλου            Λίγο                  αρκετά                   Πολύ                  πάρα πολύ  

2.2  Η μη επαρκής πληροφόρηση 

Καθόλου            Λίγο                  αρκετά                   Πολύ                  πάρα πολύ  

2.3  Η μη έγκαιρη πληροφόρηση για το περιεχόμενο και τη δομή 

Καθόλου            Λίγο                  αρκετά                   Πολύ                  πάρα πολύ  

2.4  Μη ικανοποιητικό επίπεδο περιεχομένου 

Καθόλου            Λίγο                  αρκετά                   Πολύ                  πάρα πολύ  

2.5  Μη ικανοποιητική γνώση ξένης γλώσσας 

Καθόλου            Λίγο                  αρκετά                   Πολύ                  πάρα πολύ  

2.6  Ελλιπείς γνώσεις σχετικά με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών 

Καθόλου            Λίγο                  αρκετά                   Πολύ                  πάρα πολύ  

2.7  Περιορισμένος αριθμός  θέσεων 

Καθόλου            Λίγο                  αρκετά                   Πολύ                  πάρα πολύ  

2.8  Άλλο 

 

Ε. Συμμετοχή σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης της δράσης eTwinning 

 

1..Έχετε συμμετάσχει σε διαδικτυακές Εκδηλώσεις Μάθησης του eTwinning, 

(εκδηλώσεις επαγγελματικής ανάπτυξης διάρκειας δύο εβδομάδων που διενεργούνται 

στο “LearningLab” του eTwinning 

https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/learning-events.htm 

Ναι              όχι 

2. Έχετε συμμετάσχει σε διαδικτυακά μαθήματα του eTwinning, (εξιδικευμένοι 

κύκλοι μαθημάτων διάρκειας 6 η περισσότερων εβδομάδων, ένας για πρεσβευτές και 

ένας για διαδικτυακή διαχείριση}  

      Ναι         όχι 

3. Έχετε συμμετάσχει σε online σεμινάρια του eTwinning (μονόωρες διαλέξεις-

https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/online-seminars.htm) 

Ναι         όχι 

https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/learning-events.htm
https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/online-seminars.htm


208 

4. Εχετε πάρει μέρος σε δια ζώσεις Ευρωπαϊκά εργαστήρια (workshops) 

Επαγγελματικής Ανάπτυξης του eTwinning  

https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/professional-development-works.htm 

   Ναι         όχι 

5. Έχετε συμμετάσχει σε ομάδες eTwinning; (Ιδιωτικές ελεγχόμενες διαδικτυακές 

πλατφόρμες αποκλειστικά για να συζητούν και συνεργάζονται σε κάποιο 

συγκεκριμένο θέμα οι eTwinniners https://live.etwinning.net/groups 

   Ναι        όχι 

6. Τα πιστοποιητικά συμμετοχής στο που θα λάβετε ως αποτέλεσμα της συμμετοχής 

σας σε δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης είναι χρήσιμα για την 

επαγγελματική σας εξέλιξη; 

Ναι          όχι             δεν ισχύει στην περίπτωση μου 

 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

 Η παρούσα έρευνα διεξάγεται στα πλαίσιο των σπουδών μου στο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκης «Επιστήμες της Εκπαίδευσης 

και της Δια βίου Μάθησης» με κατεύθυνση « Πληροφορική και νέες τεχνολογίες στην 

Εκπαίδευση». Σκοπός της είναι να διερευνήσει την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από τη δράση Etwinning. Η συλλογή 

των δεδομένων στηρίζεται στο ερωτηματολόγιο που ακολουθεί, το οποίο είναι ανώνυμο, 

απόρρητο και εμπιστευτικό. Προκείμενου να συγκεντρωθεί ένα ικανοποιητικό δείγμα, 

χρειάζομαι τη βοήθεια και συνεργασία σας την οποία θεωρώ πολύτιμη και απαραίτητη. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων θερμά για τη συμμετοχή και το χρόνο σας. 

  

https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/professional-development-works.htm
https://live.etwinning.net/groups


209 

Α.2 B. Ερωτηματολόγιο 2Ο 

 

«Etwinning and professional development of teachers in Primary Education» 

Personal Information 

The following questions are related to personal and professional information. 

Gender: 

o Female 

o Male 

Age: 

choose one among the following answers 

o 21-25 

o 26-30 

o 31-35 

o 36-40 

o 41-45 

o 46-50 

o 51-55 

o 56-60 

o 61 and above 

 University studies: 

You can choose more than one among the following answers 

o Primary education academy 

o Higher Educational/Technological Institute 

o Second degree 

o Further inner training 
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o Master’s degree 

o Doctorate 

o Other studies: 

School type you are working at: 

choose one among the following answers 

o Kindergarten 

o Primary school 

Teaching domain 

o Primary School teacher 

o Kindergarten teacher 

o Τeacher of Foreign Languages. 

o Physical Education teacher 

o Μusic teacher 

o Τheatrical Studies teacher 

Teaching experience (in years): 

Choose one among the following answers 

o 1-5 

o 6-10 

o 11-20 

o 21-25 

o more than 25 

Knowledge of foreign languages: 

o English 

o French  
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o German 

 To which level would you rank yourself as regards your knowledge in new 

technologies use? 

Choose one among the following answers 

o Basic (e.g. I know how to use basic internet applications) 

o Medium (e.g. I use word processor quite often and I have e-mail account) 

o Good (e.g. I use 1 or 2 advanced applications sush as excel, photoshopetc) 

o Very good (e.g. I use several advanced applications) 

A. European Actions 

The following questions relate with your involvement in the eTwinning action and other 

European actions in general. 

1. How many eTwinning projects have you carried through (until the 31th December 

2016)? Choose one among the following answers 

o none 

o 1-2 

o 3-6 

o 7-10 

o  more than 10 

2. How many Erasmus projects have you carried through (until the 31th December 

2016)? Choose one among the following answers 

o none 

o 1-2 

o 3-6 

o more than 6 

3. Have you ever been involved in other European actions? 
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o Yes 

o No 

4. Which of the following European actions have you been involved in? 

You can choose more than one among the following answers: 

o Grundtvig 

o Leonardo  

o Teachers4Europe 

o Other (please define) 

 

B. Etwinning and educational process 

 

Ερώτημα 1: «Which is the main reason teachers use eTwinning»? Answer the following 

questions with depending on how you deal 

1.1 Creating projects 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

1.2 Communication with other teachers with similar interests 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

1.3 Searching Erasmus partners 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

1.4 Professional development 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

 

Ερώτημα 2: «To what extent do think eTwinning contributes to professional issues»: 

2.1 Better knowledge of other educational systems 

I can notNot At all             To a small                To a medium            To a large 

appreciate                          extent                      extent  extent 

2.2 Strengthening the sense of belongingβto a professional community 

I can notNot At all             To a small                To a medium            To a large 

appreciate                         extent                      extent   extent 



213 

2.3 Supporting the new roles of teachers in the context of new, technology assisted 

education 

I can notNot At all             To a small                To a medium            To a large 

appreciate                               extent                      extent  extent 

2.4 Assumption by teachers, more active role, to a greater extent, of the role of training 

students 

I can notNot At all             To a small                To a medium            To a large 

appreciate                               extent                      extent  extent 

2.5 Linking the formal curriculum with interests and motives of teaching activities 

I can notNot At all             To a small                To a medium            To a large 

appreciate                              extent                      extent  extent 

2.6 Making Teacher’s work easier 

I can notNot At all             To a small                To a medium            To a large 

appreciate                              extent                      extent  extent 

 

C. eTwinning and professional development 

Ερώτημα 3: «After participating in eTwinning, please assess your activity level 

changes, in terms of continuing professional development» 

1.1 A better perspective on the responsibilities and your contribution within the school 

activity 

I can notNot At all             To a small                To a medium            To a large 

appreciate                           extent                      extent  extent 

1.2 Greater attention to quality of the projects you make 

I can notNot At all             To a small                To a medium            To a large 

appreciate                           extent                      extent  extent 

1.3 More attention paid to the importance of pedagogical principles in creating and 

conducting learning activities 

1.4 More emphasis on collaborative activities with teachers in school or in other schools 

I can notNot At all             To a small                To a medium            To a large 

appreciate                           extent                      extent  extent 

1.5 Better view of the participation in collaborative educational projects 
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I can notNot At all             To a small                To a medium            To a large 

appreciate                              extent                      extent   extent 

1.6 A new perspective on the role of education partners to attract your students 

I can notNot At all             To a small                To a medium            To a large 

appreciate                               extent                      extent    extent 

1.7 Several cooperation activities with teachers from other countries for cultural and 

linguistic exchanges 

I can notNot At all             To a small                To a medium            To a large 

appreciate                            extent                      extent                    extent 

1.8 A perspective endorsed in the selection of activities that add value to educational 

situations that you design for your students 

I can not        Not At all             To a small                To a medium            To a large 

appreciate                                 extent                      extent                       extent 

1.9 Using the results of the assessment activities to improve teaching 

I can not         Not At all             To a small                To a medium            To a large 

appreciate                                       extent                      extent               extent 

1.9 More confidence in the new technologies 

I can not         Not At all             To a small                To a medium            To a large 

appreciate                                       extent                      extent                        extent 

1.10 Better use of ICT for professional development (information search, search partners 

etc.) 

I can not             Not At all             To a small                To a medium            To a large 

appreciate                                       extent                         extent                            extent 

 

Ερώτημα 2: «Do you believe that professional development of teachers is connected 

to:» 

2.1 the need for continuing education and training 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

2.2 By participating or monitoring in scientific events (eg conferences, workshops 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

2.3 The need for collaboration with colleagues 

Not at all             little            enough                  much                  very much 
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2.4 By learning from the internet and the use of new technologies 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

2.5 With the personal research and study issues related to education 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

 

Ερώτημα 3 «Which of the following reasons would urge you to attend / participate in 

training» 

3.1 Update on new developments in teaching topics 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

3.2 Information on new developments in educational issues in general 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

3.3 Improvement in professional practice 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

3.4 Reasons for professional development 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

3.5 Leisure Utilization 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

3.6 Financial reasons 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

3.7 Needs for communication/ interpersonal reasons 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

 

 

Ερώτημα 4 «Which of the following reasons prevent you from participating in 

professional development events» 

4.1 lack of free time 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

4.2 lack of timely information on the content and structure 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

4.3 Inadequate information 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

4.4 insufficient knowledge of a foreign language 

Not at all             little            enough                  much                  very much 
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4.5 unsatisfying level of content 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

4.6 insufficient knowledge on ICT skills 

Not at all             little            enough                  much                  very much 

4.7 other 

 

8 Participation in Professional Development activities in eTwinning 

1.Have you participated in online eTwinning Learning Events (professional 

development events lasting two weeks carried out in "Learning Lab" of eTwinning) 

https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/learning-events.htm 

Υes            No  

2 Have you participated in online entwining courses, (Particular cycle courses that last 

six or more weeks, one for ambassadors and one for web management} 

Yes         No  

3. Have you participated in online seminars eTwinning (one-hour events) 

https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/online-seminars.htm 

Yes          No  

4. Ηave you taken part in European laboratories (workshops) for eTwinning 

Professional Development https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/professional-

development-works.htm 

          Yes           No 

5. Have you participated in eTwinning groups? (Private exclusively online platforms 

to discuss and collaborate on a particular topic for eTwinniners 

 https://live.etwinning.net/groups 

     Yes            No  

 6. How useful did etwinning seem to the group? 

o Not at all useful 

o not particularly useful 

o quite useful 

o very useful 

https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/learning-events.htm
https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/online-seminars.htm
https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/professional-development-works.htm
https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/professional-development-works.htm
https://live.etwinning.net/groups
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7. Are The participation certificates you will receive useful for your professional 

development? 

o Yes      No        not at all in my case 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

The present research is conducted as part of my studies in the postgraduate programme of 

the University of Macedonia (Thessaloniki, Greece) ''Sciences of Education and Lifelong 

Learning'' with specific course on ''Computing and new technologies in Education''. Its 

purpose is to explore the professional development of primary school teachers through the 

action of Etwinning. The collection of data is based on the following questionnaire which is 

anonymous, private and confidential. Therefore, in order to obtain a satisfactory sample, I 

would request your help and cooperation which I consider valuable and essential. Thank 

you in advance for your participation and time. 

 

 

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ 

Είναι υποχρεωτικό να εντάξετε στο τέλος του κειμένου της οριστικοποιημένης τελικής εκδοχής της 

Μ.Δ.Ε. σας και να υπογράψετε το ακόλουθο κείμενο:  

«Δηλώνω ρητά ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 και τα άρθρα 2,4,6 παρ. 3 του Ν. 

1256/1982, η παρούσα εργασία αποτελεί αποκλειστικά προϊόν προσωπικής εργασίας και δεν 

προσβάλλει κάθε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων και δεν είναι προϊόν μερικής ή ολικής 

αντιγραφής, οι πηγές δε που χρησιμοποιήθηκαν περιορίζονται στις βιβλιογραφικές αναφορές και 

μόνον.» 

 

Υπογραφή:  
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