
 

 

 

 

 
 

 

Σκήκα: Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο  

 
Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ  

Γηα Βίνπ Μάζεζε Καη Δηδηθή Αγσγή 

Καηεχζπλζε: Γηα Βίνπ Μάζεζεο 
  

 

 

 

Γηπισκαηηθή Δξγαζία κε ζέκα: 

 

Οη Ζιεθηξνληθέο Κνηλόηεηεο Μάζεζεο θαη ε Σπκβνιή ηνπο ζηελ 

Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ Δθπαηδεπηηθώλ. 
 

 

ηεο 

 

  Σαξαζίδνπ Γ. Διεπζεξίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δπφπηεο: Γαγδηιέιεο Βαζίιεηνο, Καζεγεηήο 

 

Β‟ επφπηεο: Παπαδφπνπινο Κσλζηαληίλνο, Καζεγεηήο  

Γ‟ επφπηεο: Φαραληίδεο Νηθφιανο, Δπ. Καζεγεηήο 

 

Θεζζαινλίθε 2017 



 

ii 

 

Δπραξηζηίεο 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ „Γηα Βίνπ Μάζεζε θαη Δηδηθή Αγσγή‟, ηνπ ηκήκαηνο 

Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Με 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ, αηζζάλνκαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζσ φζνπο ζηήξημαλ θαη 

απηή κνπ ηελ πξνζπάζεηα.  Αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο ηεο ζπκβνιήο ηνπο, ρσξίο 

απηνχο δελ ζα ηα είρα θαηαθέξεη. 

Αξρηθά, φινπο ηνπο θαζεγεηέο κνπ γηα ηελ πξνζπάζεηα κεηαιακπάδεπζεο ηεο 

γλψζεο, ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηα εξεζίζκαηα πνπ κνηξάζηεθαλ καδί καο. 

Ηδηαίηεξα, ηνλ επφπηε θαζεγεηή κνπ θχξην Γαγδηιέιε Βαζίιεην, γηα ηελ επθαηξία 

πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε έλα ηφζν ζεκαληηθφ γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζέκα. Ζ επθαηξία απηή ζπλνδεχηεθε απφ πνιχηηκε γηα εκέλα 

θαζνδήγεζε, θαηαλφεζε, ακεζφηεηα ζηελ επηθνηλσλία θαη απνθαζηζηηθφηεηα θαηά 

ηελ αληηκεηψπηζε εκπνδίσλ. 

Σηο επραξηζηίεο κνπ εθθξάδσ θαη ζηνπο θαζεγεηέο Παπαδφπνπιν Κσλζηαληίλν θαη 

Φαραληίδε Νηθφιαν πνπ δέρηεθαλ λα είλαη κέιε ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ηεο 

πηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο. 

Απφ θαξδηάο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο ζπκθνηηεηέο, ζπλαδέιθνπο θαη θίινπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ 

κέξνπο απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Σέινο, έλα εμίζνπ κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ, ηνλ 

ζχδπγν κνπ Γεηεξίδε άββα θαη ηα δπν κνπ παηδηά, ηνλ Νηθφια θαη ηνλ Γηψξγν γηα 

ηελ θαηαλφεζε, ηελ ππνκνλή θαη ηελ έκπξαθηε ζπκπαξάζηαζε ηνπο. 
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Πεξίιεςε 

Οη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα κεηαβάινπλ ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

εθαξκφδνπλ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ επαγγεικαηηθνχ ηνπο Βίνπ ψζηε λα 

πξνζαξκφδνληαη ζε έλα ζπλερψο εμειηζζφκελν θαη εχθνια κεηαβαιιφκελν 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Ζ πηνζέηεζε ηεο πξαθηηθήο ηεο Γηα Βίνπ Μάζεζεο ζα 

εληζρχζεη ηα αληαλαθιαζηηθά ηνπο απέλαληη ζηηο επηθείκελεο αιιαγέο (Hargreaves, 

2000; Whitehouse et al., 2010). Δπηηαγή ηεο δπλακηθήο πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

επάγγεικα αιιά θαη ηεο αλάγθεο γηα βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ηνπο 

απνηειεί ε δεκηνπξγία λέαο επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

νη νπνίνη ζα πξέπεη λα κελ εθεζπράδνπλ θαη λα επηδηψθνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο Αλάπηπμε. Άιισζηε θακία εθπαηδεπηηθή Πνιηηηθή πνπ ζηνρεχεη ζηελ 

αλάπηπμε ηεο εθπαίδεπζεο δελ κπνξεί λα πεηχρεη ρσξίο ηελ παξάιιειε 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Οη έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηα πξνγξάκκαηα πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έδεημαλ φηη ππάξρεη κεγάιε αλάγθε 

γηα ζρεδηαζκφ θαη πινπνίεζε δξάζεσλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Οη 

ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο, κε ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο δηαξθνχο εμέιημεο, 

απνηεινχλ πνιχηηκέο πεγέο κε ζπλερή ξνή γλψζεο θαη κάζεζεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Παξέρνπλ ππνζηήξημε θαη δηαξθή ελεκέξσζε,  εηδηθά γηα φζνπο 

βξίζθνληαη καθξηά απφ ηα κεγάια αζηηθά θέληξα, ελψ ζεκαληηθή είλαη θαη ε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ απφ ηα κέιε ηνπο.  

Ζ εξεπλεηηθή απηή εξγαζία πξνζέγγηζε ην ζέκα ηεο ζπκβνιήο ησλ ειεθηξνληθψλ 

θνηλνηήησλ πξαθηηθήο ζηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηελ 

ζθνπηά ηεο πιηθήο ππνζηήξημεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπο έξγνπ, ηεο ζπκβνιήο ηνπο 

ζηελ δηάρπζε ηεο γλψζεο θαη ηεο βειηίσζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζπλαδέιθσλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ φηη νη ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο 

απνηεινχλ πνιχηηκε πεγή πξνηάζεσλ, ηδεψλ, πξαθηηθψλ θαη γλψζεσλ. πκβάινπλ 

ζηελ ελεκέξσζε θαη ηε απφθηεζε δεμηνηήησλ αιιά πεξηζζφηεξν απ‟ φια ζηελ 

επαλαμηνιφγεζε θαη ζπλερή αλακφξθσζε ησλ δηδαθηηθψλ ηνπο πξαθηηθψλ.   

 

Λέμεηο θιεηδηά: θνηλφηεηεο πξαθηηθήο, θνηλφηεηεο κάζεζεο, επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε, επηθνηλσλία, εθπαηδεπηηθή αιιαγή. 
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Abstract  

Teachers are supposed to change their teaching practices throughout their career to 

adapt to a continually evolving and easily changing working environment. Lifelong 

learning practices have to be adopted in order to maintain strong reflections on 

changes (Hargreaves, 2000; Whitehouse et al., 2010).  

In order to keep up with the dynamics of the teaching profession and improve their 

students‟ performance teachers should be characterised by a new professional 

conscience, professional development being part of it.  

Moreover, no educational policy aiming at developing education can be achieved 

without teachers‟ professional development. 

Research conducted in teachers‟ professional development programs has shown that 

there is a great need for planning and implementing actions in this direction. 

Electronic communities of practice, characterised by continuous evolution, are 

continually flowing valuable resources of knowledge and learning practices for 

teachers. They provide support and up to date information, especially for those not 

living in large cities, contributing to the acquisition of skills from their members. 

This research paper approaches the issue of the contribution of electronic 

communities of practice to the professional development of teachers in terms of 

material support for their educational work, their contribution to the diffusion of 

knowledge and the improvement of relations between colleagues. 

The results of the survey have shown that electronic communities of practice are a 

valuable source of proposals, ideas, practices and knowledge. They contribute to 

updating and acquiring skills, but mainly to re-evaluating and continuously 

reforming their teaching practices. 

 

Key words: communities of practice, learning communities, professional 

development, professional communication, teacher change  
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Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή 

1.1 Δηζαγσγή 

“Ζ εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ έρεη αθφκα ηελ ηηκή λα είλαη ηαπηφρξνλα ην 

ρεηξφηεξν πξφβιεκα θαη ε θαιχηεξε ιχζε ζηελ εθπαίδεπζε” 

 (Michael Fullan, 1993) 

 

Ζ ξεπζηφηεηα πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ ηνκέα 

αιιά θαη νη ξαγδαίεο εμειίμεηο ζηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα  δελ ζα κπνξνχζαλ λα κελ 

επεξεάζνπλ άκεζα ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Χο ελεξγά, δξψληα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα δπλακηθή 

δηαδηθαζία κάζεζεο, δηακνξθψλνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο νπηηθή γηα ηε δηδαζθαιία 

ε νπνία βαζίδεηαη φρη κφλν ζηηο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο αιιά θαη ζηελ πξνζσπηθή 

αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηεο θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο εθαξκνγήο ηνπο. Ζ ζπλερήο 

επηζηεκνληθή αλαδήηεζε, ε θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα ηελ απφθηεζε λέσλ 

δεμηνηήησλ, ε ακθηζβήηεζε παγησκέλσλ αληηιήςεσλ, νη αιιαγέο ζηηο ζρέζεηο θαη 

ηελ επηθνηλσλία κε ηελ  εθπαηδεπηηθή εγεζία, ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηνπο 

δηδαζθφκελνπο, ε πξνζνρή  θαη ε ζεκαζία πνπ πξέπεη λα δνζεί ζηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ αιιά θαη νη λέεο ηάζεηο ζηελ κεζνδνινγία θαη ηελ 

δηδαθηηθή απνηεινχλ ην λέν πιαίζην ζην νπνίν ζα πξέπεη λα  πξνζαξκνζζεί, λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί,  λα αμηνινγεζεί θαη λα ζπλερίζεη λα πξνζθέξεη ν ζχγρξνλνο 

εθπαηδεπηηθφο πνπ επηζπκεί φρη απιά λα ζηαζεί ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ αιιά λα 

παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηθή ηνπ εθπαηδεπηηθή αλάπηπμε. 

Γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ν ξφινο ησλ ζχγρξνλσλ εθπαηδεπηηθψλ αλακθίβνια γίλεηαη 

νινέλα θαη πην απαηηεηηθφο. Σαπηφρξνλα ην επάγγεικά ηνπο είλαη κνλαδηθά 

παξάδνμν (Hargreaves & Lo 2000).  Αλακθίβνια, επηθνξηηζκέλν κε ηελ 

αλππέξβιεηε επζχλε ηεο δηακφξθσζεο ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ζηηο θνηλσλίεο  λα επηβηψζνπλ θαη λα επηηχρνπλ 

ζηελ επνρή  ηεο πιεξνθνξίαο, απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θπξίσο, αλακέλεηαη λα 

ρηίζνπλ θνηλφηεηεο κάζεζεο, λα δεκηνπξγήζνπλ κηα θνηλσλία γλψζεο, λα 

αλαπηχμνπλ δπλάκεηο θαηλνηνκίαο, επειημίαο θαη αιιαγήο φισλ φζσλ απαηηνχληαη 

γηα ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα. Σαπηφρξνλα, νη δεκφζηεο 

δαπάλεο, ε δεκφζηα επεκεξία θαη ε δεκφζηα παηδεία πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο 

νηθνλνκίεο θαη ηηο θνηλσλίεο ηεο πιεξνθνξίαο είλαη κεηαμχ ησλ πξψησλ ζπκάησλ 
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ελφο θξάηνπο κε ιηηέο πξνδηαγξαθέο. Σελ ίδηα ινηπφλ ζηηγκή πνπ ηα κέγηζηα ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπο απαηηνχληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαίλεηαη λα πξνζθέξεηαη 

ιηγφηεξε ππνζηήξημε, ιηγφηεξνο ζεβαζκφο θαη ιηγφηεξεο επθαηξίεο λα είλαη 

πεξηζζφηεξν δεκηνπξγηθνί, επέιηθηνη θαη θαηλνηφκνη απ‟ φηη  ζην παξειζφλ. 

Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα 

αληηκεησπηζηεί κφλν κε ζσζηή θαη ζπλερή θαηάξηηζε, επειημία θαη 

πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε λέεο ζπλζήθεο θαη εμνηθείσζε κε ηηο λέεο ηάζεηο ζηελ 

ζπλεξγαζία, ζηελ κάζεζε, ηελ έξεπλα θαη ηελ νξγάλσζε ηεο δνπιεηάο ηνπο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί είλαη ινηπφλ δηα βίνπ εθπαηδεπφκελνη επαγγεικαηίεο. 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθνχ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ειιείςεψλ ηνπ ζε φηη αθνξά ηηο γλψζεηο ηνπ, ε επίγλσζε ηνπ 

βέιηηζηνπ , πξνζσπηθνχ ηξφπνπ κάζεζεο θαζψο θαη νη ηξφπνη δεκηνπξγίαο  θαη 

κεηάδνζεο γλψζεο θαη ηέινο ε απνηειεζκαηηθή θαζνδήγεζε θαη δηδαζθαιία ησλ 

καζεηψλ ηνπ. 

 Ο επαγγεικαηηζκφο ηνπο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο πνιππινθφηεηαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν επαλαπξνζδηνξίδεηαη πηα φρη κφλν 

ν ηξφπνο πνπ καζαίλνπκε αιιά θαη ν ηξφπνο πνπ δξνχκε, φρη κφλν ν ξφινο ηεο 

εθπαίδεπζεο αιιά θαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Kalanzis & Cope, 2012).  Σα 

πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο,  δηα δψζεο ή εμ‟ απνζηάζεσο, απνηεινχλ 

αλακθίβνια κηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα αιιαγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ 

πνπ εθαξκφδνληαη ζε κηα ηάμε, ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη αθνινχζσο ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν καζαίλνπκε. Δληζρχνληαο 

ηνλ επαγγεικαηηζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ εθηφο απφ ηελ βειηίσζε ησλ γλψζεψλ θαη 

ησλ δεμηνηήησλ ηνπο, απμάλεηαη επίζεο ε απηνπεπνίζεζή, ν ελζνπζηαζκφο θαη ηα 

θίλεηξά ηνπο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ζε φηη αθνξά ηελ βειηίσζε ηεο 

επίδνζεο ησλ καζεηψλ ηνπο.   

Σφζν ν ζρεδηαζκφο φζν θαη ε αμηνιφγεζε εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

πεξηβάιινληα κάζεζεο πξαγκαηηθά ή εηθνληθά, δηα δψζεο ή εμ απνζηάζεσο, 

εκπεξηέρνληαη πιένλ ζηηο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχγρξνλεο κεζνδνινγίαο ηεο 

δηδαζθαιίαο. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ν ζρεδηαζηήο ησλ καζεζηαθψλ εκπεηξηψλ. 

εκαληηθφ εξγαιείν απνηειεί ε αλάπηπμε θαη ε ρξήζε ςεθηαθψλ εξγαιείσλ θαη 

πεγψλ κε ηε ρξήζε ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ε δηεχξπλζε ηφζν ηνπ ρψξνπ φζν θαη 
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ηνπ ρξφλνπ ηεο κάζεζεο.  Δπηπιένλ νη εθπαηδεπηηθνί εκπιέθνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε θαη ηελ εγεζία ηφζν ζηα πιαίζηα ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο φζν θαη ζε απηά ηεο επξχηεξεο επαγγεικαηηθήο θνηλφηεηαο ζηελ 

νπνία  αλήθνπλ (International  Society for Technology in Education, 2008). 

Απνηέιεζκα φισλ απηψλ είλαη ε επηδίσμε επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο απφ ηελ 

κεξηά ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ βειηίσζε θαη ηελ 

δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ έξγνπ θαη εθηφο απφ ηελ δηάξθεηα 

πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ πςειά επίπεδα απνηειεζκαηηθφηεηαο.  

Ζ εξγαζία απηή κειεηά ηελ εζεινληηθή ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ ζε online 

θνηλφηεηεο πξαθηηθήο κε ηελ ππνζηήξημε θαη ζηα πιαίζηα επηκνξθψζεσλ πνπ 

νξγαλψλνληαη απφ ηνπο θξαηηθνχο θνξείο εθπαίδεπζεο.   

1.2 Πιαίζην πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο. 

Κάζε ζχγρξνλε πξφηαζε φζσλ αζρνινχληαη κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε αιιαγήο εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ θαη ηελ 

θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ψζηε ην ζρνιείν λα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ 

κφξθσζε. ηα πιαίζηα απηά θαη ζέινληαο λα κεηαβιεζεί ε αληίιεςε πνπ ζέιεη ην 

επίπεδν ηεο εθπαίδεπζεο, ζε θάζε βαζκίδα, λα αληηθαηνπηξίδεη ην επίπεδν ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πνπ δηδάζθνπλ ζ‟ απηή, ε  επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε  θαη νη 

ηξφπνη πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί απνηεινχλ αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη έξεπλαο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θπξίσο γηαηί ρσξίο απηήλ νη κεηαξξπζκίζεηο ζηελ εθπαίδεπζε δελ 

κπνξνχλ λα πεηχρνπλ.  

Σν δήηεκα ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απαζρνιεί θαη ηνπο 

ίδηνπο, εηδηθφηεξα φζνπο επηζπκνχλ λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

ζχγρξνλεο αιιαγέο, λα βειηηψζνπλ ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο ή ληψζνπλ φηη 

πξέπεη νη ίδηνη λα επηκνξθσζνχλ ή λα βειηησζνχλ σο επαγγεικαηίεο. Μπνξνχλ λα 

πεηχρνπλ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε κέζα απφ ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

επαγγεικαηηθψλ ζηφρσλ, ηελ επαλεθηίκεζε θαη φπνπ ρξεηάδεηαη ηξνπνπνίεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηνπο πξαθηηθψλ. 
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1.3 Σθνπόο θαη Σηόρνη 

θνπφο ηεο εξεπλεηηθήο απηήο εξγαζίαο είλαη λα εξεπλεζνχλ νη ειεθηξνληθέο 

θνηλφηεηεο πξαθηηθήο σο ρψξνο ζπλερνχο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Πην αλαιπηηθά ζα δηεξεπλεζνχλ:  

 

1.  Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ειεθηξνληθψλ  θνηλνηήησλ  πξαθηηθήο θαη πνηα 

απφ απηά ζπκβάινπλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. 

2. Σνλ αληίθηππν (ζεηηθφ ή αξλεηηθφ) ζηηο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο απφ 

ηελ ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο θνηλφηεηεο απηέο.     

3. Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο ειεθηξνληθήο 

θνηλφηεηαο πξαθηηθήο θαη πσο απηέο βνεζνχλ ηα κέιε ηεο. 

 

1.4 Σρεδηαζκόο ηεο κειέηεο 

Πιεζπζκφο-ζηφρνο/δείγκα 

Ζ έξεπλα απεπζχλζεθε ζε εθπαηδεπηηθνχο πνπ έρνπλ παξαθνινπζήζεη πξφγξακκα 

επηκφξθσζεο θαη ηαπηφρξνλα ήηαλ ή /θαη αθφκα είλαη κέιε ειεθηξνληθήο 

θνηλφηεηαο πξαθηηθήο. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα  αλήθαλ ζε 

δηαθνξεηηθέο εηδηθφηεηεο, δηαθνξεηηθήο εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο θαη απφ 

δηαθνξεηηθφ γεσγξαθηθφ  ρψξν ψζηε ηα απνηειέζκαηά ηεο λα είλαη φζν πην 

αληηπξνζσπεπηηθά γίλεηαη. 

1.5 Σεκαληηθόηεηα θαη θαηλνηνκία. 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο εζηηάδεη ζε δπν πνιχ ζεκαληηθνχο άμνλεο ηεο 

ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο.  

Ο πξψηνο έρεη λα θάλεη κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε ή φρη ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ηεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη αιιαγέο ζηε ηερλνινγία ηεο 

πιεξνθνξηθήο έρεη επεξεάζεη θαη ηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο φρη κφλν ζε φηη αθνξά 

ηελ πξνζθνξά πιεζψξαο εξγαιείσλ αιιά θαη ζηνλ βαζκφ έθζεζεο θαη εμνηθείσζεο 

ησλ καζεηψλ κε απηήλ. Έλαο ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ απνθηά 

δεμηφηεηεο θαη έρεη ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ηνπο εληφο θαη εθηφο ζρνιηθήο αίζνπζαο 

ηφζν γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπο ελδπλάκσζε φζν θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο επίδνζεο 

ησλ καζεηψλ ηνπο. 

Ο δεχηεξνο έρεη λα θάλεη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. Χο επαγγεικαηίεο ηεο 

εθπαίδεπζεο, ελφο ρψξνπ πνπ έρεη επεξεαζηεί αλακθίβνια απφ ηελ νηθνλνκηθή 
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ζηελφηεηα θαη ηελ θνηλσληθή κεηαβνιή, θαίλεηαη λα δπζαξεζηνχληαη κε ηελ 

έιιεηςε νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ πνπ λα ζηνρεχνπλ ζε απηή.  

Ζ εξγαζία απηή κειεηά ηνλ βαζκφ ζην νπνίν νη θνηλφηεηεο κάζεζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηελ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ελφο ηνκέα πνπ ζηνλ ειιεληθφ ρψξν 

έρεη εξεπλεζεί ζε κηθξφ βαζκφ.     
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Κεθάιαην 2: Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε 

2.1 Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Οη εθπαηδεπηηθνί σο εξγάηεο ηεο γλψζεο θαη θνξείο ησλ αιιαγψλ πνπ 

ζπληεινχληαη αλακθίβνια ζπλδένπλ ηελ κάζεζε κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο 

αλάπηπμε, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο  ηνπο κέζα ζηελ ηάμε, ησλ 

επθαηξηψλ αλάπηπμεο πνπ δίλνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθήο κνλάδαο αιιά θαη 

ησλ δηαδηθαζηψλ γηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε πνπ παξέρνληαη απφ θνξείο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο . Δπηπιένλ ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη πξνζσπηθή 

αλάπηπμε ζπλππάξρνπλ θαη αιιεινπξνζδηνξίδνληαη (Ληαθνπνχινπ,2014 ) αθνχ 

πξνζσπηθέο αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο 

θαηαζηάζεσλ ζην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν επαγγεικαηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ.  

Καζψο ε κειέηε ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν 

δεκνθηιήο, σο αληηθείκελν έξεπλαο, έρνπλ δηαηππσζεί αξθεηέο εξκελείεο ηνπ φξνπ. 

Γηα παξάδεηγκα ζηνλ νξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο πνπ δφζεθε απφ ηνλ 

Guskey (1986) αλαθέξεηαη φηη απνηειεί «ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα γηα αιιαγή – 

ζηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη κέζα ζηελ ηάμε απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

αιιαγή ζηε ζηάζε θαη ηελ λννηξνπία ηνπο, αιιαγή ζηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ». 

Οη Bell θαη Gilbert (1994) ζεσξνχλ ηελ αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο κηα 

έξεπλα κε ζθνπφ ηελ κειέηε ηξηψλ δηαζηάζεσλ : (α)ηεο επαγγεικαηηθήο, (β) ηεο 

πξνζσπηθήο θαη (γ) ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο.  

Ζ Stiegelbauer (1992) θαηά ηελ παξνπζίαζε ησλ εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχζαλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θάπνηνο επηιέγεη λα γίλεη δάζθαινο 

αλέθεξε φηη ν ζεκαληηθφηεξνο ιφγνο είλαη ε ζέιεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα 

επηδξάζνπλ ζεηηθά ζηελ δσή ησλ καζεηψλ ηνπο. Λακβάλνληαο σο βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ηεο Stiegelbauer θαη ηελ επηθξαηνχζα άπνςε ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία θχξηνο ζηφρνο ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο είλαη ε απφθηεζε 

δεμηνηήησλ θαη ε δηεχξπλζε γλψζεσλ ν Day (1999) ππνζηεξίδεη φηη ε 

επαγγεικαηηθή εμέιημε είλαη κηα πνιχπινθε δηαδηθαζία θαη ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεη 

φηη: “ Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζπληίζεηαη απφ φιεο ηηο θπζηθέο καζεζηαθέο 

εκπεηξίεο θαη απφ εθείλεο ηηο ζπλεηδεηέο θαη ζρεδηαζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζθνπεχνπλ ζην άκεζν ή έκκεζν φθεινο ηνπ αηφκνπ, ηεο νκάδαο ή ηνπ ζρνιείνπ θαη 

νη νπνίεο ζπκβάιινπλ, κέζσ απηψλ, ζηελ πνηφηεηα ηεο εθπαίδεπζεο κέζα ζηελ 

ηάμε. Δίλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο, κφλνη ή καδί κε άιινπο, νη 
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εθπαηδεπηηθνί επαλεμεηάδνπλ, αλαλεψλνπλ θαη επεθηείλνπλ ηε δέζκεπζή ηνπο σο 

θνξείο αιιαγήο, ζηνπο εζηθνχο ζηφρνπο ηεο δηδαζθαιίαο. Δίλαη επίζεο ε 

δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο απνθηνχλ θαη αλαπηχζνπλ θξηηηθά ηε γλψζε, ηηο 

δεμηφηεηεο θαη ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ 

ζσζηφ ηξφπν επαγγεικαηηθήο ζθέςεο, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαθηηθή άζθεζε κε 

ηα παηδηά, ηνπο λένπο αλζξψπνπο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ζε θάζε ζηάδην ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δσήο”.           

Οη Clement θαη Vandenberghe (2000) ππνζηήξημαλ φηη ε επαγγεικαηηθή εμέιημε 

είλαη "κηα ζπλερήο δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ 

κε ηoλ νξγαληζκφ, νδεγψληαο ζε ζπλδπαζκφ δεμηνηερλίαο θαη ηειεηφηεηαο"  

Ζ Evans (2002) δήισζε σζηφζν φηη «αθφκε θαη εθείλνη πνπ γεληθά ζεσξνχληαη 

θνξπθαίνη ζπγγξαθείο ζηνλ ηνκέα δελ πξνζδηνξίδνπλ κε αθξίβεηα ηη ελλννχλ κε 

ηνλ φξν» θαη φηη απηφ είλαη κηα αλαγθαηφηεηα γηα λα παξέρεη ελλνηνινγηθή δηαχγεηα 

ζηε κειέηε ηεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ηεο θνηλήο θαηαλφεζεο. Ζ Evans 

πξφηεηλε ηνλ νξηζκφ ηεο επαγγεικαηηθήο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο "ηε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ν επαγγεικαηηζκφο θαη / ή ν επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ εληζρπκέλνη". Έλαο 

νξηζκφο ν νπνίνο αθνξά έλα ζέκα ην νπνίν εμειίζζεηαη θαη επνκέλσο είλαη ινγηθφ 

λα κεηαβάιιεηαη. Έηζη ην 2008 ζα επαλαπξνζδηνξηζηεί απφ ηελ ίδηα θαη ε άπνςή 

ηεο ζα πεξηγξαθεί εθείλε ηελ ζηηγκή σο «ε ελίζρπζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο, 

πνπ απνξξέεη απφ ηελ απφθηεζε, κέζσ κηαο ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα 

εθαξκνδφκελεο δηαδηθαζίαο δηαλνεηηθήο εζσηεξηθνπνίεζεο, επαγγεικαηηθψλ 

γλψζεσλ θαη / ή θαηαλφεζεο, ζηάζεο, δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ πνπ ιφγσ ησλ 

ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ζεσξνχκελσλ σο ην δπλαηφλ αλψηεξεο, κεηαηνπίδνπλ θαη 

αληηθαζηζηνχλ επαγγεικαηηθέο γλψζεηο θαη / ή θαηαλφεζε, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο, 

ηθαλφηεηεο πνπ ήδε θαηέρνπλ». χκθσλα κε ηελ δεκνζίεπζή ηεο ην 2002 

ηζρπξίζηεθε φηη δχν ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη 

ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ εμέιημή ηνπο: (α) αλάπηπμε «ζηάζεο» πνπ 

ζρεηίδεηαη κε  ηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηελ λννηξνπία ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη (β) 

ιεηηνπξγηθή αλάπηπμε. Ζ αλάπηπμε ηεο ζηάζεο είλαη εθεί φπνπ νη ζηάζεηο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ηξνπνπνηνχληαη θαη ε ιεηηνπξγηθή αλάπηπμε είλαη ε δηαδηθαζία 

βειηίσζεο ηεο επαγγεικαηηθήο απφδνζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Σν 2008 έξρεηαη λα 

πξνζζέζεη κηα αθφκα δηάζηαζε ζην δηθφ ηεο νληνινγηθφ κνληέιν (ηνπ 2002) απηή 

ηεο πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο.  



 

8 

 

Ζ πλεπκαηηθή αλάπηπμε πεξηγξάθεηαη σο ε δηεξγαζία πνπ ζπληειείηαη φηαλ 

θάπνηνο θζάλεη ζην ζεκείν λα γλσξίδεη θάηη (ζε ζρέζε κε ην επάγγεικά ηνπ) ην 

νπνίν ζην παξειζφλ αγλννχζε. Μπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη ην λα αληηιεθζεί  ή 

λα κάζεη ηνλ ηξφπν λα θάλεη θάηη θαηλνχξην ή θαη λα πηνζεηήζεη κηα ζηάζε ή 

άπνςε γηα θάηη. Γελ αξθεί φκσο θάπνηνο λα παξαηεξήζεη λα αθνχζεη λα δηαβάζεη 

θάηη ή λα ηνπ κεηαθέξνπλ, λα ηνπ πνπλ ή λα ηνπ δείμνπλ αθφκε θαη θάηη θαηλνχξην. 

Ζ έθζεζε ζε θάηη θαηλνχξην ή ζε ζρεηηθέο ηδέεο ή παξαδείγκαηα πξαθηηθήο 

απνηεινχλ κηα παζεηηθή δηαδηθαζία. Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απαηηεί ηελ 

ελεξγή δηαδηθαζία ηεο  εζσηεξηθνπνίεζεο, ηεο αθνκνίσζεο θαη ηεο απνδνρήο.  

Κάζε αιιαγή ζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ κεηαβνιψλ ζηα θέληξα ζθέςεο θαη πξαθηηθήο 

ηνπο θαη ηαπηφρξνλα ηελ ελίζρπζε ηνπ επαγγεικαηηζκνχ ηνπο. 

Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Hargreaves & Fullan, 2008), 

πξνζεγγίδεηαη απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο, απφ ηελ ζθνπηά ηεο εμέιημεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο αλάπηπμεο ζε φηη αθνξά ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ ζε θαηλνχξηα ζέκαηα, ηελ ζπκπιήξσζε ππάξρνπζαο  γλψζεο θαη ηεο 

αλάπηπμεο ηεο ηθαλφηεηαο ζπλεξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ. Μέζα 

απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο επηηπγράλεηαη ε βαζχηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, απνθηάηαη απηνγλσζία ελψ  εληζρχεηαη ν ηξφπνο 

θαη βαζκφο πξνζαξκνγήο ηνπο ηφζν ζην εθπαηδεπηηθφ φζν θαη ζην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ.  

Ζ πξνζέγγηζή ηνπο απφ ηελ ζθνπηά ηεο εμέιημεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ κέζσ ηεο  

αλάπηπμεο γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ βαζίδεηαη ζηελ πεπνίζεζε φηη κε ηελ αχμεζε 

ησλ ηθαλνηήησλ πξνζθέξνληαη βειηησκέλεο επθαηξίεο κάζεζεο πξνο φινπο ηνπο 

καζεηέο. Δπηπιένλ, απνθηνχλ κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε πνπ πεγάδεη απφ ηελ 

βαζχηεξε γλψζε ηνπ γλσζηηθνχ ηνπο αληηθεηκέλνπ  θαη ηέινο κε ηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε ηεο ηάμεο, εηδηθά αλ πξφθεηηαη γηα ηάμεηο 

κηθηνχ επηπέδνπ,  κπνξνχλ λα αθηεξψζνπλ πνηνηηθφηεξν ρξφλν ζηελ δηδαζθαιία. 

Σέινο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ λέεο ηερληθέο δηδαζθαιίαο (π.ρ κάζεζε κέζσ 

ζπλεξγαζίαο), λα πξνζεγγίζνπλ ηελ κάζεζε ρξεζηκνπνηψληαο πνιιαπιά κέζα 

έθθξαζεο θαη λα αληαπνθξηζνχλ ζηνπο πνηθίινπο ηξφπνπο κάζεζεο ησλ καζεηψλ 

ηνπο. Οη εθπαηδεπηηθνί θαηαλννχλ θαη αληηκεησπίδνπλ ζεηηθά ηελ απφθηεζε 
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δεμηνηήησλ  φηαλ παξνπζηάδνληαη φρη κε ηελ κνξθή ζεκηλαξίσλ αιιά κε ηελ κνξθή 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζπλνδεχνληαη θαη πξαθηηθή εθαξκνγή ζηελ αίζνπζα.  

Οη επηθξηηέο ππνζηεξίδνπλ φηη ε πξνζέγγηζε απηή βνεζά ελ κέξε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, αιιά ε βαζηθφηεξε 

αληίξξεζε ηνπο ζηεξίδεηαη ζην γεγνλφο φηη επηβάιιεηαη απφ ηα αλψηεξα θιηκάθηα 

ηεο δηνίθεζεο ρσξίο λα ιακβάλνληαη  ππφςε νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ή ε γλψκε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη πεξηζζφηεξν ηελ αληίδξαζε 

παξά ηελ ζπλεξγαζία. Θεσξνχλ φηη νδεγνχληαη ζηηο εμειίμεηο απφ άιινπο, δελ 

εμειίζζνληαη κφλνη ηνπο θαη φηαλ επηβάιιεηαη ε πηνζέηεζε ρξήζεο ησλ λέσλ 

δεμηνηήησλ  δελ γίλεηαη ζεβαζηφο νχηε ν επαγγεικαηηζκφο ηνπο,  νχηε ε θξίζε 

ηνπο. Ζ φπνηα δηαθσλία ηνπο δελ αληηκεησπίδεηαη σο επθαηξία γηα έιεγρν πνπ ζα 

πξνθαιέζεη θξηηηθή ζθέςε θαη ζπιινγηθή αιιαγή ζηε πξάμε αιιά σο πξφβιεκα. 

Σέινο νη επηθξηηέο ππεξηνλίδνπλ ηε κε ζσζηή ρξήζε πφξσλ αθνχ απηνί 

επελδχνληαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη φρη ζηελ δεκηνπξγία θιίκαηνο ηέηνηνπ 

ψζηε λα ππνζηεξίδεηαη ε πεηξακαηηθή εθαξκνγή ησλ επηιεγκέλσλ πξνο αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ. Δπνκέλσο, ν εθπαηδεπηηθφο ηειηθά δελ εμειίζζεηαη επαγγεικαηηθά.  Οη 

πφξνη επίζεο ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο φθεινο ησλ εθπαηδεπηψλ θαη φρη ησλ 

απνδεθηψλ ηεο επηκφξθσζεο (δει. ησλ εθπαηδεπηηθψλ), κπνξεί λα έρεη γηα 

παξάδεηγκα ηελ κνξθή απαιιαγήο απφ ηα θαζήθνληα γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε 

εθπαίδεπζε. Σέινο νη επηκνξθψζεηο απηνχ ηνπ είδνπο επηθεληξψλνληαη ζηε 

πξνζπάζεηα αλάπηπμεο δεμηνηήησλ γηα νξηζκέλα κφλν καζήκαηα πνπ αλήθνπλ ζηα 

βαζηθά καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (καζεκαηηθά, γιψζζα, θπζηθή 

θ.η.ι) ελψ κεηνλεθηνχλ  καζήκαηα πνπ αλήθνπλ ζε άιινο ηνκείο φπσο ην ζέαηξν 

θαη νη  εηθαζηηθέο ηέρλεο.  

Ζ δεχηεξε ζθνπηά εμεηάδεη ηελ εμέιημε σο απηνγλσζία. Έρεη ζρέζε κε ηελ αιιαγή 

ζηε ζπκπεξηθνξά, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

πλδέεηαη κε ηνλ ζηνραζκφ ησλ πξνζσπηθψλ θαη πξαθηηθψλ γλψζεσλ πνπ έρεη 

θάπνηνο γηα ηελ δηδαζθαιία. Ζ επαγγεικαηηθή φπσο θαη ε πξνζσπηθή εμέιημε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ πεξλνχλ απφ πνιιά ζηάδηα θαη επεξεάδνπλ ε κηα ηελ άιιε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ρακειά επίπεδα σξηκφηεηαο εκπνδίδνπλ πνιιέο θνξέο ηελ 

αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλαδειθηθφηεηαο θαη ζπλεξγαζίαο. ε κεγαιχηεξε ειηθία θαη 

κε παγησκέλεο αληηιήςεηο νη εθπαηδεπηηθνί φπσο θαη φινη νη άλζξσπνη  έρνπλ 

δηαθνξεηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ απφ ηνπο λεφηεξνπο ζε φηη αθνξά αιιαγέο θαη 

βειηηψζεηο ελψ παξάιιεια έρνπλ θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ζε φηη αθνξά ηελ 
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επαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε.    Ζ πξνζσπηθή αλάπηπμε έρεη ζρέζε θαη κε ηελ 

θαξηέξα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ αθνχ δεκηνπξγεί ελζνπζηαζκφ θαη θίλεηξα φηαλ ν 

εθπαηδεπηηθφο πξνάγεηαη ή επαηλείηαη, ελψ αληηζέησο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

απνγνήηεπζε ζε πεξηπηψζεηο ζηαζηκφηεηαο. 

Σέινο ν παξάγνληαο πεξηβάιινλ εξγαζίαο, ε ηξίηε ζθνπηά, είλαη ζεκαληηθφο ζε φηη 

αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ε πξνζαξκνγή ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε απηφ πξέπεη λα απαζρνιεί εθηφο απφ ηνπο ίδηνπο, ηελ δηνίθεζε 

αιιά θαη ηνπο εξεπλεηέο. Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζπκβάιεη 

ζηελ εμέιημή ηνπο ή ζηελ αλαθνπή ηεο πνξείαο ηνπο. Ζ έιιεηςε αλαγθαίνπ γηα ηελ 

εθαξκνγή λέσλ δξαζηεξηνηήησλ ρξφλνπ ή ρψξνπ επεξεάδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

ηνπο εμέιημε φπσο επίζεο θαη ε έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ. Ζ θαθή πνηφηεηα 

εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ, ε αδηάθνξε δηνίθεζε, νη θαθέο ζρέζεηο κε ηνπο 

ζπλαδέιθνπο είλαη φια ραξαθηεξηζηηθά ελφο πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

Ζ επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε βαζίδεηαη ζε επηά αξρέο (Loucks-Horsley 

et al., 1998 φπσο αλαθέξεηαη θαη αλαιχεηαη ζην άξζξν ηεο  Kathy A. Dunne,2002) 

νη νπνίεο πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππ‟ φςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ θαη κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ ζε φια ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο αλεμάξηεηα απφ 

ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ.  

Σν φξακα γηα ηελ ηάμεο πξέπεη λα απνηειεί ην ζεκέιην ηεο πξνζπάζεηαο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Ζ κάζεζε, ην αθαδεκατθφ πεξηερφκελν θαη ε πξαθηηθή 

εθαξκνγή ησλ νδεγηψλ είλαη ηφζν ζπλπθαζκέλα κεηαμχ ηνπο ψζηε απνηεινχλ 

άγθπξα ζε φηη αθνξά ην πεξηερφκελν ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ. Δπηπιένλ ε λέα γλψζε ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη ππφ ην θσο ησλ 

εθάζηνηε αλαγθψλ ψζηε λα γεθπξψλνληαη ην ελδηαθέξνληα θαη ε ζρεηηθφηεηα ηεο 

λέαο γλψζεο γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ. Οη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη λα βξνπλ 

βνήζεηα γηα λα αλαπηχμνπλ ηε γλψζε θαη ηηο δεμηφηεηεο δεκηνπξγίαο νξάκαηνο. Ζ 

κάζεζε θαη ε επίηεπμε ζηφρσλ δελ κπνξνχλ λα έρνπλ θνηλφ ζεκείν αλ δελ ππάξρεη 

θνηλά απνδεθηφο ηξφπνο κέηξεζεο ηεο επηηπρίαο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Οη 

εθπαηδεπηηθνί ινηπφλ ρξεηάδνληαη επθαηξίεο λα απνθηήζνπλ φξακα πςειψλ 

επηηεπγκάησλ γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηνπο θαη λα δξάζνπλ γηα ηελ πξαγκάησζή 

ηνπ. Οη εκπεηξίεο απνηειεζκαηηθήο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο εληζρχνπλ ηηο 
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γλψζεηο θαη ηελ παηδαγσγηθή κέζνδν ζηα πιαίζηα ηνπ νξάκαηνο ηνπ θάζε  

εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ ηάμε ηνπ. 

Δπηπιένλ ζηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζα πξέπεη λα δνζεί ε πξαθηηθή εκπεηξία 

ησλ επθαηξηψλ κάζεζεο. Έηζη κφλν ζα κπνξεί ν θαζέλαο ηνπο λα παξέρεη ηηο ίδηεο 

επθαηξίεο κάζεζεο θαη ζηνπο καζεηέο ηνπ. Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε δελ ζα 

πξέπεη λα ζηακαηά ζηε θάζε θαηά ηελ νπνία δηεπθξηλίδεηαη ζεσξεηηθά νηηδήπνηε 

θαηλνχξην, νκνίσο δελ αλακέλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα παξακείλνπλ κφλν 

ζηελ παξνπζίαζε θαη ηηο δηεπθξηλήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

απέλαληη ζηνπο καζεηέο ηνπο αιιά ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαη απφ ηελ 

πξαθηηθή εθαξκνγή ηνπο. 

Τπάξρεη κεγάιε ζρέζε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ, ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο κάζεζεο ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε έλα ζρνιείν. Ο ελζνπζηαζκφο κε ηνλ νπνίν νη 

εθπαηδεπηηθνί δέρνληαη ηε κάζεζε απνηειεί ζεηηθφ παξάδεηγκα γηα ηνπο καζεηέο. 

Δπηπιένλ ε επθαηξία πνπ δίλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα κάζνπλ καδί  ή απφ ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία κηαο θνηλφηεηα αιιεινβνήζεηαο 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηηο πηζαλφηεηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. 

Ζ εγεζία είλαη έλαο ξφινο πνπ ηαηξηάδεη ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ε 

δπλαηφηεηα ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί. Όηαλ ηνπο δίλεηαη ε επθαηξία ηεο εγεζίαο  ε 

θνπιηνχξα ηνπ ζρνιείνπ, ην ηη αληηπξνζσπεχεη θαη πνηεο δπλαηφηεηεο γηα 

δεκηνπξγία θαη παξνρέο κπνξεί λα πξνζθέξεη αλαπηχζζνληαη ξαγδαία. Ζ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν θαη σο πξνο ηελ 

αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε ηεο εγεζίαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο. 

Ζ ζχλδεζε ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο κε ην ππφινηπν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Θα πξέπεη 

πάληα λα αληηκεησπίδεηαη σο κέξνο ελφο επξχηεξνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Έλαο ηξφπνο δεκηνπξγίαο απηψλ ησλ ζρέζεσλ είλαη ε ζπιινγή θαη ε επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ αληηθεηκεληθή εηθφλα γηα ην θάζε ζρνιείν θαη ηηο 

αλάγθεο πνπ έρεη. πκπεξηιακβάλνληαη νη επηδφζεηο ησλ καζεηψλ, νη αλάγθεο ζε 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη πιηθνηερληθέο ππνδνκέο, νη αλάγθεο εθπαίδεπζεο 

πξνζσπηθνχ θαη απφθηεζεο δεμηνηήησλ απφ ηνπο καζεηέο  θαζψο θαη ε αλάιπζε 

ησλ επηηεπγκάησλ πξνεγνχκελσλ πξσηνβνπιηψλ γηα επαγγεικαηηθή αλάπηπμε.  
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Σειεπηαία αιιά ζεκαληηθή αξρή είλαη απηή ηεο ζπλερνχο αμηνιφγεζεο. Κάζε  

πξνζπάζεηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ζπλνδεχεηαη απφ δαπάλε ρξεκάησλ, 

ρξεζηκνπνίεζε ρξφλνπ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη άιισλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε 

ηνπ. Θα πξέπεη ινηπφλ λα δηθαηνινγνχληαη κε ηελ αλάδεημε ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ. Αλ θαη ε βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ θαη ε απφθηεζε 

γλψζεο απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ε αμηνιφγεζε 

ελφο πξνγξάκκαηνο δελ κεηξάηαη κφλν απφ απηή.  Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

κπνξεί λα αμηνινγεζεί ζε πέληε επίπεδα (Guskey, 2000) μεθηλψληαο απφ ηηο 

αληηδξάζεηο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζε φηη αθνξά φιε ηε δηνξγάλσζε ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν γλψζε ή δεμηφηεηεο αθνκνηψζεθαλ, ε 

επίδξαζε πνπ είρε ζηελ εθπαηδεπηηθή κνλάδα θαζψο θαη ε ππνζηήξημε πνπ 

παξαζρέζεθε , ν βαζκφο ζνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθαλ απνηειεζκαηηθά ε λέα 

γλψζε θαη νη δεμηφηεηεο θαη ηειηθά ηνλ αληίθηππν πνπ είρε ζηηο επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ. 

Σν πξψην βήκα γηα λα αμηνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθά νη αξρέο ηεο επαγγεικαηηθήο 

αλάπηπμεο είλαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ. Αθφκα θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο πξνζεθηηθνχ ζρεδηαζκνχ πξνγξακκάησλ νη αζηνρίεο δελ έρνπλ 

επαιεηθζεί (Dunne,2002). Θεσξεηηθά ε κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο αιιαγήο, ε δηδαζθαιία ζα πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλε ψζηε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο φισλ ησλ καζεηψλ, νη εθπαηδεπφκελνη 

ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηνη ζε ηη αθνξά ηελ κέζνδν πνπ ζα αθνινπζήζνπλ γηα 

λα θηάζνπλ ζηε γλψζε, αλαγλσξίδεηαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ θαζελφο θαη ηέινο 

καζαίλνπλ απφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή. ηελ πξάμε νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχληαη αθνξνχλ κφλν φζνπο καζαίλνπλ κέζσ εξγαζηεξίσλ, δίλνληαη ιίγα 

δεδνκέλα θαη βαζηθέο αξρέο πνπ αθνξνχλ ην πεξηερφκελν θαη ηελ δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο, ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο είλαη ζρεδηαζκέλα ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε κνλαδηθφηεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο εθπαηδεπνκέλσλ, νη 

νκηιίεο γηα ηελ ελεξγφ κάζεζε πνπ παξαθνινπζνχλ νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ 

θακία ζρέζε κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή.  

Ζ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ απφθηεζε επαγγεικαηηθήο 

ηαπηφηεηαο. χκθσλα  κε ηνλ Μαπξνγηψξγν (1999, 2007) ε δεκηνπξγία, ε 

αλαβάζκηζε θαη αλαγλψξηζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  

είλαη κηα δηαδηθαζία πνιχρξνλε, κηα δηαδηθαζία πνπ δηαξθεί φζν ε επαγγεικαηηθή 
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ηνπ δσή. Δπεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο θαη απνηειεί απνηέιεζκα 

δχκσζεο δηαδηθαζηψλ θαη πνιηηηθψλ. Δπηηπγράλεηαη αξρηθά κε ηελ βαζηθή 

εθπαίδεπζε απφ ηε ζρνιηθή ειηθία κέρξη ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ θαη ζε φιε 

απηή ηε πνξεία έρεη ήδε εθηεζεί ζε έλα πιήζνο  αληηιήςεσλ, ζπκπεξηθνξψλ θαη 

πξαθηηθψλ πνπ ζπλδένληαη κε ην εθπαηδεπηηθφ επάγγεικα. Αθνινπζεί ην ζηάδην 

ησλ πξψησλ εηψλ επαγγεικαηηθνχ βίνπ, ην ζηάδην θαηά ην νπνίν ζπληειείηαη ε 

κεηάβαζε απφ ηελ ζεσξία ζηελ πξάμε ή απφ ην ζξαλίν ζηελ έδξα. Σν επφκελν 

ζηάδην είλαη θαη ην πιένλ ζεκαληηθφ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή εμέιημε. Πεξηιακβάλεη 

φια ηα έηε ηεο ζεηείαο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

επηκνξθψλεηαη κε ζθνπφ ηελ κεηάδνζε ή ηελ ζπκπιήξσζε γλψζεσλ, ηελ 

εκβάζπλζε, ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ θαη ελδηαθεξφλησλ φρη κφλν ζε 

επαγγεικαηηθφ αιιά θαη ζε πξνζσπηθφ επίπεδν. Σέινο  ε πεξίνδνο ηεο πξνζσπηθήο 

αλάπηπμεο θαη ηεο πνξείαο απηνγλσζίαο ηνπ αηφκνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ βίνπ 

ηνπ ην άηνκν ζπκκεηέρεη ζε κηα ζπλερή δηαδηθαζία πξνζσπηθήο αλάπηπμεο κε 

ζθνπφ, ζπλεηδεηφ ή φρη, ηελ θαηάθηεζε ηεο απηνγλσζίαο ηνπ. ηελ πεξίπησζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ε πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ζπληεινχληαη 

ηαπηφρξνλα θαη επεξεάδνπλ ε κηα ηελ άιιε αθήλνληαο ην ζηίγκα ηνπο ζηελ 

δηδαθηηθή πξαθηηθή ηνπο. 

ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ε δηαδηθαζία ηεο επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ελφο  

εθπαηδεπηηθνχ δελ αθνινπζεί θάπνηα ζηαζεξή πνξεία θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο 

εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ίδην. Ζ δνθηκαζηηθή πεξίνδνο ησλ δχν πξψησλ 

εηψλ ιεηηνπξγεί ηειείσο ηππηθά ελψ δελ ππάξρνπλ νπζηαζηηθέο δηαδηθαζίεο νη 

νπνίεο ζα θάλνπλ πην νκαιή ηελ έληαμε ησλ πξσηνδηφξηζησλ ζην εθπαηδεπηηθφ 

ρψξν πνπ γη' απηνχο ζα είλαη πηα ν ρψξνο εξγαζίαο ηνπο. Σειεπηαίνο ιφγνο αιιά 

ζεκαληηθφηεξνο φισλ απνηειεί ε κνληκφηεηα. Ο εθεζπραζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνηειεί αληηθίλεηξν γηα νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα επαγγεικαηηθήο βειηίσζεο θαη 

αλάπηπμεο. 
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2.1.1  Μάζεζε θαη Αιιαγή ησλ εθπαηδεπηηθώλ 

Οη εθπαηδεπηηθνί φπσο θαη φινη νη ελήιηθεο καζαίλνπλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο πνπ 

εληάζζνληαη ζε έλα πιαηχ θάζκα δνκψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Μαζαίλνπλ ή 

βειηηψλνπλ ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε ή δεμηφηεηα κε ηελ παξαθνινχζεζε 

ζεκηλαξίσλ ή πξνγξακκάησλ εθπαίδεπζεο απφ απφζηαζε, ιακβάλνληαο κέξνο ζε 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζπκκεηέρνληαο ζε πξαθηηθή άζθεζε θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή ζηα πιαίζηα πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο. Μαζαίλνπλ επίζεο, κειεηψληαο κφλνη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα λα 

βειηηψζνπλ δηδαθηηθέο πξαθηηθέο, κέζσ ηεο αλαδήηεζεο ζην δηαδίθηπν, ζηα 

πιαίζηα ζπδεηήζεσλ κε πην έκπεηξνπο ζπλαδέιθνπο, ζπκκεηέρνληαο ζε 

εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα αιιά θαη ζε πνιηηηζηηθέο δξάζεηο, επηζθέςεηο ζε ρψξνπο 

πνιηηηζκνχ θαη ελεξγφ εκπινθή ηφζν ζε αζιεηηθέο φζν θαη θαιιηηερληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο . Γίλεηαη ινηπφλ αληηιεπηφ φηη ε κάζεζε είλαη απνηέιεζκα 

δηαδηθαζηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πεξηνξηζηνχλ ρξνληθά θαη ρσξηθά νχηε λα 

ζρεηηζηνχλ κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο θαη δηαδηθαζίεο γηα ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ.  

Καηά θαηξνχο έρνπλ δηαηππσζεί ζεσξίεο πνπ πξνζπάζεζαλ λα εξκελεχζνπλ ηνλ 

ηξφπν πνπ καζαίλνπκε. Φαίλεηαη φηη νη βαζηθνί κειεηεηέο ηεο εθπαίδεπζεο 

ελειίθσλ (κεηαμχ άιισλ θαη νη Dewey, Mezirow, Freire, Kolb, Jarvis) ζπκθσλνχλ 

φηη ε κάζεζε είλαη απνηέιεζκα κηαο ζπλερνχο δηεξγαζίαο πνπ εμειίζζεηαη ζε φιε 

ηελ δηάξθεηα ηεο δσήο καο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο γίλεηαη 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ πνπ ην άηνκν ιακβάλεη απφ ην θνηλσληθφ 

ηνπ πεξηβάιινλ. χκθσλα κε ηνλ Kolb (1984) ε κάζεζε είλαη ην απνηέιεζκα κηαο 

ζπλερνχο δηεξγαζίαο θαηά ηελ νπνία νη εκπεηξίεο πνπ απνθηά ην άηνκν πνπ δξα 

επεμεξγάδνληαη απφ απηφ θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλδένληαη κε ηηο ππάξρνπζεο γλψζεηο 

ηνπ. Με βάζε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ αληιεί, ζρεδηάδεη λέεο δξάζεηο θ.ν.θ  
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Σρ.1 Κύθινο Γλώζεο ηνπ Kolb  

Σν κνληέιν καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Jarvis (2004) ππνζηεξίδεη φηη ε κάζεζε 

είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηεξγαζίαο θαηά ηελ νπνία  κεηαζρεκαηίδεηαη ε εκπεηξία 

ζε γλψζεηο, δεμηφηεηεο, ζηάζεηο, αμίεο, ζπλαηζζήκαηα.  

 

Σρ.2 Μνληέιν Δκπεηξηθήο  Μάζεζεο Jarvis 
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Ο Mezirow δηαηππψλνληαο ηελ ζεσξία ηεο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο ππνζηεξίδεη 

φηη ε κάζεζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο επαλεξκελείαο ησλ βησκάησλ θαη 

μεθηλά απφ έλα απνπξνζαλαηνιηζηηθφ δίιεκκα. Μέζσ ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ θαη 

ηεο ζπλερνχο επαλαμηνιφγεζεο εκπεηξηψλ νη ελήιηθεο αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα 

ηηο δηακνξθσκέλεο απφ ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην πεπνηζήζεηο ηνπο γεγνλφο πνπ 

ζπκβάιεη ζηελ πεξηζζφηεξν ελαξκνληζκέλε έληαμε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.   

 

Σρ.3 Κύθινο κεηαζρεκαηίδνπζαο κάζεζεο  Mezirow 

Κνηλή παξαδνρή φισλ ησλ κειεηεηψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εθπαίδεπζε είλαη 

πάλησο φηη ε κάζεζε απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο. 

Μέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο νη άλζξσπνη θαηαθέξλνπλ λα 

επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηελ ζέζε ηνπο ζηα πιαίζηα κηαο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ 

κεηαβάιιεηαη δηαξθψο ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν θαη ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν 

αλαθαζνξίδνληαο ηνλ ξφιν ηνπο. Ζ αλάγθε γηα κάζεζε ζηνπο ελήιηθεο εκθαλίδεηαη 

ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηαλ έρνπλ εκπεηξίεο απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ 

δπζαξκνλίεο  θαη θινλίδεηαη ην ζχζηεκα αμηψλ θαη αληηιήςεσλ πνπ ηνπο 

ραξαθηεξίδεη. 

Ζ κάζεζε κπνξεί λα είλαη άηππε ή πεξηζηαζηαθή θαη λα είλαη γηα παξάδεηγκα ην 

θπζηθφ απνηέιεζκα κηαο εκπεηξίαο, λα πξνέξρεηαη απφ ηελ παξαηήξεζε ή ηελ 

ζπκκεηνρή ζηελ εθηέιεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο, απφ ηελ αιιειεπίδξαζε  κε 

άιινπο, ηελ ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθά δίθηπα ή ηελ πξνζσπηθή πξνζπάζεηα 

απφθηεζεο θάπνηαο δεμηφηεηαο εθηφο εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ. 
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Ζ κάζεζε επίζεο εκπεξηέρεηαη ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ ζπκκεηνρή δειαδή ζε 

ζπγθεθξηκέλεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο πνπ είλαη ζρεδηαζκέλεο απφ θνξείο παξνρήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηθαλνπνηνχλ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ απφ ηα άηνκα 

πνπ ζπλεηδεηά ζπκκεηέρνπλ. ηελ πεξίπησζε απηή κηιάκε γηα ηππηθή κάζεζε.  

Οη άλζξσπνη δελ αιιάδνπλ εχθνια θαη νη εθπαηδεπηηθνί δελ απνηεινχλ εμαίξεζε. 

Αληηζηέθνληαη ζε θάζε ηη πνπ ζα ηαξάμεη ηελ απνδεθηή ξνπηίλα ηνπο. Απιά 

αθνινπζνχλ ηε ίδηα δνθηκαζκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

αηζζάλνληαη άλεηα. Ζ αληίιεςε απηή θπξηαξρνχζε ζε κεγάιν βαζκφ έσο ηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίεο ην 90 θαη απνηχπσλε ηελ άξλεζε πνπ ραξαθηήξηδε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα απνδερηνχλ αιιαγέο πνπ πξνηείλνληαλ ή επηβάιινληαλ απφ 

άηνκα πνπ είραλ ζρέζε κε ηελ εθπαίδεπζε αιιά δελ είραλ άκεζε ζρέζε κε ηελ 

δηδαζθαιία. (Duffy, G., & Roehler, L. (1986) & Richardson , V. (....)) Όηαλ νη 

αιιαγέο είλαη βηαζηηθέο θαη επηβάιινληαη, νη εθπαηδεπηηθνί αδπλαηνχλ ειεχζεξα 

θαη ρσξίο πίεζε λα πεηξακαηηζηνχλ, λα θαηαλνήζνπλ θαη ηειηθά λα ηηο πηνζεηήζνπλ 

ψζηε απηέο λα απνηειέζνπλ επράξηζηεο εκπεηξίεο κάζεζεο. Γελ ζα πξέπεη λα 

μερλάκε φηη νη εθπαηδεπηηθνί ππήξμαλ καζεηέο , θάπνηνη πηζαλφλ λα δηαηεξνχλ 

αθφκα απηή ηνπο ηελ ηδηφηεηα θαη φηη ν θάζε έλαο ηνπο θνπβαιά ηηο δηθέο ηνπ 

δηδαθηηθέο εκπεηξίεο. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη φηη ν θάζε έλαο έρεη ζρεκαηίζεη ηε 

δηθή ηνπ αληίιεςε γηα ηε γλψζε, γηα ην πσο απηή ζρεκαηίδεηαη, κεηαδίδεηαη ή 

απνθηάηαη, γηα ηνλ ξφιν ηνπο σο εθπαηδεπηηθνί θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο. Δπηπιένλ κπνξεί θαη νη ίδηνη λα έρνπλ αλαζεσξήζεη ήδε πνιιέο 

απφ ηηο απφςεηο ηνπο κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Χο ζπλέπεηα ε 

δηάζεζε λα αλαζεσξήζνπλ είλαη κάιινλ πεξηνξηζκέλε. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε γλψζε, σο απφξξνηα ηεο εκπεηξίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

κηαο ζρνιηθήο κνλάδαο, κπνξεί λα κεηαδνζεί επθνιφηεξα κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαη 

φζνη εθαξκφδνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο θαη πξαθηηθέο πνπ μεθεχγνπλ απφ ηηο 

ζπλεζηζκέλεο εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο αξθνχληαη ζην λα κνηξαζηνχλ ηελ γλψζε 

πνπ απνθνκίδνπλ  κε φζνπο επίζεο ζπκκεηέρνπλ ή φζνπο ελδηαθέξνληαη απφ ηνλ 

πεξηνξηζκέλσλ θχθιν ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο. παλίσο νη δηαδηθαζίεο απηέο 

θαηαγξάθνληαη ψζηε λα απνηειέζνπλ βάζε αλαθνξάο, εμέιημεο ηνπο ή 

πιεξνθφξεζεο αθφκε θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ηεο ίδηαο ζρνιηθήο κνλάδαο. 

Δπνκέλσο ε γλψζε πνπ παξάγεηαη είηε δελ δηαρέεηαη ή δηαρέεηαη πεξηνξηζκέλα. 

Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο γηαηί δελ ππάξρεη ην ελδηαθέξνλ δεκηνπξγίαο ησλ 
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απαξαίηεησλ εξγαιείσλ ή ηεο ζέζπηζεο δηαδηθαζηψλ θαηαγξαθήο, επεμεξγαζίαο 

θαη δηάρπζεο ηεο γλψζεο.  

Οη ζχγρξνλνη εθπαηδεπηηθνί θαινχληαη λα πξνζαξκνζηνχλ, φπσο θαη φινη νη 

ππφινηπνη πνιίηεο, ζε έλα δηαξθψο κεηαβαιιφκελν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ. Γηα λα 

ην πεηχρνπλ απηφ ζα πξέπεη λα  είλαη άξηζηα θαηαξηηζκέλνη θαη  εμνηθεησκέλνη κε 

λένπο ηξφπνπο κάζεζεο, εθπαηδεπηηθήο έξεπλαο, ζπλεξγαζίαο θαη νξγάλσζεο. 

ε έλα βαζκφ νη εθπαηδεπηηθνί παίξλνπλ κέξνο ζε πηζηνπνηεκέλα πξνγξάκκαηα 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ππνρξεσηηθά γηαηί απηφ απνηειεί πξναπαηηνχκελν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο ηνπο πνξείαο. Οη πεξηζζφηεξνη φκσο εκπιέθνληαη ζε κηα ηέηνηα 

δηαδηθαζία γηαηί επηζπκνχλ λα γίλνπλ θαιχηεξνη δάζθαινη. Απνηειεί, κεηαμχ 

άιισλ, ηνλ πιένλ ζίγνπξν ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηεο επαγγεικαηηθήο κνλνηνλίαο 

θαη απνμέλσζεο αιιά θαη  απφθηεζεο πεξηζζφηεξσλ ηθαλνηήησλ θαη αχμεζεο ησλ 

επηπέδσλ επαγγεικαηηθήο ηθαλνπνίεζεο(Guskey & Huberman (1995)). Γηα ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ  εθπαηδεπηηθψλ ην λα γίλεη θάπνηνο θαιχηεξνο δάζθαινο 

ζπλεπάγεηαη ηελ βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ καζεηψλ ηνπ. Γεληθή παξαδνρή 

απνηειεί ε ειπίδα λα απνθνκίζνπλ ζπγθεθξηκέλεο, πξαθηηθέο θαη νινθιεξσκέλεο 

ηδέεο πνπ ζα κπνξέζνπλ λα εθαξκφζνπλ ζηελ ζρνιηθή θαζεκεξηλφηεηά ηνπο(Fullan 

& Milles (1992)). Αληίζεηα νη εθπαηδεπηηθνί θαίλεηαη λα αληηζηέθνληαη ζε 

πξνηάζεηο αηφκσλ εθηφο ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο κε ηα νπνία δελ κνηξάδνληαη 

ηνπο ίδηνπο πξνβιεκαηηζκνχο αιιά αξθνχληαη ζε ζεσξίεο πνπ βαζίδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθέο ή κε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. Σν γεγνλφο απηφ εληζρχεη ηελ πεπνίζεζε 

φηη ε αιιαγή είλαη κηα «εζσηεξηθή» ππφζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

Σα παξαδνζηαθά πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο θαίλεηαη λα 

απνηπγράλνπλ ζην λα πεηχρνπλ απνηειεζκαηηθή αιιαγή ζηηο πξαθηηθέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ γηαηί ε δηαδηθαζία κέζα απφ ηελ νπνία απηνί πηνζεηνχλ αιιαγέο 

έρεη παξεμεγεζεί. (Guskey,2002). Οη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ 

πηνζεηνχλ άκεζα φζα καζαίλνπλ, παίξλνληαο κέξνο ζε εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα, 

νχηε ηα εθαξκφδνπλ άκεζα επηζηξέθνληαο ζηηο ηάμεηο ηνπο κε επηηπρία.  

Οη αιιαγέο επηρεηξνχληαη ζε εζεινληηθή βάζε θαη νη δάζθαινη αθνινπζνχλ ηελ 

αίζζεζε πνπ έρνπλ ζε φηη αθνξά ηηο αλάγθεο ησλ καζεηψλ ηνπο(Richardson 

(1998)) αιιά θαη ην πψο ζα επεξεάζνπλ ηειηθά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. 

Τπνζηεξίδεηαη φηη κπνξεί λα πξφθεηηαη γηα κηθξέο  δηνξζψζεηο νη νπνίεο φκσο 
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κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε δξακαηηθέο αιιαγέο. ε θάζε πεξίπησζε νη αιιαγέο απηέο 

ζα πξέπεη λα ζπλάδνπλ κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζρεηηθά κε ηελ 

δηδαζθαιία θαη ηελ κάζεζε, λα απαζρνινχλ ηνπο καζεηέο θαη παξάιιεια λα 

επηηξέπνπλ ηνλ έιεγρν ηεο ηάμεο ζην βαζκφ πνπ ζεσξείηαη αλαγθαίνο. Αλ ε αιιαγή 

δελ έρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα άκεζα παξακεξίδεηαη ή αιιάδεη ξηδηθά. Ζ 

απφθαζε ζρεηηθά κε ην αλ κηα δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηηθά έρεη ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα γίλεηαη ζπλήζσο ππνζπλείδεηα θαη δελ έρεη ζρέζε κφλν κε ην πιαίζην 

δηδαζθαιίαο γηα ην νπνίν απνθαζίζηεθε. Πάληα ηζρχεη ην φηη νη αιιαγέο δελ ζα 

έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο. 

Σν εξψηεκα πνπ εγείξεηαη ζε ζρέζε κε ηελ εζεινληηθή πηνζέηεζε αιιαγψλ έρεη 

ζρέζε κε ηελ αλάγθε θαηεπζπληεξίσλ,  βνήζεηαο ή ελζάξξπλζεο γηα κεγαιχηεξεο 

αιιαγέο. Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη πέξα απφ ηηο κηθξέο δηνξζψζεηο νη εθπαηδεπηηθνί 

πξνρσξνχλ  απηνβνχισο θαη ζε κεγαιχηεξεο αιιαγέο (Richardson, Anders, Tidwell 

& Lloyd. 1991). ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη εθπαηδεπηηθνί πξνρσξνχλ ζε αιιαγέο πνπ 

πνιιέο θνξέο απνηεινχλ απνθάζεηο ηεο ζηηγκήο, βαζίδνληαη ίζσο ζε κε 

ξεαιηζηηθέο ππνζέζεηο θαη δελ έρνπλ θαλέλα εγγπεκέλν απνηέιεζκα, επνκέλσο ε 

χπαξμε νπνηαζδήπνηε βνήζεηαο ζα ήηαλ εππξφζδεθηε. Έλα αθφκε γεγνλφο πνπ 

ππνζηεξίδεη απηφ ην ζθεπηηθφ είλαη φηη θνηλφο ζηφρνο φζσλ εκπιέθνληαη κε ηε 

εθπαίδεπζε είλαη ην φθεινο ησλ καζεηψλ, επνκέλσο ε ππνζηήξημε ησλ αιιαγψλ 

φρη γηα ηνλ θάζε έλα μερσξηζηά αιιά ζην ζχλνιφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα πξέπεη λα 

είλαη εππξφζδεθηε. 

Σα πξσηαξρηθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο δξάζεο πνπ ζηνρεχεη ζηελ επαγγεικαηηθή 

αλάπηπμε θαη  ζεσξνχληαη ζεκαληηθά απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηαηί επεξεάδνπλ 

ηελ κάζεζε απμάλνληαο ηελ ππάξρνπζα γλψζε, βειηηψλνληαο ηηο δεμηφηεηεο ηνπο 

θαη ζπκβάιινληαο ζηελ πηνζέηεζε λέσλ εθπαηδεπηηθψλ ηερληθψλ είλαη: 

Ζ εζηίαζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζηε γλψζε 

Οη επθαηξίεο γηα ελεξγή κάζεζε 

Ζ ζπλνρή κε άιιεο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Δπηπιένλ ηα παξαθάησ δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά δξάζεσλ ζπκβάινπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηελ κάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ: 
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Γελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζην ζεσξεηηθφ κέξνο αιιά ζπλνδεχνληαη θαη απφ 

πξαθηηθή εμάζθεζε 

Τπάξρεη ζπιινγηθή ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθψλ απφ ην ίδην ζρνιείν, ηελ ίδηα 

βαζκίδα ή εηδηθφηεηα 

Ζ ζπκκεηνρή ζηελ δξάζε έρεη δηάξθεηα.( Garet et al. 2001) 

Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ε επηκφξθσζε σο πξνο ηελ κνξθή θαη ηε δηάξθεηα ηεο έρεη ηα 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα  ζε φηη αθνξά ηελ ζπκβνιή ηεο ζηελ επαγγεικαηηθή 

εμέιημε ησλ εθπαηδεπηηθψλ απνηέιεζε αληηθείκελν έξεπλαο. Μεξίδα εξεπλεηψλ 

(Boyle, While & Boyle, 2004; Goldenberg & Gallimore, 1991 Guskey 2002, 

Huberman 2001),  πηζηεχεη φηη ε επηκφξθσζε ζχληνκεο δηάξθεηαο π.ρ. κε ηελ 

κνξθή ησλ εξγαζηεξίσλ  δελ ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ νχηε  έρεη 

θάπνην δηαρξνληθφ παηδαγσγηθά απνηέιεζκα. Δλαιιαθηηθά πξνηείλεηαη 

επηκφξθσζε κεγάιεο δηάξθεηαο ελζσκαησκέλε ζηα ζρνιηθά πιαίζηα (Ingvarson, 

Meiers & Beavis, 2003) 

2.1.2   Από ηελ επαγγεικαηηθή κάζεζε ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε 

Ζ επαγγεικαηηθή κάζεζε θαη ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε είλαη έλλνηεο 

αιιειέλδεηεο θαη πνιιέο θνξέο ζηε βηβιηνγξαθία νη δχν φξνη ηαπηίδνληαη. 

Αλακθίβνια ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε  έπεηαη ηεο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο. 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη κηα 

ζπλερήο αιιά επκεηάβιεηε δηαδηθαζία πνπ δηαξθεί απφ ηελ αξρή ησλ ζπνπδψλ ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπ βίνπ. Ζ 

επαγγεικαηηθή αλάπηπμε απνηειεί έλλνηα επξχηεξε ηεο επαγγεικαηηθήο κάζεζεο 

θαη επεξεάδεηαη θαη απφ ηελ πξνζσπηθή εκπεηξία κάζεζεο αιιά θαη απφ ην 

επξχηεξν εξγαζηαθφ πιαίζην ηνπ θάζε εθπαηδεπηηθνχ. 

Θα πξέπεη λα μεθαζαξηζηεί φηη φιεο νη εκπεηξίεο κάζεζεο δελ επεξεάδνπλ ζηνλ ίδην 

βαζκφ ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Οη εκπεηξίεο κάζεζεο πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζεηηθά ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη ζηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπλδένληαη αξρηθά κε 

ηελ άξξεηε πξνζσπηθή ζεσξία πνπ έρεη δηακνξθψζεη ν θάζε έλαο. πλδέεηαη κε 

ηελ εδξαησκέλε πξνζσπηθή ηνπ άπνςε  γηα ηελ εθπαίδεπζε ε νπνία πνιιέο θνξέο 

έρεη δηακνξθσζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πξνζσπηθή, καζεηηθή ηνπ εκπεηξία. Ζ     
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επαγγεικαηηθή ηνπ εζηθή, νη πξνζσπηθέο ηνπ αμίεο θαη αξρέο αθφκα θαη αλ είλαη 

ζπλεηδεηά ακεηάβιεηεο δελ ζα πξέπεη λα αληηηίζεληαη ζηηο επηηαγέο ηνπ 

επαγγέικαηφο ηνπ. Δπνκέλσο ν επαγγεικαηίαο εθπαηδεπηηθφο δελ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγεί δηαηζζεηηθά θαη ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο παξαδνρέο. 

Πέξα απφ ηελ  ζεσξία πνπ αλακθίβνια είλαη ζεκαληηθή ε πξάμε είλαη αθφκα 

ζεκαληηθφηεξε. Ο ζπλδπαζκφο ηνπο κε ηελ θαηαιπηηθή  ζπκβνιή ηνπ 

απηνζρεδηαζκνχ, ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηεο πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ ζην επκεηάβιεην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, νδεγεί ζε καζεζηαθέο 

εκπεηξίεο πνπ αλακθίβνια επεξεάδνπλ ζεηηθά ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε ηνπο. 

Απνθεχγνληαη κε ηνλ ηξφπν απηφ πεξηπηψζεηο κίκεζεο δηαδηθαζηψλ, απφ ηα 

καζεηηθά ηνπο ρξφληα, πνπ βαζίδνληαη ζηελ ζηεγλή απνζηήζηζε ηεο ζεσξίαο κφλν 

ή νη πεξηπηψζεηο πνπ ιφγσ ηεο έιιεηςεο ζεσξεηηθνχ ππφβαζξνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ 

απηνζρεδηαζκφ ν νπνίνο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη πάληα επηηπρεκέλνο. Δίλαη 

ινηπφλ ζεκαληηθφ ε γλψζε πνπ απνθηάηαη κε ηελ κνξθή ζεσξίαο ή κέζα απφ ηελ 

πξάμε λα νξγαλψλεηαη ψζηε λα είλαη επθνιφηεξα δηαρεηξίζηκε αιιά θαη λα 

εθαξκφδεηαη πην απνδνηηθά. 

Σέινο απνηειεί βαζηθφ γλψξηζκα ηνπ θάζε επαγγεικαηία εθπαηδεπηηθνχ ν 

αλαζηνραζκφο κε ηελ έλλνηα ηεο ζπλερνχο αλάιπζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο 

ψζηε λα βειηηψλεηαη θαη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο κε δηαθνξεηηθά ζελάξηα γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ ίδηνπ ζηφρνπ. Θα πξέπεη λα γλσξίδεη πέξα απφ ηηο αλάγθεο ησλ 

καζεηψλ ηνπ, ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ καζεηηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαζψο θαη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη. 

Ο ζηνραζκφο απνηειεί έλα κέηξν απηφαμηνιφγεζεο θαη έλα θξηηήξην απηφ-

απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηνλ θάζε εθπαηδεπηηθφ. Πέξα απφ ηελ θξίζε ησλ 

ηερληθψλ ζεκάησλ φπσο ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ε κάζεζε ησλ κεζφδσλ κάζεζεο, 

ε θαηεχζπλζε ζηφρσλ ή ε πξαθηηθή, αλαγλσξίδνληαη νη γλψζεηο, νη αμίεο θαη νη 

αληηιήςεηο ηνπ, πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη εθθάλζεηο ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη λα 

θαηαιήμεη ν ίδηνο λα ειέγμεη θαη λα θαζνξίζεη ηελ πνξεία ηεο πξνζσπηθήο ηνπ 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο (Graham & Phelps 2003). 

Οη κνξθέο επηκφξθσζεο κέζα απφ ηηο νπνίεο νη εθπαηδεπηηθνί θαηαθέξλνπλ λα  

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ αξρηθά ηελ πξνζσπηθή άξξεηε ζεσξία ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα 

λα ηελ ζπλδπάζνπλ κε ηελ ζεσξία θαη ηειηθά λα νδεγεζνχλ ζηνλ αλαζηνραζκφ 
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είλαη αλακθίβνια φιεο νη εθπαηδεχζεηο πνπ δηνξγαλψλνληαη ζηα ζρνιεία ζηα νπνία 

ππεξεηνχλ νη εθπαηδεπηηθνί (Ληαθνπνχινπ 2014). Αθελφο γηαηί επηηπγράλεηαη ε 

νκνηνγέλεηα ζε φηη αθνξά ηηο αλάγθεο, ην πξνθίι ηνπο θαη ηηο εκπεηξίεο αθεηέξνπ 

γηαηί φινη θηλνχληαη ζην ίδην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη κπνξνχλ άκεζα λα 

εθαξκφζνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ  αμηνινγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα λα πξνβνχλ 

ζε αιιαγέο πνπ ζα θξηζνχλ απαξαίηεηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ελδνζρνιηθψλ 

επηκνξθψζεσλ νη θπξηφηεξεο ηερληθέο πνπ εθαξκφδνληαη είλαη ηα καζήκαηα κε ηελ 

κνξθή ζεκηλαξίσλ κε εηζεγεηέο ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνχο, ε πξαθηηθή εθαξκνγή 

θαηά ηε νπνία νη επηκνξθνχκελνη επηιέγνπλ ηελ κέζνδν θαη ηα κέζα πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ αλάινγα κε ηνλ ζηφρν θαη ηνπο καζεηέο ηνπ, εξγαζηεξηαθέο 

πξαθηηθέο φπσο ε παξαηήξεζε κηαο δηδαζθαιίαο νη νπνίεο ελζαξξχλνπλ ηε 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ηνλψλνπλ ηε απηνπεπνίζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ 

επηκνξθψλνληαη θαη ηέινο ε κειέηε πεξίπησζεο θαηά ηελ νπνία νη επηκνξθνχκελνη 

θαινχληαη λα αλαιχζνπλ θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ηε αληηκεηψπηζε κηαο 

πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο.       

ην εξψηεκα ινηπφλ ηνπ πνηα είλαη ηα ζπζηαηηθά ηεο επαγγεικαηηθήο γλψζεο, 

πνηνο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα αλαπηπρζεί θαη απφ πνηφλ, ηξία βαζηθά 

ζηνηρεία θαίλεηαη φηη είλαη θνηλά ζηηο εθπαηδεχζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε  

εθπαηδεπηηθνχο, ε βαζηθή εθπαίδεπζε, ε δηδαθηηθή θαη κεζνδνινγία θαη ηέινο ε 

πξαθηηθή αλάινγα κε ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ θαζελφο. 
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2.2  Κνηλόηεηεο 

2.2.1  Πξνζδηνξίδνληαο κηα Κνηλόηεηα 

Ο φξνο θνηλφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ζχλνιν αηφκσλ πνπ ηνπο 

ελψλνπλ θνηλνί δεζκνί, ζθνπνί θαη αξρέο. Αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο ζε θνηλφ 

ρψξν ή θαη ρξφλν. 

Οη θνηλφηεηεο έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο πνιχ πξηλ εκθαληζηνχλ νη Ζ/Τ. Δίραλ, 

κεηαμχ άιισλ, ηελ κνξθή ζπδεηήζεσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο γεχκαηνο, νκάδσλ 

εξγαζίαο, ηειεθσληθψλ επηθνηλσληψλ, δηαιέμεσλ, αληαιιαγήο ζεκεηψζεσλ κε 

ζπλαδέιθνπο. Μέζα απφ ηηο παξαπάλσ δνκέο θαη ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο  ήηαλ εθηθηή ε δηάρπζε ηεο ππάξρνπζαο «άξξεηεο» 

(Nonaka, 1991) θαη ε νηθνδφκεζε λέαο γλψζεο.   

Ο ρψξνο ηνπ ζρνιείνπ απνηειεί αλακθίβνια κηα θνηλφηεηα ζηνπο θφιπνπο ηεο 

νπνίαο ζπληειείηαη δηάρπζε ηεο γλψζεο, αλάινγα κε ηελ δνκή ηεο θαη ηνλ βαζκφ 

αλάπηπμεο ησλ εξγαιείσλ δηαρείξηζήο ηεο, ζε δηαθνξεηηθφ βαζκφ. Οη εθπαηδεπηηθνί 

έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζπλεξγαηηθνχο ρψξνπο κάζεζεο γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπο θαη ηνπο ίδηνπο θαη ζπλδπάδνληαο  ηα εξγαιεία ηεο ηερλνινγίαο, ηηο 

δηαθνξεηηθέο εκπεηξίεο, ηνλ δηάινγν θαη ηελ αλαζηνραζηηθφηεηα λα νδεγήζνπλ 

ηνπο καζεηέο ηνπο ζε κνλαδηθέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο.    

 

2.2.2  Κνηλόηεηεο Πξαθηηθήο 

Μηα νκάδα αλζξψπσλ δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί κε ηνλ φξν θνηλφηεηα 

πξαθηηθήο αλ δελ ζπγθεληξψλεη ηα παξαθάησ ηξία ραξαθηεξηζηηθά.  

Σν πξψην είλαη ην θνηλό, γηα φια ηα κέιε ηεο, πεδίν δξαζηεξηφηεηαο. 

Σν δεχηεξν είλαη ην ζηνηρείν ηεο θνηλόηεηαο. Απνθηάηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ κειψλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ αληαιιαγή θαη ην κνίξαζκα εκπεηξηψλ, 

πξαθηηθψλ θαη γλψζεσλ. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία ζπληειείηαη ε ζπιινγηθή 

κάζεζε γηα φια ηα κέιε κηα θνηλφηεηαο. 

Σν ηξίην ραξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ε πξαθηηθή. Αλαπηχζζεηαη απφ θνηλνχ κεηαμχ 

ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο θαη ηελ ζπλερή επαθή κεηαμχ ηνπο. Οη θνηλέο 
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πξαθηηθέο δηακνξθψλνληαη πνιιέο θνξέο αζπλείδεηα  φκσο είλαη θνηλψο απνδεθηέο 

θαη εθαξκφζηκεο απφ φια ηα κέιε. πρλά απνηεινχλ ηελ βάζε γηα βειηίσζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ αθνινπζνχληαη. 

Οη επαγγεικαηηθέο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο (communities of practice) θαηά ηνλ 

Wenger είλαη νκάδεο αλζξψπσλ πνπ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα αλεζπρία ή ην ίδην πάζνο 

γηα θάηη πνπ θάλνπλ θαη καζαίλνπλ λα ην θάλνπλ θαιχηεξα αιιειεπηδξψληαο 

ηαθηηθά κεηαμχ ηνπο. ε φηη αθνξά ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνηλφο ζηφρνο ηεο 

θνηλφηεηάο ηνπο είλαη λα ζηνράδνληαη ζπιινγηθά ηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή πνπ 

αθνινπζνχλ θαη λα ηελ ζπλδένπλ ηελ κε ηα καζεηηθά απνηειέζκαηα ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα «ζρεδηάζνπλ αιιαγέο γηα ηελ βειηίσζε ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο, ζηηο ηάμεηο ηνπο» ( McLaughlin & 

Talbert, 2006) .  Βαζηζκέλεο ζηελ πιαηζηνζεηεκέλε κάζεζε θαη ζε θνηλφ γηα φινπο 

ηφπν, φρη φκσο ςεθηαθφ,  νη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο ππήξμαλ αξρηθά έλαο ηφπνο 

αλαινγηζκνχ ηεο κάζεζεο. Με ηελ παγθνζκηνπνίεζε φκσο θαη ηελ αικαηψδε  

εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο πνπ επέηξεςε ηελ αλάπηπμε θαη  επξεία ρξήζε ησλ Ζ/Τ 

θαη ηελ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν νη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο απέθηεζαλ έλαλ κάιινλ 

εηθνληθφ ραξαθηήξα.  

Πξνζεγγίδνληαο ηηο θνηλφηεηεο Πξαθηηθήο ζε ζρέζε κε ηελ δηάρπζε Γλψζεο ζηνπο 

θφιπνπο ηνπο ε Davenport (2001)  ηηο πεξηγξάθεη σο νκάδεο επαγγεικαηηψλ πνπ 

έρνληαο ζαλ βάζε ηα θνηλά ηνπο ελδηαθέξνληα θαη  έλα θνηλφ ζθνπφ, 

αιιειεπηδξνχλ θαη αιιεινεμαξηψληαη. Ζ άξξεηε, άηππε γλψζε πνπ ππάξρεη ζηα 

πιαίζηα κηαο θνηλφηεηαο ζπλδπάδεηαη κε ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε κέζσ ζρεδηαζκνχ 

θαη έηζη επηηπγράλεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο αηνκηθήο γλψζεο ζε θνηλή γλψζε, 

ηεο άξξεηεο πξνζσπηθήο γλψζεο ζε ξεηή ζπλαληίιεςε θαη ηεο θνηλήο ινγηθήο ζε 

ζπζηεκαηηθφ ζρεδηαζκφ. (Καιαληδή, Cope 2013). 

 Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο είλαη ε αλάπηπμε «θνηλήο 

ηαπηφηεηαο» γηα φια ηα κέιε ηνπο, σο απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο θνηλψλ 

πξαθηηθψλ. Γεκηνπξγνχληαη έηζη θνηλσληθά δίθηπα κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ε γλψζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θνηλήο απηήο 

πξαθηηθήο δηαδίδεηαη θαη επηθνηλσλείηαη πνιχ πην γξήγνξα. (Brown & Duguid 

(2000). 
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Υσξίο λα πεξηνξίδνληαη γεσγξαθηθά ή απφ  ηα πιαίζηα χπαξμεο θαη δξάζεο ελφο 

νξγαληζκνχ, νη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο παξέρνπλ ην ρψξν φπνπ νη αιιαγέο γίλνληαη 

αληηθείκελν ζπδήηεζεο θαη κέζσ κηαο ραιαξφηεξεο, άηππεο δηαδηθαζίαο  πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξηθή εθαξκνγή ησλ αιιαγψλ, πξνηείλνληαη ιχζεηο, 

ζηξαηεγηθέο βειηίσζεο θαη ηξνπνπνηήζεηο  φρη απφ ζεσξεηηθνχο αιιά απφ 

ζπλαδέιθνπο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παξφκνηα πεξηβάιινληα εξγαζίαο. Όιε 

απηή ε δηαδηθαζία δελ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ ζπκβνιή 

ηεο ηερλνινγίαο αθνχ ε επηθνηλσλία κε ηελ ρξήζε chat rooms θαη άιισλ online 

κέζσλ είλαη άκεζε θαη γξήγνξε. 

Οη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο πξνζδίδνπλ αμία ζηα κέιε ηνπο. Οη Wenger, Trayner, and 

De Laat (2011) αλέθεξαλ πέληε είδε αμηψλ, ρσξηζκέλα ζε θχθινπο πνπ παξάγνληαη 

κε ηελ ζπκκεηνρή ζε  δηαδηθηπαθέο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 

ηνπο καζεηέο, ηα ζρνιεία, ηηο εθπαηδεπηηθέο πεξηθέξεηεο. Έηζη έρνπκε ηελ άκεζε 

αμία, απηή πνπ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηή απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Πεξηιακβάλεη 

φια φζα απνθνκίδεη ην κέινο κηαο θνηλφηεηα απφ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή ηνπ. 

Μπνξεί λα έρεη ηελ κνξθή ρξήζηκεο ζπκβνπιήο απφ ζπλάδειθν, ιχζεο ζε θάπνην 

δχζθνιν πξφβιεκα, κηαο σθέιηκεο ζπδήηεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αηζζήκαηνο απνκφλσζεο, αθφκα θαη παξνρή ή εηζαγσγή 

δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ ζηε θνηλή βάζε δεδνκέλσλ γεγνλφο πνπ ηνλψλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε ησλ κειψλ ζηελ πξνζπάζεηα δηάρπζεο γλψζεο .  
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Σρ. 4. Κύθινη δεκηνπξγίαο αμηώλ Wenger, Trayner, and De Laat (2011) 

Ο δεχηεξνο θχθινο πεξηιακβάλεη ηελ δπλεηηθή αμία. Δπελδχεη ζην θεθάιαην γλψζε 

ηφζν ζε αηνκηθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Πεξηιακβάλεη φια φζα κπνξεί έλα 

κέινο λα απνθνκίζεη πνπ κπνξνχλ λα ηνπ θαλνχλ ρξήζηκα ζην κέιινλ.  

Πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε βαζχηεξεο γλψζεο πάλσ ζε έλα ζέκα, ηελ απφθηεζε 

κηαο δεμηφηεηαο, κηαο ζεκαληηθήο πιεξνθνξίαο αθφκα θαη κηαο λέαο πξννπηηθήο 

πάλσ ζε έλα ζέκα. Μπνξεί λα είλαη ε ηνλσκέλε απηνπεπνίζεζε ή ην αίζζεκα 

απφθηεζεο επαγγεικαηηθήο ηαπηφηεηαο. Αλαγλσξίδνληαο ηελ γλψζε σο θνηλή 

απηνκάησο απνδερφκαζηε ηελ θνηλφηεηα ζηελ νπνία απηή δηαρέεηαη σο  θνηλσληθφ 

δίθηπν θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ζπλδέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζε απηή 

θεθάιαην γλψζεο. Αθφκε έρνπκε αχμεζε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ, γλσξίδνληαο πνηνλ λα εκπηζηεπζνχλ θαη ζε πνηνλ λα 

απεπζπλζνχλ.  

Ζ εθαξκφζηκε αμία ραξαθηεξίδεη ηνλ ηξίην θχθιν αμηψλ. Πεξηιακβάλεη ηηο αιιαγέο 

πνπ γίλνληαη ζηελ πξάμε. Οη εθπαηδεπηηθνί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

θεθάιαην γλψζε πνπ απέθηεζαλ ζε αλχπνπην ρξφλν (αμία ηνπ δεχηεξνπ θχθινπ). 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο γλψζεο γηα λα έρνπκε ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα, ζε 

ρξφλν πνπ ν εθπαηδεπηηθφο ζα θξίλεη, πξνζδηνξίδεη ηνλ ηξφπν αιιαγήο ζηελ πξάμε 
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θαη ηελ δηαδηθαζία αμηνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ γλψζε. Μπνξεί λα έρεη ηελ κνξθή 

ρξεζηκνπνίεζεο κηαο ηδέαο ή πιηθνχ πνπ έρεη δνθηκαζηεί απφ άιια κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο θαη κνηξάζηεθαλ ηελ εκπεηξία ηνπο ή ηεο αιιαγήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζε κηα ηάμε. Μπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη αιιαγή 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ίδηνη κνηξάδνληαη ηε γλψζε ηνπο. 

Ο πξνηειεπηαίνο θχθινο αμηψλ πξνιακβάλεη ηελ πξαγκαηνπνηεκέλε αμία. Έρεη 

ζρέζε κε ηελ βειηίσζε ηεο απφδνζεο. ρεηίδεηαη φρη κφλν κε ηελ εθαξκνγή λέσλ 

πξαθηηθψλ νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ βειηησκέλεο επηδφζεηο αιιά θαη κε 

ηνλ αλαινγηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ πνπ έρεη ε εθαξκνγή ηνπ θεθαιαίνπ ηεο γλψζεο 

ζηελ επίηεπμε φζσλ έρνπλ ζεκαζία γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Μπνξεί γηα 

παξάδεηγκα λα αθνξά ηελ βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο κάζεζεο ζηα πιαίζηα 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ νξγαληζκνχ ή ηελ δεκηνπξγία πξντφλησλ γλψζεο ηα νπνία 

επεξεάδνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ επίπεδν. 

Ο ηειεπηαίνο θχθινο αμηψλ αθνξά ηελ αλαπξνζαξκνγή. Δπηηπγράλεηαη φηαλ ε 

θνηλσληθή κάζεζε πξνθαιεί ηελ αλαζεψξεζε, ζε πξνζσπηθφ, ζπιινγηθφ θαη 

νξγαλσζηαθφ επίπεδν   ησλ επηηαγψλ ηεο κάζεζεο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ 

επηηπρία. Έηζη απνηέιεζκα ελφο βαζχηεξνπ δηαιφγνπ γηα ηελ παηδία κπνξεί λα 

είλαη ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ απφςεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ζπγθεθξηκέλεο 

πξαθηηθέο αιιά θαη γηα ηνλ ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσλία. 

Πέξα φκσο απφ ηηο αμίεο πνπ παξάγνληαη απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ κηαο 

θνηλφηεηαο ζε απηή ππάξρνπλ θαη νη αμίεο πνπ παξάγνληαη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο θνηλφηεηαο. Μπνξνχλ λα ζπκπεηιεθζνχλ, νη ίζεο επθαηξίεο θαηνρήο  εγεηηθνχ 

ξφινπ, ε ζπκκεηνρή ζε δνκεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, ε άκεζε ρξήζε πξντφλησλ ηεο 

θνηλφηεηαο ζηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο πξαθηηθέο θαη ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

απνζεηήξηα γλψζεο θαη πηνζέηεζεο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

πλδπάδνληαο ινηπφλ φια ηα παξαπάλσ κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη θνηλφηεηεο 

πξαθηηθήο είλαη έλαο ρψξνο φπνπ ζπληειείηαη  ε θνηλσληθή κάζεζε. Δίλαη ην 

απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Δίλαη ην απνηέιεζκα  ηνπ 

δηακνηξαζκνχ ησλ ηδεψλ, ηεο εμεχξεζεο ιχζεσλ, ηεο δεκηνπξγίαο ελφο 

απνζεηεξίνπ κε πιηθφ πξνζβάζηκν απφ φινπο, ηεο δεκηνπξγίαο θαη δηάρπζεο 

γλψζεο θαη ηεο κνξθνπνίεζεο «εηδηθψλ». 
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ηεξηδφκελνη ζε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα νη Hildreth et al. (1998) επηζήκαλαλ 15 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο θαη ηα θαηέηαμαλ ζηα απαξαίηεηα γηα 

ηελ χπαξμε ηνπο  θαη άιια πεξηθεξεηαθά πνπ ππάξρνπλ ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν 

βαζκφ.  ηνλ ππξήλα κηαο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο ζπγθεληξψλνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο ζπκκεηνρήο, ηεο καζεηείαο (situated 

learning)  θαη ηεο «θνηλφηεηαο» κε ηελ έλλνηα ηεο ηθαλήο λα νηθνδνκήζεη ζρέζεηο 

αλάκεζα ζηα κέιε, βάζεο. Γχξσ απφ ηνλ ππξήλα ζπγθεληξψλνληαη 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε θνηλή γιψζζα, ν θνηλφο ζθνπφο, ε θνηλέο εκπεηξίεο, ε 

δεκηνπξγία γλψζεο, ν δπλακηζκφο, ε εμέιημε θαη ε δηάδξαζε πνπ δελ έρεη κφλν 

θνηλσληθφ ραξαθηήξα. ε πην πεξηθεξεηαθφ ξφιν ζπλαληάκε ραξαθηεξηζηηθά φπσο 

ν θνηλφο επαγγεικαηηθφο ρψξνο, ε πεξηθεξεηαθή ζπκκεηνρή (LPP), ν πξναηξεηηθφο 

ραξαθηήξαο, ε έιιεηςε ζθνπηκφηεηαο, ε επκεηαβιεηφηεηα, ε αλεπηζεκφηεηα, ε 

αθεγεκαηηθφηεηα. Πνιιά απφ ηε πεξηθεξεηαθά ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα 

εκθαλίδνληαη κε ιηγφηεξε ή πεξηζζφηεξε έληαζε πξνζδίδνληαο έηζη ζηελ θνηλφηεηα 

ηδηαίηεξν γηα ηελ θάζε κηα ραξαθηήξα.    Όπσο αλαθέξζεθε  ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

θνηλνηήησλ πξαθηηθήο απνηειεί ν εζεινληηθφο ραξαθηήξαο ζε φηη αθνξά ηελ 

ζπκκεηνρή ζε απηέο θαη φζν πεξηζζφηεξνη ζπκκεηέρνπλ θαη ηα κέιε αλαλεψλνληαη  

ηφζν πεξηζζφηεξν νη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο μαλαδσληαλεχνπλ. Δπηπιένλ,  επηηπρία 

ζεσξείηαη αλακθίβνια ε καθξφρξνλε δηάξθεηα χπαξμεο ηνπο ε νπνία νθείιεηαη 

ζηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα πξνζειθχνπλ ηελ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπο παξάγνληαο 

αξθεηφ ελζνπζηαζκφ, ελδηαθέξνλ θαη αμία. Ζ χπαξμε ηεο δσληάληαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη θάζε δσληαλφ νξγαληζκφ δηέπεη θαη ηηο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο αλ θαη 

δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζρεδηαζκνχ ηεο δσληάληαο . ίγνπξα δελ κπνξείο λα 

ππαγνξεχζεηο, λα ζρεδηάζεηο ηε δνκή ηεο θνηλφηεηαο  θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηελ 

πινπνηήζεηο, νχηε πξφθεηηαη γηα κηα απηφκαηε δηαδηθαζία. Πνιιέο νκάδεο 

απνηπγράλνπλ λα αλαπηπρζνχλ πέξα απφ έλα δίθηπν θίισλ γηαηί δελ θαηαθέξλνπλ 

λα πξνζειθχζνπλ αξθεηνχο ζπκκεηέρνληεο. Άιιεο πάιη θαινζρεδηαζκέλεο 

θνηλφηεηεο θαηαξξένπλ ακέζσο κεηά ηε ζχζηαζή ηνπο γηαηί δελ έρνπλ αξθεηή 

δσληάληα γηα λα απηνζπληεξεζνχλ. Ο ζεκαληηθφηεξνο ξφινο ηνπο είλαη λα 

πξνζειθχζνπλ ηελ ζπκκεηνρή θαη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ δηάδξαζε πνπ ζα ηηο 

θξαηήζεη  δσληαλέο. Γίλεηαη αληηιεπηφ επνκέλσο φηη ν νξγαλσηηθφο ζρεδηαζκφο 

κηαο θνηλφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ δεκηνπξγία θαη νξγάλσζε δνκψλ, 

ζπζηεκάησλ θαη ξφισλ κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζθνπψλ είλαη 
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δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ ζρεδηαζκφ πνπ ζα πξνθαιέζεη θαη ζα δηαηεξήζεη ηελ 

δσληάληα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Αλαθέξζεθε ήδε φηη ζχλνια αλζξψπσλ πνπ κνηξάδνληαη παξφκνηεο πξαθηηθέο 

αλαπηχζνπλ παξφκνηεο ηαπηφηεηεο θαη δηακνηξάδνληαη ηελ γλψζε πνπ απνξξέεη 

απφ ηελ εκπεηξία κεηαμχ ηνπο. Οη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε 

ηεο αθαδεκατθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δίλαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δηάρπζεο ηεο γλψζεο κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ-κειψλ κηαο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο  

αιιά θπξίσο ηεο «εξκελεπηηθήο ππνζηήξημεο» πνπ ζπληειείηαη κε ηελ ζπκκεηνρή 

ζηελ θνηλφηεηα (Leave & Wenger 1991,1998). ηε δηαδηθαζία ζπκκεηνρήο νη 

ηαπηφηεηεο ησλ λέσλ κειψλ κεηαβάιινληαη θαζψο αλαγλσξίδνληαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν λα αλήθνπλ θαη λα ζπκβάινπλ ζε κηα θνηλφηεηα. Δπηπιένλ έρεη 

ππνζηεξηρζεί (Trowler & Knight, 2000,30) φηη ηα ζπζηήκαηα δξαζηεξηνηήησλ 

(ζεσξία δξαζηεξηφηεηαο Vygotski) δνπιεχνπλ παξάιιεια κε ηηο θνηλφηεηεο 

πξαθηηθήο θαη απνηεινχλ ηνλ ηφπν φπνπ ε «πξνζσπηθή ηαπηφηεηα ζπλελψλεηαη, 

δηακνξθψλεηαη θαη επαλαζρεκαηίδεηαη». χκθσλα κε ηνπο Lave & Wenger (1991) 

ε γλψζε είλαη εγθαηεζηεκέλε ζε ηδηαίηεξεο κνξθέο εκπεηξίαο πνπ πξνθχπηνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο θαη γίλεηαη θαηαλνεηή κε ζρεζηαθφ ηξφπν σο θάηη πνπ 

θαηαλέκεηαη κεηαμχ αλζξψπσλ, δξαζηεξηνηήησλ θαη πεξηβαιιφλησλ  θαη φρη σο 

ζηαζεξφ πξνζσπηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Ο Wegner (1998) επίζεο αληηκεησπίδεη ηελ 

κάζεζε σο θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ ζπγθξνηείηαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν κέζα 

απφ κηα δηαδηθαζία «λφκηκεο πεξηθεξεηαθήο ζπκκεηνρήο» ζε κηα θνηλφηεηα 

πξαθηηθήο. Τπφ απηή ηελ έλλνηα ηα λέα κέιε κηα θνηλφηεηαο καζαίλνπλ 

ζπκκεηέρνληαο ζε δξάζεο πνπ δηνξγαλψλνληαη απφ ηελ θνηλφηεηα αιιά θαη απφ ηηο 

εκπεηξίεο πνπ έρνπλ απφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο κε ηα παιαηφηεξα κέιε. Ο ίδηνο 

ζπλερίδνληαο αλαθέξεη δπν ζεκαληηθέο έλλνηεο θιεηδηά: ηελ ζπκκεηνρή 

(participation) θαη ηελ αλαζεψξεζε – ζπκπχθλσζε ή εθπξαγκάησζε (reification). 

Πξφθεηηαη γηα έλλνηεο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ε κηα ηελ άιιε.  Σν άηνκν πνπ 

ζπκκεηέρεη πνπ ιακβάλεη κέξνο ζε κηα δηαδηθαζία δηελεξγεί κηα δηαδηθαζία πνπ 

έρεη πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή δηάζηαζε. Μεηαμχ άιισλ πξάηηεη, κηιά, ζθέθηεηαη, 

αηζζάλεηαη, αλήθεη, ζπδεηά θαη επηιχεη. Πεξηιακβάλεη ζπγθξνχζεηο, 

αληαγσληζκνχο αιιά θαη ζπλεξγαζίεο. Σν θάζε κέινο ζπκκεηέρνληαο κε φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ καδί κε ην ζψκα, ηνλ λνπ, ηα αηζζήκαηα 

θαη ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο, απνηειεί κηα «πεγή ηαπηφηεηαο» γηα ηελ θνηλφηεηα.   
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2.2.3  Αξρέο αλάπηπμεο ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο. 

 Οη Wenger, McDermott θαη Snyder παξαζέηνπλ επηά αξρέο πάλσ ζηηο νπνίεο 

νηθνδνκνχληαη νη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο. Ξεθηλψληαο απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο 

ππνζηεξίδνπλ φηη απηφο ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο εμέιημήο ηνπο 

θαη φρη κφλν ζηελ δεκηνπξγία ηνπο. Μηα θνηλφηεηα θαηαξξέεη  φηαλ ιείπεη ε 

απαξαίηεηε γηα ηελ απηνζπληήξεζή ηεο ελέξγεηα. Ζ ελέξγεηα πνπ ζα ηηο θξαηήζεη 

δσληαλέο είλαη αλακθίβνια ε δηάδξαζε. Ο ζρεδηαζκφο πνπ ζα πξνθαιέζεη θαη ζα 

δηαηεξήζεη ηελ θνηλφηεηα δσληαλή είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφο απφ νπνηνλδήπνηε έρεη 

ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε άιισλ δνκψλ θαη ζπζηεκάησλ επίηεπμεο ζηφρσλ ηεο 

θνηλφηεηαο.  

Έρνληαο ινηπφλ σο γλψκνλα ην γεγνλφο φηη ε δπλακηθή θχζε ησλ θνηλνηήησλ θαη 

ηα ζηνηρεία ζρεδηαζκνχ κηαο θνηλφηεηαο απνηεινχλ ηνπο θαηαιχηεο ηεο θπζηθήο 

ηεο εμέιημεο, παξαηεξνχκε φηη θαζψο αλαπηχζζνληαη νη θνηλφηεηεο πξαθηηθήο 

ρηίδνπλ πάλσ ζηα πθηζηάκελα πξνζσπηθά δίθηπα ησλ κειψλ ηνπο. Σα λέα κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο θέξλνπλ καδί ηα ελδηαθέξνληά ηνπο θαη κπνξεί λα ζηξέςνπλ ηελ 

πξνζνρή ηεο θνηλφηεηαο ζε δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο. Κάζε αιιαγή ζηελ 

νξγάλσζε ηεο θνηλφηεηαο επεξεάδεη ηελ ζρεηηθή ζεκαζία ηεο θαη ζέηεη λέεο 

απαηηήζεηο απφ απηήλ. Κάζε κεηαβνιή ηεο επηζηήκεο ή ηεο ηερλνινγίαο πνπ 

απνηεινχλ ηνλ ππξήλα κηαο θνηλφηεηαο νδεγνχλ ζηελ αλακφξθσζή ηεο. 

Πξνθαιείηαη δηεχξπλζε ηνπ εχξνπο ησλ εηδηθνηήησλ ησλ  επαγγεικαηηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζ‟ απηή  ή εηζάγνπλ λέεο ηερλνινγηθέο αλαθαιχςεηο  πνπ αιιάδνπλ 

ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπο. 

Σν θιεηδί ζηνλ ζρεδηαζκφ κε ζθνπφ ηελ εμέιημε κηαο θνηλφηεηαο είλαη ε ρξήζε ησλ 

θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ηελ επεξεάζνπλ θαηαιπηηθά θαη ζεηηθά. Ζ επηινγή 

ηεο ρξήζεο ησλ θαηάιιεισλ ζηνηρείσλ εμαξηάηαη απφ ην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο 

θνηλφηεηαο, ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ηεο, ηελ ζπλνρή κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θαη ην 

είδνο ηεο γλψζεο πνπ κνηξάδεηαη.  

Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο κηαο θνηλφηεηαο βαζίδεηαη ζηε ζσζηή νπηηθή, γηα ηα φζα 

ζπκβαίλνπλ, βαζηθνχ κέινπο ηεο γηα λα εγεζεί ηεο αλαθάιπςεο φζσλ αθνξνχλ ηνλ 

ζθνπφ ηεο θνηλφηεηαο. Ο απνηειεζκαηηθφο φκσο ζρεδηαζκφο  βαζίδεηαη ζηελ 

ζπιινγηθή εκπεηξία ησλ κειψλ ηεο. Μφλν ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζ‟ απηή κπνξνχλ 

λα εθηηκήζνπλ  ηα ζέκαηα πνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο, ηελ γλψζε πνπ είλαη 
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ζεκαληηθφ λα κνηξαζηεί, ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο θαζψο θαη ηηο 

αλεθκεηάιιεπηεο  δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζηηο αλαδπφκελεο ηδέεο θαη ηερληθέο. 

Μφλν θάπνηνο εθ ησλ έζσ κπνξεί λα γλσξίδεη πνηνη είλαη νη πξαγκαηηθνί «παίθηεο» 

θαη πνηεο είλαη γεληθφηεξα νη ζρέζεηο ηνπο θαη απηφ απαηηεί θάηη παξαπάλσ απφ ηελ 

εηζεξρφκελε πιεξνθνξία, απαηηεί θαηαλφεζε ζε βάζνο φισλ ησλ ζεκάησλ ηεο 

θνηλφηεηαο. Παξάιιεια κηα καηηά απφ θάπνηνλ πνπ δελ αλήθεη ζηελ θνηλφηεηα  

κπνξεί λα απνδεηρζεί επίζεο πνιχηηκε αθνχ πηζαλφλ λα δηαθξίλεη αλεθκεηάιιεπηεο  

δπλαηφηεηεο ηεο ή λα βνεζήζεη ζηελ νξγάλσζε, ηελ θηλεηνπνίεζε  θαη ηελ 

εμσζηξέθεηα ηεο. Ζ ζπλερήο επηθνηλσλία θαη ελεκέξσζε γηα ν,ηη  ζπκβαίλεη  ζε 

άιιεο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο αιιά θαη  ν δηάινγνο  κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο είλαη ρξήζηκνο ζε θάζε πεξίπησζε. 

Οη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη  γηα λα ζπκκεηάζρεη θάπνηνο ζε κηα θνηλφηεηα πξαθηηθήο 

είλαη ε θάιπςε ηεο αλάγθεο γηα πξνζσπηθή επηθνηλσλία, ε επθαηξία γηα βειηίσζε  

δεμηνηήησλ, ε πξνζδηδφκελε ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο αμία.  Οη ιφγνη πνπ σζνχλ ην 

θάζε κέινο αιιά θαη ηα  ελδηαθέξνληα θαη ν βαζκφο ζπκκεηνρήο  είλαη 

δηαθνξεηηθνί.  Ζ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο δηαθξίλεηαη ζε ηξία κέξε. 

ε θάζε θνηλφηεηα ππάξρεη ν δηαρεηξηζηήο ν νπνίνο νξγαλψλεη δξάζεηο αιιά 

θξνληίδεη θαη γηα ηε ζπλνρή ηεο θνηλφηεηαο.  

Ο θεληξηθφο ππξήλαο είλαη κηθξφο ζε κέγεζνο φκσο ν ξφινο ηνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο αθνχ ηα κέιε ηνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε ζπδεηήζεηο  ζην δεκφζην 

forum  ηεο θνηλφηεηάο, αλαγλσξίδνπλ ηα ζέκαηα πνπ ηνπο ελδηαθέξνπλ θαη 

θαζνδεγνχλ φιε ηελ θνηλφηεηα ζε ζέκαηα κάζεζεο. Σα κέιε ηνπ απνηεινχλ ην 10-

15% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ θαη θαζψο σξηκάδνπλ κπνξνχλ λα εμειηρζνχλ ζε 

βνεζνχο δηαρεηξηζηή ηεο θνηλφηεηαο. 

Γχξσ απφ ηνλ ππξήλα βξίζθεηαη ε δεχηεξε νκάδα ησλ ελεξγψλ κειψλ ηεο 

θνηλφηεηαο. Σα κέιε απηά ζπκκεηέρνπλ πεξηζηαζηαθά  ζε ζπδεηήζεηο θαη 

απνηεινχλ επίζεο ην 15-20% ηνπ πιεζπζκνχ. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ  πιεζπζκνχ κηαο θνηλφηεηαο απνηειεί ηελ ηξίηε νκάδα ε 

νπνία ζπαλίσο ζπκκεηέρεη θαη αξθείηαη ζηελ αθαλή παξαθνινχζεζε ηεο 

δηάδξαζεο κεηαμχ ηνπ ππξήλα θαη ησλ ελεξγψλ κειψλ ηεο. Γελ έρνπλ θακηά 

εμνπζία θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο δηθέο ηνπο πξνζιακβάλνπζεο γηα λα 

απνθσδηθνπνηήζνπλ  ηα φζα παξαθνινπζνχλ λα δηαδξακαηίδνληαη . 
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Σέινο εθηφο απφ απηέο  ηηο ηξείο ακάδεο ππάξρεη θαη έλα πιήζνο αλζξψπσλ  πνπ 

δελ είλαη κέιε φκσο ελδηαθέξνληαη γη‟ απηή θαη κπνξεί λα εκπιέθνληαη κε θάπνην 

ηξφπν κε ηηο δξάζεηο ηεο ή κε ηνλ ζθνπφ ηεο. Έρνληαο σο δεδνκέλν ην γεγνλφο φηη 

ηα φξηα ηεο θνηλφηεηαο είλαη ξεπζηά παξαηεξείηαη θηλεηηθφηεηα κεηαμχ ησλ 

νκάδσλ, εηδηθφηεξα φηαλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ κειψλ κεηαβάιινληαη θαη 

ζπγθιίλνπλ ζε απηά ηεο νκάδαο. 

Ο ζρεδηαζκφο δξαζηεξηνηήησλ/δξάζεσλ  πνπ ζα επηηξέςεη ζε φια ηα κέιε λα 

αηζζαλζνχλ ηζφηηκα θαη έηζη ελζαξξπλζεί  ηφζν ε επηθνηλσλία φζν θαη ε 

κεηαθίλεζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ απνηειεί βαζηθφ κέιεκα ηνπ δηαρεηξηζηή.  

Ζ αλάπηπμε ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν θαη ηνπ εμσηεξηθνχ δηθηχνπ επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο απνηειεί κηα αθφκα βαζηθή αξρή γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο χπαξμεο κηαο θνηλφηεηαο. Οη δξαζηήξηεο θαη 

δπλακηθέο θνηλφηεηεο ζηεξίδνληαη ζηηο πνιππιεζείο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο αιιά θαη κεηαμχ άιισλ νκάδσλ ή θνηλνηήησλ  κε δεκφζην ραξαθηήξα. 

Οη  θνηλφηεηεο νξγαλψλνπλ δεκφζηα γεγνλφηα, φπσο παξνπζηάζεηο ή δεκφζηεο 

ζπδεηήζεηο, ζηα νπνία κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο κε ηε 

θπζηθή ηνπο παξνπζία ή κέζσ δηαδηθηχνπ. Μπνξνχλ έηζη λα αληαιιάζνπλ ηδέεο 

θαη πξνβιεκαηηζκνχο, λα εμεξεπλνχλ εξγαιεία θαη ηερληθέο, λα ζπκβνπιεχνπλ θαη 

λα ζπκβνπιεχνληαη θαη έηζη λα ληψζνπλ κέιε ηεο θνηλφηεηαο.  Παξά ηνλ 

ραξαθηεξηζκφ ηνπο σο «δεκφζηα» ηέηνηα γεγνλφηα απεπζχλνληαη ζε φια ηα κέιε 

ηεο θνηλφηεηαο φκσο δελ είλαη αλνηθηά ζε φζνπο δελ αλήθνπλ ζ‟ απηή.  

Ο θνηλσληθφο ηζηφο πνπ πιέθεηαη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο απνηειεί ηνλ 

ηδησηηθφ ρψξν επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηεο θαη ν δηαρεηξηζηήο ηεο θνηλφηεηαο 

πξνζθέξεη θάζε δπλαηή βνήζεηα  έηζη ψζηε λα θέξεη ζε επαθή ηα κέιε ηεο. Με ηε 

βνήζεηα απηνχ ηνπ αλεπίζεκνπ θαλαιηνχ  επηθνηλσλίαο κεηαμχ κεκνλσκέλσλ 

κειψλ αληαιιάζζνληαη πιεξνθνξίεο κέζσ κηαο δηαθξηηηθήο «πχιεο», ην ξφιν ηεο 

νπνίαο έρεη επσκηζηεί ν δηαρεηξηζηήο, θαη ηα απζφξκεηα ζέκαηα ζπδεηήζεσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ κεηαμχ ηνπο απνδεηθλχνληαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο πνιχηηκά γηα ην 

ζχλνιν ηεο θνηλφηεηαο.  

Ζ δεκφζηα θαη ε ηδησηηθή δηάζηαζε ηεο θνηλφηεηαο είλαη αιιειέλδεηεο θαη νη 

ηζρπξέο ζρέζεηο  κεηαμχ ησλ κειψλ, νδεγνχλ ζε πινχην δξάζεσλ ν νπνίνο κε ηε 

ζεηξά ηνπ επηηξέπεη ηελ δεκηνπξγία αλεπίζεκσλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 
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θνηλφηεηαο. Ο θνηλσληθφο ρψξνο πνπ δεκηνπξγείηαη γηα φιε ηελ θνηλφηεηα 

επηηξέπεη ηελ δηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ ηφζν ζε δεκφζην φζν θαη ζε ηδησηηθφ 

ρψξν φπνπ νη δπλάκεηο ησλ ζρέζεσλ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εκπινπηίζνπλ ηηο 

εθδειψζεηο  θαη αληηζηξφθσο νη εθδειψζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δπλακψζνπλ 

νη αηνκηθέο ζρέζεηο. 

Ζ αμία ηελ νπνία πξνζδίδνπλ νη θνηλφηεηεο ζηνλ νξγαληζκφ, ζηηο νκάδεο ή ζηα ίδηα 

ηα κέιε ηνπο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα δσήο θαη επεκεξίαο ηεο θαη έλαλ απφ 

ηνπο πην ζεκαληηθνχο ιφγνπο γηα ηελ πξναηξεηηθή, ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο 

ζπκκεηνρή. Ζ αμία κηαο θνηλφηεηαο δελ είλαη εκθαλήο φηαλ απηή 

πξσηνζρεκαηίδεηαη νχηε ε πεγή ηεο είλαη πάληα ε ίδηα. Έηζη κπνξεί αξρηθά λα 

απνξξέεη απφ ηελ εζηίαζε ζηα ηξέρνληα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ κειψλ 

ηεο φκσο αλακθίβνια θαζψο ε θνηλφηεηα κεγαιψλεη θαη αλαπηχζζεηαη ε αμία ελφο 

θαινδνκεκέλνπ θαη εχθνια πξνζπειάζηκνπ ζψκαηνο γλψζεο γίλεηαη 

ζεκαληηθφηεξε. Ζ θάζε θνηλφηεηα νθείιεη λα θξνληίδεη λα βξεη ηνλ ηξφπν λα 

αλαδείμεη ηελ αμία απηή αιιά θαη λα βξεη λένπο ηξφπνπο ζπγθνκηδήο ηεο γεγνλφο 

πνπ κπνξεί λα είλαη ρξνλνβφξν. Σα απνηειέζκαηα πνπ λα κπνξεί λα έρεη ν 

δηακνηξαζκφο γλψζεο ή νη επηπηψζεηο ηεο εθαξκνγήο πξαθηηθψλ θαη ηδεψλ κπνξεί 

λα απαηηνχλ ρξφλν κέρξη λα γίλνπλ νξαηά θαη λα αμηνινγεζνχλ.  

Ο ζπλδπαζκφο ηεο νηθεηφηεηαο θαη ηνπ ελζνπζηαζκνχ ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεη 

ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ κηαο θνηλφηεηαο. Οηθεηφηεηα ε νπνία ρηίδεηαη κε ηε 

πνηθηιία ησλ εθδειψζεσλ ψζηε λα θαιπθζνχλ δηαθνξεηηθά ελδηαθέξνληα ησλ 

κειψλ, λα ζπληειείηαη  ζπλέρεηα αλαθχθισζε λέσλ ηδεψλ αιιά θαη κειψλ. Με ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηα κέιε αηζζάλνληαη εμνηθεησκέλα  κε ηηο ηαθηηθέο 

ζπλαληήζεηο, ηε ρξήζε ηειεδηαζθέςεσλ,  ηζηφηνπσλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Ζ εμνηθείσζε απηή δεκηνπξγεί ηελ άλεζε ησλ εηιηθξηλψλ ζπδεηήζεσλ θαη ηηο 

αληαιιαγήο απφςεσλ ή ηεο παξνρήο ζπκβνπιψλ. Σα κέιε κηαο θνηλφηεηαο 

ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο, ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλέδξηα, εξγαζηήξηα 

θαη εθζέζεηο  ρσξίο ηνλ θφβν ηεο ππνρξεσηηθήο δέζκεπζεο ζε θάπνην ζρέδην 

δξάζεο αιιά δηεπθνιχλνληαο ηελ απζφξκεηε επαθή κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ.  

Ζ δσληάληα ησλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ηνλ αλαγθαίν 

ελζνπζηαζκφ ζηα κέιε ηνπο ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο απαξαίηεηεο ζρέζεηο θαη 

δεζκνχο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ πιήξε ελεξγνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ηνπο. Οη  
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δξάζεηο ξνπηίλαο παξέρνπλ ζηαζεξφηεηα απαξαίηεηε γηα ηελ νηθνδφκεζε ησλ 

ζρέζεσλ αιιά ηα ζπλαξπαζηηθά γεγνλφηα είλαη απηά πνπ παξέρνπλ ηελ αίζζεζε 

ηεο θνηλήο πεξηπέηεηαο. 

Ζ ηειεπηαία αξρή πάλσ ζηελ νπνία κπνξεί λα νηθνδνκεζεί  κηα θνηλφηεηα 

πξαθηηθήο είλαη ε δεκηνπξγία ξπζκνχ γηα ηελ θνηλφηεηα. Απνηειεί ηελ έλδεημε ηεο 

δσληάληαο ηεο αθνχ φηαλ είλαη δπλαηφο ε θνηλφηεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ θίλεζε 

θαη δσληάληα  απηφ ζεκαίλεη φηη ηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο δελ κπνξνχλ λα 

αθνινπζήζνπλ έλα  πνχ γξήγνξν ελψ έλαο αξγφο νδεγεί ηελ θνηλφηεηα ζε ηέικα. 

Γελ ππάξρεη ζσζηφο ή ιάζνο ξπζκφο γηα φιεο ηηο θνηλφηεηεο νχηε είλαη ζηαζεξά ν 

ίδηνο ζε θάζε θνηλφηεηα. Σν θιεηδί γηα λα αλαπηπρζεί ε θνηλφηεηα είλαη αλακθίβνια 

ην λα βξεηο ηνλ ζσζηφ ξπζκφ ζε θάζε ζηάδην. 

Ο κφλνο θίλδπλνο πνπ απεηιεί ηελ ζπλέρηζε χπαξμεο ηεο θνηλφηεηαο είλαη φηη 

κπνξεί λα γίλεη φκεξνο ηεο ίδηαο ηεο πνξείαο ηεο, ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ησλ 

ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαη ε ζπλαθφινπζε ηαχηηζε κε ηελ νκάδα. Όηαλ 

ζπκβαίλεη απηφ, νη θνηλφηεηεο απηνπεξηνξίδνληαη θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ 

εζσζηξέθεηα. Σα φξηα ηνπο είλαη δχζθακπηα θαη αδηαπέξαζηα γηα λέα κέιε θαη νη 

επηηπρίεο ηνπ παξειζφληνο κεηαηξέπνληαη ζε παξσπίδεο ψζηε λα εθκεηαιιεπηνχλ 

λέεο επθαηξίεο αλάπηπμεο. 

2.2.4  Online Κνηλόηεηεο Πξαθηηθήο 

 «Online» θνηλφηεηεο νλνκάδνληαη νη θνηλφηεηεο πνπ ζηεξίδνπλ ηε χπαξμή ηνπο 

ζηελ ςεθηαθή δηακεζνιαβεκέλε επηθνηλσλία. Τθίζηαληαη ράξε ζηελ χπαξμε ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ δηθηχνπ θαη  κπνξνχκε λα ηηο ζπλαληήζνπκε θαη κε ηνλ φξν 

ςεθηαθέο, δηαδηθηπαθέο  ή εηθνληθέο θνηλφηεηεο.  

Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο δηθηχσλ, ε δηαδηθηπαθή θάιπςε ηνπ κεγαιχηεξνπ 

κέξνπο ηεο επηθξάηεηαο θαη ε κεηάβαζε ζηελ αζχξκαηε ζχλδεζε κε ηνλ παγθφζκην 

ηζηφ, δηεπθφιπλαλ ηελ δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο ησλ ρξεζηψλ ζε επαγγεικαηηθφ 

θαη πξνζσπηθφ επίπεδν κε ηαρχηεηεο πνπ κεξηθέο δεθαεηίεο πξηλ θαλείο δελ ζα 

κπνξνχζε λα θαληαζηεί.  Γηα πξψηε θνξά είλαη δπλαηφλ λα επηθνηλσλήζνπλ ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ηεξαζηίνπ κεγέζνπο νκάδεο αλζξψπσλ ηαπηφρξνλα. Σν 

θαηλφκελν εμαπιψζεθε ξαγδαία κε ηελ πξνζθνξά ζπλερψο απμαλφκελσλ 

δπλαηνηήησλ ζηε ρξήζε ησλ ππνινγηζηψλ, ζπλδπαζκέλε κε ηε ρακεινχ θφζηνπο 
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θαη ρσξίο ηδηαίηεξνπο πεξηνξηζκνχο πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν. ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο επηηξέπεηαη ε ζχγρξνλε επηθνηλσλία κε ήρν θαη εηθφλα (π.ρ Skype). 

Πξφθεηηαη γηα έλα θνηλσληθφ θαηλφκελν πνπ εμππεξεηεί δπν βαζηθνχο ζθνπνχο: 

ηελ αλάγθε γηα επηθνηλσλία θαη ηελ αλάγθε γηα απφθηεζε γλψζεο. Ζ κειέηε 

ινηπφλ ησλ «Online» θνηλνηήησλ μεθηλά απφ ηελ παξαδνρή φηη γηα ηελ χπαξμή ηνπο 

είλαη απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή ζε κηα θνηλνηηθή δσή, ε νπνία παξέρεη ηε βάζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ κάζεζεο θαη απφθηεζεο θνηλήο ηαπηφηεηαο (Wenger 1998).   

Αξρηθά νη επηρεηξήζεηο ήηαλ απηέο πνπ έθαλαλ ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο απηήο. Έηζη, 

επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηνλ ρψξν θαη αιιάδεη ν ηξφπνο επηθνηλσλίαο 

ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Δπεξεάδνληαη φρη κφλν ε 

παξαγσγηθή θαη εκπνξηθή δηαδηθαζία αιιά επαλεμεηάδεηαη θαη ν ηξφπνο  ιήςεο 

απνθάζεσλ, ε εμσζηξέθεηα θαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ δηεχζπλζεο 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Δπίζεο δεκηνπξγήζεθαλ ρψξνη απεξηφξηζηεο απνζήθεπζεο 

θαη άκεζεο αλάθηεζεο πιεξνθνξηψλ.  

Ζ αλάγθε ινηπφλ γηα επηθνηλσλία, πξφζβαζε ζηε πιεξνθνξία αιιά θαη ε ζρεδφλ 

απεξηφξηζηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζην δηαδίθηπν νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

θαηλνχξηνπ θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ, απηνχ ησλ online θνηλνηήησλ. Ζ εκθάληζή 

ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ αθνχ εμαηηίαο ηεο 

κεγάιεο ζεκαηηθήο πνπ πξνζθέξνπλ κπνξνχκε λα ηηο βξνχκε θαη ζηνλ ρψξν ησλ 

θξαηηθψλ ππεξεζηψλ , επαγγεικαηηθψλ θνηλνηήησλ πξαθηηθήο, κε-θεξδνζθνπηθψλ 

νξγαληζκψλ αιιά θαη πξνζσπηθψλ δηθηχσλ απνηεινχκελσλ απφ άηνκα πνπ ηνπο 

ζπλδένπλ θηιηθνί, νηθνγελεηαθνί, εζλνγξαθηθνί, πνιηηηθνί θαη πνιινί άιινη δεζκνί. 

Ζ ζεκαζία θαη ε παξνπζία ησλ θνηλνηήησλ είλαη ηφζν κεγάιε ψζηε 

ρξεζηκνπνηνχκε πηα ηνλ φξν θνηλσληθή δηθηχσζε.  Χο πξνο ηελ επθνιία ή ηε 

δπζθνιία πνπ αληηκεησπίδνπλ φζνη ζέινπλ λα γίλνπλ κέιε κηαο θνηλφηεηαο απηφ 

εμαξηάηαη απφ ην πφζν ραιαξά ή φρη είλαη ηα θξηηήξηα ζπκκεηνρήο ζε απηέο. 

Τπάξρνπλ θνηλφηεηεο ζηηο νπνίεο φινη κπνξνχλ λα γίλνπλ κέιε θαη λα ζρνιηάζνπλ 

ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νπνηαδήπνηε δξάζε ηεο θαη άιιεο ζηηο νπνίεο ηα κέιε 

πξέπεη λα εγγξαθνχλ, λα ζπκθσλήζνπλ θαη λα αθνινπζήζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

ηξφπνπο επηθνηλσλίαο θαη ζπκκεηνρήο. Οη θνηλφηεηεο  απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη θαη 

απηέο πνπ ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. 



 

36 

 

Ζ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα έρεη δεκηνπξγήζεη online θνηλφηεηεο πξαθηηθήο πνπ 

απνηεινχλ ην θνηλφ ρψξν επηθνηλσλίαο, αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη 

πξνβιεκαηηζκψλ αιιά θαη  δηάρπζεο γλψζεο γηα ηα κέιε ηνπο θαη ιεηηνπξγνχλ ζηα 

πιαίζηα ζπγθεθξηκέλσλ ζεζκψλ (Παλεπηζηεκηαθά Ηδξχκαηα, Παλειιήλην ρνιηθφ 

Γίθηπν). Δπίζεο έρεη εθκεηαιιεπηεί ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ε ηερλνινγία γηα 

λα δεκηνπξγήζεη πξνγξάκκαηα καζεκάησλ εμ απνζηάζεσο (e-learning). Ο ρψξνο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο πίζσ απφ ηηο θιεηζηέο πφξηεο ηνπ νπνίνπ παξέκελε 

νηηδήπνηε ζπληεινχληαλ είλαη πηα πεξηζζφηεξν δηάθαλνο γηα φια ηα κέιε ηεο 

θνηλφηεηαο. Μαδί κε ηελ δηαθάλεηα έρεη εμαζθαιηζηεί θαη κεγαιχηεξνο βαζκφο 

ππεπζπλφηεηαο απφ φζνπο αζρνινχληαη κε ην έξγν ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ δηδαζθαιία 

πνπ γηλφηαλ πξνθνξηθά, άξα εθήκεξα θαη είρε ηδησηηθφ ραξαθηήξα αιιάδεη αθνχ 

εθπαηδεπηηθέο δηαδηθαζίεο θαηαγξάθνληαη θαη είλαη πξνζβάζηκεο απφ ζπλαδέιθνπο 

εθπαηδεπηηθνχο αιιά θαη απφ φιε ηελ θνηλσλία.    

Οη online θνηλφηεηεο πξαθηηθήο πξνζθέξνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηελ δπλαηφηεηα 

λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη απφ γεσγξαθηθά ή ρξνληθά 

πεξηζψξηα. Ζ επηθνηλσλία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν θαη λα 

κελ είλαη κφλν κε ηελ κνξθή θεηκέλνπ αιιά λα πεξηιακβάλεη θαη ηε ρξήζε άιισλ 

κέζσλ φπσο ηε ρξήζε ήρνπ θαη εηθφλαο ή ηελ κεηαθνξά αξρείσλ ήρνπ θαη εηθφλαο. 

Ζ κεγαιχηεξε ρξεζηκφηεηα είλαη αλακθίβνια ε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο θαη 

κάιηζηα άκεζεο θαη ζηνρεπκέλεο αλάινγα κε ηε θχζε ηεο θνηλφηεηαο. Δπίζεο ε 

επηθνηλσλία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κεηαμχ δχν αηφκσλ ή κεηαμχ νκάδσλ θαη 

κε ηνλ ηξφπν απηφ λα κνηξάδνληαη θαη λα επεμεξγάδνληαη απφ θνηλνχ δηάθνξα 

αξρεία θαη επνκέλσο λα ιεηηνπξγνχλ νκαδηθά θαη ζπλεξγαηηθά.  

Αλακθίβνια ε ζηελφηεξε ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κε ηελ βνήζεηα ηεο 

ηερλνινγίαο, φπσο θαη ε ζπκκεηνρή ζε εηθνληθέο θνηλφηεηεο άξα θαη εηθνληθνχο 

θφζκνπο  επεξεάδεη ηελ ηαπηφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη εγείξεη εξσηήκαηα γηα 

ηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή δσή ηνπο. Απηά ηα εξσηήκαηα δελ απνηεινχλ 

αληηθείκελν απηήο ηεο έξεπλαο. 
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Κεθάιαην 3: Έξεπλα  - Μέζνδνο-  Απνηειέζκαηα 

3.1 Δξγαιείν έξεπλαο 

 

Οη δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαδεηήζεθαλ κε ηε ρξήζε εξσηεκαηνινγίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε γξήγνξε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Ζ κέζνδνο απηή 

απνηειεί ηελ πην δηαδεδνκέλε ζην ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηελ ζπιινγή  πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη κέζσ κηαο ζεηξάο εξσηήζεσλ ζε 

πξνθαζνξηζκέλε αθνινπζία ζε δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην ζε δείγκα αηφκσλ 

ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ελφο θαζνξηζκέλνπ πιεζπζκνχ 

(Hutton, 1990). 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηξεηο ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα  

πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο νη νπνίεο ζα ζπλζέηνπλ ηα δεκνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ην επαγγεικαηηθφ πξνθίι  ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, ζηε δεχηεξε 

ελφηεηα ππάξρνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, ελψ ε 

ηξίηε ελφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο 

πξαθηηθήο. Σν εξσηεκαηνιφγην πεξηιακβάλεη ηξηάληα πέληε (35) εξσηήζεηο. Απφ 

απηέο δέθα (10) έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη είθνζη (20) κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε θνηλφηεηεο κάζεζεο.  Οη 

εξσηήζεηο είλαη θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ ηχπνπ ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επξχηεξε 

εηθφλα ησλ φζσλ απνθνκίδνπλ ηα κέιε κηαο ειεθηξνληθήο  θνηλφηεηαο πξαθηηθήο. 

Απφ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπκπιεξψζεθαλ, ην 

κεγαιχηεξν ζπκπιεξψζεθε ζε έληππε κνξθή απφ εθπαηδεπηηθνχο πξσηνβάζκηαο 

θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δπίζεο ζηάιζεθε ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη 

ζπκπιεξψζεθε ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ δηαδηθηχνπ. Οη απαληήζεηο εθθξάδνπλ 

ηηο ππνθεηκεληθέο/αηνκηθέο απφςεηο ησλ ππνθεηκέλσλ ελψ πξέπεη λα ιερζεί φηη ζε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο ρξεηάζηεθε λα δνζνχλ δηεπθξηλήζεηο ηειεθσληθά.  Οη 

απαληήζεηο απνζεθεχζεθαλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ-ππνινγηζηηθά θχιια, απφ φπνπ 

αλαιχζεθαλ θαη επεμεξγάζηεθαλ.   
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3.2 Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο 

Σα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηα ππνθείκελα ηνπ εξεπλεηηθνχ 

δείγκαηνο έρνπλ σο εμήο:  

 

Αξρηθά, ζε φηη αθνξά ηελ ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο αλαθνξηθά κε ην θχιν ηα 

εξσηεκαηνιφγηα απαληήζεθαλ απφ 215 άηνκα απφ ηα νπνία ην πνζνζηφ ησλ 

γπλαηθψλ ήηαλ 58.6% (126 άηνκα) ελψ ην πνζνζηφ ησλ αλδξψλ έθηαζε ζην 41.4 % 

(89 άηνκα) 

 

Πίλαθαο 1 

Φχιν 

 

 

Φχιν 

 

πρλφηεηα    

Ν 

 

Πνζνζηφ 

% 

 

ρεηηθφ 

Πνζνζηφ 

 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Άλδξαο 89 41.4 41.4 41.4 

Γπλαίθα 126 58.6 58.6 100,00 

χλνιν 215 100,00 100,00  
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ε φηη αθνξά ηελ ειηθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα, 

ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 2, ην 2,3% (5 άηνκα)  ήηαλ 20-29 εηψλ,  ην 13.5 % (29 

άηνκα) ήηαλ 30-39 εηψλ, ην 38.6 % (83 άηνκα) ήηαλ 40-49 εηψλ , ην 43.7 % (94 

άηνκα) ήηαλ 50-59 εηψλ θαη ην 1,9% (4 άηνκα) ήηαλ 60 εηψλ θαη άλσ. 

 

Πίλαθαο 2 

Ζιηθία 

 

Ζιηθία πρλφηεηα 

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ρεηηθφ 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

20-29 5 2.3 2.3 
2,3 

30-39 29 13.5 13.5 
15,8 

40-49 83 38.6 38.6 
54,4 

50-59 94 43.7 43.7 
98,1 

60+ 4 1.9 1.9 
100 

χλνιν 215 100 100  
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Ζ ζχλζεζε ηνπ δείγκαηνο ζε φηη αθνξά ηελ εθπαηδεπηηθή βαζκίδα δηακνξθψζεθε 

ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3 σο εμήο: Σν 33,5 % (72 άηνκα) απφ εθπαηδεπηηθνχο 

πξσηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Γεκνηηθφ θαη Νεπηαγσγείν),  ε πιεηνςεθία 

απνηεινχληαλ απφ εθπαηδεπηηθνχο φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ηεο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 59,1%  (127 άηνκα). Σν ππφινηπν πνζνζηφ θαιχθζεθε απφ 

ζπκκεηνρέο εθπαηδεπηηθψλ ηεο ηξηηνβάζκηαο 3,7% (8 άηνκα), 1,85% (4 άηνκα) ηεο 

κεηαδεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο φπσο ΗΔΚ θαη Κέληξα επαγγεικαηηθήο 

Καηάξηηζεο  θαη 1,85 % (4 άηνκα) απφ εθπαηδεπηηθνχο πνπ απαζρνινχληαλ ζε 

άιιεο εθπαηδεπηηθέο δνκέο φπσο  Πξνγξάκκαηα Πξνζθχγσλ, Φξνληηζηήξηα Ξέλσλ 

Γισζζψλ θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο. 

 

Πίλαθαο 3 

Δθπαηδεπηηθή Βαζκίδα  

 

Δθπαηδεπηηθή 

Βαζκίδα 

πρλφηεηα  

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ρεηηθφ 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Α‟ Βάζκηα (Γεκνηηθφ-

Νεπ/γείν) 

72 33,5 33,5 33,5 

Β‟ βάζκηα 127 59,1 59,3 92,6 

Γ‟ βάζκηα 8 3,7 3,7 96,3 

Μεηαδεπηεξνβάζκηα 4 1,85 1,9 98,15 

Άιιν 4 1,85 2,4 100 

χλνιν  215 100 100  
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Αλαθνξηθά κε ηα έηε πξνυπεξεζίαο, 1-5 ρξφληα εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο είραλ 8 

άηνκα κε πνζνζηφ 3,7 % ηνπ δείγκαηνο, κε 6-10 ρξφληα εκπεηξίαο ζπκκεηείραλ 24 

άηνκα κε πνζνζηφ 11,2 %, 11-15 ρξφληα εκπεηξίαο είρε ην 23,3%  (50 άηνκα). Σν 

πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο πνπ είρε 16-20 ρξφληα πείξαο ήηαλ 21,4 % (46 άηνκα) ελψ 

ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πήξε κέξνο ζηελ έξεπλα είρε πεξηζζφηεξα 

απφ 20 ρξφληα εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο ζπγθεληξψλνληαο πνζνζηφ 40,5 % (87 

άηνκα).  

 

Πίλαθαο 4 

Δθπαηδεπηηθή  Δκπεηξία (ζε έηε) 

 Σπρλόηεηα  

Ν 

Πνζνζηό 

% 

Σρεηηθό 

Πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

1-5 8 3,7 3,7 3,7 

6-10 24 11,2 11,2 14,9 

11-15 50 23,3 23,3 38,2 

16-20 46 21,4 21,4 59,6 

20+ 87 40,5 40,5 100 

Σύλνιν  215 100 100  
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Ζ ζρέζε ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξηθήο θαη 

ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο ηνπο πξνο απηή ηελ δεμηφηεηα, απεηθνλίδεηαη, ζχκθσλα 

κε ηηο απαληήζεηο ηνπο, ζηνλ Πίλαθα 5. Σν 3,7 % ησλ εξσηεζέλησλ (8 άηνκα) 

εθηηκά φηη ε εκπηζηνζχλε ζηελ ρξήζε ηερλνινγίαο ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη 

ειάρηζηε, ην 5,1 % (11 άηνκα) ζεσξεί φηη είλαη κηθξή, ην 51,6 % (111 άηνκα) φηη 

είλαη επαξθήο, ην 30,8% (66 άηνκα) φηη είλαη πςειή ελψ ζε πνζνζηφ 8,8% (19 

άηνκα) ζε απφιπην βαζκφ. 

 

Πίλαθαο 5 

Δπίπεδν εκπηζηνζύλεο ζηελ ρξήζε ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο 

 Σπρλόηεηα  Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό 

Πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

Διάρηζηε 8 3,7 3,7 3,7 

Μηθξή 11 5,1 5,1 8,8 

Δπαξθήο 111 51,6 51,6 60,4 

Υςειή  66 30,8 30,8 91,2 

Απόιπηε 19 8,8 8,8 100 

Σύλνιν 215 100 100  
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ηε ζπλέρεηα παξαζέηνληαη νη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζην δεχηεξν κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζε ζρέζε κε ηελ Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ.  

Οη εθπαηδεπηηθνί ξσηήζεθαλ αξρηθά γηα ηηο ηππηθέο θαη άηππεο δηαδηθαζίεο 

επηκφξθσζεο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ Δπαγγεικαηηθή ηνπο εμέιημε. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθα 6, ε πιεηνςεθία, ζε πνζνζηφ 62,8 % (135 άηνκα) 

απάληεζε φηη πξνηηκά ηηο ηππηθέο δηαδηθαζίεο επηκφξθσζεο. Οξγαλσκέλα 

ζεκηλάξηα, ζπκκεηνρή ζε εξγαζηήξηα θαη γεληθφηεξα θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ 

ζρεδηάδεηαη, νξγαλψλεηαη θαη πινπνηείηαη έρνληαο εθθξάζεη ξεηά ηνλ ζθνπφ ηεο, 

πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ θαη  πξνθαζνξηζκέλσλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ. ηνλ αληίπνδα θαη κε πνζνζηφ 37,2 % (80 άηνκα) 

βξίζθνληαη φζνη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ φηη ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε 

ζπκβάινπλ πεξηζζφηεξν νη άηππεο κνξθέο εθπαίδεπζεο. Άηππε κνξθή κπνξεί λα 

ζεσξεζεί θάζε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο πνπ δελ νξηνζεηείηαη ρξνληθά θαη ρσξηθά, 

άξα δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηνπο ρψξνπο εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ θαη δελ 

απνηηκάηαη κφλν κε ηα έηε εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο.   

 

Πίλαθαο 6 

Σηε βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθή ζαο απνηειεζκαηηθόηεηαο πηζηεύεηε όηη 

ζπκβάιεη πεξηζζόηεξν ε ζπκκεηνρή ζαο ζε: 

 Σπρλόηεηα  Ν Πνζνζηό % Σρεηηθό 

Πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Τππηθέο 

Γηαδηθαζίεο 

135 62,8 62,8 62,8 

Άηππεο 

Γηαδηθαζίεο 

80 37,2 37,2 100 

Σύλνιν 215 100 100  
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Αλαθνξηθά κε ηνλ θχξην ιφγν γηα ηνλ νπνίν νη ίδηνη επηδηψθνπλ ηελ βειηίσζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο, νη εθπαηδεπηηθνί ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

απάληεζαλ φηη αηζζάλνληαη νη ίδηνη απηή ηελ αλάγθε (Guskey & Huberman (1995)) 

ζε πνζνζηφ 84,6 % (181 άηνκα) ελψ φηη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο αλέιημε ζηελ δηνηθεηηθή ηεξαξρία επέιεμε σο απάληεζε ην 

12,6 % (27 άηνκα). Οη ππφινηπνη, ην  2,8 % (7 άηνκα) επέιεμαλ λα δψζνπλ 

αλνηρηνχ ηχπνπ απαληήζεηο φπσο  “απηφ ζπλεπάγεηαη βειηίσζε ζην απνηέιεζκα 

ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο”, “θαη ηα δπν πξνεγνχκελα”, “Με ελδηαθέξεη ην 

ηαμίδη ζηε γλψζε”, “Όια ηα παξαπάλσ θαη βνεζάεη ζηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία”. 

 

Πίλαθαο 7. Δπηδηώθεηε ηελ βειηίσζε ηεο επαγγεικαηηθή ζαο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο επεηδή: 

 

 Σπρλόηεη

α  Ν 

Πνζνζηό 

% 

Σρεηηθό 

Πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

πνζνζηό 

Αηζζάλεζηε νη ίδηνη απηή ηελ 

αλάγθε 

181 84,6 84,6 84,6 

Απνηειεί πξνϋπόζεζε γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ζαο αλέιημε 

ζηελ δηνηθεηηθή ηεξαξρία 

27 12,6 12,6 97,2 

Άιιν 7 2,8 2,8 100 

Σύλνιν 215 100 100  

 

 

Κάλυψη 
προςωπικοφ 
αιςθήματοσ 

ανάγκησ 84,6%

προχπόθεςη 
επαγγελματικήσ 
ανζλιξησ 12,6%

Άλλο 2,8 %

Λόγοι επιδίωξθσ βελτίωςθσ επαγγελματικισ ανάπτυξθσ
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Αλαθνξηθά κε ηνλ αξηζκφ σξψλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα πξέπεη λα αθηεξψλνπλ αλά 

έηνο ψζηε λα βειηηψλεηαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο απνηειεζκαηηθφηεηα νη 

εθπαηδεπηηθνί  απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 40,5% (68 άηνκα) φηη πξέπεη λα είλαη 50-

100 ψξεο. Σν 37,4% (63 άηνκα) πηζηεχεη φηη πξέπεη λα αθηεξψλνληαη  10-50 ψξεο 

εηεζίσο ελψ κφλν ην 16,7% (28 άηνκα) ζεσξεί φηη πξέπεη λα αθηεξψλνληαη 

πεξηζζφηεξεο απφ 100 ψξεο ηνλ ρξφλν. Σέινο γηα ην 5,4% (9 άηνκα) πξέπεη λα 

αθηεξψλνληαη ιηγφηεξεο απφ 10 ψξεο αλά έηνο.  

Πίλαθαο 8.  

Πνηνο, θαηά ηελ γλώκε ζαο, είλαη ν αξηζκόο σξώλ πνπ πξέπεη λα αθηεξώλεηε 

γηα ηνλ ζθνπό απηό αλά έηνο; 

 

 πρλφηεηα  Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Μηθξόηεξνο από 10 

ώξεο 

13 5.6 % 5.6 5.6 

Μεηαμύ 10 θαη 50 

σξώλ 

75 35,3 % 35.3 40.9 

Μεηαμύ 50 θαη 100 

σξώλ 

92 42.8 % 42.8 83.7 

Πεξηζζόηεξεο από 

100 ώξεο 

35 16,3 % 16.3 100 

Σύλνιν 215 100 % 100  
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Αλαθνξηθά κε ην πνηνο ζα πξέπεη λα απνθαζίδεη γηα ην πεξηερφκελν ησλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

νη πεξηζζφηεξνη πνζνζηφ 60,5 % (130 άηνκα) πηζηεχνπλ φηη νη ίδηνη ζα πξέπεη λα 

απνθαζίδνπλ, ην 7,4% (16 άηνκα) πηζηεχεη φηη ζα πξέπεη λα απνθαζίδνπλ νη 

Γηεπζπληέο εθπαίδεπζεο, ην 7,4 % (16 άηνκα) νη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ ελψ ην 

10,2% (22 άηνκα) νη Γηεπζπληέο Δθπαίδεπζεο. Οη ππφινηπνη εξσηεζέληεο πνπ 

απνηεινχλ ην 5,2 % (12 άηνκα) απάληεζαλ φηη θαηαιιειφηεξν είλαη ην Ηλζηηηνχην 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο ή φηη πξνηηκνχλ θάπνηνλ ζπλδπαζκφ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ 

Πίλαθαο 9.  

Πνηνο / πνηνη από ηνπο παξαθάησ, θαηά ηε γλώκε ζαο, ζα ήηαλ πην 

θαηάιιεινο/θαηάιιεινη γηα λα απνθαζίζεη/απνθαζίζνπλ γηα ην πεξηερόκελν 

ησλ πξνγξακκάησλ επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ. 

 πρλφηεηα  

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ρεηηθφ 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Γηεχζπλζε 

ρνιηθήο Μνλάδαο 
22 10,2 % 10,2 10,2 

Τπνπξγείν 

Παηδείαο 
35 16,7 % 16,7 26,9 

Γηεπζπληέο / 

χκβνπινη 

Δθπαίδεπζεο 

16 7,4 % 7,4 34,30 

Δθπαηδεπηηθνί 130 60,5 % 60,5 94,8 

Ηλζηηηνχην 

εθπαηδεπηηθήο 

πνιηηηθήο θ.α 

12 5,2 % 5,2 100 

χλνιν 215 100 100  

 

 

Γηεχζπλζε ζρνιείνπ 

10.2 %

Τπνπξγείν Παηδέηαο 

16,7 %

Γηεπζπληέο / 

χκβνπινη 

Δθπαίδεπζεο 7.4 %

εθπαηδεπηηθνί  

60.5%

Ηλζ. Δθ/θεο 

Πνιηηηθήο 5.20 %

Καηαιιειόηεξνο λα απνθαζίζεη γηα ην πεξηνρόκελν πξνγξάκκαηνο 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο
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ε φηη αθνξά ηελ γλψκε πνπ έρνπλ γηα ηνπο ηξφπνπο κάζεζεο πνπ ηνπο 

ραξαθηεξίδνπλ, φηαλ πξφθεηηαη γηα ηελ δηθή ηνπο εθπαίδεπζε, νη εθπαηδεπηηθνί 

είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα κελ επηιέμνπλ κφλν έλαλ απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

ηξφπνπο. Ζ πιεηνςεθία 45.8% (98 άηνκα) απάληεζε φηη πξνηηκά ηελ Φπζηθή 

παξνπζία  ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο, ην 23,4% (50 άηνκα) πξνηηκά ηελ θπζηθή 

παξνπζία φρη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ηνπο, ην 22% (47 άηνκα) πξνηηκνχλ λα 

καζαίλνπλ κεκνλσκέλα, ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ καθξηά απφ ηνλ ρψξν 

εξγαζίαο ηνπο. Σν 15,9 % (34 άηνκα) απάληεζαλ φηη ζεσξνχλ απνηειεζκαηηθφηεξν 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο φηαλ δνπιεχνπλ κεκνλσκέλα θαη ειεθηξνληθά θαη ηέινο ην 

6,1% (13 άηνκα) πξνηηκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ αλψλπκα θαη ειεθηξνληθά.  

 

Πίλαθαο 10.  

Πνηα/εο θαηά ηε γλώκε ζαο απνηειεί/ νπλ ηελ/ηηο κέζνδν/νπο  κάζεζεο πνπ ζαο 

ραξαθηεξίδεη/δνπλ  (σο εθπαηδεπόκελνπο); 

 πρλφηεηα  

Ν 

Πνζνζηφ % 

Φπζηθή παξνπζία  ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζαο. 98 45,8% 

Φπζηθή παξνπζία φρη ζηνλ ρψξν εξγαζίαο ζαο 50 23,4% 

Ζιεθηξνληθά απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο ζαο 18 8,4% 

Αλψλπκα θαη ειεθηξνληθά 13 6,1% 

Μεκνλσκέλα, ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθνχ θχθινπ 

καθξηά απφ ηνλ ρψξν εξγαζίαο 

47 22% 

Μεκνλσκέλα θαη ειεθηξνληθά 34 15,9 

Άιιν  3 1,5% 

 

 

 

45,8%

23,4 %

8,4 %

6,1 %

22%

15,9 % 1.5 %

Μζκοδοσ μάκθςθσ -Εκπαιδευτικοί
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Αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζηελ εξψηεζε γηα ην πνηνο είλαη ν 

ηδαληθφο ηχπνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο νη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη 

πξνηηκνχλ ηνλ δηα δψζεο θαηά 34,4% (74 άηνκα), ηνλ εμ‟ απνζηάζεσο  θαηά 8.4% 

(18 άηνκα) θαη ηνλ κηθηφ 57,2% (123 άηνκα).  

 

Πίλαθαο 11. 

Πνηνο θαηά ηε γλώκε ζαο είλαη ν ηδαληθόο ηύπνο πξνγξάκκαηνο  

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο; 

 πρλφηεηα  

Ν 

Πνζνζηφ % ρεηηθφ Πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

δηα δψζεο 74 34.4 % 34.4 34.4 

εμ απνζηάζεσο 18 8.4 % 8.4 42.8 

κηθηφο 123 57.2 % 57.2 100 

Σύλνιν 215 100 % 100  
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Ο ηδαληθφο ηφπνο γηα λα δηεμαρζεί έλα πξφγξακκα δηα δψζεο επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο απαληήζεθε θαη απφ κέξνο φζσλ επέιεμαλ ηνλ κηθηφ σο ηνλ ηδαληθφ 

ηχπν πξνγξάκκαηνο. Ζ πιεηνςεθία πξνηηκά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζηνλ ρψξν  ηνπ 

ζρνιείνπ ή ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο κε πνζνζηφ 44,9% (40 άηνκα), ην 43,8% (39 

άηνκα) πξνηηκά έλαλ νπδέηεξν ρψξν φπσο γηα παξάδεηγκα κηα αίζνπζα ζπλεδξίσλ, 

θαη ην ππφινηπν 11,3 % (10 άηνκα) πξνηηκά  έλαλ νπδέηεξν ρψξν κε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο Ζ/Τ 

 

Πίλαθαο 12.  

Αλ ε απαληήζαηε "δηα δώζεο" ζηελ πξνεγνύκελε εξώηεζε,  πνηνο θαηά ηε γλώκε ζαο είλαη ν ηδαληθόο 

ηόπνο γηα λα δηεμαρζεί έλα πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο; 

 

 πρλφηεηα  

Ν 

Πνζνζηφ % ρεηηθφ Πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

ην ζρνιείν/ ηφπν 

εξγαζίαο 

40 44,9 %  44,9  44,9 

ε νπδέηεξν ρψξν 

(π.ρ. κηα αίζνπζα 

ζπλεδξίσλ) 

39 43,8 % 43,8 88,7 

ε νπδέηεξν ρψξν θαη 

κε ρξήζε Ζ/Τ 

10 11,3 % 11,3 100 

χλνιν 89 100 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,9%

43,8%

11,3%

Ιδανικόσ τόποσ διεξαγωγισ 
"δια ηώςθσ" εκπαίδευςθσ 

1

2

3
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Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα πηζηεχνπλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 13, 

ζε πνζνζηφ 36,9% (80 άηνκα) φηη ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα 

νξγαλψλνληαη απφ θάπνην ίδξπκα Γ‟ βάζκηαο εθπαίδεπζεο, ζε πνζνζηφ 17,8 % (38 άηνκα) 

απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν θαη ζε πνζνζηφ 45,3 % (97 άηνκα) απφ ηηο Δπηζηεκνληθέο 

Δλψζεηο Δθπαηδεπηηθψλ.  

Πίλαθαο 13.  

Από πνηόλ πηζηεύεηε όηη πξέπεη λα νξγαλώλεηαη έλα πξόγξακκα επαγγεικαηηθήο 

εθπαίδεπζεο; 

 πρλφηεηα  

Ν 

Πνζνζηφ % ρεηηθφ 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Απφ θάπνην ίδξπκα Γ‟ βάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (ιφγνη θχξνπο, 

ζρέζεο κε γλσζηηθφ αληηθείκελν,  

επξείαο ζπκκεηνρήο) 

80 36,9 % 36,9 36,9 

Απφ ηνλ ρνιηθφ χκβνπιν 38 17,8 % 17,8 54,7 

Απφ ηηο Δπηζηεκνληθέο 

Δλψζεηο Δθπαηδεπηηθψλ 

97 45,3 % 45,3 100 

Σύλνιν 215 100% 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ίδρυμα Γ' 
Βάθμιασ  36,6%

Σχολικόσ 
Σφμβουλοσ

17,8%

Επιςτημονικζσ 
Ενϊςεισ 

Εκπαιδευτικϊν
45,3 %
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Οη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ ζε πνζνζηφ 7,4% (16 άηνκα) φηη γηα ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπο βειηίσζε αξθνχλ κηθξήο δηάξθεηαο εθπαηδεχζεηο (δηάξθεηαο 1-

2 σξψλ), ε πιεηνςεθία ζε πνζνζηφ 59,1% (127 άηνκα) επηζπκεί κηθξήο δηάξθεηαο 

πξνγξάκκαηα (2-3 κελψλ) θαη ζε πνζνζηφ 33,5% (72 άηνκα) πηζηεχεη φηη ζα 

πξέπεη έλα πξφγξακκα λα δηαξθεί πεξηζζφηεξνπο απφ 6 κήλεο. Οη απφςεηο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε 

ηελ δηάξθεηά ηνπο ζπγθιίλνπλ κε ηελ άπνςε φηη έλα πξφγξακκα δελ ζα πξέπεη λα 

είλαη κηθξήο δηάξθεηαο θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ 

(Ingvarson, Meiers & Beavis, 2003). 

 

Πίλαθαο 14.  

Γηα ηελ επίηεπμε πξαγκαηηθώλ αιιαγώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνηα ζεσξείηε όηη ζα πξέπεη λα 

είλαη ε δηάξθεηα ελόο πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

 πρλφηεηα  Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Μηθξήο δηάξθεηαο 

εθπαηδεχζεηο (1-2 ψξεο) 

16 7,4 % 7,4 7,4 

Μηθξήο δηάξθεηαο 

πξνγξάκκαηα (2-3 

κήλεο) 

127 59,1 % 59,1 66,5 

Μεγαιχηεξεο δηάξθεηαο 

πξνγξάκκαηα (6κήλεο +) 

72 33,5 % 33,5 100 

χλνιν 215 100 100  

 

 

 

 

 

 

1-2 ϊρεσ 
7,4%

2-3 μήνεσ 
59,1 %

6 μήνεσ + 
33,5 %

Διάρκεια προγραμμάτων  
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ε φηη αθνξά ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ πξνγξακκάησλ 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο, πίλαθαο 15,  νη πην δεκνθηιήο απαληήζεηο ήηαλ ε θαηάθηεζε 

λέσλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεο θαη ε ζεηηθή αιιαγή ησλ δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ. Οη 

εθπαηδεπηηθνί αμηνιφγεζαλ κε ηα κηθξφηεξα πνζνζηά ηελ δεκηνπξγία πεξηβάιινληνο 

πνπ ππνζηεξίδεη ηελ κάζεζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο θαη ηελ δεκηνπξγία 

πεξηβάιινληνο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ κάζεζε ζηνλ ρψξν εξγαζίαο. 

Πίλαθαο 15.  

Πνηνο ζα πξέπεη λα είλαη ν ζθνπόο ελόο πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο; 

Παξαθαιώ λα θαηαηάμηε ηα παξαθάησ ραξαθηεξίδνληαο κε 1 ην πεξηζζόηεξν 

ζεκαληηθό. 

 

 Πνζνζηφ % 

Θεηηθή αιιαγή ησλ δηδαθηηθψλ 

πξαθηηθψλ. 

78% 

Βειηίσζε ηεο επίδνζεο ησλ 

καζεηψλ 

75% 

Καηάθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ 

θαη γλψζεο 

80% 

Λχζε πξνβιεκάησλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηελ ηάμε 

64% 

Αχμεζε θηλήηξνπ θαη 

ελζνπζηαζκνχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

52% 

Γεκηνπξγία ηζρπξφηεξσλ 

δεζκψλ κεηαμχ ζπλαδέιθσλ 

47% 

Γεκηνπξγία πεξηβάιινληνο 

πνπ ππνζηεξίδεη ηελ κάζεζε 

ζηνλ ρψξν εξγαζίαο 

39% 

 

 

0 20 40 60 80 100
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Σειρά1 78 75 80 64 52 47 39

Σκοπόσ προγράμματοσ επαγγελματικισ κατάρτθςθσ
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Οη εθπαηδεπηηθνί αλήθνπλ ζε πνζνζηφ 75,8 % (163 άηνκα) ζε 1-3 θνηλφηεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε, θαηά 18,6% (40 άηνκα) ζε 4-6 

θνηλφηεηεο, ζε πνζνζηφ 3,7% (8 άηνκα) ζε 7-10 θνηλφηεηεο ελψ ην 1,9% (4 άηνκα) 

αλήθεη ζε 10 ή  πεξηζζφηεξεο . 

 

Πίλαθαο 16. 

ε πφζεο online θνηλφηεηεο κάζεζεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε αλήθεηε; 

Αξηζκφο online 

θνηλνηήησλ 

πρλφηεηα  Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ Πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

1-3 163 75,8 % 75,8 75,8 

4-6 40 18,6 % 18,6 94,4 

7-10 8 3,7 % 3,7 98,1 

10+ 4 1,9 % 1,9 100 

χλνιν 215 100 100  
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 Σν 25,6% (55 άηνκα) ππνζηεξίδεη φηη αλήθεη ζηελ θνηλφηεηα ζηελ νπνία έρεη 

θαηαγξαθεί ν κεγαιχηεξνο βαζκφο δξαζηεξηφηεηαο ιηγφηεξν απφ 1 έηνο. Σν 32,1% 

(69 άηνκα) είλαη κέιε 1-3 έηε, ην 19,5% (42 άηνκα) 4-6 έηε, ην 17,7% (38 άηνκα) 

7-10 έηε θαη ην 5,1% (11 άηνκα) πεξηζζφηεξν απφ 10 έηε. 

 

Πίλαθαο 17. 

Πόζν θαηξό είζηε κέινο ηεο θνηλόηεηαο ζηελ νπνία έρεηε θαηαγξάςεη ηνλ 

κεγαιύηεξν βαζκό δξαζηεξηόηεηαο; 

Γηάξθεηα 

ζπκκεηνρήο  

πρλφηεηα  Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ Πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

< 1 έηνο 55 25,6% 25,6 25,6 

1-3 έηε 69 32,1% 32,1 57,7 

4-6 έηε 42 19,5% 19,5 77,20 

7-10 έηε 38 17,7% 17,7 94,90 

10+ έηε 11 5,1% 5,1 100 

χλνιν 215 100% 100  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<1 ζτοσ 
25,6 %

1-3 ζτη 
32,1 %

4-6 ζτη 
19,5 %

7-10 ζτη 
17,7 %

10+ ζτη
5,1 %

Ζτθ ςυμμετοχισ
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Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ φηη ε θνηλφηεηα ζηελ νπνία 

θαηαγξάθνπλ ηελ κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα είλαη ε πην ζεκαληηθή, είλαη θαηά 

87,4% (188 άηνκα) ην γεγνλφο φηη παξέρεη άκεζε θαη αμηφπηζηε ελεκέξσζε γηα 

εθπαηδεπηηθά ζέκαηα, 7% (15 άηνκα) γηαηί είλαη ε πην δεκνθηιήο , 3,7% (8 άηνκα) 

γηαηί ε πξφζβαζε επηηξέπεηαη κφλν ζηα κέιε ηεο ελψ ην 1,9% (4 άηνκα) πηζηεχεη 

φηη παξέρεη εγθπξφηεηα θαη αμηνπηζηία πιεξνθνξηψλ, ζπληξέρνπλ φινη νη 

παξαπάλσ  ιφγνη, θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ θαη γίλνληαη δεθηά κέιε πνπ 

δελ είλαη εθπαηδεπηηθνί. 

 

Πίλαθαο 18. 

Γηα πνην ιόγν ζεσξείηε όηη είλαη ε πην ζεκαληηθή; 

 

 πρλφηεηα  

Ν 

Πνζνζηφ % ρεηηθφ 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Παξέρεη άκεζε θαη 

αμηφπηζηε ελεκέξσζε 

γηα εθπαηδεπηηθά 

ζέκαηα. 

188 87,4% 87,4 87,4 

Έρεη ηνλ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ κειψλ/ είλαη ε 

πην δεκνθηιήο. 

15 7% 7 94,4 

Δίλαη "κφλν γηα κέιε" 8 3,7% 3,7 98,1 
Άιιν 4 1,9% 1,9 100 
χλνιν 215 100 100  
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Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα έκαζαλ γηα ηελ θνηλφηεηα ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρνπλ ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζε πνζνζηφ 38,1% (82 άηνκα) απφ 

θάπνηνλ θίιν πνπ ηνπο ηε πξφηεηλε, ην 27% (58 άηνκα) κέζσ κηαο κεραλήο 

αλαδήηεζεο, ην 24,2% (52 άηνκα) απφ ηελ ζχλδεζε πνπ ππήξρε ζε έλαλ 

επαγγεικαηηθφ ηζηφηνπν. Γηα ην 9,3 % (20 άηνκα) απνηεινχζε πξναπαηηνχκελν γηα 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάπνηα άιιε δνκή. Σέινο πνζνζηφ 1,4% (3 άηνκα) 

απάληεζαλ φηη έκαζαλ γηα απηή απφ ηνλ ζρνιηθφ ζχκβνπιν, δεκηνπξγήζεθε απφ 

νκάδα ζηελ νπνία νη ίδηνη αλήθαλ ή ήηαλ ην απνηέιεζκα πξνζσπηθήο αλαδήηεηεο. 

 

 

Πίλαθαο 19. 

Πώο κάζαηε γηα απηή ηελ θνηλόηεηα κάζεζεο; 

 

 πρλφηεηα  Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ Πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Πξνηάζεθε απφ 

θάπνην θίιν ή 

ζπλάδειθν 

82 38,1% 38,1 38,1 

Μέζσ κηαο κεραλήο 

αλαδήηεζεο 
58 27 % 27 65,1 

Απφ ηε ζχλδεζε πνπ 

ππήξρε ζε έλαλ 

επαγγεικαηηθφ 

ηζηφηνπν 

52 24,2 % 24,2 89,3 

Απνηεινχζε 

πξναπαηηνχκελν γηα 

ηε ζπκκεηνρή ζε 

θάπνηα άιιε δνκή 

(π.ρ ΠΜ) 

20 9,3 % 9,3 98,6 

Άιιν 3 1,4% 1,4 100 

χλνιν 215 100 % 100  
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Αλαθνξηθά κε ηνλ ρξφλν πνπ θαηαλαιψλνπλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

θνηλφηεηα ηελ εβδνκάδα νη εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ φηη αθηεξψλνπλ ιηγφηεξν απφ 

κηα ψξα ζε πνζνζηφ 17,7 % (38 άηνκα), απφ 1 έσο 3 ψξεο ηελ εβδνκάδα ην 57,2 % 

(123 άηνκα), 4-6 ψξεο ην 19,5% (42 άηνκα), 7-10 ψξεο ην 4,2 % (9 άηνκα) θαη 10 ή 

θαη πεξηζζφηεξεο ψξεο ην 1,4 % (3 άηνκα). 

 

 

Πίλαθαο 20. 

Πόζν ρξόλν θαηά κέζν όξν θαηαλαιώλεηε γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο ζηε 

θνηλόηεηα αλά εβδνκάδα; 

 

 πρλφηεηα  

Ν 

Πνζνζηφ % ρεηηθφ 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Ληγφηεξν απφ κηα 

ψξα 
38 17,7 % 17,7 17,7 

1-3 ψξεο 123 57,2 % 57,2 74,90 
4-6 ψξεο 42 19,5 % 19,5 94,40 
7-10 ψξεο 9 4,2 % 4,2 98,6 
10+ ψξεο 3 1,4 % 1,4 100 
χλνιν 215 100 % 100  
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21. Πνηεο είλαη νη εληππώζεηο ζαο από ηηο θνηλόηεηεο κάζεζεο πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε (ζεηηθή ή αξλεηηθή θαη γηαηί); 

 

Απφ ηνπο 215 εθπαηδεπηηθνχο πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ην 57% (122 άηνκα) 

έρνπλ ζρεκαηίζεη ζεηηθή εληχπσζε γηα ηε ζρέζε θνηλφηεηαο κάζεζεο θαη 

επαγγεικαηηθήο αλάπηπμεο. Σν 1% (2 άηνκα) απάληεζε φηη έρεη αξλεηηθέο 

εληππψζεηο θαη ην ππφινηπν 42% (91 άηνκα) δελ έρεη ζρεκαηίζεηο αθφκα άπνςε.  

Απφ φζνπο απάληεζαλ ζεηηθά, ζε πνζνζηφ 46% ν θχξηνο ιφγνο ήηαλ ε έγθπξε θαη 

έγθαηξε ελεκέξσζε γηα εθπαηδεπηηθά ζέκαηα θαη λέεο ηάζεηο δηδαζθαιίαο. ε 

πνζνζηφ 33% απάληεζαλ φηη γίλεηαη αληαιιαγή ηδεψλ, εκπεηξηψλ θαη πξαθηηθψλ 

κεηαμχ ζπλαδέιθσλ φρη κφλν ζε φηη αθνξά ηελ δηδαζθαιία αιιά θαη ηελ 

δηαρείξηζε ηεο ηάμεο. 

 

22. Γηα πνην ιόγν ζπλερίδεηε λα είζηε κέινο κηαο θνηλόηεηαο κάζεζεο;  

 Ζ πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ, πνζνζηφ 75% απάληεζε φηη ε 

ελεκέξσζε είλαη ν θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ ζε κηα θνηλφηεηα, ιίγν 

κηθξφηεξν 72% απάληεζε φηη βειηηψλνληαη επαγγεικαηηθά θαη ζε κηθξφηεξν 

πνζνζηφ 3% γηαηί αηζζάλνληαη κέιε κηαο νκάδαο, κνηξάδνληαη αλεζπρίεο, 

απαζρνινχληαη ή είλαη πεξίεξγνη. 

 

23. Ζ εκπεηξία από ηελ ζπκκεηνρή ζηελ θνηλόηεηα κάζεζεο είλαη αλάινγε ησλ 

πξνζδνθηώλ ζαο; Πνηεο είλαη απηέο; 

 

ε φηη αθνξά ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ ηηο θνηλφηεηεο ην 94% 

απάληεζε ζεηηθά, φηη ε εκπεηξία είλαη αλάινγε ησλ πξνζδνθηψλ ηνπο ελψ ην  6% 

απάληεζε αξλεηηθά. ε φηη αθνξά ηηο πξνζδνθίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ νη απαληήζεηο 

ηνπο πεξηιάκβαλαλ ηνπο φξνπο ζπλερήο εθπαίδεπζε, βειηίσζε, ελεκέξσζε θαη 

επηθνηλσλία. 
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ε φηη αθνξά ηελ ζπρλφηεηα ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ 

θνηλφηεηα κάζεζεο (Πίλαθαο 24) ην 23,7% (51 άηνκα) παξαδέρεηαη φηη ε 

ζπκκεηνρή ηνπ επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, ην 37,7% (81 άηνκα) φηη 

ε ζπκκεηνρή ηνπ είλαη αλάινγε ηνπ ζέκαηνο κε ην νπνίν αζρνινχληαη, ην 30,7% 

(66 άηνκα) αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν φηαλ ηθαλνπνηνχληαη νη δηθέο ηνπ αλάγθεο ελψ 

γηα ην 7,9% (17 άηνκα) γίλεηαη πξνζπάζεηα ζπκκεηνρήο αλεμάξηεηα απφ ηελ άκεζε 

θάιπςε πξνζσπηθψλ ηνπ αλαγθψλ. 

 

Πίλαθαο 24. 

Δπηιέμηε ηελ δήισζε πνπ πεξηγξάθεη θαιύηεξα ηελ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ 

θνηλόηεηα κάζεζεο. 

 

 πρλφηεηα  

Ν 

Πνζνζηφ 

% 

ρεηηθφ 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Ζ ζπκκεηνρή κνπ κεηαβάιιεηαη. 

Πεξηιακβάλεη πεξηφδνπο ζπκκεηνρήο κεγάιεο  

ζπρλφηεηαο πνπ αθνινπζνχληαη απφ 
πεξηφδνπο ζπκκεηνρήο κηθξφηεξεο 

ζπρλφηεηαο αλάινγα κε ηελ επηξξνή πνπ 
δέρνκαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

51 23,7% 23,7 23,7 

Ζ ζπκκεηνρή κνπ εμαξηάηαη απφ ην ζέκα πνπ 

απαζρνιεί θαη ζπδεηείηαη κεηαμχ ησλ κειψλ 

ηεο θνηλφηεηαο. πκκεηέρσ πεξηζζφηεξν αλ ην 
ζέκα κε ελδηαθέξεη. 

81 37,7% 37,7 61,4 

Ζ ζπκκεηνρή κνπ εμαξηάηαη απφ ηηο αλάγθεο 

κνπ. Αλ ρξεηάδνκαη θάπνηα βνήζεηα ή 
ζπκβνπιή  ζπκκεηέρσ ελεξγά, δηαθνξεηηθά 

δελ ζπκκεηέρσ. 

66 30,7% 30,7 92,1 

Ζ ζπκκεηνρή κνπ δελ πεξηνξίδεηαη  κφλν ζηηο 

δηθέο κνπ αλάγθεο. Πξνζπαζψ λα ζπκκεηέρσ 
ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπδεηήζεηο. 

17 7,9% 7,9 100 

χλνιν 215 100% 100  
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Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ εθπαηδεπηηθψλ απάληεζε ζε πνζνζηφ 58,6% 

(126 άηνκα) φηη έρεη αιιάμεη θάπνηα πξαθηηθή δηδαζθαιίαο θαη ζεσξεί φηη απηφ 

είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ θνηλφηεηα κάζεζεο. Αληίζεηα ην 41,4% (89 

άηνκα) ζεσξνχλ φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ επεξέαζε θάπνηα  πξαθηηθή 

δηδαζθαιίαο. 

 

Πίλαθαο 25. 

Έρεηε αιιάμεη νπνηαδήπνηε πξαθηηθή δηδαζθαιίαο θαη ζεσξείηε όηη απηό 

ζπλέβε σο απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρή ζαο ζηελ θνηλόηεηα κάζεζεο; 

 

 πρλφηεηα  Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Ναη 126 58,6 % 58,6 58,6 

Όρη 89 41,4 % 41,4 100 

χλνιν 215 100 % 100  
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26. Αλ απαληήζαηε "λαη" ζηελ εξώηεζε 25 κπνξείηε λα καο δώζεηε έλα 

παξάδεηγκα; 

Ζ πην δεκνθηιήο αιιαγή ζε πνζνζηφ 32% ήηαλ φηη εθάξκνζαλ ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν δηδαζθαιίαο, έδσζαλ έκθαζε ζην ζεαηξηθφ παηρλίδη, 

ηελ ζθηηζνγξαθία θαη ηελ εξγαζία κε projects. ε πνζνζηφ 29% απάληεζαλ φηη 

ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηελ ηερλνινγία θαη ζηελ απάληεζε απηή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ρξήζε Ζ/Τ θαη δηαδξαζηηθνχ πίλαθα γηα ηελ παξνπζίαζε 

αιιά θαη ηνλ ζρεδηαζκφ καζεκάησλ. Σέινο, έλα κέξνο ησλ εξσηεζέλησλ, πνζνζηφ 

12%  απάληεζε φηη έρεη αιιάμεη ηνλ ηξφπν εμέηαζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ 

καζεηψλ.   

 

27.Μπνξείηε λα αλαθέξεηε θάπνην-α πιενλέθηεκα-ηα ζε όηη αθνξά ηελ 

επαγγεικαηηθή ζαο αλάπηπμε πνπ λα ζρεηίδεηαη/ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκκεηνρή 

ζαο ζηελ θνηλόηεηα κάζεζεο;  

Απφ ην ζχλνιν ησλ απαληήζεσλ νη 92 κφλν αλέθεξαλ θάπνην πιενλέθηεκα πνπ λα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. ηελ πιεηνςεθία ηνπο, πνζνζηφ 

62%  πηζηεχνπλ φηη κε ηελ ζπλερή επαλαμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ 

ηνπο βειηηψζεθε ε δηδαζθαιία ηνπο κε απνηέιεζκα λα βειηησζνχλ νη επηδφζεηο ησλ 

καζεηψλ ηνπο. ε κηθξφ αιιά ζεκαληηθφ πνζνζηφ 12% νη εθπαηδεπηηθνί έγηλαλ πην 

εμσζηξεθήο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε άιια ζρνιεία ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Δπίζεο ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα, πνζνζηφ 16%, απνηειεί ε απφθηεζε 

λέσλ δεμηνηήησλ ή γλψζεο γεληθφηεξα.  

 

 

28. Μπνξείηε λα αλαγλσξίζεηε θάπνην-α κεηνλέθηεκα-ηα ζε όηη αθνξά ηελ 

επαγγεικαηηθή ζαο αλάπηπμε πνπ λα ζρεηίδεηαη/ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκκεηνρή 

ζαο ζηελ θνηλόηεηα κάζεζεο;  

Οη  176 απφ ηνπο 215 εξσηεζέληεο πνζνζηφ 82% δελ βξίζθνπλ θάπνην 

κεηνλέθηεκα πνπ λα ζρεηίδεηαη κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε απφ ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο θνηλφηεηεο κάζεζεο. ε πνζνζηφ 5,6% πηζηεχνπλ φηη πνιιέο 

θνξέο είλαη ράζηκν πνιχηηκνπ γηα απηνχο ρξφλνπ. Δπίζεο εμέθξαζαλ ηελ άπνςε 

φηη ηα ζέκαηα πξνζεγγίδνληαη κφλν απφ ηελ ζεσξεηηθή ηνπο πιεπξά θαη είλαη κε 

εθαξκφζηκα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ε επαλάιεςε ζηε ζεκαηνινγία.  
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29. Υπήξμε θάπνην ζέκα ζπδήηεζεο ζηελ θνηλόηεηα κάζεζεο ην νπνίν λα είλαη 

ηδηαηηέξσο αμηνκλεκόλεπην. Αλ λαη, κπνξείηε λα εμεγήζεηε γηαηί; 

ηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νη εξσηεζέληεο δελ αλέθεξαλ θάπνην 

αμηνκλεκφλεπην ζέκα ζπδήηεζεο. Μεκνλσκέλεο απαληήζεηο, γηα ζέκαηα πνπ 

απαζρφιεζαλ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, δφζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ αμηνιφγεζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ηελ δηαδηθαζία επηινγήο Γηεπζπληψλ ρνιηθψλ Μνλάδσλ, ηα 

ηδησηηθά παλεπηζηήκηα, ηελ κηζζνδνζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ην αλ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα απφ ηηο ηδέεο ή  δξαζηεξηφηεηέο 

πνπ κνηξάζηεθαλ καδί ηνπο άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο ην 86,5% (186 άηνκα) 

απάληεζαλ ζεηηθά θαη ην 13,5% (29 άηνκα) απάληεζαλ αξλεηηθά. Απφ ηηο 

απαληήζεηο εληζρχεηαη ε ζπκβνιή ηεο ζπκκεηνρήο κηαο θνηλφηεηα κάζεζεο ζηελ 

βειηίσζε ηνπ έξγνπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

 

Πίλαθαο 30. 

Έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηα από ηηο ηδέεο ή ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κνηξάζηεθαλ 

καδί ζαο άιια κέιε ηεο θνηλόηεηαο, ζηελ ηάμε ζαο;  

 

 πρλφηεηα  Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ Πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Ναη 186 86,5% 86,5 86,5 

Όρη 29 13,5% 13,5 100 

χλνιν 215 100% 100  
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Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνηνχλ ηελ θνηλφηεηα κάζεζεο σο δεμακελή εμεχξεζεο 

ιχζεσλ ζε πνζνζηφ 81,9% (176 άηνκα) ελψ αληίζεηα ην 18,1% (39 άηνκα) 

απάληεζε αξλεηηθά. Οη απαληήζεηο ηνπο εληζρχνπλ ηελ άπνςε φηη ρξεζηκνπνηνχλ 

ηδέεο θαη ιχζεηο πνπ ζπλαληνχλ ζε κηα θνηλφηεηα κάζεζεο θαη έρνπλ πξνηαζεί απφ 

ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη κπνξνχλ λα αλαηξνθνδνηήζνπλ θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο 

εηδηθά ζη λεφηεξα κέιε ηεο θνηλφηεηαο. 

 

Πίλαθαο 31. 

Φξεζηκνπνηείηε ηελ θνηλόηεηα σο δεμακελή εμεύξεζεο ιύζεσλ; 

 

 πρλφηεηα  

Ν 

Πνζνζηφ % ρεηηθφ 

Πνζνζηφ 

Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Ναη 176 81,9% 81,9 81,9 

Όρη 39 18,1% 18,1 100 

χλνιν 215 100% 100  
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Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 67% (144 άηνκα) ε ζπκκεηνρή ζε κηα 

θνηλφηεηα κάζεζεο δελ είρε σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ζηελφηεξσλ 

πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κε άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο. Απηφ εληζρχεηαη θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη ε δεκηνπξγία ζηελφηεξσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ζπλαδέιθσλ θαηεηάγε ζηελ 

ρακειφηεξε ζέζε ζεκαληηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ζθνπνχο ελφο 

πξνγξάκκαηνο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

 

Πίλαθαο 32. 

Έρεηε δεκηνπξγήζεη ζηελόηεξεο πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε θάπνην άιιν κέινο ηεο θνηλόηεηαο; (κέιε ηα νπνία γλσξίζαηε 

κέζσ ηεο θνηλόηεηαο θαη κε ηα νπνία επηθνηλσλείηε πξνζσπηθά κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ, ηειεθώλνπ ή δηα 

δώζεο;) 

 πρλφηεηα  Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ Πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Ναη 71 33% 33 33 

Όρη 144 67% 67 100 

χλνιν 215 100% 100  
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33.Οη θνηλόηεηεο κάζεζεο ραξαθηεξίδνληαη από δηαξθή κεηαβνιή θαη εμέιημε, 

ζεσξείηε όηη απηό απνηειεί ή όρη πιενλέθηεκα; Γηαηί;  

ην εξψηεκα απηφ ε πιεηνςεθία κε πνζνζηφ 92% απάληεζε ζεηηθά γηαηί σο κέξνο 

κηαο επξχηεξεο θνηλσλίαο πνπ εμειίζζεηαη πξέπεη λα αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο. 

Γηαθνξεηηθά ζα πάςεη λα ππάξρεη. 

 

 

Οη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ ζε πνζνζηφ 78,1% φηη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα 

θνηλφηεηα κάζεζεο άμηδε ηνλ θφπν αληίζεηα κε ην 21,9% (47 άηνκα) πνπ 

αηζζάλνληαη αθξηβψο ην αληίζεην. 

Πίλαθαο34. 

Αηζζάλεζηε όηη ε ζπκκεηνρή ζαο ζηελ θνηλόηεηα κάζεζεο ζπλέβαιε ζε κεγάιν βαζκό ζηελ 

επαγγεικαηηθή ζαο αλάπηπμε; (Άμηδε ηνλ θόπν;)  

 πρλφηεηα  Ν Πνζνζηφ % ρεηηθφ Πνζνζηφ Αζξνηζηηθφ 

πνζνζηφ 

Ναη 168 78,1% 78,1 78,1 

Όρη 47 21,9 % 21,9 100 

χλνιν 215 100% 100  
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35.Πηζηεύεηε όηη νη ζπδεηήζεηο κεηαμύ επαγγεικαηηώλ ηνπ ηδίνπ θιάδνπ 

αμίδνπλ; Πόζν δηαθνξεηηθή ή πξνηηκόηεξε είλαη ε ζπκκεηνρή ζε κηα online 

ζπδήηεζε από όηη ζηνλ ρώξν εξγαζίαο;  

Απφ ηηο ζπλνιηθά 104 απαληήζεηο πνπ πήξακε ζηελ εξψηεζε απηή  αξλεηηθά 

απάληεζα 2 άηνκα (πνζνζηφ 0,9%)  ελψ άιια δπν δελ πήξαλ ζέζε  πνζνζηφ 

(0,9%).  Απφ φζνπο απάληεζαλ ζεηηθά ην 60% πηζηεχεη φηη νη online ζπδεηήζεηο 

δίλνπλ κεγαιχηεξν βαζκφ ειεχζεξεο έθθξαζεο θαη δελ πεξηνξίδνπλ ρσξνρξνληθά  

φζνπο ζπκκεηέρνπλ. Δπίζεο αλέθεξαλ φηη δελ επεξεάδνληαη απφ ην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ ζθαηξηθή άπνςε ιφγν ηεο 

επξχηεξεο ζπκκεηνρήο.   
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Κεθάιαην 4 

4.1 Σπκπεξάζκαηα. 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθαλ νη θνηλφηεηεο κάζεζεο θαη ε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Πξαγκαηνπνηήζεθε 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα γηα ηηο θνηλφηεηεο κάζεζεο, ηελ αλάγθε γηα δηα βίνπ κάζεζε 

θαη ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθε 

έξεπλα ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο θαηαγξάθεθαλ νη απφςεηο εθπαηδεπηηθψλ, κειψλ 

θνηλνηήησλ κάζεζεο, γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή ηνπο αλάπηπμε. 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε ζπκβνιή ζηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εμεηάζηεθε ε ζπρλφηεηα ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε 

θνηλφηεηεο θαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο πξνζδνθηψλ απφ ηηο 

θνηλφηεηεο πξαθηηθήο. Οη δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ πνπ νηθνδνκνχληαη κέζα απφ 

επαγγεικαηηθά θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη ηέινο ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν επεξεάδνληαη 

νη δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

Ζ έθζεζε ηνπ ΟΟΑ (2005) πνπ βαζίδεηαη ζηηο πνιηηηθέο θαηάξηηζεο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζε 25 ρψξεο θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ε πνηφηεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ελφο εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηνλ δεχηεξν πην ζεκαληηθφ (κε πξψην ην νηθνγελεηαθφ ππφβαζξν) 

κεηαμχ φζσλ επεξεάδνπλ ηα καζεζηαθά επηηεχγκαηα. ε έλα εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ εμειίζζεηαη γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ππάξρεη κφληκε  αλάγθε γηα 

αδηάθνπε επαγγεικαηηθή αλάπηπμε γηα ηνπο κάρηκνπο εθπαηδεπηηθνχο. Οη 

θνηλφηεηεο κάζεζεο θαη αθφκε πεξηζζφηεξν νη ειεθηξνληθέο θνηλφηεηεο κάζεζεο 

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζε κεγάιν βαζκφ απηή ηελ αλάγθε απηή.  

Οη απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ εθπαηδεπηηθψλ αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ησλ θνηλνηήησλ κάζεζεο θαζψο νη πεξηζζφηεξνη δήισζαλ φηη ζπκκεηέρνπλ 

ζε θνηλφηεηεο επεηδή νη ίδηνη ληψζνπλ ηελ αλάγθε, ζπκκεηέρνπλ ζε κία έσο ηξείο 

θνηλφηεηεο νη πεξηζζφηεξνη γηα έλα έσο ηξία ρξφληα ελψ θαίλεηαη λα αθηεξψλνπλ 

επαξθεί ρξφλν ηελ εβδνκάδα ζε απηέο. Οη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί πηζηεχνπλ 

φηη ηα πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πξέπεη λα δηαξθνχλ δχν κε ηξεηο 

κήλεο. Απφ φια ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηή ε αλάγθε γηα δηαξθή θαηάξηηζε 

ελψ ηαπηφρξνλα θαίλεηαη θαη ε δέζκεπζή ηνπο πξνο απηέο αθνχ νη θνηλφηεηεο 



 

68 

 

παξακέλνπλ ελεξγέο θαη επίθαηξεο φζν ε ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηνπο παξακέλεη 

ζηαζεξή ή απμάλεηαη. 

Οη εθπαηδεπηηθνί πξνηηκνχλ λα απνθαζίδνπλ νη ίδηνη ην ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο πνπ ζα παξαθνινπζήζνπλ γεγνλφο πνπ θαλεξψλεη ηελ 

απζεληηθφηεηα θαη ηελ ξεπζηφηεηα πνπ απαηηείηαη απφ ηηο θνηλφηεηεο κάζεζεο. Οη 

αλάγθεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη πνηθίιεο θαη ξεπζηέο θαη απαηηνχλ επειημία ψζηε 

λα κπνξέζνπλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ ηελ πιεπξά ησλ θνηλνηήησλ κάζεζεο. 

Πξνηηκνχλ ε νξγάλσζε λα γίλεηαη απφ ηηο επηζηεκνληθέο ελψζεηο  εθπαηδεπηηθψλ 

θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ / ηφπνπ εξγαζίαο ηνπο. Ζ 

ελδνυπεξεζηαθή εθπαίδεπζε απνηειεί παξαδνζηαθφ ηξφπν εληαηηθήο εθπαίδεπζεο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, γηα λα ζπληειέζεη φκσο ζηελ βειηίσζε φινπ ηνπ ζρνιείνπ ζα 

πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ ηελ παξνρή πξνο ηελ ζρνιηθή κνλάδα ε δπλαηφηεηα 

λα δξα απηφλνκα θαη σο πξνο ηελ νξγάλσζε παξφκνησλ δξάζεσλ (Darling-

Hammond, 1990).  Παξά ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη πξνηηκνχλ λα καζαίλνπλ κε 

ηξφπν πνπ ζπλδπάδεη ηελ θπζηθή ηνπο παξνπζία θαη ηελ εμ απνζηάζεσο ζπκκεηνρή 

θαηά γεληθή νκνινγία νη εληππψζεηο ηνπο απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε ειεθηξνληθέο 

θνηλφηεηεο είλαη ζεηηθή. Ζ ηθαλνπνίεζή ηνπο επηβεβαηψλεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε 

ελεξγή ζπκκεηνρή ηνπο δηαξθεί γηα έηε αλ θαη είλαη κεγαιχηεξε  φηαλ ην ζέκα ηνπο 

ελδηαθέξεη ή ππάξρεη αλάγθε πξνζσπηθήο ζπκβνπιήο ή βνήζεηαο. 

ε φηη αθνξά ηελ δεκηνπξγία ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο νη 

εθπαηδεπηηθνί απάληεζαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο φηη δελ έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

ζηελφηεξεο ζρέζεηο κε άιια κέιε ηεο θνηλφηεηαο φκσο ππνζηεξίδνπλ φηη πξνηηκνχλ 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε ζπδεηήζεηο online γηαηί δελ πεξηνξίδνληαη απφ ηνλ ρξφλν 

νχηε επεξεάδνληαη απφ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε άιια κέιε ηνπ εξγαζηαθνχ ηνπο 

πεξηβάιινληνο. 
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4.2 Εεηήκαηα γηα πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε. 

 

Σα επξήκαηα ηεο έξεπλαο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζπκβάινπλ ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο πξνο φθεινο ηφζν ησλ καζεηψλ ηνπο φζν θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ 

ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάγθε γηα επαγγεικαηηθή εμέιημε.  Έηζη κπνξνχλ λα αλακνξθψζνπλ 

ηνλ ξφιν ηνπο ζην ζρνιείν θαη λα επηκνξθσζνχλ ζηα πιαίζηα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο. 

Δπίζεο ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκεχζεη σο εξγαιείν γηα ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πνπ 

πξνηείλνπλ ή ζρεδηάδνπλ ηελ κειινληηθή εθπαηδεπηηθή πνιηηηθή. 

Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα ήηαλ σθέιηκε ε δηεμαγσγή παξφκνησλ εξεπλψλ πνπ ζα εμεηάζνπλ 

άιιεο πξνεθηάζεηο ηεο ζπκκεηνρήο ζε θνηλφηεηεο πξαθηηθήο.   

 Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ είλαη ελεξγά κέιε θνηλνηήησλ  κάζεζεο είλαη δπζηπρψο πνιχ ιίγνη 

ζε ζρέζε κε ην ζχλνιφ ηνπο. Με ζθνπφ ηελ πξνηξνπή πεξηζζφηεξσλ λα γίλνπλ κέιε κηαο 

θνηλφηεηαο ζθφπηκν ζα ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη ιφγνη πνπ απνηξέπνπλ ηελ   ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Δπίζεο, ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα ζα κπνξνχζαλ λα δηεμαρζνχλ απφ έξεπλα ζρεηηθή κε ηνλ  

βαζκφ εθαξκνγήο ηδεψλ, ιχζεσλ θαη δηδαθηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη απφ φζνπο 

ζπκκεηέρνπλ ζε θνηλφηεηεο κάζεζεο ζηα πιαίζηα εθπαηδεπηηθήο θαηάξηηζεο θαη ε 

ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπο. 

Σέινο ε επηηπρήο δηθηχσζε κεηαμχ ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηα νθέιε θπξίσο γηα ηηο 

εηδηθφηεηεο κε ηνλ κηθξφηεξν αξηζκφ εθπαηδεπηηθψλ ζα κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί απφ ηνπο 

αξκφδηνπο  θνξείο. Ζ ζπκβνιή απφ ηελ δεκηνπξγία δηθηχσλ θαη ε ππνζηήξημε ηνπο κπνξεί 

λα είλαη πνιχπιεπξε θαη κε ρακειφ θφζηνο.  

Αλακθίβνια ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

κάζεζεο θαη ηελ ζρέζε ηεο κε ηηο θνηλφηεηεο πξαθηηθήο θαη ηελ επαγγεικαηηθή εμέιημε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζα απαζρνιήζεη ηνπο εξεπλεηέο θαη ηα απνηειέζκαηα ειπίδνπκε φηη ζα 

ρξεζηκεχζνπλ ζε φζνπο εκπιέθνληαη κε ηελ ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο. 
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