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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα έχει ως κύριο στόχο τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών 

των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ. Επιμέρους 

στόχοι της έρευνας αυτής είναι: α) η σκιαγράφηση του προφίλ των ξενόγλωσσων 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ, β) οι απόψεις τους ως προς το 

καταλληλότερο περιεχόμενο επιμορφωτικών προγραμμάτων, γ) οι απόψεις τους 

σχετικά με την καταλληλότερη μεθοδολογία σε προγράμματα επιμόρφωσης, δ) η 

ανάδειξη των κινήτρων συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα, καθώς και 

ε) η ανάδειξη των παραγόντων αποτροπής τους από τα εν λόγω προγράμματα. 

Αρχικά γίνεται παρουσίαση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και των ΕΠΑ.Λ 

και ΕΠΑ.Σ ως φορείς εκπαίδευσης, καθώς επίσης και το ιστορικό και νομοθετικό 

πλαίσιο αυτών. Εν συνεχεία γίνεται αναφορά γύρω απ’ ότι αφορά την εκμάθηση 

ξένων γλωσσών. Στο επόμενο κομμάτι του θεωρητικού μέρους της έρευνας αυτής 

ακολουθούν τα κίνητρα καθώς και τα εμπόδια εκμάθησης ξένων γλωσσών, ο 

διαχωρισμός της κοινής με την ειδική γλώσσα και φυσικά θεωρία γύρω από τις αρχές 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Εξ’ ορισμού δε θα μπορούσε από το θεωρητικό πλαίσιο της 

παρούσας εργασίας να λείπει μια πλήρης αναφορά γύρω από την επιμόρφωση των 

ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών, τα κίνητρα συμμετοχής και επιπροσθέτως τους 

παράγοντες αποτροπής αυτών από τη συμμετοχή τους σε αυτά. 

Έπειτα από ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας, φάνηκε πως υπάρχει σχετική 

έλλειψη σε αντίστοιχες έρευνες που να αφορούν τις επιμορφωτικές ανάγκες 

ξενόγλωσσων καθηγητών που να διδάσκουν σε ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ και αυτός είναι 

και ο λόγος που η ερευνήτρια προχώρησε στην επιλογή του συγκεκριμένου θέματος. 

Εν συνεχεία γίνεται μια μικρή αναφορά πάνω στη μεθοδολογία της έρευνας. Το 

δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 10 εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών, άνδρες και 

γυναίκες, που είτε έχουν απασχοληθεί στα ΕΠΑ.Λ και στις ΕΠΑ.Σ, είτε συνεχίζουν 

να διδάσκουν σε αυτά. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν έπειτα από προσωπική συνέντευξη 

με κάθε έναν από τους συμμετέχοντες και στη συνέχεια για την ανάλυση τους 

διεξήχθη θεματική ανάλυση. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας και γίνεται συζήτηση 

πάνω σε αυτά. Οι συμμετέχοντες θεωρούν σημαντικότατο το ρόλο της επιμόρφωσης, 
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κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους πορείας και μέσα από σειρά ερωτήσεων και 

απαντήσεων παρουσιάζονται οι προτιμήσεις και οι απόψεις τους γύρω απ’ ότι αφορά 

τα επιμορφωτικά προγράμματα. 

Εν κατακλείδι η συγκεκριμένη έρευνα, προσδοκά στο να αποτελέσει μια αφετηρία 

για περαιτέρω έρευνες στο χώρο της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο χώρο της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών στα πλαίσια 

αυτής. 

 

Λέξεις- κλειδιά: επαγγελματική εκπαίδευση, εκμάθηση ξένων γλωσσών, 

ξενόγλωσσοι εκπαιδευτικοί, επιμορφωτικά προγράμματα, εκπαίδευση ενηλίκων 

 

Abstract 

The main object of this research is to explore the educational needs of foreign-

language teachers who teach in vocational schools. The specific objects of this survey 

are: (a) the profiling of foreign-language teachers teaching in vocational schools, (b) 

their views on the most appropriate content of training programmes, (c) their views on 

the most appropriate methodology in training programmes, (d) the promotion of their 

incentives to participate in training programmes, and (e) the promotion of the factors 

to prevent them from these programmes. 

Initially, the vocational training and the vocational schools are presented as education 

bodies, as well as their historical and legislative framework. Consequently, there is a 

reference to learning foreign languages. In the next part of the theoretical part of this 

research, incentives as well as barriers to language learning, the separation of the 

common with the specific language and of course theory around the principles of 

adult education follow. By definition, a full report on the training of foreign-language 

teachers, incentives to participate in addition to factors to prevent them from 

participating in them could not be omitted from the theoretical framework of this 

dissertation. 
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Following a review of relevant literature, it appeared that there was a relevant lack of 

corresponding surveys relating to the training needs of the foreign-language teachers 

who teach in vocational schools and that was the reason the researcher proceeded with 

the choice of this subject. 

A small reference is then made to the methodology of the survey. The sample of this 

survey consisted of 10 foreign language teachers, men and women, who have either 

been employed in the vocational schools, or continue to teach in them. The data was 

collected after a personal interview with each of the participants and then for their 

analysis of the thematic analysis was conducted. 

Then the results of the survey are presented and there is a discussion on them. 

Participants consider the role of training to be very important during their training, 

and through a series of questions and answers, their preferences and views on their 

concerns about the training programmes are presented. 

In conclusion, this survey aims at being a starting point for further research in the 

field of education and particularly in the field of vocational education and language 

learning. 
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1. Τα ΕΠΑ.Λ και οι σχολές ΕΠΑ.Σ ως φορείς εκπαίδευσης 

Στο παρόν κεφάλαιο της εργασίας αυτής γίνεται αναφορά στο νομικό πλαίσιο 

ίδρυσης καθώς και λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ και των ΕΠΑ.Σ. Επιπλεόν με μια 

ιστορική αναδρομή στους φορείς αυτούς ως φορείς εκπαίδευσης γίνεται μια 

προσπάθεια βαθύτερης κατανόησης των χαρακτηριστικών τους και του τρόπου 

λειτουργίας τους. 

 

1.1 Επαγγελματική εκπαίδευση 

Με τον όρο Επαγγελματική εκπαίδευση ορίζουμε την οργανωμένη διαδικασία 

συστηματικής απόκτησης θεωρητικών καθώς και πρακτικών γνώσεων, εμπειριών και 

δεξιοτήτων, με σκοπό την αποτελεσματική απασχόληση- εργασία με ένα επάγγελμα. 

Για το λόγο αυτό ο όρος επαγγελματική εκπαίδευση έχει έννοια διττή καθώς μέσα σε 

αυτόν εμπερικλείονται όλες οι ενέργειες που γίνονται δια βίου από τον 

εκπαιδευόμενο σε διάφορα περιβάλλοντα μάθησης αλλά ταυτόχρονα και η 

εισαγωγική κατάρτιση που αποτελεί το κεντρικό μέρος της εκπαίδευσης αυτής 

(Κωτσίκης, 2003). 

Η σύνδεση του όρου επαγγελματική εκπαίδευση έχει επιπροσθέτως στενή σύνδεση με 

το επάγγελμα. 

Επιπλέον με τον όρο επαγγελματική εκπαίδευση εννοούμε όλες τις συστηματικές και 

οργανωμένες διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης που ως βασικό τους στόχο έχουν 

την απόκτηση βασικών επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε έναν ευρύτερο 

οικονομικό κλάδο δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων. Οι απόφοιτοι επαγγελματικών 

σχολών αποκτούν μια αρκετά μεγάλη ευελιξία ως προς το επάγγελμα τους, αλλά 

παρόλα αυτά μια μικρή μόνο προσαρμογή σε απαιτήσεις συγκεκριμένων θέσεων 

εργασίας (Κωτσίκης, 2003). 

 

1.2 Επαγγελματική κατάρτιση 

Όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, αυτή νοείται ως ένα μέρος της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, η οποία παρέχει στους εκπαιδευόμενους όλο το σύνολο 

των ειδικών επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, χάρη στις οποίες μπορούν να 
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ολοκληρώσουν την επαγγελματική επάρκεια τους, η οποία αποτελεί άλλωστε και το 

κύριο αντικείμενο της εκάστοτε επαγγελματικής επιμόρφωσης (Κωτσίκης, 2003). 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η επαγγελματική κατάρτιση ως έννοια 

εμπερικλείει μια δραστηριότητα ή ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων τα οποία 

σχεδιάζονται για την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες απαιτούνται για 

συγκεκριμένα είδη εργασιών. 

Με το πέρας της επαγγελματικής κατάρτισης, ο απόφοιτος δε διαθέτει μεγάλη 

επαγγελματική ευελιξία, αλλά παρόλα αυτά διαθέτει αυξημένη μετατρεψιμότητα και 

είναι ικανός να αξιοποιήσει τα προσόντα του στην αγορά εργασίας. (Κωτσίκης, 

2003). 

 

1.3 Σχέση επαγγελματικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης 

Στην Ελλάδα η επαγγελματική κατάρτιση γίνεται αρχικά σε χώρους εργασίας 

(επιχειρήσεις ή οργανισμούς), ενώ αντίθετα η επαγγελματική εκπαίδευση των 

εκπαιδευόμενων η οποία ώς κύριο στόχο έχει την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων 

που είναι απαραίτητα στο κάθε επάγγελμα, γίνεται σε ιδρύματα (σχολικές μονάδες) 

και κατά κύριο λόγο σε συνδυασμό με μαθήματα γενικής παιδείας ( Κωτσίκης, 1994). 

Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα των δύο παραπάνω όρων είναι η μετάδοση 

επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων. 

Παράλληλα θα ήταν καλό να γίνει η αναφορά σχετικά με τη διάκριση μεταξύ τυπικής 

και άτυπης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στην τυπική επαγγελματική 

εκπαίδευση και κατάρτιση συμπεριλαμβάνεται κάθε συστηματικά οργανωμένη 

διαδικασία απόκτησης επαγγελματικών προσόντων, η οποία εφόσον ολοκληρωθεί 

επιτυχώς παρέχεται στον εκπαιδευόμενο αντίστοιχος τίτλος ή πτυχίο τα οποία 

αναγνωρίζονται από την πολιτεία και εξασφαλίζουν στους κατόχους αυτών τη 

δυνατότητα άσκησης ενός επαγγέλματος ή ακόμη και τη συνέχιση των σπουδών σε 

ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά κάνοντας λόγο για άτυπη 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση μιλάμε για την παροχή γνώσεων και 

δεξιοτήτων οι οποίες παρέχονται εκτός του συστήματος της τυπικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης (εργαστήρια ελευθέρων σπουδών ή ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και 

κατάρτιση). Φυσικά μέσω της άτυπης επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
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δεν μπορούμε να μιλάμε για αναγνώριση τον αποκτηθέντων προσόντων από την 

πολιτεία ή την κατοχύρωση περαιτέρω εκπαιδευτικής ή επαγγελματικής εξέλιξης. 

Συνοψίζοντας και θέλοντας την αποφυγή συγχύσεων στη χρήση των παραπάνω όρων 

χρησιμοποιείται ο συνδυασμός και των δύο ως ενιαίου πλέον όρου, κάτι το οποίο 

φυσικά επιβάλλει και η σύσταση του Εθνικού Συστήματος Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στη χώρα μας. (Κωτσίκης, 1994) 

Με την πάροδο των χρόνων έχει παρατηρηθεί σημαντική αναβάθμιση της 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. 

(Αθανασούλα- Ρέππα, 2006) 

 

1.4 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) και άλλα 

υπουργεία και φορείς 

Από το 1985 και έπειτα στη χώρα μας έχει επικρατήσει ο όρος δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση. Το έτος 1985 έπειτα από σειρά παρεμβάσεων και έπειτα από 

προσπάθειες για άρση της κοινωνικής διαφοροποίησης η οποία δημιουργήθηκε από 

το διαχωρισμό της μέσης γενικής και μέσης τεχνικοεπαγγελματικής εκπαίδευσης 

(Κωτσίκης, 2000). 

Με το ν.1566/85 έγιναν προσπάθειες για την ένωση της γενικής και επαγγελματικής 

μεταυποχρεϋποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά το πέρας των χρόνων 

του γυμνασίου. Έτσι οι δυο αυτές μορφές εκπαίδευσης έχουν πλέον τους ίδιους 

γενικότερους σκοπούς. Για την ολοκλήρωση των σκοπών αυτών λοιπόν γίνονται 

προσπάθειες τόσο στα επαγγελματικά λύκεια όσο και στις επαγγελματικές σχολές του 

ΥΠΕΠΘ αλλά και άλλων υπουργείων (Κωτσίκης, 2000). 

Το λύκειο γενικότερα ως βασικό στόχο έχει την ολοκλήρωση των σκοπών της 

εκπαίδευσης ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να κατανοούν βαθύτερα την 

κοινωνική πραγματικότητα που μας διέπει, να μπορούν να λαμβάνουν τις σωστές 

αποφάσεις για τη ζωή τους, τη συνέχεια των σπουδών τους αλλά και την 

επαγγελματική τους πορεία. Επιπλέον βασικό είναι να διαμορφώσουν το χαρακτήρα 

τους αλλά και την προσωπικότητα τους ώστε να καταστεί δυνατή η αρμονική ένταξη 

τους στο κοινωνικό σύνολο αλλά και η συμβολή τους στην οικονομική, κοινωνική 

και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας. 
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Πιο συγκεκριμένα μιλώντας για τους ειδικότερους σκοπούς του επαγγελματικού 

λυκείου δε θα μπορούσαν να ήταν άλλοι από τις προσπάθειες για επιπλέον μετάδοση 

επαγγελματικών γνώσεων και αντίστοιχων δεξιοτήτων έτσι ώστε αργότερα να 

καταστεί δυνατή η επιτυχής ενασχόληση τους με ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό 

κλάδο (Κωτσίκης, 2000). 

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό από τον τίτλο του υποκεφαλαίου της εργασίας αυτής 

η  δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση παρέχεται από διάφορους φορείς του 

δημόσιου τομέα σε συνεργασία με το ΥΠΕΠΘ. Οι φορείς αυτοί είναι ο Οργανισμός 

Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) με τις σχολές μαθητείας το 

Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με τις Μέσες Νοσηλευτικές Επαγγελματικές Σχολές 

(ΜΤΕΝΣ), το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας με τα Ναυτικά Λύκεια που 

περιλαμβάνουν τμήματα πλοιάρχων και μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, ο 

Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) με τις Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων 

(ΣΤΕ) και το υπουργείο Γεωργίας με τις Γεωργικές Τεχνικές Σχολές, που ανήκουν 

στην τυπική και επίσημη εκπαίδευση και είναι ισότιμες με τις ΤΕΣ του ΥΠΕΠΘ 

(Κωτσίκης, 2000) 

Εξίσου σημαντικό θα ήταν να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι παράλληλα με τη 

δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση λειτουργεί και δίκτυο ιδιωτικής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης, ωστόσο δε θα γίνει εκτενής αναφορά μιας και είναι έξω 

από τους στόχους της παρούσας έρευνας. 

 

1.5  Τα ΕΠΑ.Λ ως φορείς εκπαίδευσης 

Η επαγγελματική λοιπόν εκπαίδευση και κατάρτιση για την οποία έγινε λόγος στο 

παραπάνω κεφάλαιο της εργασίας αυτής παρέχεται από τα ΕΠΑ.Λ. Δημόσια ή 

ιδιωτικά (πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων- ν. 682/1977). ΕΠΑ.Λ 

μπορούν να ιδρυθούν αποκλειστικά και μόνο από το Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων. Τα ΕΠΑ.Λ διακρίνονται σε Ημερήσια και Εσπερινά. Ελάχιστο όριο 

ηλικίας εγγραφής στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ  έχουν οριστεί τα δεκαέξι έτη. Αντίστοιχα 

για τα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ ορίζεται το εικοστό έτος συμπληρωμένο προ της 

ημερομηνίας φοίτησης με την έναρξη του έκαστου σχολικού έτους, ως μέγιστο όριο 

ηλικίας. Η προβλεπόμενη διάρκεια φοίτησης στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ είναι τετραετής, 
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δηλαδή 2.730 διδακτικές ώρες επιμερισμένες σε 4 έτη (Καρατζόγιαννης& Πανταζή, 

2014) 

Όσον αφορά τους σκοπούς των ΕΠΑ.Λ αυτοί μπορούν να διακριθούν στους εξής: 

λήψη γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, απόκτηση κριτικής σκέψης , πρωτοβουλίας 

αλλά και δημιουργικότητας από τους μαθητευόμενους, καθώς και βασικών 

κοινωνικών δεξιοτήτων. Επιπλέον από τους πλέον σημαντικότερους σκοπούς των 

ΕΠΑ.Λ είναι η παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων και δεξιοτήτων πάνω στο εκάστοτε 

επάγγελμα. Από τους σκοπούς της επαγγελματικής εκπαίδευσης δε θα μπορούσε να 

εκλείπει φυσικά η δυνατότητα παρακολούθησης των εξελίξεων στον εργασιακό 

τομέα και συγχρόνως η πρόσληψη και αφομοίωση νέων τεχνολογικών και 

επαγγελματικών γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Τέλος τα ΕΠΑ.Λ 

αποσκοπούν επιπλέον στην επαγγελματική ανέλιξη των μαθητευόμενών τους μέσω 

της δυνατότητας σπουδών σε ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης και φυσικά σε 

ενέργειες μέσω των οποίων θα διασφαλιστεί η ποιότητα της τεχνικής και 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. (Καρατζόγιαννης& Πανταζή, 2014) 

Όσον αφορά τη διάρθρωση των ΕΠΑ.Λ αυτή διακρίνεται σε δύο κύκλους σπουδών, 

οι οποίοι είναι κομμάτια του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος. Πρόκειται για τον 

Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών και την Τάξη Μαθητείας. Ο Δευτεροβάθμιος 

Κύκλος Σπουδών αποτελείται από τις τάξεις Α’, Β’ και Γ’. Στην Α’ τάξη μπορούν να 

εγγραφούν όλοι οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή αντίστοιχου ισότιμου τίτλου. 

Στη Β’ τάξη των ΕΠΑ.Λ μπορούν να εγγραφούν οι προαγόμενοι της Α΄ τάξης 

Λυκείου των ΕΠΑ.Λ αλλά και των Γ.Ε.Λ. Τέλος στη Γ΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ δικαίωμα 

εγγραφής έχουν αποκλειστικά οι προαχθέντες της Β’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. Οι 

επιτυχόντες της Γ΄ τάξης εγγράφονται στη συνέχεια στην Τάξη Μαθητείας η οποία 

έχει επίσης διάρκεια φοίτησης ενός έτους και στην οποία περιλαμβάνονται η 

Μαθητεία, το Μάθημα Ειδικότητας και τα Προπαρασκευαστικά Μαθήματα 

Πιστοποίησης. Τα ΕΠΑ.Λ περιλαμβάνουν ποικίλες ομάδες προσανατολισμού με 

αντίστοιχους τομείς και αντίστοιχες ειδικότητες. (Καρατζόγιαννης& Πανταζή, 2014) 
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1.6 Οι ΕΠΑ.Σ ως φορείς εκπαίδευσης. 

Με τον όρο μαθητεία αναφερόμαστε στο κεντροευρωπαϊκό σύστημα συνδυασμού 

επαγγελματικής εκπαίδευσης σε τάξη και ταυτοχρόνως της πρακτικής αμειβόμενης 

άσκησης σε επιχειρήσεις. Ως κύριος στόχος τίθεται η εξοικείωση του μαθητευόμενου 

και η απόκτηση εμπειρίας σε συνθήκες πραγματικής εργασίας, κάτι που θα 

αποτελέσει το θεμέλιο λίθο της αποτελεσματικής ένταξης στην αγορά εργασίας. 

(Κωτσίκης, 1994) 

Οι ΕΠΑ.Σ μαθητείας ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η φοίτηση σε 

αυτές διαρκεί 2 σχολικά έτη (4 εξάμηνα). Το επιτρεπόμενο όριο ηλικίας είναι 16-23 

ετών και απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η προαγωγή τουλάχιστον της Α’ 

τάξης Λυκείου. Η πρακτική άσκηση λαμβάνει χώρα από 4 έως 5 ημέρες 

εβδομαδιαίως σε επιχειρήσεις τόσο δημοσίου όσο και ιδιωτικού τομέα 

(Καρατζόγιαννης& Πανταζή, 2014). 

Οι σχολές ΕΠΑ.Σ ιδρύθηκαν το 1952 με το 3/6-6-1952 (ΦΕΚ 157/Α ) Β.δ. «Περί 

εκπαιδεύσεως μαθητών τεχνιτών» και εντάχθηκαν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

με το Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α 167). Επιπλέον η ένταξη τους στο θεσμικό πλαίσιο της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (TEE Α και Β Κύκλου), έγινε  με το Ν. 2640/1998 

«Δευτεροβάθμια Τεχνική Επαγγελματική και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 206). Μέχρι 

και τις μέρες μας  λειτουργούν ως Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) βάσει του N. 

3475/2006 «Οργάνωση και Λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 146) (Καρατζόγιαννης& Πανταζή, 2014). 

 

1.7 Ιστορικό και νομοθετικό πλαίσιο εξέλιξης 

Αντίθετα με τη γενική η επαγγελματική εκπαίδευση στη χώρα μας είχε παραμεληθεί 

για χρόνια. 

Με μια μικρή εξαίρεση ανάμεσα στα έτη 1929-1932 όπου έχουμε και την ίδρυση των 

πρώτων σχολείων τεχνικής- επαγγελματικής εκπαίδευσης. Παρόλα αυτά η καθαυτό 

επαγγελματική εκπαίδευση άρχισε να αναπτύσσεται το 1959 οπότε και λήφθηκαν 

δραστικά μέτρα (Κωτσίκης, 2000). 
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‘Εως τότε μπορούμε να πούμε συνοπτικά πως η τεχνική-επαγγελματική εκπαίδευση, 

είχε τα εξής χαρακτηριστικά: α) βρισκόταν αποκλειστικά υπό το πρίσμα της ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας, β) τελούσε υπό την εποπτεία διαφόρων υπουργείων, γ) 

χαρακτηρίζονταν περισσότερο ως απασχόληση παρά ως εκπαιδευτική 

δραστηριότητα, δ)έλλειψη σχολών οι οποίες θα παρείχαν τα απαραίτητα εφόδια 

στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι επρόκειτο να διδάξουν στον τομέας της τεχνικής-

επαγγελματικής εκπαίδευσης, και ε) έλλειψη επιθεωρητών, οι οποίοι θα ήταν 

αρμόδιοι για τη λειτουργία των σχολών αυτών (Κωτσίκης, 1997). 

Όπως προαναφέρθηκε, από το 1959 και έπειτα έχουμε τη στροφή προς την 

επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση με τις νομοθεσίες του ίδιου έτους αλλά και 

των μετέπειτα χρόνων πουν ακολούθησαν, όπως για παράδειγμα τη νομοθεσία του 

1970. 

Ξεκινώντας λοιπόν την ιστορική αναδρομή με το ν.3439/1955 με τον οποίο το 

ΥΠΕΠΘ προέβη στη σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Μελετών και Συντονισμού με 

επικεφαλής ειδικό τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος θα συγκροτούσε μελέτες και σχέδια 

ώστε να υλοποιηθεί η νέα πολιτική και ο συντονισμός τόσο της γενικής όσο και της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. Δύο χρόνια αργότερα, η κυβέρνηση προχώρησε σε 

συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Παιδείας της οποίας ο κύριος ρόλος δεν ήταν άλλος 

παρά η μελέτη των προβλημάτων της Παιδείας. Σημαντικό σημείο επίσης 

αποτέλεσαν ο ν.δ 3971/59, ο ν.δ 3973/59 και 3970/59 βάσει των οποίων αντίστοιχα 

οργανώθηκε η τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, ενοποιήθηκε και 

συντονίστηκε η διοίκηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και αυξήθηκαν οι θέσεις 

του διδακτικού και εποπτικού προσωπικού της Τεχνικής και Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα ιδρύθηκαν και οργανώθηκαν σχολές.  Εξίσου 

σημαντική ήταν η προσπάθεια που έγινε με τι ν.δ 3973/59 χάρη στον οποίο έγιναν 

προσπάθειες ώστε όλοι οι φορείς του δημοσίου τομέα που υπάγονταν στα διάφορα 

υπουργεία και οι οποίοι παρείχαν επαγγελματική εκπαίδευση να λειτουργούν 

συντονισμένα και με ενιαία διοίκηση. Κάτι που αποτέλεσε εν μέρει λύση στα ήδη 

υπάρχοντα προβλήματα (Κωτσίκης, 2000). 

‘Υστερα από τις προσπάθειες που έγιναν με τη νομοθεσία του 1959, ακολουθούν και 

τα επόμενα βήματα για την ανάπτυξη και βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης με τα νομοθετήματα του 1970. Το έτος εκείνο ιδρύθηκαν 57 νέες 
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Τεχνικές Σχολές και εκδόθηκαν νέοι νόμοι σχετικά με την Τεχνική- Επαγγελματική 

Εκπαίδευση. 

Μετά από σειρά μεταρρυθμίσεων ως προς τη στοιχειώδη και μέση γενική εκπαίδευση 

και σχετικά με τα χρόνια φοίτησης τόσο στην πρωτοβάθμια, όσο και στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έγινε αισθητή και η ανάγκη μεταρρύθμισης και στον 

τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έτσι με το θεσμικό ν. 576/77 

προχωράμε στην εκ βάθρων αλλαγή της οργανωτικής δομής του συστήματος της 

σχολικής επαγγελματικής εκπαίδευσης (μέσης τεχνικής- επαγγελματικής και 

ανώτερης τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης). Συγκεκριμένα έχουμε τα 

Κέντρα Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΕΤΕ) τα οποία ανήκουν στη 

Μέση Τεχνική- Επαγγελματική Εκπαίδευση, τα Τεχνικά Λύκεια, τα επαγγελματικά 

λύκεια, τις τεχνικές- επαγγελματικές σχολές νέου τύπου, τις Ανώτερες Τεχνικές- 

Επαγγελματικές Σχολές των Κέντρων Ανώτερης Τεχνικής- Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) και την Ανώτερη Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων 

Μηχανικών (ΑΣΕΤΕΜ) της ΣΕΛΕΤΕ. 

Οι ριζικές παρόλα αυτά αλλαγές ήρθαν στο χώρο της επαγγελματικής εκπαίδευσης 

καθώς: α) καταργούνται οι παλιές κατώτερες επαγγελματικές σχολές και ιδρύονται 

Τεχνικές- Επαγγελματικές Σχολές νέου τύπου, β) καταργούνται οι παλιές Μέσες 

Τεχνικές- Επαγγελματικές Σχολές βοηθών εργοδηγών και αντ’ αυτών ιδρύθηκαν τα 

Τεχνικά- Επαγγελματικά λύκεια στα οποία η φοίτηση διαρκούσε ακριβώς το ίδιο 

διάστημα, αλλά ωστόσο υπήρχαν αλλαγές όσον αφορούσε το πρόγραμμα, γ) πολύ 

σημαντικό βήμα αποτέλεσε η δυνατότητα που δόθηκε στους αποφοίτους των 

διάφορων βαθμίδων της επαγγελματικής εκπαίδευσης να συνεχίζουν τις σπουδές τους 

σε ανώτερες βαθμίδες και δ) η καθιέρωση της εξομοίωσης της Τεχνικής- 

Επαγγελματικής Εκπαίδευσης με τη Γενική. Οι κύριοι σκοποί της εξομοίωσης αυτής 

ήταν η εισαγωγή των αποφοίτων Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών σε ανώτερα 

και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως ακριβώς και οι απόφοιτοι των γενικών 

λυκείων και το απολυτήριο των αποφοίτων των Τεχνικών και Επαγγελματικών 

Σχολών να είναι απόλυτα ισότιμο με εκείνο των Γενικών Λυκείων, επομένως να τους 

δίνει τη δυνατότητα εισόδου στην αγορά εργασίας σε οποιονδήποτε τομέα. 

Το 1985 με την ψήφιση του ν. 1566/85 έχουμε για ακόμα μια φορά μεταρρυθμίσεις 

ζωτικής σημασίας στη γενική αλλά και στην επαγγελματική εκπαίδευση. Αρχικά με 
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τον παραπάνω ν. καθιερώθηκε η πρακτική άσκηση ως νέος θεσμός για τους 

απόφοιτους των ΤΕΣ (με τη μέριμνα του ΟΑΕΔ), η οποία είχε τη δυνατότητα να γίνει 

σε σχολικά εργαστηριακά κέντρα αλλά και σε σχολικά εργαστήρια, καθώς και των 

ΤΕΛ και των ΕΠΛ ώστε να έχουν επιπλέον γνώσεις και εμπειρία, από αυτές που ήδη 

απέκτησαν κατά την φοίτηση τους στις παραπάνω σχολές. Επιπλέον συγκροτούνται 

τα Σχολικά Εργαστηριακά Κέντρα μέσω των οποίων εξυπηρετούνται οι ανάγκες της 

άσκησης των μαθητών. Εν συνεχεία η φοίτηση στις Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, 

στις ΜΤΕΝΣ του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, στις ΤΕΣ του ΕΟΤ αλλά και στις 

ΤΕΣ του Υπουργείου Γεωργίας αναγνωρίζεται πλέον ως τυπική εκπαίδευση αλλά και 

ως ισότιμη με τη φοίτηση στις ΤΕΣ του ΥΠΕΠΘ, ταυτόχρονα έχουμε τον συντονισμό 

προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης, τα οποία είναι κάτω από την εποπτεία 

διαφορετικών υπουργείων . Τέλος συστάθηκαν σε διάφορους νομούς και επαρχίες 

ενιαίες διευθύνσεις Β’θμιας Εκπαίδευσης, καθώς και ενιαία γραφεία δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης χάρη στα οποία μπορούσε πλέον να υπάρξει κοινή και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και για τους δύο τύπους της Β’θμιας Εκπαίδευσης. 

Έτσι οι διατάξεις του παραπάνω ν. εφαρμόζονται πλέον σε κάθε τύπο, τομέα και 

τμήμα ειδικότητας σε κάθε σχολική μονάδα, τίτλο σπουδών, γλώσσα, επαγγελματικά 

δικαιώματα των αποφοίτων, προσόντα αλλά και την εξέλιξη του εκπαιδευτικού 

προσωπικού, καθώς και τα διοικητικά θέματα των σχολικών μονάδων (ίδρυση, 

κατάργηση, μετατροπή, οργάνωση και λειτουργία). 

Σημαντικό σταθμό στην ιστορική αναδρομή της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης αποτελεί και ο ν. 2009/92 βάσει του οποίου καθιερώνεται στην Ελλάδα, 

το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΣΕΕΚ), το 

οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια πραγματική τομή σε ότι αφορά την μέχρι τότε 

εκπαίδευση. Το προαναφερθέν σύστημα είναι σχεδιασμένο σύμφωνα με τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα και προχωράει στην καθιέρωση της μεταδευτεροβάθμιας 

επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία αποτελεί την σωτήρια λύση για τους νέους οι 

οποίοι τελειώνοντας το λύκειο ή και το γυμνάσιο δεν προχωρούν με τις σπουδές τους 

στην Γ’βαθμια εκπαίδευση. (Κωτσίκης, 2000) 

Στα επόμενα χρόνια έχουμε την ριζική αλλαγή του τοπίου της τεχνικής- 

επαγγελματικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα με την ψήφιση του ν.2640/ 1998 έχουμε 

τη δημιουργία του ενός και μοναδικού τεχνικού- επαγγελματικού σχολείου, ή αλλιώς 
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το τεχνικό- επαγγελματικό εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ), το οποίο εντάσσεται στο β’ κύκλο ή 

στην ανώτερη Β’ θμια εκπαίδευση. Τα χαρακτηριστικά του ΤΕΕ είναι τα εξής: α) 

συνδυασμός γενικής και εξειδικευμένης τεχνικής και επαγγελματικής γνώσης με 

απώτερο στόχο την επαγγελματική ένταξη στην αγορά εργασίας, β) θεσμοθέτηση του 

συστήματος μαθητείας στη διαδικασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με κύριο 

στόχο και πάλι τη δυνατότητα απασχόλησης των αποφοίτων όχι μόνο στη χώρα μας 

αλλά και σε άλλα μέλη κράτη τα οποία εφαρμόζουν το παραπάνω σύστημα, γ) 

δυνατότητα απόκτησης πτυχίων επιπέδου 2 και 3, δ) δυνατότητα (εν μέρει) για 

εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της Β’ Τάξης του ενιαίου λυκείου ή 

μέσω των Β’ κύκλου των σπουδών και ε) ο διαχωρισμός της δευτεροβάθμιας 

τεχνικής- επαγγελματικής εκπαίδευσης από την δευτεροβάθμια γενική που έχουν ήδη 

θεσμοθετηθεί με τους ν. 1566/1985 και 2525/1997.  Τα ΤΕΕ ανήκουν στη 

δευτεροβάθμια μεταϋποχρεωτική βαθμίδα εκπαίδευσης, διακρίνονταν σε ημερήσια 

και εσπερινά, σε Α΄κύκλου και σε Β΄κύκλου και περιλαμβάνουν επιμέρους τομείς και 

ειδικότητες. Λειτουργούσαν υπό την εποπτεία τόσο του ΥΠΕΠΘ όσο και άλλων 

υπουργείων. Στο σημείο αυτό σημαντική είναι και η αναφορά όσον αφορά τον 

διαχωρισμό ανάμεσα στη σχολική δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και 

κατάρτιση η οποία παρέχεται στα μέχρι τότε ΤΕΕ που βρίσκονται υπό την εποπτεία 

του ΥΠΕΠΘ και στην εναλλασσόμενη (δυικό σύστημα) η οποία παρέχεται στα ΤΕΕ 

Μαθητείας του ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας). Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό από 

τους παραπάνω όρους η πρώτη μορφή εκπαίδευσης γίνεται εξ’ ολοκλήρου εντός των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και αντίστοιχα η δεύτερη μορφή εκπαίδευσης λαμβάνει 

χώρα τόσο εντός αυτών (α΄κύκλος) όσο και σε επιχειρήσεις (β’ κύκλος) (Ιακωβίδης, 

1998). 

Από το 2006 και έπειτα (μέχρι σήμερα) με το ν.δ 3476/ 2006 τα ΤΕΕ μετεξελίχθηκαν 

σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ). Επί της ουσίας πρόκειται για μια επαναφορά 

των παλαιότερων Τεχνικών- Επαγγελματικών Λυκείων ωστόσο χωρίς σημαντικές 

διαφορές όσον αφορά τη δομή των προγραμμάτων σπουδών αλλά και της οργάνωσής 

τους, παρά μόνο σχετικά με τους Επαγγελματικούς Τομείς και Ειδικότητες 

(Καρατζόγιαννης& Πανταζή, 2014). 
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2. Η προσφορά των ξένων γλωσσών στην Ελλάδα 

Μια σταθερή πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και για την Ελλάδα 

αποτελεί στις μέρες μας η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών. Στα πλαίσια 

της πρόκλησης αυτής και ταυτόχρονα σε επίπεδο ευρωπαϊκής πολιτικής 

πραγματοποιούνται στις μέρες μας πολυάριθμα προγράμματα και δράσεις. Θεωρείται 

απαραίτητη η επικοινωνία ανάμεσα σε πολίτες, οργανισμούς και επιχειρήσεις σε 

περισσότερες από μια γλώσσες. Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ο κάθε 

πολίτης να γνωρίζει και να μπορεί να επικοινωνεί εκτός από τη μητρική του και σε 

άλλες δύο ευρωπαϊκές γλώσσες, τις οποίες θα βελτιώνει. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητη 

η εκμάθηση ξένων γλωσσών από τη νεαρή ηλικία μέσω των Αναλυτικών 

Προγραμμάτων Σπουδών της Α’ βάθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης καθώς και σε 

μεγαλύτερη ηλικία μέσω της ενίσχυσης της Δια Βίου Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών. 

Έτσι τονίζεται ο ρόλος της σημαντικότητας της εκμάθησης ξένων γλωσσών σχετικά 

με την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου, αλλά και των δυνατοτήτων του στην 

εκπαίδευση, απασχόληση και αγορά εργασίας (Κοιλιάρη& Αγοραστός& Περπερίδης, 

2017). 

Η Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική ακολουθεί τις οδηγίες που έχουν δοθεί και έχει ως 

στόχο την επίτευξη της διεθνούς επικοινωνίας και την παροχή επαγγελματικών 

εφοδίων. Στα ελληνικά σχολεία και λοιπά εκπαιδευτικά ιδρύματα προωθούνται ως επί 

το πλείστον τρεις γλώσσες διεθνούς κύρους: η αγγλική, η γερμανική και η γαλλική. 

(Κοιλιάρη& Αγοραστός& Περπερίδης, 2017). 

Η ένταξη και η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στα ελληνικά σχολεία ξεκινάει από 

το 1833 παράλληλα με τη σύσταση του ελληνικού κράτους και τη γενικότερη 

οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Παρόλα αυτά η ολοκληρωμένη ένταξη 

των ξένων γλωσσών καθώς και η συστηματική τους διδασκαλία στα δημόσια 

εκπαιδευτικά συστήματα της χώρας, ξεκινάει το 19ο αιώνα. 

Το 1866 με το βασιλικό διάταγμα 277 της 7ης/ 10 κεφ. Ε’ άρθρο 17 εισάγονται στα 

σχολεία η αγγλική και η γερμανική γλώσσα αλλά με προϋπόθεση ως προς τη 

διδασκαλία τους τον απαραίτητο αριθμό μαθητών. 

Το 1976 έως και το 1978 έγιναν κι’ άλλες προσπάθειες ένταξης των ξένων γλωσσών 

στο σχολείο με 3 προεδρικά διατάγματα, τα οποία όριζαν 3 ώρες εβδομαδιαίως 
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διδασκαλίας της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας στο γυμνάσιο αλλά και στην Α΄ 

Λυκείου και 2 ώρες την εβδομάδα για τη Β’ και Γ’ Λυκείου. 

Σήμερα τα αγγλικά χαρακτηρίζονται ως πρώτη υποχρεωτική γλώσσα που διδάσκεται 

στα δημόσια σχολεία και συγκεκριμένα με τρείς ώρες διδασκαλίας για το δημοτικό 

σχολείο και συγκεκριμένα από τη Γ’ δημοτικού έως τη ΣΤ’ δημοτικού και από την Α’ 

τάξη σε μεγάλο αριθμό ολοήμερων σχολείων της χώρας και δύο ώρες διδασκαλίας 

για το γυμνάσιο και το λύκειο. Ως δευτερεύουσες ξένες γλώσσες για τα δημόσια 

σχολεία θεωρούνται η Γαλλική και η Γερμανική. Οι μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης 

του δημοτικού σχολείου οφείλουν να επιλέξουν ανάμεσα σε μία από αυτές με δύο 

ώρες εβδομαδιαίως κάτι που ισχύει και για τις τρεις τάξεις του γυμνασίου. Στο 

παρελθόν πιλοτικά εφαρμόστηκε σε κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας και η 

ένταξη της ιταλικής, της ισπανικής, της ρωσικής αλλά και της τουρκικής γλώσσας. 

Όσον αφορά τα Γενικά Λύκεια της χώρας το μάθημα της ξένης γλώσσας δεν είναι 

υποχρεωτικό, ενώ στα ΕΠΑΛ μπορεί κατά περίπτωση (ανάλογα με την ειδικότητα) 

να προσφερθεί ως υποχρεωτικό κατ΄επιλογή. Οι μαθητές λοιπόν μπορούν να 

επιλέξουν ανάμεσα σε πολλές ξένες γλώσσες όπως είναι η αγγλική, η ιταλική, η 

γερμανική, η γαλλική αλλά και η ισπανική. (Κοιλιάρη& Αγοραστός& Περπερίδης, 

2017). 

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους εκπαιδευόμενους των ΕΠΑ.Σ η οποίοι κατά 

περίπτωση και ανάλογα με την ειδικότητα έχουν στο πρόγραμμα σπουδών τους τη 

διδασκαλία μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. 

Στόχος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την διδασκαλία ξένων γλωσσών 

είναι η εξασφάλιση βασικών δεξιοτήτων σε τουλάχιστον δύο ξένες γλώσσες, η 

αποτελεσματική διαπολιτισμική επικοινωνία, η εκμάθηση και άλλων ξένων γλωσσών 

στο μέλλον με αυτόνομο τρόπο, η δυνατότητα περαιτέρω σπουδών αλλά και 

απασχόλησης για τους ενήλικες. 

Στη συνέχεια θα μελετηθεί η προσφορά των ξένων γλωσσών στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση της χώρας. Σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ). 

Από τα ελληνικά πανεπιστήμια, εκείνα που προσφέρουν προπτυχιακές σπουδές στις 

ξένες γλώσσες είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (για το οποίο θα 

γίνει εκτενέστερη αναφορά) με το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμήμα 
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Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και 

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Το Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών με το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμήμα 

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 

Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας.  Το Ελληνικό ανοιχτό 

Πανεπιστήμιο με το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και πολιτισμού. Το Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο με το Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας και 

Ειδίκευση Ισπανικής Γλώσσας και Πολιτισμού και το Τμήμα Ξένων Γλωσσών 

Μετάφρασης και Διερμηνείας και Ειδίκευση Μετάφρασης και Διερμηνείας αλλά και 

η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων με το τμήμα το οποίο εξειδικεύεται στις Ξένες 

Γλώσσες. Η λίστα των σχολών και των τμημάτων που προσφέρουν ξένες γλώσσες θα 

μπορούσε να γίνει πολύ μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς την προσφορά επιπλέον 

γλωσσών πέραν των επικρατέστερων Ευρωπαϊκών γλωσσών, καθώς και των 

υπόλοιπων τμημάτων και σχολών της χώρας, τα οποία προσφέρουν μία ή και 

επιπλέον Ξένες γλώσσες ως μαθήματα υποχρεωτικά ή και επιλογής. 

Εκτενέστερη αναφορά θα γίνει σχετικά με το ΚΔΞΓ του ΑΠΘ, μια εκπαιδευτική 

μονάδα η οποία λειτουργεί ως κύριος φορέας οργάνωσης και παροχής ξενόγλωσσης 

εκπαίδευσης. Εποπτεύει και συντονίζει τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σε όλα τα 

τμήματα του Πανεπιστημίου και λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με προγράμματα 

διδασκαλίας και τις διδακτικές μεθόδους που εφαρμόζονται στην διδασκαλία ξένων 

γλωσσών. Επιπλέον αξιοποιεί τα ερευνητικά πορίσματα της οικείας επιστήμης και 

ειδικότερα της γλωσσολογίας και εφαρμοσμένης γλωσσολογίας. 

Κύριοι στόχοι του ΚΔΞΓ είναι οι εξοικείωση των φοιτητών με την ειδική γλώσσα της 

επιστήμης τους, η κατανόηση της ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, σε συνδυασμό με τη 

διαρκή απαίτηση για ανταπόκριση σε γενικότερες και ειδικότερες πραγματικές 

περιστάσεις επικοινωνίας όπως για παράδειγμα τη συμμετοχή σε  επιστημονικά 

συνέδρια και την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε αυτά. Φυσικά δε θα μπορούσε 

ως κύριος στόχος να μην αναφερθεί η επιτυχής συμμετοχή των φοιτητών σε 

προγράμματα Erasmus. Τέλος, το ΚΔΞΓ φροντίζει για την τοποθέτηση των 

μαθημάτων σε ένα ενιαίο πλαίσιο με πρότυπο το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο. 

(Χρηστίδου- Κιοσέογλου, 2005) 
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2.1 Δυσκολίες στο δημόσιο 

Το διαφορετικό επίπεδο γνώσης της κάθε ξένης γλώσσας ανάμεσα στους μαθητές 

κάθε τάξης μπορεί να θεωρηθεί σχεδόν βέβαιο, επειδή η γλωσσομάθεια των παιδιών 

ενισχύεται είτε στα Κ.Ξ..Γ είτε με ιδιαίτερα μαθήματα, επειδή η πλειοψηφία θεωρεί 

την εκμάθηση ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο ως ανεπαρκή. Αυτή η αντίληψη 

ενισχύεται σε συνδυασμό με το γεγονός, ότι στο δημόσιο σχολείο το μάθημα ΞΓ δεν 

έχει πρακτικό στόχο, ο οποίος να είναι σαφής στα ίδια τα παιδιά αλλά και στις 

οικογένειες τους που έχουν συνδέσει την επάρκεια γλωσσομάθειας με την 

πιστοποίηση, η οποία επιδιώκεται (από νεαρή ακόμα ηλικία) από μεγάλο αριθμό 

μαθητών και μαθητριών μέσω της επιτυχίας σε εξετάσεις κυρίως σε ιδιωτικούς 

φορείς πιστοποίησης ή στο ΚΠΓ. Έτσι αφού η γνώση της ξένης γλώσσας την οποία 

αποκτά ο μαθητής/η μαθήτρια στο δημόσιο σχολείο φαίνεται να μην έχει αντίκρισμα 

είτε μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα είτε στην αγορά εργασίας, δημιουργείται η 

αντίληψη πως στο δημόσιο σχολείο οι ξένες γλώσσες δε διδάσκονται επιτυχώς. Για 

όλους τους παραπάνω λόγους έχει δημιουργηθεί η αντίληψη της ανεπαρκούς παροχής 

γνώσεων στις ξένες γλώσσες στα δημόσια σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ως 

αποτέλεσμα παρατηρείται η επιλογή εκμάθησης ξένων γλωσσών μέσω της 

εξωσχολικής ενίσχυσης (Κέντρα Ξένων Γλωσσών, ιδιαίτερα μαθήματα κλπ.). 

(Κοιλιάρη& Αγοραστός& Περπερίδης, 2017). 

Τα ΚΞΓ βρίσκονται και εκείνα υπό την εποπτεία του ΥΠΕΠΘ. Για την ακρίβεια το Γ’ 

τμήμα του ΥΠΕΠΘ είναι αρμόδιο για την αναγνώριση των τίτλων και των 

πιστοποιητικών τα οποία βεβαιώνουν για το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας, 

όπως και για τη χορήγηση πιστοποιητικών για την επάρκεια διδασκαλίας ξένων 

γλωσσών. 

Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης, μεταβίβασης και τροποποίησης αδειών 

λειτουργίας Κ.Ξ.Γ αρμόδιο όργανο είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 

Προσόντων και Επαγγελματικού  Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ο οποίος και με 

τη δική του σειρά εποπτεύεται από το ΥΠΕΠΘ (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., n.d). 

Ως  Κ.Ξ.Γ χαρακτηρίζονται οι μεγάλες αλυσίδες φροντιστηρίων που λειτουργούν στη 

Ελλάδα, όπως και τα ιδιόκτητα Κ.Ξ.Γ. Τόσο οι μεγάλες αλυσίδες Κ.Ξ.Γ, όσο και τα 

ιδιόκτητα Κ.Ξ.Γ μπορεί να προσφέρουν μία συγκεκριμένη Ξένη Γλώσσα ή και 

περισσότερες. Επιπλέον, μέσω των Κ.Ξ.Γ οι σπουδαστές προχωρούν στην εκμάθηση 
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της Ξένης Γλώσσας αλλά και της πιστοποίησης για τη γνώση αυτής σε ιδιωτικούς 

φορείς και Ινστιτούτα αλλά και για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. 

 

2.2  Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών 

Αναφερόμενοι στον όρο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών 

αντιλαμβανόμαστε μια ενιαία βάση σχετικά με την ανάπτυξη προγραμμάτων 

διδασκαλίας ξένων γλωσσών, οδηγιών για τη σύνταξη  σχετικών προγραμμάτων 

σπουδών, εξετάσεων, διδακτικών εγχειριδίων κλπ. σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 

Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών ορίζει τι πρέπει να μάθει ο 

εκάστοτε μαθητής μιας ξένης γλώσσας για να επικοινωνήσει και ταυτόχρονα ποιες 

είναι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει με τελικό στόχο την 

αποτελεσματική χρήση αυτής. Το Πλαίσιο Εκμάθησης Ξένων Γλωσσών καθορίζει 

επιπλέον τα επίπεδα γλωσσομάθειας των μαθητών και τη μέτρηση της προόδου τους. 

Σε όλη την παραπάνω περιγραφή, συμπεριλαμβάνεται επίσης και το πολιτισμικό 

περικείμενο, στο οποίο εντάσσεται ξεχωριστά η κάθε ξένη γλώσσα. Επιπροσθέτως 

μέσω του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου εκμάθησης ξένων γλωσσών επιτυγχάνεται η 

ενίσχυση της διαφάνειας των μαθημάτων, των αναλυτικών προγραμμάτων 

διδασκαλίας και φυσικά και των τίτλων γλωσσομάθειας, οι οποίοι με τη σειρά τους 

διευκολύνουν τη διεθνή συνεργασία στον τομέα των σύγχρονων γλωσσών.  

(Ευσταθιάδης& Τσαγγαλίδης) 

 

2.3  Κίνητρα και λόγοι εκμάθησης ξένων γλωσσών στην Ελλάδα 

Ξεκινώντας με τη μελέτη των κινήτρων που λαμβάνονται για την εκμάθηση μια ξένης 

γλώσσας και η κατανόηση αυτών, σημαντικό θα ήταν πρωτίστως να γίνει η 

αποσαφήνιση του όρου αυτού. 

Το κίνητρο μπορεί να χαρακτηριστεί ως έννοια πολυδιάστατη η οποία ορίζεται από 

παραμέτρους τόσο γνωστικές, όσο και συναισθηματικές και συμπεριφορικές. Ο 

μαθητής με κίνητρα έχει στόχο και επιθυμεί την απόκτηση του αντικειμένου 

εκμάθησης, στην προκειμένη περίπτωση την εκάστοτε ξένη γλώσσα. Επιπλέον ο 

μαθητής με κίνητρα απολαμβάνει τη διαδικασία εκμάθησης και έχει προσδοκίες, των 
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οποίων η εκπλήρωση ενισχύουν την αυτοπεποίθηση του, πράγμα που φυσικά 

συνδράμει στη συνέχιση της μάθησης (Gardner, 2005). 

Ο Gardner (1972) διαχωρίζει τα κίνητρα σε δυο κατηγορίες. Στα κίνητρα 

ενσωμάτωσης (integrative) και στα εργαλειακά κίνητρα (instrumental). Τα 

εργαλειακά κίνητρα συνδέονται με την ενίσχυση του κοινωνικού κύρους και 

ταυτόχρονα της απολαβής οικονομικού οφέλους. Από την άλλη ως κίνητρα 

ενσωμάτωσης ορίζει τα κίνητρα εκείνα που πηγάζουν από την επιθυμία του ίδιου του 

μαθητή να αποκτήσει συσχέτιση με τα άτομα εκείνα τα οποία μιλούν τη γλώσσα που 

μαθαίνει.  Ο ίδιος θεωρεί τα κίνητρα ενσωμάτωσης αποδοτικότερα, καθώς 

αποδεικνύονται ισχυρότερα και μακροβιότερα, χαρακτηριστικά απαραίτητα στην 

εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. 

 

2.4  Λόγοι εκμάθησης ξένων γλωσσών 

Προχωρώντας στους λόγους εκμάθησης των ξένων γλωσσών αρκεί να αναφερθούν οι 

βασικότεροι  εξ’ αυτών. Αρχικά η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων στις μέρες μας 

είναι κάτι που χάριν της τεχνολογίας μπορεί να επιτευχθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή 

και σε οποιαδήποτε χώρα-ήπειρο, επιπλέον η παγκόσμια οικονομική κρίση ωθεί 

όλους και περισσότερους πολίτες να μεταναστεύσουν σε άλλες Ευρωπαϊκές και μη 

χώρες στις οποίες η επικοινωνία στην εκάστοτε ξένη γλώσσα αποτελεί σημαντικό 

εφόδιο. Στη συνέχεια ιδιαίτερα όσον αφορά την εκμάθηση ξένης γλώσσας από 

ενήλικα άτομα μεγάλο ποσοστό εξ΄αυτών δείχνει ατομικό ενδιαφέρον. Ως εξίσου 

σημαντικοί λόγοι για την εκμάθηση μιας ή και περισσότερων ξένων γλωσσών 

συμπεριλαμβάνονται φυσικά και το ενδιαφέρον για ταξίδια, η επιθυμία για μάθηση, η 

κοινωνική καταξίωση αλλά και οι επαγγελματικοί λόγοι. 

 

 

2.5  Εμπόδια στην εκμάθηση ξένων γλωσσών 

Πέραν των κινήτρων σε οποιαδήποτε διαδικασία εκμάθησης κάποιου αντικειμένου 

και συγκεκριμένα για την εργασία αυτή, τη διαδικασία εκμάθησης ξένων γλωσσών 

υπάρχουν και τα εμπόδια, τα οποία διακυβεύουν την αποτελεσματικότητα της 
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μάθησης  και πρέπει να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευόμενοι. Τα εμπόδια λοιπόν αυτά, 

μπορεί να τα κατηγοριοποιήσει κανείς σε τρεις υποομάδες. Η πρώτη ομάδα 

σχετίζεται με τα εμπόδια που δημιουργούνται εξαιτίας της κακής εκπαιδευτικής 

οργάνωσης. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τις κοινωνικές υποχρεώσεις των ενηλίκων 

κυρίως εκπαιδευόμενων αλλά και τα καθήκοντα τους. Η τρίτη περίπτωση είναι εκείνη 

των εσωτερικών εμποδίων, τα οποία έχουν σχέση με την ατομική προσωπικότητα του 

εκπαιδευόμενου. Η τρίτη αυτή περίπτωση των εμποδίων διακρίνεται επιπλέον σε δυο 

υποκατηγορίες. Η πρώτη υποκατηγορία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις 

προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες του ατόμου. Η δεύτερη υποκατηγορία των 

εσωτερικών εμποδίων σχετίζεται με τον ψυχολογικό παράγοντα και στοιχεία του 

χαρακτήρα. 

 

2.6 Κοινή vs Ειδική γλώσσα 

Όσον αφορά τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για 

μια εμφανή διάκριση ανάμεσα σε κοινή και ειδική γλώσσα, με την τελευταία να 

αποτελεί αντικείμενο ειδικής επιμόρφωσης και εξιδίκευσης. Φυσικά και θα 

μπορούσαμε να αναφέρουμε από γλωσσολογικής άποψης, πως οι ειδικές γλώσσες 

αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι και παράγωγο της γενικής γλώσσας. Συγκεκριμένα 

σύμφωνα με τον Lerat ο όρος ειδική γλώσσα δεν παραπέμπει σε γλώσσα διακριτή και 

ιδιαίτερη της φυσικής γλώσσας. : «Μία εξειδικευμένη γλώσσα δεν περιορίζεται σε 

μια ορολογία: χρησιμοποιεί εξειδικευμένες  ονομασίες  (τους  όρους),  

συμπεριλαμβανομένων των  μη  γλωσσολογικών συμβόλων,  σε  μία  εκφορά  λόγου  

που  κινητοποιεί  συνήθεις  πόρους μιας  δεδομένης  γλώσσας. Μπορούμε  επομένως  

να  την  ορίσουμε  ως  μια  φυσική  γλώσσα  που  χρησιμοποιείται  για  να αποδώσει 

με τεχνικό τρόπο εξειδικευμένες γνώσεις» (Lerat, 1995:21). 

Επιπλέον σχετικά με τις γλώσσες ειδίκευσης μπορεί να είναι όλες ανεξαιρέτως οι 

γλώσσες. Για τη διδασκαλία των γλωσσών ειδίκευσης αντικείμενο πρέπει να είναι το 

ιδιόλεκτο αναφοράς στο εκάστοτε πεδίο και όχι μόνο η ορολογία. Στόχος με λίγα 

λόγια δε πρέπει να είναι η μελέτη της ίδιας της γλώσσας αλλά η χρήση της γλώσσας 

με αναφορά στο εκάστοτε ειδικό πεδίο (Τοκατλίδου, 2005). 
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Όσον αφορά το θέμα και τους σκοπούς της παρούσας εργασίας σχετικά με το θέμα 

της γενικής και ειδικής γλώσσας δε χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. 

 

3. Ο εκπαιδευτής ενηλίκων 

Σύμφωνα με τον Rogers (1999) o εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί να χαρακτηριστεί 

από τέσσερις βασικούς τύπους. Ο πρώτος τύπος είναι ο εκπαιδευτής ενηλίκων ως 

αρχηγός της ομάδας. Ο δεύτερος να είναι και ο ίδιος ως μέλος της ομάδας των επίσης 

ενηλίκων εκπαιδευόμενων. Ο τρίτος να είναι απλά εκπαιδευτής και τέλος ο τέταρτος 

να συμμετάσχει στη διαδικασία της μάθησης ως «κοινό». Συγκεκριμένα με τον 

τελευταίο αυτό τύπο ο εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί να είναι πιο ενεργός όσον αφορά 

την αξιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το ρόλο που θα διαλέξει ο 

κάθε εκπαιδευτής, κύριο στόχο θα έπρεπε πάνω απ’ όλα να έχει την ενθάρρυνση των 

εκπαιδευόμενων και την ενίσχυση τους γύρω από τη διαδικασία της μάθησης. 

Από την άλλη πλευρά, ο εκπαιδευτής πρέπει πέραν της επιλογής του δικού του 

ρόλου,  να είναι σε θέση και να αναδύει και το ρόλο του κάθε εκπαιδευόμενου, ενώ 

παράλληλα πρέπει να φροντίζει για τη μη παγίωση και διαιώνιση των ρόλων αυτών 

και φυσικά την εναλλαγή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οδηγεί στη σωστή λειτουργία 

της ομάδας. 

Ο Κόκκος (2005), αναφέρει συγκεκριμένες 8 ικανότητες ενός εκπαιδευτή ενηλίκων 

ώστε ο ίδιος να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στους ρόλους που προαναφέρθηκαν, 

να συντονίζει και να βελτιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία και να παροτρύνει 

διαρκώς τους εκπαιδευόμενους για την ατομική τους εξέλιξη. 

Τα προσόντα αυτά συγκεκριμένα είναι: α. η ενασχόληση και η αποδοχή των 

εκπαιδευόμενων, β. η ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαιδευτή και 

εκπαιδευόμενο, γ. η σωστή επιλογή του εκπαιδευτικού υλικού, δ. ο συντονισμός και η 

οργάνωση της εκπαιδευτικής ομάδας, ε. η εφαρμογή διάφορων εκπαιδευτικών 

τεχνικών, στ. η σύνδεση της κατάρτισης με την εκάστοτε αγορά εργασίας και τις 

συνθήκες της τοπικής κοινωνίας, ζ. η αυτογνωσία και η. η αυτοαξιολόγηση αλλά και 

η αυτοανέλιξη. 
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3.1  Ο εκπαιδευτής ενηλίκων ξένων γλωσσών 

Το 2004 ο Σιφάκις στην έρευνα του αναφέρθηκε διεξοδικά στους τρόπους χάρη στους 

οποίους η εκπαίδευση ενηλίκων μπορεί να συνεισφέρει στη διαδικασία εκμάθησης 

μιας ξένης γλώσσας. Με τους τρόπους αυτούς ο εκπαιδευτής ενηλίκων μπορεί να 

ανιχνεύσει τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευόμενων, τις ανάγκες αλλά και 

τις βλέψεις που οι ίδιοι έχουν, ώστε αρχικά να μπορεί να τους υποστηρίζει καθ’ όλη 

τη διαδικασία της μάθησης αλλά και να αναζητεί τρόπους και διδακτικές μεθόδους 

που να ταιριάζουν στους ενήλικες μαθητές του και ταυτόχρονα θα τους βοηθούν στη 

διαδικασία αυτή, της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. 

Σύμφωνα με τα πρακτικά του συνεδρίου ξένων γλωσσών «οι ξένες γλώσσες στη 

δημόσια υποχρεωτική εκπαίδευση-δεδομένα και προοπτικές», που διεξήχθη στην 

Αθήνα τον Απρίλιο του 2006 από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε συνεργασία με το 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μια ξένη γλώσσα όταν προσεγγίζεται 

διαθεματικά μπορεί να έχει πολύ πιο ευεργετικά αποτελέσματα, τόσο για τον 

εκπαιδευόμενο όσο και για τον ίδιο τον εκπαιδευτή. Τα δυο βασικά γνωρίσματα της 

διαθεματικής διδασκαλίας είναι: α) η προώθηση του παιδοκεντρισμού (στη δική μας 

περίπτωση όσον αφορά του ενήλικες) και του διαλογοκεντρισμού και επιπλέον β) η 

ενίσχυση και η δημιουργία της δεξιότητας της αυτομόρφωσης. Τα παραπάνω 

γνωρίσματα είναι χαρακτηριστικά στοιχεία της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Σύμφωνα με τη διαθεματική διάσταση, μια ξένη γλώσσα και η διδασκαλία της, 

επικεντρώνονται ως επί το πλείστον στην επικοινωνία. Τίποτα δε διδάσκεται εάν δεν 

υπάρχει ένας σκοπός επικοινωνίας και ένας στόχος γλωσσικής εκφοράς. Η ξένη 

γλώσσα χρησιμοποιείται ώστε να μπορέσουν οι εκπαιδευόμενοι να επικοινωνήσουν, 

να αντλήσουν ή να δώσουν μια πληροφορία κλπ. Στην περίπτωση της εργασίας αυτής 

για να μπορούν στο μέλλον να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά 

στην αγορά εργασίας και στο επάγγελμα που επέλεξαν. 

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω και τη διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία μιας 

ξένης γλώσσας ένας εκπαιδευτής πρέπει να διαφοροποιείται. Για το λόγο αυτό 

κρίνεται αναγκαία και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τόσο πριν όσο και κατά τη 

διάρκεια της άσκησης του επαγγέλματός τους, κάτι που θα συζητηθεί πιο λεπτομερώς 

σε παρακάτω υποκεφάλαιο. Μερικοί ρόλοι λοιπόν ενός εκπαιδευτή ξένων γλωσσών 

είναι ο εξής: α. οδηγός και βοηθός, εκείνος δηλαδή που θα επισημάνει τα 
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προβλήματα, θα καθοδηγήσει και θα επικρίνει πάντα μέχρι το επιθυμητό σημείο, β. ο 

διαμεσολαβητής, ο εκπαιδευτής πρέπει να λειτουργεί σα να βρίσκεται ανάμεσα σε 

δύο πολιτισμούς, εισάγοντας έτσι στο μάθημα του νέες δομικές και πολιτισμικές 

έννοιες, ο ίδιο επιπλέον πρέπει να λαμβάνει υπόψη τη διαφορετικότητα του κάθε 

μεμονωμένου ατόμου και την επάρκεια των ξένων γλωσσών, γ. ο ερευνητής, ο ίδιος 

πρέπει να ενημερώνεται διαρκώς για νέες πρακτικές στο πεδίο της εκμάθησης των 

ξένων γλωσσών αλλά και της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και να χρησιμοποιεί τις 

νέες αυτές πληροφορίες τόσο προς δικό του όφελος, όσο και των μαθητών του. δ. ο 

σχεδιαστής, να μπορεί δηλαδή να σχεδιάσει μια εργασία και ταυτόχρονα να μπορέσει 

να συνδυάσει κατάλληλα το μαθησιακό υλικό με τα καθήκοντα, ώστε να επιτύχουν οι 

μαθητές του στην εργασία αυτή, ε. ο ενορχηστρωτής, ο εκπαιδευτής πρέπει με τις 

ενέργειες του να ενθαρρύνει το σύνολο της τάξης του, μέσα από διάφορα μαθησιακά 

στυλ, μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης με σκοπό να αποκτήσει σιγουριά και 

αυτοπεποίθηση και να μπορέσει να φτάσει επιτυχώς το στόχο του, ο οποίος δεν είναι 

άλλος παρά η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας από τους μαθητές του, στ. ο 

αξιολογητής, ο εκπαιδευτής όπως ήδη προαναφέρθηκε πρέπει να γνωρίζει σχετικά με 

τις μορφές αξιολόγησης, ότι αυτές πρέπει να διακρίνονται από πολυμορφία, αλλά και 

να μπορούν να εξυπηρετήσουν διάφορους σκοπούς, και τέλος ζ. ο συνεργάτης, όπου 

ο εκπαιδευτικός χάρη στη διαθεματικότητα η οποία συνδέει πολλούς κλάδους με το 

ίδιο θέμα και πέραν των αναζητήσεων που απαιτούνται για να βρεθούν κοινά σημεία, 

ο ίδιος έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί και να σχεδιάσει από κοινού τη 

διδασκαλία του (team teaching). 

 

3.2 Η επιμόρφωση των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών 

Η διάκριση των επιμορφωτικών αναγκών σε συνειδητές και ρητές, σε συνειδητές και 

μη ρητές και σε λανθάνουσες καθιστά σαφές ότι οι ανάγκες δεν μπορεί να 

συρρικνώνονται στην προσωπική γνώση μας γι’ αυτές, ούτε στις ρητά εκφρασμένες 

(expressed) ανάγκες, όπως επισημαίνεται και από τον Ayers. Ο Ayers προτείνει τον 

όρο αναδυόμενες (emergent) ανάγκες που δημιουργούνται από την πολύπλοκη 

αλληλεπίδραση μηχανισμών και δομών, και ευρύτερα από την πολύπλοκη 

αλληλεπίδραση των σημαντικών δεδομένων: μηχανισμών, δομών και πρακτικών στο 

συγκεκριμένο πεδίο. 
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Με βάση την τυπολογία του Habermas, οι Βαλμάς και Βεργίδης  υποστηρίζουν ότι οι 

ρητές επιμορφωτικές ανάγκες πηγάζουν από το ρόλο του εκπαιδευτή και 

παραπέμπουν στην εργαλειακή μάθηση (χρήση νέων τεχνολογιών, σχεδιασμός 

διδασκαλίας, αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και μαθησιακών δυσκολιών 

των μαθητών), ενώ οι υπόρρητες - ή λανθάνουσες- επιμορφωτικές ανάγκες με τη 

σειρά τους δημιουργούνται από το συνδυασμό των αναφορών για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν, με τις αναφορές για τις αρνητικές εμπειρίες στο σχολείο τους και 

παραπέμπουν στην επικοινωνιακή μάθηση (επικοινωνία και συνεργασία με τους 

γονείς, σχέσεις με συναδέλφους, παιδαγωγική υποστήριξη). 

Η γενική διαπίστωση σχετικά με την επιμόρφωση των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών 

είναι ότι υπάρχει ανάγκη συνεχούς και συστηματικής επιμόρφωσης μιας που τα μέχρι 

τώρα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε επιμορφωτικά 

προγράμματα. 

Χρειάζονται λοιπόν συντονισμένες κινήσεις και δημιουργία επιμορφωτικών 

προγραμμάτων. Αρχικά η έγκαιρη και ουσιαστική επιμόρφωση είναι βασική για τους 

εκπαιδευτικούς τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και πριν από την άσκηση του 

επαγγέλματος τους. Η επιμόρφωση είναι σημαντικό να επικεντρώνεται στα νέα 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών και στις νέες διδακτικές μεθόδους και σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών θα πρέπει να επικεντρώνεται 

στους στόχους και τους προσανατολισµούς των διδακτικών βιβλίων και µεθόδων 

ξένης γλώσσας. Επιπλέον η συστηματικότερη  συµµετοχή των καθηγητών ξένων 

γλωσσών σε προγράµµατα σχολικών συµπράξεων και συνεργασίας µε ευρωπαϊκά 

σχολεία μπορεί να δράσει καταλυτικά, όπως ακριβώς και η συνεργασία µε καθηγητές 

άλλων ειδικοτήτων, οι ανταλλαγές απόψεων, οι συνδιδασκαλίες κτλ., µε σκοπό τον 

εµπλουτισµό των εµπειριών και της διδακτικής διαδικασίας και πρακτικής. Τέλος 

κύριο λόγο θα πρέπει επίσης να έχει η ανάγκη επιμόρφωσης  των εκπαιδευτικών σε 

επίπεδο περιφέρειας ή Νοµού µε πρωτοβουλία των Σχολικών Συµβούλων, αλλά και η 

ανάγκη για τακτικότερες και ουσιαστικότερες συναντήσεις µε τον Σχολικό Σύµβουλο 

της  κάθε γλώσσας. 

Για να γίνουν ευκολότερα κατανοητές οι επιμορφωτικές ανάγκες  των εκπαιδευτικών 

θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας  τα παρακάτω: α) αρχικά τις προτεραιότητες της 

ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και συγκεκριμένα  τη βελτίωση της σχολικής 
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επίδοσης στα βασικά γνωστικά αντικείμενα και τον περιορισμό της πρόωρης 

εγκατάλειψης του σχολείου, β) Τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών, γ) τις 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τις επιμορφωτικές τους ανάγκες και τις ρητές 

ανάγκες τους αλλά και δ)τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στο 

σχολείο τους και τα εκπαιδευτικά τους βιώματα και φυσικά ε) την ελληνική και 

διεθνή βιβλιογραφία για τη σχολική αποτυχία και τους τρόπους αντιμετώπισής της. 

Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς αν θα πρέπει να μιλήσουμε 

συνοπτικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί και τα οποία 

σχετίζονται με την επιμόρφωση θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι προβλήματα που 

αφορούν δυσκολία στη συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών, αλλά και πολλές 

φορές των ίδιων των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, ή και τους σχολικούς συμβούλους,  

αρνητικές συμπεριφορές από την πλευρά των μαθητών όπως απειθαρχία και 

αδιαφορία και μαθησιακές δυσκολίες και διαφορετικό γνωστικό επίπεδο τα οποία με 

τη σειρά τους και εκείνα δυσχεραίνουν τη μαθησιακή διαδικασία και σημαντικές 

ελλείψεις όσον αφορά την παιδαγωγική- ψυχολογική κατάρτιση και έλλειψη σε ότι 

αφορά την υποστήριξη τους. 

Έχει αποδειχθεί πως οι εκπαιδευτικοί, όταν συνειδητοποιούν πως μπορούν να 

επηρεάσουν την επίδοση των μαθητών τους, τότε θεωρούν και οι ίδιοι τον εαυτό τους 

αποτελεσματικό και το έργο τους ουσιώδες (Ashton, 1984).  Ωστόσο τις 

περισσότερες φορές η διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς δεν επαρκεί, ώστε οι 

εκπαιδευτικοί να αντιληφθούν και οι ίδιοι τα αποτελέσματα του έργου τους. Συνεπώς, 

αρκετές φορές οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να δουλέψουν για μεγάλα χρονικά 

διαστήματα, χωρίς την αναγκαία για εκείνους ανατροφοδότηση (Πλατσίδου & 

Γωνίδα, 2005). Κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει μια επίσης επιτακτική ανάγκη 

συμμετοχής σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα. 

Σύμφωνα επίσης με τον Hunt (1986), η διερεύνηση αναγκών σχετίζεται από τη μια με 

τον προσδιορισμό στόχων και από την άλλη, με την αναγνώριση της διαφοράς μεταξύ 

των στόχων και της υπάρχουσας κατάστασης, με λίγα λόγια το διαχωρισμό ανάμεσα 

στο ‘τι είναι’ και στο ‘τι θα έπρεπε να είναι’. 

Μη ξεχνάμε άλλωστε και την ιεραρχική θεωρία αναγκών του Maslow και 

συγκεκριμένα, το κομμάτι εκείνο των γνωστικών αναγκών, αυτού δηλαδή που σε 
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ορισμένους ανθρώπους προάγει την περιέργεια, την εξερεύνηση και την επιθυμία 

απόκτησης περαιτέρω γνώσης (Παπασταμάτης, 2010). 

 

3.3  Κίνητρα ενίσχυσης συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προγράμματα 

Ένας από τους βασικότερους λόγους που η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μοιάζει 

αναγκαία είναι οι χαμηλές επιδόσεις των μαθητών και η απόφασή τους σε πολλές 

περιπτώσεις να εγκαταλείψουν το σχολείο. Τα δεδομένα αυτά δεν έχουν άμεση σχέση 

μόνο με την κοινωνικοοικονομική προέλευση των εκπαιδευόμενων ή και με το 

χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης των γονιών τους, αλλά βασικό ρόλο παίζουν και η 

ποιότητα του εκπαιδευτικού  έργου των εκπαιδευτών, η υποστήριξη και η 

καθοδήγηση τους από τους εκπαιδευτές κλπ. Παράλληλα όλο και περισσότερα 

ερευνητικά δεδομένα στηρίζουν τη σχολική επιτυχία στις θετικές διαπροσωπικές 

σχέσεις εκπαιδευτή- εκπαιδευόμενων. 

Στο παρόν υποκεφάλαιο της εργασίας αυτής γίνεται συζήτηση γύρω από τη σύνδεση 

των κινήτρων των εκπαιδευτών ξένων γλωσσών και τη συμμετοχή τους σε 

επιμορφωτικά προγράμματα. 

Το 2010 ο Ζαρίφης  τονίζει πως τα κίνητρα για τη μάθηση όσον αφορά γενικότερα 

την επιμόρφωση ενηλίκων αποτελούνται τόσο από εσωτερικούς, όσο και από 

εξωτερικούς παράγοντες. Από τη μια πλευρά η εσωτερική παρότρυνση έχει άμεση 

σχέση με τη μάθηση, αφού αυτή είναι και ο βασικός στόχος, ενώ από την άλλη η 

εξωτερική παρότρυνση σχετίζεται ως επί το πλείστον με τις ευκαιρίες αυτής. 

Αναφερόμενοι στα χαρακτηριστικά των ενηλίκων που εμπλέκονται σε διαδικασίες 

επιμόρφωσης και ψάχνοντας στη σχετική βιβλιογραφία, μπορούμε να εντοπίσουμε 

κάποιες κατηγοριοποιήσεις που μας βοηθούν στην καλύτερη και βαθύτερη 

κατανόηση αυτών.  Το 1961 ο Houle διατύπωσε τρείς τύπους ενηλίκων 

επιμορφούμενων. Οι τύποι αυτοί είναι οι εξής: α. ο προσανατολισμένος στο στόχο, ο 

επιμορφούμενος αυτός  αντιλαμβάνεται την επιμόρφωση ως τρόπο που θα τον 

οδηγήσει στην κατάκτηση των στόχων που ο ίδιος έχει θέσει, β. ο 

προσανατολισμένος στη μάθηση, ο εκπαιδευόμενος αυτός που θέλει να μαθαίνει 

μόνο για την ίδια τη μάθηση και την προσωπική του ικανοποίηση και γ. ο 

προσανατολισμένος στη δραστηριότητα της επιμόρφωσης, ο οποίος εστιάζει καθαρά 
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στη διαδικασία της επιμόρφωσης και τις κοινωνικές επαφές που θα δημιουργήσει 

κατά το διάστημα αυτό. (Gordon 1993; Merriam–Caffarella, 1999, οπ. αν στο Liodaki 

& Karalis, 2016). 

Μιλώντας για θεωρίες κινήτρων, αυτές μπορούμε να πούμε πως στη διεθνή 

βιβλιογραφία ποικίλλουν.  Για τις ανάγκες ωστόσο της συγκεκριμένης εργασίας θα 

γίνει λόγος σχετικά με εκείνες που είναι περισσότερο συνδεδεμένες με τα κίνητρα 

συμμετοχής των ξενόγλωσσων εκπαιδευτών σε επιμορφωτικά προγράμματα. Μια από 

τις σημαντικότερες κατηγοριοποιήσεις των κινήτρων  συμμετοχής, έχει γίνει από το 

Maslow(1954), στο βιβλίο του «Παρώθηση και προσωπικότητα». Ο Maslow 

διαχωρίζει τις ανθρώπινες ανάγκες στις εξής κατηγορίες: α. βιολογικές, β. ασφαλείας, 

γ. κοινωνικές, δ. αναγνώρισης και ε. αυτοπραγμάτωσης. Πιο συγκεκριμένα ο ίδιος 

αναφέρει ότι με την ικανοποίηση μιας ανάγκης, αυτόματα δημιουργείται και η 

επιθυμία για την ικανοποίηση της επόμενης. 

Επιπλέον το 1938 ο Murray εισάγει για πρώτη φορά τον όρο «επίτευξη στόχων». Τα 

κίνητρα όπως διατύπωσε, εμπεριέχουν μια ποικιλία ψυχολογικών και κοινωνικών 

αναγκών, οι οποίες πρέπει να επιτευχθούν. Οι ενήλικες λοιπόν, έχουν την επιθυμία 

της επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας ενέργειας ή έργου. Στην προσπάθεια τους λοιπόν 

αυτή, να πραγματοποιήσουν το σκοπό τους και θεωρώντας πως αυτό είναι δύσκολο 

να το πραγματοποιήσουν μόνοι τους η ικανοποίηση τους μεγαλώνει. Οι ενήλικες 

επιπλέον, προσπαθούν με τις δράσεις τους να εξασφαλίσουν ολοένα και μεγαλύτερα 

ποσοστά επιτυχίας καθώς έχουν ως κίνητρο επιπλέον τις αμοιβές, τα θετικά 

συναισθήματα κ.α 

Απαραίτητη αναφορά για το παρόν υποκεφάλαιο της εργασίας αυτής, αποτελούν οι 

τρόποι με τους οποίους προσμετρείται η συμμετοχή σε επιμορφωτικές 

δραστηριότητες. Οι γνωστότερες κλίμακες που συναντά κανείς στη διεθνή 

βιβλιογραφία είναι οι κλίμακες των: Tough και Boshier. Σύμφωνα με τον Tough 

(1979)  η συμμετοχή των ενηλίκων σε προγράμματα είναι άμεσα επηρεασμένη από τα 

στάδια, τα οποία συνδέονται με τα οφέλη από τη συμμετοχή των ενηλίκων σε 

προγράμματα είναι πέντε: α. η εμπλοκή σε πρόγραμμα, ή μαθησιακή διαδικασία, β. η 

εξασφάλιση γνώσης και δεξιοτήτων, γ. εφαρμογή της γνώσης, δ. υλική ανταμοιβή    

π. χ αύξηση μισθού, προαγωγή κλπ., ηθική ή συμβολική ανταμοιβή π. χ πιστοποίηση 

κλπ. 
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Έτσι ο συγγραφέας προσθέτει πως σε κάθε ένα από τα προαναφερθέντα στάδια, 

μπορούν επιπλέον να κατηγοριοποιηθούν και τα οφέλη που προσδοκώνται σε τρία 

πλαίσια συναισθημάτων. Τα οποία είναι: α. η ευχαρίστηση, β. η αυτοπεποίθηση και γ. 

αύξηση εκτίμησης στο πρόσωπο των εκπαιδευόμενων. 

Από την άλλη ο Boshier κατηγοριοποιεί τους τρόπους μέτρησης της συμμετοχής των 

εκπαιδευόμενων σε επιμορφωτικά σεμινάρια σε επτά ομάδες: α. βελτίωση της 

επικοινωνιακής ικανότητας, β. ανάπτυξη κοινωνικών επαφών, γ. εκπαιδευτική 

προετοιμασία, δ. επαγγελματική εξέλιξη, ε. βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μελών 

της οικογενείας, στ. επιδίωξη κοινωνικών ερεθισμάτων, ζ. ενδιαφέροντα για 

περαιτέρω μάθηση σε συγκεκριμένα αντικείμενα. 

 

3.4  Παράγοντες αποτροπής από επιμορφωτικά προγράμματα 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και οι λόγοι εκείνοι, χάρη στους οποίους πολλές 

φορές οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ξενόγλωσσοι 

εκπαιδευτικοί αποθαρρύνονται και απέχουν από επιμορφωτικά προγράμματα και 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας  της μάθησης, η 

εμφάνιση εμποδίων είναι κάτι αναμενόμενο. Τα εμπόδια δεν επιτρέπουν στο άτομο 

να προχωρήσει στην απόκτηση νέας  γνώσης. Κάτι τέτοιο, είναι φυσικό και συνδέεται 

με τη την ανθρώπινη φύση (Rogers, 1999). 

Η βασική άλλωστε διαφορά σύμφωνα με τον Κόκκο (2005) ανάμεσα στην 

εκπαίδευση ενηλίκων και ανηλίκων είναι η ύπαρξη εμποδίων. Ο ίδιος επίσης 

διαχωρίζει τα εμπόδια σε εσωτερικά και εξωτερικά, με τα πρώτα να συνδέονται με το 

ίδιο το άτομο και τα δεύτερα με το περιβάλλον του ατόμου. 

Το 1981 η Cross παρουσιάζει μια αναλυτική περιγραφή σχετικά με τα εμπόδια 

συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα. Η ταξινόμηση λοιπόν σύμφωνα με την 

Cross είναι η εξής: α. τα καταστασιακά εμπόδια, τα οποία υποδεικνύουν την παρούσα 

κατάσταση των συμμετεχόντων σε επιμορφωτικό πρόγραμμα,  β. τα θεσμικά εμπόδια, 

τα οποία σχετίζονται με τα επιμορφωτικά προγράμματα αλλά και την οργάνωσή τους 

και γ. τα προδιαθετικά εμπόδια, τα οποία συνδέονται με τις αντιλήψεις των ενηλίκων 

σχετικά με τη μάθηση και ενίοτε λειτουργούν ως φραγμοί προς αυτήν. 
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Επιπλέον έχουμε και την κατηγοριοποίηση της  McGivney (1996) η οποία αρχικά 

κατατάσσει τους ενήλικες σε τρείς κατηγορίες, πριν να αναφερθεί στους παράγοντες 

αποτροπής τους από επιμορφωτικά σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα.  Οι 

τρεις λοιπόν κατηγορίες είναι: α. οι ενήλικες εκείνοι, οι οποίοι αφ’ εαυτού 

αποφασίζουν για τη συμμετοχή τους σε τέτοιου είδους προγράμματα, β. οι ενήλικες 

οι οποίοι χρειάζονται παρότρυνση για να λάβουν μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

και γ. οι ενήλικες εκείνοι που απέχουν συνειδητά από όλες αυτές τις διαδικασίες 

επιμόρφωσης προφασιζόμενοι δικαιολογίες και προβλήματα.  Στη συνέχεια η ίδια 

διατυπώνει πέντε κατηγορίες παραγόντων, οι οποίοι αναστέλλουν τη συμμετοχή των 

ενηλίκων σε εκπαιδευτικά προγράμματα: α. πολιτισμικοί και κοινωνικοί παράγοντες, 

β. παράγοντες αυτοαντίληψης, γ. προσωπικοί και ψυχολογικοί παράγοντες, δ. 

θεσμικοί παράγοντες και ε. υλικοί και οικονομικοί παράγοντες. 

Τέλος η κατηγοριοποίηση των εμποδίων από τους Bennink & Blackwell (1995) μας 

δίνει αναλυτικότερα τα εξής σημεία και παράγοντες αποτροπής των ενηλίκων από 

προγράμματα επιμόρφωσης: α. έλλειψη πληροφόρησης, β. ανεπάρκεια σε 

υλικοτεχνικές δομές, γ. ύπαρξη προγενέστερων εκπαιδευτικών εμπειριών, δ. 

οικογενειακές υποχρεώσεις, ε. κακή αντίληψη όσον αφορά τη δια βίου μάθηση, στ. 

έλλειψη χρόνου, ζ. έλλειψη οικονομικών πόρων η. μειωμένο ενδιαφέρουν για τέτοιου 

είδους προγράμματα, θ. ανύπαρκτη υποστήριξη από το περιβάλλον του ατόμου, ι. 

αδυναμία παρακολούθησης των προγραμμάτων δια ζώσης και κ. δυσκολίες σχετικά 

με την κοινωνικοποίηση των ατόμων αυτών. 

Εν κατακλείδι και όσον αφορά το εμπόδια που σχετίζονται αποκλειστικά με 

εκπαιδευτικά προγράμματα λοιπόν μπορεί να συμπεράνει κάποιος, ότι αυτά 

χωρίζονται σε εκείνα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την 

εφαρμογή των προγραμμάτων, σε εκείνα που έχουν άμεση συσχέτιση με την 

κατάσταση των εκπαιδευόμενων και τέλος σε εκείνα που συνδέονται με τα εσωτερικά 

εμπόδια. 

 

4. Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται στη χώρα μας οι έρευνες και η μελέτες οι οποίες 

αναφέρονται σε ζητήματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών γενικότερα και των 
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ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών ειδικότερα. Οι έρευνες αυτές αφορούν τόσο την 

πρωτοβάθμια όσο και τη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση, Κέντρα Ξένων 

Γλωσσών, δημόσια αλλά και ιδιωτικά ΙΕΚ. Επιπλέον οι προαναφερθείσες έρευνες 

περιορίζονται σε σε συγκεκριμένους νομούς της χώρας μας και συνήθως σε 

συγκεκριμένες σε συγκεκριμένη ειδικότητα ανά έρευνα πχ. Επιμορφωτικές ανάγκες 

των εκπαιδευτών της αγγλικής ξένης γλώσσας. 

Στην έρευνα της Μπερτζέμη (2008) διερευνώνται οι επιμορφωτικές ανάγκες των 

ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Το δείγμα της ποσοτικής έρευνας αποτελείτο από 96 συνολικά 

εκπαιδευτικούς από σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

της πόλης και της επαρχίας του νομού Λαρίσης. Οι συμμετέχοντες είναι 

εκπαιδευτικοί της αγγλικής, της γερμανικής και της γαλλικής γλώσσας.  Τα 

αποτελέσματα έδειξαν την επίγνωση των εκπαιδευτικών σε ελλείψεις και ανάγκες 

που αφορούν την εκπαιδευτική δραστηριότητα και κυρίως την έλλειψη επικοινωνίας 

και συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων σε αυτή, καθώς και τα εμπόδια στην 

προσωπική τους ανάπτυξη. Επιπλέον σημαντική θέση φαίνεται να έχει γι’ αυτούς η 

έλλειψη ξεχωριστής αίθουσας ξένων γλωσσών κάτι που θα συμβάλλει στην πιο 

ενεργή συμμετοχή των μαθητών αφού σε μια ξεχωριστή αίθουσα θα υπάρχει η 

δυνατότητα χρήσης οπτικοακουστικών μέσων. Φυσικά από την έρευνα δε θα 

μπορούσε να λείπει η αντίληψη των εκπαιδευτικών για περισσότερες δυνατότητες 

παρακολούθησης σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων τα οποία θα τους 

εξασφαλίσουν επιτυχή εφαρμογή καινοτομιών και νέων δεδομένων στην εκπαίδευση, 

απόκτηση νέων δεξιοτήτων, ενημέρωση για τα νέα προγράμματα που τίθενται σε 

εφαρμογή. 

Ο Τσακιρίδης το 2012 διερεύνησε τις επιμορφωτικές ανάγκες των ξενόγλωσσων 

εκπαιδευτικών στα δημόσια Ι.Ε.Κ για το νομό Θεσσαλονίκης. Οι εκπαιδευτικοί 

κατείχαν τις ειδικότητες της αγγλικής, της γερμανικής και της γαλλικής γλώσσας. Η 

έρευνα ακολούθησε την ποιοτική μέθοδο και το δείγμα αποτέλεσαν 10 εκπαιδευτές 

των Δ.Ι.Ε.Κ και 4 διευθυντές εξ’ αυτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν την 

ανάγκη για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τις ξένες γλώσσες, τόσο 

σε θέματα που αφορούσαν την παιδαγωγική και τη διδακτική, όσο και σε τομείς της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. 
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Η Τέγου το 2018 διερεύνησε τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτών της 

Ισπανικής Γλώσσας που διδάσκουν σε Κ.Ξ.Γ. των νομών Λάρισας και 

Θεσσαλονίκης. Η ερευνήτρια διεξήγαγε ποιοτική έρευνα μέσω της οποίας επιχείρησε 

να   διερευνήσει τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της  Ισπανικής 

Γλώσσας αναφορικά με το περιεχόμενο, τη μεθοδολογία, τους παράγοντες αποτροπής 

και τα κίνητρα ενίσχυσης της συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα. Από τα 

αποτελέσματα προέκυψε ότι οι εκπαιδευτές Ισπανικής Γλώσσας υπέδειξαν ως 

καταλληλότερο περιεχόμενο, ότι σχετίζεται με τη μεθοδολογία της διδακτικής της 

Ισπανικής Γλώσσας και συγχρόνως σύμφωνα με τις απόψεις τους φαίνεται οι ίδιοι να 

προτιμούν το μοντέλο δια ζώσης παρακολούθησης τέτοιου είδους προγραμμάτων. 

Τέλος ως σημαντικότερα κίνητρα συμμετοχής σε σεμινάρια και εκπαιδευτικά 

προγράμματα έδειξαν να είναι όλα εκείνα τα θέματα που σχετίζονται με τη 

θεματολογία η οποία όμως παράλληλα φαίνεται να αποτελεί για κάποιους και 

παράγοντα αποτροπής. 

Το 2010 η Κορωναίου με την ποσοτική έρευνα που διεξήγαγε, διερεύνησε το 

σχεδιασμό και προγραμματισμό  114 Κ.Ξ.Γ  της Αθήνας και έκανε μια μικρή 

αναφορά όσον αφορά την επιμόρφωση και τους φορείς. Ωστόσο δεν αναφέρθηκε στις 

ειδικότητες των εκπαιδευτικών. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ανάγκη για 

επιπλέον επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο κομμάτι του γραπτού και προφορικού 

λόγου και φυσικά στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Ακόμα μια έρευνα που διεξήχθη τον Τσιτσικλή το 2007, διερεύνησε τις 

επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την αγγλική γλώσσα στις 

νέες τεχνολογίες . Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή του Νομού 

Κοζάνης  και αφορούσε την τυπική εκπαίδευση. Σε αυτή συμμετείχαν 127 

εκπαιδευτικοί της αγγλικής γλώσσας, οι οποίοι δίδασκαν τόσο στην πρωτοβάθμια, 

όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι 

εκπαιδευτές τείνουν να ενδιαφέρονται κατά ένα μεγάλο βαθμό όσον αφορά την 

εκπαίδευση τους στις νέες τεχνολογίες. Οι ίδιοι οι οποίοι είχαν ένα μέτριο επίπεδο 

γνώσεων γύρω από τη χρήση των Η/Υ, επιθυμούν εφόσον αναδειχθεί η παιδαγωγική 

αξία των νέων τεχνολογιών να τις αξιοποιήσουν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

χώρας για τα οποία εργάζονται. 
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Η Καλαμπούκα το 2008 με την έρευνα της για τη διερεύνηση των επιμορφωτικών 

αναγκών των εκπαιδευτών της Αγγλικής Γλώσσας στα Κ.Ξ.Γ του νομού Λαρίσης ως 

προς τη χρήση των συμμετοχικών τεχνικών διδασκαλίας, κατέληξε βάσει των 

αποτελεσμάτων ότι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα της 

επιμόρφωσής τους , η οποία θα τους βοηθήσει περαιτέρω στη χρήση διαφορετικών 

συμμετοχικών τεχνικών. Οι 50 εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος στην έρευνα και οι 

οποίοι δίδασκαν σε ενήλικες μαθητές φάνηκε επιπλέον να επιθυμούν την επιμόρφωση 

σε μορφές εκπαίδευσης, με την οποία οι ίδιοι έχουν ήδη εξοικειωθεί. 

Ακόμα μια έρευνα που διερεύνησε τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτών της 

Αγγλικής Γλώσσας είναι εκείνη της Δασαργύρη το 2015. Στην ποσοτική αυτή έρευνα 

συμμετείχαν 107 καθηγητές γενικών Γυμνασίων και Λυκείων της Στερεάς Ελλάδας. 

Η ερευνήτρια εστίασε στην άποψη των καθηγητών για τη σημασία των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιπλέον διερεύνησε τα κίνητρα τα οποία 

σχετίζονταν με τη συμμετοχή των εκπαιδευτών σε τέτοιου είδους προγράμματα, 

καθώς και τους παράγοντες που αποτρέπουν τους ίδιους από αυτά. Τέλος ειδικότερη 

αναφορά κ διερεύνηση έγινε στο κομμάτι ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τα 

επιμορφωτικά προγράμματα και το περιεχόμενο αυτών που ήδη είχαν συμμετάσχει. 

Έπειτα λοιπόν από ανασκόπηση της σχετικής με την παρούσα εργασία, ελληνικής 

βιβλιογραφίας, η ερευνήτρια κατέληξε πως παρόλο που υπάρχουν σχετικές έρευνες οι 

οποίες διερευνούν το κομμάτι της επιμόρφωσης των ξενόγλωσσων καθηγητών σε 

Κ.Ξ.Γ, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Δ.Ι.Ε.Κ, οι οποίες 

συγκεκριμένα περιορίζονται σε Νομούς, δεν υπάρχει μέχρι πρότινος σχετική έρευνα η 

οποία να επιχειρεί να παρουσιάσει τις επιμορφωτικές ανάγκες  των ξενόγλωσσων 

καθηγητών οι οποίο διδάσκουν το μάθημα ορολογίας ειδικότητας  μιας Ξένης 

Γλώσσας σε ΕΠΑ.Σ και ΕΠΑ.Λ. 
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5. Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών των 

ξενόγλωσσων καθηγητών που διδάσκουν τη δεδομένη χρονική στιγμή ή και στο 

παρελθόν σε ΕΠΑ.Λ και σε ΕΠΑ.Σ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι ίδιοι πέραν της 

εκμάθησης της ξένης γλώσσας στους μαθητές των σχολών αυτών ως υποχρεωτικού 

μαθήματος με σκοπό την εξασφάλιση της βασικής επικοινωνίας ανάμεσα στις 

ευρωπαϊκές χώρες,  αναλαμβάνουν το έργο της εκμάθησης μια ξένης γλώσσας ως 

γλώσσας ειδικότητας, αφού ασχολούνται με την ορολογία της εκάστοτε ξένης 

γλώσσας για κάθε τομέα-ειδικότητα και την διδασκαλία αυτής στους μαθητές τους. Η 

εν λόγω έρευνα λοιπόν εστιάζει στο προφίλ των συμμετεχόντων, στα κίνητρα καθώς 

και στους παράγοντες που ενδέχεται να τους απωθήσουν από την παρακολούθηση 

ενός επιμορφωτικού προγράμματος.  Πρόκειται λοιπόν για μια έρευνα μείζονος 

σημασίας που ενδεχομένως να οδηγήσει μελλοντικά σε μεγαλύτερη προσφορά 

επιμορφωτικών προγραμμάτων αλλά και στην ενεργότερη συμμετοχή των 

εκπαιδευτών σ’ αυτά. 

Οι ποιοτικές έρευνες στο χώρο της εκπαίδευσης, ίσως πολύ περισσότερο από τις 

ποσοτικές έρευνες, έτυχαν και συνεχίζουν να τυγχάνουν πολύ μεγάλης κριτικής για 

την εγκυρότητα και αξιοπιστία τους. Οι ποιοτικές έρευνες έχουν κατηγορηθεί ότι 

χρησιμοποιούν “soft” (μαλακές, θαμπές) ερευνητικές διαδικασίες, ότι τα ευρήματά 

τους είναι “αποκυήματα φαντασίας, και όχι επιστήμη”, και ότι οι ερευνητές που τις 

διεξάγουν “δεν έχουν κανένα τρόπο να επιβεβαιώσουν εάν το τι δηλώνουν είναι 

αληθινό ή όχι” (Denzin & Lincoln, 2000: 8). 

 

5.1 Αναγκαιότητα και σημασία της έρευνας 

Έπειτα από ανασκόπηση της σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας, δεν εντοπίστηκε 

καμία έρευνα η οποία να έχει άμεση συσχέτιση με τις επιμορφωτικές ανάγκες των 

ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ και των ΕΠΑ.Σ και συγκεκριμένα με τις 

επιμορφωτικές ανάγκες αυτών όταν διδάσκουν την ξένη ορολογία του κάθε 

επαγγέλματος. Η παρούσα έρευνα λοιπόν φιλοδοξεί τη διάγνωση όλων αυτών των 

επιμορφωτικών αναγκών, ώστε να υπάρξει στο μέλλον μεγαλύτερη προσφορά 

επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς και επιπλέον 
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τα προγράμματα αυτά να έχουν ως κύριο άξονα την κατάκτηση ορολογίας, που θα 

βοηθήσει τους εκπαιδευτές στην επιτυχή καθοδήγηση των μαθητών τους, ώστε να 

έχουν μια επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας αλλά και τις απαιτούμενες ικανότητες 

στον επικείμενο ανταγωνισμό. 

 

5.2 Κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα 

• Ποιο είναι το προφίλ των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα των 

εκπαιδευτικών που διδάσκουν σε ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ την ξένη γλώσσα ως 

μάθημα ορολογίας του εκάστοτε επαγγέλματος; 

• Ποιο περιεχόμενο είναι καταλληλότερο, ώστε να καλύψει τις επιμορφωτικές 

τους ανάγκες; 

• Ποια είναι σύμφωνα με τους ίδιους η πιο αποτελεσματική μεθοδολογία σε 

τέτοιου είδους προγράμματα; 

• Ποια είναι τα ισχυρότερα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε 

επιμορφωτικά προγράμματα; 

• Ποιοι είναι οι παράγοντες αποτροπής των εκπαιδευτικών από τέτοιου είδους 

προγράμματα επιμόρφωσης; 

 

5.3 Μέθοδος και Ερευνητικό εργαλείο 

Η έρευνα βασίστηκε στην ποιοτική προσέγγιση. Αυτού του είδους οι έρευνες έχουν 

ως κύριο στόχο την εμβάθυνση σε υπό μελέτη φαινόμενα, χωρίς να αποσκοπούν στη 

διεύρυνση και στη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Ο ερευνητής στην προσπάθεια του 

να συλλέξει τις πληροφορίες που θέλει, έρχεται ο ίδιος σε επαφή με τα αντικείμενα 

και τα φαινόμενα που διερευνά σε κάθε περίπτωση (Creswell, 2002) . Οι μέθοδοι που 

ανήκουν στη συλλογή δεδομένων μιας ποιοτικής έρευνας είναι οι συνεντεύξεις, η 

ανάλυση περιεχομένου, οι ομάδες εστίασης, η πειραματική έρευνα και η παρατήρηση 

και η εθνογραφική έρευνα. 

Το ερευνητικό εργαλείο που επελέγη για την παρούσα έρευνα, είναι η ημιδομημένη 

συνέντευξη. Η επιλογή αυτή έγινε ώστε να συλλεχθούν οι εις βάθος απόψεις των 



- 42 - 

 

εκπαιδευτικών (Kvale,1996). Ο Patton (1990) θεωρεί την δομημένη συνέντευξη κάτι 

σαν «προφορικό ερωτηματολόγιο». Από την άλλη πλευρά η κάθε συνέντευξη έχει 

δομή. Μια συνέντευξη μπορεί να είναι «δομημένη», «ημιδομημένη» ή «ελεύθερη», 

όμως παρόλα αυτά, ακόμα και σε μια ελεύθερη συνέντευξη, τίθεται εξ’ αρχής 

κάποιου είδους δομή. 

Ο Paton το 1987 διατύπωσε την άποψη ότι σε μια συνέντευξη μπορούμε να έχουμε 

ερωτήσεις που να σχετίζονται με διαφορετικό περιεχόμενο. Μπορούμε δηλαδή να 

έχουμε: α. ερωτήσεις σχετικά με συμπεριφορές ή εμπειρίες, β. ερωτήσεις γνώσεων, γ. 

ερωτήσεις σχετικές με αντιλήψεις ή συναισθήματα, δ. ερωτήσεις δημογραφικού 

τύπου, ε. βαθύτερες ερωτήσεις. Στην παρούσα εργασία μπορεί κανείς μελετώντας τις 

ερωτήσεις που θέτει η ερευνήτρια στους συμμετέχοντες  ερωτήσεις σχετικά με 

συμπεριφορές και εμπειρίες, ερωτήσεις σχετικές με αντιλήψεις και συναισθήματα και 

ερωτήσεις δημογραφικού τύπου. 

Επιπλέον ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα μέσω της συνέντευξης να εξετάσει 

βαθύτερα τις απαντήσεις των ερωτώμενων, να ερευνήσει τα συναισθήματα αυτών, 

καθώς και τα κίνητρα, τις εμπειρίες αλλά και τις στάσεις τους σχετικά με το θέμα που 

διερευνάται. (Verma& Mallick, 2004). 

Τέλος σύμφωνα με τους Παπαναστασίου και Παπαναστασίου (2014), το πλήθος των 

πληροφοριών μπορεί και να αυξάνεται, καθώς χάρη της απομαγνητοφώνησης οι 

απαντήσεις αυξάνονται. Ακόμα σύμφωνα με τους ίδιους βασικοί στόχοι του ερευνητή 

πρέπει να αποτελούν η ουδετερότητα του ίδιου κατά τη διάρκεια της συνέντευξης και 

ταυτόχρονα η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμβάθυνση στις απόψεις του 

συνεντευξιαζόμενου. Σημαντικές επίσης εφόσον η συνέντευξη πραγματοποιείται δια 

ζώσης είναι και οι ενδείξεις που ανήκουν στην κατηγορία των μη λεκτικών. 

 

5.4 Δείγμα 

Τον πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν 10 εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών σε ΕΠΑ.Λ 

και ΕΠΑ.Σ της πόλης της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι έχουν παρακολουθήσει 

προγράμματα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους πορείας.  Εξ’ αυτών οι 7 ήταν 

γυναίκες εκπαιδευτικοί και οι 3 ήταν άντρες εκπαιδευτικοί. Οι 5 από τους οποίους 

διδάσκουν την αγγλική, οι υπόλοιποι 3 τη γερμανική και τέλος οι 2 από αυτούς τη 
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γαλλική γλώσσα. Ο πληθυσμός της έρευνας επιλέχθηκε καθώς η ερευνήτρια ζει και 

εργάζεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης και έτσι η επιλογή του δείγματος κατέστη 

ευκολότερη αφού οι περισσότερες συναντήσεις θα ήταν εφικτό να γίνουν δια ζώσης 

και από τις δύο πλευρές αλλά και διότι ο αριθμός των ΕΠΑ.Λ και των ΕΠΑ.Σ είναι 

μεγάλος. Ο εντοπισμός του δείγματος έγινε επίσης με τη μέθοδο δειγματοληψίας της 

σκοπιμότητας. Με τη μέθοδο αυτή το δείγμα επιλέγεται με βάση συγκεκριμένα 

στοιχεία του πληθυσμού. Επιλέγεται δηλαδή στοχευμένα και σκόπιμα, ώστε οι 

πληροφορίες να αντληθούν μέσα από μικρά δείγματα του πληθυσμού, ωστόσο ικανά 

να προσφέρουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή 

όλοι οι συμμετέχοντες είναι εκπαιδευτικοί μιας ξένης γλώσσας σε ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ 

της πόλης της Θεσσαλονίκης και επιπλέον οι γλώσσες που επιλέχθηκαν είναι και οι 

πλέον καθομιλούμενες στην Ε.Ε. Οι τρείς από τους συμμετέχοντες αξίζει να 

αναφερθεί ότι γνώριζαν ήδη την ερευνήτρια από παλαιότερη επαγγελματική σχέση. 

Επιπλέον πραγματοποιήθηκαν δυο πιλοτικές συνεντεύξεις για να καταστεί σαφές, 

πως οι ερωτήσεις μπορούσαν όντως να γίνουν αντιληπτές, η ροή της συνέντευξης 

ήταν σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια και οι ερωτήσεις ήταν ικανές να προσφέρουν 

τις απαιτούμενες πληροφορίες. Ωστόσο η ερευνήτρια δε συμπεριέλαβε τις 

συνεντεύξεις αυτές στα αποτελέσματα της έρευνας.  

Το δείγμα σε μια ποιοτική έρευνα δεν χρειάζεται να είναι μεγάλο. Αντιθέτως, αυτό 

μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά, εάν ο στόχος του ερευνητή είναι η ανάδειξη 

υποκειμενικών και ξεχωριστών χαρακτηριστικών και η σε βάθος κατανόηση των 

εμπειριών (Μαντζούκας, 2007). Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι τα μεγάλα δείγματα 

απαγορεύονται στην ποιοτική έρευνα. Εντούτοις, το μικρό μέγεθος των δειγμάτων 

υπαγορεύεται και από πρακτικούς λόγους, καθώς το κόστος και κυρίως ο χρόνος που 

απαιτείται για τη συλλογή και ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων θα καθιστούσαν 

εξαιρετικά δύσκολο προς διαχείριση ένα πολύ μεγάλο δείγμα (Mason, 2009). 

 

5.5 Διαδικασία έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη στη πόλη της Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Οι 

συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν εφόσον οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην 

έρευνα ενημερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έδωσαν τη 

συγκατάθεση τους. Έπειτα σε προσωπική συνεννόηση μαζί τους ορίστηκε μέρα, ώρα 
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και μέρος διεξαγωγής της συνέντευξης ανάλογα με το πρόγραμμα και τις 

υποχρεώσεις και των δυο πλευρών. Οι περισσότερες εξ’ αυτών πραγματοποιήθηκαν 

εξ’ αποστάσεως αντίθετα από τον αρχικό προγραμματισμό της ερευνήτριας. Αξίζει να 

αναφερθεί πως σε αρχικό στάδιο πραγματοποιήθηκε και μια πιλοτική συνέντευξη με 

συνάδελφο καθηγητή της γερμανικής γλώσσας, ο οποίος ωστόσο διδάσκει σε Κ.Ξ.Γ, 

ώστε να γίνει αντιληπτή η σαφήνεια των ερωτήσεων στους συμμετέχοντες, η δοκιμή 

ηχογράφησης, καθώς και απομαγνητοφώνησης. Επιπλέον κατέστη δυνατό να 

προσδιοριστεί η χρονική διάρκεια της συνέντευξης. Εν συνεχεία, η ερευνήτρια 

θέλοντας να ακολουθήσει το πρωτόκολλο συνέντευξης, σημείωνε κατά τη διάρκεια 

αυτής και τις κινήσεις των χεριών, στάση του σώματος, μικροεκφράσεις προσώπου 

κλπ., καθώς η μη λεκτική επικοινωνία αποτελεί κεντρικό στοιχείο της ανθρώπινης 

επικοινωνίας. 

 

5.6 Δυσκολίες- περιορισμοί στη διεξαγωγή της έρευνας 

Κάνοντας λόγο για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η ερευνήτρια κατά τη διεξαγωγή 

της έρευνας, αυτές ήταν αρκετές. Αρχικά οι συναντήσεις δια ζώσης λόγω 

βεβαρυμένου προγράμματος και από τις δύο πλευρές χρειάστηκε αρκετές φορές να 

αναβληθούν και να γίνουν εκ νέου συνεννοήσεις, ώστε να συμφωνηθεί άλλη πιθανή 

μέρα, ώρα και χώρος διεξαγωγής της συνέντευξης. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι οι 

το συνολικό χρονικό πλαίσιο, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις, 

ήταν 2 ημερολογιακοί μήνες, καθώς οι περισσότεροι συμμετέχοντες επιθυμούσαν η 

συνάντηση να γίνει ως επί το πλείστον τις ημέρες του Σαββατοκύριακου. Επιπλέον 

κάποιες από τις συνεντεύξεις το τελευταίο διάστημα διεξαγωγής της έρευνας έγιναν 

μέσω ηλεκτρονικού ιστότοπου, αφού συνέπεσαν με το δύσκολο διάστημα της 

πανδημίας του Covid-19, κάτι που φυσικά απαγόρευε οποιουδήποτε είδους πρόσβαση 

σε οποιουδήποτε είδους χώρο για δια ζώσης συνέντευξη. 

Επιπλέον η μία από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκε μέσω διαδικτύου, λόγω 

τεχνικού προβλήματος διεκόπη και κρίθηκε απαραίτητο να οριστεί νέα ημέρα 

διεξαγωγής της. Ακόμα ένα πρόβλημα που χρειάστηκε να αντιμετωπιστεί ήταν η 

απομαγνητοφώνηση ορισμένων συνεντεύξεων, οι οποίες λόγω εξωτερικών θορύβων 

δεν ήταν σε όλα τα σημεία το ίδιο εύκολο να αποδοθούν γραπτώς. 
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Συμπερασματικά λοιπόν μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι τα συμπεράσματα και 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής δε μπορούν να γενικευτούν για όλους τους 

ξενόγλωσσους καθηγητές που διδάσκουν σε ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ και για όλους τους 

νομούς της χώρας, καθώς οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν κατά την διεξαγωγή των 

εξετάσεων μπορεί να διέφεραν εάν συμμετείχαν περισσότεροι εκπαιδευτικοί άλλων 

γλωσσών και άλλων πόλεων. Επιπλέον πρέπει πάντοτε να λαμβάνουμε υπόψιν τους 

περιορισμούς της θεματικής ανάλυσης και γενικότερα της ποιοτικής έρευνας. 

5.7 Αξιοπιστία και εγκυρότητα της έρευνας 

Με τον όρο «αξιοπιστία» σε μια έρευνα αναφερόμαστε σε έννοιες που αφορούν τον 

μεθοδολογικό σχεδιασμό, την ποιότητα των δεδομένων που συλλέχθηκαν από την 

ερευνήτρια και το κατά πόσο ο σχεδιασμός και τα δεδομένα που έχουμε στην κατοχή 

μας, μπορούν να φτάσουν σε ένα αληθινά και έμπιστα ευρήματα, κατά πόσο δηλαδή 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα (Lincoln, 2001). Ακόμη η αξιοπιστία κάθε 

έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι θα πρέπει να προκύψουν ως επί το πλείστον τα ίδια 

αποτελέσματα εάν αυτή επαναληφθεί οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή από 

οποιονδήποτε άλλο µελετητή (Bird, Hammersley, Gomm & Woods, 1999). 

Η γνωστότερη μέθοδος που χρησιμοποιείται προκειμένου να διαπιστωθεί η 

εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας, είναι η «τριγωνοποίηση» (triangulation). Η 

μέθοδος λοιπόν αυτή εφαρμόζει και συνδυάζει διαφορετικές ερευνητικές μεθόδους, 

ώστε να διερευνήσει το ίδιο φαινόμενο, να διασφαλίσει και να εξακριβώσει  την 

αξιοπιστία της ποιοτικής έρευνας (Denzin, 1994β: 511). 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί στην παρούσα έρευνα η αξιοπιστία του εργαλείου 

αλλά και να επιτευχθεί  η όσο το δυνατόν ευκολότερη παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων, η ερευνήτρια προχώρησε στην κατηγοριοποίηση των ερωτήσεων 

ανά θεματικό άξονα. 

Αρχικά ζητήθηκαν από τους συμμετέχοντες δημογραφικά στοιχεία όπως το φύλο και 

η ηλικία τους, καθώς και τα έτη προϋπηρεσίας τους κ.λ.π. Με στόχο τη συλλογή των 

δεδομένων αυτών η ερευνήτρια επιδίωξε αφενός  να δημιουργήσει ένα πιο οικείο 

κλίμα ανάμεσα σε εκείνη και τους συμμετέχοντες που δεν γνώριζε πριν από τη 

διεξαγωγή της συνέντευξης το γνωστό «σπάσιμο πάγου» και αφετέρου βάσει αυτών 
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των στοιχείων να μπορέσει στη συνέχεια να συσχετίσει μαζί τους κάποια 

ερμηνευτικά ερωτήματα, απαντήσεις αλλά και αποτελέσματα της έρευνας. 

Στον πρώτο άξονα της συνέντευξης  (ερωτήσεις 1-7) η ερευνήτρια συμπεριέλαβε 

ερωτήσεις  δημογραφικού περιεχομένου, ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με τις 

προγενέστερες σπουδές και προγράμματα επιμόρφωσης που παρακολούθησαν οι 

συμμετέχοντες, καθώς και ερωτήσεις  σχετικές με την προϋπηρεσία τους. Οι 

ερωτήσεις αυτές έχουν ως κύριο στόχο λοιπόν, την μεγαλύτερη εμβάθυνση σχετικά 

με το εκπαιδευτικό προφίλ των συμμετεχόντων. 

Με το δεύτερο άξονα της συνέντευξης (ερωτήσεις 8-17) , η ερευνήτρια επιχείρησε να 

καταστήσει σαφές τι είναι κατά τη γνώμη των συμμετεχόντων σημαντικό και 

ουσιώδες ως προς το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, καθώς και επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το χώρο και χρόνο 

διεξαγωγής αυτών. 

Ο άξονας 3 (ερωτήσεις 18-21) σχετίζεται άμεσα με τα κίνητρα συμμετοχής  των 

εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Στο άξονα 4 (ερώτηση 22-23) διερευνώνται οι  παράγοντες χάρη στους οποίους οι 

εκπαιδευτικοί αποθαρρύνονται και τελικά δεν επιλέγουν να συμμετάσχουν σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

Τέλος στον άξονα 5 (ερώτηση 24) η ερευνήτρια παρακινεί τους ερωτώμενους να 

προσθέσουν κάτι επί του θέματος , ώστε να χρησιμοποιηθεί στην ερμηνεία και 

ανάλυση των δεδομένων ή και σταθεί η αφορμή για μελλοντική έρευνα. 

Φυσικά η ερευνήτρια φρόντισε σε περίπτωση κάποιου κωλύματος και στην 

παρανόηση κάποιας ερώτησης να υπάρχουν 3 εναλλακτικές ερωτήσεις που θα 

μπορούσαν να καλύψουν το κενό που θα δημιουργούταν από τυχόν έλλειψη της 

απάντησης. Οι ερωτήσεις αυτές αντικαθιστούσαν τις ερωτήσεις 8,12 και 13 που 

ανήκουν στους άξονες 1 και 2 και αφορούν τη διερεύνηση του εκπαιδευτικού προφίλ 

των εκπαιδευτικών και τη γνώμη των συμμετεχόντων ως προς το περιεχόμενο και τη 

μεθοδολογία των επιμορφωτικών προγραμμάτων αντίστοιχα. 

Μετά το πέρας όλων των συνεντεύξεων, η ερευνήτρια προχώρησε σε προσεκτική 

ακρόαση αυτών και έπειτα στην καταγραφή τους σε γραπτή μορφή. Για την ανάλυση 
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αυτών χρησιμοποιήθηκε η θεματική ανάλυση. Με την εύχρηστη αυτή και 

διαδεδομένη μέθοδο της ποιοτικής έρευνας  ο ερευνητής είναι «ευέλικτος» και δε 

δεσμεύεται από συγκεκριμένες επιστημολογικές/ οντολογικές θέσεις, όπως γίνεται εν 

αντιθέσει με τις ποσοτικές αναλύσεις (Braun & Clarke ,2006). Παρ’ όλα αυτά η 

«θεωρητική ελευθερία» ή «ευελιξία» δεν σημαίνει διεξαγωγή της ανάλυσης χωρίς 

επιστημολογική πλαισίωση. Με δεδομένο ότι η θεματική ανάλυση είναι συμβατή με 

μεγάλο εύρος επιστημολογικών θέσεων (π.χ. ρεαλισμός, φαινομενολογία, 

κονστρουξιονισμός), ο ερευνητής καλείται να προσδιορίσει ο ίδιος επιστημολογικά 

και θεωρητικά την ανάλυσή του, κυρίως βάσει των ερευνητικών του ερωτημάτων. 

Στο πλαίσιο αυτό χρειάζεται επίσης να είναι σαφής σχετικά με το τι επιδιώκει να 

μάθει και τι αντιπροσωπεύουν τα θέματα ή τα μοτίβα που έχει εντοπίσει κατά τη 

διαδικασία της ανάλυσης (π.χ. υποκειμενικές αντιλήψεις, κοινωνικές 

αναπαραστάσεις, κατασκευές, κ.ά.) (Willig, 2008). 

Οι Braun και Clarke (2006) προτείνουν έξι συγκεκριμένα βήματα για τη διεξαγωγή 

της θεματικής ανάλυσης, τα οποία ωστόσο δεν προϋποθέτουν μια γραμμική πορεία. 

Αφορούν μια διαδικασία κίνησης, επαναφοράς, ή κυκλικότητας, η οποία 

χαρακτηρίζεται από συστηματικότητα αλλά και από ευελιξία και είναι αλληλένδετη 

με άλλες διαδικασίες στο πλαίσιο του ερευνητικού σχεδιασμού. Τα στάδια αυτά είναι: 

α. εξοικείωση με τα δεδομένα, προσεκτική δηλαδή ακρόαση και ανάγνωση των 

δεδομένων παράλληλα με ενεργητική αναζήτηση νοημάτων, θεμάτων και μοτίβων 

που σχετίζονται άμεσα και έχουν μείζουσα σημασία για το υπό εξέταση φαινόμενο. 

Το στάδιο αυτό για όλους τους παραπάνω λόγους θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι 

από τα βασικότερα. β. κωδικοποίηση, γ. αναζήτηση των θεμάτων ή των υποθεμάτων, 

δ. επανεξέταση των θεμάτων, ε. ορισμός και ονομασία θεμάτων και τέλος στ. η 

έκθεση των δεδομένων και η συγγραφή των ευρημάτων. Στην ποιοτική ανάλυση, 

συνήθως η αναζήτηση για πληρέστερη κατανόηση του νοήματος του ερευνητικού 

υλικού προϋποθέτει την ενεργό εμπλοκή του ερευνητή, κυρίως με το υλικό/κείμενο 

που έχει μπροστά του (εσωτερικό σημείο αναφοράς) χωρίς να εισαγάγει 

θεωρητικές/ερμηνευτικές έννοιες και όρους έξω από τα δεδομένα προκειμένου να 

αποδώσει νόημα σε αυτά (από την επιστημονική βιβλιογραφία). Από την άλλη 

αναγνωρίζεται ότι η πρότερη γνώση και οι παραδοχές του ερευνητή παίζουν 

σημαντικό ρόλο για την κατανόηση του υλικού 
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Συμπερασματικά στην κάθε έρευνα που έχει διενεργηθεί απαραίτητο σκοπό αποτελεί 

η εγκυρότητα και η αξιοπιστία. Κάνοντας λόγο για την εγκυρότητα, ο ερευνητής της 

κάθε μελέτης μπορεί να τη διασφαλίσει μέσα από τα δεδομένα που θα συλλέξει, την 

πυκνή περιγραφή των ευρημάτων (Denzin,1994a), την ειλικρίνεια που πρέπει να 

διακατέχει τον κάθε συμμετέχοντα αλλά και την ανιδιοτέλεια που πρέπει να 

χαρακτηρίζει τον ίδιο τον ερευνητή. Επιπλέον η αφοσίωση στην πραγματικότητα 

αλλά και η αναπαράσταση της, το περιεχόμενο και η ιδιαιτερότητα της κατάστασης, 

η αυθεντικότητα, η ειλικρίνεια και η λεπτομέρεια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 

(Cohen et al.,2008:204). 

6. Παρουσίαση και ανάλυση συνεντεύξεων 

Όπως προαναφέρθηκε, για την παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε η θεματική 

ανάλυση. Η θεματική ανάλυση είναι μια μέθοδος που έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς 

στη διεθνή βιβλιογραφία και συγκεκριμένα σε μελέτες που αφορούν την εκπαίδευση. 

Ο Τσιώλης υποστηρίζει πως μέσα από τη διαδικασία αυτή ο ερευνητής μπαίνει στη 

διαδικασία να αποκτήσει μια διαλογική σχέση με τα στοιχεία που συγκέντρωσε, 

καθώς δε τα ανακαλύπτει ο ίδιος αλλά μέσω της διαδικασίας της συνέντευξης, της 

απομαγνητοφώνησης έπειτα αλλά και της καταγραφής ενεργά και δημιουργικά τα 

συγκροτεί και τα παρουσιάζει. 

 

6.1 Ανάλυση 1ου άξονα 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελείται από ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς, 

άνδρες και γυναίκες διαφόρων ηλικιών οι οποίοι διδάσκουν ή έχουν διδάξει στο 

παρελθόν σε ΕΠΑ.Λ και σε ΕΠΑ.Σ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Όλοι οι 

συμμετέχοντες έχουν αποφοιτήσει από ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας 

και συγκεκριμένα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών μιας που είναι αυτά εντός της Ελλάδας 

που προφέρουν αντίστοιχες σπουδές. Οι μισοί από τους συμμετέχοντες σχεδόν είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Τα χρόνια προϋπηρεσίας τους στο δημόσιο αλλά 

και ιδιωτικό τομέα κυμαίνονται μεταξύ 8-22 ετών και της διδασκαλίας τους σε 

ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ από 1 έως και 14 σχολικά έτη. Επιπλέον οι ειδικότητες για τις 

οποίες έχει διδάξει ο καθένας εξ’ αυτών ποικίλουν και θεωρήθηκε σκόπιμο να μην 
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αναφερθούν περαιτέρω στην έρευνα πέραν της αρχικής συνέντευξης με τους 

εκπαιδευτικούς. Οι περισσότεροι επιπλέον εξ’ αυτών έχουν παρακολουθήσει αρκετά 

μεγάλο αριθμό επιμορφωτικών σεμιναρίων. 

 

1. Δημογραφικά στοιχεία συμμετεχόντων 

 

Φύλο:                                                                                              Γυναίκες: 7 

Άνδρες: 3 

Ηλικία:                                                                                                30-40: 5 

40-60: 5 

 

Αρχικός τίτλος σπουδών:                      Πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 5 

Πτυχίο Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 3 

Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: 2 

 

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού Διπλώματος:     Μεταπτυχιακό: 6 

 

 

Έτη προϋπηρεσίας σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα:                   1-10: 4 

10-20:5 

20-30: 1 

 

Έτη διδασκαλίας σε ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ:                               ΕΠΑ.Λ: 6 

ΕΠΑ.Σ: 4 
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1-10: 9 

10-20 : 1 

 

 

Συμμετοχές σε επιμορφωτικά προγράμματα:                             1-10: - 

10-20: 6 

 

Συμμετοχές ανά σχολικό έτος σε επιμορφωτικά προγράμματα:       1-2: 4 

2-3: 6 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα που ελήφθησαν η ηλικία καθώς και οι 

προπτυχιακές σπουδές, η προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών αλλά και οι ειδικότητες με 

των οποίων τις ορολογίες έχουν ασχοληθεί, δε φαίνεται να επηρεάζουν άμεσα τη 

συχνότητα παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

συμμετείχαν κατά προσέγγιση σε 20 και πλέον επιμορφωτικά προγράμματα, οι 

περισσότεροι  υπολογίζοντας τη συμμετοχή τους ανά ετήσια βάση σε 2-3 το χρόνο, 

ενώ ακόμα και οι συμμετέχοντες εκείνοι που δεν ανέφεραν τον συνολικό αριθμό των 

προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει ανέφεραν με βεβαιότητα πως η 

συμμετοχή και εκείνων είναι γύρω στα 2 με 3 σεμινάριο το χρόνο. 

 

6.2 Ανάλυση 2ου άξονα 

Απάντηση στο 2ο και στο 3ο ερευνητικό ερώτημα 

Ποιο περιεχόμενο είναι καταλληλότερο, ώστε να καλύψει τις επιμορφωτικές τους 

ανάγκες και ποια είναι σύμφωνα με τους ίδιους η πιο αποτελεσματική μεθοδολογία 
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σε τέτοιου είδους προγράμματα και ποια είναι σύμφωνα με τους ίδιους η πιο 

αποτελεσματική μεθοδολογία σε τέτοιου είδους προγράμματα; 

Ξεκινώντας από την ερώτηση 8 που έχει σχέση με τις προπτυχιακές σπουδές των 

καθηγητών αγγλικής, γερμανικής, αλλά και γαλλικής γλώσσας και την 

αποδοτικότητα τους στα ΕΠΑ.Λ αλλά και στις ΕΠΑ.Σ, η ταξινόμηση έγινε σε 5 

κατηγορίες και σε 5 κωδικούς. 

 

 

 

2. Προπτυχιακές σπουδές και αποδοτικότητα εκπαιδευτικών 

 

Ειδική κατάρτιση:                                           ΑΝΕΙΔΚΑΤ= ανάγκη για ειδική 

κατάρτιση 

 

 

 

Διαρκείς εξελίξεις στο πεδίο:                          ΔΙΑΡΕΞΕΛΙΞ= διαρκείς εξελίξεις 

στην αγορά εργασίας 

 

 

 

Ανάγκη για μετεκπαίδευση :                           ΒΑΣΗΣΥΝΔΜΕΤΕΚ= οι 

προπτυχιακές σπουδές αποτελούν τη 

βάση 
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Ανεπαρκής πρακτική:                                      ΕΛΛΠΡΑΚΚΟΜ= έλλειψη 

περισσότερης πρακτικής κατά τη διάρκεια 

των σπουδών 

 

 

 

Αυξανόμενες ανάγκες                                  ΥΠΑΡΔΙΑΦΑΝΑΓΚ= Ύπαρξη 

διαφορετικών αναγκών 

 

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα έδειξε να 

συμφωνεί σχετικά με την ανεπάρκεια των προπτυχιακών σπουδών. Μόνο ένας 

συμμετέχων εξέφρασε την άποψη ότι οι προπτυχιακές σπουδές επαρκούν ώστε ο 

εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στο έργο του για τις σχολές αυτές, με 

την προϋπόθεση ωστόσο να έχει και περαιτέρω εκπαίδευση με την πάροδο του 

χρόνου. 

Σ3: «Ναι… σαφώς. Πιστεύω ότι οι προπτυχιακές σπουδές αποτελούν τη βάση θα 

λέγαμε… μεταπτυχιακό». 

Στη συνέχεια οι περισσότεροι τόνισαν την ανάγκη ειδικής κατάρτισης και 

εξειδίκευσης λόγω της φύσης των σχολών αυτών. Σ1: « Ωστόσο οι παιδαγωγικές… 

μέσα στην τάξη», Σ5: «Πιστεύω ότι οι προπτυχιακές σπουδές… επιμορφωτικά 

προγράμματα οπωσδήποτε μιας και μιλάμε εδώ γι’ αυτά.».Σ9: « … να εστιάσουμε σε 

μια ευρύτερη γνώση… εξειδίκευση για τον κάθε τομέα.» Επιπλέον αξίζει να αναφερθεί 

η άποψη δυο εξ ΄αυτών όσον αφορά τη χρησιμότητα και σκοπιμότητα της 

εκπαίδευσης ενηλίκων. Σ7: «Ωστόσο πιστεύω ότι στο κομμάτι της δια βίου μάθησης… 

ελάχιστα πράγματα.», Σ.10: «Εμένα για παράδειγμα με βοήθησε το μεταπτυχιακό μου 
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πάνω στην εκπαίδευση ενηλίκων όπως σας είπα… πολύ έντονα ότι μου χρειάστηκε». 

Έπειτα υπάρχει και η άποψη για διαρκείς εξελίξεις στο πεδίο της επαγγελματικής και 

όχι μόνο εκπαίδευσης. Σ2: « Γιατί καταρχήν πρέπει να σκεφτούμε ότι η επιστήμη 

εξελίσσεται… όταν κάναμε τις προπτυχιακές σπουδές μας.». Σ6: «Νομίζω ότι οι 

προπτυχιακές σπουδές… αλλάζουνε συνέχεια και γι’ αυτό δε μπορούν να είναι 

επαρκείς.» Επίσης αισθητή είναι και η αναφορά στην έλλειψη του πρακτικού μέρους 

και άσκησης από πλευράς των φοιτητών. Σ7: «Όχι… Τότε οι σπουδές μου δεν ήταν 

επαρκείς, δεν υπήρχε καθόλου πρακτικό κομμάτι… για την πραγματικότητα της τάξης. 

Σ8: «Όμως η θεωρία με την πράξη… είναι καθαρά θεωρητικό.» Σ9: «… χρειάζεται να 

υπάρχει εμπειρία πάνω στο κομμάτι της διδασκαλίας…». Επιπροσθέτως τα ΕΠΑ.Λ 

όπως και οι ΕΠΑ.Σ είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα που χαρακτηρίζονται από 

διαφορετικές ανάγκες λόγω της φύσης τους, που είναι ο προσανατολισμός προς τον 

επαγγελματικό τομέα. Σ1: «…μιας που σε όλες τις ειδικότητες χρειάζεται συγκεκριμένο 

λεξιλόγιο και ορισμοί…». Σ4: «θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη πάντα στο που 

καλείται… είναι διαφορετικές». Σ10: « Θέλω να πω, πως για παράδειγμα τα ΕΠΑ.Λ και 

οι ΕΠΑ.Σ χρήζουν ειδικής μεταχείρισης… ειδική γλώσσα». 

Έπειτα για την ερώτηση 9 που αφορά τη σχέση της διδακτικής εμπειρίας ενός 

ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού με την αποτελεσματική μετάδοση των γνώσεων και 

επιμόρφωσης ενός μαθητή των ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ έγινε ταξινόμηση σε 5 κατηγορίες 

και σε 10 κωδικούς. 

 

3. Διδακτική εμπειρία καθηγητή και αποτελεσματική επιμόρφωση μαθητών 

 

Σημαντικότητα Εμπειρίας                                   ΕΜΠΕΙΡΑΠΒΑΣ= η εμπειρία 

αποτελεί τη βάση 

 

ΣΗΜΑΝΣΥΜΒΒΟΗΘ= 

σημαντικός σύμβουλος και 

βοηθός 
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Συνεχής επιμόρφωση και εξέλιξη                        ΑΝΑΓΣΥΝΕΠΙΜ= Ανάγκη 

συνεχούς επιμόρφωσης 

 

 

ΑΝΤΑΠΑΝΑΓΕΠΙΜΜΑΘ= 

Ανταπόκριση στις ανάγκες της 

επιμόρφωσης και των μαθητών 

 

ΣΥΝΕΚΠΚΑΙΕΠΙΜ= Συνεχής 

εκπαίδευση και επιμόρφωση 

 

 

 

Ενίσχυση βιογραφικού                                     ΑΣΧΣΕΜΕΠΙΜΠΡΟΓ= 

Ασχολία 

με σεμινάρια και επιμορφωτικά 

προγράμματα 

και επιστημονικού πλαισίου 

 

 

Ανάγκη για καθοδήγηση                                  ΑΠΕΙΡΣΥΓΚΠΡΟΓΡ= Απειρία 

στις 
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ανάγκες συγκεκριμένων 

προγραμμάτων 

ΑΝΤΙΜΕΤΔΥΣΚΟΛ= 

Αντιμετώπιση δυσκολιών 

 

 

Διαρκείς εξελίξεις- Νέες καταστάσεις                 ΑΛΛΑΓΑΠΑΙΜΑΘΚΑΤ= 

Αλλαγή 

απαιτήσεων, μαθητών και 

καταστάσεων 

 

ΜΗΕΧΟΥΜΣΥΝΞΑΝΑ= 

Πράγματα 

που δεν έχουμε συναντήσει 

ξανά 

 

 

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός, ότι οι 6 από τους 10 συμμετέχοντες απάντησαν θετικά 

για τη σημαντικότητα της διδακτικής εμπειρίας ενός εκπαιδευτικού, ωστόσο 

συνδυαστικά δε θα πρέπει να μη συνοδεύεται και με διαρκή επιμόρφωση λόγω νέων 

καταστάσεων και εξελίξεων. Σ1: «… πολύ βασική και η εκπαιδευτική εμπειρία για 

να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο έργο αυτό, αλλά χρειάζεται και η διαρκής 

ενημέρωση αλλά και η ενασχόληση…». Σ2: «Οπωσδήποτε, Οπωσδήποτε η εμπειρία 

είναι σημαντικός σύμβουλος… Ωστόσο δεν αμφισβητώ και την ανάγκη συνεχούς 

επιμόρφωσης». Σ3: «Η διδακτική εμπειρία αποτελεί μια βάση… Σίγουρα απαιτείται μια 

σταδιακή εξέλιξη… καθώς και στις ανάγκες των μαθητών». Σ6: «Είναι μια μεγάλη 

βοήθεια, αλλά δε φτάνει μόνο αυτή… και μια άλλη βοήθεια». Σ8: «Σίγουρα όση 
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περισσότερη εμπειρία διαθέτει ένας εκπαιδευτικός…» Σ10: «Ναι, δε λέω… είναι 

σημαντική… θα συνέβαλε είτε η βοήθεια από κάποιο συνάδελφο, είτε η αντίστοιχη 

επιμόρφωση». Οι υπόλοιποι ερωτώμενοι αμφισβήτησαν την σπουδαιότητα της 

εμπειρίας ή ήταν λιγότερο υποστηρικτικοί ως προς το κομμάτι αυτό. Σ4: «… και πάλι 

θα σας πω ότι ούτε η εμπειρία από μόνη της είναι αρκετή…». Σ5: « Σίγουρα δε πιστεύω 

ότι τα χρόνια αυτά δεν είναι επαρκή… αμελητέα ένδειξη ενός καθηγητή…». Σ7: « Όχι. 

Θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται συνεχώς προσπάθειες». Σ9: «Όχι γιατί συνέχεια 

αλλάζουνε τα πράγματα… παίζει και αυτό δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό αλλά δεν είναι 

το μοναδικό… δεν είναι το παν». 

Έντονη ήταν επίσης και η αναφορά στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες και εξελίξεις 

με την πάροδο του χρόνου. Σ3: «Σίγουρα απαιτείται και μια σταδιακή εξέλιξη… οι 

ανάγκες των μαθητών οι οποίες μεταβάλλονται συνεχώς… εξωτερικούς παράγοντες». 

Σ4: «… όμως επειδή τα πάντα αλλάζουνε… οτιδήποτε θα του προσφέρει». Σ9: «Όχι 

γιατί συνέχεια αλλάζουνε τα πράγματα… διάφορα πράγματα». Επιπλέον τόνισαν την 

ύπαρξη νέων καταστάσεων τις οποίες δε μπορούν να γνωρίζουν εκ των πραγμάτων 

αλλά και η ύπαρξη διαφορετικού κοινού. Σ8: «… όμως θα επιμείνω ότι το κάθε κοινό 

θέλει διαφορετική στόχευση… ήταν καινούριο πεδίο και πήγα σκεφτείτε έχοντας ήδη 15 

χρόνια εμπειρίας περίπου». Σ10: «Εννοώ πως πολλά πράγματα θα έρθουν για πρώτη 

φορά και θα τύχει να μη τα έχουμε συναντήσει ξανά ώστε να μπορούμε να τα 

χειριστούμε…». 

Αρκετοί από τους συμμετέχοντες τόνισαν επίσης τη σημαντικότητα της βοήθειας και 

της καθοδήγησης. Σ8: «Δεν ήμουν αρχάρια, ήθελε προσαρμογή… οπότε υπήρξαν στην 

αρχή κάποιες δυσκολίες». Σ10: «Οπότε στις περιπτώσεις αυτές θα συνέβαλλε είτε η 

βοήθεια από κάποιο συνάδελφο, είτε η αντίστοιχη επιμόρφωση». 

Τέλος όσον αφορά την ερώτηση αυτή δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστήριξαν πως 

πέραν της εμπειρίας, βασικό κομμάτι είναι και η διεύρυνση των γνώσεων αλλά και 

του επιστημονικού τους πλαισίου. Σ4: «… αν κάποιος μένει στην εμπειρία του τότε 

πέφτει σε λάθη… σ’ αυτά τα χρόνια». Σ5: « …γι’ αυτό το λόγο εγώ προσωπικά… 

επιστημονικό μας πλαίσιο». 

Προχωρώντας με την ερώτηση 10 σχετικά με το περιεχόμενο των επιμορφωτικών 

προγραμμάτων η ταξινόμηση έγινε σε 3 κατηγορίες και σε 8 κωδικούς. 



- 57 - 

 

 

4. Περιεχόμενο επιμορφωτικών προγραμμάτων 

 

Ειδικότητα                                                                              ΑΝΑΛΕΙΔ= Ανάλογα την 

Ειδικότητα 

ΕΞΙΔΚΑΙΣΥΓΚΕΚΡΠΕΡ= 

Εξειδικευμένο και συγκεκριμένο 

περιεχόμενο 

ΕΙΔΓΛΩΣΣ= Ειδική γλώσσα 

 

 

Διδακτική- Μεθοδολογία,                                ΚΑΤΑΚΛΕΞΙΛΦΡΑΣ= Κατάκτηση 

λεξιλογίου και φρασεολογίας 

 

Ορολογία- Τεχνικές                                         ΠΛΗΘΔΙΔΤΕΧΝ= Πληθώρα 

διδακτικών τεχνικών 

ΔΙΑΧΚΡΙΣΚΑΤΑΣΠΡΟΒΛ= 

Διαχείριση κρίσεων, καταστάσεων και 

προβλημάτων 

ΨΥΧΜΑΘΕΚΠΕΝΗΛ= Ψυχολογία 

Μαθητών και εκπαίδευση ενηλίκων 

ΕΠΙΜΑΝΟΜΚΟΙΝ= Επιμόρφωση 

ανομοιογενούς κοινού 
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Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών συμφώνησε πως λόγω της φύσεως των ΕΠΑ.Λ και 

των ΕΠΑ.Σ βασικότατο στοιχείο όσον αφορά το κομμάτι της επιμόρφωσης, είναι οι 

τεχνικές κατάκτησης λεξιλογίου, φρασεολογίας και ορολογίας για τους διάφορους 

κλάδους. Κάτι που απαιτεί δηλαδή προσανατολισμό στην ειδική γλώσσα και 

εξειδικευμένο και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Σ1: «Ανάλογα με την ειδικότητα που 

πρόκειται να διδάξει ο κάθε ένας από εμάς…». Σ2: «Και σε κάθε περίπτωση η 

διδακτική , για παράδειγμα, ε… η κατάκτηση λεξιλογικών όρων ή φρασεολογίας». Σ3: 

«…αφορά την κατάκτηση λεξιλογίου». Σ4: «… εφόσον θεωρήσουμε δεδομένο ότι  σ’ 

αυτές τις σχολές το αντικείμενο είναι λίγο πιο… θα το πω εγώ τεχνικής φύσης… θα 

είμαι ανεπαρκής επί της ουσίας». Σ6: « Ένα κατάλληλο περιεχόμενο θα ήταν η 

κατάκτηση λεξιλογίου και τρόπων φρασεολογίας…». Σ7: «…είναι πιο εξειδικευμένο… 

σε κάθε τομέα ξεχωριστά…». Σ8: «…ένα δεύτερο το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο, με 

την ειδική ορολογία… τεράστιο θέμα». Σ10: «Πρώτον η επιμόρφωση μας ως προς τη 

διδασκαλία της ειδικής γλώσσας…». 

Εξίσου σημαντικό φαίνεται να είναι για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ερωτήθηκαν 

και το κομμάτι της διαχείρισης κρίσεων εντός της τάξης ή και μαθητών που φαίνεται 

να χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής. Σ1: « Καλή θα ήταν η παρουσίαση περιστατικών 

για παράδειγμα ενός μαθητή που αντιμετωπίζει δυσκολίες…». Σ2: « Πιστεύω ότι η 

διαχείριση συγκρούσεων μέσα στην τάξη… θα βοηθούσε πάρα πολύ». Σ4: «Από’ κει 

και πέρα ενδεχομένως να μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και το κομμάτι της 

αντιμετώπισης των μαθητών…»Σ5: Καθώς επίσης θα ήταν καλό και η διαχείριση των 

κρίσεων… είτε μεταξύ αυτών και εμού». Σ9: «…αντιμετώπιση κρίσεων… που θα 

προκύψουν στην τάξη». 

Αλλά και η εστίαση στο κομμάτι της εκπαίδευσης ενηλίκων εφόσον όπως τόνισαν το 

κοινό των τάξεων τις περισσότερες φορές είναι ανομοιογενές και μάλιστα όχι μόνο 

ηλικιακά αλλά και ως προς το μορφωτικό τους επίπεδο. Σ7: «… η ψυχολογία της 

μάθησης, η ψυχολογία των ενηλίκων αν μιλάμε για ενήλικες…». Σ8: «… θα έπρεπε να 

γίνει μια επιμόρφωση επάνω στο πως πρέπει να διδάσκεις και σε ένα τόσο 

ανομοιογενές ενήλικο κοινό…». Σ9: «… ίσως πιο πρακτικά θέματα, που αφορούν στην 

ψυχολογία των μαθητών…». Σ10: «…και έπειτα οι αρχές επιμόρφωσης ενηλίκων 

εφόσον ξέρουμε πως σε τέτοιου είδους σχολές το ποσοστό των ενήλικων ανθρώπων 

που τις παρακολουθούν είναι μεγάλο». 
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Προχωρώντας με την ερώτηση 11 η οποία αφορά την εκμάθηση τεχνικών αυτή με τη 

σειρά της ταξινομήθηκε σε 4 κατηγορίες και σε 8 κωδικούς. 

 

5. Εκμάθηση τεχνικών σε επιμορφωτικά προγράμματα 

Σχετικές με τον εκάστοτε κλάδο                                     ΑΝΑΛΜΕΚΛΑΔ= Ανάλογα 

με τον κάθε κλάδο 

 

 

Διαφορετικές για κάθε δεξιότητα- περίπτωση               ΤΕΧΝΚΑΤΛΕΞΙΛ= Τεχνικές 

κατάκτησης λεξιλογίου 

ΔΙΑΦΑΝΑΓΤΟΜ= 

Διαφορετικές ανάγκες σε κάθε 

τομέα 

ΑΛΛΚΟΙΝΑΛΛΑΝΑΓΚ= 

Άλλο κοινό, άλλες ανάγκες 

 

Αποτελεσματικότερο και πιο                                    ΜΑΘΠΛΟΥΣΤΕΧΝ= 

Μάθημα 

πλούσιο σε τεχνικές  ευχάριστο μάθημα 

 

Πράξη                                                                       ΠΕΡΠΡΑΞΤΕΧΝ= 

Περισσότερη πρακτική στις 

τεχνικές 
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ΣΥΝΕΧΤΡΙΒ= Συνεχής τριβή 

 

 

Η πλειοψηφία των ερωτώμενων συμφώνησε ως προς τη χρησιμότητα των τεχνικών, 

οι οποίες θα βοηθήσουν τον εκπαιδευτή να ανταποκριθεί επιτυχώς στο μάθημα ξένης 

γλώσσας για την κάθε ειδικότητα. Σ1: «Φυσικά! Όση μεγαλύτερη έμφαση σε τεχνικές 

ανάλογες με τον κάθε κλάδο για παράδειγμα… τόση μεγαλύτερη επιτυχία στο έργο του 

εκπαιδευτικού». Σ2: «Σίγουρα αυτό… σίγουρα θα μπορούσε να με βοηθήσει να 

ανταποκριθώ στο μάθημα της ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα για την κάθε 

ειδικότητα». Σ3: «Ναι είναι πολύ σημαντικό διότι χωρίς αυτές τις τεχνικές θεωρώ ότι 

δε μπορεί να υπάρξει η εξέλιξη του μαθήματος. Και φυσικά αφορά τον ίδιο τον 

εκπαιδευτή, αν ο ίδιος δε μπορεί να εξελιχθεί μέσω αυτών των τεχνικών, τότε δε μπορεί 

και να εξελίξει την ομάδα του τμήματος…». Σ4: «Ασφαλώς και είναι σημαντικές, θα 

πρέπει να επιμορφωθεί ο εκάστοτε εκπαιδευτής, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί 

την κατάλληλη τεχνική για να μπορέσει να διδάξει εν πάσει περιπτώσει το αντίστοιχο 

αντικείμενο…». Σ5: «Ναι… όπως σας είπα εγώ παραδείγματος χάρη που θα χρειαστώ 

να διδάξω στους μαθητές μου συγκεκριμένο λεξιλόγιο και φρασεολογία ειδική, 

χρειάζομαι και ειδικές τεχνικές…». Σ7: «Ναι θα βοηθούσε σίγουρα…». Σ8: « Ναι, 

ναι… γενικά θεωρώ σημαντική την κάθε επιμόρφωση, από κάθε επιμόρφωση κάτι 

έχουμε να πάρουμε». Σ10: «Ναι φυσικά… μιλάμε για σχολεία με αντικείμενα τα οποία 

χρήζουν ειδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πάνω σε τεχνικές εκμάθησης π.χ 

λεξιλογίου ή βασικών εκφράσεων και συνεννόησης καθημερινών περιστάσεων…». 

Επιπλέον οι περισσότεροι τόνισαν την αναγκαιότητα της ειδικής επιμόρφωσης για τις 

τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν στις σχολές αυτές, κάτι που βέβαια αναγνώρισαν 

ως δύσκολο. Σ2: «Και συγκεκριμένα για την κάθε ειδικότητα…». Σ7: «…δεν απαιτώ το 

υπουργείο να κάνει επιμόρφωση για την κάθε ειδικότητα, αλλά θα ήθελα κάτι ευρύτερο. 

Γιατί υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες ανά τομέα…». Σ8: «… γιατί είναι άλλο κοινό, 

άλλες ανάγκες και είναι λίγο πρωτόγνωρο». Σ10: « Το προανέφερα εν ολίγοις… μιλάμε 

για σχολεία με αντικείμενα τα οποία χρήζουν ειδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

πάνω σε τεχνικές εκμάθησης…». 
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Υπήρξαν και οι απαντήσεις εκείνων που θεωρούν την επιμόρφωση πάνω σε τέτοιες 

τεχνικές πέρα από χρήσιμη και ωφέλιμη ως προς την ποιότητα του μαθήματος. Θα το 

κάνουν δηλαδή πέραν από αποτελεσματικότερο και πιο ενδιαφέρον. Σ1: «…τόση 

μεγαλύτερη επιτυχία στο έργο του εκπαιδευτικού. Και όχι μόνο επιτυχία στην κατάκτηση 

των γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους αλλά και ενδιαφέρον για το μάθημα από 

αυτούς…». Σ4: « πέφτουνε στην παγίδα, ενός πιο παραδοσιακού αλλά με λιγότερο 

πλούσιο σε τεχνικές μαθήματος,…. Οπότε θα ήταν και λίγο πιο αποτελεσματικό το όλο 

μάθημα». Σ5: «Ώστε οι μαθητές μου να το αποδεχτούν πιο εύκολα, με πιο ευχάριστο 

τρόπο και γενικά ότι θα τους το καταστήσει αυτό πιο σαφές και πιο γρήγορα 

αντιληπτό». Σ10: «…οπότε ναι οι τεχνικές θα βοηθήσουν εμάς αλλά και τους μαθητές 

να αποκτήσουν εύκολα και με ενδιαφέρον γνώσεις». 

Τέλος όσον αφορά την ερώτηση 11 ήταν και κάποιοι από τους συμμετέχοντες που 

υποστήριξαν μεν τη σημαντικότητα τον τεχνικών αυτών, αλλά παρόλα αυτά 

υποστήριξαν πως οι τεχνικές είναι κάτι το οποίο χρειάζεται περισσότερη τριβή και 

πράξη για να γίνει και αποτελεσματικό. Σ6: «Θα ήθελα σίγουρα περισσότερο πράξη 

και όχι μόνο θεωρία…». Σ9: « Πιστεύω ότι οι τεχνικές αυτές είναι κάτι που αποκτάται 

με συνεχή τριβή, ναι σίγουρα είναι κάτι καλό, αλλά δε θα βοηθήσει στο απόλυτο… πως 

θα με βοηθήσουν οι τεχνικές». 

Η ερώτηση 12 αφορούσε το είδος επιμόρφωσης το οποίο οι συμμετέχοντες θεωρούν 

πιο αποτελεσματικό. Η ταξινόμηση έγινε σε 3 κατηγορίες και σε 7 κωδικούς. 

6.Είδος επιμόρφωσης 

 

Οφέλη δια ζώσης                                                               ΠΕΡΙΣΔΙΑΔΡΔΡΑΣΤ= 

Περισσότερες διάδραση 

και δραστηριότητες 

 

ΑΝΤΑΛΑΠΟΨΚΑΙΕΠΙΚ= 

Ανταλλαγή απόψεων και 

Επικοινωνία 
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ΠΕΡΙΣΣΤΕΧΝ= 

Περισσότερες τεχνικές 

 

 

Οφέλη τηλεκπαίδευσης                                                  ΟΙΚΟΝΔΙΑΧΕΙΡΧΡΟΝ= 

Οικονομία και διαχείριση 

χρόνου 

ΑΠΟΦΥΓΜΕΤΑΚΙΝ= 

Αποφυγή μετακινήσεων 

ΛΥΣΔΥΣΚΚΑΤΑΣ= Λύση 

σε περιόδους δύσκολων 

καταστάσεων 

 

Προϋποθέσεις τηλεκπαίδευσης                                       ΚΑΤΥΛΙΚΥΠΟΔΚΑΤΑΡ= 

Κατάλληλο υλικό, υποδομές, 

κατάρτιση 

 

Με τη μελέτη των απαντήσεων είναι εμφανής η προτίμηση των περισσότερων 

συμμετεχόντων στη δια ζώσης επιμόρφωση για λόγους περισσότερων 

δραστηριοτήτων που μπορούν να πραγματοποιηθούν επιτυχέστερα εκ του σύνεγγυς, 

ανταλλαγή απόψεων και δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων με τους συναδέλφους, 

επικοινωνία αλλά και δυνατότητα περισσότερων τεχνικών κατά την παρακολούθηση 

του προγράμματος. Σ1: «…σε ένα πρόγραμμα δια ζώσης σε κάθε περίπτωση υπάρχουν 

περισσότερες διαδραστικές δραστηριότητες, ανταλλάσουμε απόψεις με 

συναδέλφους…».  Σ3: «… μου αρέσει περισσότερο να υπάρχει αυτή η διαδραστικότητα 

με τους υπόλοιπους συναδέλφους, μ’ αρέσει να βλέπω δια ζώσης πράγματα…». Σ6: 

«Θα προσέγγιζε καλύτερα ας πούμε αυτό το είδος για να έρθουμε σε επαφή οι 
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καθηγητές μεταξύ μας, να ανταλλάζουμε απόψεις και δυσκολίες…». Σ8: «…, γιατί μου 

αρέσει η επαφή, είναι πιο εύκολο το επικοινωνιακό κομμάτι, οπότε οποιαδήποτε 

απορία, οποιαδήποτε αλληλεπίδραση είναι πιο εύκολο να γίνει…». Σ10: «…αλλά 

προτιμώ ξεκάθαρα τον κλασσικό, παραδοσιακό τρόπο της επιμόρφωσης δια ζώσης… 

άλλες ευκαιρίες, άλλες δραστηριότητες… πέραν τούτου αποτελεί μια ευκαιρία για 

διεύρυνση του κύκλου μας η δια ζώσης και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ μας». 

Ωστόσο υπήρξαν και απαντήσεις που έδειχναν ότι δε θα απέρριπταν την εναλλακτική 

της τηλεκπαίδευσης, είτε σύγχρονης, είτε ασύγχρονης δεδομένου διαφόρων 

συνθηκών όπως της απόστασης για εκπαιδευτικούς που μένουν στην επαρχία ή και το 

συνδυασμό των δυο τύπων επιμόρφωσης. Σ2: « …αλλά τουλάχιστον για αυτή τη στιγμή 

φοβάμαι ότι είναι ανέφικτο στα χρόνια του κορονοϊού που ζούμε αυτού του είδους η 

επιμόρφωση». Σ3: «Παρόλα αυτά εγώ σαν καθηγήτρια προτιμώ τις δια ζώσης 

συναντήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε θα παρακολουθούσα και ένα πρόγραμμα 

τηλεκπαίδευσης, δε θα με απωθούσε». Σ8: «Ωστόσο το εξ’ αποστάσεως δε μπορούμε να 

αντιλέγουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό… εξυπηρετεί πολύ κόσμο π. χ και από την 

επαρχία». Από την άλλη πλευρά υπήρξαν και οι απαντήσεις που ήταν απόλυτα 

προσανατολισμένες στο κομμάτι της τηλεκπαίδευσης και συγκεκριμένα όσον αφορά 

το κομμάτι του χρόνου και των υποχρεώσεων. Σ4: « Αν είναι θέμα χρόνου ασφαλώς η 

τηλεκπαίδευση είναι η πιο σωστή επιλογή». Σ7: «…να πω ότι πρέπει να 

αποχαιρετήσουμε τη δια ζώσης… Δεν πρέπει πιστεύω επίσης ούτε η τηλεκπαίδευση να 

συμπληρώνεται από κάποια δια ζώσης… Οπότε ξανά και ξανά ασύγχρονη 

τηλεκπαίδευση που δεν υπάρχουν θέματα τόπου και ώρας για όποιον θέλει πραγματικά 

να παρακολουθήσει. Εκτός του ότι μπορούμε να τα βλέπουμε όσες φορές θέλουμε». 

Τέλος σχετικά με το θέμα του είδους των επιμορφωτικών προγραμμάτων, δεν 

έλλειψαν και οι απαντήση που τόνισε την αναγκαιότητα κατάλληλου υλικού, 

εξοπλισμού αλλά και κατάρτισης των επιμορφωτών σε περίπτωση προγράμματος το 

οποίο θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεκπαίδεσης. Σ5: «… απλά πιστεύω ότι σε κάθε 

περίπτωση πρέπει και οι καθηγητές τόσο μάλλον και οι μαθητές να παρέχουν το 

κατάλληλο υλικό… που πρέπει να υπάρχουν υποδομές, το καλό ίντερνετ, ο καλός 

υπολογιστής, τάμπλετ,… κατάλληλα καταρτισμένος, για ένα μάθημα από υπολογιστή και 

μέσω ίντερνετ». 
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Προχωρώντας με την ερώτηση 13 κατά την οποία οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν 

σχετικά με την επιμόρφωση η οποία θα εστιάζει περισσότερο στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών. Η ερώτηση ταξινομήθηκε σε 4 κατηγορίες και σε 6 κωδικούς. 

 

7.Εστίαση επιμόρφωσης σε νέες τεχνολογίες 

Κομμάτι της καθημερινότητας-                             ΑΝΑΠΚΟΜΚΑΘΑΓΟΡΕΡΓ= 

Αναπόσπαστο κομμάτι της 

καθημερινότητας και της αγοράς 

εργασίας 

 

Αγοράς εργασίας                                                    ΕΞΕΛΤΕΧΝΟΛ= Εξέλιξη 

τεχνολογίας 

 

 

Καλύτερη απόδοση                                                ΕΝΕΡΓΕΝΔΙΑΦΑΠΟΔΜΑΘ= 

Ενεργότερο ενδιαφέρον και 

αποδοτικότερο μάθημα 

 

Διευκόλυνση καθηγητών- μαθητών                      ΑΝΑΓΚΕΦΑΡΜΥΠΟΧΕΚΠ= 

Αναγκαστική εφαρμογή και 

υποχρεωτική εισαγωγή στην 

εκπαίδευση 

 

Χρήση με μέτρο                                                        ΣΥΜΠΛΕΠΙΚΧΡΗΣ= 

Συμπληρωματική- Επικουρική 
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χρήση 

 

Σύμφωνες όλες οι γνώμες των καθηγητών για το ζήτημα αυτό. Όλοι οι συμμετέχοντες 

συμφώνησαν πως ο κάθε εκπαιδευτικός οφείλει να γνωρίζει και να αξιοποιεί τις νέες 

τεχνολογίες μέσα στο μάθημα του, μιας και ο νέες τεχνολογίες αποτελούν πλέον 

αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας, εξελίσσονται διαρκώς και είναι 

αναμφίβολα άρρηκτα συνδεδεμένες  με την αγορά εργασίας. Σ1: «Οι νέες τεχνολογίες 

είναι σε κάθε κομμάτι της ζωής μας πλέον… οι νέες τεχνολογίες είναι επίσης ένα 

μεγάλο κομμάτι αυτών και της αγοράς εργασίας…». Σ3: «Όπως σας ανέφερα πριν η 

τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς…». Σ5: «Σίγουρα και όπως βλέπουμε 

κιόλας από την πάροδο του χρόνου η τεχνολογία μπαίνει όλο και πιο πολύ στις ζωές 

μας…». 

Επιπλέον οι χρήση των νέων τεχνολογιών είναι κάτι που βοηθάει πολύ στην 

ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, στην αποτελεσματικότερη συνεπώς 

κατάκτηση γνώσεων και φυσικά στη διευκόλυνση των καθηγητών και των ίδιων των 

μαθητών. Σ1: «Άλλωστε πέραν του ότι χρειάζονται, αποδίδουν και καλύτερα…». Σ6: « 

και κακά τα ψέματα οι μαθητές από τους πιο μικρούς, μέχρι τους πιο μεγάλους, 

ελκύονται περισσότερο από τη χρήση νέων τεχνολογιών οπότε για να τους έχουμε κοντά 

μας και να τραβήξουμε την προσοχή τους…». Σ9: «Οτιδήποτε νέο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί  εντός της τάξεως, μπορεί να βοηθήσει, οπότε ναι». Σ10: «Σίγουρα 

επίσης είναι κάτι που ενεργοποιεί περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών». 

Σίγουρα η χρήση νέων τεχνολογιών είναι και κάτι που λόγω των συγκυριών έχει 

χρησιμοποιηθεί άρδην στο διάστημα που διανύουμε, κάτι που τόνισαν και κάποιοι 

από τους συμμετέχοντες. Σ2: «Ήδη το εφαρμόζω αναγκαστικά, εφόσον με τα παιδιά 

έχουμε να βρεθούμε πάνω από μήνα». Σ4: «…για να μπορούμε να γλιτώνουμε από 

δύσκολες καταστάσεις. Αναφέρομαι φυσικά στην περίοδο που διανύουμε. Δηλαδή 

νομίζω… οι δομές». Σ6: «Ναι απαραιτήτως, το ζούμε και τώρα αυτό το διάστημα που η 

εκπαίδευση γίνεται υποχρεωτικά και μόνο μέσω των νέων τεχνολογιών…». 

Ωστόσο όπως κάποιοι τόνισαν καλό θα ήταν παράλληλα με τη χρήση των νέων 

τεχνολογιών που θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε σχολική αίθουσα, να διατηρείται και 

ένα μέτρο στη χρήση αυτών και συγκεκριμένα όχι ως κύριος τρόπος διδασκαλίας 
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αλλά ίσως επικουρικά. Σ3: «Τώρα, μπορεί να υπάρξει η χρήση τεχνολογίας, αλλά 

θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι με μέτρο… προγράμματα». Σ8: « …να είμαστε 

επιμορφωμένοι πάνω σ’ αυτό, αλλά όχι να υπερβάλλουμ, δηλαδή βλέπω ότι χρειάζεται 

επικουρικά να χρησιμοποιούμε κάποια πράγματα όσον αφορά τη νέα τεχνολογία…». 

Η 14η ερώτηση ασχολήθηκε με  την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης, η οποία θα 

εστίαζε στην παρουσίαση και τη χρήση νέων διδακτικών εγχειριδίων. Η ερώτηση 

αυτή ταξινομήθηκε σε 2 κατηγορίες και σε 5 κωδικούς. 

8. Επιμόρφωση εστιασμένη σε σχολικά εγχειρίδια 

Διευκόλυνση εκπαιδευτικού έργου                            ΚΑΤΑΛΕΓΧΣΥΓΚΥΛΙΚ= 

Κατάλληλα εγχειρίδια και 

συγκεντρωμένο υλικό 

ΜΕΤΑΒΑΝΑΓΚ= 

μεταβαλλόμενες 

ανάγκες 

ΤΕΧΝΧΡΗΣΚΑΤΟΔΗΓ= 

Τεχνικές 

χρήσης και κατάλληλη 

καθοδήγηση 

 

Καλύτερη εξάσκηση μαθητών                                   ΥΛΙΚΜΕΤΧΡΗΣ= Υλικό για 

μετέπειτα χρήση 

ΣΩΣΤΚΑΤΑΡΕΞΕΛ= Σωστή 

κατάρτιση και εξέλιξη 

 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες παραδέχτηκαν πως μια τέτοια επιμόρφωση 

θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και ωφέλιμη τόσο για εκείνους, όσο και για τους ίδιους 
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τους μαθητές, για το μέλλον τους και σε μια κοινωνία και αγορά εργασίας των 

οποίων οι ανάγκες διαρκώς μεταβάλλονται. Σ1: «Βασικότατη. Με τα σωστά εγχειρίδια 

που θα προσαρμόζονται στην ελληνική πραγματικότητα και τις σημερινές απαιτήσεις, 

μπορούμε τόσο εμείς οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι εκπαιδευόμενοι να εξασκηθούν… 

δυνατό τρόπο». 

Σ3: Είναι αρκετά σημαντική. Πρέπει να εστιάζουμε στα νέα διδακτικά εγχειρίδια και 

όπως είπαμε πριν επειδή οι ανάγκες μεταβάλλονται και εξελίσσονται… θα είναι πλήρως 

καταρτισμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι».  Κάποιοι επίσης τόνισαν όχι μόνο την 

αναγκαιότητα παρουσίασης των εγχειριδίων αλλά και την επίδειξη χρήσης αυτών. Σ5: 

«…όσο καλός και επιμορφωμένος να είναι κάποιος καθηγητής σίγουρα στις ανάγκες 

της νέας βιβλιογραφίας πρέπει να έχει και τις κατάλληλες και απαραίτητες οδηγίες. Γι’ 

αυτό το λόγο… επίδειξη χρήσης και τεχνικών των εγχειριδίων αυτών. 

Ωστόσο δυστυχώς κάτι τέτοιο το χαρακτήρισαν μεν σημαντικό αλλά εν μέρει 

θεωρητικό , λόγω έλλειψης νέων διδακτικών εγχειριδίων και συλλογής δικού τους 

υλικού ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών των ΕΠΑ.Λ και 

ΕΠΑ.Σ. Σ2: «Όχι πάντα. Εννοείται ότι χρειάζονται βελτιώσεις, εννοείται ότι πρέπει να 

γίνουν κάποιες αλλαγές,… επιμόρφωσης του υπουργείου». Σ4: «Εξαρτάται νομίζω από 

το εγχειρίδιο,… κατά πόσο θα είχε νόημα». Σ6: «Όσον αφορά το κομμάτι των ΕΠΑ.Λ 

και ΕΠΑ.Σ κάτι τέτοιο θα είναι απαραίτητο γιατί οι περισσότεροι από ΄μας 

προσπαθούμε να ενώσουμε κομμάτια από διάφορα βιβλία,… είναι αναγκαίο». Σ7: «Θα 

ήταν χρήσιμα, με το βασικό όρο και την προϋπόθεση ότι τα εγχειρίδια αυτά θα ήταν ως 

επί το πλείστον καινούρια… πολύ παλιά». Σ8: «Αν τυχόν έβγαιναν… καλό είναι». Σ9: 

Θεωρητικά μιλώντας και αν υπήρχε η επιλογή αυτή να έχουμε νέα διδακτικά 

εγχειρίδια… στο μεγαλύτερο βαθμό». Σ10: « Ουτοπική ερώτηση… δυνατόν 

καλύτερα…», «…,μιας και είμαι εγώ αυτός που σε συνδυασμό με κάποια εγχειρίδια, 

συλλέγω το κατάλληλο υλικό». 

Έπειτα έχουμε την ανάλυση της ερώτησης 15 που αφορά το χώρο διεξαγωγής 

προγραμμάτων σε  3 κατηγορίες και σε 6 κωδικούς. 

 

 

9. Χώρος διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων 
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Συνεδριακές αίθουσες                                            ΚΑΤΑΛΕΞΟΠΛ= Κατάλληλος 

Εξοπλισμός 

ΕΥΧΑΡΑΤΜ= Ευχάριστη 

Ατμόσφαιρα 

 

Σχολικές αίθουσες                                               ΟΙΚΠΕΡΙΒΑΛΛ= Οικείο 

 

Περιβάλλον 

 

 

 

Αμφιθέατρα                                                        ΜΕΓΜΗΕΥΧΠΕΡΙΒ= Μεγάλα, μη 

ευχάριστο περιβάλλον 

ΚΑΤΑΛΕΙΣΗΓ= Καταλληλότερα για 

εισηγήσεις 

 

 

 

Αίθουσες ξενοδοχείων-                                     ΑΝΑΛΕΙΔΙΚ= Ανάλογα την 

ειδικότητα 

φυσικοί χώροι εργασίας 
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Στην ερώτηση αυτή, οι συμμετέχοντες δεν έδειξαν να έχουν κάποια προτίμηση η 

οποία θα έπαιζε καταλυτικό ρόλο ώστε να επηρέαζε τη συμμετοχή τους σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. Σ3: «Εγώ προσωπικά σαν εκπαιδεύτρια δεν έχω κάποια 

ιδιαίτερη προτίμηση…». Σ4: «Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι ο ίδιος ο χώρος είναι τόσο 

σημαντικός, όσο για το τι θα προσφέρει αυτός ο χώρος...». Σ9: «Προσωπικά δεν έχω 

κάποια ιδιαίτερη προτίμηση». Σ10: «Προσωπικά δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο χώρο 

να επιλέξω…». Ωστόσο δήλωσαν τι θα προτιμούσαν οι ίδιοι και τεκμηρίωσαν την 

άποψη τους και ιδιαίτερα ως προς το τι μπορεί να προσφέρει αυτός ο χώρος. Σ4: 

«…να μπορεί ο χώρος να προσφέρει ότι θα χρειαστεί τόσο ο επιμορφωτής… όσο και οι 

εκπαιδευόμενοι…». Οι συμμετέχοντες που έδειξαν να προτιμούν τις αίθουσες 

συνεδριάσεων, δικαιολόγησαν την επιλογή τους καθώς εντός αυτών υπάρχει αρκετός 

χώρος, το περιβάλλον είναι πιο ευχάριστο και κατάλληλος εξοπλισμός. Σ1: 

«…Αρκετός χώρος, σωστός εξοπλισμός… νομίζω είναι και αρκετά πιο ευχάριστες». 

Σ6: « Ένα συνεδριακό κέντρο από την άλλη ίσως θα προσέφερε τα κατάλληλα εργαλεία 

για να γίνει πιο εύκολη η επιμόρφωση». 

Ωστόσο υπήρξαν και οι απαντήσεις εκείνες που έδειξαν ως πιο κατάλληλο χώρο 

διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων το φυσικό χώρο του σχολείου για λόγους 

οικειότητας. Σ2: «Πιστεύω ο φυσικό χώρος του σχολείου ή σε ομάδες σχολείων…». 

Σ6: «Σίγουρα ο φυσικός χώρος του σχολείου…». Σ7: «Κοιτάξτε, σαφέστατα μια 

σχολική αίθουσα για της δια ζώσης επιμορφώσεις. Να είμαστε στο περιβάλλον εκείνο 

που θα δουλέψουμε και στην πραγματικότητα». Σ8: «Θεωρώ ότι ο σχολικός χώρος 

είναι ο πιο ενδεδειγμένος, αλλά ο σχολικός χώρος που να έχει και τις κατάλληλες 

υποδομές για να μπορούμε για παράδειγμα να χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες… 

και πιο ενδιαφέρουσα». Σ10: «… θα έλεγα μια σχολική αίθουσα η οποία φυσικά να έχει 

και τον κατάλληλο εξοπλισμό που θα βοηθήσει και τους εισηγητές αλλά και εμάς τους 

συμμετέχοντες στην παρακολούθηση και διεξαγωγή του προγράμματος». 

Άξια αναφοράς είναι και η άποψη συμμετέχουσας που τόνισε πως καλό για τον κάθε 

τομέα θα ήταν και η επιμόρφωση στον ανάλογο χώρο. Σ5: «Για παράδειγμα εγώ που 

ειδικεύομαι στα τουριστικά θα ήθελα τα προγράμματα αυτά να γίνονται σε μια αίθουσα 

ξενοδοχείου,… πλήρως εξοπλισμένο πληροφορικής κ.ο.κ». 

Όσον αφορά τα αμφιθέατρα, ήταν σίγουρα μια από τις επιλογές που δε θα έκαναν οι 

επιμορφωμένοι. Σχεδόν σε καμία απάντηση δεν αναφέρθηκαν παρά μόνο σε μια, 



- 70 - 

 

στην οποία μπορεί κανείς να καταλάβει και το λόγο για τον οποίο ο 

συνεντευξιαζόμενος, δε θα τα προτιμούσε.  Σ6: «Τα αμφιθέατρα δε μου αρέσουνε γιατί 

εστιάζουν στην εισήγηση». 

 

Φθάνοντας στην ερώτηση 16 σχετικά με τον κατάλληλο χρόνο διαξαγωγής 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, η ταξινόμηση έγινε σε 3 κατηγορίες και σε 4 

κωδικούς. 

 

10. Κατάλληλος χρόνος διεξαγωγής επιμορφώσεων 

 

Περισσότερος χρόνος                                                          ΕΥΕΛΣΑΒΚΥΡ= Ευελιξία 

Σαββατοκύριακου 

ΕΚΤΔΙΔΩΡ= Εκτός 

διδακτικών ωρών 

 

 

Αξιοποίηση γνώσεων- εφόδια                                            ΦΘΙΝΑΝΣΧΟΛ= 

Φθινόπωρο με το άνοιγμα 

των σχολείων 

 

 

Σύγκριση- Περιγραφή Εμπειριών                                      ΤΕΛΣΧΟΛΧΡΟΝ= Τέλος 

σχολικής χρονιάς 

ΕΚΤΔΙΔΩΡΑΡ= Εκτός 

διδακτικού ωραρίου 
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Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων συμφώνησε στην άποψη της διεξαγωγής 

επιμορφωτικών προγραμμάτων τις ημέρες του Σαββατοκύριακου, για λόγους 

ευελιξίας χρόνου κυρίως. Σ1: «Τα Σαββατοκύριακα είναι σίγουρα ο καταλληλότερος 

χρόνος...», Σ3: «...το Σαββατοκύριακο είναι πιο ευέλικτο για τους περισσότερους 

εκπαιδευτές οπότε μπορούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο να είμαστε πιο ελεύθεροι, να 

αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο εκεί πέρα, παρά να είμαστε πιεσμένοι στο χρόνο,..». 

Σ6: «όλοι εργάζονται ή έχουνε κάποιες υποχρεώσεις, όπως π.χ εγώ έχω κάποια μικρά 

παιδιά τα οποία δε μπορώ να τα αφήσω κάπου για να παρακολουθήσω κάποια 

επιμόρφωση,..». Σ9: «Επίσης καλό θα είναι κάποιο Σαββατοκύριακο ώστε να μην 

συμπίπτει με τις διδακτικές ώρες που έχουμε συνήθως. Έχουμε σαφώς λίγο περισσότερο 

χρόνο.». Σ10: «Αν με ρωτάτε σχετικά με ποια ημέρα της εβδομάδας θα έλεγα σίγουρα 

κάποια Κυριακή, Σάββατο συνήθως επειδή όλοι δουλεύουμε ή έχουμε οικογενειακές 

υποχρεώσεις τα Σάββατα, θα ήταν καλύτερο για κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ να 

θυσιάσουμε μια-δυο Κυριακές ή όσες χρειαστεί τέλος πάντων». 

Επιπλέον μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων συμφώνησε ως προς τη διεξαγωγή των 

σεμιναρίων, αυτή να γίνεται κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς με κύριο στόχο 

την αξιοποίηση των νέων δεξιοτήτων και την κατάκτηση εφοδίων. Σ1: «...για χρονική 

περίοδο νομίζω θα πω κυρίως προς το φθινόπωρο πριν το άνοιγμα των σχολείων, ώστε 

οι γνώσεις και οι δεξιότητες να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς.» Σ2: 

«Πιστεύω πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι το καλύτερο χρονικό 

διάστημα, ώστε να επιμορφωθούμε σε κάποια νέα τεχνική ή σε κάποιο εγχειρίδιο να 

επιμορφωθούμε οι καθηγητές και μετά να πάμε να δουλέψουμε στην τάξη, έχοντας μέσα 

στο μυαλό μας αυτά τα πρόσφατα δεδομένα .» Σ3: «Ε, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη 

προτίμηση, εντάξει στην αρχή της χρονιάς θα μπορούσαμε να είμαστε πιο 

προετοιμασμένοι στο τι θα ακολουθήσει για τα μέσα της χρονιάς,...». Σ5: «πιστεύω ότι 

το καλύτερο θα ήταν από την αρχή της σχολικής χρονιάς ώστε να μπορεί ο κάθε 

εκπαιδευτής να εφοδιαστεί πλήρως πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και έχοντας 

πίσω του την προηγούμενη σχολική χρονιά, οπότε Σεπτέμβριο, Αύγουστο εκεί...». Σ6: 

«Θα έλεγα και όπως γίνονται όντως τα πιο πολλά από αυτά είτε το Σεπτέμβρη στην 

αρχή της χρονιάς, ώστε να δούμε όλοι το υλικό που έχει προκύψει και να το 
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χρησιμοποιήσουμε...». Σ8: «Οι επιμορφώσεις πρέπει να γίνονται οπωσδήποτε λοιπόν 

στην αρχή της χρονιάς ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ανατροφοδότηση.» 

Απαντήσεις που αφορούσαν και τη μέση της σχολικής χρονιάς επίσης δώθηκαν, καθώς 

κάποιοι θεωρούν τη διαδικασία της επιμόρφωσης ως μια διαδικσία που θα πρέπει να 

έχει διαρκή ροή. Σ3: «...παράλληλα όμως και μέσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς 

μπορούμε να πάρουμε νέες πληροφορίες, για το τι συμβαίνει, δεν υπάρχει πρόβλημα, 

οπότε θα εστίαζα καλύτερα στην αρχή και στη μέση της χρονιάς,..» Σ8: «Από την άλλη 

αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει κάποια εξέλιξη τότε καλύτερα να γίνεται σε στάδια 

όπως η αρχή, η μέση και το τέλος της χρονιάς.» 

Για αντίστοιχους λόγους που αφορούν την όσο το δυνατόν καλύτερη απόδοση της 

επιμόρφωσης και την αξιοποίηση των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων με τη νέα σχολική 

χρονιά υπήρξαν και οι συμμετέχοντες εκείνοι που πρότειναν ως ικανοποιητικό χρόνο 

διεξαγωγής τέτοιου είδους προγραμμάτων το τέλος της σχολικής χρονιάς. Σ1: «Χωρίς 

να αποκλείω βέβαια και το τέλος της χρονιάς όπου σίγουρα θα υπάρχουν αντίστοιχα 

ερεθίσματα για εμάς από τη χρονιά που πέρασε, οπότε θα μπορούμε να συγκρίνουμε και 

να πάρουμε αντίστοιχα παραδείγματα και έπειτα ότι αποκομίσουμε θα το 

χρησιμοποιήσουμε και με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς.» Σ6: «αλλά θα ήταν καλή ιδέα 

και το τέλος της σχολικής χρονιάς που όλοι έχουμε τις εμπειρίες του χειμώνα, έχουμε 

δει τι ανάγκες έχουνε προκύψει, γιατί η κάθε χρονιά είναι διαφορετική και γενικώς η 

εκπαίδευση έχει μια δομή διαφορετική η οποία δε μπορεί να είναι σταθερή κάθε 

χρόνο.». Σ9: «Πιστεύω ότι ίσως είναι καλό το Μάρτιο ή Μάιο, Ιούνιο προς το τέλος 

της σχολικής χρονιάς ώστε να έχουμε παραδείγματα να συγκρίνουμε ή στην αρχή της 

σχολικής χρονιάς.» 

Για κάποιους πάλι η διεξαγωγή επιμορφώσεων είτε στην αρχή, είτε στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς, είναι το ίδιο αποδοτική και αποτελεσματική για όλους τους λόγους 

που προαναφέρθηκαν. Σ4: «μάλλον θα επέλεγα ή κάτι μετά τη σχολική, ακαδημαϊκή 

χρονιά όπως θέλετε πείτε την ή πριν, δηλαδή είτε αρχές Ιούνη, είτε αρχές Σεπτέμβρη 

και το λέω αυτό γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο και στις δύο περιπτώσεις ο εκπαιδευτής θα 

έχει την εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς και θα’ ναι κάποιος προετοιμασμένος γι’ 

αυτά που θα αντιμετωπίσει μέσα στη χρονιά,..» Σ7: «Ίσως στην αρχή ή λίγο πριν το 

τέλος της σχολικής χρονιάς για πολλούς ευνόητους λόγους.» Σ10: «θα έλεγα είτε στην 

αρχή της χρονιάς ώστε να λάβουμε κατάλληλα εφόδια, είτε στο τέλος, βασικά ακόμα 
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καλύτερα στο τέλος ώστε να έχουμε εμπειρίες από τη χρονιά που πέρασε, αλλά και την 

ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε όσα μάθαμε με το ξεκίνημα της επόμενης.». 

Τέλος, δύο από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στο δείγμα της έρευνας, τόνισαν 

πως δε θα προτιμούσαν, οι επιμορφώσεις αυτές να λαμβάνουν χώρα τόσο εντός της 

εκπαιδευτικής τους βάσει του Υπουργείου Παδείας άδεια ή επισήμων αργιών, όσο και 

εντός των ωρών που θα πρέπει να διδάξουν. Σ7: «όχι σαφέστατα στο χρόνο που έχει 

θεσμοθετήσει το Υπουργείο ως άδεια και αναφέρομαι φυσικά στο καλοκαίρι και στο 

κλείσιμο των σχολείων. Ούτε και σε μέρες που έχουν θεσπιστεί ως επίσημες αργίες...». 

Σ8: «Είμαι υπέρ του να γίνονται εκτός διδακτικού ωραρίου, είναι λίγες ήδη οι ώρες που 

έχουμε να διδάξουμε, δε θα πάθουμε κάτι να πάμε και ένα απόγευμα ή ένα 

Σαββατοκύριακο…». 

Και με την ερώτηση 17, κλείνει η ανάλυση του πρώτου άξονα της έρευνας. Η 

ερώτηση αφορά τις διδακτικές μεθόδους και τεχνικές που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας επιμόρφωσης, την προτίμηση των 

εκπαιδευτικών ως προς αυτές και φυσικά την αιτιολόγηση. Η ταξινόμηση της 

ερώτησης αυτής έγινε σε 6 κατηγορίες και σε 20 κωδικούς. 

 

11. Εκπαιδευτικές τεχνικές και αποτελεσματικότητα επιμόρφωσης 

 

Συνδυασμός εκπαιδευτικών τεχνικών                                ΩΦΕΛΚΑΘΤΕΧΝ= Ωφέλη 

κάθε τεχνικής 

ΣΥΝΔΘΕΩΡΠΡΑΞ= 

Συνδυασμός θεωρίας και 

Πράξης 

ΕΓΡΗΓΣΥΜΜ= Εγρήγορση 

συμμετεχόντων 

 

Εισηγήσεις                                                                          ΕΙΣΑΓΜΕΤΡΕΙΣ= 
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Εισηγήσεις με μέτρο και 

στην εισαγωγή 

ΜΙΚΡΑΠΟΔ= Μικρή 

Αποδοτικότητα 

ΟΙΚΟΝΧΡΟΝ= Οικονομία 

Χρόνου 

ΕΜΠΛΟΥΤΕΙΣΙΗΓ= 

Εμπλουτισμένη εισήγηση 

 

Ομαδικές δραστηριότητες                                                  ΕΦΑΡΜΘΕΩΡ= Εφαρμογή 

Θεωρίας 

ΟΛΙΚΣΥΜΜΕΤ= ολική 

Συμμετοχή 

 

Μικροδιδασκαλίες 

ΟΥΤΚΑΤΑΣΕΙΚΜΑΘ= 

ουτοπικές καταστάσεις, 

εικονικοί μαθητές 

ΨΕΥΔΠΡΑΞΑΠΟΚΕΜΠΕΙΡ= 

Ψευδαίσθηση πράξης, 

Απόκτηση εμπειρίας 

ΔΥΣΚΑΛΛΑΠΟΔ= Δύσκολες 

αλλά αποδοτικές 

ΚΑΤΑΛΠΡΟΕΤ= Κατάλληλη 
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Προετοιμασία 

 

Αφήγηση Εμπειριών                                                       ΠΑΡΑΔΕΜΠΕΙΡΣΥΝΑΔ= 

Παραδείγματα και εμπειρίες 

Συναδέλφων 

ΠΛΑΙΣΘΕΜΑΤΕΠΙΜ= Στα 

πλαίσια του θεματος της 

επιμόρφωσης 

ΣΥΓΚΡΔΙΑΦΑΠΟΨ= 

Σύγκριση διαφορετικών 

απόψεων 

 

Μελέτες περιπτώσεων                                                   ΣΥΓΚΧΡΟΝΠΛΑΙΣ= 

Συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια 

ΣΥΝΕΡΓΜΕΤΣΥΝΑΔ= 

Συνεργασία μεταξύ συναδέλφων 

 

 

Η συντριπτική πλειονότητα των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, 

συμφώνησε πως το ιδανικό σενάριο για ένα επιτυχές και αποδοτικό επιμορφωτικό 

πρόγραμμα είναι ο συνδυασμός των διδακτικών τεχνικών κατά τη διάρκεια αυτού. 

Σ1: «Κατά τη γνώμη μου σε όλα. Το κάθε είδος επιμόρφωσης έχει και κάτι διαφορετικό 

να προσφέρει και φυσικά ο κάθε εκπαιδευτικός έχει το δικό του μαθησιακό στυλ.» Σ2: 

«Πρώτα απ’ όλα φυσικά όπως πάντα θα πρέπει να γίνονται εισηγήσεις, να 

παρουσιάζονται οι νέες τεχνικές, το θεωρητικό υπόβαθρο και μετά στη συνέχεια θα 

πρέπει να γίνουν και κάποιες ομαδικές δραστηριότητες από εμάς τους επιμορφούμενους 
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τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε ακούσει ήδη στις εισηγήσεις. 

Ενδεχομένως και μια μικροδιδασκαλία με μια μικρή ομάδα μαθητών.» Σ3: «...θεωρώ 

ότι ένας συνδυασμός από τεχνικές είναι ο καλύτερος και ο πιο αποτελεσματικός... 

Προτιμούμε να υπάρχει ένας συνδυασμός, όταν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός με 

εισήγηση, στη συνέχεια μικροδιδασκαλία ή ομαδικές δραστηριότητες, μαζί με 

συναδέλφους να κάνετε κάποια project ενδεχομένως μαζί, να τα παρουσιάζετε μέσα σε 

ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, θεωρώ πως είναι το καλύτερο...» Σ4: «...Από κει και 

πέρα νομίζω ότι ένα μπέρδεμα τεχνικών όπου ήταν εφικτό θα ήταν ιδανικό... οπότε 

ναι… ένα πάντρεμα. Των περισσότερων εκπαιδευτικών τεχνικών νομίζω.» Σ5: «Ε… 

πιστεύω ότι σε μια τέτοια επιμόρφωση το ιδανικό θα είναι ο συνδυασμός όλων αυτών 

των τεχνικών... ώστε εκείνη την ώρα να γίνεται συνδυασμός θεωρίας και πράξης.» Σ7: 

«Θα ήθελα λοιπόν εγώ προσωπικά εμπλουτισμένες εισηγήσεις, μελέτες περιπτώσεων, 

ομαδικές δραστηριότητες σε συγκεκριμένο χρόνο και πλαίσιο για να μη ξεφεύγουμε.» 

Σ8: «Νομίζω ότι όλα όσα αναφέρθηκαν συνδυαστικά θα ήταν το καταλληλότερο.» Σ9: 

«...οπότε εγώ θα πρότεινα ένα «πάντρεμα» όλων των παραπάνω τεχνικών, η καθεμία 

εξάλλου έχει να προσφέρει και κάτι διαφορετικό. Όλα τα βρίσκω ενδιαφέροντα.» Σ10: 

«Σε όλα οπωσδήποτε... Οπότε όλα είναι καλά και από λίγο.» 

Θέλωντας να γίνει αναφορά μόνο στο κομμάτι των εισηγήσεων από τις απαντήσεις 

των ερωτηθέντων δε φάνηκε να είναι στην κορυφή των προτιμήσεων τους ή ακόμα 

και αν τις επέλεγαν αυτό θα ήταν σίγουρα με ένα μέτρο, στην αρχή των 

προγραμμάτων, με στόχο την εισαγωγή των συμμετεχόντων στο θέμα της 

επιμόρφωσης. Επίσης τόνισαν πως ίσως οι διαλέξεις να έχουν ένα μικρό ποσοστό 

προτίμησης, σε σχέση με το χρόνο και εφόσον δεν απαιτούν μεγάλη διάρκεια και 

προετοιμασία για να πραγματοποιηθουν. Σ4: «Εισήγηση και ότι θυμίζει διάλεξη 

νομίζω ότι η ιστορία έχει δείξει ότι δεν αποδίδει και πολύ. Μπορεί ναι να έχει το 

πλεονέκτημα της οικονομίας από άποψη χρόνου...» Σ6: «Εισηγήσεις νομίζω ότι 

χρειάζονται με μέτρο ναι...» Σ8: «Και μια εισήγηση δε λέω ότι θα ήθελα να μου λείψει 

αλλά σίγουρα να μην αποτελείται απ’ αυτό ολόκληρη η επιμόρφωση.» Σ10: «Εντάξει οι 

εισηγήσεις αν υπάρχουν με ένα μέτρο είναι πολύ καλές για να μπορέσουν και οι 

εισηγητές να μας βάλουν στο θέμα.» 

Στο κομμάτι που αφορά τις ομαδικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες φάνηκαν να 

έχουν μεγάλη προτίμηση ως προς αυτές, τις θεωρούν ενδιαφέρουσες και σίγουρα 
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αποδοτικές ως προς τους σκοπούς των επιμορφώσεων.  Σ1: «Αν πρέπει να διαλέξω 

ένα παρόλα αυτά νομίζω θα πω τις ομαδικές δραστηριότητες…σίγουρα είναι πιο 

ενδιαφέρουσες και έχουν να προσφέρουν πράγματα στην πράξη, τα οποία θα 

εφαρμοστούν κιόλας.» Επιπλέον σε συνδυασμό με τις μελέτες περιπτώσεων και τα 

παιχνίδια ρόλων είναι αυτές που θα χαρίσουν την επιθυμητή πράξη και απόκτηση 

εμπειρίας στον συμμτέχοντα. Σ4: «Δηλαδή από ομαδικές δραστηριότητες, μελέτες 

περιπτώσεων, ακόμα και role playing, θα είχε νομίζω τα καλύτερα αποτελέσματα, γιατί 

μπορεί με αυτές τις τεχνικές ο εκπαιδευόμενος να μπει στη διαδικασία και στην 

ψευδαίσθηση της πράξης, οπότε δεν είναι ότι κερδίζει μόνο σε γνώση αλλά κερδίζει και 

σε εμπειρία με αυτό τον τρόπο.» Τόνισαν επιπλέον ότι για να έχουν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα, καλό θα ήταν η καθολική συμμετοχή των εκπαιδευτικών που θα 

συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Σ6: «...γιατί χρειάζεται να συμμετέχουνε 

όλοι και όχι μόνο ένας δύο να έχουν τη διάθεση γι’ αυτό…» Φυσικά ειπώθηκε και η 

αφύπνιση και το συνεχές ενδιαφέρον ως προς το θέμα της επιμόρφωσης με την 

ύπαρξη ομαδικών δραστηριοτήτων. Σ10: «Οι ομαδικές δραστηριότητες μας 

αφυπνίζουν και σίγουρα προσφέρουν περισσότερη πράξη.» 

Όσον αφορά τις μικροδιδασκαλίες, ανήκουν σίγουρα και εκείνες σε μία από τις 

εκπαιδευτικές τεχνικές που προτιμούν οι επιμορφώμενοι να υπάρχει σε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με ποσοστά επιτυχίας. Ωστόσο αναγνωρίζουν πως σίγουρα 

δεν είναι εύκολες να πραγματοποιηθούν και είναι κάτι που χρειάζεται καλή 

οργάνωση και προετοιμασία. Σ8: «Οι μικροδιδασκαλίες ίσως είναι το πιο δύσκολο, 

αλλά και αυτό αποδοτικό» Σ10: «μικροδιδασκαλία και αυτή πολύ καλή αλλά χρειάζεται 

την κατάλληλη προετοιμασία.». Υπήρξε ωστόσο και η άποψη συμμετέχουσας, 

σύμφωνα με την οποία η μικροδιδασκαλίες δε μπορούν να έχουν απόδοση, εφόσον 

δεν ανταποκρίνονται σε αληθινές καταστάσεις. Σ7: «Δεν είμαι γενικά υπέρ 

μικροδιδασκαλιών γιατί μπαίνουμε σε άλλο πλαίσιο. Εικονικοί μαθητές. Ουτοπικά 

σενάρια...» 

Σχετικά με τις προσωπικές εμπειρίες υπήρξε η άποψη, πως αυτές είναι αποδοτικές 

εφόσον θα ακουστούν παραδείγματα, περιπτώσεις και απόψεις συναδέλφων, τα οποία 

θα αποτελέσουν ερεθίσματα για μελλοντικές εμπειρίες αλλά και συγκριτικά 

παραδείσματα για γεγονότα του παρελθόντος. Σ10: «Αφήγηση από τους συναδέλφους 

για προσωπικές εμπειρίες σίγουρα ναι, ώστε να υπάρχει σύγκριση και διαφορετικές 
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γνώμες.» Από την άλλη πλευρά, καλό θα ήταν να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο 

και αυτές να αφορούν μόνο το εκάστοτε θέμα της κάθε επιμόρφωσης. Σ8: « Οι 

προσωπικές εμπειρίες έχουν τον κίνδυνο ότι ξεφεύγουμε πολλές φορές από το κυρίως 

θέμα, αλλά θα ήταν πολύ χρήσιμο αν βάζαμε ένα μέτρο. 

Οι μελέτες περιπτώσεων αναφέρθηκαν ελάχιστα και αυτό αποδικνύει την ελάχιστη 

χρήση τους σε επιμορφωτικά προγράμματα. Ωστόσο σε απάντηση συμμετέχοντος 

λέχθηκε ως χρήσιμη και αποτελεσματική ως προς τη συνεργασία μεταξύ των 

εκπαιδευτικών που συμμετέχουν σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, κάτι που εν 

κατακλείδι οδηγεί και στην επιτυχή έκβαση ενός επιμορφωτικού προγράμματος. 

«Σ10: Μελέτη περίπτωσης και αυτή καλή τεχνική με την έννοια ότι θα συνεργαστούμε 

και μεταξύ μας.» 

 

6.3 Ανάλυση 3ου άξονα 

Απάντηση στο 4ο ερευνητικό ερώτημα 

Ποια είναι τα ισχυρότερα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά 

προγράμματα; 

Η πρώτη ερώτηση για το ερευνητικό αυτό ερώτημα είναι η ερώτηση 18, η οποία 

αναφέρεραι στα κίνητρα τα οποία θα ήταν δυνατό να παροτρύνουν έναν εκπαιδευτικό 

ώστε να παρακολουθήσει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα. Η ερώτηση αυτή 

ταξινομήθηκε σε 9 κατηγορίες και σε 17 κωδικούς. 

12. Κίνητρα συμμετοχής για επιμορφωτικά προγράμματα 

 

Χρονική στιγμή                                                                ΕΓΚΕΡΕΝΗΜ=  Έγκαιρη 

Ενημέρωση 

ΧΡΟΝΔΙΕΞΑΓ= Χρόνος 

Διεξαγωγής 

 

Τίτλος- Θέμα                                                                  ΠΡΩΤΘΕΜ= Πρωτότυπο θέμα 
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ΤΙΤΛΔΗΛΘΕΜ= Ο τίτλος 

δηλώνει και το θέμα 

ΕΝΔΙΑΦΘΕΜ= Ενδιαφέρον 

για το θέμα 

ΑΞΙΟΠΘΕΜ= Αξιοποίηση 

του θέματος 

ΑΝΤΑΠΔΕΕΔΟΜΑΝΑΓΚ= 

Ανταπόκριση στα δεδομένα 

και τις ανάγκες 

 

Φορέας                                                                           ΦΟΡΠΡΟΣΦΠΡΟΓ= Ο φορέας 

που προσφέρει το πρόγραμμα 

ΦΟΡΕΙΔΙΚΘΕΜ= Φορέας που 

προσφέρει ειδικά θέματα 

 

Ενίσχυση βιογραφικού                                                   ΜΕΤΡΦΑΚΕΛ= Μετράει στο 

Φάκελο 

 

 

Προσωπικές Ανάγκες                                                    ΠΡΟΣΒΕΛΤ= Προσωπική 

Βελτίωση 

ΑΓΑΠΔΙΔΑΣΚ= Αγάπη για τη 

Διδασκαλία 

ΕΛΛΚΟΜΓΝΩΣ= Έλλειψη 
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στο κομμάτι των γνώσεων 

 

Εκπαιδευτής                                                                  ΕΚΤΙΜΕΜΠΝΕΚΠΑΙΔ= 

Εκτίμηση και έμπευση ως προς 

τον εκπαιδευτή 

 

Οικονομικό κόστος                                                       ΥΨΗΛΚΟΣΤ= Υψηλό κόστος 

 

 

Χώρος                                                                          ΠΡΟΣΒΧΩΡ= Προσβάσιμος 

Χώρος 

 

Τρόπος διεξαγωγής                                                     ΔΥΝΑΤΕΞΑΠΟΣΤΕΚΠ= 

Δυνατότητα εξ’ αποστάσεως 

Εκπαίδευσης 

 

Δε προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ότι μεγάλο μέρος των συμμετεχόντων συμφώνησε 

πως ο τίτλος και το θέμα μιας επιμόρφωσης αποτελεί το μεγαλύτερο κίνητρο για 

εκείνους ώστε να παρακολουθήσουν μια επιμόρφωση. Ο τίτλος εξάλλου όπως 

τόνισαν είναι και εκείνος που υποδικνύει και το θέμα πάνω στο οποίο πρόκειται να 

επιμορφωθούν. Σ1: «...και σε κάθε περίπτωση ο τίτλος. Από τον τίτλο μπορούμε να 

εξακριβώσουμε το θέμα.» Σ2: «το θέμα του αν με ενδιαφέρει άμεσα το θέμα γιατί άμα 

είναι κάποιο θέμα τελείως για μένα αόριστο και ανούσιο δε θα συμμετέχω φυσικά.» Σ3: 

«Κατά κύριο λόγο το θέμα του επιμορφωτικού προγράμματος... Εμένα προσωπικά με 

κεντρίζει το ενδιαφέρον περισσότερο, το θέμα όπως είπα...». Σ7: «το θέμα. Και εννοώ 

θέμα σε δύο επίπεδα. Είτε κάτι που μπορεί να με απασχολήσει τώρα, είτε κάτι που 

μπορεί να με απασχολήσει στο μέλλον.» Σ9: «Αυτό σημαίνει πως δίνω πολύ σημασία 
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στον τίτλο του σεμιναρίου, ο οποίος δείχνει φυσικά και το κεντρικό θέμα.» Σ10: «Το 

θέμα, το θέμα, το θέμα. Από εκεί ξεκινούν όλα. Αν ο τίτλος που θα μου υποδείξει το 

θέμα είναι από μόνος του ανεπαρκής δε θα μπω καν στη διαδικασία να το σκεφτώ ότι 

θα πάω, διότι αν είναι κάτι που πραγματικά με ενδιαφέρει...»Επιπλέον σε απάντηση 

συμμετέχοντα φαίνεται πως ο τίτλος της επιμόρφωσης που όπως προαναφέρθηκε, 

δείχνει και το κεντρικό θέμα του σεμιναρίου, παίζει κύριο ρόλο στην επιλογή ενός 

επιμορφωτικού προγράμματος αφού οι συμμετέχοντες μπορούν να κρίνουν εάν αυτό 

ανταποκρίνεται στις αναάγκες τους και εάν εν κατακλείδι θα αποτελέσει εφόδιο γι’ 

αυτούς. Σ5: « Σίγουρα αυτό που με παροτρύνει είναι ο τίτλος, δηλαδή το αντικείμενο 

της επιμόρφωσης αυτής και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στα δικά μου δεδομένα και 

σαν ειδικότητα ας πούμε αλλά και πόσο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών 

μου...». Επιπλέον από τον τίτλο του κάθε προγράμματος μπορεί εύκολα ο υποψήφιος 

συμμετέχοντας να αντιληφθεί εάν είναι κάτι που έχει παρακολουθήσει ξανά στο 

παρελθόν ή κάτι νέο για εκείνον. Σ6: «Να είναι πρωτότυπο, να μη το έχω 

παρακολουθήσει ξανά και αυτός είναι ο λόγος που και τα πρώτα χρόνια, 

παρακολουθούσα πολύ μετά σταμάτησα, γιατί δεν έβρισκα κάτι καινούριο...». 

Έπειτα παράγοντες που αφορούν τη χρονική στιγμή φαίνεται να είναι εξίσου 

σημαντική για την παρακολούθηση ή όχι ενός σεμιναρίου. Για παράδειγμα η έγκυρη 

ενημέρωση των συμμετεχόντων, ώστε οι ίδιοι να μπορέσουν να το 

παρακολουθήσουν. Σ1: «Αρχικά να το μάθω εγκαίρως… Επίσης σημαντικό είναι το 

χρονικό διάστημα που αυτά θα διεξαχθούν, ώστε να είναι σε θέση να τα 

παρακολουθήσουν. Σ2: «Πρώτα απ΄ όλα ο χρόνος διεξαγωγής του προγράμματος...». 

Σ3: «τώρα όπως σας ανέφερα είναι και ο χρόνος αν γίνει κάποιο Σαββατοκύριακο, 

τώρα αν γίνει μεσοβδόμαδα εγώ ενδεχομένως να μη μπορώ να πάω να το 

παρακολουθήσω όπως θα πήγαινα ενδεχομένως κάποιο Σαββατοκύριακο να το 

παρακολουθήσω.». Σ4: « ...νομίζω είναι το πότε θα συμβεί...». Σ6: «και ο χρόνος της 

επιμόρφωσης οπωσδήποτε...» 

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια αποτελούν για κάποιους ευκαιρίες ώστε να προσθέσουν 

προσόντα και να κάνουν το βιογραφικό τους πιο ελκυστικό. Σ2: «Και να ξέρω ότι 

αυτό το πρόγραμμα θα μετρήσει, ότι θα μπει στο φακελό μου έτσι και θα έχω ένα 

κίνητρο… ε, επιπλέον.» 
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Οι προσωπικές ανάγκες αποτελούν ένα ακόμα ισχυρό κίνητρο των εκπαιδευτικών, 

ώστε να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης. Τα εφόδια και οι 

δεξιότητες που θα αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί μέσα από τα προγράμματα αυτά, 

είναι σημαντικό να μπορούν να αξιοποιηθούν και αργότερα εντός της τάξης και οι 

ίδιοι να τα αξιοποιήσουν. Σ3: «στη συνέχεια θα λέγαμε αν είναι απαραίτητο προσόν 

για το μάθημα μου, για το επάγγελμα μου στη συνέχεια, δηλαδή αν μπορώ να το 

αξιοποιήσω εγώ μέσα στην τάξη.» Σ5: «κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στα δικά μου 

δεδομένα και σαν ειδικότητα ας πούμε αλλά και πόσο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 

μαθητών μου, αν έχει να κάνει με μικρούς ή μεγάλους όμως μαθητές…». Σ9: « Η 

αγάπη μου για τη διδασκαλία και την ανακάλυψη νέων διδακτικών μεθόδων και 

τεχνικών, η προσωπική μου βελτίωση και άλλα πολλά.». Από την αντίθετη πλευρά, 

ενδεχομένως να είναι γνώσεις και δεξιότητες τις οποίες δεν κατέχουν ήδη. Σ4: «Το 

πρώτο πράγμα νομίζω ότι θα ήτανε δική μου ανάγκη, η συνειδητοποίηση δηλαδή ότι 

κάτι δε πάει καλά, ότι υπάρχει κάποια έλλειψη στο κομμάτι των γνώσεων...» 

Ο φορέας που προσφέρει τα επιμορφωτικά σεμινάρια, καθώς και οι εκπαιδευτές που 

θα αναλάβουν τη διεξαγωγή τους, φαίνεται να είναι και εκείνα με τη σειρά τους 

βασικοί παράγοντες παρότρυνσης για την παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού 

προγράμματος. Σ1: «Έπειτα ο φορέας που το προσφέρει...». Σ10: «Ίσως λίγο να 

αναφερθώ και στο φορέα που προσφέρει το πρόγραμμα...» Σ4: «...το δεύτερο είναι ο 

φορέας που διοργανώνει αυτή την επιμόρφωση, αν είναι ένας φορέας ο οποίος δεν έχει 

κάποιο ειδικό θέμα, τότε δε θα με ενδιέφερε εξαρχής να συμμετέχω σε κανένα 

πρόγραμμα του..» Ο ίδιος συμμετέχοντας στην ερώτηση αυτή αναφέρθηκε και στον 

εκπαιδευτή του προγράμματος, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο φορέας είναι 

συνδεδεμένος με τους εκπαιδευτές. Σ4: «...Ο εκπαιδευτής, αν γνωρίζω ποιος θα είναι 

ο εκπαιδευτής, όπου αυτό θα είναι εφικτό, είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο, είναι 

σημαντικό για μένα τουλάχιστον, να εκτιμώ όχι φυσικά προσωπικά τον εκπαιδευτή και 

να νιώθω ότι μπορώ και εμπνέομαι και ότι μπορώ να τον παρακολουθήσω, δηλαδή η 

χημεία να το πω έτσι πολλές φορές είναι πολύ σημαντική.» 

Στη συνέχεια ο χώρος φαίνεται και εκείνος με τη σειρά του να επηρρεάζει τη θέληση 

των εκπαιδευτικών για να συμμετάσχουνε σε επιμορφωτικά σεμινάρια. Σ6: «εντάξει 

τώρα για εμένα προσωπικά παίζει ρόλο και ο χώρος, να είναι προσβάσιμος και ωραίος 

για να θέλω να συμμετέχω...». Στο σημείο αυτή ο χώρος διεξαγωγής του εκάστοτε 
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προγράμματος, μπορεί και να συσχετιστεί με τον τρόπο διεξαγωγής του 

προγράμματος, αφού στα προγράμματα που γίνονται με τη μορφή τηλεκπαίδευσης ο 

χώρος είναι κάτι το υποκειμενικό. Σ8: «ένα δεύτερο είναι ο τρόπος που θα γίνει, 

δηλαδή όταν έτυχε παλαιότερα να βρίσκομαι στην επαρχία και μαθαίνουμε για ένα 

πρόγραμμα το οποίο έχει να μας δώσει εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα, δε μπορώ 

να συμμετάσχω και ειδικά όταν δεν υπάρχει δυνατότητα για εξ’ αποστάσεως.». 

Τέλος, το οικονομικό κομμάτι φαίνεται να είναι ένα από τα κριτήρια που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί, ώστε να παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό σεμινάριο ή όχι. Σ4: 

«...αλλά ακόμη και το οικονομικό κομμάτι,...». Σ8: «Ένα βασικό είναι το κόστος. Γιατί 

όταν έχουμε κάποια επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα 

αλλά έχουν και πολύ υψηλό κόστος, εγώ δε μπορώ να ανταποκριθώ, έχω και μια 

μεγάλη οικογένεια, ο μισθός των εκπαιδευτικών ξέρουμε που βρίσκεται, οπότε δε 

μπορώ να ανταποκριθώ όσο συχνά θα ήθελα.» 

Προχωρώντας στην ερώτηση 19 που αφορά τη συχνότητα συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών σε προγράμματα επιμόρφωσης, η ταξινόμηση της έγινε σε 11 

κατηγορίες και σε 13 κωδικούς. 

 

13. Συχνότητα συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια 

Ενδιαφέρον                                                                              ΕΝΔΙΑΦΘΕΜ= 

Ενδιαφέρον για το θέμα 

 

Χρονική Περίοδος                                                                  ΧΡΟΝΠΕΡΙΟΔ= Χρονική 

Περίοδος 

 

Περιεχόμενο προγραμμάτων                                                  ΠΕΡΙΕΧΠΡΟΓΡ= 

Περιεχόμενο 

Προγραμμάτων 
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Εισηγητές                                                                               ΕΙΣΗΓΠΡΟΓΡ= 

Εισηγητές προγράμματος 

 

Προσωπικές ανάγκες                                                             ΣΥΓΧΡΑΝΑΓΤΕΧΝ= 

Σύγχρονες ανάγκες και 

Τεχνολογία 

ΑΝΑΓΔΕΔΧΡΟΝΣΤΙΓΜ= 

Ανάγκες δεδομένης 

χρονικής στιγμής 

ΠΡΟΣΑΛΛΑΓΒΕΛΤ= 

Προσωπική αλλαγή και 

βελτίωση 

 

Υποχρεώσεις                                                                      ΠΕΡΥΠΟΧΡ= Περαιτέρω 

Υποχρεώσεις 

 

ΩΡΑΡΕΡΓ= Ωράρια εργασίας 

Τακτικότητα διεξαγωγής προγραμμάτων                         ΤΑΚΤΔΙΕΞΠΡ= 

Τακτικότητα διεξαγωγής 

Προγραμμάτων 

 

Έγκαιρη ενημέρωση                                                        ΕΓΚΑΙΡΕΝΗΜ= Έγκαιρη 

Ενημέρωση 
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Παρότρυνση συναδέλφων                                               ΕΠΗΡΡΣΥΝΑΔ= Επιρροή 

από συναδέλφους 

 

Οικονομικό κομμάτι                                                        ΥΨΗΛΚΟΣΤ= Υψηλό κόστος 

 

Ψυχική διάθεση                                                                ΨΥΧΟΛΚΑΤΑΣ= 

Ψυχολογική κατάσταση 

 

Οι συμμετέχοντες στην ερώτηση αυτή φάνηκε να συσχετίζουν και να θεωρούν 

παρεμφερή τα κίνητρα συμμετοχής με τη συχνότητα συμμετοχής σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα. Κάτι που φαίνεται μέσα από διάφορες απαντήσεις, Σ3: 

«Για όλα αυτά που προανέφερα,..». Σ4: « Σχεδόν τα ίδια με πριν...». Σ6: « Πάνω κάτω 

νομίζω ότι στα ίδια με την προηγούμενη θα είναι η απάντηση μου,...». Σ10: «Ε, δε θα 

πρωτοτυπήσω, θα δώσω ακριβώς την ίδια απάντηση με πριν...» και μέσα από 

απάντηση συμμετέχοντα που αναφέρεται σαφέστατα στην ταύτιση σύμφωνα με τον 

ίδιο, των δυο αυτών ερωτήσεων. Σ2: «Μπορώ να πω με σιγουριά πως όλοι οι λόγοι 

τους οποίους προανέφερα και οι οποίοι θα μου έδιναν ώθηση στο να παρακολουθήσω 

ένα επιμορφωτικό σεμινάριο, αποτελούν και τους ίδιους λόγους, για τους οποίους 

συμμετέχω σε προγράμματα αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.» 

Ωστόσο καλύτερη θα ήταν μια εκτενέστερη και αναλυτικότερη αναφορά στους 

λόγους που οι συμμετέχοντες συμμετέχουν συχνά ή όχι σε ένα πρόγραμμα που θα 

τους επιμορφώσει. Ξεκινώντας από το περιεχόμενο, συνεπώς το θέμα των 

σεμιναρίων. Σ1: «Σίγουρα από το περιεχόμενο των σεμιναρίων όπως προείπα...». Σ7: 

«Πρώτα από το θέμα όπως αναφέραμε...». Σ8: «Εξαρτάται από το πόσο ενδιαφέρον το 

βρίσκω αρχικά...» 

Οι προσωπικές ανάγκες των εκπαιδευτικών φαίνεται ότι είναι κάτι που τους 

παροτρύνει στο να παρακολουθήσουν αρκετά συχνά προγράμματα επιμόρφωσης που 

θα τους βοηθήσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της εποχής, της τάξης τους και να 

διαχειριστούν οτιδήποτε προκύψει. Σ1: «οι ανάγκες μου τη δεδομένη χρονική στιγμή... 
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Για παράδειγμα διδάσκοντας σε ένα ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ θα ήθελα να παρακολουθήσω 

κάτι πρακτικό και κάτι που θα μου προσφέρει γνώσεις που θα με βοηθήσουν στο έργο 

μου.». Σ6: « στο πέρασμα των χρόνων θα πρέπει να είναι κάτι πολύ καλό για να το 

παρακολουθήσω και νομίζω ότι το θέμα πρέπει να είναι σύγχρονο, δηλαδή να έχει να 

κάνει με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις ανάγκες του μαθητή και του εκπαιδευτικού 

στην τάξη.» Σ9: «...για την προσωπική μου αλλαγή και βελτίωση. Έχω να αποκομίσω 

γνώσεις και εμπειρίες...». 

Εφόσον στη συγκεκριμένη ερώτηση γίνεται λόγος για συχνότητα παρακολούθησης, ο 

χρόνος και συνεπώς οι υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι η 

σημαντικότερη πηγή  που επιτρέπει ή παρακωλύει τη συχνότητα συμμετοχής των 

εκπαιδευτικών σε προγράμματα επιμόρφωσης. Σ1: «...και φυσικά οι υποχρεώσεις 

μου...». Σ4: «στο πότε πραγματοποιείται ένα τέτοιο σεμινάριο, μια τέτοια επιμόρφωση, 

γιατί αν μιλάμε για τα διαστήματα, κατά τα οποία εργάζομαι, τότε οκ είναι εφικτό να 

συμβεί… αλλά αν είναι για τα μέσα της εβδομάδας που εργαζόμαστε πιστέψτε με θα 

ήταν δύσκολο…». Σ5: «Αρχικά η συχνότητα συμμετοχής μου επηρεάζεται από το 

χρόνο, γιατί απασχολούμαι σε πολλούς τομείς, δεν έχω τόσο μεγάλη ευχέρεια χρόνου, 

οπότε είναι αυτός ένας παράγοντας που με παρακωλύει στην παρακολούθηση των 

σεμιναρίων..». Σ7: «Εννοώντας, το χρόνο μου,...». Σ8: «σίγουρα και η χρονική 

περίοδος,..». Σ10: «...και εδώ επειδή ίσως λίγο τονίσατε τη λέξη συχνότητα να 

αναφερθώ και στο διαθέσιμο χρόνο που θα έχω...». 

Θέματα μικρότερης σημασίας φάνηκε από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων να 

είναι η έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φαίνεται επίσης να είναι κάτι που θα 

επηρρεάσει τη συχνότητα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά 

προγράμματα. Σ2: «Αν ενημερώνομαι έγκαιρα και έχω χρόνο στη διάθεση μου για να 

κάνω την αίτηση...». Οι εισηγητές που θα αναλάβουν τη διεξαγωγή του 

προγράμματος. Σ1: «...οι εισηγητές,...». Η παρότρυνση και επιλογή από άλλους 

συναδέλφους. Σ3: «...βέβαια εντάξει έχουν υπάρξει και να πούμε και την αλήθεια οι 

περιπτώσεις που θα πάω να παρακολουθήσω ενδεχομένως επειδή με έχουνε παροτρύνει 

συνάδελφοι,...». Το οικονομικό κόστος.Σ5: «...και μετέπειτα θα τολμούσα να πω ότι θα 

ήτανε το οικονομικό κομμάτι...και εννοείται φυσικά πως αυτά δε θα έπρεπε να είχανε 

τόσο ψηλόκόστος για εμάς τους καθηγητές ξένων γλωσσών, για τους ευνόητους 
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λόγους.».  Και τέλος η ψυχική διάθεση. Σ7: «...και θα προσθέσω και την ψυχική μου 

διάθεση...». 

Η 20η ερώτηση η οποία τέθηκε στους εκπαιδευτές, αφορούσε τα σπουδαιότερα οφέλη 

τα οποία οι ίδιοι πιστεύουν ότι απέκτησαν μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων. Η 

ερώτηση αυτή ταξινομήθηκε σε 7 κατηγορίες και σε 15 κωδικούς. 

 

 

14. Σπουδαιότερα οφέλη επιμορφωτικών προγραμμάτων 

 

Γνώσεις- Δεξιότητες                                                               ΠΡΟΕΤΕΞΕΤ= 

Προετοιμασία εξετάσεων 

ΠΡΟΣΕΓΚΟΙΝ= 

Προσέγγιση κοινού 

ΑΝΑΠΔΕΞΑΦΥΚΟΙΝ= 

Ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

αφύπνιση κοινού 

ΕΦΟΔΑΝΤΙΜΚΑΤΑΣ= 

Εφόδια για την 

αντιμετώπιση 

καταστάσεων 

ΤΕΧΝΕΚΠΔΡΑΣ= 

Τεχνικές και 

εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες 
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Προσωπική εξέλιξη                                                                  ΠΡΟΣΕΞΕΕΦΑΡΕΚΠ= 

Προσωπική εξέλιξη και 

εφαρμογή στους 

εκπαιδευόμενους 

ΠΑΡΕΡΕΘ= Παροχή 

Ερεθισμάτων 

ΔΙΕΡΕΠΙΠΛΠΡΑΓ= 

Διερεύνηση επιπλέον 

Πραγμάτων 

 

Υλικό- Εργαλεία                                                                    ΑΠΟΚΥΛΙΚ= Απόκτηση 

Υλικού 

ΕΡΓΣΥΓΚΑΝΑΓΚ= 

Εργαλεία για 

συγκεκριμένες ανάγκες 

 

Εμπειρία                                                                                  ΑΠΟΚΕΜΠΜΕΤΤΑΞ= 

Απόκτηση εμπειρίας και 

μεταφορά στην τάξη 

 

Ενημέρωση                                                                             ΕΝΗΜΝΕΤΕΧΝ= 

Ενημέρωση για νέες 

Τεχνικές 
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Διευκόλυνση                                                                           ΠΑΡΥΛΙΚΤΕΧΝ= 

Παροχή υλικού και τεχνικών 

 

Σχέσεις μεταξύ συναδέλφων                                              ΚΑΛΕΠΙΚΣΥΝΑΔ= 

Καλύτερη επικοινωνία 

μεταξύ συναδέλφων 

 

Οι συμμετέχοντες φαίνεται μέσα από τις απαντήσεις τους να δίνουν μεγάλη βάση στα 

εφόδια, δηλαδή στις γνώσεις, στις τεχνικές και στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες  

που θα λάβουν μέσω των επιμορφώσεων και αντίστοιχα θα μεταφέρουν στην τάξη 

τους. Σ1: « Αν θα πρέπει να πω το βασικότερο αυτό θα είναι εφόδια για να 

αντιμετωπίσουμε την κάθε επόμενη μέρα. Για παράδειγμα τεχνικές και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες λεξιλογίου θα πω και πάλι.» Σ2: «Για μένα το βασικότερο όλων είναι 

οι νέες τεχνικές και διδακτικές μέθοδοι που θα παρακολουθήσω σε μια επιμόρφωση και 

θα με βοηθήσουν σε ένα σωστά δομημένο, ευχάριστο και αποδοτικό μάθημα...γι’ αυτό 

άλλωστε δεν επιλέγουμε να επιμορφωθούμε;». Σ4: «...Οι γνώσεις φυσικά,...». Σ6: «και 

έμαθα και πάρα πολλά πράγματα που τα εφαρμόζω και τα συναντάω στην τάξη χρόνια 

μετά.». Σ7: «Γνώση. Γνώση και για μένα βασικό ζητούμενο ότι θέλω να μαθαίνω. 

Πολλά όμορφα εργαλεία που μπόρεσα να αξιοποιήσω στη δουλειά μου αλλά και η 

γνώση του μαθαίνω να μαθαίνω.». Σ9: «Η προσέγγιση του κοινού μου εννοώ τρόπους 

να αγαπήσουν το μάθημα μου και οι διαφορετικοί τρόποι εξέτασης.». Σ10: «Γνώση...». 

Στο ίδιο πλαίσιο τόνισαν πως οι επιμορφώσεις συμβάλουν επιτυχώς στην προσωπική 

τους εξέλιξη και τη μεταφορά όσων αποκομίσουν στους μαθητές τους. Σ3: « Για 

εμένα προσωπικά είναι να μπορώ εγώ σαν άνθρωπος να εξελιχθώ, πρώτα η ίδια σαν 

εκπαιδευτής και δεύτερον να μπορώ αυτό να το μεταφέρω και μέσα στην τάξη, δηλαδή 

στους εκπαιδευόμενους μου. Πρώτα εγώ δηλαδή η ίδια θέλω να εξελιχθώ και στη 

συνέχεια αυτό να εφαρμοστεί και εκεί.... αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η 

δική μου προσωπική εξέλιξη και στη συνέχεια πως εφαρμόζεται και στους μαθητές 

μου.». Φυσικά στα πλαίσια της προσωπικής εξέλιξης θα μπορούσαμε να 

συμπεριλάβουμε και την κάλυψη των προσωπικών αναγκών των εκπαιδευτικών και 
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φυσικά η παροχή ερεθισμάτων όσον αφορά την εξέλιξη τους ως εκπαιδευτικοί αλλά 

και το αντικείμενο τους. Σ8: «Ένα βασικό όφελος πιστεύω ότι είναι η παροχή 

ερεθισμάτων, το να ακούσεις κάτι καινούριο, να το ψάξεις λίγο περισσότερο, τι θα 

καλύψει δηλαδή τις δικές σου ανάγκες και θα το προσαρμόσεις... Λιγάκι μας ξυπνάει 

και η περιέργεια για διερεύνηση επιπλέον πραγμάτων...». Σ10: «...και προσωπική 

εξέλιξη.». Δε θα μπορούσαμε να μη συμπεριλάβουμε και την απόκτηση εμπειρίας που 

προσφέρεται μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης. Σ4: «...αλλά και την εμπειρία, έχω 

την τάση πολλές φορές, κατά τη διάρκεια μια επιμόρφωσης, να παρακολουθώ τον 

εκπαιδευτή για να προσπαθώ να κερδίζω σε εμπειρία,...». Τέλος η ενημέρωση τους για 

για νέες διδακτικές μεθόδους αλλά και για τα τεκτενόμενα στο χώρο της εκπαίδευσης 

φαίνεται να αποτελεί ένα επιπλέον όφελος για τους εκπαιδευτικούς. Σ5: «οπότε 

πηγαίνοντας σε ένα τέτοιο σεμινάριο μπορούμε να ενημερωθούμε για τις νέες τεχνικές 

και κυρίως για αυτές που έχουνε να κάνουνε με την εισαγωγή της τεχνολογίας σε ένα 

μάθημα και έτσι ταυτόχρονα μπορώ να ενημερώνομαι για τα τεκταινόμενα, για την 

καλύτερη απόδοση του καθηγητή μέσα στην τάξη...». 

Η παροχή υλικού, εργαλείων και συνεπώς η διευκόλυνση των εκπαιδευτικών που 

επιλέγουν να επιμορφωθούν είναι αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα που οι ίδιοι θα 

επιλέξουν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα. Σ4: «...και το υλικό φυσικά, το ίδιο 

το υλικό εννοείται,...». Όπως επίσης αναφέρθηκε από συμμετέχουσα, η παροχή 

συγκεκριμένων εργαλείων για συγκεκριμένες ανάγκες είναι στοιχείο βασικό. Σ7: 

«Πολλά όμορφα εργαλεία που μπόρεσα να αξιοποιήσω στη δουλειά μου αλλά και η 

γνώση του μαθαίνω να μαθαίνω. Έχω δηλαδή μια συγκεκριμένη ανάγκη, έχω αυτό το 

εργαλείο, πως μπορώ να βρω και να αξιοποιήσω τις δυνατότητες του συγκεκριμένου 

εργαλείου ή παρεμφερών εργαλείων.». Όλα τα παραπάνω ασφαλώς και αποτελούν 

τρόπους διευκόλυνσης του έργου των καθηγητών. Σ5: «...έχω πολύ περιορισμένο 

χρόνο, δεν έχω την ευχέρεια να ψάξω νέες τεχνικές και υλικό διδασκαλίας του 

αντικειμένου μου,...». Σ10: «Εμένα θα βοηθήσει να κάνω πιο εύκολα και 

αποτελεσματικά τη δουλειά μου και φυσικά στη συνέχεια και τους μαθητές μου.» 

Μικρότερης σημασίας αλλά ωστόσο άξιο αναφοράς φαίνεται να είναι το γεγονός ότι 

οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε επαφή, ανταλλάσουν απόψεις και ενδυναμώνουν τις 

σχέσεις τους με αφορμή τη διαξαγωγή τέτοιων προγραμμάτων. Σ8: «Θα έλεγα και η 

ενδυνάμωση στη σχέση συναδέλφων, γιατί γνωριζόμαστε καλύτερα στις ομαδικές 
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δραστηριότητες πράγμα που δε γίνεται στις εισηγήσεις φυσικά επικοινωνούμε καλύτερα 

ο ένας με τον άλλον.». 

Φτάνοντας στην τελευταία ερώτηση του 3ου άξονα η οποία αφορούσε την ενημέρωση 

των εκπαιδευτικών πριν τη διεξαγωγή των επιμορφωτικών σεμιναρίων και το πως θα 

πρέπει αυτή να γίνεται η ταξινόμηση έγινε σε 33 κατηγορίες και σε 4 κωδικούς. 

 

 

15. Ενημέρωση εκπαιδευτικών για επιμορφωτικά προγράμματα 

 

Ενημέρωση από τον ίδιο                                                    ΑΝΑΖΔΙΑΔΙΚΤ= 

Αναζήτηση στο διαδίκτυο 

 

Ενημέρωση από τους φορείς                                            ΕΓΚΠΕΙΣΤΕΝΗΜ= Έγκαιρη 

και πειστική ενημέρωση 

ΜΕΓΑΛΒΑΡΦΟΡ= 

Μεγαλύτερο βάρος στους 

Φορείς 

 

Και από τις δυο πλευρές                                                   ΣΥΝΔΑΠΚΟΙΝΔΙΑΔ= 

Συνδυαστική και απο κοινού 

διαδικασία 

 

Οι πλειονότητα των συμμετεχόντων δήλωσε πως η διαδικασία ενημέρωσης των 

εκπαιδευτικών για την διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων, πρέπει να είναι μια 

διαδικασία η οποία πραγματοποιείται και από τις δυο πλευρές. Σ1: «Σίγουρα πρέπει ο 

κάθε ένας από εμάς να ενημερώνεται και να ψάχνει π. χ στο διαδίκτυο. Από κει και 
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πέρα σίγουρα και οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να γνωστοποιούν εγκαίρως και πειστικά τα 

προγράμματα τους.» Σ2: «Πιστεύω ναι ότι είναι θέμα προσωπικό του κάθε 

επιμορφούμενου...αλλά θα πρέπει και οι αρμόδιοι φορείς ή οι υπηρεσίες της 

εκπαίδευσης...να μας ενημερώνει έγκαιρα για τα προγράμματα όλα για να μπορούμε 

και’ μεις να κινηθούμε και να κάνουμε τις αιτήσεις μας.». Σ3: «Νομίζω ότι και τα δυο 

μπορούν να εφαρμοστούν, δηλαδή και ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος μπορεί να ψάξει, τώρα 

όσον αφορά αυτό που είπατε, να προωθηθούν από κάποιους φορείς,...». Σ4: «Ναι… 

και τα δυο μάλλον θα σας έλεγα. Ασφαλώς και ο εκπαιδευτής και μελλοντικά 

εκπαιδευόμενος, οφείλει να ενημερώνεται, αλλά νομίζω ότι και οι φορείς οφείλουνε να 

ενημερώνουν αντίστοιχα,...». Σ6: «Νομίζω ότι είναι συνδυασμός, δηλαδή και ο 

εκπαιδευτής πρέπει να έχει στο μυαλό του... αλλά και οι αντίστοιχοι αρμόδιοι φορείς δε 

πρέπει να εφησυχάζονται...». Σ7: «...οπότε νομίζω ότι είναι και τα δυο σημαντικά και 

αλληλένδετα. Να ενδιαφερθώ και εγώ, αλλά να μου δοθεί και η ευκαιρία.». Σ9: 

«Νομίζω ότι από κοινού πρέπει να γίνεται αυτό...». Σ10: «Αμοιβαίο... Οπότε θα πω, 

ότι πρέπει και από τις δυο πλευρές να γίνονται και οι αντίστοιχες ενέργειες.» 

Ωστόσο υπήρξε και η άποψη αυτών που τόνισαν την αναγκαιότητα της έγκαιρης 

ενημέρωσης από τους φορείς και εκείνων που θεωρούν την ενημέρωση για τη 

διεξαγωγή μελλοντικών επιμορφωτικών προγραμμάτων κύριο μέλημα των φορέων 

που θα τα διεξάγουν. Σ5: «Πιστεύω εξ’ ολοκλήρου στο δεύτερο, στο ότι ο εκάστοτε 

φορέας θα πρέπει ο ίδιος να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο και τον μαθητευόμενο..., 

ώστε να δηλώνουμε το ενδιαφέρον μας.». Σ8: «Καθαρά σημαντικό το να υπάρχει 

ενημέρωση από τους φορείς... αλλά θεωρώ ότι εν κατακλείδι το βάρος της ενημέρωσης 

πέφτει στους φορείς περισσότερο.».  

 

6.4 Ανάλυση 4ου άξονα 

Απάντηση στο 5ο ερευνητικό ερώτημα 

Ποιοι είναι οι παράγοντες αποτροπής των εκπαιδευτικών από τέτοιου είδους 

προγράμματα επιμόρφωσης; 

Στην 22η ερώτηση της συνέντευξης αναλύθηκαν οι παράγοντες αποτροπής, χάρη 

στους οποίους οι εκπαιδευτικοί αποθαρρύνονται και δεν επιλέγουν τελικά να 
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παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα. Η ερώτηση λοιπόν αυτή 

ταξινομήθηκε σε 9 κατηγορίες και 16 κωδικούς. 

 

16. Παράγοντες αποχής από επιμορφωτικά σεμινάρια 

 

Θέμα- Περιεχόμενο                                             ΕΠΑΝΘΕΜΜΗΠΡΑΓΚΑΤ= 

Επαναλαμβανόμενο θέμα, μη 

πραγματικές καταστάσεις 

ΕΛΛΕΝΔΘΕΜ= Έλλειψη 

ενδιαφέροντων θεμάτων 

 

Κόστος                                                                ΥΨΗΛΚΟΣΤ= Υψηλό κόστος 

 

 

Χρονική στιγμή                                                ΜΗΕΓΚΓΝΩΣΤ= Μη έγκαιρη 

Γνωστοποίηση 

ΟΙΚΟΓΥΠΟΧΡ= Οικογενειακές 

Υποχρεώσεις 

ΧΡΟΝΞΕΚΟΥΡ= Χρόνος 

Ξεκούρασης 

 

Διοργάνωση                                                       ΥΛΙΚΤΕΧΝΔΟΜ=  Υλικοτεχνικές 

Δομές 

ΚΑΚΔΙΟΡΓΑΝ= Κακή διοργάνωση 
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ΔΟΜΠΡΟΓΡΑΜ= Δομή 

Προγράμματος 

ΤΡΟΠΠΡΟΣΕΓΕΚΠ= Τρόπος 

προσέγγισης εκπαιδευόμενων 

 

Φορέας                                                              ΕΚΤΙΜΦΟΡ= Εκτίμηση στο φορέα 

Εκπαιδευτής                                                     ΕΚΤΙΜΕΚΠ= Εκτίμηση στον 

εκπαιδευτή 

 

Προσωπικές ανάγκες                                       ΠΡΟΣΦΠΡΟΣΑΝΑΓΚ= Προσφορά 

στις προσωπικές ανάγκες 

 

Χώρος                                                              ΜΑΚΡΕΡΓΤΟΠΔΙΑΜ= Μακρυά από 

την εργασία και τον τόπο διαμονής 

 

Ψυχική διάθεση                                                ΨΥΧΔΙΑΘ= Ψυχική διάθεση 

 

 

Αντίστοιχα με τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά 

προγράμματα αντίστοιχο ρόλο και αρκετά κοινά στοιχεία φαίνεται να έχουν και οι 

παράγοντες αποτροπής των εκπαιδευτικών. Πρώτο και κύριο λόγο φαίνεται και σ’ 

αυτή την περίπτωση να έχει το θέμα και συνεπώς το περιεχόμενο των επιμορφώσεων. 

Όλοι οι συμμετέχοντες ανεξαιρέτως αναφέρθηκαν στο περιεχόμενο των 

προγραμμάτων, ως προς την πρωτοτυπία του και ως προς τα προσωπικά τους 

ενδιαφέροντα και ανάγκες. Σ1: «Το περιεχόμενο παίζει εδώ κυρίαρχο ρόλο… εννοώ 

πως δε θα παρακολουθούσα κάτι το οποίο έχω ήδη παρακολουθήσει ή 
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συνειδητοποιήσω πως δεν έχει κάτι να μου προσφέρει.» Σ2: «Κάποιο θέμα το οποίο 

είναι άσχετο, το οποίο δε με ενδιαφέρει καθόλου, το οποίο είναι πολύ ουδέτερο και το 

θεωρώ ανούσιο για μένα να παρακολουθήσω...». Σ3: «Σίγουρα το θέμα. Αν δε με 

ενδιαφέρει σίγουρα δε θα πάω να το παρακολουθήσω...» Σ4: «Στη συνέχεια το ίδιο το 

πρόγραμμα, το τι έχει να προσφέρει, αν είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με τις δικές μου 

ανάγκες τότε σίγουρα δε θα το παρακολουθούσα,...» Σ6: «να μη δω κάτι καινούριο που 

δε το έχω ξαναδεί, να μη δω κάτι πρωτότυπο,» Σ7: «να ξέρω εκ των προτέρων τι 

πρόκειται να παρακολουθήσω… με ενδιαφέρει; Μου χρειάζεται; Αν δεν με ωφελήσει 

κάπου δε θα μπω στη διαδικασία να το παρακολουθήσω και αυτό φυσικά εξαρτάται 

από τον τίτλο και το πρόγραμμα το ίδιο.» Σ8: « Η διαρκής επανάληψη. Κάποια θέματα 

τα έχουμε τεντώσει,... Οπότε με απωθεί η έλλειψη ενδιαφέροντων θεμάτων.» Σ9: «Το 

αντικείμενο του. Αν δε βρίσκεται ανάμεσα στα ενδιαφέροντα μου...» Σ10: « Το θέμα 

φυσικά. Αν είναι κάτι που έχει διεξαχθεί ξανά και ξανά, ή κάτι το οποίο δε 

παρουσιάζεται καν μέσα στα σχολεία και αναφέρεται σε ουτοπικές καταστάσεις, ποιος ο 

λόγος να το παρακολουθήσω.» 

Σε επίσης σημαντική θέση φαίνεται να είναι και οι ώρες κατά τις οποίες θα γίνει οι 

διεξαγωγή των επιμορφώσεων, εφόσον οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί εργάζονται 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις ή επιθυμούν να 

βρούν χρόνο ξεκούρασης για τους ίδιους. Σ2: « και φυσικά και οι ώρες. Όταν το 

πρόγραμμα είναι σε απογευματινές ώρες, ώρες από τις οποίες σχολάω από την εργασία 

μου μετά εντάξει θέλω λίγο χρόνο να ξεκουραστώ...Δε θα αποδώσω.». Σ4: «ο χρόνος, 

πότε θα πραγματοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα και το κόστος.» Σ6: «να διεξάγεται τις 

ώρες που δουλεύω, οπότε δε θα μπορώ να αφήσω την εργασία μου για να 

παρακολουθήσω την επιμόρφωση,...» Σ7: «δηλαδή αν δεν έχω χρόνο,...». Σ9: «ή δεν 

έχω τον απαιτούμενο χρόνο...» 

Η κακή διοργάνωση φαίνεται επίσης να παίζει ρόλο σημαντικό, ώστε ένας 

εκπαιδευτικός να μην επιλέξει να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης. Σ3: 

«ενδεχομένως και μια κακή διοργάνωση θα έλεγα εγώ,...δεν υπάρχει δηλαδή ένα ωραίο 

οργανόγραμμα δεν υπάρχει ένας συνδυασμός διαφόρων τεχνικών,...». Σ5: «Ένα θα 

μπορούσε να ήτανε ίσως η ώρα του προγράμματος αυτού,...» Σ5: «καθώς και ίσως η 

δομή του προγράμματος αυτού, παίζει ένα μεγάλο ρόλο για μένα, ο τρόπος προσέγγισης 
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των εκπαιδευομένων.» Σ7: «Επίσης σίγουρα παίζει ρόλο η υλικοτεχνική δομή και 

φυσικά οι απαιτήσεις του προγράμματος.» 

Στο πλάισιο της διοργάνωσης ενός επιμορφωτικού σεμιναρίου μπορούμε φυσικά να 

συμπεριλάβουμε και το φορέα που το διοργανώνει και τους εκπαιδευτές οι οποίοι θα 

το διεξάγουν. Σ4: «Δηλαδή εάν δεν εκτιμώ είτε τον φορέα και πάλι μιλάω σε 

πνευματικό επίπεδο, είτε τον εκπαιδευτή τότε όχι,...». Σ8: «Και κάποιες φορές ομολογώ 

και ο επιμορφωτής, δηλαδή αν ο επιμορφωτής δεν έχει κάτι να μου δώσει δεν υπάρχει 

περίπτωση να πάω.» 

Η τοποθεσία είναι ένας επιπλέον παράγοντας εξαιτίας του οποίου οι εκπαιδευτικού 

κωλύονται να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης. Σ5: «δεύτερον η 

τοποθεσία, αν ήτανε μακριά από το χώρο εργασίας μου ή διαμονής μου,...» Σ6: «πλέον 

το να είναι πολύ μακριά από το σπίτι μου επίσης θα με απωθούσε.» Σ9: «ακόμα και το 

μέρος που θα λάβει χώρα.» 

Η ψυχική διάθεση και το οικονομικό κόστος φαίνεται μέσα από τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων να ανήκουν σε χαμηλότερες θέσεις. Σ7: «ίσως λίγο να αναφέρω και την 

ψυχική μου διάθεση εδώ…». Σ9: «...και διάθεση,..». Σ1: « Επιπλέον και το οικονομικό 

κόστος είναι κάτι βασικό στις μέρες μας…» 

Η ερώτηση 23 αφορά τα θέματα εκείνα που για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς 

φάνηκαν λιγότερο έως και καθόλου χρήσιμα έπειτα από μια επιμόρφωση. Η 

ταξινόμηση της ερώτησης αυτής έγινε σε 6 κατηγορίες και σε 6 κωδικούς. 

 

17. Λιγότερο ωφέλιμα θέματα επιμορφώσεων 

 

Τεχνικές κατάκτησης γραμματικών φαινομένων                   ΤΕΧΝΚΑΤΓΡΑΜΦΑΙΝ= 

Τεχνικές κατάκτησης 

γραμματικών φαινομένων 

 

Κανένα                                                                                    ΕΠΙΜΔΟΜΠΡΟΓΡ= 
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Επιμελώς δομημένα 

προγράμματα 

 

Διοικητικά θέματα                                                                 ΔΙΟΙΚΚΟΜΕΚΠ= 

Διοικητικό κομμάτι 

Εκπαίδευσης 

 

Θέματα συνεργασίας                                                             ΣΥΝΕΡΓΜΑΘ= 

Συνεργασία μαθητών 

 

Ετεροχρονισμένα θέματα                                                     ΠΑΡΕΤΕΡΘΕΜ= 

Παρακολούθηση 

ετεροχρονισμένων θεμάτων 

 

Αντιμετώπιση κρίσεων                                                       ΑΝΤΠΡΟΒΓΟΝΜΑΘ= 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 

με τους γονείς των μαθητών 

 

Πολύ θετικό θεωρείται το γεγονός, ότι κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς θεωρούν ότι 

κανένα απ’ όσα επιμορφωτικά σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει και κανένα 

θέμα δεν ήταν γι’ αυτούς ανούσιο και ανώφελο. Σ2: « Κανένα θέμα δε θα πω ότι δε 

μου χρειάστηκε, από τα τόσα που έχω παρακολουθήσει και όπως σας είπα έχω 

παρακολουθήσει πολλά. Απ’ όλα έχουμε και κάτι να πάρουμε και στην πορεία αργά η 

γρήγορα θα το βρούμε σίγουρα μπροστά μας.». Σ3: «Η αλήθεια είναι πως δεν έχω 

παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα που να πω δε με έχει ωφελήσει. Συνήθως τα 

περισσότερα που παρακολουθώ μου δίνουν πολλά πράγματα είτε λόγω τεχνικών, είτε 
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λόγω του θέματος... πολλά επιμορφωτικά προγράμματα είναι πολύ επιμελώς 

δομημένα,...». Σ6: «...αλλά κάτι που δε μου χρησίμευσε καθόλου και να το είδα σα 

χάσιμο χρόνου, δεν έχω.» Σ7: «Δε μου έχει τύχει γενικά εντελώς άχρηστο σεμινάριο. 

Όλο και κάτι έχω αποκομίσει.» 

Αναφερόμενοι ειδικά στο κομμάτι των ΕΠΑ.Σ και ΕΠΑ.Λ οι εκπαιδευτικοί που 

ερωτήθηκαν, στην ερώτηση αυτή απάντησαν πως οι τεχνικές κατάκτησης λεξιλογίου, 

δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να τους βοηθήσει άμεσα στο έργο τους, εφόσον η 

φύση των σχολών αυτών είναι διαφορετική. Σ1: «Εφόσον η ερώτηση είναι λίγο πιο 

στοχευμένη και αναφέρεστε σε επαγγελματικά σχολεία...γραμματικών φαινομένων ή 

συντακτικού…». Σ5: «...για μένα θα ήτανε η παρουσίαση κάποιας τεχνικής εκμάθησης 

της γραμματικής γιατί μιλώντας για τις συγκεκριμένες σχολές δε προσανατολιζόμαστε 

τόσο στη συγκεκριμένη θεματική,...». Σ9: «Ίσως αναφερόμενη και μόνο στις σχολές 

αυτές που κάνουμε λόγο, αν ήθελα να παρακολουθήσω μια επιμόρφωση που θα με 

βοηθούσε στο κομμάτι αυτό, θεωρώ ότι ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα εστίαζε 

σε τεχνικές εκμάθησης γραμματικής και συντακτικού...» 

Επιπλέον πολλά πράγματα όπως αναφέρθηκε παρόλο που φαντάζουν ενδιαφέροντα 

και βοηθητικά στο έργο του εκπαιδευτικού, λόγω της υλικοτεχνικής δομής των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων δε μπορούν δυστυχώς να χρησιμοποιηθούν εντός των 

τάξεων. Σ7: « Πάρα πολλά μα πάρα πολλά από τα πράγματα που έχω κάνει σε 

επιμορφωτικά σεμινάρια δεν είναι άμεσα αξιοποιήσιμα στα ΕΠΑ.Λ λόγω των 

υλικοτεχνικών δομών. 

Για την ερώτηση αυτή, υπήρξαν και πιο στοχευμένες και συγκεκριμένες απαντήσεις 

που αφορούσαν συγκεκριμένα αντικείμενα. Όπως το διοικητικό κομμάτι της 

εκπαίδευσης. Σ4: «Νομίζω επειδή δε με αφορά επαγγελματικά κιόλας, οτιδήποτε 

αφορά τη διοίκηση, το διοικητικό κομμάτι δηλαδή της εκπαίδευσης και αυτό καθαρά 

γιατί δεν είναι στα δικά μου θέλω, ενδιαφέροντα και στα μελλοντικά μου σχέδια.  

Επιπροσθέτως η διαχείριση κρίσεων και συμπεριφορών φάνηκε να μην είναι για 

ορισμένους κάτι που θα τους ωφελήσει. Σ7: «...πολλά πράγματα που αφορούν τη 

συνεργασία μεταξύ των μαθητών.» Σ10: « Θέματα για παράδειγμα που έχουν να 

κάνουν με διαχείριση και αντιμετώπιση προβλημάτων με τους γονείς των μαθητών,...» 

Τέλος φάνηκε από απάντηση συμμετέχουσας, να μην είναι τόσο τα ίδια τα θέματα 

αυτά που την απασχολούν, όσο ο συγχρονισμός τους με την επικαιρότητα και τα 
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τεκταινόμενα των σχολείων. Σ8: « Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο θέμα να αναφέρω 

εδώ αλλά θα πω, το να παρακολουθήσω κάτι ετεροχρονισμένο.» 

 

6.5 Ανάλυση 5ου άξονα 

Στην 24η ερώτηση της συνέντευξης αυτής, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν, εάν θα 

ήθελαν να κάνουν κάποιοι γενικό σχόλιο, να προσθέσουν κάτι το οποίο δεν ειπώθηκε 

αλλά θα ήθελαν να ακουστεί. Η τελευταία λοιπόν αυτή ερώτηση ταξινομήθηκε σε 5 

κατηγορίες και σε 8 κωδικούς. 

 

 

18. Περαιτέρω σχόλια 

Χωρίς σχόλια                                                                    ΔΕΝΕΧΩΠΡΟΣΘ= Δεν έχω 

να προσθέσω κάτι 

 

Κατάρτιση των ίδιων των εισηγητών                               ΕΚΠΕΚΠΠΡΟΓ= 

Εκπαίδευση εκπαιδευτών 

Προγραμμάτων 

 

Οικονομικό κίνητρο                                                         ΚΑΛΕΞΟΔ= Κάλυψη εξόδων 

 

 

Προσωπική εξέλιξη                                                         ΚΑΛΑΝΑΓΚ= Κάλυψη 

Αναγκών 

ΠΑΡΑΚΠΟΛΛΠΡΟΓΡ= 

Παρακολούθηση πολλών 
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προγραμμάτων 

 

Καλύτερη αντιμετώπιση τεχνικής εκπαίδευσης             ΑΝΤΕΠΙΣΟΡ= Αντιμετώπιση 

επί ίσοις όροις 

ΑΝΑΒΕΠΣΧ= Αναβάθμιση 

επαγγελματικών σχολών 

 

 

 

Στα γενικά σχόλια που δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να κάνουν, φάνηκαν 

κάποιες γενικές παραδοχές γύρω από τις επιμορφώσεις, τους εκπαιδευτικούς, τα 

ΕΠΑ.Λ και τις ΕΠΑ.Σ. Κάτι το οποίο έγινε αντιληπτό από τις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων, είναι η ανάγκη για μια κατάλληλη εκπαίδευση των επιμορφωτών, 

πρωτού οι ίδιοι επιμορφώσουν τους εκπαιδευτικούς που θα παρακολουθήσουν τα 

προγράμματα. Σ1: «  Ίσως θα ήθελα να πω ότι πριν από οποιαδήποτε διοργάνωση 

εκπαιδευτικού σεμιναρίου, καλό θα ήταν να λαμβάνουν πρώτα την κατάλληλη 

εκπαίδευση οι ίδιοι οι εκπαιδευτές που πρόκειται να το διεξάγουν.» Σ6: «ίσως αυτοί 

που οργανώνουνε την επιμόρφωση να χρειάζονται αρχικά μια επιμόρφωση,...» 

Σε απάντηση συμμετέχοντα φάνηκε και η ανάγκη οικονομικού κινήτρου, εφόσον 

όπως ο ίδιος τόνισε παλαιότερα υπήρχε μια μικρή αποζημίωση, ώστε να καλυφθούν 

έξοδα που προέκυπταν. Κάτι που σίγουρα αποτελούσε και ένα επιπλέον κίνητρο για 

τους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στα προγράμματαΣ2: « Και θα πρέπει 

οπωσδήποτε να πω κάτι που δεν ανέφερα πριν, να υπάρχει το αντίστοιχο οικονομικό 

κίνητρο... Έστω σα κίνητρο, έστω για να καλύψω τα έξοδα. 

 

Έπειτα η προσωπική εξέλιξη και βελτίωση του κάθε εκπαιδευτικού είναι μια 

απαραίτητη προϋπόθεση για να παρακολουθούν όσο το δυνατόν περισσότερα 

προγράμματα επιμόρφωσης. Σ3: «οπότε θεωρώ πως είναι ανάγκη να παρακολουθούμε 

όσο το δυνατόν τέτοιου είδους προγράμματα, ώστε να υπάρξει αυτό που θέλω να 
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τονίσω και να κλείσω τη συνέντευξη μας τόσο η ίδια η δική μας ατομική εξέλιξη, όσο 

και αυτό που θα μεταφέρουμε στους εκπαιδευόμενους και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ 

σημαντικό γιατί οι ανάγκες της εποχής εξελίσσονται, μεταβάλλονται συνεχώς...» Σ9: 

«Ναι, κάτι πολύ γενικό. Θα ήθελα απλά να τονίσω πως τα σεμινάρια θα πρέπει να 

υπάρχουν στη ζωή του κάθε εκπαιδευτικού, θα πρέπει να γίνονται συχνά, τουλάχιστον 

δυο φορές το χρόνο με θέματα διδασκαλίας, θέματα τις τάξεις και να μας βελτιώνουν 

διαρκώς.» 

Ξεκάθαρα φάνηκε από απαντήσεις συμμετεχόντων η πικρία τους για την υποβάθμιση 

των επαγγελματικών σχολών στη χώρα μας. Οι σχολές αυτές φαίνεται να κατέχουν τη 

θέση σχολών για μαθητές με επιδόσεις κάτω του μετρίου σύμφωνα με τα λεγόμενα 

τους. Επομένως θα ήθελαν εκτός από την καλύτερη εκτίμηση ως προς αυτές, να 

εισακουστούν και τα λεγόμενα τους. Σ7: «Κοιτάξτε, αναφορικά με τα ΕΠΑ.Λ και την 

τεχνική εκπαίδευση που πάσχει, θα ήθελα να υπάρχει ένας τρόπος να εισακούγονται 

όλα αυτά. Δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται τα σχολεία αυτά πάντοτε επί ίσοις όροις…» 

Σ8: «Μάλλον κάτι γενικό θα ήταν. Ότι πραγματικά κρίμα που τόσο ενδιαφέρουσες 

σχολές να τις έχουμε υποβαθμίσει... Και είναι κρίμα γιατί έχουν πάρα πολύ 

ενδιαφέροντα πεδία και θα μπορούσε να είναι στην κορυφή της εκπαίδευσης.» 

Τέλος τρείς από τους συμμετέχοντες ανέφεραν πως καλύφθηκαν πλήρως από τους 

ερωτήσεις που τους τέθηκαν και δε θέλησαν να προσθέσουν κάτι επιπλέον. Σ4: «Ε δε 

νομίζω ότι κάτι υπάρχει στο οποίο δεν ερωτήθηκα, καλύψατε ένα μεγάλο εύρος με 

αυτές τις ερωτήσεις.» Σ5: «Όχι προσωπικά δε θα ήθελα να σχολιάσω κάτι, με 

καλύψατε πλήρως…» Σ10: «Όχι οι ερωτήσεις σας νομίζω με κάλυψαν πλήρως...» 
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7. Συμπεράσματα-Συζήτηση 

7. 1 Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, οι αρχικές σπουδές 

δεν είναι αρκετές από μόνες τους, ώστε να συντελέσουν στο έργο των εκπαιδευτικών 

των ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ. Θεωρούν ότι σε κάθε περίπτωση για την μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα του έργου τους, χρειάζεται ειδική κατάρτιση, ώστε να ανταποκριθούν 

στις διαρκείς εξελίξεις της αγοράς εργασίας, αφού κατά τη διάρκεια των 

προπτυχιακών σπουδών η πρακτική άσκηση είναι ανεπαρκής και οι ανάγκες διαρκώς 

μεταβάλλονται. Τα παραπάνω επιβεβαιώνει ο Ξωχέλλης (2008, όπ. ανάφ. 

Θεοφιλίδης, 2012), ο οποίος αναφέρεται στην ανάγκη που δημιουργεί το διαρκώς 

μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό περιβάλλον για διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση 

που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού τους 

έργου. Ακόμα και εκείνοι οι λίγοι που θεωρούν πως οι προπτυχιακές σπουδές 

αποτελούν τη βάση για τη μετέπειτα πορεία και την εξέλιξη ενός ξενόγλωσσου 

εκπαιδευτικού ή ότι μπορούν να είναι και επαρκείς, συμπληρώνουν πως η περαιτέρω 

εκπαίδευση με την πάροδο του χρόνου είναι και εκείνη με τη σειρά της αναγκαία. Τα 

παραπάνω επιβεβαιώνονται και από τους Αθανασούλα- Ρέππα κ.α (1999), οι οποίοι 

έδειξαν τις προπτυχιακές σπουδές και συνεπώς και τη βασική εκπαίδευση ενός 

ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού δε μπορούν να είναι επαρκή ώστε να καλύπτουν όλες τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζονται οι εκπαιδευτικοί για να διατελέσουν 

ικανοποιητικά το έργο τους. 

Οι εκπαιδευτικοί επιπλέον θεωρούν πως η διδακτική εμπειρία του κάθε ξενόγλωσσου 

εκπαιδευτικού αποτελεί οπωσδήποτε έναν βασικό παράγοντα για την επιτυχή πορεία 

του και την αποτελεσματική έκβαση του έργου του στις σχολές ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ. 

Ωστόσο επιμένουν στην άποψη πως η συνεχής επιμόρφωση είναι βασική λόγω 

διαφορετικών απαιτήσεων, διαρκώς αυξανόμενων αναγκών που δεν έχουν 

ενδεχομένως συναντήσει ξανά και τις ανάγκες συγκεκριμένων προγραμμάτων και 

σχολών. Παρόμοια είναι και τα ευρήματα στην έρευνα της Τέγου (2018), κατά την 

οποία οι συμμετέχοντες δήλωσαν τη σημαντικότητα της εμπειρίας ενός 

εκπαιδευτικού που ωστόσο δεν είναι επαρκής από μόνη της. Η εμπειρία άλλωστε 

σύμφωνα με το Rogers (1999) είναι μια διαδικασία που αποφέρει γνώσεις στον 

άνθρωπο και για τον ίδιο η εμπειρία είναι ισοδύναμη με την προσωπική δύναμη και 
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ανάπτυξη. Η εμπειρία άλλωστε κατέχει μια θέση σημαντική σε αρκετές από θεωρίες 

μάθησης των ενηλίκων. Ο ίδιος διαχώρισε άλλωστε τη φυσική προδιάθεση για 

μάθηση σε δύο κατηγορίες: α. την ασήμαντη (meainingless)  ή συνειδητή (cognitive) 

και β. Τη σημαντική (significant) ή εμπειρική (experiential). Επιπλέον συναντάμε 

συχνά τον όρο “εμπειρική μάθηση” (experiential learning), ο οποίος χαρακτηρίζει τη 

μάθηση που αποκτάται μέσω κάποιας εμπειρίας αλλά και τη σχέση που υπάρχει 

ανάμεσα στα στοιχεία της μάθησης και της πράξης (learning by doing). Όλα τα 

παραπάνω μπορούν να συσχετιστούν και με την εμπειρία που αποκτάται μέσω ενός 

επιμορφωτικού σεμιναρίου και συνεπώς των γνώσεων που αποκομίζει ο κάθε 

εκπαιδευτικός με την παρακολούθηση αυτών. 

Όσον αφορά το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων, το οποίο επιθυμούν 

ως επί το πλείστον να παρακολουθούν οι εκπαιδευτικοί και το οποίο πιστεύουν ότι θα 

συμβάλει αποτελεσματικά στο έργο τους, αυτό είναι κατά τη γνώμη τους και εφόσον 

στην παρούσα έρευνα γίνεται λόγος για ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ εξειδικευμένο 

περιεχόμενο που θα αφορά ειδικό λεξιλόγιο και φρασεολογία ανάλογα με την κάθε 

ειδικότητα αν είναι εφικτό, διδακτικές τεχνικές που θα βοηθήσουν τόσο τους ίδιους, 

όσο και τους μαθητές τους και παράλληλα τεχνικές που θα ενδυναμώσουν το 

ενδιαφέρον των μαθητευόμενων τους. Στο ερώτημα αυτό προφανώς οι εκπαιδευτικοί 

τονίζουν όχι μόνο τις προσωπικές τους ανάγκες αλλά και εν μέρει τις ελλείψεις τόσο 

των επιμορφωτικών προγραμμάτων αλλά και των εκπαιδευτικών φορέων. Αντίστοιχα 

ευρήματα έχουν και οι έρευνες που διεξήχθησαν τα προηγούμενα έτη. Έπειτα γίνεται 

λόγος για διαχείριση κρίσεων εντός της τάξης και προσέγγιση ανομοιογενούς κοινού, 

εφόσον οι μαθητές των ΕΠΑ.Λ και των ΕΠΑ.Σ είναι συνήθως διαφορετικών 

ηλικιακών ομάδων και διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου. 

Σχετικά με την εκμάθηση τεχνικών στα προγράμματα επιμόρφωσης η πλειοψηφία 

πιστεύει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό και ιδιαίτερα αν αυτές είναι στοχευμένες για 

την κάθε ειδικότητα και δεξιότητα. Οι τεχνικές αυτές είναι το μέσο για ένα πιο 

ενδιαφέρον μάθημα που ενδεχομένως ενεργοποιήσει περισσότερο το ενδιαφέρον των 

μαθητών και θα βοηθήσει στην εκμάθηση του εκάστοτε αντικειμένου. Η εκπαίδευση 

ενηλίκων διέπεται από μια βασική αρχή, εκείνη της ενεργητικής συμμετοχής των 

ενήλικων εκπαιδευόμενων κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Σημαντικό 

είναι άλλωστε το στοιχείο που διαθέτουν οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι, οι οποίοι 
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επιθυμούν την ενεργητική τους συμμετοχή κατά την εκπαίδευση τους, κάτι που 

άλλωστε εμπεριέχεται και στις προϋποθέσεις μιας αποτελεσματικής εκπαίδευσης 

(Courau, 2000).  Επιπροσθέτως ο Κόκκος (2005) αναφέρει τις εκπαιδευτικές τεχνικές 

ως τον τρόπο εκείνο της ενίσχυσης συμμετοχής των εκπαιδευομένων και συνεπώς την 

ενίσχυση της μάθησης. 

Ερωτώμενοι για το είδος επιμόρφωσης που προτιμούν να παρακολουθούν οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν τόσο στα οφέλη της δια ζώσης εστιάζοντας στις 

περισσότερες δραστηριότητες και την αλληλεπίδραση που μπορεί να υπάρξει μεταξύ 

των συμμετεχόντων.Σύμφωνα με τον Rogers (1999) η ομάδα βοηθάει στην επίτευξη 

της μάθησης, αλλά από την άλλη είναι πιθανό και να παρεμποδίσει την ατομική 

μαθησιακή αλλαγή. Παρόλα αυτά ο Κόκκος (2005) υποστηρίζει πως, με εσωτερική 

συνοχή όλα τα μέλη της προσπαθούν για το κοινό καλό της ομάδας χωρίς έτσι να 

υπολογίζουν μόνο την ατομικότητά τους.Η Ezekoka (2015) αναφέρει επιπλέον πως η 

μάθηση από κοινού δίνει στους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να διεξάγουν 

συζητήσεις μεταξύ τους, να πάρουν την ευθύνη της μάθησης τους και έτσι οι ίδιοι να 

στοχαστούν κριτικά. Η ανταλλαγή ιδεών σε μικρές ομάδες καθιστά το ενδιαφέρον 

των εκπαιδευομένων μεγαλύτερο και προωθεί την κριτική σκέψη τους. Τα παραπάνω 

έρχονται σε αντίθεση με τα ευρήματα της Δασαργύρη (2015) σύμφωνα με τα οποία οι 

καθηγητές Αγγλικής γλώσσας είναι περισσότερο δεκτικοί σε συμμετοχικές 

δραστηριότητες και ομαδικές εργασίες. Λόγος γίνεται και για τα οφέλη της 

τηλεκπαίδευσης, η οποία από την πλευρά της μπορει να προσφέρει αυτονομία, 

οικονομία χρόνου, άρση των γεωγραφικών αποστάσεων και μια λύση σε περιπτώσεις 

συνθηκών που δεν θα επιτρέψουν σε έναν ενδιαφερόμενο να παρακολουθήσει ένα 

πρόγραμμα επιμόρφωσης, κάτι το οποίο πολλές φορές μπορεί και να αποτελέσει έναν 

παράγοντα αποτροπής, η οποία ωστόσο για να πραγματοποιηθεί επιτυχώς πρέπει και 

να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις όπως τις κατάλληλες υποδομές, το υλικό και την 

κατάρτιση των εκπαιδευτών. 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί ανεξαιρέτως συμφώνησαν στην αναγκαιότητα μιας 

επιμόρφωσης που θα εστιάζει στη χρήση των νέων τεχνολογιών κυρίως 

επηρρεασμένοι από το διάστημα που συνέπεσε η διεξαγωγή των συνεντεύξεων όπου 

η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση αποτέλεσε το μείζον θέμα., από τη διαρκώς 

εξελισσόμενη αγορά εργασίας αλλά και μιας καθημερινότητας που διέπεται από τη 
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χρήση των νέων τεχνολογιών. Ωστόσο αρκετοί είναι αυτοί που απεφάνθησαν στη 

χρήση με μέτρο των νέων τεχνολογιών. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών φαίνεται να είναι 

καθοριστικής σημασίας για την ένταξη των ΤΠΕ. Ατομικά χαρακτηριστικά του 

εκπαιδευτικού, όπως η αυτοαποτελεσματικότητα (selfefficacy) ως προς τους 

υπολογιστές (Paraskeva, Bouta & Papagianni, 2008), οι στάσεις προς την τεχνολογία 

(Bullock 2004) και το φύλο του εκπαιδευτικού (Shapka & Ferrari, 2003) φαίνεται ότι 

συνδέονται με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία. (οπ. Αναφ. Σχορετσανίτου, 

Βεκύρη, 2010). Φαίνεται λοιπόν πως η αξιοποίηση των ΤΠΕ απαιτεί προσωπικές 

γνώσεις και δεξιότητες από τον εκπαιδευτικό καθώς και προηγούμενη εμπειρία στη 

χρήση τους, κάτι που προσδοκούν οι ίδιοι να αποκτήσουν με τη συμμετοχή τους σε 

τέτοιου είδους εκπαιδευτικά προγράμματα. 

Έπειτα κάνοντας λόγο για μια επιμόρφωση η οποία θα εστιάζει στην παρουσίαση και 

τη χρήση νέων διδακτικών εγχειριδίων οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν πως σε κάθε 

περίπτωση κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιμο, εφόσον οι ίδιοι θα ενημερώνονταν και θα 

αξιοποιούσαν όσο το δυνατόν καλύτερα το εκάστοτε εγχειρίδιο, αν και εφόσον 

υπήρχαν νέα, κατάλληλα διδακτικά εγχειρίδια, αφού τα ήδη υπάρχοντα χρήζουν 

ανανέωσης και είναι αυτοί οι ίδιοι που συλλέγουν το κατάλληλο υλικό που θα 

διδάξουν στους μαθητές τους. Στο σημείο αυτό γίνεται για ακόμα μια φορά αναφορά 

στις ελλείψεις και αδυναμίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 

Αναφερόμενοι στο χώρο διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων οι 

εκπαιδευτικοί δεν ήταν απόλυτοι στις προτιμήσεις τους, ωστόσο από τις απαντήσεις 

τους φαίνεται να προσανατολίζονται περισσότερο στις συνεδριακές αίθουσες που θα 

τους προσφέρουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, την ευχάριστη ατμόσφαιρα και φυσικά 

τις σχολικές αίθουσες οι οποίες είναι κατάλληλες λόγω του οικείου προς τους 

καθηγητές περιβάλλοντος, ως προϋπόθεση έθεσαν για τις σχολικές αίθουσες παρόλα 

αυτά και την ύπαρξη κατάλληλου εξοπλισμού. Είναι γεγονός πως ο χώρος αποτελεί 

έναν παράγοντα καλύτερου εκπαιδευτικού κλίματος και συνεπώς και της ίδιας της 

μάθησης, σύμφωνα με τον Βαλάκα (2003, όπ. ανάφ. Καραλής, 2005) μεταξύ άλλων 

προδιαγραφών αυτό συμβαίνει διότι: α) η επικρατούσα ατμόσφαιρα δημιουργεί 

θετικά ερεθίσματα έναντι των διεργασιών  μάθησης,  β) η διευκόλυνση της 

βιωματικής εξάσκησης μέσω της καταλληλότητας του χώρου και την ύπαρξη 

απαραίτητου εξοπλισμού και  γ)  η  αισθητική  αρτιότητα, η οποία αυξάνει τη θετική 
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προδιάθεση  των  εκπαιδευομένων  μέσω  της  αλληλεπίδρασης  τους  με  το 

περιβάλλοντα χώρο, αλλά και αυξάνει το ενδιαφέρον και την προσοχή τους. 

Ο καταλληλότερος χρόνος για τους εκπαιδευτικούς, είναι τα διαστήματα κατά τα 

οποία οι ίδιοι δεν εργάζονται και μπορούν να ανταπεξέλθουν και σε άλλες 

προσωπικές τους υποχρεώσεις, καθιστώντας παρόλα αυτά σαφές ότι δε θα ήθελαν να 

είναι εν μέσω θεσμοθετημένης από το υπουργείο άδειας ή σε κάποια μέρα επίσημης 

αργίας. Συνεπώς υποδεικνύουν τα Σαββατοκύριακα ως το καταλληλότερο χρονικό 

σημείο. Ανάλογα αποτελέσματα είχαν αντίστοιχες έρευνες που διεξήχθησαν και 

αφορούσαν τις επιμορφωτικές ανάγκες των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών με τη μόνη 

αντίθεση με την έρευνα της Δασαργύρη (2015)  για την τυπική εκπαίδευση, κατά την 

οποία οι εκπαιδευτικοί έδειξαν ως καταλληλότερο χρόνο διεξαγωγής επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, περιορισμένα διαστήματα εντός του εκπαιδευτικού ωραρίου. Έπειτα 

η συντριπτική πλειοψηφία τονίζει την αναγκαιότητα διεξαγωγής αυτών των 

προγραμμάτων κατά την αρχή ή το τέλος του σχολικού έτους τονίζοντας πως κατ’ 

αυτό τον τρόπο οι ίδιοι θα έχουν ερεθίσματα και παράλληλα θα αξιοποιήσουν τις 

γνώσεις και τις δεξιότητες που θα αποκτήσουν κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης. 

Φτάνοντας ίσως σε ένα από τα βασικότερα σημεία της έρευνας αυτής που αφορούν 

διδακτικές τεχνικές και μεθόδους κατά τη διάρκεια μιας επιμόρφωσης σχεδόν 

άπαντες οι ερωτώμενοι ανέφεραν πως θεωρούν ως καλύτερη λύση το συνδυασμό 

όλων των τεχνικών ώστε να μπορεί να υπάρξει κατάλληλη καθοδήγηση με θεωρία 

μέσω εισηγήσεων και αλληλεπίδραση, αμείωτο ενδιαφέρον, ανταλλαγή απόψεων και 

περισσότερο πρακτικό κομμάτι μέσω των υπόλοιπων τεχνικών όπως οι ομαδικές 

δραστηριότητες, οι μικροδιδασκαλίες, οι προσωπικές αφηγήσεις και οι μελέτες 

περιπτώσεων. 

Συγκεκριμένα όσον αφορά τις εισηγήσεις ορισμένοι τόνισαν ότι αυτές πρέπει να 

γίνονται με στην αρχή των εισηγήσεων με σκοπό την πλήρη ένταξη των 

συμμετεχόντων στο θέμα της επιμόρφωσης και σίγουρα με μέτρο ή με εμπλουτισμένο 

περιεχόμενο . Από την άλλη πλευρά οι περισσότεροι δήλωσαν τη μονοτονία που 

αυτές δημιουργούν και το μειωμένο ενδιαφέρον. Όπως αναφέρει και ο Silberman 

(1998, όπ. ανάφ. Κόκκος, 2005β) η έλλειψη ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια μιας 

εισήγησης από το κοινό, θα αποφευχθεί με την προσθήκη άλλων εκπαιδευτικών 

τεχνικών που θα προάγουν τη συμμετοχή των παρευρισκομένων. Εν κατακλείδι στην 
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παρούσα έρευνα οι συμμετέχοντες δε φάνηκε να απορρίπτουν παντελώς την 

παρουσία εισηγήσεων κατά τη διεξαγωγή ενός επιμορφωτικού προγράμματος, εάν 

αυτό γίνεται με μέτρο και σε συνδυασμό με άλλες εκπαιδευτικές τεχνικές. 

Προχωρώντας με τις ομαδικές δραστηριότητες οι συμμετέχοντες έδειξαν μια μεγάλη 

προτίμηση, αναφέροντας πως σε κάθε περίπτωση χάρη σε αυτές προχωρούν σε 

εφαρμογή της θεωρίας και σίγουρα υπάρχει και η αφύπνιση του ενδιαφέροντος. Από 

την άλλη σε απάντηση συμμετέχουσας λέχθηκε η αναγκαιότητα συμμετοχής όλων 

των συμμετεχόντων των προγραμμάτων επιμόρφωσης, εφόσον αρκετοί δε 

συμμετάσχουν πάντοτε σε αυτές. Σύμφωνα με τον Jarvis (2004) οι συμμετοχικές 

τεχνικές δεν είναι απλά ακόμα μια εκπαιδευτική μέθοδος αλλά μια διαφορετική όψη 

για μάθηση. Επιπλέον μια ενεργητική μέθοδος «ζητά από τους εκπαιδευόμενους να 

συλλάβουν εκ νέου όσα μέχρι τώρα έχουν κατανοήσει και να εφαρμόσουν νέες 

προσεγγίσεις ως δημιουργικοί διδασκόμενοι μαζί με το διδάσκοντα» (Shor στο 

Κόκκος, 1999α,: 94). Κατά τη διάρκεια της ενεργητικής μάθησης, η μάθηση έρχεται 

μέσω της πράξης, ο μαθητής δεν είναι απλά ένας παθητικός δέκτης των γνώσεων, 

αλλά ένας ενεργητικός συμμετέχων. Ο Κόκκος (1998) αναφέρει τις ομαδικές 

εργασίες ως μέσο εξασφάλισης για την ενεργή συμμετοχή των συμμετεχόντων, που 

δίνει πεδίο έκφρασης σε όλους, αφανίζει το αίσθημα της προσωπικής αποτυχίας και 

ενδυναμώνει την επικοινωνία μεταξύ αυτών. Ωστόσο για τη σωστή λειτουργία της 

τεχνικής των ομαδικών δραστηριοτήτων απαιτούνται κάποιες προδιαγραφές (Κόκκος, 

1999). 

Σχετικά με τις μικροδιδασκαλίες διατυπώθηκαν διαφορετικές απόψεις. Εν μέρει αυτές 

είναι αποδοτικές ως ένα «σύστημα ελεγχόμενης πρακτικής το οποίο καθιστά εφικτή 

την εστίαση σε επιμέρους διδακτικές δεξιότητες και συμπεριφορές και την άσκηση 

στη διδασκαλία υπό ελεγχόμενες συνθήκες» (Allen & Eve 1968, σ.182, οπ.αναφ. 

Γιαννακοπούλου 2008, σ.3), αλλά από την άλλη πλευρά απαιτούν κατάλληλη 

προετοιμασία, είναι αρκετά απαιτητικές, μιας αποτελεί ένα συνδυασμό θεωρίας και 

πράξης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, φυσικά υπό τον όρο της ανάπτυξης 

επιτυχημένων μοντέλων και αποτελεσματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών κατά τη 

διάρκεια αυτής (Γιαννακοπούλου, 2008) και τέλος, δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται σε 

ρεαλιστικές καταστάσεις και μαθητές. 
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Περνώντας στο κομμάτι των προσωπικών αφηγήσεων, οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν 

στη χρησιμότητα αυτών, αφού έτσι μπορούν να ακούσουν γνώμες, εμπειρίες και 

παραδείγματα άλλων συναδέλφων να συγκρίνουν τις απόψεις τους και να υπάρξει 

ανατροφοδότηση, ωστόσο όλα τα παραπάνω στα πλαίσια του θέματος της 

επιμόρφωσης, χωρίς αναφορές που να ξεφεύγουν από το θέμα. 

Τέλος κάνοντας λόγο για τις μελέτες περιπτώσεων χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 

ότι οι περισσότεροι από τους εκπαιδευτικούς δεν αναφέρθηκαν καν σε αυτές, 

δείχνοντας την έλλειψη αυτών από τα επιμορφωτικά προγράμματα που έχουν 

παρακολουθήσει και ενδεχομένως την πλήρη άγνοια των εκπαιδευτικών ως προς 

αυτές. Για τις μελέτες περιπτώσεων υπήρξε μόνο μια απάντηση συμμετέχουσας η 

οποία υπέδειξε τη συγκεκριμένη τεχνική ως ακόμα μια αφορμή για τη συνεργασία 

μεταξύ συναδέλφων, ωστόσο όμως και εκείνες με τη σειρά τους πρέπει να γίνονται σε 

συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. 

Στη συνέχεια όσον αφορά το τρίτο ερευνητικό ερώτημα και τα κίνητρα συμμετοχής 

των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα σημαντικά κριτήρια για τους 

συμμετέχοντες φαίνεται να αποτελούν το θέμα της επιμόρφωσης, ο χρόνος κατά τον 

οποίο αυτά θα διεξαχθούν, ο φορέας που θα τα προσφέρει και κατά συνέπεια και οι 

εκπαιδευτές που θα τα διεξάγουν, η κάλυψη των προσωπικών τους αναγκών, ο χώρος 

και σε τελευταία θέση ο τρόπος διεξαγωγής και το κόστος. Θέλοντας μια εκτενέστερη 

αναφορά στο θέμα ενός επιμορφωτικού προγράμματος και στην κάλυψη των 

προσωπικών αναγκών τα οποία φαίνεται να υπερισχύουν στις απαντήσεις των 

συμμετεχόντων, ο Corell (1983, όπ. ανάφ. Γαλάνης, 1995) αναφέρει ότι όσο υπάρχει 

ενδυνάμωση μεταξύ της θεματολογίας ενός προγράμματος επιμόρφωσης και των 

γνωστικών και κοινωνικο-συναισθηματικών αναγκών των επιμορφούμενων, τόσο 

υπάρχει και η αυξανόμενη επιθυμία αυτών να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους 

προγράμματα. Επιπλέον η προσωπική εκτίμηση προς το φορέα που προσφέρει το 

κάθε πρόγραμμα και η προσωπική εκτίμηση αντίστοιχα στον εκπαιδευτή είναι 

σίγουρα ένα επιπλέον στοιχείο, αφού όπως αναφέρθηκε από συμμετέχοντα είναι 

βασικό το να μπορεί ο εκπαιδευτής να τον εμπνέει, αφού εκπαιδευτής αποτελεί ένα 

στέλεχος  που διαμορφώνει και καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επιμορφωτική 

διαδικασία. Σε προηγούμενο κομμάτι της έρευνας αναφέρθηκαν κάποια από τα 

χαρακτηριστικά με τα οποία πρέπει να διακρίνεται ένας εκπαιδευτής ενηλίκων, τα 
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οποία άλλωστε παίζουν και καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης. 

Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά της Lund (2010:25) η οποία εστιάζει το ενδιαφέρον 

της στη σχέση εκπαιδευτή ενηλίκων και εκπαιδευόμενων. Η σχέση αυτή έχει άμεση 

συσχέτιση με τη συμπεριφορά και τις αντιδράσεις του εκπαιδευτή ενηλίκων αλλά και 

την αλληλεπίδραση του με τους εκπαιδευόμενους. Από τη σχέση αυτή εξαρτάται η 

επιτυχία του εκπαιδευτή και καθορίζονται και τα μαθησιακά κίνητρα των 

εκπαιδευομένων. 

Ακολούθως η συχνότητα συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα εξαρτάται 

απ΄όλους τους παραπάνω λόγους που οι εκπαιδευτικοί θα συμμετείχαν σε ένα 

πρόγραμμα επιμόρφωσης και επιπλέον από την τακτικότητα διεξαγωγής τέτοιων 

προγραμμάτων σε συνδυασμό με ενδιαφέροντα θέματα, την έγκαιρη ενημέρωση τους 

για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων, την παρότρυνση άλλων συναδέλφων και ένα 

νέο στοιχείο, αυτό της ψυχικής διάθεσης. Σύμφωνα με τον Dirkx (2001) τα 

συναισθήματα είναι τόσο σημαντικά για την μαθησιακή διαδικασία και η παρουσία 

τους είναι τόσο ισχυρή που μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της 

επιμόρφωσης και συνεπώς και στη διάθεση για επιμόρφωση. 

Ερωτώμενοι για τα σπουδαιότερα οφέλη που αποκόμισαν από τα επιμορφωτικά 

σεμινάρια στα οποία έως τώρα συμμετείχαν, οι εκπαιδευτικοί αναφέρθηκαν σε 

γνώσεις και δεξιότητες που τους βοήθησαν να προσεγγίσουν το κοινό τους και να 

εφοδιάσουν αντίστοιχα τους μαθητές τους με γνώσεις. Κάποιοι πρόσθεσαν και την 

ικανότητα αντιμετώπισης διαφόρων καταστάσεων. Η προσωπική εξέλιξη φαίνεται να 

είναι για τους περισσότερους το βασικότερο στοιχείο όσον αφορά τα οφέλη που 

αποκόμισαν από τα επιμορφωτικά προγράμματα στα οποία συμμετείχαν, αφού τους 

πρόσφεραν επιπλέον ερεθίσματα για διερεύνηση επιπλέον πραγμάτων και έπειτα την 

εφαρμογή όσων απέκτησαν στους μαθητές. Στο ίδιο πλαίσιο μπορούμε να 

συμπεριλάβουμε την απόκτηση υλικού και βοηθητικών για το μάθημα τους 

εργαλείων, εμπειρίας και ενημέρωσης για νέες διδακτικές μεθόδους. Ένα νέο κομμάτι 

που προστέθηκε με την απάντηση αυτή είναι ότι με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών 

στα προγράμματα επιμόρφωσης, ενδυναμώνονται οι σχέσεις και η συνεργασία 

μεταξύ τους. 

Σε ερώτηση που τέθηκε εάν πιστεύουν πως η ενημέρωση για τη διεξαγωγή 

επιμορφωτικών προγραμμάτων πρέπει να υποκινείται από τους ίδιους ή οι ίδιοι οι 



- 110 - 

 

φορείς να φροντίζουν ώστε οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται η απάντηση ήταν από 

τους περισσότερους συμμετέχοντες ότι αυτή είναι μια διαδικασία αμφίδρομη και 

πρέπει να γίνεται αντίστοιχα και από τις δυο πλευρές. Από την άλλη πλευρά δυο από 

τους συμμετέχοντες τόνισαν την υποχρέωση των φορέων να ενημερώνουν εγκαίρως 

και να τους παροτρύνουν κατ’ αυτό τον τρόπο και να συμμετάσχουν. 

Στον 4ο άξονα της συνέντευξης αυτής που αποσκοπούσε στη διερέυνηση παραγόντων 

αποτροπής των εκπαιδευτικών από επιμορφωτικά προγράμματα, ο παράγοντας της 

θεματολογίας συνεχίζει και εδώ να κυριαρχεί. Στη συνέχεια για ακόμα μια φορά ο 

χρόνος διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων φαίνεται και εκείνος με τη 

σειρά τους να παίζει καταλυτικό ρόλο στη συμμετοχή τους ή όχι. Ο φορέας και ο 

εκπαιδευτής φαίνεται να παίζουν και εδώ σημαντικό ρόλο καθώς και οι προσωπικές 

ανάγκες. Ορισμένοι από τους εκπαιδευτές δήλωσαν και πάλι το κόστος ενός 

προγράμματος το οποίο αν είναι υψηλό, δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν, το 

χώρο ο οποίος αν δεν είναι σε κοντινή απόσταση από το χώρο διαμονής ή έστω 

εργασίας είναι ένας αρκετά μεγάλος ανασταλτικός παράγοντας και επιπλέον όπως και 

στο κομμάτι των κινήτρων έτσι και στους παράγοντες αποτροπής η ψυχική διάθεση 

έχει σημασία. Η McGivney (1996,όπ. ανάφ. Ζαρίφης,  2010), κάνοντας μια κατάταξη 

για τους παράγοντες αποχής  οριοθετεί  τις υλικό-οικονομικές δυσκολίες όπως, την 

έλλειψη χρόνου, την  αδυναμία μετακίνησης,  το  οικονομικό  κόστος  κ.α.,ως  αυτούς  

που συναντάει κανείς πιο συχνά. 

Όσον αφορά θέματα και εφόδια τα οποία δε φάνηκαν καθόλου χρήσιμα και 

αξιοποιήσιμα από τους εκπαιδευτικούς έπειτα από συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά 

προγράμματα, αυτά αναφέρθηκαν περισσότερο συγκεκριμένα. Οι τεχνικές 

κατάκτησης γραμματικών και συντακτικών φαινομένων από τους μαθητές ΕΠΑ.Λ 

και ΕΠΑ.Σ φαίνεται να είναι ένα θέμα το οποίο είναι λιγότερο αξιοποιήσιμο αν 

αναλογιστούμε τη φύση των σχολών αυτών, χωρίς ωστόσο να λέγεται πως υπάρχει η 

πλήρης έλλειψη των αντικειμένων αυτών από τα συγκεκριμένα σχολεία. Έπειτα 

αναφέρθηκαν θέματα τα οποία δεν εμπίπτουν στα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών 

όπως για παράδειγμα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση εκπαιδευτικών και 

σχολικών μονάδων, θέματα ετεροχρονισμένα που δε μπορούν πλέον να αξιοποιηθούν 

από τους εκπαιδευτικούς εντός των τάξεων και θέματα συνεργασίας ή αντιμετώπισης 

κρίσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι 4 από τους συμμετέχοντες δήλωσαν πως ότι και να 
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απέκτησαν από τη διεξαγωγή επιμορφωτικών προγραμμάτων ήταν χρήσιμο σε 

κάποια φάση της εκπαιδευτικής τους πορείας και δεν αποτέλεσε για εκείνους χάσιμο 

χρόνου. Γεγονός ιδιαίτερα ευχάριστο. 

Ενθαρρυντικό για την ερευνήτρια ήταν και το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες δε 

θέλησαν να προσθέσουν κάτι το οποίο να παραλείφθηκε από τις ερωτήσεις της 

συνέντευξης αλλά οι περισσότεροι από αυτούς θέλησαν να την κλείσουν με γενικά 

σχόλια τα οποία θέλησαν να εισακουστούν. Αρχικά δυο εξ’ αυτών θεωρούν ότι για τη 

σωστότερη και αποτελεσματικότερη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων βασική 

είναι πρωτίστως η κατάρτιση των ίδιων των εκπαιδευτών που θα το διεξάγουν. Στο 

σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί το μοντέλο τυ «διδακτικού τριγώνου» (Δερβίσης, 

1999) σύμφωνα με το οποίο πάντα κάτι θα μαθαίνεται από κάποιον άλλο με κάτι ή 

μέσω κάποιου άλλου. Ο ρόλος του επιμορφωτή φαίνεται να είναι μια από τις 

σημαντικότερες παραμέτρους τόσο στην εξέλιξη, όσο και στην έκβαση της 

μαθησιακής διαδικασίας. Τόνισαν δε ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα πρέπει να 

υπάρχουν στη ζωή του κάθε εκπαιδευτικού ως εφόδια που θα τους καθοδηγήσουν 

στην πορεία και την επιτυχή εξέλιξη του έργου τους, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό και 

ενθαρρυντικό εφόσον οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να επιμορφώνονται. 

Αντίστοιχα αποτελέσματα μεταξύ άλλων έχει η έρευνα της Μπερτζέμη (2008) όπου 

διατυπώθηκε η αναγκαιότητα της συνεχούς  επιμόρφωσης των ξενόγλωσσων 

εκπαιδευτικών, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι μεγάλες ανάγκες τους σ’ όλους 

τους τομείς, διδακτικό, επιστημονικό και παιδαγωγικό. 

Τέλος από δυο συμμετέχουσες υπήρξε ένα γενικότερο σχόλιο που αξίζει να 

αναφερθεί σχετικά με την υποβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα 

μας. Η  συμβολή  της  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  στην  υποστήριξη  της  

απασχόλησης  των  νέων  και  τη  βελτίωση  της  παραγωγικότητας  είναι  ευρέως  

αναγνωρισμένη.  «Οι  χώρες  με  ισχυρά  και  ελκυστικά συστήματα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, και ιδίως εκείνες με εδραιωμένα  συστήματα  

μαθητείας,  τείνουν  να  έχουν  καλύτερες  επιδόσεις  στην  απασχόληση  των  νέων.» 

( Καρατζόγιαννης, Πανταζή, 2014, σελ. 262). Για όλους τους παραπάνω λόγους 

λοιπόν θεωρούν σκόπιμες τις ενέργειες που θα αποσκοπούν στην αναβάθμιση της 

επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 
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7.2 Αναμενόμενη συμβολή έρευνας 

Η παρούσα έρευνα προσδοκά τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματά της να φανούν 

χρήσιμα, τόσο για τους ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν σε 

ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ αλλά και στις υπόλοιπες βαθμίδες και εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

χώρας, όσο και στους φορείς που διεξάγουν επιμορφωτικά προγράμματα. Όλα όσα 

αναφέρθηκαν στην παρούσα έρευνα μπορούν να αποτελέσουν αφορμή και προτάσεις 

για τη βελτίωση και την ενίσχυση προγραμμάτων επιμόρφωσης ξενόγλωσσων 

εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα όσων διδάσκουν σε ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ. 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα θα μπορούσαν είτε σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας, 

είτε σε επίπεδο ιδιωτικών φορέων και ινστιτούτων και εκδοτικών οίκων να 

πραγματοποιούνται συχνότερα και να εστιάζουν πιο συγκεκριμένα στις ολοένα και 

περισσότερο αυξανόμενες με την πάροδο του χρόνου ανάγκες των εκπαιδευτικών. 

Όσον αφορά την άμεση και έγκυρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών εξαιρετικά 

χρήσιμη θα ήταν η δημιουργία ενός μητρώου το οποίο θα συμπεριλάμβανε τους 

ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και όλων των γλωσσών με σκοπό 

την διαρκή ενημέρωση τους και την επικοινωνία με τους ίδιους. ‘Η ακόμα πιο 

συγκεκριμένα ένα μητρώο εκπαιδευτικών, το οποίο θα είχε συγκεντρωμένους όλους 

τους ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς που απασχολούνται τώρα ή και στο παρελθόν σε 

ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ με τα μαθήματα 

Επιπλέον θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των ξενόγλωσσων 

εκπαιδευτικών και να πραγματοποιηθούν επιμορφώσεις με κεντρικό θέμα τη 

διδακτική, τεχνικές στοχευμένες σε ειδική γλώσσα και λεξιλόγιο, πράγμα αναγκαίο 

για τα ΕΠΑ.Λ και τις ΕΠΑ.Σ. Οι επιμορφώσεις αυτές καλό θα ήταν να περιέχουν μια 

πληθώρα εκπαιδευτικών τεχνικών και δραστηριοτήτων, κατά τα οποία οι 

εκπαιδευτικοί θα μπορούν να αφομοιώνουν τις γνώσεις και δεξιότητες που τους 

παρέχονται και ταυτόχρονα να δουλεύουν πάνω σε αυτές. 

Συνακόλουθα καλό θα ήταν να υπάρχει η αντίστοιχη παρότρυνση για συμμετοχή στις 

επιμορφώσεις από τους διευθυντές των ΕΠΑ.Λ και των ΕΠΑ.Σ ή ακόμη και τους 

αρμόδιους φορείς που προαναφέρθηκαν. Βασικότατη επίσης θα ήταν η δημιουργία 

και η χρήση νέων διδακτικών εγχειριδίων που θα συντονίσουν το έργο των 

εκπαιδευτικών. 
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Ακόμη, καλό θα ήταν να γίνουν ενέργειες για την κάλυψη του οικονομικού κόστους 

των επιμορφωτικών προγραμμάτων, με την πρόβλεψη ενός οικονομικού πλάνου και η 

μέριμνα ώστε προγράμματα επιμόρφωσης να διοργανώνονται σε περισσότερους 

νομούς και πόλεις, ώστε δυνατότητα συμμετοχής να έχουν όλοι οι άμεσα 

ενδιαφερόμενοι χωρίς η απόσταση να αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα σε 

περίπτωση αδυναμίας και της τηλεκπαίδευσης. 

Τέλος αν και δεν αποτελούσε εξ’ αρχής κάποιο ερευνητικό ερώτημα της έρευνας 

αυτής, μέσα από τις απαντήσεις κάποιων εκ των συμμετεχόντων θα ήταν καλό να 

ειπωθεί και στο εξής να γίνουν ενδεχομένως κάποιες συντονισμένες ενέργειες για την 

καλύτερη αντιμετώπιση των ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ, η αναβάθμιση τους και να 

ξεπεραστεί η αντίληψη για αυτά ως σχολές για μαθητές μέτριων έως και χαμηλών 

επιδόσεων. 

Τέλος η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να συμβάλει στον εμπλουτισμό της ελληνικής 

βιβλιογραφίας. 

 

7.3 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα 

Όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να αποτελέσουν την αφορμή για τη δημιουργία 

περαιτέρω ερευνητικών ερωτημάτων και τη διεξαγωγή αντίστοιχων ερευνών, όπως 

για παράδειγμα τα αποτελέσματα από τα ΕΠΑ.Λ και τις ΕΠΑ.Σ για μια άλλη πόλη 

της Ελλάδας, ή την παρατήρηση ανάμεσα σε δυο ομάδες εκπαιδευτικών, μιας που 

παρακολουθεί ανελλιπώς επιμορφωτικά προγράμματα και μιας δεύτερης η οποία 

απέχει από αυτά και την αποδοτικότητα τους κατά το έργο τους, ή καθηγητών 

διαφορετικών ειδικοτήτων. Ακόμα μια σκέψη για περαιτέρω έρευνα του 

συγκεκριμένου αντικειμένου θα ήταν η διεξαγωγή αυτής μέσω της ποσοτικής 

μεθόδου.  

 

8. Επίλογος 

« Η διερεύνηση αναγκών αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη της 

εκπαίδευσης εκπαιδευτών ενηλίκων». (Βεργίδης& Κατσιγιάννη& Μπρίνια, 2011: 3) 
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Με τη φράση αυτή θέλησα να κλείσω την παρούσα έρευνα και να υπερτονιστεί για 

ακόμα μια φορά ο ρόλος και η σπουδαιότητα της διερεύνησης αναγκών και 

συγκεκριμένα, των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών κάθε βαθμίδας και 

ειδικότητας και επί του παρόντος, των ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών. Η επιµόρφωση 

των εκπαιδευτικών είναι μια από τις σηµαντικότερες παραµέτρους της 

αποτελεσµατικής λειτουργίας του σχολείου και ταυτόχρονα αποτελεί το βασικό 

µοχλό ανανέωσης και εκσυγχρονισµού σε κάθε εκπαιδευτικό σύστηµα. (Καψάλης& 

Ραμπίδης, 2006). 

Επιπλέον σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η ανάγκη για συνεχή 

ενασχόληση, εμπλουτισμό γνώσεων και τεχνικών, μοιάζει να είναι στο χώρο της 

εκπαίδευσης τουλάχιστον αναγκαία. Επιπλέον στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και 

της διαρκούς εξέλιξης της αγοράς εργασίας πρέπει όλοι να κατανοήσουμε αφενός, τη 

σημασία της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης  και αφετέρου, τη σημασία 

εκμάθησης ξένων γλωσσών. Η παρούσα εργασία ασχολήθηκε λοιπόν με όλα τα 

θέματα που προαναφέρθηκαν. 
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Παράρτημα 

Πρωτόκολλο συνέντευξης 

 

Θέμα: Διερεύνηση επιμορφωτικών αναγκών ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών των 

ΕΠΑ.Λ. και   των ΕΠΑ.Σ. της πόλης της Θεσσαλονίκης. 

 

Ώρα συνέντευξης: 

Ημερομηνία: 

Τόπος: 

Συνεντεύκτης: 

Συνεντευξιαζόμενος: 

Μέρος  συνέντευξης: 

 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη των επιμορφωτικών αναγκών 

ξενόγλωσσων εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και   των ΕΠΑ.Σ. της πόλης της 

Θεσσαλονίκης. Η διάρκεια της συνέντευξης κυμαίνεται στα 20-30 λεπτά. Οι 

απαντήσεις και οι πληροφορίες που θα δωθούν θα είναι απόλυτα εμπιστευτικές και η 

πρόσβαση από οποιονδήποτε σε αυτές πέραν της ερευνήτριας θα είναι ανέφικτη. 

Προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα δε θα 

γνωστοποιηθούν. Η συνέντευξη θα μαγνητοφωνηθεί. Παρακαλείσθε όπως διαβάσετε 

και υπογράψετε το Έντυπο Συναίνεσης για τη συμμετοχή σας στην παρούσα έρευνα. 
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Έντυπο συναίνεσης 

23/04/2020 

Αγαπητέ/ή συνάδελφε, 

Εργάζομαι ως εκπαιδεύτρια Γερμανικής  Γλώσσας σε Κ.Ξ.Γ στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα είμαι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στη τμήμα 

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής με κατεύθυνση τη Δια Βίου Μάθηση στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ανέλαβα τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας στο 

πλαίσιο των μεταπτυχιακών μου υποχρεώσεων προς το πανεπιστήμιο. Η έρευνα έχει 

σκοπό να διερευνήσει τις επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ. και   

των ΕΠΑ.Σ. της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η διάρκεια της συνέντευξης  κυμαίνεται  

στα 20-30 λεπτά. Οι απαντήσεις και οι πληροφορίες που θα δωθούν θα είναι απόλυτα 

εμπιστευτικές και η πρόσβαση από οποιονδήποτε σε αυτές πέραν της ερευνήτριας θα 

είναι ανέφικτη. Προσωπικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο ή εκπαιδευτικό ίδρυμα δε 

θα γνωστοποιηθούν. Η συνέντευξη θα μαγνητοφωνηθεί. Παρακαλείσθε όπως 

διαβάσετε και υπογράψετε το Έντυπο Συναίνεσης για τη συμμετοχή σας στην 

παρούσα έρευνα. 

 

Ευχαριστώ για την συνεργασία σας. 

 

Έχω κατανοήσει τον σκοπό για τον οποίο θα γίνει η μαγνητοφώνηση και τις 

προβλέψεις τήρησης της ανωνυμίας μου και δηλώνω την συμμετοχή μου στην 

έρευνα. 

 

 

Υπογραφή 
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Συνεντεύξεις 

Συνέντευξη 

1. Πόσων ετών είστε; 

2. Ποιος είναι ο τίτλος σπουδών σας; 

3. Είστε κάτοχος κάποιου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος; 

4. Πόσα χρόνια είστε εν ενεργεία εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών; 

5 .Πόσα χρόνια διδάσκετε σε ΕΠΑ.Λ./ ΕΠΑ.Σ; Και για ποιες ειδικότητες; 

6 .Σε πόσα επιμορφωτικά προγράμματα έχετε λάβει μέρος; 

7. Πόσα επιμορφωτικά προγράμματα παρακολουθείτε κατά μέσο όρο ανά έτος; 

8. Πιστεύετε ότι οι προπτυχιακές σπουδές ενός ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού είναι 

επαρκείς, ώστε να μπορεί ο ίδιος να ανταπεξέλθει επιτυχώς στο έργο του τόσο στον  

ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στα ΕΠΑ.Λ ή στις ΕΠΑ.Σ; 

9. Αρκεί κατά τη γνώμη σας η διδακτική εμπειρία ενός ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού, 

ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες επιμόρφωσης ενός μαθητή των ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; 

Αν ναι, γιατί; 

10. Ποιο θα ήταν κατά τη γνώμη σας, το κατάλληλο περιεχόμενο επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, το οποίο θα ενίσχυε την αποδοτικότητα ενός εκπαιδευτή σε σχολές 

ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ και θα τον καθοδηγούσε στο έργο του; 

11.Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση η οποία θα επικεντρώνονταν σε τεχνικές, 

χάρη στις οποίες ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να ανταποκριθεί επιτυχώς στο μάθημα 

ξένης γλώσσας για την κάθε ειδικότητα; 

12. Ποιό είδος επιμόρφωσης θεωρείτε ότι θα συνέβαλλε ικανοποιητικά στην 

προσπάθεια αυτή; 

13. Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση που θα εστίαζε  περισσότερο στη χρήση 

των νέων τεχνολογιών; 

14. Πόσο αναγκαία πιστεύετε ότι είναι η επιμόρφωση, η οποία θα εστίαζε στην 

παρουσίαση και τη χρήση νέων διδακτικών εγχειριδίων; 



- 126 - 

 

15. Όσον αφορά το χώρο διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων, ποιος θεωρείτε 

ότι είναι ο καταλληλότερος χώρος για τη διεξαγωγή τους; 

16. Σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής  αντίστοιχων προγραμμάτων, ποιό διάστημα 

θεωρείτε εσείς  προτιμότερο για να πραγματοποιούνται; 

17. Που θα πρέπει να βασίζεται μια επιμόρφωση ώστε να είναι όσο το δυνατόν 

αποδοτικότερη; Αναλύστε μου την επιλογή σας. (Εισηγήσεις; Ομαδικές 

δραστηριότητες; Μικροδιδασκαλία; Αφήγηση ή ανάλυση προσωπικών εμπειριών; 

Μελέτη περίπτωσης;) 

18. Τι θα μπορούσε να σας παροτρύνει ώστε να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

19. Από τι εξαρτάται η συχνότητα συμμετοχής σας σε αντίστοιχα προγράμματα 

επιμόρφωσης; 

20. Ποιο είναι το σπουδαιότερο όφελος που μπορούν να προσφέρουν τα 

επιμορφωτικά προγράμματα; 

21. Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευόμενος είναι αυτός που πρέπει να ενημερώνεται και να 

συμμετέχει σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα ή να υπάρχει και η αντίστοιχη 

ενημέρωση και παρότρυνση από τους αρμόδιους φορείς; 

22. Τι θα σας απωθούσε στο να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

23. Ποιο θέμα πιστεύετε ότι είναι το λιγότερο έως και καθόλου ωφέλιμο για το έργο 

σας ως εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών σε σχολές ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; 

24. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι επιπλέον; 

 

Εναλλακτικές Ερωτήσεις 

Α. Εναλλακτική ερώτηση για την ερώτηση 8: Θεωρείτε ότι μόνο με την πιστοποίηση 

γλωσσικής επάρκειας (Γ2) μπορεί  ένας εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί στο έργο του; 

Αν όχι, γιατί; 

Β. Εναλλακτική ερώτηση για την ερώτηση 13: Ποια η γνώμη σας για τις νέες 

τεχνολογίες και τη χρήση Υ/Η στο μάθημα μιας ξένης γλώσσας; Πιστεύετε ότι ένας 
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εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών χρειάζεται περισσότερη κατάρτιση, ώστε να μπορέσει 

να ανταποκριθεί επαρκώς στο ρόλο του; 

Γ. Εναλλακτική ερώτηση για την ερώτηση 12: Ποια μορφή επιμορφωτικών 

προγραμμάτων θεωρείτε καταλληλότερη και στο παρελθόν σας έχει βοηθήσει 

καλύτερα στην απόκτηση συγκεκριμένων γνώσεων/ δεξιοτήτων; 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 128 - 

 

Συνέντευξη 1 

1. Πόσων ετών είστε; 

Είμαι 36 ετών. Δε φαίνομαι η αλήθεια είναι (γέλια). 

2. Ποιος είναι ο τίτλος σπουδών σας; 

Είμαι φιλόλογος Αγγλικής Γλώσσας. Έχω τελειώσει στο Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

3. Είστε κάτοχος κάποιου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος; 

Όχι προς το παρόν, όμως είναι στα άμεσα σχέδια μου να κάνω ένα μεταπτυχιακό 

σχετικό με τον τομέα του Τουρισμού. Ίσως στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο των Πατρών. 

4. Πόσα χρόνια είστε εν ενεργεία εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών; 

Εργάζομαι τα τελευταία 11-12  χρόνια ως καθηγήτρια αγγλικών, σε Κ.Ξ.Γ κυρίως. 

Και φυσικά εξ’ αρχής είχα δικούς μου μαθητές, καθώς είχα ξεκινήσει με 

οικοδιδασκαλία. 

5 .Πόσα χρόνια διδάσκετε σε ΕΠΑ.Λ./ ΕΠΑ.Σ; Και για ποιες ειδικότητες; 

Δίδαξα για 2 συνεχόμενα σχολικά έτη. Φέτος βρίσκομαι σε γυμνάσια και δημοτικά. 

Στο παρελθόν που ήμουν σε ΕΠΑ.Σ  ήμουν στη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων. 

6 .Σε πόσα επιμορφωτικά προγράμματα έχετε λάβει μέρος; 

Δε θυμάμαι ακριβώς. Σίγουρα πάρα πολλά… πάνω από 20..ειδικά τα πρώτα χρόνια 

της καριέρας μου με ενδιέφερε πολύ να εξελιχθώ και να λύσω απορίες και τυχόν 

προβλήματα που θα προέκυπταν στην τάξη. Εκτός αυτού νομίζω ότι παλαιότερα 

υπήρχε μεγαλύτερη προσφορά επιμορφωτικών προγραμμάτων με μεγάλο εύρος 

θεματολογίας. Προσέφεραν κάτι ξεχωριστά στον καθένα. Τα τελευταία χρόνια εκτός 

ότι η προσφορά είναι σαφώς μικρότερη, τα θέματα νιώθω να ανακυκλώνονται… 

Εννοείται πως τίποτα ξεχωριστό και ιδιαίτερο για εμάς που διδάσκουμε σε σχολές 

επαγγελμάτων… η τουλάχιστον αν και ενημερώνομαι δεν υπέπεσε κάτι στη δική μου 

αντίληψη. 

7 .Πόσα επιμορφωτικά προγράμματα παρακολουθείτε κατά μέσο όρο ανά έτος; 

Σίγουρα 2-3. Ανάλογα την προσφορά όπως προείπα… 
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8. Πιστεύετε ότι οι προπτυχιακές σπουδές ενός ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού είναι 

επαρκείς, ώστε να μπορεί ο ίδιος να ανταπεξέλθει επιτυχώς στο έργο του τόσο 

στον  ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στα ΕΠΑ.Λ ή στις 

ΕΠΑ.Σ; 

Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι πολύ βασικό. Ωστόσο οι παιδαγωγικές αλλά και οι 

εκπαιδευτικές γνώσεις αλλά και η άριστη χρήση της ξένης γλώσσας δεν είναι αρκετά 

από μόνα τους. Αφού μιλάμε για τέτοιου είδους σχολές που χρήζουν ειδικής 

κατάρτισης. Πολλά πράγματα τα κατακτούμε στην πορεία, είτε με περαιτέρω 

σπουδές, είτε με επιμορφωτικά προγράμματα, είτε ακόμα και μέσα στην τάξη. Τώρα 

συγκεκριμένα για τις σχολές που κάνουμε λόγο πιστεύω ότι σε καμία περίπτωση δεν 

επαρκούν οι προπτυχιακές σπουδές μιας που σε όλες τις ειδικότητες χρειάζεται 

συγκεκριμένο λεξιλόγιο και ορισμοί… και εντάξει αυτό φυσικά δε γίνεται να συμβεί 

στη σχολή… 

9 .Αρκεί κατά τη γνώμη σας η διδακτική εμπειρία ενός ξενόγλωσσου 

εκπαιδευτικού, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες επιμόρφωσης ενός μαθητή 

των ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; Αν ναι, γιατί; 

Όπως προείπα σίγουρα είναι πολύ βασική και η εκπαιδευτική εμπειρία για να 

μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στο έργο αυτό, αλλά χρειάζεται και η διαρκής 

ενημέρωση αλλά και η ενασχόληση με το αντικείμενο. 

10 .Ποιο θα ήταν κατά τη γνώμη σας, το κατάλληλο περιεχόμενο επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, το οποίο θα ενίσχυε την αποδοτικότητα ενός εκπαιδευτή σε 

σχολές ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ και θα τον καθοδηγούσε στο έργο του; 

Πιστεύω ανάλογα με την ειδικότητα που πρόκειται να διδάξει ο κάθε ένας από εμάς, 

θα διαφέρει και το περιεχόμενο. Αυτά όσον αφορά την ορολογία για παράδειγμα. 

Έπειτα για πιο σύνθετα θέματα καλή θα ήταν η παρουσίαση περιστατικών για 

παράδειγμα π.χ ενός μαθητή που αντιμετωπίζει δυσκολίες και πως μπορούμε εμείς να 

μεταφέρουμε στο μαθητή αυτό τα κατάλληλα εφόδια όχι μόνο αποτελεσματικά αλλά 

και ευχάριστα ως προς εκείνον. 

11.Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση η οποία θα επικεντρώνονταν σε 

τεχνικές, χάρη στις οποίες ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να ανταποκριθεί επιτυχώς 

στο μάθημα ξένης γλώσσας για την κάθε ειδικότητα; 
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Φυσικά! Όση μεγαλύτερη έμφαση σε τεχνικές ανάλογες με τον κάθε κλάδο για 

παράδειγμα… τόση μεγαλύτερη επιτυχία στο έργο του εκπαιδευτικού. Και όχι μόνο 

επιτυχία στην κατάκτηση των γνώσεων από τους εκπαιδευόμενους αλλά και 

ενδιαφέρον για το μάθημα από αυτούς… ναι, νομίζω αυτό είναι το κυριότερο. 

12.Ποιό είδος επιμόρφωσης θεωρείτε ότι θα συνέβαλλε ικανοποιητικά στην 

προσπάθεια αυτή; 

Πολλά είδη επιμόρφωσης θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμα. Σίγουρα τα προγράμματα που 

είναι μεγαλύτερα από μια μέρα σε διάρκεια… είτε ασύγχρονα, είτε δια ζώσης.. Τώρα 

αν θα πρέπει να διαλέξω ένα, θα πω μάλλον τα δια ζώσης για πολλούς λόγους. 

Σίγουρα πρέπει να βρισκόμαστε εκεί και είναι πιο απαιτητικό αλλά από την άλλη σε 

ένα πρόγραμμα δια ζώσης σε κάθε περίπτωση υπάρχουν περισσότερες διαδραστικές 

δραστηριότητες, ανταλλάσουμε απόψεις με συναδέλφους, έχει και αυτό σίγουρα 

μεγάλη σημασία. 

13. Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση που θα εστίαζε  περισσότερο στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών; 

Ασυζητητί. Οι νέες τεχνολογίες είναι σε κάθε κομμάτι της ζωής μας πλέον. Οι 

μαθητές άλλωστε πέραν του ότι το χρειάζονται, αποδίδουν και καλύτερα. Αποδίδουν 

καλύτερα γιατί είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας τους και 

άλλωστε στα περισσότερα επαγγέλματα που καλούμαστε να διδάξουμε τις ξένες 

γλώσσες εγώ και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι θεωρώ ότι οι νέες τεχνολογίες είναι 

επίσης ένα μεγάλο κομμάτι αυτών και της αγοράς εργασίας… οπότε γιατί όχι; 

14. Πόσο αναγκαία πιστεύετε ότι είναι η επιμόρφωση, η οποία θα εστίαζε στην 

παρουσίαση και τη χρήση νέων διδακτικών εγχειριδίων; 

Βασικότατη. Με τα σωστά εγχειρίδια που θα προσαρμόζονται στην ελληνική 

πραγματικότητα και τις σημερινές απαιτήσεις, μπορούμε τόσο εμείς οι εκπαιδευτικοί 

να δουλέψουμε καλύτερα, όσο και οι εκπαιδευόμενοι να εξασκηθούν… με τα 

κατάλληλα εγχειρίδια θα μπορούν να έχουν υλικό που θα χρησιμοποιήσουν και 

αργότερα και κυρίως συγκεντρωμένο, οπότε αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα έπρεπε 

πρώτα εμείς οι εκπαιδευτικοί να μάθουμε να δουλεύουμε με ατά με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο. 
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15. Όσον αφορά το χώρο διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων, ποιος 

θεωρείτε ότι είναι ο καταλληλότερος χώρος για τη διεξαγωγή τους; 

Αίθουσες συνεδριάσεων… Αρκετός χώρος, σωστός εξοπλισμός… νομίζω είναι και 

αρκετά πιο ευχάριστες από μια σχολική αίθουσα ή ένα αχανές αμφιθέατρο. 

16. Σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής  αντίστοιχων προγραμμάτων, ποιό διάστημα 

θεωρείτε εσείς  προτιμότερο για να πραγματοποιούνται; 

Δυστυχώς οι υποχρεώσεις είναι πολλές. Τα Σαββατοκύριακα είναι σίγουρα ο 

καταλληλότερος χρόνος, τώρα αν με ρωτάτε γενικότερα για χρονική περίοδο νομίζω 

θα πω κυρίως προς το φθινόπωρο πριν το άνοιγμα των σχολείων, ώστε οι γνώσεις και 

οι δεξιότητες να αξιοποιηθούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Χωρίς να αποκλείω 

βέβαια και το τέλος της χρονιάς όπου σίγουρα θα υπάρχουν αντίστοιχα ερεθίσματα 

για εμάς από τη χρονιά που πέρασε, οπότε θα μπορούμε να συγκρίνουμε και να 

πάρουμε αντίστοιχα παραδείγματα και έπειτα ότι αποκομίσουμε θα το 

χρησιμοποιήσουμε και με το ξεκίνημα της νέας χρονιάς. 

17. Που θα πρέπει να βασίζεται μια επιμόρφωση ώστε να είναι όσο το δυνατόν 

αποδοτικότερη; Αναλύστε την επιλογή σας. (Εισηγήσεις; Ομαδικές 

δραστηριότητες; Μικροδιδασκαλία; Αφήγηση; Μελέτη περίπτωσης;) 

Κατά τη γνώμη μου σε όλα. Το κάθε είδος επιμόρφωσης έχει και κάτι διαφορετικό να 

προσφέρει και φυσικά ο κάθε εκπαιδευτικός έχει το δικό του μαθησιακό στυλ. Αν 

πρέπει να διαλέξω ένα παρόλα αυτά νομίζω θα πω τις ομαδικές δραστηριότητες… 

σίγουρα είναι πιο ενδιαφέρουσες και έχουν να προσφέρουν πράγματα στην πράξη, τα 

οποία θα εφαρμοστούν κιόλας. 

18. Τι θα μπορούσε να σας παροτρύνει ώστε να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Αρχικά να το μάθω εγκαίρως…(γέλια). Έπειτα ο φορέας που το προσφέρει και σε 

κάθε περίπτωση ο τίτλος. Από τον τίτλο μπορούμε να εξακριβώσουμε το θέμα. 

Σίγουρα δε θα παρακολουθήσω κάτι το οποίο ξέρω ότι δε θα μου χρειαστεί, το έχω 

παρακολουθήσει ξανά ή μου ακούγεται αδιάφορο. 
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19. Από τι εξαρτάται η συχνότητα συμμετοχής σας σε αντίστοιχα προγράμματα 

επιμόρφωσης; 

Πάλι από πολλά. Σίγουρα από το περιεχόμενο των σεμιναρίων όπως προείπα, οι 

εισηγητές, οι ανάγκες μου τη δεδομένη χρονική στιγμή και φυσικά οι υποχρεώσεις 

μου (γέλια)! Για παράδειγμα διδάσκοντας σε ένα ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ θα ήθελα να 

παρακολουθήσω κάτι πρακτικό και κάτι που θα μου προσφέρει γνώσεις που θα με 

βοηθήσουν στο έργο μου. 

20. Ποιο είναι το σπουδαιότερο όφελος που μπορούν να προσφέρουν τα 

επιμορφωτικά προγράμματα; 

Εντάξει νομίζω είναι πολλά τα οφέλη από τη στιγμή που επιλέγουμε να τα 

παρακολουθήσουμε γιατί λίγο πολύ εκ των προτέρων γνωρίζουμε τι πρόκειται να μας 

προσφέρουν. Αν θα πρέπει να πω το βασικότερο αυτό θα είναι εφόδια για να 

αντιμετωπίσουμε την κάθε επόμενη μέρα. Για παράδειγμα τεχνικές και εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες λεξιλογίου θα πω και πάλι. 

21. Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευόμενος είναι αυτός που πρέπει να ενημερώνεται και 

να συμμετέχει σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα ή να υπάρχει και η 

αντίστοιχη ενημέρωση και παρότρυνση από τους αρμόδιους φορείς; 

Σίγουρα πρέπει ο κάθε ένας από εμάς να ενημερώνεται και να ψάχνει π. χ στο 

διαδίκτυο. Από κει και πέρα σίγουρα και οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να γνωστοποιούν 

εγκαίρως και πειστικά τα προγράμματα τους. Αν εγώ για παράδειγμα που ψάχνω 

συχνά και δε το μάθω εγκαίρως αλλά και να το μάθω το πρόγραμμα και ο τίτλος του 

προγράμματος δε με πείσει… τότε όχι και να το έχω μάθει δε θα παρακολουθήσω. 

22. Τι θα σας απωθούσε στο να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Το περιεχόμενο παίζει εδώ κυρίαρχο ρόλο… εννοώ πως δε θα παρακολουθούσα κάτι 

το οποίο έχω ήδη παρακολουθήσει ή συνειδητοποιήσω πως δεν έχει κάτι να μου 

προσφέρει. Επιπλέον και το οικονομικό κόστος είναι κάτι βασικό στις μέρες μας… 

γιατί όσο και να με ενδιαφέρει ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα τότε νομίζω πως δε θα 

πάω. 

23. Ποιο θέμα πιστεύετε ότι είναι το λιγότερο έως και καθόλου ωφέλιμο για τα 

έργο σας ως εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών σε ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; 
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Εμ… αν με ρωτούσατε γενικότερα για όλες τις βαθμίδες θα έλεγα αρκετά. Εφόσον η 

ερώτηση είναι λίγο πιο στοχευμένη και αναφέρεστε σε επαγγελματικά σχολεία θα 

έλεγα εδώ ότι θα ήταν αρκετά ανούσιο η εκμάθηση τεχνικών για κατάκτηση 

γραμματικών φαινομένων ή συντακτικού… κάτι τέτοιο δεν είναι στους άμεσους 

στόχους των ξενόγλωσσων καθηγητών που διδάσκουν σε αυτά τα σχολεία, χωρίς 

βέβαια να υποβαθμίζουμε το ρόλο τους. 

24. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι επιπλέον; 

Με καλύψατε με τις ερωτήσεις σας. Ίσως θα ήθελα να πω ότι πριν από οποιαδήποτε 

διοργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου, καλό θα ήταν να λαμβάνουν πρώτα την 

κατάλληλη εκπαίδευση οι ίδιοι οι εκπαιδευτές που πρόκειται να το διεξάγουν και 

ειδικά αν αφορά επιμορφωτικά προγράμματα που θα βοηθήσουν εμάς τους 

ξενόγλωσσους καθηγητές που ασχολούμαστε με μαθήματα γύρω από επαγγέλματα, 

μιας και σαν περίπτωση είναι από μόνη της λίγο ιδιαίτερη και χρειάζεται ειδική 

γλώσσα. 

 

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. 
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Συνέντευξη 2 

1. Πόσων ετών είστε; 

Είμαι 57. 

2. Ποιος είναι ο τίτλος σπουδών σας; 

Έχω τελειώσει Αγγλική γλώσσα και φιλολογία. 

3. Είστε κάτοχος κάποιου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος; 

Ναι. Έχω ολοκληρώσει έναν κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών. 

4. Πόσα χρόνια είστε εν ενεργεία εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών; 

Γύρω στα 20. 

5 .Πόσα χρόνια διδάσκετε σε ΕΠΑ.Λ./ ΕΠΑ.Σ; Και για ποιες ειδικότητες; 

Από τα 20 περίπου χρόνια που έχω, πάνω απ΄ τα μισά, κάπου 13-14 χρόνια διδάσκω 

σε ΕΠΑ.Λ, τα πρώην Τ.Ε.Ε, τα προηγούμενα χρόνια δίδασκα και σε ενιαία γενικά 

γυμνάσια και λύκεια. Συνήθως διδάσκω στον τομέα της Μηχανολογίας και 

Ηλεκτρολογίας. 

6 .Σε πόσα επιμορφωτικά προγράμματα έχετε λάβει μέρος; 

Ε, αρκετά, αρκετά.  Τώρα γύρω στα 20 προγράμματα ας πούμε. Το κακό είναι αν 

και θα το αναφέρω και αργότερα αυτό φαντάζομαι, ότι τα τελευταία χρόνια δεν 

υπάρχουν αρκετά τέτοια προγράμματα. 

7 . Πόσα επιμορφωτικά προγράμματα παρακολουθείτε κατά μέσο όρο ανά έτος; 

Σας είπα ότι τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν επιμορφωτικά προγράμματα, 

παλιότερα παρακολουθούσα γύρω στα 2-3 προγράμματα το χρόνο. Τώρα τα 

τελευταία χρόνια δεν υπάρχουν αρκετά προγράμματα. Τουλάχιστον δεν έχουν πέσει 

στην αντίληψη μου. Ή αν υπάρχει δε το μαθαίνουμε εγκαίρως πάντα. Και ίσως και να 

μη με ενδιαφέρουν. 

8 . Πιστεύετε ότι οι προπτυχιακές σπουδές ενός ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού 

είναι επαρκείς, ώστε να μπορεί ο ίδιος να ανταπεξέλθει επιτυχώς στο έργο του 

τόσο στον  ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στα ΕΠΑ.Λ ή 

στις ΕΠΑ.Σ; 
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Όχι δε πιστεύω ότι είναι αρκετές. Γιατί καταρχήν πρέπει να σκεφτούμε ότι η 

επιστήμη εξελίσσεται, υπάρχουν πάρα πολλά νέα δεδομένα στο χώρο της 

παιδαγωγικής, της ψυχολογίας και κάποια πράγματα ας πούμε δε τα είχαμε διδαχθεί 

εκείνα τα χρόνια όταν φοιτούσαμε στο Πανεπιστήμιο, όταν κάναμε τις προπτυχιακές 

σπουδές μας. 

9. Αρκεί κατά τη γνώμη σας η διδακτική εμπειρία ενός ξενόγλωσσου 

εκπαιδευτικού, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες επιμόρφωσης ενός μαθητή 

των ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; Αν ναι, γιατί; 

Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε η εμπειρία είναι σημαντικός σύμβουλος και βοηθός στο 

έργο μου. Γιατί εντάξει… υπάρχουν πολλές στιγμές που αν δεν είχα εμπειρία δε ξέρω 

πως θα αντιδρούσα, δε ξέρω πως θα κινούμουν. Ωστόσο δεν αμφισβητώ και την 

ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης. 

10 . Ποιο θα ήταν κατά τη γνώμη σας, το κατάλληλο περιεχόμενο 

επιμορφωτικών προγραμμάτων, το οποίο θα ενίσχυε την αποδοτικότητα ενός 

εκπαιδευτή σε σχολές ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ και θα τον καθοδηγούσε στο έργο του; 

Πιστεύω ότι η διαχείριση συγκρούσεων μέσα στην τάξη, σεμινάρια διαχείρισης 

συγκρούσεων μέσα στην τάξη, διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς, 

προσέλκυση των μαθητών με ιδιαίτερες ανάγκες θα βοηθούσε πάρα πολύ… πάρα 

πολύ θέματα αντίστοιχων σεμιναρίων. Και σε κάθε περίπτωση η διδακτική, για 

παράδειγμα, ε… η κατάκτηση λεξιλογικών όρων ή φρασεολογίας. 

11 .Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση η οποία θα επικεντρώνονταν σε 

τεχνικές, χάρη στις οποίες ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να ανταποκριθεί επιτυχώς 

στο μάθημα ξένης γλώσσας για την κάθε ειδικότητα; 

Σίγουρα αυτό… σίγουρα θα μπορούσε να με βοηθήσει να ανταποκριθώ στο μάθημα 

της ξένης γλώσσας και συγκεκριμένα για την κάθε ειδικότητα. Για παράδειγμα 

τεχνικές κατάκτησης λεξιλογίου και φρασεολογίας όπως προανέφερα. 

12. Ποιό είδος επιμόρφωσης θεωρείτε ότι θα συνέβαλλε ικανοποιητικά στην 

προσπάθεια αυτή; 

Οπωσδήποτε η ζωντανή επιμόρφωση, με διαλέξεις, με παρουσίαση παραδειγμάτων, 

με παρουσίαση διαφόρων περιπτώσεων αλλά τουλάχιστον για αυτή τη στιγμή 
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φοβάμαι ότι είναι ανέφικτο στα χρόνια του κορονοϊού που ζούμε αυτού του είδους η 

επιμόρφωση. Θα πρέπει όλες οι επιμορφώσεις από’ δω και πέρα να γίνονται μάλλον 

εξ’ αποστάσεως. Να στηρίζεται στη χρήση νέων τεχνολογιών. Αυτό που ξέραμε πριν 

να πηγαίνουμε σε σεμινάρια και σε παρουσιάσεις σε αμφιθέατρα, πιστεύω πρέπει να 

το ξεχάσουμε.  Είτε μας αρέσει, είτε όχι. 

13. Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση που θα εστίαζε  περισσότερο στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών; 

Οπωσδήποτε. Εφόσον θα κληθούμε και μείς το επόμενο διάστημα να δουλέψουμε με 

τους μαθητές μας εξ’ αποστάσεως. Ήδη το εφαρμόζω αναγκαστικά, εφόσον με τα 

παιδιά έχουμε να βρεθούμε πάνω από μήνα. 

14. Πόσο αναγκαία πιστεύετε ότι είναι η επιμόρφωση, η οποία θα εστίαζε στην 

παρουσίαση και τη χρήση νέων διδακτικών εγχειριδίων; 

Όχι πάντα. Εννοείται ότι χρειάζονται βελτιώσεις, εννοείται ότι πρέπει να γίνουν 

κάποιες αλλαγές, και σίγουρα θα πρέπει πριν εφαρμοστεί το νέο διδακτικό εγχειρίδιο 

στην τάξη θα πρέπει πάντα να προηγείται, που γίνεται βέβαια συνήθως επιμόρφωση, 

είτε από τους συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, είτε από κάποιον άλλο συνάδελφο ο 

οποίος μετείχε, ας πούμε σε ομάδα επιμόρφωσης του υπουργείου… 

15. Όσον αφορά το χώρο διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων, ποιος 

θεωρείτε ότι είναι ο καταλληλότερος χώρος για τη διεξαγωγή τους; 

Πιστεύω ο φυσικός χώρος του σχολείου ή σε ομάδες σχολείων όπως γίνεται συνήθως 

όπως μας κάνουν συνήθως σ’ αυτές τις περιπτώσεις. Μαζευόμαστε συνήθως 

καθηγητές ξένων γλωσσών ή και κάποιων άλλων ειδικοτήτων της περιοχής όπου μας 

γίνεται παρουσίαση ή επιμόρφωση για κάποιο θέμα. 

16. Σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής  αντίστοιχων προγραμμάτων, ποιό διάστημα 

θεωρείτε εσείς  προτιμότερο για να πραγματοποιούνται; 

Πιστεύω πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι το καλύτερο χρονικό 

διάστημα, ώστε να επιμορφωθούμε σε κάποια νέα τεχνική ή σε κάποιο εγχειρίδιο να 

επιμορφωθούμε οι καθηγητές και μετά να πάμε να δουλέψουμε στην τάξη, έχοντας 

μέσα στο μυαλό μας αυτά τα πρόσφατα δεδομένα . Αλλά αν αυτό είναι ανέφικτο, 

γιατί πολλές φορές αργούν και κάποιοι συνάδελφοι να τοποθετηθούν στα σχολεία και 
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αυτό δεν είναι εφικτό στην αρχή της σχολικής χρονιάς, τουλάχιστον να γίνεται το 

συντομότερο μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, μέσα στον Οκτώβριο… για να 

μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. 

17. Που θα πρέπει να βασίζεται μια επιμόρφωση ώστε να είναι όσο το δυνατόν 

αποδοτικότερη; Αναλύστε μου την επιλογή σας. (Εισηγήσεις; Ομαδικές 

δραστηριότητες; Μικροδιδασκαλία; Αφήγηση; Μελέτη περίπτωσης;) 

Πρώτα απ’ όλα φυσικά όπως πάντα θα πρέπει να γίνονται εισηγήσεις, να 

παρουσιάζονται οι νέες τεχνικές, το θεωρητικό υπόβαθρο και μετά στη συνέχεια θα 

πρέπει να γίνουν και κάποιες ομαδικές δραστηριότητες από εμάς τους 

επιμορφούμενους τις οποίες θα πρέπει να εφαρμόσουμε αυτά που έχουμε ακούσει 

ήδη στις εισηγήσεις. Ενδεχομένως και μια μικροδιδασκαλία με μια μικρή ομάδα 

μαθητών. 

18. Τι θα μπορούσε να σας παροτρύνει ώστε να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Πρώτα απ΄ όλα ο χρόνος διεξαγωγής του προγράμματος, το θέμα του αν με 

ενδιαφέρει άμεσα το θέμα γιατί άμα είναι κάποιο θέμα τελείως για μένα αόριστο και 

ανούσιο δε θα συμμετέχω φυσικά. Και να ξέρω ότι αυτό το πρόγραμμα θα μετρήσει, 

ότι θα μπει στο φακελό μου έτσι και θα έχω ένα κίνητρο… ε, επιπλέον. 

19. Από τι εξαρτάται η συχνότητα συμμετοχής σας σε αντίστοιχα προγράμματα 

επιμόρφωσης; 

Πρώτα απ’ όλα αν γίνονται τέτοια προγράμματα τακτικά. Αν ενημερώνομαι έγκαιρα 

και έχω χρόνο στη διάθεση μου για να κάνω την αίτηση, διότι πολλές φορές έχει 

παρατηρηθεί το φαινόμενο να βγαίνουν κάποια αντίστοιχα εκπαιδευτικά 

προγράμματα, να το μαθαίνουμε Παρασκευή μεσημέρι και να λήγει η προθεσμία την 

ίδια μέρα ή τη Δευτέρα και να μη προλαβαίνει κανένας. 

20. Ποιο είναι το σπουδαιότερο όφελος που μπορούν να προσφέρουν τα 

επιμορφωτικά προγράμματα; 

Για μένα το βασικότερο όλων είναι οι νέες τεχνικές και διδακτικές μέθοδοι που θα 

παρακολουθήσω σε μια επιμόρφωση και θα με βοηθήσουν σε ένα σωστά δομημένο, 
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ευχάριστο και αποδοτικό μάθημα...γι’ αυτό άλλωστε δεν επιλέγουμε να 

επιμορφωθούμε; 

21. Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευόμενος είναι αυτός που πρέπει να ενημερώνεται και 

να συμμετέχει σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα ή να υπάρχει και η 

αντίστοιχη ενημέρωση και παρότρυνση από τους αρμόδιους φορείς; 

Πιστεύω ναι ότι είναι θέμα προσωπικό του κάθε επιμορφούμενου (μ’ αρέσει 

περισσότερο) να ενημερώνεται για τα προγράμματα, να κάνει αναζήτηση στο 

διαδίκτυο, να προσπαθεί να βρει κάποια προγράμματα, αλλά θα πρέπει και ο 

αρμόδιοι φορείς ή οι υπηρεσίες της εκπαίδευσης είτε αυτό είναι Διεύθυνση 

Δευτεροβάθμιας, είτε είναι Περιφερειακή Διεύθυνση να μας ενημερώνει έγκαιρα για 

τα προγράμματα όλα για να μπορούμε και’ μεις να κινηθούμε και να κάνουμε τις 

αιτήσεις μας. 

22. Τι θα σας απωθούσε στο να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Κάποιο θέμα το οποίο είναι άσχετο, το οποίο δε με ενδιαφέρει καθόλου, το οποίο 

είναι πολύ ουδέτερο και το θεωρώ ανούσιο για μένα να παρακολουθήσω και φυσικά 

και οι ώρες. Όταν το πρόγραμμα είναι σε απογευματινές ώρες, ώρες από τις οποίες 

σχολάω από την εργασία μου μετά εντάξει θέλω λίγο χρόνο να ξεκουραστώ, να δω 

την οικογένεια, δε μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα κατευθείαν. Δε θα 

αποδώσω. Δηλαδή ίσως καλύτερα θα είναι σας είπα σε περίοδο διακοπών αυτά τα 

προγράμματα, στο τελείωμα του σχολικού έτους, κάποια Σαββατοκύριακα, σε 

κατάλληλες φυσικά πρωϊνές ώρες. 

23. Ποιο θέμα πιστεύετε ότι είναι το λιγότερο έως και καθόλου ωφέλιμο για το 

έργο σας ως εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών σε σχολές ΕΠΑ.Σ/ ΕΠΑ.Λ; 

Κανένα θέμα δε θα πω ότι δε μου χρειάστηκε, από τα τόσα που έχω παρακολουθήσει 

και όπως σας είπα έχω παρακολουθήσει πολλά. Απ’ όλα έχουμε και κάτι να πάρουμε 

και στην πορεία αργά η γρήγορα θα το βρούμε σίγουρα μπροστά μας. 

24. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι επιπλέον; 

Και θα πρέπει οπωσδήποτε να πω κάτι που δεν ανέφερα πριν, να υπάρχει το 

αντίστοιχο οικονομικό κίνητρο. Όπως παλιότερα κάποια προγράμματα που γινόταν 

και παίρναμε μια μικρή βέβαια οικονομική αποζημίωση, γιατί σε μια μεγάλη πόλη 
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όπως η Θεσσαλονίκη όλα αυτά οι αποστάσεις, η μετακίνηση… συνεπάγονται μεγάλα 

οικονομικά έξοδα, όταν εγώ θα πρέπει από τη μια μεριά της πόλης να πάω στην άλλη 

είτε με το αυτοκίνητο μου είτε με τη συγκοινωνία για να παρακολουθήσω το 

πρόγραμμα και το πρόγραμμα αυτό είναι και αρκετές ώρες, καταλαβαίνετε ότι είναι 

και κάποιο κόστος, το οποίο εντάξει γιατί να το επωμιστώ εγώ εξ’ ολοκλήρου και να 

μην υπάρχει κάποιο μικρό αντίτιμο; Έστω σα κίνητρο, έστω για να καλύψω τα έξοδα. 

 

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. 
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Συνέντευξη 3 

1. Πόσων ετών είστε; 

Είμαι  38 ετών. 

2. Ποιος είναι ο τίτλος σπουδών σας; 

Ωραία… ε, έχω τελειώσει το τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 

3. Είστε κάτοχος κάποιου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος; 

Ε ναι, έχω τελειώσει στο τμήμα της Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας το μεταπτυχιακό της Εκπαίδευσης ενηλίκων, με αυτή την 

κατεύθυνση. 

4. Πόσα χρόνια είστε εν ενεργεία εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών; 

Ε, τα τελευταία 9 χρόνια. Από το 2011 περίπου, ναι. 

5 .Πόσα χρόνια διδάσκετε σε ΕΠΑ.Λ./ ΕΠΑ.Σ; Και για ποιες ειδικότητες; 

Περίπου 2 χρόνια σε ΕΠΑ.Λ. Σε διάφορες ειδικότητες ώστε να συμπληρωθεί το 

ωράριο μου. 

6 .Σε πόσα επιμορφωτικά προγράμματα έχετε λάβει μέρος; 

Ε, περίπου 10 με 15, όχι αρκετά. 

7. Πόσα επιμορφωτικά προγράμματα παρακολουθείτε κατά μέσο όρο ανά έτος; 

2 το πολύ 3. 

8. Πιστεύετε ότι οι προπτυχιακές σπουδές ενός ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού είναι 

επαρκείς, ώστε να μπορεί ο ίδιος να ανταπεξέλθει επιτυχώς στο έργο του τόσο 

στον  ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στα ΕΠΑ.Λ ή στις 

ΕΠΑ.Σ; 
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Ναι… σαφώς. Πιστεύω ότι οι προπτυχιακές σπουδές αποτελούν τη βάση θα λέγαμε, 

το θεμέλιο και στη συνέχεια μπορεί κανείς να τις εξελίξει είτε με την παρακολούθηση 

κάποιων επιμορφωτικών προγραμμάτων, είτε στη συνέχεια με κάποιο μεταπτυχιακό, 

αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι είναι η βάση αυτό που αναφέραμε για να μπορέσει να 

εξελιχθεί στη συνέχεια. 

9. Αρκεί κατά τη γνώμη σας η διδακτική εμπειρία ενός ξενόγλωσσου 

εκπαιδευτικού, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες επιμόρφωσης ενός μαθητή 

των ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; Αν ναι, γιατί; 

Πολύ ωραία ναι, όπως ανέφερα και πριν, όπως και οι προπτυχιακές σπουδές έτσι και 

η διδακτική εμπειρία αποτελεί μια βάση γιατί χωρίς αυτή δε μπορεί να εξελιχθεί 

κάποιος. Σίγουρα απαιτείται και μια σταδιακή εξέλιξη με την πορεία του χρόνου, 

ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε ακριβώς στις ανάγκες της επιμόρφωσης, 

καθώς και στις ανάγκες των μαθητών οι οποίες μεταβάλλονται συνεχώς, 

επηρεασμένες είτε από κάποιες κοινωνικές ανάγκες, όσο και από εσωτερικούς ή 

εξωτερικούς παράγοντες. Επομένως θα έλεγα πως είναι αρκετά σημαντική αυτή η 

διδακτική εμπειρία και με την πάροδο του χρόνου μπορεί να εξελιχθεί περισσότερο. 

10. Ποιο θα ήταν κατά τη γνώμη σας, το κατάλληλο περιεχόμενο επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, το οποίο θα ενίσχυε την αποδοτικότητα ενός εκπαιδευτή σε 

σχολές ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ και θα τον καθοδηγούσε στο έργο του; 

Ενδεχομένως θα ήταν ένα περιεχόμενο, το οποίο θα λέγαμε ότι θα περιλάμβανε μια 

πληθώρα διδακτικών τεχνικών σε συνδυασμό, όπως κάποιες εισηγήσεις στην αρχή, 

όπως κάποιες δραστηριότητες, διδακτικές εμπειρίες, ε… ώστε αυτές να 

ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών και του μαθήματος. Επομένως θεωρώ 

πως δε χρειάζεται να υπάρχει μια μόνο τεχνική μόνο αλλά ένας συνδυασμός, να μην 

είναι μονόπλευρη και μονότονη αυτή η τεχνική. 

Θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό όμως θα ήθελα να εστιάσουμε περισσότερο στο 

περιεχόμενο αυτών των προγραμμάτων για παράδειγμα τεχνικές για κατάκτηση 

κάποιας δεξιότητας λόγου χάρη… 

Ωραία ναι… αν είναι πιο συγκεκριμένο, αφορά την κατάκτηση λεξιλογίου, 

ενδεχομένως κάποια διερεύνηση γραμματικών φαινομένων, μπορούμε να δούμε 

δηλαδή πιο στοχευμένα, ε ναι πιστεύω κατά κύριο λόγο αυτά τα δύο. 
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11.Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση η οποία θα επικεντρώνονταν σε 

τεχνικές, χάρη στις οποίες ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να ανταποκριθεί επιτυχώς 

στο μάθημα ξένης γλώσσας για την κάθε ειδικότητα; 

Ε, ναι σαφώς, φυσικά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Είναι σχετικά με αυτό που 

αναφερθήκαμε και προηγουμένως είναι μια αρκετά σημαντική μια τέτοιου είδους 

επιμόρφωση, ε τώρα όσον αφορά αυτό το κομμάτι με τις τεχνικές μπορείτε να το 

επαναλάβετε; 

Φυσικά. Εννοώ πως με κάποιες συγκεκριμένες τεχνικές που μπορεί να 

χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής, θα καθοδηγεί αντίστοιχα τους εκπαιδευόμενους να 

αποκτήσουν και συγκεκριμένες δεξιότητες. Άρα θεωρείτε σημαντική την 

εκμάθηση κάποιων τεχνικών απ’ αυτές; 

Ναι. Είναι πολύ σημαντικό διότι χωρίς αυτές τις τεχνικές θεωρώ ότι δε μπορεί να 

υπάρξει η εξέλιξη του μαθήματος. Και φυσικά αφορά τον ίδιο τον εκπαιδευτή, αν ο 

ίδιος δε μπορεί να εξελιχθεί μέσω αυτών των τεχνικών, τότε δε μπορεί και να εξελίξει 

την ομάδα του τμήματος, οπότε είναι αμφίδρομο νομίζω αυτό, τόσο ο εκπαιδευτής, 

όσο και ο εκπαιδευόμενος χρειάζονται αυτές τις νέες τεχνικές και θεωρώ πως είναι 

απαραίτητες και μπορούνε να εφαρμοστούν κατά την παρακολούθηση κάποιων 

επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

12. Ποιό είδος επιμόρφωσης θεωρείτε ότι θα συνέβαλλε ικανοποιητικά στην 

προσπάθεια αυτή; 

Ναι. Γενικότερα είμαι άνθρωπος που προτιμώ τις δια ζώσης συναντήσεις, δηλαδή 

μου αρέσει περισσότερο να υπάρχει αυτή η διαδραστικότητα με τους υπόλοιπους 

συναδέλφους, μ’ αρέσει να βλέπω δια ζώσης πράγματα να ενημερώνομαι, παρόλα 

αυτά επειδή γνωρίζω και τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας οι οποίες εξελίσσονται 

γρήγορα στον τομέα της τεχνολογίας, μου είναι αρεστό και το κομμάτι της 

τηλεκπαίδευσης. Παρόλα αυτά εγώ σαν καθηγήτρια προτιμώ τις δια ζώσης 

συναντήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε θα παρακολουθούσα και ένα πρόγραμμα 

τηλεκπαίδευσης, δε θα με απωθούσε. 

13. Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση που θα εστίαζε  περισσότερο στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών; 
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Ναι. Όπως σας ανέφερα και πριν η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και 

θεωρώ πως κάθε εκπαιδευτής θα πρέπει να είναι ενημερωμένος και καταρτισμένος σε 

αυτό το κομμάτι, σε αυτό το επίπεδο. Επομένως όλοι χρειαζόμαστε μια τέτοιου 

είδους παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος. Τώρα, μπορεί να υπάρξει η 

χρήση τεχνολογίας, αλλά θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι με μέτρο, δηλαδή θεωρώ ότι η 

τεχνολογία εμπεριέχει και κάποιους κινδύνους, οπότε μπορούμε να αρκεστούμε στη 

χρήση της τεχνολογίας και να αφήσουμε στην άκρη κάποια δια ζώσης προγράμματα, 

οπότε μπορούμε να επαναπαυθούμε μέσω της τεχνολογίας και της επιμόρφωσης 

τέτοιου είδους προγραμμάτων και να μην ασχοληθούμε με άλλους είδους 

προγράμματα. Αυτό είναι το μόνο στο οποίο έχω έναν ενδοιασμό. Κατά τα άλλα 

είμαι σύμφωνη και παρακολουθώ πολλά τέτοιου είδους προγράμματα. 

14. Πόσο αναγκαία πιστεύετε ότι είναι η επιμόρφωση, η οποία θα εστίαζε στην 

παρουσίαση και τη χρήση νέων διδακτικών εγχειριδίων; 

Είναι αρκετά σημαντική. Πρέπει να εστιάζουμε στα νέα διδακτικά εγχειρίδια και 

όπως είπαμε πριν επειδή οι ανάγκες μεταβάλλονται και εξελίσσονται, δεν είναι οι 

ίδιες ανάγκες που υπήρχαν πριν από 5 χρόνια και ενδεχομένως και πριν από λιγότερα 

χρόνια. Επομένως χρειαζόμαστε τα νέα διδακτικά αυτά εγχειρίδια τα οποία 

εξελίσσουν τόσο εμάς τους εκπαιδευτές, αλλά και τους εκπαιδευόμενους, ώστε αύριο, 

μεθαύριο που θα βγουν στον τομέα της κοινωνίας, είτε της εργασίας θα είναι πλήρως 

καταρτισμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι. 

15. Όσον αφορά το χώρο διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων, ποιος 

θεωρείτε ότι είναι ο καταλληλότερος χώρος για τη διεξαγωγή τους; 

Ε, εννοείτε για παράδειγμα κάποιον πολυχώρο; 

Ακριβώς. 

Εγώ προσωπικά σαν εκπαιδεύτρια δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, από το να 

είναι κάποιος χώρος του ΕΠΑ.Λ ή κάποιο σχολείο, όσο και να είναι μια μορφή 

τηλεκπαίδευσης, δηλαδή να βρίσκομαι στο σπίτι. Παρόλα αυτά όπως σας είπα η δια 

ζώσης είναι πιο φιλική στον άνθρωπο, οπότε ένα πολυχώρος θα ήταν νομίζω ικανός 

για την παρακολούθηση κάποιου επιμορφωτικού προγράμματος, κάποιο αμφιθέατρο 

ή κάποια αίθουσα ξενοδοχείου... έχω παρακολουθήσει και τέτοιου είδους 

επιμορφωτικά προγράμματα, οπότε ναι. 
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16. Σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής  αντίστοιχων προγραμμάτων, ποιό διάστημα 

θεωρείτε εσείς  προτιμότερο για να πραγματοποιούνται; 

Ε, θα προτιμούσα να γινότανε κάποιο Σαββατοκύριακο δηλαδή να μην ήταν 

μεσοβδόμαδα η συνάντηση. Ε, το Σαββατοκύριακο είναι πιο ευέλικτο για τους 

περισσότερους εκπαιδευτές οπότε μπορούμε μέσα στο Σαββατοκύριακο να είμαστε 

πιο ελεύθεροι, να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο εκεί πέρα, παρά να είμαστε 

πιεσμένοι στο χρόνο, οπότε εγώ θεωρώ κάποιο Σαββατοκύριακο. 

Θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτή την ερώτηση και για να σας το κάνω πιο σαφές, 

δηλαδή σε ποιο διάστημα του σχολικού έτους θα θέλατε εσείς να 

πραγματοποιούνται αυτά τα προγράμματα; 

Ε, πολύ ωραία. Ε, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, εντάξει στην αρχή της 

χρονιάς θα μπορούσαμε να είμαστε πιο προετοιμασμένοι στο τι θα ακολουθήσει για 

τα μέσα της χρονιάς, δηλαδή να έχουμε ενημερωθεί, παράλληλα όμως και μέσα κατά 

τη διάρκεια της χρονιάς μπορούμε να πάρουμε νέες πληροφορίες, για το τι συμβαίνει, 

δεν υπάρχει πρόβλημα, οπότε θα εστίαζα καλύτερα στην αρχή και στη μέση της 

χρονιάς, στο τέλος εντάξει, θεωρώ πως θα’ χει περάσει η σχολική χρονιά οπότε θα 

είμαστε στο τέλος του σχολικού έτους, δε θα έχει νόημα. Οπότε αρχή και μέση κατά 

κύριο λόγο. 

17. Που θα πρέπει να βασίζεται μια επιμόρφωση ώστε να είναι όσο το δυνατόν 

αποδοτικότερη; Αναλύστε μου την επιλογή σας. (Εισηγήσεις; Ομαδικές 

δραστηριότητες; Μικροδιδασκαλία; Αφήγηση ή ανάλυση προσωπικών 

εμπειριών; Μελέτη περίπτωσης;) 

Πολύ ωραία ναι. Όπως σας ανέφερα και προηγουμένως θεωρώ ότι ένας συνδυασμός 

από τεχνικές είναι ο καλύτερος και ο πιο αποτελεσματικός. Δηλαδή, οι εκπαιδευτές 

από κάτω, το κοινό που θα βρίσκεται, ε δε θα βρίσκεται θα λέγαμε σε μια αδράνεια. 

Το να κάθομαι να παρακολουθώ δηλαδή μια εισήγηση πολλές ώρες δεν είναι ωραίο. 

Προτιμούμε να υπάρχει ένας συνδυασμός, όταν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός με 

εισήγηση, στη συνέχεια μικροδιδασκαλία ή ομαδικές δραστηριότητες, μαζί με 

συναδέλφους να κάνετε κάποια project ενδεχομένως μαζί, να τα παρουσιάζετε μέσα 

σε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, θεωρώ πως είναι το καλύτερο. Εμένα δηλαδή σαν 

εκπαιδεύτρια με βοηθάει αυτό γιατί και αποκομίζω πληροφορίες και δίνω στους 
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συναδέλφους μου με αυτό τον τρόπο. Τώρα οι διάφορες άλλες τεχνικές με αυτό τον 

τρόπο, όπως μελέτη περίπτωσης ή κάποιες αφηγήσεις, κι’ αυτές είναι πολύ 

σημαντικές και αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σ’ αυτό που κλείνω και έχουμε 

ως αποτέλεσμα είναι να υπάρχει ένας συνδυασμός, εγώ δηλαδή αυτό προτείνω όταν 

θα πάω να παρακολουθήσω ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα, ώστε να βρίσκομαι σε μια 

εγρήγορση, να μην, αν μπορώ να πω τη λέξη, να μη βαρεθώ σε εισαγωγικά. 

18. Τι θα μπορούσε να σας παροτρύνει ώστε να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Ε ναι. Κατά κύριο λόγο το θέμα του επιμορφωτικού προγράμματος, δηλαδή το 

ενδιαφέρον, με ενδιαφέρει να το παρακολουθήσω αυτό το επιμορφωτικό πρόγραμμα 

ή θα πάω να το παρακολουθήσω μόνο και μόνο επειδή θα πάει να το παρακολουθήσει 

κάποιος συνάδελφος; Γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουνε κι’ αυτές οι περιπτώσεις. Για 

να πάμε όλοι μαζί (γέλια). Εμένα προσωπικά με κεντρίζει το ενδιαφέρον 

περισσότερο, το θέμα όπως είπα και στη συνέχεια θα λέγαμε αν είναι απαραίτητο 

προσόν για το μάθημα μου, για το επάγγελμα μου στη συνέχεια, δηλαδή αν μπορώ να 

το αξιοποιήσω εγώ μέσα στην τάξη. Οπότε αυτά… τώρα όπως σας ανέφερα είναι και 

ο χρόνος αν γίνει κάποιο Σαββατοκύριακο, τώρα αν γίνει μεσοβδόμαδα εγώ 

ενδεχομένως να μη μπορώ να πάω να το παρακολουθήσω όπως θα πήγαινα 

ενδεχομένως κάποιο Σαββατοκύριακο να το παρακολουθήσω. Οπότε αυτή είναι η 

ακολουθία για ποιο λόγο θα παρακολουθούσα ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα. 

19. Από τι εξαρτάται η συχνότητα συμμετοχής σας σε αντίστοιχα προγράμματα 

επιμόρφωσης; 

Για όλα αυτά που προανέφερα, βέβαια εντάξει έχουν υπάρξει και να πούμε και την 

αλήθεια οι περιπτώσεις που θα πάω να παρακολουθήσω ενδεχομένως επειδή με 

έχουνε παροτρύνει συνάδελφοι, δηλαδή μπορείς να πας να το παρακολουθήσεις γιατί 

είναι σημαντικό, εννοώ να μη με ενδιαφέρει τόσο, τόσο πολύ, αλλά να με 

επηρεάσουν, αλλά αυτό βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. 

20. Ποιο είναι το σπουδαιότερο όφελος που μπορούν να προσφέρουν τα 

επιμορφωτικά προγράμματα; 

Για εμένα προσωπικά είναι να μπορώ εγώ σαν άνθρωπος να εξελιχθώ, πρώτα η ίδια 

σαν εκπαιδευτής και δεύτερον να μπορώ αυτό να το μεταφέρω και μέσα στην τάξη, 
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δηλαδή στους εκπαιδευόμενους μου. Πρώτα εγώ δηλαδή η ίδια θέλω να εξελιχθώ και 

στη συνέχεια αυτό να εφαρμοστεί και εκεί. Εντάξει το να προστεθεί στο βιογραφικό 

μου τη σημερινή εποχή, όλοι έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά σεμινάρια, δεν 

είναι κάτι που θα δει κάποιος μόνο στο δικό μου βιογραφικό και θα εντυπωσιαστεί ή 

έκανα κάτι διαφορετικό, ξεχωριστό, αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι η δική 

μου προσωπική εξέλιξη και στη συνέχεια πως εφαρμόζεται και στους μαθητές μου. 

21. Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευόμενος είναι αυτός που πρέπει να ενημερώνεται και 

να συμμετέχει σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα ή να υπάρχει και η 

αντίστοιχη ενημέρωση και παρότρυνση από τους αρμόδιους φορείς; 

Νομίζω ότι και τα δυο μπορούν να εφαρμοστούν, δηλαδή και ο ίδιος ο 

εκπαιδευόμενος  μπορεί να ψάξει, να αναζητήσει κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα, 

ο ίδιος από δικό του ενδιαφέρον, δηλαδή έτσι όπως έχει εξελιχθεί η τεχνολογία 

μπορούμε να βρούμε παντού ατομικά, οι ίδιοι επιμορφωτικά προγράμματα που θα 

θέλουμε να τα παρακολουθήσουμε, τώρα όσον αφορά αυτό που είπατε, να 

προωθηθούν από κάποιους φορείς, ίσως αυτό να είναι λίγο σημαντικότερο με την 

έννοια του ότι όταν ακούς να το προωθεί κάποιος φορέας θα αισθανθείς μια 

περισσότερη ασφάλεια θα λέγαμε ώστε να πας να το παρακολουθήσεις, δηλαδή έχει 

μια εγκυρότητα το συγκεκριμένο πρόγραμμα, απ’ ότι άμα πάω εγώ από μόνη μου και 

επιλέξω να το παρακολουθήσω οπότε αυτή θα είναι η διαφορά που θα αναγνώριζα. 

22. Τι θα σας απωθούσε στο να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Σίγουρα το θέμα. Αν δε με ενδιαφέρει σίγουρα δε θα πάω να το παρακολουθήσω και 

ας με παροτρύνουν κάποιοι συνάδελφοι ενδεχομένως (γέλια), αλλά δε θα πήγαινα αν 

δε το έβρισκα ενδιαφέρον, ενδεχομένως και μια κακή διοργάνωση θα έλεγα εγώ, 

υπάρχουν και κάποια επιμορφωτικά προγράμματα τα οποία γίνονται μόνο και μόνο 

για να γίνουν, δεν υπάρχει δηλαδή ένα ωραίο οργανόγραμμα δεν υπάρχει ένας 

συνδυασμός διαφόρων τεχνικών, να αφορά δηλαδή μόνο εισηγήσεις γιατί πολλά 

επιμορφωτικά προγράμματα έχουν και την ανάλυση, πχ θα ακολουθήσει εισήγηση, 

θα ακολουθήσει μια διαδραστική δραστηριότητα, επομένως αν είναι κάτι πολύ 

μονότονο δε θα πάω να το παρακολουθήσω. Αυτή είναι η δική μου δηλαδή 

προσωπική άποψη στην ερώτηση που κάνατε. 
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23. Ποιο θέμα πιστεύετε ότι είναι το λιγότερο έως και καθόλου ωφέλιμο για το 

έργο σας ως εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών σε σχολές ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; 

Η αλήθεια είναι πως δεν έχω παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα που να πω δε με 

έχει ωφελήσει. Συνήθως τα περισσότερα που παρακολουθώ μου δίνουν πολλά 

πράγματα είτε λόγω τεχνικών, είτε λόγω του θέματος. Δεν έχω δηλαδή να σας πω 

κάτι από προσωπική μου εμπειρία. Αλλά θεωρώ ότι στη σημερινή εποχή πολλά 

επιμορφωτικά προγράμματα είναι πολύ επιμελώς δομημένα, οπότε δεν υπάρχει κάτι 

το οποίο έστω και στο ελάχιστο δε θα σε ωφελήσει. 

24. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι επιπλέον; 

Όχι, ήταν αρκετά κατατοπιστικές οι ερωτήσεις σας και θεωρώ ότι τα επιμορφωτικά 

προγράμματα αποτελούν ένα μείζον θέμα για όλους εμάς τους εκπαιδευτές, είτε σε 

ΕΠΑ.Λ είτε σε ΕΠΑ.Σ, είτε σε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό τομέα, οπότε θεωρώ πως 

είναι ανάγκη να παρακολουθούμε όσο το δυνατόν τέτοιου είδους προγράμματα, ώστε 

να υπάρξει αυτό που θέλω να τονίσω και να κλείσω τη συνέντευξη μας τόσο η ίδια η 

δική μας ατομική εξέλιξη, όσο και αυτό που θα μεταφέρουμε στους εκπαιδευόμενους 

και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί οι ανάγκες της εποχής εξελίσσονται, 

μεταβάλλονται συνεχώς και δε θα προλαβαίνουμε να τις καλύπτουμε, εγώ αυτό θα 

πω (γέλια). 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που διαθέσατε. 

 

Εγώ ευχαριστώ πολύ. 
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Συνέντευξη 4 

1. Πόσων ετών είστε; 

Είμαι 38. 

2. Ποιος είναι ο τίτλος σπουδών σας; 

Τελείωσα το Α.Π.Θ. Το τμήμα αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας είμαι καθηγητής 

αγγλικών. 

3. Είστε κάτοχος κάποιου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος; 

Όχι, ωστόσο από πέρυσι παρακολουθώ την εκπαίδευση ενηλίκων, το μεταπτυχιακό 

του Ανοιχτού Πανεπιστημίου της Πάτρας. 

4. Πόσα χρόνια είστε εν ενεργεία εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών; 

Ε, κοιτάξτε από το 2009 που αποφοίτησα από το τμήμα του Αριστοτελείου μέχρι και 

σήμερα οπότε βρίσκομαι στον 11ο χρόνο αν δε κάνω λάθος. 

4 .Πόσα χρόνια διδάσκετε σε ΕΠΑ.Λ./ ΕΠΑ.Σ; Και για ποιες ειδικότητες; 

Ναι εργάστηκα για 3 χρόνια σε ΕΠΑ.Λ στον κλάδο της πληροφορικής τυχαίνει 

περισσότερο. 

5 .Σε πόσα επιμορφωτικά προγράμματα έχετε λάβει μέρος; 

Α, κοιτάξτε, κατά προσέγγιση νομίζω θα μπορούσα να το απαντήσω αυτό, αν σκεφτώ 

και από τότε που ήμουν στη σχολή θα έλεγα γύρω στα…. νομίζω 20 θα ήταν 

υπερβολή οπότε θα πω γύρω στα 12-18 μέσο όρο.. 

7. Πόσα επιμορφωτικά προγράμματα παρακολουθείτε κατά μέσο όρο ανά έτος; 

Ε, μαθηματικά βγαίνει περίπου 1 με 2 προγράμματα το χρόνο χωρίς αυτό να σημαίνει 

ότι κάθε χρόνο θα λάβω μέρος σε πρόγραμμα, μπορεί κάποιες άλλες χρονιές να έχω 

παρακολουθήσει και περισσότερα μέσα σε ένα χρόνο μπορεί και κανένα. 

8. Πιστεύετε ότι οι προπτυχιακές σπουδές ενός ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού είναι 

επαρκείς, ώστε να μπορεί ο ίδιος να ανταπεξέλθει επιτυχώς στο έργο του τόσο 

στον  ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στα ΕΠΑ.Λ ή στις 

ΕΠΑ.Σ; 
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Μάλλον θα πρέπει να πω όχι… ε… θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη πάντα στο που 

καλείται να διδάξει ένας εκπαιδευτικός, ένας καθηγητής ξένης γλώσσας στην 

προκειμένη, οπότε εκτιμώ ότι οι ανάγκες από μέρος σε μέρος, από σχολείο σε 

σχολείο, τέλος πάντων από εκπαιδευτικό ίδρυμα εν πάσει περιπτώσει σε κάποιο άλλο 

είναι διαφορετικές. Μόνο μια δόση παίρνουμε στα Πανεπιστήμια και από’ κει και 

πέρα νομίζω ότι είναι και στο χέρι μας, τι θα κάνουμε για να ανελιχθούμε.  Νομίζω 

ότι δεν είναι αρκετά επαρκείς οι γνώσεις και οι σπουδές γενικότερα. Οι προπτυχιακές 

τουλάχιστον. 

9. Αρκεί κατά τη γνώμη σας η διδακτική εμπειρία ενός ξενόγλωσσου 

εκπαιδευτικού, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες επιμόρφωσης ενός μαθητή 

των ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; Αν ναι, γιατί; 

Κοιτάξτε. Δε πρέπει να είμαστε απόλυτοι. Αν με ρωτούσατε για τις σπουδές μόνο θα 

σας έλεγα πάλι όχι, για την εμπειρία που με ρωτάτε και πάλι θα σας πω ότι ούτε η 

εμπειρία από μόνη της είναι αρκετή. Πάντα θα πρέπει να υπάρχει μια χρυσή τομή, 

σαφώς η εμπειρία επειδή συνήθως μαθηματικά χρειάζεται περισσότερο χρόνο, είναι 

χρήσιμη και απαραίτητη και πολύ σημαντική, όμως επειδή τα πάντα αλλάζουνε γύρω 

μας και στην εκπαίδευση ακόμα και οι συνήθειες των ανθρώπων και των μαθητών, 

των εκπαιδευομένων γενικότερα, τότε μπορούμε να πούμε ότι αν πάντα κάποιος μένει 

στην εμπειρία του τότε θα πέφτει σε λάθη, θα μένει δηλαδή σε μια παλιακή 

αντιμετώπιση μιας κατάστασης ή της εκπαίδευσης και αυτό θα δημιουργήσει 

προβλήματα , οπότε μάλλον είναι ένα σύνολο πραγμάτων από τις αρχικές σπουδές 

του καθηγητού, του εκπαιδευτή, την εμπειρία του αλλά και μια συνεχιζόμενη δική 

του εκπαίδευση ή επιμόρφωση σ’ αυτά τα χρόνια… θα είναι μεταπτυχιακό, θα είναι 

σεμινάρια, οτιδήποτε θα του προσφέρει. 

10. Ποιο θα ήταν κατά τη γνώμη σας, το κατάλληλο περιεχόμενο επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, το οποίο θα ενίσχυε την αποδοτικότητα ενός εκπαιδευτή σε 

σχολές ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ και θα τον καθοδηγούσε στο έργο του; 

Ε ναι. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό μιας και μιλάμε για σχολές 

ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ εφόσον θεωρήσουμε δεδομένο ότι σ’ αυτές τις σχολές το 

αντικείμενο είναι λίγο πιο… θα το πω εγώ τεχνικής φύσης, θα ήτανε μάλλον η 

ορολογία, δηλαδή θα πρέπει ένας καθηγητής ξένης γλώσσας να αρχίσει να γνωρίζει 

την ορολογία που πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε κάθε κλάδο αντίστοιχα, αυτό που 
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εννοώ είναι ότι εγώ βγαίνοντας από τη σχολή της αγγλικής δε διδάχθηκα ορολογία 

και είναι απόλυτα λογικό. Οπότε όσο καλούμαι να εργαστώ και να διδάξω αγγλικά σε 

μαθητές οι οποίοι σπουδάζουν κάτι συγκεκριμένο θα πρέπει να είμαι και’ γω 

καταρτισμένος, δε νοείται να μη μπορώ, να μη γνωρίζω, λεξιλόγιο που αφορά σ’ αυτό 

το κομμάτι… θα είμαι ανεπαρκής επί της ουσίας. Από κει και πέρα ενδεχομένως να 

μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και το κομμάτι της αντιμετώπισης των μαθητών, 

δηλαδή το… φοβάμαι μην ακουστώ προκατειλημμένος, αν υποθέσουμε δηλαδή ότι 

ένας καθηγητής θα πρέπει να αντιμετωπίσει και άλλες συμπεριφορές, ίσως είναι καλό 

να γνωρίζει και κάποια πράγματα που θα ήταν απαραίτητα, όπως και σε οποιοδήποτε 

άλλο σχολείο βέβαια, στο κομμάτι το παιδαγωγικό… μπορεί να κάνω και λάθος 

βέβαια… 

11.Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση η οποία θα επικεντρώνονταν σε 

τεχνικές, χάρη στις οποίες ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να ανταποκριθεί επιτυχώς 

στο μάθημα ξένης γλώσσας για την κάθε ειδικότητα; 

Ασφαλώς και είναι σημαντικές, θα πρέπει να επιμορφωθεί ο εκάστοτε εκπαιδευτής, 

έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί την κατάλληλη τεχνική για να μπορέσει να 

διδάξει εν πάσει περιπτώσει το αντίστοιχο αντικείμενο, αυτό ακόμα και αν έχει 

συμβεί στις προπτυχιακές σπουδές ενός καθηγητή ξένης γλώσσας, ενδεχομένως να 

έχουν περάσει χρόνια, ενδεχομένως πάλι πολλοί συνάδελφοι, θα συμπεριλάβω και 

τον εαυτό μου, πέφτουνε στην παγίδα, ενός πιο παραδοσιακού αλλά με λιγότερο 

πλούσιο σε τεχνικές μαθήματος, οπότε ναι μια εκτίμηση δική μου είναι στο κομμάτι 

των τεχνικών μια τέτοια επιμόρφωση θα ήταν σημαντική, οπότε θα ήταν και λίγο πιο 

αποτελεσματικό το όλο μάθημα. 

12. Ποιό είδος επιμόρφωσης θεωρείτε ότι θα συνέβαλλε ικανοποιητικά στην 

προσπάθεια αυτή; 

Θα σας πω, εφόσον μιλάμε για εκπαιδευτές ενήλικες λοιπόν, θα πω ότι δεν έχει 

ιδιαίτερη διαφορά, μάλλον εξαρτάται από τον ίδιο τον εκπαιδευόμενο, είτε δια ζώσης, 

είτε τηλεκπαίδευση για μένα είναι το ίδιο, έχω καταλάβει από την εμπειρία μου ότι η 

τηλεκπαίδευση δεν υστερεί σε κάτι, οπότε θεωρώ ότι έχει καθαρά να κάνει με τις 

ανάγκες και με το τι χρειάζονται οι εκπαιδευόμενοι στην προκειμένη περίπτωση. Αν 

είναι θέμα χρόνου ασφαλώς η τηλεκπαίδευση είναι η πιο σωστή επιλογή. 



- 151 - 

 

13. Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση που θα εστίαζε  περισσότερο στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών; 

Ασφαλώς. Ειδικά από τη στιγμή που μιλάμε για ΕΠΑ.Σ και ΕΠΑ.Λ που όπως 

αντιλαμβάνεστε μιλάμε για πιο τεχνικό κομμάτι, πρέπει σίγουρα οι εκπαιδευτές να 

αρχίζουν να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα μέσα σε αυτό το κομμάτι στις 

τεχνολογίες, ενδεχομένως όσοι είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, πράγμα το οποίο το 

βλέπουμε και αυτές τις μέρες να συμβαίνει, θα ήταν εξαιρετικής σημασίας, για να 

μπορούμε να γλιτώνουμε από δύσκολες καταστάσεις. Αναφέρομαι φυσικά στην 

περίοδο που διανύουμε. Δηλαδή νομίζω ότι αυτή την περίοδο αν όλοι οι καθηγητές 

είτε δάσκαλοι, είτε εκπαιδευτές, είχαν με τη σειρά τους την αντίστοιχη κατάρτιση, θα 

έπρεπε μόνο με τη σειρά τους να ασχοληθούνε με το εάν υπάρχουν οι δομές (γέλια). 

14. Πόσο αναγκαία πιστεύετε ότι είναι η επιμόρφωση, η οποία θα εστίαζε στην 

παρουσίαση και τη χρήση νέων διδακτικών εγχειριδίων; 

Εξαρτάται νομίζω από το εγχειρίδιο, τι εννοώ, αν μείνουμε δηλαδή στα παραδοσιακά 

διδακτικά εγχειρίδια, ενδεχομένως τότε μια επιμόρφωση να μην έχει καμία σημασία. 

Εάν όμως μιλάμε για εγχειρίδια τα οποία έχουν να παρουσιάσουνε και να 

προσφέρουν κάτι καινούριο όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για τους καθηγητές 

επίσης, τότε ναι σίγουρα θα ήτανε αναγκαίο να επιμορφωθούνε οι καθηγητές έτσι 

ώστε οι καθηγητές να χρησιμοποιούνε και να εκμεταλλευτούν στο έπακρο ένα τέτοιο 

νέο εγχειρίδιο, αν όμως ξαναλέω μιλάμε για μια απ’ τα ίδια να το πω έτσι απλά τότε 

δε ξέρω κατά πόσο θα είχε νόημα. 

15. Όσον αφορά το χώρο διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων, ποιος 

θεωρείτε ότι είναι ο καταλληλότερος χώρος για τη διεξαγωγή τους; 

Κοιτάξτε. Ασφαλώς αν πρόκειται να μιλήσουμε για τηλεκπαίδευση, ε τότε δεν έχει 

νόημα να μιλάμε για χώρο, από’ κει και πέρα αν μιλάμε για δια ζώσης επιμορφώσεις, 

δεν είμαι σίγουρος ότι ο ίδιος ο χώρος είναι τόσο σημαντικός, όσο για το τι θα 

προσφέρει αυτός ο χώρος, δηλαδή ακόμα και αν μιλάμε για ένα σχολείο για 

παράδειγμα, αν μπορεί να προσφέρει τα απαραίτητα μέσα τα οποία ο κάθε 

εκπαιδευτής θα χρειαστεί, τότε νομίζω ότι είναι εντάξει θα μπορούσε να γίνει και 

εκεί, θα μπορούσε να γίνει και σε ένα πανεπιστήμιο ενδεχομένως, αρκεί και είναι 

πολύ σημαντικό αυτό, να μπορεί ο χώρος ο ίδιος να προσφέρει ότι θα χρειαστεί τόσο 
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ο επιμορφωτής, κακώς άφησα και τους εκπαιδευόμενους απ’ έξω όσο και οι 

εκπαιδευόμενοι, να μπορεί δηλαδή να καλύψει τις ανάγκες. Φυσικά όπως είπα στην 

περίπτωση της τηλεκπαίδευσης δε χρειάζεται κάτι, τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. 

Και πάλι όμως για τους επιμορφωτές π.χ και στην περίπτωση της τηλεκαπίδευσης θα 

πρέπει ο χώρος να τους προσφέρει τα απαραίτητα, ακόμα και να βρίσκονται σπίτι 

τους δηλαδή να έχουν τα κατάλληλα μέσα και έτσι να μπορούν να κάνουν την 

επιμόρφωση. Τελικά τώρα που το σκέφτομαι έχει να κάνει και ο χώρος ακόμα και να 

είναι τηλεκπαίδευση (γέλια). 

16. Σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής  αντίστοιχων προγραμμάτων, ποιό διάστημα 

θεωρείτε εσείς  προτιμότερο για να πραγματοποιούνται; 

Χα… αν ζούσαμε σε κάποια άλλη χώρα θα έλεγα το καλοκαίρι, αυτό βέβαια δεν είναι 

εφικτό πάντα, καθαρά από άποψη κλίματος στη χώρα μας, οπότε μάλλον θα επέλεγα 

ή κάτι μετά τη σχολική, ακαδημαϊκή χρονιά όπως θέλετε πείτε την ή πριν, δηλαδή 

είτε αρχές Ιούνη, είτε αρχές Σεπτέμβρη και το λέω αυτό γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο και 

στις δύο περιπτώσεις ο εκπαιδευτής θα έχει την εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς 

και θα’ ναι κάποιος προετοιμασμένος γι’ αυτά που θα αντιμετωπίσει μέσα στη 

χρονιά, δε θα έλεγα στα μέσα της χρονιάς για πολλούς λόγους, κυρίως γι’ αυτούς που 

ανέφερα γιατί θα έχει ξεκινήσει τη χρονιά με γνώσεις σε εισαγωγικά και θα την 

τελειώσει ίσως με επιπλέον γνώσεις. Το θέμα βέβαια είναι πάντα ο χρόνος, δηλαδή 

ένας άνθρωπος που εργάζεται δε ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, λαμβάνοντας ακόμα 

υπόψη και τις ανάγκες της οικογένειας να ανταπεξέλθει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα στα 

μέσα της χρονιάς. Οπότε γι’ αυτό θεωρώ είτε στα μέσα της χρονιάς είτε μετά, γι΄αυτό 

που σας είπα. Το ιδανικό θα ήταν το καλοκαίρι… αλλά παρόλα αυτά δύσκολο λόγω 

κλίματος. 

17. Που θα πρέπει να βασίζεται μια επιμόρφωση ώστε να είναι όσο το δυνατόν 

αποδοτικότερη; Αναλύστε μου την επιλογή σας. (Εισηγήσεις; Ομαδικές 

δραστηριότητες; Μικροδιδασκαλία; Αφήγηση ή ανάλυση προσωπικών 

εμπειριών; Μελέτη περίπτωσης;) 

Θα άφηνα αν ήταν δυνατό τις εισηγήσεις απ’ έξω. Εισήγηση και ότι θυμίζει διάλεξη 

νομίζω ότι η ιστορία έχει δείξει ότι δεν αποδίδει και πολύ. Μπορεί ναι να έχει το 

πλεονέκτημα της οικονομίας από άποψη χρόνου, αλλά νομίζω ότι εν τέλει μόνο ο 

επιμορφωτής έχει να κερδίσει απ’ αυτό. Αλλά και πάλι καθαρά σε θέμα χρόνου. Από 
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κει και πέρα νομίζω ότι ένα μπέρδεμα τεχνικών όπου ήταν εφικτό θα ήταν ιδανικό. 

Δηλαδή από ομαδικές δραστηριότητες, μελέτες περιπτώσεων, ακόμα και role playing, 

θα είχε νομίζω τα καλύτερα αποτελέσματα, γιατί μπορεί με αυτές τις τεχνικές ο 

εκπαιδευόμενος να μπει στη διαδικασία και στην ψευδαίσθηση της πράξης, οπότε δεν 

είναι ότι κερδίζει μόνο σε γνώση αλλά κερδίζει και σε εμπειρία με αυτό τον τρόπο. 

Ακόμα και η μικροδιδασκαλία, ακόμα και η μικροδιδασκαλία να μπει δηλαδή ακόμα 

και ο εκπαιδευόμενος στη θέση του… στο ρόλο αυτό του μαθητή του στο σχολικό 

περιβάλλον, να δει πως είναι όλα αυτά που αποκτά, αποκομίζει μέσα από το 

πρόγραμμα της επιμόρφωσης στην πράξη, οπότε ναι… ένα πάντρεμα. Των 

περισσότερων εκπαιδευτικών τεχνικών νομίζω. 

18. Τι θα μπορούσε να σας παροτρύνει ώστε να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Το πρώτο πράγμα νομίζω ότι θα ήτανε δική μου ανάγκη, η συνειδητοποίηση δηλαδή 

ότι κάτι δε πάει καλά, ότι υπάρχει κάποια έλλειψη στο κομμάτι των γνώσεων, 

προσπαθώ να τα βάλω και σε μια σειρά, σε μια προτεραιότητα, το δεύτερο είναι ο 

φορέας που διοργανώνει αυτή την επιμόρφωση, αν είναι ένας φορέας  ο οποίος δεν 

έχει κάποιο ειδικό θέμα, τότε δε θα με ενδιέφερε εξαρχής να συμμετέχω σε κανένα 

πρόγραμμα του. Ο εκπαιδευτής, αν γνωρίζω ποιος θα είναι ο εκπαιδευτής, όπου αυτό 

θα είναι εφικτό, είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο, είναι σημαντικό για μένα 

τουλάχιστον, να εκτιμώ όχι φυσικά προσωπικά τον εκπαιδευτή και να νιώθω ότι 

μπορώ και εμπνέομαι και ότι μπορώ να τον παρακολουθήσω, δηλαδή η χημεία να το 

πω έτσι πολλές φορές είναι πολύ σημαντική. Ένα τρίτο ή τέταρτο δε θυμάμαι ποιο 

είναι νομίζω είναι το πότε θα συμβεί. Το πότε, αυτό που συζητούσαμε πιο πριν, αλλά 

ακόμη και το οικονομικό κομμάτι, αλλά εντάξει ακόμα και αν όλα τα παραπάνω είναι 

ακόμα εντάξει και μας καλύπτουνε, ακόμα και αν το κόστος είναι ψηλό, τότε πιστεύω 

ότι θα το παρακολουθήσω εξ’ ορισμού. Οπότε νομίζω ότι είναι όλα αυτά και όσο το 

σκέφτομαι μάλλον και με αυτή τη σειρά. 

19. Από τι εξαρτάται η συχνότητα συμμετοχής σας σε αντίστοιχα προγράμματα 

επιμόρφωσης; 

Σχεδόν τα ίδια με πριν. Απλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα μείνω λίγο 

περισσότερο, στο πότε πραγματοποιείται ένα τέτοιο σεμινάριο, μια τέτοια 

επιμόρφωση, γιατί αν μιλάμε για τα διαστήματα, κατά τα οποία εργάζομαι, ακόμη και 
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αν όλα αυτά που ανέφερα πιο πριν είναι σωστά, είναι θετικά φτιαγμένα, εάν 

εργάζομαι φοβάμαι ότι όσο και αν το ήθελα δε θα μπορούσα να παρακολουθήσω μια 

τέτοια επιμόρφωση. Οπότε στη συγκεκριμένη ερώτηση θα απαντούσα το πότε και για 

πόσο διάστημα θα χρειαστεί η επιμόρφωση. Απ’ αυτά κυρίως εξαρτάται από το πόσο 

συχνά παρακολουθώ μια τέτοια επιμόρφωση. Δηλαδή αν μιλούσαμε για μια σύντομη 

επιμόρφωση, κάποιο Σαββατοκύριακο, τότε οκ είναι εφικτό να συμβεί… αλλά αν 

είναι για τα μέσα της εβδομάδας που εργαζόμαστε πιστέψτε με θα ήταν δύσκολο… 

20. Ποιο είναι το σπουδαιότερο όφελος που μπορούν να προσφέρουν τα 

επιμορφωτικά προγράμματα; 

Οι γνώσεις φυσικά, μιλάμε για δεξιότητες, που μπορεί είτε να κοιμόντουσαν, (γέλια) 

να βρίσκονταν σε λήθαργο για μεγάλο διάστημα, είτε δε τις είχαμε ποτέ και τις 

ανέπτυξα κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης και το υλικό φυσικά, το ίδιο το υλικό 

εννοείται, αλλά και την εμπειρία, έχω την τάση πολλές φορές, κατά τη διάρκεια μια 

επιμόρφωσης, να παρακολουθώ τον εκπαιδευτή για να προσπαθώ να κερδίζω σε 

εμπειρία, αν αντιληφθώ ότι αυτό που κάνει, το πώς το κάνει μου αρέσει, τότε μπορώ 

και νιώθω πως κερδίζει και σε εμπειρία ένας εκπαιδευόμενος, δηλαδή είναι σα να 

μπορεί να μεταφέρει όλα αυτά που παρακολουθεί και στη δική του αντίστοιχη 

δουλειά. 

21. Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευόμενος είναι αυτός που πρέπει να ενημερώνεται και 

να συμμετέχει σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα ή να υπάρχει και η 

αντίστοιχη ενημέρωση και παρότρυνση από τους αρμόδιους φορείς; 

Ναι… και τα δυο μάλλον θα σας έλεγα. Ασφαλώς και ο εκπαιδευτής και μελλοντικά 

εκπαιδευόμενος, οφείλει να ενημερώνεται, αλλά νομίζω ότι και οι φορείς οφείλουνε 

να ενημερώνουν αντίστοιχα, για τις ευκαιρίες που υπάρχουνε για τους εκπαιδευτές 

παύλα εκπαιδευόμενους να παρακολουθήσουν μια τέτοια επιμόρφωση, γιατί ακόμα 

και αν υποθέσουμε ότι ο εκπαιδευτής θέλει να ενημερωθεί, εάν δεν έχουνε τις 

αντίστοιχες πληροφορίες οι φορείς, τότε θα είναι δύσκολο, θα χαθούμε στη 

μετάφραση δηλαδή. Σίγουρα το να δείχνει ενδιαφέρον ο εκπαιδευτής είναι πολύ 

βασικό, δείχνει αυτό ακριβώς ότι νοιάζεται, ότι τον ενδιαφέρει να προχωρήσει, να 

εξελιχθεί, αν αντίστοιχα υπάρχει ενημέρωση και από τους φορείς. Να ενδιαφέρει τους 

φορείς ακόμα και αν μιλήσουμε για το κράτος εν τέλει να είναι σωστά καταρτισμένοι 

και εκπαιδευμένοι οι εκπαιδευτές, δάσκαλοι, καθηγητές… όλοι. 
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22. Τι θα σας απωθούσε στο να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Ε… νομίζω ότι θα επανέλθω σε αυτό που σας είπα λίγο πιο πριν όταν με ρωτήσατε 

για ποια ήταν τα κριτήρια για να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα. Και θα το κάνουμε 

με κάποιο τρόπο ανάποδα. Δηλαδή εάν δεν εκτιμώ είτε τον φορέα και πάλι μιλάω σε 

πνευματικό επίπεδο, είτε τον εκπαιδευτή τότε όχι, ακόμα και αν το ίδιο το πρόγραμμα 

έχει ένα πολύ δελεαστικό τίτλο, ή το περιεχόμενο, ή και να ήταν σε βολικό χρόνο για 

μένα τότε δε θα το παρακολουθούσα. Στη συνέχεια το ίδιο το πρόγραμμα, το τι έχει 

να προσφέρει, αν είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με τις δικές μου ανάγκες τότε 

σίγουρα δε θα το παρακολουθούσα, ο χρόνος, πότε θα πραγματοποιηθεί αυτό το 

πρόγραμμα και το κόστος. Εάν θα πρέπει να επιλέξω ένα, νομίζω ότι θα έλεγα… δε 

θα μπορούσα νομίζω θα εστιάσω περισσότερο στον φορέα και στο περιεχόμενο. 

23. Ποιο θέμα πιστεύετε ότι είναι το λιγότερο έως και καθόλου ωφέλιμο για το 

έργο σας ως εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών σε σχολές ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; 

Καταλαβαίνω. Νομίζω επειδή δε με αφορά επαγγελματικά κιόλας, οτιδήποτε αφορά 

τη διοίκηση, το διοικητικό κομμάτι δηλαδή της εκπαίδευσης και αυτό καθαρά γιατί 

δεν είναι στα δικά μου θέλω, ενδιαφέροντα και στα μελλοντικά μου σχέδια. Εάν στο 

μέλλον κάτι αλλάξει, τότε οκ φυσικά και θα με ενδιέφερε αλλά νομίζω σε οτιδήποτε 

υπήρξε αναφορά σε κάποιο κομμάτι, προς το παρόν θα απείχα… με ενδιαφέρει όλο 

το υπόλοιπο το εκπαιδευτικό κομμάτι, όχι το διοικητικό. 

24. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι επιπλέον; 

Ε δε νομίζω ότι κάτι υπάρχει στο οποίο δεν ερωτήθηκα, καλύψατε ένα μεγάλο εύρος 

με αυτές τις ερωτήσεις. 

 

Να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο που διαθέσατε για αυτή τη συνέντευξη. 

Και εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για την εμπιστοσύνη. Καλή συνέχεια. 
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Συνέντευξη 5 

1. Πόσων ετών είστε; 

Είμαι 39 χρονών. 

2. Ποιος είναι ο τίτλος σπουδών σας; 

Είμαι καθηγήτρια γερμανικής γλώσσας και φιλολογίας του Αριστοτέλειου 

Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 

3. Είστε κάτοχος κάποιου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος; 

Ακόμα κάτοχος όχι δεν είμαι, απλά είμαι φοιτήτρια μεταπτυχιακού προγράμματος της 

Τουριστικής διοίκησης και Επιχειρήσεων του Ε.Α.Π. 

4. Πόσα χρόνια είστε εν ενεργεία εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών; 

Είμαι ενεργή περίπου 9 με 10 χρόνια… 

5 .Πόσα χρόνια διδάσκετε σε ΕΠΑ.Λ./ ΕΠΑ.Σ; Και για ποιες ειδικότητες; 

Σε αυτό τον τομέα έχω ασχοληθεί μόνο για 2 χρόνια… σε ΕΠΑ.Σ για την ακρίβεια 

και σε διάφορες ειδικότητες. 

6 .Σε πόσα επιμορφωτικά προγράμματα έχετε λάβει μέρος; 

Σε 15-16 πάνω κάτω… 

7. Πόσα επιμορφωτικά προγράμματα παρακολουθείτε κατά μέσο όρο ανά έτος; 

Δύο περίπου… δυο. 

8. Πιστεύετε ότι οι προπτυχιακές σπουδές ενός ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού είναι 

επαρκείς, ώστε να μπορεί ο ίδιος να ανταπεξέλθει επιτυχώς στο έργο του τόσο 

στον  ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στα ΕΠΑ.Λ ή στις 

ΕΠΑ.Σ; 

Πιστεύω ότι οι προπτυχιακές σπουδές δεν επαρκούνε για να είναι κάποιος 

καταρτισμένος σε αυτό το επίπεδο, γι’ αυτό κιόλας είναι αναγκαία η μετεκπαίδευση 

του κάθε ενδιαφερόμενου, για παράδειγμα ένα μεταπτυχιακό ή διδακτορικός τίτλος 

και φυσικά επιμορφωτικά προγράμματα οπωσδήποτε μιας και μιλάμε εδώ για αυτά. 
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9. Αρκεί κατά τη γνώμη σας η διδακτική εμπειρία ενός ξενόγλωσσου 

εκπαιδευτικού, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες επιμόρφωσης ενός μαθητή 

των ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; Αν ναι, γιατί; 

Σίγουρα δε πιστεύω ότι αυτά τα χρόνια δεν είναι επαρκή αλλά σίγουρα δεν είναι μια 

αμελητέα ένδειξη ενός καθηγητή ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει στον εκάστοτε 

μαθητή και γι΄ αυτό το λόγο εγώ προσωπικά αλλά κι΄ άλλοι συνάδελφοι κατά κύριο 

λόγο ασχολούνται, ασχολούμαστε με σεμινάρια, επιμορφωτικά προγράμματα 

επιπλέον, ώστε να ενισχύσουμε και το βιογραφικό μας αλλά και το επιστημονικό μας 

πλαίσιο. 

10. Ποιο θα ήταν κατά τη γνώμη σας, το κατάλληλο περιεχόμενο επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, το οποίο θα ενίσχυε την αποδοτικότητα ενός εκπαιδευτή σε 

σχολές ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ και θα τον καθοδηγούσε στο έργο του; 

Ένα κατάλληλο περιεχόμενο θα ήταν η κατάκτηση λεξιλογίου και τρόπων 

φρασεολογίας πιστεύω, ειδικά για μένα που διδάσκω σε αυτές τις σχολές χρειάζομαι 

ένα συγκεκριμένο λεξιλόγιο και μια ορολογία για να βοηθήσω τους μαθητές ώστε 

αργότερα να μπορούνε να ανταποκριθούνε στο έργο που τους έχει ανατεθεί καθώς 

και στην αγορά εργασίας και της απαιτήσεις της. Καθώς επίσης θα ήταν καλό και η 

διαχείριση των κρίσεων, δηλαδή να μπορώ να διαχειρίζομαι για το οτιδήποτε μπορεί 

να προκύψει μέσα στην τάξη, είτε μεταξύ των μαθητών, είτε μεταξύ αυτών και εμού. 

11.Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση η οποία θα επικεντρώνονταν σε 

τεχνικές, χάρη στις οποίες ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να ανταποκριθεί επιτυχώς 

στο μάθημα ξένης γλώσσας για την κάθε ειδικότητα; 

Ναι… όπως σας είπα εγώ παραδείγματος χάρη που θα χρειαστώ να διδάξω στους 

μαθητές μου συγκεκριμένο λεξιλόγιο και φρασεολογία ειδική, χρειάζομαι και ειδικές 

τεχνικές ώστε να τους το προωθήσω αυτό και εκείνοι να το διδαχθούνε πιο εύκολα 

και με πιο ευχάριστο τρόπο. Έτσι εγώ θα ψάξω για κάποιες τεχνικές ώστε οι μαθητές 

μου να το αποδεχθούνε πιο εύκολα, με πιο ευχάριστο τρόπο και γενικά ότι θα τους το 

καταστήσει αυτό πιο σαφές και πιο γρήγορα αντιληπτό. 
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12. Ποιό είδος επιμόρφωσης θεωρείτε ότι θα συνέβαλλε ικανοποιητικά στην 

προσπάθεια αυτή; 

Ε… κατά την άποψη μου και ειδικά τη σήμερον ημέρα δε παίζει τόσο μεγάλο ρόλο το 

αν κάποιος θα είναι δια ζώσης ή αν θα υπάρχει τηλεκπαίδευση, απλά πιστεύω ότι σε 

κάθε περίπτωση πρέπει και οι καθηγητές τόσο μάλλον και οι μαθητές να παρέχουν το 

κατάλληλο υλικό είτε δια ζώσης, που ο εκπαιδευτής θα πρέπει να διαθέτει τα 

κατάλληλα εργαλεία για να ανταπεξέλθει στο έργο του καθώς και στην περίπτωση 

της τηλεκπαίδευσης που πρέπει να υπάρχουν οι υποδομές, το καλό ίντερνετ, ο καλός  

υπολογιστής, τάμπλετ, οτιδήποτε ώστε να γίνει μια σωστή δουλειά και από τις δύο 

πλευρές. Όλα με προϋποθέσεις και φυσικά ο εκπαιδευτής ο ίδιος πρέπει να είναι 

κατάλληλα καταρτισμένος για ένα μάθημα από υπολογιστή και μέσω ίντερνετ. 

13. Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση που θα εστίαζε  περισσότερο στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών; 

Σίγουρα και όπως βλέπουμε κιόλας από την πάροδο του χρόνου, η τεχνολογία μπαίνει 

όλο και πιο πολύ στις ζωές μας και σίγουρα αυτό θα γίνει αν εξ’ ολοκλήρου, σε ένα 

μεγάλο ποσοστό και στην εκπαίδευση. Επομένως ναι… πιστεύω ότι πρέπει να το 

εντάξουμε αυτό το κομμάτι και να καταρτιστούμε καταλλήλως. 

14. Πόσο αναγκαία πιστεύετε ότι είναι η επιμόρφωση, η οποία θα εστίαζε στην 

παρουσίαση και τη χρήση νέων διδακτικών εγχειριδίων; 

Ε… πιστεύω ότι οποιαδήποτε επιμόρφωση δε θα έπρεπε να περιοριζόταν μόνο στην 

παρουσίαση κάποιων εγχειριδίων αλλά παρόλα αυτά να συνδυαζότανε και με την 

παρουσίαση, ένα σεμινάριο, παρουσίασης τεχνικών της χρήσης αυτών των 

εγχειριδίων γιατί σε κάθε περίπτωση όσο καλός και επιμορφωμένος να είναι κάποιος 

καθηγητής σίγουρα στις ανάγκες της νέας βιβλιογραφίας πρέπει να έχει και τις 

κατάλληλες και απαραίτητες οδηγίες. Γι’ αυτό το λόγο πιστεύω ότι είναι απαραίτητη 

όχι μόνο η παρουσίαση αλλά και η επίδειξη χρήσης και τεχνικών των εγχειριδίων 

αυτών. 

15. Όσον αφορά το χώρο διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων, ποιος 

θεωρείτε ότι είναι ο καταλληλότερος χώρος για τη διεξαγωγή τους; 
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Εμ, είμαι της άποψης ότι ο κάθε τομέας πρέπει να προσαρμόζεται και στο εκάστοτε 

περιβάλλον. Αν αυτό ήταν εφικτό. Για παράδειγμα εγώ που ειδικεύομαι στα 

τουριστικά θα ήθελα τα προγράμματα αυτά να γίνονταν σε μια αίθουσα ξενοδοχείου, 

σε κάποια ξενοδοχειακή μονάδα, οι καθηγητές που ειδικεύονται στην πληροφορική 

σε ένα χώρο πλήρως εξοπλισμένο πληροφορικής κ.ο.κ. Είναι ανάλογα με την 

ειδικότητα. Βέβαια πιστεύω ότι είναι ανάλογα και με το εύρος τον συμμετεχόντων 

γιατί εντάξει όπως είπα δεν είναι εύκολο. 

16. Σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής  αντίστοιχων προγραμμάτων, ποιό διάστημα 

θεωρείτε εσείς  προτιμότερο για να πραγματοποιούνται; 

Κατά την εμπειρία μου, λόγω του ότι έχω παρακολουθήσει αρκετές ημερίδες, 

διημερίδες, σεμινάρια και επιμορφώσεις πιστεύω ότι το καλύτερο θα ήταν από την 

αρχή της σχολικής χρονιάς ώστε να μπορεί ο κάθε εκπαιδευτής να εφοδιαστεί πλήρως 

πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και έχοντας πίσω του την προηγούμενη 

σχολική χρονιά, οπότε Σεπτέμβριο, Αύγουστο εκεί. Από΄ κει και πέρα σίγουρα 

κάποια ώρα της ημέρας που δε θα στερούτανε άλλων εργασιών ή άλλων ασχολιών. 

17. Που θα πρέπει να βασίζεται μια επιμόρφωση ώστε να είναι όσο το δυνατόν 

αποδοτικότερη; Αναλύστε μου την επιλογή σας. (Εισηγήσεις; Ομαδικές 

δραστηριότητες; Μικροδιδασκαλία; Αφήγηση ή ανάλυση προσωπικών 

εμπειριών; Μελέτη περίπτωσης;) 

Ε… πιστεύω ότι σε μια τέτοια επιμόρφωση το ιδανικό θα είναι ο συνδυασμός όλων 

αυτών των τεχνικών. Για παράδειγμα προσωπικά θα χρειαζόμουνα οπωσδήποτε στην 

αρχή μια εισήγηση στο θέμα για το οποίο έχουμε συναντηθεί εκεί περά όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι, μετά να γίνουνε κάποιες αφηγήσεις ώστε να πάρουμε παραδείγματα 

από εμπειρίες και άλλων συναδέλφων, αλλά οπωσδήποτε θα ήτανε το πιο χρήσιμο για 

μένα το πρακτικό κομμάτι, δηλαδή να γινότανε διάφορες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες εντός του σεμιναρίου, όσο είναι αυτό εφικτό, ώστε εκείνη την ώρα 

να γίνεται συνδυασμός θεωρίας και πράξης. 

18. Τι θα μπορούσε να σας παροτρύνει ώστε να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Σίγουρα αυτό που με παροτρύνει είναι ο τίτλος, δηλαδή το αντικείμενο της 

επιμόρφωσης αυτής και κατά πόσο αυτό ανταποκρίνεται στα δικά μου δεδομένα και 
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σαν ειδικότητα ας πούμε αλλά και πόσο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών 

μου, αν έχει να κάνει με μικρούς ή μεγάλους όμως μαθητές… αναλόγως, σίγουρα 

όμως το περιεχόμενο παίζει ένα μεγάλο ρόλο και κίνητρο. 

19. Από τι εξαρτάται η συχνότητα συμμετοχής σας σε αντίστοιχα προγράμματα 

επιμόρφωσης; 

Αρχικά η συχνότητα συμμετοχής μου επηρεάζεται από το χρόνο, γιατί απασχολούμαι 

σε πολλούς τομείς, δεν έχω τόσο μεγάλη ευχέρεια χρόνου, οπότε είναι αυτός ένας 

παράγοντας που με παρακωλύει στην παρακολούθηση των σεμιναρίων και μετέπειτα 

θα τολμούσα να πω ότι θα ήτανε το οικονομικό κομμάτι για το λόγο ότι υπάρχουνε 

πάρα πολλές ημερίδες, πάρα πολλά σεμινάρια που με ενδιαφέρουν πάρα πολύ αλλά 

δυστυχώς έχουνε κάποιο κόστος στο οποίο εγώ προσωπικά δε μπορώ πάντα να 

ανταπεξέλθω και εννοείται φυσικά πως αυτά δε θα έπρεπε να είχανε τόσο ψηλό 

κόστος για εμάς τους καθηγητές ξένων γλωσσών, για τους ευνόητους λόγους. 

20. Ποιο είναι το σπουδαιότερο όφελος που μπορούν να προσφέρουν τα 

επιμορφωτικά προγράμματα; 

Στο ότι πάντα με βοηθάνε να δω το αύριο, για το λόγω του ότι έχω πολύ 

περιορισμένο χρόνο, δεν έχω την ευχέρεια να ψάξω νέες τεχνικές και υλικό 

διδασκαλίας του αντικειμένου μου, οπότε πηγαίνοντας σε ένα τέτοιο σεμινάριο 

μπορούμε να ενημερωθούμε για τις νέες τεχνικές και κυρίως για αυτές που έχουνε να 

κάνουνε με την εισαγωγή της τεχνολογίας σε ένα μάθημα και έτσι ταυτόχρονα μπορώ 

να ενημερώνομαι για τα τεκταινόμενα, για την καλύτερη απόδοση του καθηγητή 

μέσα στην τάξη και εννοείται αυτό είναι που με βοηθάει και για το λόγο αυτό 

πηγαίνω σε τέτοιου είδους σεμινάρια με την πρώτη ευκαιρία. 

21. Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευόμενος είναι αυτός που πρέπει να ενημερώνεται και 

να συμμετέχει σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα ή να υπάρχει και η 

αντίστοιχη ενημέρωση και παρότρυνση από τους αρμόδιους φορείς; 

Πιστεύω εξ’ ολοκλήρου στο δεύτερο, στο ότι ο εκάστοτε φορέας θα πρέπει ο ίδιος να 

ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο και τον μαθητευόμενο, διότι εκείνος είναι αυτός που 

βγάζει τα προγράμματα αυτά, εκείνος είναι αυτός που θα παρέχει κάτι, οπότε ναι 

πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση από τον κάθε φορέα σε εμάς, ώστε 

να δηλώνουμε το ενδιαφέρον μας. 
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22. Τι θα σας απωθούσε στο να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Ένα θα μπορούσε να ήτανε ίσως η ώρα του προγράμματος αυτού, δεύτερον η 

τοποθεσία, αν ήτανε μακριά από το χώρο εργασίας μου ή διαμονής μου, οπότε θα 

αποτελούσε ένα πρόβλημα για μένα, καθώς και ίσως η δομή του προγράμματος 

αυτού, παίζει ένα μεγάλο ρόλο για μένα, ο τρόπος προσέγγισης των εκπαιδευομένων. 

Θα ήθελα όσο το δυνατόν περισσότερο να μάθω εξ΄ αρχής περί τίνος πρόκειται. 

23. Ποιο θέμα πιστεύετε ότι είναι το λιγότερο έως και καθόλου ωφέλιμο για το 

έργο σας ως εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών σε σχολές ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; 

Πιστεύω πως το λιγότερο ωφέλιμο για μένα θα ήτανε η παρουσίαση κάποιας τεχνικής 

εκμάθησης της γραμματικής γιατί μιλώντας για τις συγκεκριμένες σχολές δε 

προσανατολιζόμαστε τόσο στη συγκεκριμένη θεματική, όσο και στην παρουσίαση 

και χρήση ειδικής ορολογίας. Γι΄ αυτό θεωρώ πως δε θα ήτανε κάτι τέτοιο για εμένα 

τόσο ωφέλιμο. 

24. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι επιπλέον; 

Όχι προσωπικά δε θα ήθελα να σχολιάσω κάτι, με καλύψατε πλήρως… 

 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο που διαθέσατε. 
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Συνέντευξη 6 

1. Πόσων ετών είστε; 

Είμαι 39 ετών. 

2. Ποιος είναι ο τίτλος σπουδών σας; 

Έχω τελειώσει τη Γερμανική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. 

3. Είστε κάτοχος κάποιου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος; 

Έχω τελειώσει το Μεταπτυχιακό της Μετάφρασης και διερμηνείας το οποίο 

βρίσκεται στην Κέρκυρα. 

4. Πόσα χρόνια είστε εν ενεργεία εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών; 

Περίπου 10 χρόνια. 

5 .Πόσα χρόνια διδάσκετε σε ΕΠΑ.Λ./ ΕΠΑ.Σ; Και για ποιες ειδικότητες; 

3 χρόνια. Σε ΕΠΑ.Λ μόνο έχω δουλέψει, σε διάφορες ειδικότητες όμως. 

6 .Σε πόσα επιμορφωτικά προγράμματα έχετε λάβει μέρος; 

Ε… είναι η αλήθεια κατά προσέγγιση, τα πρώτα χρόνια παρακολουθούσα 

περισσότερα, γύρω στα 15. 

7. Πόσα επιμορφωτικά προγράμματα παρακολουθείτε κατά μέσο όρο ανά έτος; 

Ναι, τα πρώτα χρόνια παρακολουθούσα και ας πούμε το χρόνο 2, τα τελευταία χρόνια 

λόγω και των μωρών μου δε παρακολουθώ, δεν έχω το χρόνο δυστυχώς. 

8. Πιστεύετε ότι οι προπτυχιακές σπουδές ενός ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού είναι 

επαρκείς, ώστε να μπορεί ο ίδιος να ανταπεξέλθει επιτυχώς στο έργο του τόσο 

στον  ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στα ΕΠΑ.Λ ή στις 

ΕΠΑ.Σ; 

Νομίζω ότι οι προπτυχιακές σπουδές σε κανένα κλάδο δε μπορούν να είναι εντελώς 

επαρκείς γιατί τα πάντα αλλάζουν χρόνο με το χρόνο πόσο μάλιστα και αν έχεις 

τελειώσει πριν 20 χρόνια, η κοινωνία, τα μέσα που χρησιμοποιούμε, τα παιδιά τα ίδια 

αλλάζουνε συνέχεια και γι’ αυτό δε μπορούν να είναι επαρκείς. 



- 163 - 

 

9. Αρκεί κατά τη γνώμη σας η διδακτική εμπειρία ενός ξενόγλωσσου 

εκπαιδευτικού, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες επιμόρφωσης ενός μαθητή 

των ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; Αν ναι, γιατί; 

Είναι μια μεγάλη βοήθεια η εμπειρία που έχει κάποιος και αυτό το καταλαβαίνει και 

ο ίδιος ο εκπαιδευτικός όταν την αποκτήσει, παρόλο που στην αρχή της καριέρας η 

απόκτηση εμπειρίας μας νευριάζει τους περισσότερους (γέλια), ναι είναι μια μεγάλη 

βοήθεια, αλλά δεν φτάνει μόνο αυτή, χρειάζεται κάθε χρόνος που περνάει και μια 

άλλη βοήθεια. 

10. Ποιο θα ήταν κατά τη γνώμη σας, το κατάλληλο περιεχόμενο επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, το οποίο θα ενίσχυε την αποδοτικότητα ενός εκπαιδευτή σε 

σχολές ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ και θα τον καθοδηγούσε στο έργο του; 

Επειδή στις σχολές αυτές είναι πιο εξειδικευμένο δε μαθαίνει κανείς απλά τη γλώσσα 

και πρέπει να εστιάσουμε σε συγκεκριμένους τομείς, το περιεχόμενο προγραμμάτων 

θα έπρεπε να εστιάζει σε κάθε τομέα ξεχωριστά, να μπορεί να βρει κάποιος υλικό ή 

πως αλλάζει το επάγγελμα κατά το πέρασμα των χρόνων για να μπορέσει και ο 

εκπαιδευτικός να προσαρμοστεί στις ανάγκες των μαθητών του. 

11.Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση η οποία θα επικεντρώνονταν σε 

τεχνικές, χάρη στις οποίες ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να ανταποκριθεί επιτυχώς 

στο μάθημα ξένης γλώσσας για την κάθε ειδικότητα; 

Σίγουρα είναι σημαντική μια τέτοια επιμόρφωση. Αλλά όλοι μας που ασχολούμαστε 

με την εκμάθηση ξένης γλώσσας και έχουμε σπουδάσει το αντικείμενο, έχουμε 

αναλωθεί κατά καιρούς πολύ σ’ αυτές τις τεχνικές και ίσως νομίζω ότι υπάρχει 

έλλειψη και σε άλλα πράγματα περισσότερο. Θα ήθελα σίγουρα περισσότερο πράξη 

και όχι μόνο θεωρία. Γιατί πολλές φορές ακούγοντας μόνο κάτι ή βλέποντας το κατά 

καιρούς στα εγχειρίδια πολλοί σχηματίζουνε την άποψη ότι δεν έχουνε μπει σε τάξη, 

δεν έχουν δηλαδή τις πραγματικές ανάγκες μιας τάξης και ίσως κάτι πιο πρακτικό να 

λείπει σε όλους περισσότερο. Αν απαντάει στην ερώτηση φυσικά. Λίγο έχουμε την 

αίσθηση ουτοπικών καταστάσεων που δεν ανταποκρίνονται σε μια πραγματική 

τάξη… οπότε ναι δε θα μείνω σε συγκεκριμένη τεχνική αλλά σίγουρα θα μείνω στην 

επίδειξη αυτών. 
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12. Ποιό είδος επιμόρφωσης θεωρείτε ότι θα συνέβαλλε ικανοποιητικά στην 

προσπάθεια αυτή; 

Για να είναι πιο πρακτικό το αντικείμενο, θα πρέπει να είναι κάποια διημερίδα π.χ δια 

ζώσης γιατί δε νομίζω ότι μπορεί να γίνει εύκολα αυτό το κομμάτι και να είναι έτσι… 

τύπου workshop ας πούμε. Θα προσέγγιζε καλύτερα ας πούμε αυτό το είδος για να 

έρθουμε και σε επαφή οι καθηγητές μεταξύ μας, να ανταλλάξουμε και απόψεις και 

δυσκολίες, ίσως βοηθήσει περισσότερο από το να παρακολουθήσουμε απλά την 

εισήγηση κάποιου. 

13. Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση που θα εστίαζε  περισσότερο στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών; 

Ναι απαραιτήτως, το ζούμε και τώρα αυτό το διάστημα που η εκπαίδευση γίνεται 

υποχρεωτικά και μόνο μέσω των νέων τεχνολογιών και πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι 

των καθηγητών έχει ελλείψεις σ’ αυτό και προκαλεί και πρόβλημα στη συνεργασία 

καθηγητών πολλές φορές και κακά τα ψέματα οι μαθητές από τους πιο μικρούς μέχρι 

τους πιο μεγάλους, ελκύονται περισσότερο από τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

οπότε για να τους έχουμε κοντά μας και να τραβήξουμε την προσοχή τους 

οπωσδήποτε πρέπει να τα χειριζόμαστε με άνεση και να τα εισάγουμε με τρόπο 

κατάλληλο μέσα στο μάθημα μας, είτε συμπληρωματικά, είτε με πιο κύρια μορφή. 

14. Πόσο αναγκαία πιστεύετε ότι είναι η επιμόρφωση, η οποία θα εστίαζε στην 

παρουσίαση και τη χρήση νέων διδακτικών εγχειριδίων; 

Όσον αφορά το κομμάτι των ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ κάτι τέτοιο θα είναι απαραίτητο 

γιατί οι περισσότεροι από’ μας προσπαθούμε να ενώσουμε κομμάτια από διάφορα 

βιβλία, να βρούμε γλωσσάρια με ορολογία κλπ που κάνει το έργο μας ακόμα πιο 

δύσκολο και δεν επικεντρωνόμαστε στην ανάγκη της κάθε τάξης και του κάθε 

τμήματος γιατί δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο γι’ αυτούς. Οπότε σίγουρα είναι 

αναγκαίο. 

15. Όσον αφορά το χώρο διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων, ποιος 

θεωρείτε ότι είναι ο καταλληλότερος χώρος για τη διεξαγωγή τους; 

Σίγουρα ο φυσικός χώρος του σχολείου για να δούμε και τι εργαλεία έχουμε εκεί 

πέρα, καλό θα ήτανε. Τα αμφιθέατρα δε μου αρέσουνε γιατί εστιάζουν στην 
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εισήγηση, δηλαδή προσέχουμε τον έναν που μιλάει, ένα συνεδριακό κέντρο από την 

άλλη ίσως θα προσέφερε τα κατάλληλα εργαλεία για να γίνει πιο εύκολη η 

επιμόρφωση. Μιας που τα δια ζώσης πρέπει να δίνουνε βάση κυρίως στο κομμάτι το 

πρακτικό. Εντάξει τώρα για τα προγράμματα που γίνονται μέσω κάμερας τα 

παρακολουθώ άλλωστε από το σπίτι μου όπως θέλω και όποτε εγώ έχω χρόνο. Αυτή 

είναι πολύ καλή δυνατότητα. 

16. Σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής  αντίστοιχων προγραμμάτων, ποιό διάστημα 

θεωρείτε εσείς  προτιμότερο για να πραγματοποιούνται; 

Θα έλεγα και όπως γίνονται όντως τα πιο πολλά από αυτά είτε το Σεπτέμβρη στην 

αρχή της χρονιάς, ώστε να δούμε όλοι το υλικό που έχει προκύψει και να το 

χρησιμοποιήσουμε αλλά θα ήταν καλή ιδέα και το τέλος της σχολικής χρονιάς που 

όλοι έχουμε τις εμπειρίες του χειμώνα, έχουμε δει τι ανάγκες έχουνε προκύψει, γιατί 

η κάθε χρονιά είναι διαφορετική και γενικώς η εκπαίδευση έχει μια δομή διαφορετική 

η οποία δε μπορεί να είναι σταθερή κάθε χρόνο. Τώρα εντάξει πιο συγκεκριμένα ο 

χρόνος για όλους σίγουρα είναι το Σαββατικύριακο γιατί εντάξει όλοι εργάζονται ή 

έχουνε κάποιες υποχρεώσεις, όπως π.χ εγώ έχω κάποια μικρά παιδιά τα οποία δε 

μπορώ να τα αφήσω κάπου για να παρακολουθήσω κάποια επιμόρφωση, αλλά 

εντάξει αυτό είναι πιο προσωπικό. 

17. Που θα πρέπει να βασίζεται μια επιμόρφωση ώστε να είναι όσο το δυνατόν 

αποδοτικότερη; Αναλύστε μου την επιλογή σας. (Εισηγήσεις; Ομαδικές 

δραστηριότητες; Μικροδιδασκαλία; Αφήγηση ή ανάλυση προσωπικών 

εμπειριών; Μελέτη περίπτωσης;) 

Σαν αυτό που είπα πριν με το workshop, εντάξει οι ομαδικές δραστηριότητες βοηθάνε 

στη διδασκαλία, παρόλο που νομίζω ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες δε παίρνουνε 

εύκολα μέρος σε τέτοια είδη επιμόρφωσης, γιατί χρειάζεται να συμμετέχουνε όλοι 

και όχι μόνο ένας δύο να έχουν τη διάθεση γι’ αυτό… για να βγει. Εισηγήσεις νομίζω 

ότι χρειάζονται με μέτρο ναι, αλλά νομίζω πως όχι μια επιμόρφωση να αποτελείται 

μόνο από αυτό γιατί κουράζουνε τους ακροατές και στο τέλος δεν αφομοιώνουμε 

κάποια καινούρια στοιχεία. Και η αφήγηση σίγουρα από εμπειρίες εκπαιδευτικών θα 

βοηθούσε πάρα πολύ. Δηλαδή θα ήθελα στο κέντρο των επιμορφώσεων να είναι ο 

εκπαιδευτικός, εφόσον η επιμόρφωση για εκείνον γίνεται και εκείνον ωφελεί. Αυτό… 



- 166 - 

 

18. Τι θα μπορούσε να σας παροτρύνει ώστε να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Να είναι πρωτότυπο, να μη το έχω παρακολουθήσει ξανά και αυτός είναι ο λόγος που 

και τα πρώτα χρόνια, παρακολουθούσα πολύ μετά σταμάτησα, γιατί δεν έβρισκα κάτι 

καινούριο, νιώθω να ανακυκλώνονται τα επιμορφωτικά ενώ οι ανάγκες μας 

αλλάζουνε συνέχεια και αυξάνονται, τα θέματα των επιμορφώσεων παραμένουνε 

σχεδόν ίδια, εντάξει τώρα για εμένα προσωπικά παίζει ρόλο και ο χώρος, να είναι 

προσβάσιμος και ωραίος για να θέλω να συμμετέχω και ο χρόνος της επιμόρφωσης 

οπωσδήποτε. 

19. Από τι εξαρτάται η συχνότητα συμμετοχής σας σε αντίστοιχα προγράμματα 

επιμόρφωσης; 

Πάνω κάτω νομίζω ότι στα ίδια με την προηγούμενη θα είναι η απάντηση μου, 

δηλαδή στο πέρασμα των χρόνων θα πρέπει να είναι κάτι πολύ καλό για να το 

παρακολουθήσω και νομίζω ότι το θέμα πρέπει να είναι σύγχρονο, δηλαδή να έχει να 

κάνει με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις ανάγκες του μαθητή και του εκπαιδευτικού 

στην τάξη. Θα μου έδινε το κίνητρο και θα μπορούσα να παραβλέψω ας πούμε το 

χρόνο διεξαγωγής ή τον τόπο. Αυτό είναι το πιο βασικό απ’ όλα. 

20. Ποιο είναι το σπουδαιότερο όφελος που μπορούν να προσφέρουν τα 

επιμορφωτικά προγράμματα; 

Εμένα ένα πρόγραμμα που μου έχει μείνει έχουν περάσει πολλά χρόνια, αφορούσε τα 

παιδιά με δυσλεξία και με μαθησιακές ανάγκες, ήτανε μια προσπάθεια από πολλούς 

διαφορετικούς φορείς, οπότε παρόλο που ήτανε με εισηγήσεις μας μίλησαν πάρα 

πολλές διαφορετικές ειδικότητες, ήτανε σε ένα χώρο σύγχρονο, με τα κατάλληλα 

εργαλεία, οπότε είδαμε και πάρα πολύ υλικό που υποστήριζε όλες αυτές τις 

εισηγήσεις και έμαθα και πάρα πολλά πράγματα που τα εφαρμόζω και τα συναντάω 

στην τάξη χρόνια μετά. 

21. Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευόμενος είναι αυτός που πρέπει να ενημερώνεται και 

να συμμετέχει σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα ή να υπάρχει και η 

αντίστοιχη ενημέρωση και παρότρυνση από τους αρμόδιους φορείς; 
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Νομίζω ότι είναι συνδυασμός, δηλαδή και ο εκπαιδευτής πρέπει να έχει στο μυαλό 

του ότι όσα χρόνια και αν περάσουν θα πρέπει να επιμορφώνεται, γι’ αυτό υπάρχει 

και το « γηράσκω αεί διδασκόμενος», αλλά και οι αντίστοιχοι αρμόδιοι φορείς δε 

πρέπει να εφησυχάζονται και να περιμένουν τους εκπαιδευτικούς να πάρουν την 

πρωτοβουλία θα πρέπει και να ενθαρρύνουν και να παροτρύνουν τους εκπαιδευτικούς 

με διάφορα μέσα. 

22. Τι θα σας απωθούσε στο να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Νομίζω θα πω το αντίθετο από αυτό που είπα πριν, δηλαδή βλέποντας το πρόγραμμα 

να μη δω κάτι καινούριο που δε το έχω ξαναδεί, να μη δω κάτι πρωτότυπο, να 

διεξάγεται τις ώρες που δουλεύω, οπότε δε θα μπορώ να αφήσω την εργασία μου για 

να παρακολουθήσω την επιμόρφωση, πλέον το να είναι πολύ μακριά από το σπίτι μου 

επίσης θα με απωθούσε. 

23. Ποιο θέμα πιστεύετε ότι είναι το λιγότερο έως και καθόλου ωφέλιμο για το 

έργο σας ως εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών σε σχολές ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; 

Δε μου έρχεται κάτι στο μυαλό να σας πω την αλήθεια, κάτι συγκεκριμένο, μπορεί 

κάποια να τα χρειάστηκα περισσότερο και κάποια άλλα λιγότερο, αλλά κάτι που δε 

μου χρησίμευσε καθόλου και να το είδα σα χάσιμο χρόνου, δεν έχω. 

24. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι επιπλέον; 

Δε ξέρω αν είναι στην ερώτηση αυτό. Αλλά επειδή έχω βρεθεί σε αντίστοιχο 

επιμορφωτικό πρόγραμμα, ίσως αυτοί που οργανώνουνε την επιμόρφωση να 

χρειάζονται αρχικά μια επιμόρφωση, γιατί πολλές φορές υπάρχει ένα συγκεκριμένο 

θέμα που πάμε να παρακολουθήσουμε, τελικά παρασύρονται από τους υπόλοιπους, 

που παρακολουθούν και αρχίζουν να απαντάνε σε ερωτήσεις άσχετες και τελικά οι 

υπόλοιποι δεν επιμορφωνόμαστε σε αυτό που επιλέξαμε να πάμε (γέλια). Ας πούμε 

έχω πάει, έχω παραστεί σε σεμινάριο για νέες τεχνολογίες στο οποίο θα μαθαίναμε να 

φτιάχνουμε ασκήσεις μέσω υπολογιστή, είτε online, είτε μέσα στην τάξη και τελικά 

καταλήξαμε να συζητάμε το τι είναι στικάκι, γιατί υπήρχαν συνάδελφοι από διάφορες 

βαθμίδες, πως συνδεόμαστε στο ίντερνετ, οπότε πέρασε όλο το σεμινάριο χωρίς να 

μάθουμε αυτό για το οποίο πήγαμε. Εννοείται ότι θα υπάρχουν και απορίες οι οποίες 

πρέπει να λυθούνε από τους συναδέλφους αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει και κάποια 

διαχείριση χρόνου για να μη χάνουμε και οι υπόλοιποι το χρόνο μας. 
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Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε. 

Εγώ ευχαριστώ ήταν πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις σας και η συζήτηση μας. 

Καλή συνέχεια. 
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Συνέντευξη 7 

1. Πόσων ετών είστε; 

Είμαι 44. 

2. Ποιος είναι ο τίτλος σπουδών σας; 

Έχω πτυχίο Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και 

Φιλολογίας του Αριστοτελείου. 

3. Είστε κάτοχος κάποιου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος; 

Ναι. Έχω κάνει μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στο Α.Π.Θ, η μεταπτυχιακή μου 

διατριβή δεν ενδιαφέρει κανέναν, είναι η λογοτεχνική ψυχανάλυση (γέλια). 

4. Πόσα χρόνια είστε εν ενεργεία εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών; 

16. Διορίστηκα το σχολικό έτος 2003-2004. 

5 .Πόσα χρόνια διδάσκετε σε ΕΠΑ.Λ./ ΕΠΑ.Σ; Και για ποιες ειδικότητες; 

Έχω διδάξει μόνο σε ΕΠΑ.Λ, διακοπτόμενα να το πω περίπου μια πενταετία και όταν 

λέω διακοπτόμενα, εννοώ ότι πριν μερικά χρόνια είχα δουλέψει στο συγκεκριμένο 

σχολείο για συμπλήρωση ωραρίου και φέτος είναι η τρίτη χρονιά. Το 2017-2018 

πήρα οργανική στο συγκεκριμένο σχολείο. Κάνω σε διάφορες ειδικότητες, όχι μόνο 

σε μία. 

6 .Σε πόσα επιμορφωτικά προγράμματα έχετε λάβει μέρος; 

Δε τα μετράω πλέον. Είναι αναλόγως και με τα θέματα. Κατά μέσω όρο κάνω 3 με 4 

προγράμματα το χρόνο. 

 

7. Πόσα επιμορφωτικά προγράμματα παρακολουθείτε κατά μέσο όρο ανά έτος; 

8. Πιστεύετε ότι οι προπτυχιακές σπουδές ενός ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού είναι 

επαρκείς, ώστε να μπορεί ο ίδιος να ανταπεξέλθει επιτυχώς στο έργο του τόσο 

στον  ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στα ΕΠΑ.Λ ή στις 

ΕΠΑ.Σ; 
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Να σας πω κάτι. Εγώ αποφοίτησα από το Α.Π.Θ το 93-94. Όχι… Τότε οι σπουδές 

μου δεν ήταν επαρκείς, δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου πρακτικό κομμάτι. Αυτά που 

παρακολουθώ τώρα και μαθαίνω είναι πως πλέον στη σχολή αυτή έχει ενισχυθεί το 

πρακτικό κομμάτι. Με ότι αυτό λέει κάτι, αν και δε λέει τελικά τίποτα. Αλλά 

τουλάχιστον δε πρακτικό επίπεδο είναι καλύτερα προσανατολισμένοι οι συνάδελφοι, 

πιστεύω είναι λίγο πιο έτοιμοι για την πραγματικότητα της τάξης. Ωστόσο πιστεύω 

ότι όσον αφορά το κομμάτι της δια βίου μάθησης και της εκπαίδευσης ενηλίκων 

πιστεύω ότι δε γίνεται τίποτα… μεγάλο πρόβλημα. Νομίζω ότι γίνονται ελάχιστα 

πράγματα. Άρα δεν επαρκούν, όχι. 

9. Αρκεί κατά τη γνώμη σας η διδακτική εμπειρία ενός ξενόγλωσσου 

εκπαιδευτικού, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες επιμόρφωσης ενός μαθητή 

των ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; Αν ναι, γιατί; 

Όχι. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνονται διαρκώς προσπάθειες. Έχω για παράδειγμα 

συναδέλφους με εκπαιδευτική εμπειρία αρκετών χρόνων οι οποίοι παρόλα αυτά 

αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες. Θέλει και περαιτέρω εξειδίκευση. 

10. Ποιο θα ήταν κατά τη γνώμη σας, το κατάλληλο περιεχόμενο επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, το οποίο θα ενίσχυε την αποδοτικότητα ενός εκπαιδευτή σε 

σχολές ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ και θα τον καθοδηγούσε στο έργο του; 

Λοιπόν καταρχάς θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι δε δύο επίπεδα, αρχικά έστω και 

στοιχειωδώς επιμόρφωση πάνω στο υλικό, αυτό που υπάρχει για τη διδασκαλία. Το 

δεύτερο είναι οπωσδήποτε, να το πω στο ευρύτερο κοινό η ψυχολογία της μάθησης, η 

ψυχολογία ενηλίκων αν μιλάμε για ενήλικες, να ξεκινήσουμε από’ κει. Να έρθει 

κάποιος και να μου πει αυτό είναι το υλικό, αυτοί είναι οι πόροι σου και όχι να τα 

ψάχνω εγώ. Κάποιους στοιχειωδώς αρχικούς πόρους και για το πώς στοιχειωδώς και 

πάλι μπορείς να κινηθείς στο επίπεδο της ψυχολογίας. 

11.Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση η οποία θα επικεντρώνονταν σε 

τεχνικές, χάρη στις οποίες ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να ανταποκριθεί επιτυχώς 

στο μάθημα ξένης γλώσσας για την κάθε ειδικότητα; 

Ναι θα βοηθούσε σίγουρα. Το λέω με ποια έννοια, δεν απαιτώ το υπουργείο να κάνει 

επιμόρφωση για κάθε ειδικότητα, αλλά θα ήθελα κάτι ευρύτερο. Γιατί υπάρχουν 

διαφορετικές ανάγκες ανά τομέα, οπότε κάπου θα πρέπει να ξέρεις να 
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προσανατολιστείς. Βασικά θα το ξαναπώ, χρειάζεται επιμόρφωση αναφορικά με τους 

πόρους, και τα βιβλία που είναι διαθέσιμα και τα επιπλέον πράγματα που θα 

χρειαστούν εντός της τάξης και τεχνικές λοιπόν πάνω στο σωστό υλικό και πώς να το 

δουλεύω. 

12. Ποιό είδος επιμόρφωσης θεωρείτε ότι θα συνέβαλλε ικανοποιητικά στην 

προσπάθεια αυτή; 

Λοιπόν και λόγω covid αλλά και προ covid να πω ότι πρέπει να αποχαιρετήσουμε την 

δια ζώσης… με όλο το σεβασμό. Δεν πρέπει πιστεύω επίσης ούτε η τηλεκπαίδευση 

να συμπληρώνεται από κάποια δια ζώσης. Εγώ για παράδειγμα είμαι σε εσπερινά 

ΕΠΑ.Λ αυτό σημαίνει ότι αν γίνει κάποια επιμόρφωση, το Υπουργείο θεωρεί ωράριο 

εργασίας μόνο το πρωινό και επειδή οι διευθυντές  δεν υπάρχει περίπτωση να σου 

δώσουν άδεια επιμόρφωσης για το πρωί, οι επιμορφώσεις συνήθως κανονίζονται 

απόγευμα, οπότε εγώ δεν μπορώ εύκολα να παρακολουθήσω. Έπειτα πολλοί δε 

θέλουν να θυσιάσουν το Σαββατοκύριακο τους για επιμόρφωση. Επιπλέον πολλοί δε 

θέλουν να μετακινηθούν γιατί συνήθως αυτά γίνονται σε μέρη που δε γίνεται να 

βολεύουν τους πάντες. Οπότε ξανά και ξανά ασύγχρονη τηλεκπαίδευση που δεν 

υπάρχουν θέματα τόπου και ώρας για όποιον θέλει πραγματικά να παρακολουθήσει. 

Εκτός του ότι μπορούμε και να τα βλέπουμε όσες φορές θέλουμε. 

13. Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση που θα εστίαζε  περισσότερο στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών; 

Φυσικά! Ξεκινάμε με παρουσίαση και χρήση των μέσων αυτών. Για να μη πω και την 

αξιοποίηση τους. Δώσε μου δηλαδή κάποιες ιδέες. 

14. Πόσο αναγκαία πιστεύετε ότι είναι η επιμόρφωση, η οποία θα εστίαζε στην 

παρουσίαση και τη χρήση νέων διδακτικών εγχειριδίων; 

Να σας πω. Θα ήταν χρήσιμα, με το βασικό όρο και την προϋπόθεση ότι τα εγχειρίδια 

αυτά θα ήταν ως επί το πλείστον καινούρια. Αλλά σίγουρα η καθοδήγηση θα ήταν 

απολύτως χρήσιμη. Να καταλάβω και εγώ το σκεπτικό χρήσης τους. Αλλά δυστυχώς 

είναι όλα πάρα πολύ παλιά. Αν κάτι τέτοιο συνέβαινε για εμένα προσωπικά ακόμα 

και ένα μισάωρο που θα απαντούσε σε ερωτήσεις που θα είχαμε εκ των προτέρων 

υποβάλλει θα ήταν απόλυτα χρήσιμο. Να μου πεις κάποια πράγματα, όχι απλά να μου 

το δείξεις, δε θα είχε νόημα. 
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15. Όσον αφορά το χώρο διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων, ποιος 

θεωρείτε ότι είναι ο καταλληλότερος χώρος για τη διεξαγωγή τους; 

Κοιτάξτε, σαφέστατα μια σχολική αίθουσα για τις δια ζώσης επιμορφώσεις. Να 

είμαστε στο περιβάλλον εκείνο που θα δουλέψουμε και στην πραγματικότητα. Τι 

καλύτερο; Και μεγάλες επίσης για να φιλοξενήσουν αρκετό κόσμο αλλά και όχι τόσο 

μεγάλες ώστε να «χάνονται» οι συμμετέχοντες. Ίσως πάλι και ένας πολυχώρος π.χ σε 

πολιτιστικό κέντρο. 

16. Σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής  αντίστοιχων προγραμμάτων, ποιό διάστημα 

θεωρείτε εσείς  προτιμότερο για να πραγματοποιούνται; 

Και πάλι σε πρακτικό επίπεδο, όχι σαφέστατα στο χρόνο που έχει θεσμοθετήσει το 

Υπουργείο ως άδεια και αναφέρομαι φυσικά στο καλοκαίρι και στο κλείσιμο των 

σχολείων. Ούτε και σε μέρες που έχουν θεσπιστεί ως επίσημες αργίες, από εκεί και 

πέρα έπειτα από συνεννόηση όχι και σε περίοδο εξετάσεων. Όλα αυτά άβολα και 

ανώφελα. Ίσως στην αρχή ή λίγο πριν το τέλος της σχολικής χρονιάς για πολλούς 

ευνόητους λόγους. 

17. Που θα πρέπει να βασίζεται μια επιμόρφωση ώστε να είναι όσο το δυνατόν 

αποδοτικότερη; Αναλύστε μου την επιλογή σας. (Εισηγήσεις; Ομαδικές 

δραστηριότητες; Μικροδιδασκαλία; Αφήγηση ή ανάλυση προσωπικών 

εμπειριών; Μελέτη περίπτωσης;) 

Κοιτάξτε. Εξαρτάται από τη διάρκεια της επιμόρφωσης. Έχω άλλο ορίζοντα στις δυο 

μέρες και άλλο στη μια εβδομάδα. Δεν είμαι γενικά υπέρ μικροδιδασκαλιών γιατί 

μπαίνουμε σε άλλο πλαίσιο. Εικονικοί μαθητές. Ουτοπικά σενάρια, δεν είναι το ίδιο 

πράγμα. Θα ήθελα λοιπόν εγώ προσωπικά εμπλουτισμένες εισηγήσεις, μελέτες 

περιπτώσεων, ομαδικές δραστηριότητες σε συγκεκριμένο χρόνο και πλαίσιο για να 

μη ξεφεύγουμε. Γενικά αυτά. Δε θα ήμουν υπέρ της προβολής ενός βίντεο που θα 

αποτελούσε θέμα μια συζήτησης, ή των παιχνιδιών ρόλων, ειδικά σε τέτοιες 

επιμορφώσεις. Υπάρχουν αναρίθμητοι παράγοντες σχετικά με αυτό. 

18. Τι θα μπορούσε να σας παροτρύνει ώστε να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα; 
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Για την αρχική παρακολούθηση, το θέμα. Και εννοώ θέμα σε δύο επίπεδα. Είτε κάτι 

που μπορεί να με απασχολήσει τώρα, είτε κάτι που μπορεί να με απασχολήσει στο 

μέλλον. Μιλάμε σε λογικά πλαίσια. 

19. Από τι εξαρτάται η συχνότητα συμμετοχής σας σε αντίστοιχα προγράμματα 

επιμόρφωσης; 

Σε δύο επίπεδα. Πρώτα από το θέμα όπως αναφέραμε και προηγουμένως και 

δεύτερον οι διαθέσιμοι πόροι μου. Εννοώντας, το χρόνο μου, τα τεχνικά μέσα που 

διαθέτω και θα προσθέσω και την ψυχική μου διάθεση. 

20. Ποιο είναι το σπουδαιότερο όφελος που μπορούν να προσφέρουν τα 

επιμορφωτικά προγράμματα; 

Γνώση. Γνώση και για μένα βασικό ζητούμενο ότι θέλω να μαθαίνω. Πολλά όμορφα 

εργαλεία που μπόρεσα να αξιοποιήσω στη δουλειά μου αλλά και η γνώση του 

μαθαίνω να μαθαίνω. Έχω δηλαδή μια συγκεκριμένη ανάγκη, έχω αυτό το εργαλείο, 

πως μπορώ να βρω και να αξιοποιήσω τις δυνατότητες του συγκεκριμένου εργαλείου 

ή παρεμφερών εργαλείων. 

21. Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευόμενος είναι αυτός που πρέπει να ενημερώνεται και 

να συμμετέχει σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα ή να υπάρχει και η 

αντίστοιχη ενημέρωση και παρότρυνση από τους αρμόδιους φορείς; 

Αυτή η κουβέντα…. Μεγάλη στιχομυθία. Είχα άπειρες συζητήσεις. Εντάξει πάντα 

ψάχνω να μάθω και να ενημερωθώ εγκαίρως για να μπορέσω και να λάβω μέρος, 

αλλά αν και οι ίδιοι οι φορείς δε το γνωστοποιήσουν νωρίτερα δε μπορώ εγώ να 

τρέχω και να ψάχνω… οπότε νομίζω ότι είναι και τα δυο σημαντικά και 

αλληλένδετα. Να ενδιαφερθώ και εγώ, αλλά να μου δοθεί  και η ευκαιρία. 

22. Τι θα σας απωθούσε στο να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Για αρχική παρακολούθηση τη λέξη, πόροι… δηλαδή αν δεν έχω χρόνο, ίσως λίγο να 

αναφέρω και την ψυχική μου διάθεση εδώ… το θέμα είναι να γίνει σωστά… έπειτα 

να ξέρω εκ των προτέρων τι πρόκειται να παρακολουθήσω… με ενδιαφέρει; Μου 

χρειάζεται; Αν δεν με ωφελήσει κάπου δε θα μπω στη διαδικασία να το 

παρακολουθήσω και αυτό φυσικά εξαρτάται από τον τίτλο και το πρόγραμμα το ίδιο. 
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Επίσης σίγουρα παίζει ρόλο η υλικοτεχνική δομή και φυσικά οι απαιτήσεις του 

προγράμματος. Μπορώ να το κάνω; 

23. Ποιο θέμα πιστεύετε ότι είναι το λιγότερο έως και καθόλου ωφέλιμο για το 

έργο σας ως εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών σε σχολές ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; 

Πάρα πολλά μα πάρα πολλά από τα πράγματα που έχω κάνει σε επιμορφωτικά 

σεμινάρια δεν είναι άμεσα αξιοποιήσιμα στα ΕΠΑ.Λ λόγω των υλικοτεχνικών δομών. 

Γενικά θα έλεγα αν με ρωτούσε κάποιος όσο παράδοξο και να ακουστεί, πολλά 

πράγματα που αφορούν τη συνεργασία μεταξύ των μαθητών. Μιλάω πάντα για το 

δικό μου σχολείο, τις δικές μου μεθόδους. Δε μου χρειάστηκαν λόγω ειδικότητας και 

λόγω της ιδιαίτερης φύσης των σχολείων αυτών. Δε μου έχει τύχει γενικά εντελώς 

άχρηστο σεμινάριο. Όλο και κάτι έχω αποκομίσει. 

24. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι επιπλέον; 

Κοιτάξτε, αναφορικά με τα ΕΠΑ.Λ και την τεχνική εκπαίδευση που πάσχει, θα ήθελα 

να υπάρχει ένας τρόπος να εισακούγονται όλα αυτά. Δυστυχώς δεν αντιμετωπίζονται 

τα σχολεία αυτά πάντοτε επί ίσοις όροις… 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.. 
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Συνέντευξη 8 

1. Πόσων ετών είστε; 

Είμαι 44. 

2. Ποιος είναι ο τίτλος σπουδών σας; 

Σπούδασα Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στη 

Θεσσαλονίκη. 

3. Είστε κάτοχος κάποιου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος; 

Είμαι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη διδακτική της Γαλλικής Γλώσσας. Στο 

ΕΑΠ. 

4. Πόσα χρόνια είστε εν ενεργεία εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών; 

Είμαι 22. Τα τελευταία 5 χρόνια στο δημόσιο τομέα. 

5 .Πόσα χρόνια διδάσκετε σε ΕΠΑ.Λ./ ΕΠΑ.Σ; Και για ποιες ειδικότητες; 

Δίδαξα σε ΕΠΑ.Σ για 2 χρόνια στον τομέα της κομμωτικής. 

6 .Σε πόσα επιμορφωτικά προγράμματα έχετε λάβει μέρος; 

Αυτό είναι όντως δύσκολο (γέλια). Θα πω απλά ότι συμμετάσχω κατά μέσο όρο 2 με 

3 φορές το χρόνο κατά προσέγγιση. Αν βάλουμε κοντά τα χρόνια που διδάσκω 

καταλαβαίνετε είναι πολλά (γέλια). 

7. Πόσα επιμορφωτικά προγράμματα παρακολουθείτε κατά μέσο όρο ανά έτος; 

8. Πιστεύετε ότι οι προπτυχιακές σπουδές ενός ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού είναι 

επαρκείς, ώστε να μπορεί ο ίδιος να ανταπεξέλθει επιτυχώς στο έργο του τόσο 

στον  ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στα ΕΠΑ.Λ ή στις 

ΕΠΑ.Σ; 

Νομίζω πως όχι. Αν το δούμε μόνο όσον αφορά το γνωστικό αντικείμενο επαρκεί αν 

το δούμε στεγνά οι ακαδημαϊκές γνώσεις επαρκούν δε το συζητώ. Όμως η θεωρία με 

την πράξη έχει τεράστια διαφορά, οπότε θεωρώ ότι ανάλογα το που διδάσκουμε θα 

πρέπει να έχουμε και την ανάλογη βοήθεια, επιμόρφωση, καθοδήγηση, όπως θέλετε 

πείτε το, δεν επαρκεί το πτυχίο είναι καθαρά θεωρητικό. 
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9. Αρκεί κατά τη γνώμη σας η διδακτική εμπειρία ενός ξενόγλωσσου 

εκπαιδευτικού, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες επιμόρφωσης ενός μαθητή 

των ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; Αν ναι, γιατί; 

Σίγουρα όση περισσότερη εμπειρία έχει ένας εκπαιδευτικός τόσο καλύτερο είναι, 

ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες κάθε τάξης, όμως θα επιμείνω ότι το κάθε κοινό 

θέλει διαφορετική στόχευση επειδή έχω διδάξει σε ευρύ κοινό, σε γυμνάσιο, σε 

δημοτικό, σε ΕΠΑ.Σ, στη δια βίου μάθηση σε 70χρονους…θεωρώ το καθένα τελείως 

διαφορετικό, οπότε καλό θα είναι να έχουμε μια καθοδήγηση από πριν, εγώ 

δυσκολεύτηκα στην ΕΠΑ.Σ  πάντως... ήταν καινούριο πεδίο και πήγα σκεφτείτε 

έχοντας ήδη 15 χρόνια εμπειρίας περίπου. Δεν ήμουν αρχάρια, ήθελε προσαρμογή, 

θεωρώ ότι δεν είχα την καθοδήγηση που θα’ πρεπε να’ χω, είχα απειρία στις ανάγκες 

του συγκεκριμένου προγράμματος, οπότε υπήρξαν στην αρχή κάποιες δυσκολίες. 

10. Ποιο θα ήταν κατά τη γνώμη σας, το κατάλληλο περιεχόμενο επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, το οποίο θα ενίσχυε την αποδοτικότητα ενός εκπαιδευτή σε 

σχολές ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ και θα τον καθοδηγούσε στο έργο του; 

Πιστεύω ότι οι άξονες που θα έπρεπε να κινηθούμε γιατί ειδικά στις ΕΠΑ.Σ που 

δίδαξα εγώ για παράδειγμα μιλάμε για ενήλικες και μάλιστα μια ευρεία γκάμα 

μαθητών, μιλάμε για 18 έως και 70 χρονών μαθητές εκεί… κάποιοι εργάζονταν 

ταυτόχρονα οπότε φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να γίνει μια επιμόρφωση πάνω στο πως 

διδάσκεις σε ένα τόσο ενήλικο κοινό και σε ένα τόσο ανομοιογενές ενήλικο κοινό με 

διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο ο καθένας, άλλοι ήταν πτυχιούχοι, κάποιοι δούλευαν 

μεροκάματο, υπήρχε μια τεράστια απόκλιση που έπρεπε να συνδυαστεί, ένα αυτό και 

ένα δεύτερο το ίδιο το γνωστικό αντικείμενο, με την ειδική ορολογία, τις τεχνικές, το 

πώς πρέπει να γίνει είναι τεράστιο θέμα. Τα βιβλία ήταν απαρχαιωμένα, υπήρχε ένα 

βιβλίο άθλιο, οπότε έπρεπε να φτιάξουμε υλικό από την αρχή και είναι πολλά τα 

μέτωπα που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 

11.Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση η οποία θα επικεντρώνονταν σε 

τεχνικές, χάρη στις οποίες ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να ανταποκριθεί επιτυχώς 

στο μάθημα ξένης γλώσσας για την κάθε ειδικότητα; 

Ναι, ναι… γενικότερα θεωρώ σημαντική την κάθε επιμόρφωση, από κάθε 

επιμόρφωση κάτι έχουμε να πάρουμε. Κάτι θα αφήσει δε μπορεί. Ιδιαίτερα στο 
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κομμάτι των ΕΠΑ.Σ ή των ΕΠΑ.Λ θεωρώ ότι είναι απόλυτα αναγκαίο, όχι μόνο 

βασικό να επιμορφωνόμαστε, ειδικά στις τεχνικές, γιατί είναι άλλο κοινό, άλλες 

ανάγκες και είναι λίγο πρωτόγνωρο. 

12. Ποιό είδος επιμόρφωσης θεωρείτε ότι θα συνέβαλλε ικανοποιητικά στην 

προσπάθεια αυτή; 

Γενικότερα εγώ είμαι στο δια ζώσης κομμάτι υπέρμαχος, γιατί μου αρέσει η επαφή, 

είναι πιο εύκολο το επικοινωνιακό κομμάτι, οπότε οποιαδήποτε απορία, οποιαδήποτε 

αλληλεπίδραση είναι πιο εύκολο να γίνει, ωστόσο το εξ’ αποστάσεως δεν μπορούμε 

να αντιλέγουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, για μένα τουλάχιστον σημαίνει 

πολλά, δε θα μπορούσα παραδείγματος χάριν ούτε το μεταπτυχιακό μου να κάνω 

χωρίς  αυτό, ή άλλες επιμορφώσεις που έχω κάνει οπότε ναι είναι σημαντικό, θα 

μπορούσε να είναι συνδυαστικά, έχω κάνει ας πούμε ένα τέτοιο πρόγραμμα για 

Ειδική Αγωγή… εξυπηρετεί πολύ κόσμο π. χ και από την επαρχία. 

13. Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση που θα εστίαζε  περισσότερο στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών; 

Εγώ χρησιμοποιώ νέες τεχνολογίες στο μάθημα μου, θεωρώ ότι είναι σημαντικές, 

θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε επιμορφωμένοι πάνω σε αυτό, αλλά όχι να 

υπερβάλλουμε, δηλαδή βλέπω ότι χρειάζεται επικουρικά να χρησιμοποιούμε κάποια 

πράγματα όσον αφορά τη νέα τεχνολογία μιας και είναι κάτι που παρακινεί τους 

μαθητές, αλλά η αλήθεια είναι ότι κάποιες κλασσικές παραδοσιακές μέθοδοι καμία 

φορά αποδίδουν καλύτερα. Το μολύβι και χαρτί που λέμε και τι συνειδητοποιώ 

ακόμα και κάποιες στιγμές που χρειάζεται να διδάξω εξ’ αποστάσεως. Μου το ζητάνε 

από μόνοι τους κλασσικές ασκήσεις! Καμία φορά ίσως εμείς έχουμε υπερβολική ιδέα 

για τις νέες τεχνολογίες, σαφώς και πρέπει να υπάρχουνε, σαφώς και πρέπει να μη τις 

αρνηθούμε αλλά σε ένα μέτρο λογικό. 

14. Πόσο αναγκαία πιστεύετε ότι είναι η επιμόρφωση, η οποία θα εστίαζε στην 

παρουσίαση και τη χρήση νέων διδακτικών εγχειριδίων; 

Αν τυχόν έβγαιναν (γέλια). Εγώ χρησιμοποιώ δικό μου διδακτικό υλικό να σου πω 

την αλήθεια. Αλλά πέρα από αυτό, θεωρώ ότι δεν είναι κακό να υπάρχει μια 

επιμόρφωση σ’ αυτό, να μαθαίνουμε κάποιες τεχνικές, καλό είναι. Εγώ είμαι γενικά 

υπέρ των επιμορφώσεων πάσης φύσεως… 
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15. Όσον αφορά το χώρο διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων, ποιος 

θεωρείτε ότι είναι ο καταλληλότερος χώρος για τη διεξαγωγή τους; 

Κάποιος με θέρμανση (γέλια). Θεωρώ ότι ο σχολικός χώρος είναι πιο ενδεδειγμένος, 

αλλά ο σχολικός χώρος που να έχει και τις κατάλληλες υποδομές για να μπορούμε για 

παράδειγμα να χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες, να μπορούμε να έχουμε τα μέσα 

που θα μας επιτρέπουν να κάνουμε τις παρουσιάσεις και τις δραστηριότητες με 

καλύτερο τρόπο και τη δική μας τη συμμετοχή πιο εύκολη και πιο ενδιαφέρουσα. 

16. Σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής  αντίστοιχων προγραμμάτων, ποιό διάστημα 

θεωρείτε εσείς  προτιμότερο για να πραγματοποιούνται; 

Άλλο πρόβλημα αυτό… Σε εμάς τα περισσότερα επιμορφωτικά προγράμματα 

γίνονται τέλη Ιουνίου, αφού έχει τελειώσει η χρονιά, αφού είχαμε δει όλες τις 

αλλαγές μέσα σε αυτή έπειτα γινόντουσαν και οι επιμορφώσεις. Οι επιμορφώσεις 

πρέπει να γίνονται οπωσδήποτε λοιπόν στην αρχή της χρονιάς ώστε να μπορεί να 

υπάρχει μια ανατροφοδότηση. Από την άλλη αν είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει 

κάποια εξέλιξη τότε καλύτερα να γίνεται σε στάδια όπως η αρχή, η μέση και το τέλος 

της χρονιάς. Ούτως ώστε να παίρνουμε και εμείς μια ανατροφοδότηση, ένα 

αποτέλεσμα και να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε με τη νέα σχολική χρονιά. Είμαι 

υπέρ του να γίνονται εκτός διδακτικού ωραρίου, είναι λίγες ήδη οι ώρες που έχουμε 

να διδάξουμε, δε θα πάθουμε κάτι να πάμε και ένα απόγευμα ή ένα 

Σαββατοκύριακο… εξάλλου είναι και κάτι που βοηθάει εμάς, εμάς εξυπηρετεί. 

17. Που θα πρέπει να βασίζεται μια επιμόρφωση ώστε να είναι όσο το δυνατόν 

αποδοτικότερη; Αναλύστε μου την επιλογή σας. (Εισηγήσεις; Ομαδικές 

δραστηριότητες; Μικροδιδασκαλία; Αφήγηση ή ανάλυση προσωπικών 

εμπειριών; Μελέτη περίπτωσης;) 

Νομίζω ότι όλα όσα αναφέρθηκαν συνδυαστικά θα ήταν το καταλληλότερο. Και μια 

εισήγηση δε λέω ότι θα ήθελα να μου λείψει αλλά σίγουρα να μην αποτελείται απ’ 

αυτό ολόκληρη η επιμόρφωση. Έχει τύχει να πεθάνω κυριολεκτικά στην καρέκλα. 3 

με 4 εισηγήσεις στη σειρά. Να γίνει εισήγηση, να μπούμε στο πνεύμα του 

αντικειμένου που θα επιμορφωθούμε, οι ομαδικές δραστηριότητες με βοηθούν πάρα 

πολύ, όσες φορές έχουμε κάνει είναι ωραίες. Οι μικροδιδασκαλίες ίσως είναι το πιο 

δύσκολο, αλλά και αυτό αποδοτικό, οι προσωπικές εμπειρίες έχουν τον κίνδυνο ότι 
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ξεφεύγουμε πολλές φορές από το κυρίως θέμα, αλλά θα ήταν πολύ χρήσιμο αν 

βάζαμε ένα μέτρο. Μελέτη περίπτωσης δεν μου έχει τύχει για να πω την αλήθεια. Δε 

το γνωρίζω, το έχω κάνει μόνο σε εργασία δικιά μου. 

18. Τι θα μπορούσε να σας παροτρύνει ώστε να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Ένα βασικό είναι το κόστος. Γιατί όταν έχουμε κάποια επιμορφωτικά προγράμματα 

τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα αλλά έχουν και πολύ υψηλό κόστος, εγώ δε μπορώ 

να ανταποκριθώ, έχω και μια μεγάλη οικογένεια, ο μισθός των εκπαιδευτικών 

ξέρουμε που βρίσκεται, οπότε δε μπορώ να ανταποκριθώ όσο συχνά θα ήθελα. Ένα 

είναι αυτό, ένα δεύτερο είναι ο τρόπος που θα γίνει, δηλαδή όταν έτυχε παλαιότερα 

να βρίσκομαι στην επαρχία και μαθαίνουμε για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει να μας 

δώσει εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα, δε μπορώ να συμμετάσχω και ειδικά όταν 

δεν υπάρχει δυνατότητα για εξ’ αποστάσεως. Λιγότερο θα έλεγα η έλλειψη χρόνου 

γιατί αν κάτι είναι πραγματικά ενδιαφέρον θα βρεις τον τρόπο να το κάνεις. 

19. Από τι εξαρτάται η συχνότητα συμμετοχής σας σε αντίστοιχα προγράμματα 

επιμόρφωσης; 

Εξαρτάται από το πόσο ενδιαφέρον  το βρίσκω αρχικά. Έπειτα είναι αυτό που είπαμε, 

αν μπορώ να συμμετάσχω, δηλαδή αν είναι κάπου που μου δίνεται η δυνατότητα και 

σίγουρα και η χρονική περίοδος, αυτό βέβαια σπανιότερα. 

20. Ποιο είναι το σπουδαιότερο όφελος που μπορούν να προσφέρουν τα 

επιμορφωτικά προγράμματα; 

Ένα βασικό όφελος πιστεύω ότι είναι η παροχή ερεθισμάτων, το να ακούσεις κάτι 

καινούριο, να το ψάξεις λίγο περισσότερο, τι θα καλύψει δηλαδή τις δικές σου 

ανάγκες και θα το προσαρμόσεις. Θα έλεγα και η ενδυνάμωση στη σχέση 

συναδέλφων, γιατί γνωριζόμαστε καλύτερα στις ομαδικές δραστηριότητες πράγμα 

που δε γίνεται στις εισηγήσεις φυσικά επικοινωνούμε καλύτερα ο ένας με τον άλλον. 

Λιγάκι μας ξυπνάει και η περιέργεια για διερεύνηση επιπλέον πραγμάτων. 

21. Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευόμενος είναι αυτός που πρέπει να ενημερώνεται και 

να συμμετέχει σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα ή να υπάρχει και η 

αντίστοιχη ενημέρωση και παρότρυνση από τους αρμόδιους φορείς; 
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Καθαρά σημαντικό το να υπάρχει ενημέρωση από τους φορείς γιατί όσο όρεξη και να 

έχουμε δε μπορούμε όλη μέρα ψάχνουμε στο διαδίκτυο τι μπορεί να υπάρχει, είμαστε 

όλοι εργαζόμενοι, έχουμε ενδεχομένως οικογενειακές υποχρεώσεις, δε μπορούμε να 

ψάχνουμε εμείς τι γίνεται, ειδικά όσο είμαστε σε σχολείο, θα έπρεπε όλα αυτά να 

προωθούνται μέσω του σχολείου, οποιαδήποτε επιμόρφωση, ενημέρωση, μπορεί να 

μην είναι άμεσα συνδεδεμένη με το δικό μας το αντικείμενο, μπορεί να είναι γενικού 

ενδιαφέροντος αλλά θεωρώ ότι εν κατακλείδι το βάρος της ενημέρωσης πέφτει στους 

φορείς περισσότερο. 

22. Τι θα σας απωθούσε στο να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Η διαρκής επανάληψη. Κάποια θέματα τα έχουμε τεντώσει, δηλαδή για το σχολικό 

εκφοβισμό νομίζω δε μπορώ άλλο, δε θέλω να ακούσω κάτι άλλο, δε γίνεται. Έχω 

καλυφθεί. Οπότε με απωθεί η έλλειψη ενδιαφέροντων θεμάτων. Και κάποιες φορές 

ομολογώ και ο επιμορφωτής, δηλαδή αν ο επιμορφωτής δεν έχει κάτι να μου δώσει 

δεν υπάρχει περίπτωση να πάω. Αν το γνωρίζω εκ των προτέρων. 

23. Ποιο θέμα πιστεύετε ότι είναι το λιγότερο έως και καθόλου ωφέλιμο για το 

έργο σας ως εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών σε σχολές ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; 

Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο θέμα να αναφέρω εδώ αλλά θα πω, το να 

παρακολουθήσω κάτι ετεροχρονισμένο. Για παράδειγμα μια επιμόρφωση πάνω σε 

καινούρια εγχειρίδια η οποία έγινε δυο χρόνια αφότου είχαμε ήδη οι ίδιοι μελετήσει 

πάνω σε αυτά. Οπότε θα πω κάτι το ετεροχρονισμένο θα μου ήταν παγερά ανώφελο. 

24. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι επιπλέον; 

Μάλλον κάτι γενικό θα ήταν. Ότι πραγματικά κρίμα που τόσο ενδιαφέρουσες σχολές 

να τις έχουμε υποβαθμίσει ενώ σε χώρες του εξωτερικού όπως για παράδειγμα η 

Γαλλία που τυχαίνει να γνωρίζω καλύτερα τις έχει σαφώς και σε καλύτερη θέση, μιας 

και είναι ατομική επιλογή του κάθε μαθητή, εμείς τις έχουμε καταντήσει σαν τις 

σχολές του κακού μαθητή. Και είναι κρίμα γιατί έχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα 

πεδία και θα μπορούσε να είναι στην κορυφή της εκπαίδευσης. 

 

Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας… 

 



- 181 - 

 

Συνέντευξη 9 

1. Πόσων ετών είστε; 

Είμαι 40 ετών. 

2. Ποιος είναι ο τίτλος σπουδών σας; 

Έχω ολοκληρώσει τις σπουδές μου στη Γαλλική Γλώσσα και Φιλολογία του Α.Π.Θ. 

3. Είστε κάτοχος κάποιου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος; 

Αυτή τη στιγμή όχι, όμως το σκέφτομαι για το μέλλον. Πάνω στη διδακτική των 

ξένων γλωσσών θα ήθελα. 

4. Πόσα χρόνια είστε εν ενεργεία εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών; 

Είμαι στα 8 χρόνια. 

5 .Πόσα χρόνια διδάσκετε σε ΕΠΑ.Λ./ ΕΠΑ.Σ; Και για ποιες ειδικότητες; 

Γύρω στα 2 χρόνια, σε σχολές ΕΠΑ.Σ πάνω στη μαγειρική και τον τουρισμό. 

6 .Σε πόσα επιμορφωτικά προγράμματα έχετε λάβει μέρος; 

Σε αρκετά. Έχω πάρει και πιστοποιήσεις πάνω στα επιμορφωτικά προγράμματα που 

παρακολούθησα και ήταν πολύ ενδιαφέροντα για τον τομέα μου και απέκτησα 

κάποια περαιτέρω γνώση πάνω στο αντικείμενο. 

7. Πόσα επιμορφωτικά προγράμματα παρακολουθείτε κατά μέσο όρο ανά έτος; 

Και τα εξ΄ αποστάσεως και τα δια ζώσης είναι γύρω στα 2-3 το χρόνο, γιατί φροντίζω 

ας πούμε να είναι ανά 3 με 4 μήνες, το καλοκαίρι και ας πούμε όποτε υπάρχει χρόνος 

και διάθεση. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. 

8. Πιστεύετε ότι οι προπτυχιακές σπουδές ενός ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού είναι 

επαρκείς, ώστε να μπορεί ο ίδιος να ανταπεξέλθει επιτυχώς στο έργο του τόσο 

στον  ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στα ΕΠΑ.Λ ή στις 

ΕΠΑ.Σ; 

Θεωρώ ότι οι οι προπτυχιακές σπουδές δε φτάνουν μόνο, χρειάζεται να υπάρχει 

εμπειρία πάνω στο κομμάτι της διδασκαλίας, πέραν δηλαδή από τις σπουδές πάνω 

στο αντικείμενο, καλή είναι και μια επαφή με το εξωτερικό, με τη γλώσσα την οποία 
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διδάσκουμε και περισσότερο να εστιάσουμε σε μια ευρύτερη γνώση της γλώσσας 

πάνω στο κομμάτι που θα κλιθούμε να διδάξουμε σε σχολές τέτοιου είδους ας πούμε. 

Ώστε να μεταφέρουμε τη γνώση και εμείς με τη σειρά μας στους μαθητές. Γενικότερα 

να υπάρχει εξειδίκευση για τον κάθε τομέα. 

9. Αρκεί κατά τη γνώμη σας η διδακτική εμπειρία ενός ξενόγλωσσου 

εκπαιδευτικού, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες επιμόρφωσης ενός μαθητή 

των ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; Αν ναι, γιατί; 

Όχι γιατί συνέχεια αλλάζουνε τα πράγματα, αλλάζουνε οι απαιτήσεις, οι μαθητές δεν 

είναι οι ίδιες καταστάσεις κάθε χρόνο και μέσα από αυτές τις αλλαγές μαθαίνεις 

διάφορα πράγματα, όσον αφορά τον τομέα μας και θεωρώ ότι μόνο η εμπειρία δε 

φτάνει αλλά χρειάζονται και νέες ιδέες, όπως το κομμάτι της δημιουργικότητας, της 

καλής διάθεσης, της επαφής με τους μαθητές, τις συζητήσεις με τους γονείς ίσως, τις 

απαιτήσεις είναι πολλά, δεν είναι δηλαδή μόνο η εμπειρία, παίζει και αυτό δηλαδή 

ένα μεγάλο ποσοστό αλλά δεν είναι το μοναδικό… δεν είναι το παν. 

10. Ποιο θα ήταν κατά τη γνώμη σας, το κατάλληλο περιεχόμενο επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, το οποίο θα ενίσχυε την αποδοτικότητα ενός εκπαιδευτή σε 

σχολές ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ και θα τον καθοδηγούσε στο έργο του; 

Η συνεχής επαφή με το διδακτικό αντικείμενο. Να υπάρξουν εκπαιδευτικά 

προγράμματα, τα οποία θα βοηθήσουν ίσως πάνω στη μεθοδολογία της διδασκαλίας 

όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς, τυχόν προβλήματα που μπορούν αν 

αντιμετωπιστούν στην τάξη, ίσως πιο πρακτικά θέματα, που αφορούν στην 

ψυχολογία των μαθητών, αντιμετώπιση κρίσεων… υπάρχουν πολλά. Ανάγκες που θα 

προκύψουν στην τάξη. 

11.Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση η οποία θα επικεντρώνονταν σε 

τεχνικές, χάρη στις οποίες ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να ανταποκριθεί επιτυχώς 

στο μάθημα ξένης γλώσσας για την κάθε ειδικότητα; 

Πιστεύω ότι αυτό, οι τεχνικές είναι κάτι που αποκτάται με τη συνεχή τριβή, ναι 

σίγουρα είναι κάτι καλό, αλλά δε θα βοηθήσει στο απόλυτο. Για παράδειγμα αν δεν 

ασχοληθώ εγώ με τους πολιτικούς όρους που θα χρειαστούν να διδάξω, πως θα με 

βοηθήσουν οι τεχνικές; Κάθε τεχνική εξάλλου πρέπει να είναι φτιαγμένη πάνω σε 

κάτι. 
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12. Ποιό είδος επιμόρφωσης θεωρείτε ότι θα συνέβαλλε ικανοποιητικά στην 

προσπάθεια αυτή; 

Το καλύτερο είναι το δια ζώσης, βέβαια αν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική είναι καλό. 

Από κει και πέρα είναι ο στόχος, το διδακτικό αντικείμενο, ο τρόπος μετάδοσης… 

πολλά. 

13. Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση που θα εστίαζε  περισσότερο στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών; 

Έχω παρακολουθήσει τέτοιο σεμινάριο, θεωρώ ότι δε πρέπει να μένουμε μόνο στο 

θεωρητικό κομμάτι αλλά και να χρησιμοποιούμε τις νέες τεχνολογίες είναι η 

προσωπική μου άποψη. Οτιδήποτε νέο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός της τάξεως, 

μπορεί να βοηθήσει, οπότε ναι. 

14. Πόσο αναγκαία πιστεύετε ότι είναι η επιμόρφωση, η οποία θα εστίαζε στην 

παρουσίαση και τη χρήση νέων διδακτικών εγχειριδίων; 

Θεωρητικά μιλώντας και αν υπήρχε η επιλογή αυτή να έχουμε νέα διδακτικά 

εγχειρίδια σίγουρα θα ήταν πολύ ωφέλιμη ώστε να τα αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν 

στο μεγαλύτερο βαθμό. 

15. Όσον αφορά το χώρο διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων, ποιος 

θεωρείτε ότι είναι ο καταλληλότερος χώρος για τη διεξαγωγή τους; 

Ίσως κάποιο άνετο μέρος, κάποια ξενοδοχειακή αίθουσα ή και σχολική, προσωπικά 

δεν έχω καμία ιδιαίτερη προτίμηση. 

16. Σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής  αντίστοιχων προγραμμάτων, ποιό διάστημα 

θεωρείτε εσείς  προτιμότερο για να πραγματοποιούνται; 

Πιστεύω ότι ίσως είναι καλό το Μάρτιο ή Μάιο, Ιούνιο προς το τέλος της σχολικής 

χρονιάς ώστε να έχουμε παραδείγματα να συγκρίνουμε ή στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς. Στη μέση της σχολικής χρονιάς είναι λίγο δύσκολο για πολλούς λόγους έως 

και άτοπο. Επίσης καλό θα είναι κάποιο Σαββατοκύριακο ώστε να μην συμπίπτει με 

τις διδακτικές ώρες που έχουμε συνήθως. Έχουμε σαφώς λίγο περισσότερο χρόνο. 
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17. Που θα πρέπει να βασίζεται μια επιμόρφωση ώστε να είναι όσο το δυνατόν 

αποδοτικότερη; Αναλύστε μου την επιλογή σας. (Εισηγήσεις; Ομαδικές 

δραστηριότητες; Μικροδιδασκαλία; Αφήγηση ή ανάλυση προσωπικών 

εμπειριών; Μελέτη περίπτωσης;) 

Εξαρτάται από πολλά. Για παράδειγμα τον κύριο στόχο του επιμορφωτικού 

προγράμματος και το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Όλα χρειάζονται και να ακούσεις 

και να εκφράσεις τη γνώμη σου και να παραδειγματιστείς, οπότε εγώ θα πρότεινα ένα 

«πάντρεμα» όλων των παραπάνω τεχνικών, η καθεμία εξάλλου έχει να προσφέρει και 

κάτι διαφορετικό. Όλα τα βρίσκω ενδιαφέροντα. 

18. Τι θα μπορούσε να σας παροτρύνει ώστε να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Η αγάπη μου για τη διδασκαλία και την ανακάλυψη νέων διδακτικών μεθόδων και 

τεχνικών, η προσωπική μου βελτίωση και άλλα πολλά. Αυτό σημαίνει πως δίνω πολύ 

σημασία στον τίτλο του σεμιναρίου, ο οποίος δείχνει φυσικά και το κεντρικό θέμα. 

19. Από τι εξαρτάται η συχνότητα συμμετοχής σας σε αντίστοιχα προγράμματα 

επιμόρφωσης; 

Για όλα όσα προανέφερα, για την προσωπική μου αλλαγή και βελτίωση. Έχω να 

αποκομίσω γνώσεις και εμπειρίες οπότε δε θα αναφερθώ ούτε σε κόστος, ούτε σε 

χρόνο. 

20. Ποιο είναι το σπουδαιότερο όφελος που μπορούν να προσφέρουν τα 

επιμορφωτικά προγράμματα; 

Η προσέγγιση του κοινού μου εννοώ τρόπους να αγαπήσουν το μάθημα μου και οι 

διαφορετικοί τρόποι εξέτασης. Δηλαδή να μάθω να προετοιμάζω τους μαθητές μου 

επαρκώς και ικανοποιητικά ώστε να εξετασθούν επιτυχώς και να μάθουν κυρίως τη 

γλώσσα που είναι και ο βασικός στόχος. 

21. Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευόμενος είναι αυτός που πρέπει να ενημερώνεται και 

να συμμετέχει σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα ή να υπάρχει και η 

αντίστοιχη ενημέρωση και παρότρυνση από τους αρμόδιους φορείς; 
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Νομίζω ότι από κοινού πρέπει να γίνεται αυτό. Δηλαδή αν δε με ενημερώσει και 

εμένα κάποιος πως θα μάθω, φυσικά και οφείλω και εγώ να ψάχνω αλλά νομίζω είναι 

αμοιβαίο. 

22. Τι θα σας απωθούσε στο να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Το αντικείμενο του. Αν δε βρίσκεται ανάμεσα στα ενδιαφέροντα μου ή δεν έχω τον 

απαιτούμενο χρόνο και διάθεση, ακόμα και το μέρος που θα λάβει χώρα. Κατά τα 

άλλα σε καμία περίπτωση δε θα τα θεωρούσα σπατάλη χρόνου ή πως δεν έχω να 

κερδίσω έστω κάτι το παραμικρό. 

23. Ποιο θέμα πιστεύετε ότι είναι το λιγότερο έως και καθόλου ωφέλιμο για το 

έργο σας ως εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών σε σχολές ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; 

Ίσως αναφερόμενη και μόνο στις σχολές αυτές που κάνουμε λόγο, αν ήθελα να 

παρακολουθήσω μια επιμόρφωση που θα με βοηθούσε στο κομμάτι αυτό, θεωρώ ότι 

ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης που θα εστίαζε σε τεχνικές εκμάθησης γραμματικής και 

συντακτικού για παράδειγμα θα ήταν, το ξαναλέω στην προκειμένη και μόνο 

περίπτωση λιγότερο ουσιώδες. 

24. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι επιπλέον; 

Ναι, κάτι πολύ γενικό. Θα ήθελα απλά να τονίσω πως τα σεμινάρια θα πρέπει να 

υπάρχουν στη ζωή του κάθε εκπαιδευτικού, θα πρέπει να γίνονται συχνά, 

τουλάχιστον δυο φορές το χρόνο με θέματα διδασκαλίας, θέματα τις τάξεις και να 

μας βελτιώνουν διαρκώς. 

Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας. 
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Συνέντευξη 10 

1. Πόσων ετών είστε; 

Είμαι 41 ετών. 

2. Ποιος είναι ο τίτλος σπουδών σας; 

Είμαι κάτοχος πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 

3. Είστε κάτοχος κάποιου μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος; 

Ναι. Έχω ολοκληρώσει την Εκπαίδευση Ενηλίκων του Ε.Α.Π προσφάτως. 

4. Πόσα χρόνια είστε εν ενεργεία εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών; 

Φέτος συμπληρώνω τον 15 χρόνο που διδάσκω. 

5 .Πόσα χρόνια διδάσκετε σε ΕΠΑ.Λ./ ΕΠΑ.Σ; Και για ποιες ειδικότητες; 

Δίδαξα στα ΕΠΑ.Λ διακοπτόμενα αλλά συνολικά 4 χρόνια για διάφορες ειδικότητες. 

6 .Σε πόσα επιμορφωτικά προγράμματα έχετε λάβει μέρος; 

Πολλά. Με σιγουριά τώρα δε θυμάμαι να σας πω, παρά μόνο αν μετρήσω τις 

βεβαιώσεις αλλά κατά προσέγγιση γύρω στα 18-20 εκεί. 

7. Πόσα επιμορφωτικά προγράμματα παρακολουθείτε κατά μέσο όρο ανά έτος; 

Φροντίζω πάντα γύρω στα 2 να παρακολουθώ, ώστε να έχω ερεθίσματα και ανάλογη 

βοήθεια. Αν βέβαια υπάρχει και η αντίστοιχη προσφορά γιατί κάθε χρονιά είναι και 

διαφορετική και ως προς τα προγράμματα που προσφέρονται και ως προς τη δική μου 

την ευχέρεια να τα παρακολουθήσω. 

8. Πιστεύετε ότι οι προπτυχιακές σπουδές ενός ξενόγλωσσου εκπαιδευτικού είναι 

επαρκείς, ώστε να μπορεί ο ίδιος να ανταπεξέλθει επιτυχώς στο έργο του τόσο 

στον  ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα και συγκεκριμένα στα ΕΠΑ.Λ ή στις 

ΕΠΑ.Σ; 

Σε καμία περίπτωση. Πρέπει να υπάρχει συνεχής τριβή και ενασχόληση με το 

αντικείμενο. Οι αρχικές σπουδές θεωρώ ότι για κάθε κλάδο δεν είναι παρά μόνο η 

αρχική κατάρτιση και γνωριμία με το αντικείμενο, από’ κει και πέρα η κάθε 
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περίπτωση που θα κλιθούμε να αντιμετωπίσουμε είναι διαφορετική. Θέλω να πω, πως 

για παράδειγμα τα ΕΠΑ.Λ και οι ΕΠΑ.Σ χρήζουν ειδικής μεταχείρισης εφόσον 

καλούμαστε να ασχοληθούμε ενεργά με όρους επαγγελματικούς και ειδική γλώσσα. 

Πέραν τούτου δε χωράει αμφιβολία ότι όλα εξαρτώνται και από το κοινό στο οποίο 

απευθυνόμαστε, δηλαδή έχω μαθητές από 18 έως και 50 ετών, σίγουρα λοιπόν δε 

μπορείς να διδάξεις τα ίδια και με τον ίδιο τρόπο σε όλους. Εμένα για παράδειγμα με 

βοήθησε πολύ το μεταπτυχιακό μου πάνω στην εκπαίδευση ενηλίκων όπως σας είπα. 

Αν δε ήταν το μεταπτυχιακό θα ήθελα σίγουρα να παρακολουθήσω έστω ένα 

αντίστοιχο πρόγραμμα, γιατί σε κάποια φάση της καριέρας μου ένιωσα πολύ έντονα 

ότι μου χρειάστηκε. 

9. Αρκεί κατά τη γνώμη σας η διδακτική εμπειρία ενός ξενόγλωσσου 

εκπαιδευτικού, ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες επιμόρφωσης ενός μαθητή 

των ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; Αν ναι, γιατί; 

Ναι, δε λέω σημαντική είναι αλλά σίγουρα δεν είναι απόλυτο αυτό. Εννοώ πως πολλά 

πράγματα θα έρθουν για πρώτη φορά και θα τύχει να μη τα έχουμε συναντήσει ξανά 

ώστε να μπορούμε και να τα χειριστούμε. Οπότε στις περιπτώσεις αυτές θα συνέβαλε 

είτε η βοήθεια από κάποιο συνάδελφο, είτε η αντίστοιχη επιμόρφωση. 

10. Ποιο θα ήταν κατά τη γνώμη σας, το κατάλληλο περιεχόμενο επιμορφωτικών 

προγραμμάτων, το οποίο θα ενίσχυε την αποδοτικότητα ενός εκπαιδευτή σε 

σχολές ΕΠΑ.Λ και ΕΠΑ.Σ και θα τον καθοδηγούσε στο έργο του; 

Δυο πράγματα είναι πολύ βασικά για το κομμάτι αυτό. Πρώτον η επιμόρφωση μας ως 

προς τη διδασκαλία της ειδικής γλώσσας, δεν απαιτώ φυσικά ξεχωριστή επιμόρφωση 

για κάθε ειδικότητα αλλά κάτι που θα μας βοηθούσε να γίνουμε και εμείς 

αποδοτικότεροι και έπειτα αρχές επιμόρφωσης ενηλίκων εφόσον ξέρουμε πως σε 

τέτοιου είδους σχολές το ποσοστό ενήλικων ανθρώπων που τις παρακολουθούν είναι 

μεγάλο. 

11.Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση η οποία θα επικεντρώνονταν σε 

τεχνικές, χάρη στις οποίες ο εκπαιδευτής θα μπορούσε να ανταποκριθεί επιτυχώς 

στο μάθημα ξένης γλώσσας για την κάθε ειδικότητα; 

Ναι φυσικά. Το προανέφερα εν ολίγοις… μιλάμε για σχολεία με αντικείμενα τα οποία 

χρήζουν ειδικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών πάνω σε τεχνικές εκμάθησης π. χ 
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λεξιλογίου ή βασικών εκφράσεων και συνεννόησης καθημερινών περιστάσεων, οπότε 

ναι, τεχνικές που θα μας βοηθήσουν εμάς αλλά και τους μαθητές να αποκτήσουν 

εύκολα και με ενδιαφέρον γνώσεις. 

12. Ποιό είδος επιμόρφωσης θεωρείτε ότι θα συνέβαλλε ικανοποιητικά στην 

προσπάθεια αυτή; 

Εγώ προσωπικά ακόμα και αν γνωρίζω πόσο έχουν αλλάξει οι εποχές και επίσης 

αναγνωρίζω και τη χρησιμότητα της τηλεκπαίδευσης μιας που το τελευταίο διάστημα 

έχει αποδειχθεί αναγκαία δε λέω ότι θα την απέρριπτα αλλά προτιμώ ξεκάθαρα τον 

κλασσικό, παραδοσιακό τρόπο της επιμόρφωσης δια ζώσης… άλλες ευκαιρίες, άλλες 

δραστηριότητες… εντάξει στην τηλεκπαίδευση είτε σύγχρονη είτε ασύγχρονη πόσα 

επιπλέον μπορείς να κάνεις εκτός από παρακολούθηση, διάλογο και ίσως κάποιες 

υποτυπώδεις δραστηριότητες μέσω μιας κάμερας; Ακόμα και τον καταλληλότερο 

εξοπλισμό να διαθέτεις δηλαδή… πέραν τούτου αποτελεί μια ευκαιρία για διεύρυνση 

του κύκλου μας η δια ζώσης και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ μας. 

13. Θεωρείτε σημαντική την επιμόρφωση που θα εστίαζε  περισσότερο στη 

χρήση των νέων τεχνολογιών; 

Όπως είπα και προηγουμένως δεν είναι ότι απορρίπτω παντελώς τη χρήση της 

τεχνολογίας, οπότε ναι είναι τέτοιες οι εποχές που εμείς ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε 

οπωσδήποτε να γνωρίζουμε οπωσδήποτε όχι μόνο τη χρήση αλλά και την αξιοποίηση 

όλων των νέων τεχνολογιών και από εκεί και πέρα εξαρτάται από εμάς εάν θα τις 

χρησιμοποιήσουμε η όχι εν συνεχεία. Σίγουρα επίσης είναι κάτι που ενεργοποιεί 

περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών. 

14. Πόσο αναγκαία πιστεύετε ότι είναι η επιμόρφωση, η οποία θα εστίαζε στην 

παρουσίαση και τη χρήση νέων διδακτικών εγχειριδίων; 

Ουτοπική ερώτηση (γέλια). Κοιτάξτε αν κάποια στιγμή υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο 

σίγουρα μια επιμόρφωση θα μας βοηθούσε πολύ για να μπορέσουμε και εμείς να τα 

χρησιμοποιήσουμε και να τα αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα. Σαφώς η 

επιμόρφωση αυτή θα πρέπει να γίνει και εγκαίρως ώστε από την πρώτη στιγμή να 

έχουμε και τα επιθυμητά αποτελέσματα από πλευράς των μαθητών. Βέβαια δυστυχώς 

κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής τουλάχιστον για τα σχολεία που γίνεται λόγος δεν έχει 
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συμβεί, η δε το γνωρίζω εγώ ο ίδιος, μιας και είμαι εγώ αυτός που σε συνδυασμό με 

κάποια εγχειρίδια, συλλέγω το κατάλληλο υλικό. 

15. Όσον αφορά το χώρο διεξαγωγής επιμορφωτικών προγραμμάτων, ποιος 

θεωρείτε ότι είναι ο καταλληλότερος χώρος για τη διεξαγωγή τους; 

Προσωπικά δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο χώρο να επιλέξω. Τώρα αν θα πρέπει να 

πω έναν συγκεκριμένο θα έλεγα μια σχολική αίθουσα η οποία φυσικά να έχει και τον 

κατάλληλο εξοπλισμό που θα βοηθήσει και τους εισηγητές αλλά και εμάς τους 

συμμετέχοντες στην παρακολούθηση και διεξαγωγή του προγράμματος. 

16. Σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής  αντίστοιχων προγραμμάτων, ποιό διάστημα 

θεωρείτε εσείς  προτιμότερο για να πραγματοποιούνται; 

Αν με ρωτάτε σχετικά με ποια ημέρα της εβδομάδας θα έλεγα σίγουρα κάποια 

Κυριακή, Σάββατο συνήθως επειδή όλοι δουλεύουμε ή έχουμε οικογενειακές 

υποχρεώσεις τα Σάββατα, θα ήταν καλύτερο για κάτι που μας ενδιαφέρει πολύ να 

θυσιάσουμε μια-δυο Κυριακές ή όσες χρειαστεί τέλος πάντων. Τώρα αν με ρωτάτε 

για ποιο μήνα ας πούμε θα έλεγα είτε στην αρχή της χρονιάς ώστε να λάβουμε 

κατάλληλα εφόδια, είτε στο τέλος, βασικά ακόμα καλύτερα στο τέλος ώστε να 

έχουμε εμπειρίες από τη χρονιά που πέρασε, αλλά και την ευκαιρία να 

εκμεταλλευτούμε όσα μάθαμε με το ξεκίνημα της επόμενης. 

17. Που θα πρέπει να βασίζεται μια επιμόρφωση ώστε να είναι όσο το δυνατόν 

αποδοτικότερη; Αναλύστε μου την επιλογή σας. (Εισηγήσεις; Ομαδικές 

δραστηριότητες; Μικροδιδασκαλία; Αφήγηση ή ανάλυση προσωπικών 

εμπειριών; Μελέτη περίπτωσης;) 

Σε όλα οπωσδήποτε. Εντάξει οι εισηγήσεις αν υπάρχουν με ένα μέτρο είναι πολύ 

καλές για να μπορέσουν και οι εισηγητές να μας βάλουν στο θέμα. Οι ομαδικές 

δραστηριότητες μας αφυπνίζουν και σίγουρα προσφέρουν περισσότερη πράξη, 

μικροδιδασκαλία και αυτή πολύ καλή αλλά χρειάζεται την κατάλληλη προετοιμασία. 

Αφήγηση από τους συναδέλφους για προσωπικές εμπειρίες σίγουρα ναι, ώστε να 

υπάρχει σύγκριση και διαφορετικές γνώμες. Μελέτη περίπτωσης και αυτή καλή 

τεχνική με την έννοια ότι θα συνεργαστούμε και μεταξύ μας. Οπότε όλα είναι καλά 

και από λίγο. 
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18. Τι θα μπορούσε να σας παροτρύνει ώστε να δηλώσετε συμμετοχή σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Το θέμα, το θέμα, το θέμα. Από εκεί ξεκινούν όλα. Αν ο τίτλος που θα μου υποδείξει 

το θέμα είναι από μόνος του ανεπαρκής δε θα μπω καν στη διαδικασία να το σκεφτώ 

ότι θα πάω, διότι αν είναι κάτι που πραγματικά με ενδιαφέρει. Τώρα όλα τα άλλα αν 

δω πως είναι κάτι που πραγματικά μου χρειάζεται και θα με βοηθήσει μπορώ να τα 

ρυθμίσω. Ίσως λίγο να αναφερθώ και στο φορέα που προσφέρει το πρόγραμμα. 

19. Από τι εξαρτάται η συχνότητα συμμετοχής σας σε αντίστοιχα προγράμματα 

επιμόρφωσης; 

Ε, δε θα πρωτοτυπήσω, θα δώσω ακριβώς την ίδια απάντηση με πριν και εδώ επειδή 

ίσως λίγο τονίσατε τη λέξη συχνότητα να αναφερθώ και στο διαθέσιμο χρόνο που θα 

έχω. 

20. Ποιο είναι το σπουδαιότερο όφελος που μπορούν να προσφέρουν τα 

επιμορφωτικά προγράμματα; 

Γνώση και προσωπική εξέλιξη. Πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να καταλάβουν τη 

σπουδαιότητα της παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων πάσης φύσης, 

είναι καθαρά για δικό μας καλό και μόνο. Εμένα θα βοηθήσει να κάνω πιο εύκολα 

και αποτελεσματικά τη δουλειά μου και φυσικά στη συνέχεια και τους μαθητές μου. 

21. Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευόμενος είναι αυτός που πρέπει να ενημερώνεται και 

να συμμετέχει σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμματα ή να υπάρχει και η 

αντίστοιχη ενημέρωση και παρότρυνση από τους αρμόδιους φορείς; 

Αμοιβαίο. Εγώ πάντα φροντίζω να ενημερώνομαι όμως σίγουρα πρέπει να φροντίζει 

και ο εκάστοτε φορέας να μου το γνωστοποιεί εγκαίρως. Οπότε θα πω, ότι πρέπει και 

από τις δυο πλευρές να γίνονται και οι αντίστοιχες ενέργειες. 

22. Τι θα σας απωθούσε στο να παρακολουθήσετε ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα; 

Όπως είπα πριν για τι θα με έκανε να παρακολουθήσω ένα πρόγραμμα έτσι θα πω και 

τώρα τι θα με απωθούσε. Το θέμα φυσικά. Αν είναι κάτι που έχει διεξαχθεί ξανά και 

ξανά, ή κάτι το οποίο δε παρουσιάζεται καν μέσα στα σχολεία και αναφέρεται σε 

ουτοπικές καταστάσεις, ποιος ο λόγος να το παρακολουθήσω. Ναι εντάξει όλα τα 
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προγράμματα επιμόρφωσης έχουν κάτι να προσφέρουν αλλά σίγουρα και στον 

κατάλληλο ενδιαφερόμενο. 

23. Ποιο θέμα πιστεύετε ότι είναι το λιγότερο έως και καθόλου ωφέλιμο για το 

έργο σας ως εκπαιδευτικός ξένων γλωσσών σε σχολές ΕΠΑ.Λ/ ΕΠΑ.Σ; 

Θέματα για παράδειγμα που έχουν να κάνουν με διαχείριση και αντιμετώπιση 

προβλημάτων με τους γονείς των μαθητών, δε μου αρέσει που το λέω αλλά είναι η 

φύση των σχολείων αυτών τέτοια. Συνήθως οι μαθητές είναι ενήλικες ή επειδή 

δυστυχώς δεν χαρακτηρίζονται ως πρότυπα μαθητή πολλές φορές δε βλέπουμε καν 

τους γονείς καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, πόσο μάλλον όσον αφορά το 

μάθημα της ξένης γλώσσας. Θα το ξαναπώ δε μου αρέσει που το λέω, αλλά αυτή 

είναι η πραγματικότητα, φυσικά όχι για το σύνολο μιας τάξης αλλά ίσως και την 

πλειοψηφία… 

24. Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι επιπλέον; 

Όχι οι ερωτήσεις σας νομίζω με κάλυψαν πλήρως και σας ευχαριστώ πολύ για την 

τιμή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


