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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η αυξημένη ετερότητα και η πολιτισμική ποικιλία σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό
επίπεδο προβάλλουν νέες απαιτήσεις από την εκπαίδευση και την εκπαιδευτική κοινότητα.
Για να μπορέσει να ανταποκριθεί ο εκπαιδευτικός σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη και
εξελισσόμενη τεχνολογικά κοινωνία που προβάλλει μια νέα πραγματικότητα, χρειάζεται να
καθιερωθεί μια συνεχής συστηματική επιμορφωτική διαδικασία από την είσοδό του στο
επάγγελμα μέχρι την αφυπηρέτησή του.
Η επιμόρφωση θεωρείται σήμερα στη χώρα μας, περισσότερο από ποτέ άλλοτε,
σημαντικό μέσο για να επιλυθούν χρόνια ζητήματα της εκπαίδευσής μας ή μέσο για την
επιτυχή εισαγωγή καινοτόμων μέτρων και προγραμμάτων στα σχολεία. Από την πλευρά των
ίδιων των εκπαιδευτικών, η επιμόρφωση αποτελεί ένα από τα βασικά αιτήματα του κλάδου
από τις αρχές του 1980. Από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας πολλά κονδύλια για
επιμόρφωση συνοδεύουν πάντα τα νέα μέτρα, ενώ δεν υπάρχει έργο που δεν της αφιερώνει
σεβαστό μέρος των δράσεων και του προϋπολογισμού της.
Η αποτίμηση των μέχρι τώρα επιμορφωτικών δράσεων και προσπαθειών επισημαίνει
ελλείψεις, παραλείψεις, αδυναμίες και προβλήματα. Οι σχετικές μελέτες διαπιστώνουν θετική
στάση των εκπαιδευτικών στην ανάγκη επιμόρφωσης, αλλά συγχρόνως αμφισβητούν την
ποιότητα της παρεχόμενης επιμόρφωσης, εντοπίζουν προβλήματα με κυριότερο αυτό της
διάστασης ανάμεσα στις πραγματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και στα εφαρμοζόμενα
προγράμματα, με συνέπεια τα παρεχόμενα επιμορφωτικά προγράμματα να μην είναι
αποτελεσματικά.
Η παρούσα διπλωματική εργασία φιλοδοξεί να συμβάλλει στην πλήρωση αυτού του
κενού διερευνώντας τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης σε σχέση με τις ανάγκες που υπαγορεύει

η συγκεκριμένη θέση του

εκπαιδευτικού, καθώς και τα προσόντα που αυτός οφείλει να διαθέτει.
Η έρευνα διενεργήθηκε κατά το χρονικό διάστημα του πρώτου τριμήνου του σχολικού
έτους 2016 – 2017 και συγκεκριμένα κατά τον μήνα Οκτώβριο του 2016. Το τελικό δείγμα
της έρευνας αποτελούν οι 12 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που κατά τη
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διεξαγωγή της έρευνας εργάζονταν στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου, το οποίο ανήκει στη Δ΄
Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων
χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο κατασκευάστηκε από την ερευνήτρια με βάση
τη σχετική βιβλιογραφία.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες
εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα και τη σημαντικότητα της επιμόρφωσης.
Δημοφιλέστερες θεματικές επιμόρφωσης αναδείχτηκαν οι παρακάτω: Χρήση και αξιοποίηση
των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Μαθησιακή Διαδικασία, Διαχείριση της Σχολικής
Τάξης, Διαχείριση Συγκρούσεων μεταξύ των μαθητών, Προβλήματα Συμπεριφοράς
Μαθητών – Πρόληψη και Αντιμετώπιση καθώς και Αντιμετώπιση παιδιών με ιδιαιτερότητες.

Λέξεις – κλειδιά: επιμόρφωση εκπαιδευτικών, κατάρτιση, εκπαίδευση, μάθηση, προσωπική
ανάπτυξη, επαγγελματική ανάπτυξη, επιμορφωτικές ανάγκες, ανάλυση αναγκών, σχεδιασμός
προγραμμάτων σπουδών
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ABSTRACT
The increasing diversity and cultural variety in a social and educational level, display
new requirements regarding education and the educational community. To enable the
educator

respond to a constantly changing, technologically developing society, which

presents a new reality, a systematic continuous learning process has to be established from
entering the profession to his/her retirement.
More than ever, training in our country is considered to be an important tool to solve
long-lasting problems in education or a means to successfully introduce innovative measures
and programs in schools. As far as the educators are concerned, training is one of the crucial
demands of their sector since the early 80s.On the part of the Ministry of Education the new
measures are always accompanied by numerous training fundings, whereas there is no
project which does not dedicate a respectable part of its action and budget to training.
Up to present, the evaluation of training activities and efforts points out defects,
weaknesses and problems. The relevant researches indicate the scholars’ positive attitude
towards a need for training, but at the same time question its quality and identify problems.
The major one is the divergence

between the real needs of educators and the applied

programs having as a consequence the inefficiency of the training programs provided.
This thesis aspires to contribute to fulfilling this gap by investigating the Primary
Education teachers’ training needs, as related to the needs dictated by that particular
position of the educator, as well as the qualifications that he/she must feature.
The research was performed during the first three months of school year 2016-2017
and more specifically in October 2016.The final sample of this research constitute 12 Primary
Education teachers , who are employed in the 6th Primary School of Alimos belonging to
the D’ Primary Education Directorate. A questionnaire was used as a data collection device,
which was made by the researcher and was based on a relevant bibliography.
According to the results of the survey the participating educators acknowledge the
necessity and importance of training. The most popular training issues were the following:
Use of computers in the Learning Process, Classroom
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Management, Pupil Conflict

Management, Student Behavior Problems- Prevention and Dealing, as well as dealing with
children with special needs.

Key Words: educators’ training, education, learning, personal development, professional
growth, educational needs, needs analysis, curriculum design.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της
κοινωνίας, το σχολείο καλείται να ανταποκριθεί σε μια σωρεία προκλήσεων. Ο ίδιος ο
εκπαιδευτικός καλείται να λειτουργήσει σε συνθήκες συνεχούς ρευστότητας και αλλαγών που
επιβάλλονται σε όλα τα επίπεδα. Να μετασχηματίσει το ρόλο του ώστε να αντιμετωπίζει τις
νέες καταστάσεις, τα νέα προβλήματα, τις νέες δυσκολίες που παρουσιάζονται καθημερινά.
Επιπλέον, καλείται ο εκπαιδευτικός να παρέχει ως παράδειγμα τη δική του δέσμευση και τον
ενθουσιασμό του για τη δια βίου μάθηση. Παράλληλα είναι κοινός τόπος ότι η εξέλιξη της
τεχνολογίας ωθεί την εξέλιξη των επιστημών, κατά συνέπεια απαιτείται διαρκής ανανέωση
των γνώσεων.
Ως απάντηση στα εκπαιδευτικά προβλήματα προβάλλεται ο εκσυγχρονισμός της
εκπαίδευσης, με βασικό της άξονα την ανάγκη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Η
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών βρίσκεται επί σειρά ετών στο προσκήνιο της διεθνούς
επικαιρότητας φιλοδοξώντας να αποτελεί τη συχνότερη απάντηση σε μια σειρά ερωτημάτων
που αφορούν είτε στην αποτελεσματικότητα του σχολείου, και κατά συνέπεια και των
εκπαιδευτικών, είτε στην επαγγελματοποίηση και την προσωπική ανάπτυξη των
εκπαιδευτικών, είτε στην άσκηση κριτικής συγκεκριμένων κοινωνικών και πολιτειακών
επιλογών. Σήμερα προβάλλει κυρίαρχο το αίτημα για εκπαίδευση υψηλής ποιότητας για
όλους και όλες, για την επίτευξη της οποίας καταλυτικό ρόλο παίζουν οι εκπαιδευτικοί.
Το συγκεκριμένο χώρο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης φιλοδοξεί να υπηρετήσει η παρούσα ερευνητική εργασία, η οποία έχει ως
σκοπό:
ü Να εντοπίσει και να ανιχνεύσει τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου, έτσι όπως τις
αποτιμούν οι ίδιοι και οι ίδιες
ü Να ανιχνεύσει την επίδραση κάποιων παραγόντων στη διαμόρφωση αυτών των
αναγκών
ü Να αποτυπώσει την πρότερη εμπειρία των εκπαιδευτικών στον τομέα της
επιμόρφωσης
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ü Να αναδείξει τα επιθυμητά χαρακτηριστικά ενός επιμορφωτικού προγράμματος
ü Να εντοπίσει την πηγή της γνώσης των εκπαιδευτικών, αναφορικά με τις
απαιτούμενες ικανότητες και δεξιότητες που υπαγορεύει η θέση του εκπαιδευτικού
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ü Να οδηγήσει στην πρόταση ενός σχεδίου ολοκληρωμένης παρέμβασης για την
επιμόρφωση του συνόλου των εκπαιδευτικών του 6ου Δ.Σ. Αλίμου.
Η παρούσα έρευνα και μελέτη σχεδιάστηκε και διεξήχθη κατά τη διάρκεια του
πρώτου τριμήνου της σχολικής χρονιάς 2016 – 2017 και απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου, το οποίο ανήκει στη Δ΄
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.
Η παρούσα εργασία αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη
θεωρητική προσέγγιση στην οποία στηρίχτηκε η έρευνα και αποτελείται από δύο κεφάλαια.
Στο πρώτο κεφάλαιο προσδιορίζεται ο σκοπός, η σημασία και το περιεχόμενο της έρευνας
και γίνεται η απαραίτητη εννοιολογική αποσαφήνιση βασικών εννοιών, που λήφθηκαν υπόψη
κατά τη διάρκεια της συγγραφής.
Το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζεται στην ανάλυση της διαδικασίας «διερεύνηση των
επιμορφωτικών αναγκών». Ειδικότερα, επιχειρείται η αποσαφήνιση βασικών όρων,
περιγράφονται οι φάσεις που ακολουθούνται στη διερεύνηση και ανίχνευση των
επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών και οι μέθοδοι καταγραφής αυτών. Επίσης,
τονίζεται η αναγκαιότητα του συγκεκριμένου σταδίου που οδηγεί στον σωστό σχεδιασμό και
στην υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων. Ακολουθεί η κριτική παρουσίαση ερευνών
συναφών με το θέμα της παρούσης έρευνας. Το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται με την
αναλυτική παρουσίαση των σταδίων σχεδιασμού και υλοποίησης ενός προγράμματος
σπουδών.
Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας περιλαμβάνει την εμπειρική προσέγγιση του θέματος.
Το συγκεκριμένο κεφάλαιο επικεντρώνεται στην παρουσίαση της μεθοδολογικής
προσέγγισης που υιοθετήθηκε. Συγκεκριμένα, προσδιορίζονται ο σκοπός και οι στόχοι της
παρούσης έρευνας, το δείγμα – πληθυσμός και η διαδικασία συλλογής των δεδομένων. Στη
συνέχεια επιχειρείται η ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
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Αξίζει να σημειωθεί ότι ολόκληρο το τρίτο κεφάλαιο, αναφορικά με τη θεωρητική
προσέγγιση του θέματος τουλάχιστον, είναι βασισμένο στην μεθοδολογική προσέγγιση που
έχει πραγματοποιήσει και εφαρμόσει ο καθηγητής Αθανάσιος Σπυριδάκος. Το πρόγραμμα
αυτό βρήκε εφαρμογή κατά το έτος 2002 και ήταν σχετικό με τον σχεδιασμό και την
υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την εργασία στον Νομό Γρεβενών. Το
κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την εξαγωγή γενικών συμπερασμάτων για την έρευνα που
πραγματοποιήθηκε, επιχειρείται η κριτική αποτίμησή τους και διατυπώνονται οι διαπιστώσεις
και προτάσεις της ερευνήτριας, που απορρέουν από τα συμπεράσματα της έρευνας.
Στο

παράρτημα

που

ακολουθεί

μετά

την

παράθεση

της

βιβλιογραφίας,

περιλαμβάνονται η συνοδευτική επιστολή μαζί με το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους
εκπαιδευτικούς του δείγματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αποτελεί κοινό τόπο το μεγαλείο και ο πλούτος της ελληνικής γλώσσας. Ο γλωσσικός
πλούτος που έχει να επιδείξει η ελληνική γλώσσα έχει οδηγήσει στην πολυσημία πολλών
όρων και ορισμών. Στον χώρο της εκπαίδευσης η πολυσημία των εννοιών έχει προκαλέσει
δυσκολίες στην κατανόηση και ερμηνεία πολλών από αυτών των όρων. Αν και οι
περισσότεροι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη είναι ευρέως γνωστοί και
πολυσυζητημένοι, μερικοί από αυτούς χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή στον καθορισμό τους,
ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να κατανοεί αμέσως την έννοια που δίνει η συγγραφέας.
Η παραπάνω τοποθέτηση ενισχύεται από τους Κόκκο (1999) και Καραλή (2003), οι
οποίοι υποστηρίζουν ότι η εννοιολογική αυτή αποσαφήνιση θεωρείται αναγκαία, δεδομένου
ότι υπάρχει ένα πλήθος παραπλήσιων ή και ταυτόσημων όρων που αφορούν τις εκπαιδευτικές
και μαθησιακές δραστηριότητες των ενηλίκων. Όπως επισημαίνει ο Rogers (1999), το ζήτημα
των

ορισμών

παρουσιάζει

μεγάλη

δυσκολία,

καθώς

οι

διάφορες

έννοιες

που

χρησιμοποιούνται, όπως και οι ορισμοί και τα αξιολογικά συστήματα που υποδηλώνουν
μεταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου, ακολουθώντας τις ιστορικές συγκυρίες και το
κοινωνικοοικονομικό γίγνεσθαι των καιρών.

1.1 ΜΑΘΗΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Η έννοια μάθηση είναι από μόνη της αρκετά περίπλοκη. Σύμφωνα με τον Jarvis
(1999) πολλοί μελετητές της εκπαίδευσης, μπερδεύουν και ταυτίζουν πολλές φορές τις
έννοιες «μάθηση» και «εκπαίδευση», θεωρώντας τες συνώνυμες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον
Jarvis, οι έννοιες μάθηση και εκπαίδευση κάθε άλλο παρά συνώνυμες είναι, παρόλο που
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έχουν βαθιά ριζωμένες σημειολογικές αφετηρίες και μόλις τις τελευταίες δεκαετίες έχει
υπάρξει μεταστροφή προς την έννοια μάθηση ως κυρίαρχης έννοιας.
Πολλοί μελετητές έχουν επιχειρήσει να δώσουν τον ορισμό της πολύπλοκης φύσης
της έννοιας της μάθησης. Ο Jarvis, σε μια προσπάθεια εννοιολογικής προσέγγισης, θεωρεί
πως «μάθηση είναι η διεργασία του μετασχηματισμού της εμπειρίας σε γνώσεις, δεξιότητες,
στάσεις, αξίες, συναισθήματα». Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (1990), η μάθηση είναι η
διαδικασία κατά την οποία το παιδί και ο έφηβος, με την δική τους δραστηριότητα, αποκτούν
γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που βοηθούν στην προσωπική τους ανάπτυξη και στην
ένταξή τους στο περιβάλλον. Κατά τον Πόρποδα (1973), «η μάθηση είναι ένα φαινόμενο που
συνδέεται με τη διατήρηση και την εξέλιξη της ζωής».
Η έννοια της μάθησης, σύμφωνα με τον Bigge (1990), έχει άμεση σχέση με τη
μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του ατόμου, η οποία είναι αποτέλεσμα εμπειρίας και
πράξης. Ο Vygotsky υποστηρίζει ότι η μάθηση καθοδηγεί την ανάπτυξη. Για τον Vygotsky, η
μάθηση προλειάνει το έδαφος για την ανάπτυξη, ώστε να επιτευχθεί σε κάθε ανθρώπινη
προσωπικότητα ένα σύνθετο επίπεδο ανάπτυξης.
Ο Κόκκος (2005) καταλήγει στη γενική παραδοχή ότι έχουν δοθεί πολλαπλοί ορισμοί
από τους διάφορους μελετητές, με σκοπό να προσεγγιστεί

εννοιολογικά η φύση της

μάθησης. Όλοι οι ορισμοί συγκλίνουν στην άποψη ότι η μάθηση είναι χαρακτηριστικό
στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης, επειδή

επιτρέπει στο άτομο να κατανοεί όσα

συμβαίνουν στον κοινωνικό του περίγυρο και στον ίδιο του τον εαυτό, με σκοπό να
προσανατολίζεται σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη πραγματικότητα.
Αναφορικά με την εκπαίδευση, ο Ξωχέλλης υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση, με τη
στενή της σημασία και όπως αυτή χρησιμοποιείται σήμερα στην επιστήμη της παιδαγωγικής,
σημαίνει τη συστηματική, οργανωμένη και ελεγχόμενη παιδαγωγική διαδικασία, που αφενός
προγραμματίζεται από την πολιτεία ή από οποιονδήποτε άλλο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό,
αφετέρου υλοποιείται από τους φορείς αυτούς. Επειδή όμως η εκπαίδευση είναι ένα δημόσιο
αγαθό, γι' αυτό την εποπτεία και την ευθύνη για την υλοποίησή της την έχει, και οφείλει να
την έχει, εξολοκλήρου η Πολιτεία. Οι προδιαγραφές της εκπαίδευσης εκφράζονται με
νομοθετικά κατοχυρωμένους σκοπούς, με συγκεκριμένη διδακτέα ύλη, με σχολικά βιβλία και
προγράμματα διδασκαλίας, με εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των εκπαιδευτικών
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ιδρυμάτων, με προεδρικά διατάγματα και εγκυκλίους, που καθορίζουν τις ουσιαστικές πτυχές
της εκπαίδευσης. Μέσω της εκπαίδευσης ασκείται ο κοινωνικός έλεγχος και μεταδίδεται το
εκάστοτε ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα αξιών και γνώσεων σε κάθε κοινωνική ομάδα.
Όπως υποστηρίζει ο Καζαμίας, η εκπαίδευση δεν αποτελεί μόνο το μέσο για την
ενίσχυση, διατήρηση και συντήρηση του υπάρχοντος κοινωνικού συστήματος, αλλά μπορεί
να συμβάλει και στην αλλαγή του.
Ο Παπανούτσος (1975), αναφερόμενος στον όρο εκπαίδευση, παρατηρεί ότι
«εκπαίδευση ονομάζεται η οργανωμένη και σε δημόσια Ιδρύματα (κρατικά, ιδιωτικά),
παρεχόμενη μόρφωση των νέων, που άμεσα ή έμμεσα επικουρείται και ελέγχεται από τις
δεσπόζουσες σε κάθε μορφή κοινωνίας δυνάμεις (την οικογένεια, την εκκλησία, την
πολιτεία)».
Ο Παπάς υποστηρίζει ότι ο όρος εκπαίδευση συχνά ταυτίζεται με τους όρους αγωγή,
μάθηση, μόρφωση και παιδεία και δημιουργείται μια γενικότερη εννοιολογική σύγχυση, τόσο
στον προσδιορισμό των στόχων της αγωγής, όσο και στις μαθησιακές διαδικασίες. «Η
εκπαίδευση, όπως φαίνεται από το λειτουργικό της περιεχόμενο, συμμετέχει και προσδιορίζει
το γίγνεσθαι και το δέον στο γνωστικό και αξιολογικό χώρο. Είναι μια διαδικασία που
στοχεύει στην τροποποίηση της συμπεριφοράς του παιδαγωγούμενου, σε μια σχέση
επανατροφοδότησης μεταξύ εισροών (inputs) και των εκροών (outputs)». Ο ίδιος τονίζει ότι η
εκπαίδευση έχει ένα συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο αναφοράς. Οι στόχοι και οι
σκοποί είναι προκαθορισμένοι. Στην Ελλάδα το περιέχον και το περιεχόμενο είναι
καθορισμένο από το άρθρο 16 του Ελληνικού Συντάγματος, που αναφέρεται στη δομή και τη
λειτουργίας της ελληνικής παιδείας.
Ο Rougemont συνοψίζει το εννοιολογικό περιεχόμενο της εκπαίδευσης στον
παρακάτω ορισμό: «η αληθινή έννοια του εκ-παιδεύω, στην εποχή μας είναι σύμφωνη με την
ίδια την ετυμολογία της λέξης: εκ-παιδεύω, οδηγώ προς τα έξω, οδηγώ το άτομο από την
αμάθεια στη γνώση, από το ένστικτο στον κριτικό λογισμό, από το βασίλειο της
αδιαμφισβήτησης και προστατευτικής ιερότητας στην προσωπική περιπέτεια, στην
αυτονομία, στην ανάληψη κινδύνων».
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Σύμφωνα με την UNESCO, εκπαίδευση είναι όλες οι οργανωμένες διδασκαλίες
σχεδιασμένες να μεταδώσουν έναν συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και κατανόησης,
πολύτιμο για όλες τις δραστηριότητες της ζωής.
Στο βιβλίο του Τσαούση «Λεξικό της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης» συναντάμε
τον παρακάτω ορισμό: «Εκπαίδευση είναι μορφή εξειδικευμένης κοινωνικοποίησης που
ασκείται κατά κανόνα από φορείς που βρίσκονται έξω από την οικογένεια και έχει ως
περιεχόμενό

της την μετάδοση γνώσεων, δεξιοτήτων

και μορφών

ενέργειας

ή

συμπεριφοράς».
Συγκεκριμένα για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο Π.Δ. 1566/85
ορίζεται ότι σκοπός της εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και
ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε,
ανεξάρτητα από το φύλο και την καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε
ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά.
Από όλα τα παραπάνω, συνάγεται το συμπέρασμα ότι η εκπαίδευση ως έννοια και
διαδικασία είναι πιο συγκροτημένη και στοχευμένη συγκριτικά με την έννοια της μάθησης. Η
μάθηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και διαδικασιών καθώς η συγκεκριμένη
έννοια έχει ευρύτερη εμβέλεια από την έννοια της εκπαίδευσης. Αξίζει επίσης να
συνυπολογιστεί το γεγονός ότι η μάθηση περικλείει την έννοια της εκπαίδευσης, χωρίς να
έχουν όλες οι μορφές της μάθησης εκπαιδευτικό χαρακτήρα.
Τελείως διαφορετική έννοια από τις έννοιες της εκπαίδευσης και της μάθησης είναι
αυτή της κατάρτισης. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία της Δια Βίου Μάθησης η
κατάρτιση έχει άμεση σχέση με τις επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες ενός ατόμου,
που απαιτούνται σε συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον. Η κατάρτιση πραγματοποιείται
μετά την αρχική εκπαίδευση ή την ένταξη του ατόμου στην εργασία. Κύριος στόχος της
κατάρτισης είναι η βελτίωση και η αναβάθμιση γνώσεων και ικανοτήτων του κάθε
εργαζόμενου, η απόκτηση νέων δεξιοτήτων για την αλλαγή καριέρας ή η επανακατάρτιση, με
απώτερο σκοπό τη συνέχιση της προσωπικής ή επαγγελματικής ανάπτυξης. Περιλαμβάνει
οποιοδήποτε είδος εκπαίδευσης (γενική, εξειδικευμένη ή επαγγελματική, τυπική ή μη
τυπική).
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Σύμφωνα με τον Παπαδάκη (2006), ως κατάρτιση νοείται η διαδικασία της
απόκτησης, της βελτίωσης ή της ανανέωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
που απαιτούνται, για να εργαστεί κάποιος ή κάποια, αποτελεσματικά σε ένα ορισμένο
εργασιακό ρόλο και σε συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον.
Όπως έχει διευκρινίσει το CEDEFOP (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της
Επαγγελματικής Κατάρτισης), η κατάρτιση αφορά πρωτίστως το τμήμα εκείνο της
επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχει τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες
με τις οποίες ολοκληρώνεται η επαγγελματική επάρκεια του εκπαιδευόμενου και το οποίο
αποτελεί αντικείμενο επαγγελματικής επιμόρφωσης. Συνήθως ο όρος κατάρτιση απαντάται
με τον προσδιορισμό επαγγελματική. Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό του Ευρωπαϊκού
Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης, ο όρος επαγγελματική
κατάρτιση αναφέρεται στο μέρος της επαγγελματικής εκπαίδευσης που παρέχει τις ειδικές
επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, με τις οποίες ολοκληρώνεται η επαγγελματική
επάρκεια του εκπαιδευόμενου.
Σύμφωνα με τον Παπασταμάτη (2011), η κατάρτιση αποσκοπεί στην απόκτηση
συγκεκριμένων πρακτικών, οι οποίες αποβλέπουν στη βελτίωση και στην ανάπτυξη ενός
καλύτερου επιπέδου συμπεριφοράς και αποτελεσματικότητας, ενώ η εκπαίδευση αποβλέπει
προς το εσωτερικό του ανθρώπου, με σκοπό να τον βοηθήσει να ανακαλύψει νέες διαστάσεις
του εαυτού του, να επιτύχει την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. Η λειτουργία της
κατάρτισης αφορά στο πλαίσιο της εκμάθησης κάποιας δεξιότητας, πρακτικής ή πνευματικής,
μέσα από τις διαδικασίες επίτευξης στενών, αυστηρά καθοδηγούμενων και περιορισμένων
στόχων σε αντιπαράθεση με τους ευρύτερους στόχους της εκπαίδευσης που επιτρέπουν την
ευελιξία του τρόπου σκέψης και δράσης.
Η επαγγελματική κατάρτιση, σύμφωνα με τον Αμίτση (2000) θεωρείται το σύνολο
των δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παροχή γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων,
στάσεων και συμπεριφορών που είναι απαραίτητες για την ενασχόληση ενός ατόμου σε ένα
επάγγελμα ή την εκτέλεση μιας εργασίας ή υπηρεσίας, σε κάποιον τομέα οικονομικής
δραστηριότητας, περιλαμβάνοντας κάθε ενέργεια επαγγελματικής επιμόρφωσης και
επαγγελματικής εκπαίδευσης.
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Κατά συνέπεια, όσοι λαμβάνουν επαγγελματική κατάρτιση προετοιμάζονται για την
ανάληψη

μιας

μελλοντικής

εργασίας,

ενώ

μέσω

της

συνεχιζόμενης

κατάρτισης

προσαρμόζουν τις δεξιότητές τους στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Σε
κάθε περίπτωση, τονίζει ο Παπαδάκης, η κατάρτιση συνδέεται άμεσα με τη διαχείριση των
ανθρώπινων πόρων και εντάσσεται στο λειτουργικό πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης.
Καταλήγοντας αναφορικά με τις έννοιες «μάθηση», «εκπαίδευση» και «κατάρτιση»
είναι συνετό να τονιστεί ότι έχουν δοθεί ποικίλες ερμηνείες για την εννοιολογική
αποσαφήνιση των παραπάνω ορισμών. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης ερευνητικής
εργασίας, με σκοπό να υπάρξει κοινό πλαίσιο αναφοράς και ενιαίος κώδικας επικοινωνίας,
αξίζει να επισημανθεί ότι κρίνεται αναγκαίο να καταλήξουμε σε κάποιους κοινούς ορισμούς
για τις παραπάνω έννοιες.
Οι παρακάτω πίνακες είναι χαρακτηριστικοί των παραπάνω εννοιών, καθώς
αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στοιχεία όλων των ορισμών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις των ορισμών «Μάθηση», «Εκπαίδευση»
και «Κατάρτιση»

ΕΝΝΟΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ
- Διεργασία μετασχηματισμού εμπειρίας σε γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες,
συναισθήματα (Jarvis)
- Διαδικασία για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων με προσωπική
δραστηριότητα, ώστε να επιτευχθεί η προσωπική ανάπτυξη (Ξωχέλλης)

ΜΑΘΗΣΗ

- Φαινόμενο που συνδέεται με τη διατήρηση και την εξέλιξη της ζωής
(Πόρποδας)
- Μόνιμη αλλαγή της συμπεριφοράς τους ατόμου (Bigge)
- Καθοδηγεί την ανάπτυξη, ώστε να επιτευχθεί σε κάθε ανθρώπινη
προσωπικότητα ένα σύνθετο επίπεδο ανάπτυξης (Vygotsky)
- Είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης, επειδή επιτρέπει
στο άτομο να κατανοεί όσα συμβαίνουν στον κοινωνικό του περίγυρο και στον
ίδιο του τον εαυτό, με σκοπό να προσανατολίζεται σε μια διαρκώς
μεταβαλλόμενη πραγματικότητα (Κόκκος)
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ΕΝΝΟΙΕΣ

ΟΡΙΣΜΟΙ
- Συστηματική, οργανωμένη, ελεγχόμενη παιδαγωγική διαδικασία που
προγραμματίζεται από την πολιτεία (Ξωχέλλης)
- Μέσο για την ενίσχυση, διατήρηση και συντήρηση του υπάρχοντος
κοινωνικού συστήματος (Καζαμίας)
- Οργανωμένη και σε δημόσια Ιδρύματα παρεχόμενη μόρφωση, που παρέχεται
από τις δεσπόζουσες σε κάθε μορφή κοινωνικές δυνάμεις (Παπανούτσος)
- Συμμετέχει και προσδιορίζει το γίγνεσθαι και το δέον στο γνωστικό και
αξιολογικό χώρο. Επιτυγχάνεται η τροποποίηση της συμπεριφοράς του
παιδαγωγούμενου (Παπάς)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Οδηγεί το άτομο από την αμάθεια στη γνώση, από το ένστικτο στον κριτικό
λογισμό (Rougemont)
- Οργανωμένες διαδικασίες σχεδιασμένες να μεταδώσουν έναν συνδυασμό
γνώσεων, δεξιοτήτων και κατανόησης (UNESCO)
- Μορφή εξειδικευμένης κοινωνικοποίησης που ασκείται από φορείς που
βρίσκονται έξω από την οικογένεια. Επιδιώκεται μετάδοση γνώσεων,
δεξιοτήτων και μορφών ενέργειας και συμπεριφοράς (Τσαούσης)
- Επιτυγχάνει την ολόπλευρη ανάπτυξη διανοητικών και ψυχοσωματικών
δυνάμεων, με σκοπό την εξέλιξη των ατόμων σε ολοκληρωμένες
προσωπικότητες (Π.Δ. 1566/1985)
- Επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες ατόμου που απαιτούνται σε
συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης)
- Διαδικασία απόκτησης, βελτίωσης, ανανέωσης επαγγελματικών δεξιοτήτων
και ικανοτήτων που απαιτούνται για να εργαστεί κάποιος αποτελεσματικά σε
ορισμένο εργασιακό ρόλο και σε συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον
(Παπαδάκης)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

- Επαγγελματική εκπαίδευση που παρέχει τις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις
και δεξιότητες με τις οποίες ολοκληρώνεται η επαγγελματική επάρκεια του
εκπαιδευόμενου (CEDEFOP)
- Απόκτηση συγκεκριμένων πρακτικών, που αποβλέπουν στη βελτίωση και στην
ανάπτυξη ενός καλύτερου επιπέδου συμπεριφοράς και αποτελεσματικότητας
(Παπασταμάτης)
- Σύνολο δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παροχή γνώσεων, ικανοτήτων
και δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών που είναι απαραίτητες για την
ενασχόληση ενός ατόμου σε ένα επάγγελμα (Αμίτσης)
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Καταλήγοντας και κατευθυνόμενοι από την πληθώρα των ορισμών που κατά καιρούς
έχουν δοθεί από τους διάφορους μελετητές με σκοπό την εννοιολογική αποσαφήνιση των
όρων της μάθησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης,

αξίζει να οριστεί ένας

ολοκληρωμένος ορισμός για κάθε μια από αυτές τις έννοιες. Η προσπάθεια αυτή είναι
επιβεβλημένη την παρούσα χρονική στιγμή, καθώς εξυπηρετεί τις ανάγκες της
συγκεκριμένης ερευνητικής εργασίας, ώστε να κατανοεί ο αναγνώστης τις εννοιολογικές
τοποθετήσεις που προασπίζεται η συγγραφέας.
Με αυτό το σκεπτικό, αναφορικά με την έννοια μάθηση θα ήταν συνετό να
αποτυπωθεί ότι πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης.
Παρέχει στο άτομο τις δυνατότητες να αντιλαμβάνεται και να κατανοεί όσα συμβαίνουν στο
περιβάλλον του και το οδηγεί στην προσωπική ανάπτυξη. Η μάθηση είναι μια διαδικασία που
συνδέεται με τη διατήρηση και την εξέλιξη της συμπεριφοράς του ατόμου, καθώς αποτελεί
μετασχηματιστικό παράγοντα της εμπειρίας σε γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις, αξίες και
συναισθήματα.
Η εκπαίδευση έχει συνταγματικό και νομοθετικό πλαίσιο αναφοράς. Είναι μια
ελεγχόμενη παιδαγωγική διαδικασία, προγραμματισμένη από την πολιτεία, καθώς παρέχεται
από οργανωμένα ιδρύματά της. Πρόκειται δηλαδή για οργανωμένες διδασκαλίες
σχεδιασμένες να μεταδώσουν έναν συνδυασμό γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών από
φορείς που βρίσκονται έξω από την οικογένεια. Επιπλέον, η εκπαίδευση αποτελεί μέσο για τη
διατήρηση και συντήρηση του υπάρχοντος κοινωνικού συστήματος, αλλά και μέσο για την
αλλαγή του.
Όσον αφορά την έννοια κατάρτιση, αυτή συνδέεται άμεσα με το επαγγελματικό και
εργασιακό περιβάλλον ενός ατόμου. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που στην παγκόσμια και
ελληνική βιβλιογραφία ο όρος της κατάρτισης απαντάται συχνά ως επαγγελματική
κατάρτιση. Η κατάρτιση του ατόμου πραγματώνεται με την απόκτηση ειδικών
επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, με τις οποίες ολοκληρώνεται η επαγγελματική
επάρκεια ενός εκπαιδευόμενου. Από τα παραπάνω, γίνεται ξεκάθαρα αντιληπτό ότι η
κατάρτιση επιτυγχάνεται ως επαγγελματική επιμόρφωση του ατόμου, με σκοπό να
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός συγκεκριμένου εργασιακού περιβάλλοντος.
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Όλα τα παραπάνω μπορούν να αποτυπωθούν συγκεντρωτικά στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Οι έννοιες «Μάθηση», «Εκπαίδευση» και «Κατάρτιση»

ΜΑΘΗΣΗ
- Χαρακτηριστικό στοιχείο της
ανθρώπινης υπόστασης.
Επιτρέπει στο άτομο να
κατανοεί όσα συμβαίνουν στο
κοινωνικό του περιβάλλον.
Προωθεί τη διαδικασία
μετασχηματισμού της
εμπειρίας του ατόμου σε
γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις,
αξίες και συναισθήματα, με
σκοπό την προσωπική
ανάπτυξη.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
- Είναι οργανωμένη και
προγραμματισμένη
εκπαιδευτική δραστηριότητα,
από φορείς της πολιτείας και
ελέγχεται από τις δεσπόζουσες
κοινωνικές δυνάμεις. Είναι
μέσο για αλλαγή καθώς και για
διατήρηση και συντήρηση της
υπάρχουσας κοινωνικής
κατάστασης.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
- Συνδέεται άμεσα με την
επαγγελματική κατάρτιση.
Πρόκειται για μια διαδικασία
απόκτησης, βελτίωσης και
ανανέωσης των
επαγγελματικών δεξιοτήτων
και ικανοτήτων που
απαιτούνται για την
αποτελεσματική εργασία
κάποιου σε ορισμένο
εργασιακό ρόλο και σε
συγκεκριμένο εργασιακό
περιβάλλον. Επιτυγχάνεται
μέσω της διαδικασίας της
επιμόρφωσης των
εκπαιδευόμενων.

Στο σημείο αυτό θα επιχειρηθεί να αποσαφηνιστούν οι παραπάνω ορισμοί, σε μια
προσπάθεια συγκριτικής μελέτης των εννοιών της μάθησης, της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης και να καταγραφούν οι μεταξύ τους διαφορές. Οι ορισμοί μάθηση και
εκπαίδευση, παρόλο που φαίνονται να έχουν παρόμοια εννοιολογική βάση είναι τελείως
διαφορετικοί μεταξύ τους. Η μάθηση καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και
διαδικασιών, καθώς έχει μεγαλύτερη εννοιολογική εμβέλεια από την έννοια της εκπαίδευσης.
Η εκπαίδευση ως έννοια είναι μια διαδικασία πιο συγκροτημένη και στοχευμένη συγκριτικά
με την έννοια της μάθησης. Με τον όρο μάθηση νοούνται όλες οι διεργασίες
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μετασχηματισμού της εμπειρίας του ατόμου σε γνώσεις, που συντελούν στην ολόπλευρη
ανάπτυξη του ατόμου και στην αλλαγή της συμπεριφοράς του. Αντιθέτως, η έννοια της
εκπαίδευσης τοποθετείται στην οργανωμένη από την πολιτεία, παιδαγωγική διαδικασία, που
στόχο έχει τη μετάδοση ενός συνδυασμού γνώσεων, δεξιοτήτων και κατανόησης.
Η έννοια του όρου κατάρτιση βρίσκει πρόσφορο έδαφος κυρίως σε συνδυασμό με τον
όρο επαγγελματική, καθώς συναντάται στη βιβλιογραφία ως επαγγελματική κατάρτιση.
Νοείται ως μια συνεχής διαδικασία του ατόμου για την απόκτηση, συμπλήρωση, ανανέωση
των επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται για την ανάληψη μιας
συγκεκριμένης θέσης εργασίας, σε ένα συγκεκριμένο εργασιακό περιβάλλον. Συνήθως, η
επαγγελματική κατάρτιση επιτυγχάνεται μέσω της επιμόρφωσης των ατόμων, καθώς
κυρίαρχο ζητούμενο θεωρείται η επαγγελματική επάρκεια των εκπαιδευόμενων. Στους
ορισμούς που έχουν δοθεί για την έννοια της κατάρτισης γίνεται λόγος για βελτίωση της
αποτελεσματικότητας του εκπαιδευομένου, μέσα σε ένα συγκεκριμένο εργασιακό
περιβάλλον.
Πολλές φορές συγχέονται οι ορισμοί της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ενώ είναι
τελείως διαφορετικοί μεταξύ τους. Η διαδικασία της κατάρτισης έπεται των διαδικασιών της
τυπικής εκπαίδευσης, καθώς συντελείται όταν το άτομο έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της
υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Πραγματοποιείται όταν το άτομο είναι ήδη στο εργασιακό του
περιβάλλον και επιθυμεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του στο αντικείμενο της
απασχόλησής του και καταφεύγει σε πρακτικές επιμόρφωσης. Η κατάρτιση μπορεί να
περιέχει και περιέχει στοιχεία εκπαίδευσης, όπως είναι η τυπική και μη τυπική, εξειδικευμένη
ή επαγγελματική. Η διαδικασία της κατάρτισης είναι στενά συνυφασμένη με τη διαδικασία
της βελτίωσης των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του ατόμου. Δεν γίνεται λόγος για παροχή
γνώσεων, καθώς οι γνώσεις έχουν αποκτηθεί μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας που έχει
προηγηθεί της κατάρτισης.
Όλα τα παραπάνω, αναφορικά με τις εννοιολογικές διαφορές ανάμεσα στις έννοιες
της μάθησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Εννοιολογικές διαφορές μεταξύ των ορισμών «Μάθηση», «Εκπαίδευση»
και «Κατάρτιση»

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓ ΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΩΝ

ΜΑΘΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευση είναι μια
οργανωμένη, ελεγχόμενη και
συστηματική παιδαγωγική
διαδικασία με σκοπό την
τροποποίηση της συμπεριφοράς
του εκπαιδευόμενου. Σε
αντίθεση με τη μάθηση που είναι
μια έννοια περισσότερο
διευρυμένη.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Η κατάρτιση είναι μια διαδικασία
για τη βελτίωση των ικανοτήτων
και δεξιοτήτων του ατόμου, το
οποίο βρίσκεται σε εργασιακό
περιβάλλον. Είναι δυνατόν να
πραγματωθεί εμπλουτισμός
γνώσεων μέσω της
επαγγελματικής κατάρτισης.

Η κατάρτιση πραγματοποιείται κατά την περίοδο του
εργασιακού βίου του ατόμου και έπεται χρονικά της
διαδικασίας της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση χαρακτηρίζεται
ως μια ελεγχόμενη παιδαγωγική διαδικασία που υλοποιείται
από φορείς της πολιτείας. Αντιθέτως, η διαδικασία της
κατάρτισης δεν είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί
αποκλειστικά από φορείς της πολιτείας.
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1.2 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ: ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ, ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΤΑΣΕΙΣ
Οι έννοιες Δια Βίου πολύ συχνά συνοδεύονται από διάφορες έννοιες, όπως η μάθηση
(Δια Βίου Μάθηση), η εκπαίδευση (Δια Βίου Εκπαίδευση) και η κατάρτιση (Δια Βίου
Κατάρτιση). Συνεπώς, δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν ως απομονωμένες έννοιες.
Αντίθετα, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σημασιακό πλαίσιο στο οποίο συνυπάρχουν μια
σειρά από συναφείς έννοιες, η διασάφηση των οποίων θα επιχειρηθεί παρακάτω.
Ο όρος Δια Βίου δεν μπορεί να χαρακτηριστεί καινούριος. Σύμφωνα με τον
Κασσωτάκη (2006), η ανάγκη του ανθρώπου να μαθαίνει συνεχώς ανάγεται ήδη στην
κλασική αρχαιότητα και την περίφημη φράση του Σόλωνα «γηράσκω αεί διδασκόμενος».
Από εκεί κι έπειτα, ο όρος Δια Βίου παρουσιάζει μια εμφανή πορεία με διάφορες μορφές σε
όλες σχεδόν τις περιόδους της ιστορίας της ανθρωπότητας. Η έμφαση, όμως, στη Δια Βίου
Εκπαίδευση και Μάθηση άρχισε να εντείνεται κατά τις πρώτες δεκαετίες του δεύτερου μισού
του 20ου αιώνα και έφτασε στις μέρες μας στο αποκορύφωμά της, με την υιοθέτησής της, ως
αυτόνομης πολιτικής από τους διεθνείς οργανισμούς και τα προηγμένα κράτη του κόσμου.
Ο John Dewey, όπως αναφέρεται από τον Jarvis (2004), είχε επισημάνει ήδη από το
1916 την ιδέα για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και μάθηση. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η
εκπαίδευση δεν πρέπει να σταματάει όταν κάποιος τελειώνει το σχολείο. Αντιθέτως, μπορεί
να συνεχίζεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, παρέχοντάς του τα εφόδια για να
εξασφαλιστεί η προσωπική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη. Θεωρούσε ότι το
ωραιότερο προϊόν της μάθησης στο σχολείο είναι η διάθεση να μαθαίνει κανείς από την ίδια
του τη ζωή και να γίνονται οι συνθήκες της ζωής τέτοιες, που όλοι να μαθαίνουν στην
πορεία του βίου τους. Ο J.Dewey τονίζει ότι η εκπαίδευση είναι ένα από τα σημαντικότερα
θεμέλια της πλούσιας ζωής, αλλά αποτελεί θεμέλιο που δεν είναι οπωσδήποτε απαραίτητο να
μπει στην αρχή της ζωής ή στην παιδική ηλικία.
Ήδη από το 1919 στη Βρετανία, σύμφωνα με τον Russell (1973) είχαν
συνειδητοποιήσει την ανάγκη για την ανάπτυξη ενός οργανωμένου και συγκροτημένου
συστήματος εκπαίδευσης ενηλίκων. Έτσι, αρχικά, χρησιμοποιήθηκε ο όρος Δια Βίου
Εκπαίδευση για να περιγράψει μια κατάσταση κατά την οποία άτομα μεγαλύτερης ηλικίας
είχαν μια δεύτερη ευκαιρία στη μόρφωση.
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Από αυτή την άποψη, η Δια Βίου προσέγγιση στην εκπαίδευση σηματοδοτείται
χρονικά περίπου στη δεκαετία του ’50 και ειδικότερα σε έναν συνδυασμό των θεωριών του
ανθρώπινου κεφαλαίου και της πρόθεσης της ευρείας αναδιανομής του κοινωνικού αγαθού
της παιδείας, μέσω της δόμησης ενός εκπαιδευτικού συστήματος δεύτερης ευκαιρίας.
Επιπλέον, η κοινωνική κρίση της δεκαετίας του ’60, με αποκορύφωμα τα γεγονότα
του 1968, υπήρξε αφετηρία πολλών εκπαιδευτικών και κοινωνικών αλλαγών. Τα γεγονότα
του 1968, σύμφωνα με τους Jallade & Mora, όπως αναφέρεται από τον Κασσωτάκη (2006),
«έθεσαν από αμφισβήτηση τη φιλοσοφία, την οργάνωση και τη λειτουργία της εκπαίδευσης.
Το ανανεωτικό αυτό ρεύμα δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για την εμφάνιση νέων
παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών τάσεων, στις οποίες έχει τη ρίζα της και η σύγχρονη
αντίληψη για τη δια βίου εκπαίδευση και μάθηση».
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τοποθετείται μια μεγάλη συζήτηση για τους διάφορους
τύπους εκπαίδευσης ενηλίκων, γνωστούς με ποικίλους όρους, όπως: εκπαίδευση ή μόρφωση
ενηλίκων, επανακατάρτιση, συνεχής ή συνεχιζόμενη εκπαίδευση, αναδρομική εκπαίδευση,
κα.
Κατά το τέλος της δεκαετίας του ’60 και στην αρχή της δεκαετίας του ’70, ο όρος που
κυριάρχησε είναι αυτός της διαρκούς εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Guiglielmi (1979), με
τον όρο αυτό υποδηλώνεται ένα διευρυμένο σύστημα εκπαίδευσης «μέσα στο οποίο οι
διάφορες μορφές της αρχικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των ενηλίκων
αλληλοσυμπληρώνονται και τίθενται σε νέες βάσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε η εργασία, ο
ελεύθερος χρόνος και η μόρφωση να αποτελούν ενιαίο σύνολο και να επεκτείνονται σε όλη
τη διάρκεια της ζωής».
Στην περίοδο αυτή η αρχική σύλληψη της διαρκούς εκπαίδευσης ήταν επηρεασμένη
από τη φιλελεύθερη ιδεολογία και ο όρος που επικράτησε ήταν πολύ κοντά με αυτό που
εννοούμε σήμερα με τον όρο δια βίου εκπαίδευση και μάθηση. Κατά τον Κασσωτάκη (2006),
«αν και τα αντικείμενά της ήταν, στην αρχή τουλάχιστον, τόσο μορφωτικά, όσο και
επαγγελματικά, δόθηκε έμφαση στις επαγγελματικές πλευρές της εκπαίδευσης των ενηλίκων,
κυρίως». Με αυτό το σκεπτικό, σε πολλές δυτικές χώρες πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες
για νομοθετικές ρυθμίσεις, που σκοπό είχαν την αναγνώριση των δικαιωμάτων των ενηλίκων,
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στόχευαν στην κατάρτιση και τη λήψη μέτρων και επιδίωκαν τη δυνατότητα εκπαίδευσης
κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Τα μέτρα όμως που παίρνονταν από τις διάφορες χώρες, αφορούσαν κυρίως στη
δημιουργία των κατάλληλων εκπαιδευτικών δομών για την εκπαίδευση των ενηλίκων, σε ένα
αυστηρά οργανωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Στόχος τους ήταν η παροχή δυνατοτήτων και
ευκαιριών στους ενήλικες να βελτιώσουν την αρχική τους επαγγελματική κατάρτιση, μέσα
από τις δυνατότητες που πρόσφερε το επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι προσπάθειες αυτές,
σε καμιά περίπτωση, δεν ευνοούσαν την προσωπική πρωτοβουλία των ενηλίκων για
επιμόρφωση, για πολιτιστική, ηθική και κοινωνική καλλιέργεια, αξιοποιώντας οι ίδιοι πηγές
μάθησης που δεν εντάσσονται στην τυπική εκπαίδευση.
Κατά το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα παρατηρείται μια διαφορετική και σημαντική
εξέλιξη της έννοιας της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Μάθησης, καθώς κατά τη συγκεκριμένη
χρονική περίοδο προσεγγίστηκε το θέμα από σημαντικούς επιστήμονες και διεθνείς
οργανισμούς.
Ήδη από το 1968, ο Coombs, σε μια δημοσίευση μελέτης με τίτλο: «Η παγκόσμια
κρίση της εκπαίδευσης: Μια συστημική ανάλυση» έκανε λόγο για τα προβλήματα της
εκπαίδευσης και έκανε προτάσεις για την επίλυσή τους. Ανάμεσα στις προτάσεις που έκανε
περιέλαβε και την αύξηση της σημασίας που έπρεπε να δίνεται στη μη τυπική εκπαίδευση.
Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι η ανάγκη ενός ανθρώπου για μάθηση δεν μπορεί να καλυφθεί,
ούτε να περιοριστεί σε μια σχολική αίθουσα, μπροστά στον δάσκαλο και τον πίνακα. Ο ίδιος
συνεχίζει, λέγοντας ότι «η πρότασή μας είναι να επανεξετάσουμε τη διάκριση μεταξύ της
τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης στο πλαίσιο μιας σφαιρικής στρατηγικής που θα
στοχεύει στο ξεπέρασμα της σημερινής κρίσης».
Σύμφωνα με την Dehmel στις αρχές της δεκαετίας του 1970 υπήρξε η πρώτη περίοδος
ακμής της Δια Βίου Μάθησης. Σε αυτή την περίοδο ακμής, πρωταγωνιστικό ρόλο
διαδραμάτισαν διεθνείς οργανισμοί, όπως η UNESCO, ο ΟΟΣΑ και το Συμβούλιο της
Ευρώπης.
Το 1970 ο Legrand, υπεύθυνος του Τμήματος Εκπαίδευσης των Ενηλίκων στην
UNESCO, παρουσίασε σε μια παγκόσμια διάσκεψη μια έκθεση με τίτλο: «Εισαγωγή στη Δια
Βίου Εκπαίδευση». Με αφορμή την παραπάνω ενέργεια, η UNESCO συγκρότησε επιτροπή
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για να μελετήσει το συγκεκριμένο ζήτημα. Τα συμπεράσματά της δημοσιεύτηκαν το 1972, σε
άλλη έκθεση, με τίτλο: «Μαθαίνω να υπάρχω στον κόσμο του σήμερα και του αύριο», στην
οποία υποστηριζόταν ότι το κάθε άτομο πρέπει να μαθαίνει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του,
όχι μόνο στο σχολείο, αλλά και σε άλλους χώρους και κάτω από ποικίλες συνθήκες.
Εκτός από την UNESCO και άλλοι διεθνείς οργανισμοί συνέβαλαν στη διάδοση της
ιδέας της Δια Βίου Εκπαίδευσης. Οι ενέργειες της

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες

χρονολογούνται από τη δεκαετία του ’60, είχαν ως στόχο την προώθηση της διαρκούς
εκπαίδευσης. Ο Κασσωτάκης (2006) αναφέρει ότι η ιδέα της Δια Βίου Εκπαίδευσης και
Μάθησης αντιμετωπίστηκε ως «ένα γενικό εκπαιδευτικό μοντέλο ικανό να ικανοποιήσει τις
εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε ατόμου, νέου ή ενήλικα, στο πλαίσιο της Νέας Ευρώπης,
στην οποία οι ανάγκες αυξάνονται και διαφοροποιούνται πολύ γρήγορα».
Το 1973, ο Ο.Ο.Σ.Α, με μια σειρά επιστημονικών εκθέσεων και δημοσιεύσεων, οι
οποίες εξέτασαν τις πολιτικές και πρακτικές διαφόρων χωρών, μελών του Ο.Ο.Σ.Α επισήμανε
τον ευρύτερο ρόλο της Δια Βίου Εκπαίδευσης. Η ανάλυσή τους έδειχνε ότι παρόλο που
αναγνωριζόταν ο ευρύτερος ρόλος της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Μάθησης, οι ενέργειές τους
ήταν προσανατολισμένες προς την αγορά εργασίας. Οι εργασίες αυτές εστίαζαν κυρίως στην
υποχρεωτική επιμόρφωση των ενηλίκων, η οποία είχε ως στόχο τη βελτίωση των ικανοτήτων
των εργαζομένων, προκειμένου να ανταποκριθούν στον οικονομικό ανταγωνισμό.
Η οικονομική κρίση στα μέσα της δεκαετίας του ’70, όπως χαρακτηριστικά
αναφέρουν οι Κελπανίδης & Βρυνιώτης (2004), είχε αρνητικές συνέπειες στην προώθηση της
Δια Βίου Μάθησης. Κατά τη δεκαετία του ’90 το ζήτημα επανήλθε εντονότερο, ως απόρροια
της

μάχης

ενάντια

στην

αυξανόμενη

ανεργία,

απέναντι

στις

προκλήσεις

της

παγκοσμιοποίησης και της κοινωνίας της γνώσης. Η συνέχιση της διαρκούς εκπαίδευσης, και
μετά την είσοδο στην αγορά εργασίας, κρίθηκε απαραίτητη για τους ακόλουθους λόγους:
- για να μπορούν οι εργαζόμενοι να ανανεώνουν συνεχώς τα επαγγελματικά τους προσόντα
και εφόδια και να αντιστέκονται στις απολύσεις που πραγματοποιούνται στο εργασιακό
περιβάλλον, λόγω των συνεχών αλλαγών
- για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες, με σκοπό την ανεύρεση μιας νέας θέσης
εργασίας, σε περίπτωση απώλειας της αρχικής τους (Eurydice, 2000).
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Μέσα σε αυτό το πνεύμα, η UNESCO δημοσίευσε το 1996, μια νέα έκθεση, η οποία
εκπονήθηκε από τη Διεθνή Επιτροπή, υπό την προεδρεία του Jacques Delors. Η έκθεση αυτή
προσπάθησε να συνδυάσει τις εκπαιδευτικές ανάγκες, τις ανθρώπινες εκπαιδευτικές αξίες με
την ικανοποίηση των αναγκών που δημιουργούνται από την παγκοσμιοποίηση και την
κοινωνία της γνώσης. Το συγκεκριμένο έτος άλλωστε (1996), ανακηρύχτηκε και «Ευρωπαϊκό
Έτος Δια Βίου Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».
Ο ΟΟΣΑ την ίδια χρονιά, διαπίστωσε την αναγκαιότητα της Δια Βίου Μάθησης,
καθώς αυτή προσεγγίζεται ως μέσο, το οποίο προσφέρει στο άτομο το πλαίσιο ανταπόκρισης
στα προβλήματα που δημιουργούνται από τις σύγχρονες κοινωνικο – οικονομικές αλλαγές.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο καθένας πρέπει να έχει τη δυνατότητα να μαθαίνει σε όλη
τη διάρκεια της ζωής του, πρέπει να είναι δραστήριος στον τομέα αυτό και να ενθαρρύνεται
να το πραγματοποιήσει. Αυτή η αντίληψη για τη μάθηση καλύπτει την προσωπική και την
κοινωνική ζωή σε όλες τις μορφές της και σε οποιοδήποτε πλαίσιο. Πρόκειται για μια
συστημική προσέγγιση, η οποία συνδέεται με το επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων
που πρέπει να αποκτήσουν όλοι, ανεξάρτητα από την ηλικία τους. Τονίζεται η σημασία της
τεχνολογίας της πληροφορίας και καθίσταται απαραίτητη και εφικτή η παροχή της μάθησης
με νέους τρόπους και για όλο το φάσμα της ζωής.
Αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και
θεμελίωση της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Μάθησης σε παγκόσμιο επίπεδο, ειδικά κατά τις
τελευταίες δεκαετίες. Πολλά κείμενα και μελέτες έχουν δημοσιευτεί επί του θέματος, το
σημαντικότερο όμως, κατά τον Κασσωτάκη (2006), είναι το Λευκό Βιβλίο με τίτλο:
«Διδασκαλία και Μάθηση: Προς μια κοινωνία της γνώσης». Το βιβλίο αυτό άσκησε
σημαντική επίδραση στον προσανατολισμό της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, κάνει προτάσεις
που αφορούν στην ανάπτυξη της δεξιότητας για εργασία, στην ενθάρρυνση για την
κατάκτηση καινούριων γνώσεων, στην ανάπτυξη της μάθησης σε οποιαδήποτε μορφή και
στην προοπτική δημιουργίας δεύτερης ευκαιρίας φοίτησης στο σχολείο. Όλες οι παραπάνω
δράσεις ανάγονται στο πεδίο της προώθησης της Δια Βίου Εκπαίδευσης και Μάθησης.
Στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στη Λισαβόνα, τον Μάρτιο του 2000, η αντίληψη που
υιοθετήθηκε για την Δια Βίου Εκπαίδευση και Μάθηση ήταν ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν
ως μια αδιάκοπη συνέχεια που αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της ζωής και φτάνει μέχρι την
ενηλικίωση. Εμπερικλείει δεξιότητες που έχουν άμεση σχέση με την εργασία, αλλά και στην
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απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση του
ατόμου και την ικανοποίησή του.
Στο Συμβούλιο Κορυφής της Λισαβόνας έχει καθιερωθεί η έννοια της Δια Βίου
Μάθησης, η οποία, σύμφωνα με τη Σιπητάνου (2005), «περιλαμβάνει κάθε μαθησιακή
δραστηριότητα που αναπτύσσεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής και περικλείει όλες τις
μορφές μάθησης, στοχεύοντας στην προσωπική ολοκλήρωση του ατόμου, στην ενεργό
συμμετοχή του, στην κοινωνική του ένταξη και την προσαρμοστικότητά του στις νέες
συνθήκες εργασίας καθώς και στην απασχολησιμότητά του, στο πλαίσιο των απαιτήσεων που
υπαγόρευε πλέον η κοινωνία της γνώσης».
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2000 στο Υπόμνημα για τη Δια Βίου Μάθηση, ορίζει τη
Δια Βίου Μάθηση ως «όλες τις χρήσιμες δραστηριότητες μάθησης που γίνονται σε μια
συνεχή βάση με σκοπό τη βελτίωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων». Για
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Δια Βίου Μάθηση είναι άμεσα συνυφασμένη με:
w Απόκτηση και αναβάθμιση δεξιοτήτων, ικανοτήτων, γνώσης και προσόντων από τα
προσχολικά χρόνια έως και μετά τη συνταξιοδότηση. Προωθεί την ανάπτυξη της
γνώσης και των ικανοτήτων που θα επιτρέψουν σε κάθε πολίτη να προσαρμοστεί στην
κοινωνία της γνώσης και της τεχνολογικής πληροφόρησης. Προσφέρει τα εφόδια σε
κάθε πολίτη να συμμετέχει ενεργά σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής
ζωής, καθορίζοντας ο ίδιος το μέλλον του.
w Εκτίμηση όλων των μορφών μάθησης, περιλαμβανομένων: την τυπική μάθηση,
όπως ένα πτυχίο πανεπιστημίου, τη μη τυπική μάθηση, όπως οι επαγγελματικές
δεξιότητες που αποκτώνται στο χώρο εργασίας, και τέλος, την άτυπη μάθηση, όπως η
δια γενεαλογική μάθηση, που πραγματοποιείται μεταξύ φίλων, ή μεταξύ των μελών
μιας οικογένειας (European Commission, 2000).
Οι αλλαγές αυτές δεν περιορίστηκαν μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά επιχειρήθηκε
να επεκταθούν και στο παγκόσμιο στερέωμα. Τα εκπαιδευτικά συστήματα των διαφόρων
χωρών υπέστηκαν ποικίλες αλλαγές, προκειμένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της
διαρκούς μάθησης και εκπαίδευσης. Επιχειρήθηκε να ενδυναμωθούν και να συνδυαστούν οι
θεσμοί της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, να ενισχυθεί η δυνατότητα πρόσβασης των
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ενηλίκων σε προγράμματα μάθησης ανάλογα με την ηλικία τους και να έρθει το σχολείο
πλησιέστερα στην ενεργό ζωή, η οποία σηματοδοτείται από διαρκείς αλλαγές.
Κυρίαρχη ιδέα στις παραπάνω αλλαγές είναι η παροχή βοήθειας στο άτομο να αποκτά
σε κάθε στιγμή της ζωής του τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να
μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Να προβεί το άτομο σε μια αποτελεσματική
λειτουργία, όχι μόνο ως παραγωγική μονάδα, αλλά και ως ενεργός πολίτης στη κοινωνία της
γνώσης και της τεχνολογικής πληροφόρησης, ως ολοκληρωμένη ανθρώπινη υπόσταση, με
μοναδικά χαρακτηριστικά.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η προσέγγιση της Δια Βίου Εκπαίδευσης δεν
υπήρξε παντού ίδια. Αυτό διαπιστώνεται και από την ύπαρξη διαφορετικών ορισμών μεταξύ
των εννοιών Δια Βίου Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, καθώς και από την ύπαρξη των
διαφορετικών πρακτικών που εφαρμόζονται στις διάφορες χώρες. Ορισμένοι κάνουν λόγο για
Δια Βίου Εκπαίδευση, ενώ άλλοι υποστηρίζουν τη Δια Βίου Μάθηση.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κασσωτάκης (2006), η Δια Βίου Εκπαίδευση
αναφέρεται στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων, ικανοτήτων και εμπειριών που αποκτάται
με τη συστηματική παρακολούθηση οργανωμένων μαθημάτων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή
κέντρα κατάρτισης. Αν η εκπαίδευση αυτή έχει επαγγελματικό χαρακτήρα, γίνεται συχνά
λόγος για Δια Βίου Κατάρτιση. Αντιθέτως, η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει κάθε μορφή
απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων εκ μέρους του ατόμου, η οποία μπορεί να μη γίνεται
πάντοτε στο πλαίσιο οργανωμένων μαθημάτων.
Από τα παραπάνω, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι στη Δια Βίου Εκπαίδευση δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στην ευθύνη του κράτους να δημιουργήσει επίσημες εκπαιδευτικές δομές,
ικανές να προσφέρουν στους πολίτες τη δυνατότητα να εκπαιδεύονται και να επιμορφώνονται
σε όλη τη διάρκεια του βίου τους. Στη Δια Βίου Μάθηση, τονίζεται ο ρόλος του ατόμου
κυρίως. Η προσέγγιση αυτή μεταθέτει την ευθύνη για εκπαίδευση και επιμόρφωση στο άτομο
περισσότερο και λιγότερο στο κράτος. Το άτομο οφείλει να δραστηριοποιηθεί και να
ενεργοποιηθεί, ώστε να εκμεταλλευτεί κάθε ευκαιρία που του προσφέρεται με σκοπό την
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων.
Πολλοί προσπαθούν να συνθέσουν τις δυο παραπάνω προσεγγίσεις, υπογραμμίζοντας
την αναγκαιότητα συνύπαρξης και συνεργασίας κράτους και ατόμου στο θέμα της
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επιμόρφωσης. Χαρακτηριστικά υποστηρίζεται ότι η ατομική προσπάθεια για επιμόρφωση δεν
είναι δυνατόν να ευοδωθεί χωρίς την αποτελεσματική αρωγή της κρατικής προσπάθειας. Από
την άλλη, θεωρείται ότι η κρατική προσπάθεια για επιμόρφωση δεν είναι αποτελεσματική,
εάν οι μαθητές δεν εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θέληση για να μάθουν και αν δεν διαθέτουν
την αρχική εκπαίδευση για να μπορούν να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες.
Αποτελεί κοινό τόπο η ποικιλία και η εννοιολογική διάσταση των απόψεων
αναφορικά με τη Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση. Αυτό εύκολα διαπιστώνεται και
επιβεβαιώνεται από την ανάλυση των διαφορετικών εγγράφων της UNESCO, του ΟΟΣΑ, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Παρά την πληθώρα των
εννοιολογικών αποκλίσεων στον τομέα αυτό, αναγνωρίζεται παντού η ανάγκη για συνεχή
μάθηση και δια βίου εκπαίδευση ως μέσο απάντησης στις προκλήσεις που δημιουργούνται
από τις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές. Είναι κοινή διαπίστωση
ότι η Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση συνδέεται με τη χρήση και την εξάπλωση των νέων
τεχνολογιών και των σύγχρονων δικτύων επικοινωνίας.
Συμπερασματικά καταλήγουμε ότι η αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση δεν είναι πια
αρκετές για την επαγγελματική επάρκεια και την προσωπική ολοκλήρωση των ατόμων σε
όλη τη ζωή τους. Είναι αναγκαίο να συμπληρώνονται και να ανανεώνονται συνεχώς. Για το
σκοπό αυτό, κρίνεται απαραίτητη η ανεύρεση του πιο κατάλληλου τρόπου, αποτελώντας μια
από τις σημαντικότερες προκλήσεις της εποχής μας στον τομέα της εκπαίδευσης και της
μάθησης.

1.3

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

-

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Οι σύγχρονες εξελίξεις για την εκπαίδευση των ενηλίκων, και κατ’ επέκταση την
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, συνδέουν πλέον την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με την
επαγγελματική τους ανάπτυξη (Παπαναούμ, 2005). Επομένως, γίνεται λόγος για μια
διαδικασία κατά πολύ ευρύτερη από πανεπιστημιακές σπουδές ή συμμετοχή σε επιμορφωτικά
προγράμματα.

30

Αναφορικά με τον όρο της επαγγελματικής ανάπτυξης απαντάται στη βιβλιογραφία με
ποικίλο εννοιολογικό περιεχόμενο. Συχνά χρησιμοποιείται ως συνώνυμος του όρου
«επιμόρφωση» και άλλοτε είναι προσανατολισμένος στη βελτίωση της ποιότητας του
εκπαιδευτικού έργου. Κατά τους Fullan & Hafreaves ως επαγγελματική ανάπτυξη ορίζεται η
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε νέα θέματα, η συμπλήρωση γνώσεων που έχουν
αποκτηθεί, η προώθηση της διδακτικής ικανότητας, η ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας
και η βαθύτερη συνειδητοποίηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού (Φωτεινός &
Μπαρτζάκλη, 2007).
Η Παπαναούμ (2003), θέλοντας να διευρύνει τον ορισμό της επαγγελματικής
ανάπτυξης, υποστηρίζει ότι περιλαμβάνει το σύνολο των τυπικών και άτυπων μαθησιακών
εμπειριών που αποκτά ο εκπαιδευτικός κατά την περίοδο της επαγγελματικής του
σταδιοδρομίας μέχρι την αφυπηρέτησή του από τον επαγγελματικό στίβο. Πρόκειται για το
σύνολο των συστηματικών δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των
δραστηριοτήτων της μη εμπειρικής μάθησης στο χώρο εργασίας.
Αναφερόμενοι στο χώρο εργασίας, αξίζει να τονιστεί ότι οι εκπαιδευτικοί, ακόμη και
της ίδιας σχολικής μονάδας, εμφανίζονται ως ιδιαίτερα ανομοιογενής ομάδα, εξαιτίας της
διαφορετικής

διδακτικής

προϋπηρεσίας,

των

διαφορετικών

αρμοδιοτήτων

που

αναλαμβάνουν, καθώς και της διαφορετικότητας του χαρακτήρα τους. Προκύπτει αυτονόητα
η διαφοροποιημένη επιμόρφωση για διαφοροποιημένες ανάγκες των εκπαιδευτικών.
Απάντηση στη διαφοροποίηση αυτή προσπαθεί να δοθεί από τρία διαφορετικά μοντέλα
επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού, που απορρέουν από αντίστοιχα μοντέλα
παιδαγωγικής θεωρίας (Ματσαγγούρας, 2005).
Αναλυτικότερα, τα μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης παρουσιάζονται παρακάτω:
Α. Το παραδοσιακό – τεχνοκρατικό μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης δίνει έμφαση στην
κατάρτιση του εκπαιδευτικού πάνω στις απαραίτητες δεξιότητες για την εκπλήρωση των
θεσμοθετημένων υποχρεώσεών του. Το έργο του εκπαιδευτικού προϋποθέτει την κατοχή
παιδαγωγικών και διδακτικών δεξιοτήτων και τεχνικών που μπορεί να προφυλάξουν, κυρίως
τον λιγότερο έμπειρο, από σοβαρά μεθοδολογικά και διδακτικά λάθη, προσφέροντας ένα
ασφαλές πλαίσιο για σαφείς μεθοδολογικές οδηγίες.
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Βασικό μειονέκτημα του παραδοσιακού – τεχνοκρατικού μοντέλου είναι η υποτίμηση
του ενεργού ρόλου του εκπαιδευτικού στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς ο εκπαιδευτικός
εφαρμόζει τη νομοθεσία και τα αναλυτικά προγράμματα χωρίς προβληματισμούς και
αυτοαξιολόγηση. Το μοντέλο αυτό, έχει κατηγορηθεί ότι αδιαφορεί για τον ανθρώπινο
παράγοντα, καθώς είναι εστιασμένο στις ανάγκες της αγοράς, παραβλέποντας τη
συνθετότητα των σχολικών τάξεων. Έτσι, το μοντέλο της βασικής εκπαίδευσης του
εκπαιδευτικού μοιάζει περισσότερο με προετοιμασία για την εκτέλεση έργου χωρίς καμιά
συμμετοχή στη σύλληψή του.
Β. Το τεχνοκρατικό – στοχαστικό μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης στοχεύει σε μια πιο
τεχνοκρατική επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Τονίζει ότι πρέπει να δοθεί
έμφαση τόσο στην εξασφάλιση

των θετικιστικών και μεθοδολογικών στοιχείων της

διδασκαλίας, όσο και στη δημιουργική ελευθερία του σχολείου για την καλλιέργεια
επιμορφωτικών κινήτρων στους εκπαιδευτικούς, ώστε να μπορούν να καταρτίζουν κατά
τρόπο περισσότερο αυτόνομο και αποτελεσματικό το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας (Ψαχαρόπουλος, 2003).
Με βάση το τεχνοκρατικό – στοχαστικό μοντέλο ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα
να στοχαστεί, να διερευνήσει, να συνεργαστεί, με στόχο να ικανοποιήσει τα κριτήρια
αποτελεσματικότητας που χρησιμοποιεί. Αναγνωρίζεται η αξία της πρακτικής γνώσης, που
μπορούν να παράγουν οι εκπαιδευτικοί μέσα από την καθημερινότητά τους, παράλληλα με
την επιστημονική γνώση. Τονίζεται, ωστόσο, η ανάγκη νοηματοδότησης της επιστημονικής
γνώσης από τις προσωπικές αντιλήψεις και εμπειρίες των εκπαιδευτικών, καθώς
αναβαθμίζεται το κύρος των εκπαιδευτικών και η ίδια η διδακτική πράξη.
Γ. Το στοχαστικό – κριτικό μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης προσφέρει τη δυνατότητα
στον εκπαιδευτικό να επανεκτιμήσει τα τεχνοκρατικά κριτήρια διαμόρφωσης του
εκπαιδευτικού έργου και να αντιπαραθέσει σε αυτά εναλλακτικές επιλογές που δεν
αναδεικνύονται συστηματικά από το σχολικό σύστημα. Δημιουργείται έτσι ένας
προβληματισμός που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό να συνειδητοποιήσει το θεωρητικό
υπόβαθρο των επιλογών του, να αναλύσει σε βάθος το εύρος και την ποικιλία των
εκπαιδευτικών διλημμάτων που δημιουργούνται από τις αντικρουόμενες θεωρήσεις και να
αναζητήσει ποικίλες εναλλακτικές λύσεις και προσεγγίσεις στους προβληματισμούς που
αντιμετωπίζει (Ματσαγγούρας, 2005).
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Σύμφωνα με το στοχαστικό – κριτικό μοντέλο η γνώση δεν μπορεί να είναι ουδέτερη
ούτε υποκειμενική, αλλά η συμμετοχή στην ανάπτυξή της θεωρείται κοινωνική και πολιτική
ενέργεια. Ο εκπαιδευτικός σε ένα τέτοιο πλαίσιο θεωρητικοποιεί και αναπλαισιώνει τις
εμπειρίες του, εξετάζει συστηματικά κάθε παραδοχή εκπαιδευτικής επιλογής και επιχειρεί να
αποκαλύψει τις εξουσιαστικές σχέσεις που διαπερνούν και αναιρούν τις παιδαγωγικές
παρεμβάσεις. Αναδεικνύεται η ηθική και πολιτική βάση της εκπαίδευσης, καθώς και τα
πλαίσια της επιστημονικής γνώσης. Εξαιρετικά σημαντική είναι η υπογράμμιση της
στοχαστικότητας του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, καθώς και η ανάδειξη της συλλογικής
δράσης.
Τα τρία μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης υπαγορεύουν αντίστοιχους τύπους
επιμορφωτικών προγραμμάτων και καθορίζουν τόσο το περιεχόμενό τους, όσο και την
ακολουθούμενη μεθοδολογία.
Στο σημείο αυτό θα γίνει λόγος για την προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και
τις προϋποθέσεις υλοποίησής της, σύμφωνα με όσα αναφέρει η βιβλιογραφία. Αποτελεί κοινό
τόπο ότι η επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι δυο έννοιες
απαραίτητες για τον σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων των εκπαιδευτικών.
Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι η επαγγελματική ανάπτυξη σχετίζεται άμεσα με την
προσωπική ανάπτυξη. Σύμφωνα με αυτούς τους μελετητές, η επαγγελματική και η
προσωπική ανάπτυξη δεν είναι εύκολο να διαχωριστούν, αλλά αλληλοεξαρτώνται και
αλληλοσυμπληρώνονται.
Σύμφωνα με τη Λαζαρίδου (2009), ο όρος «προσωπική ανάπτυξη» είναι κατά πολύ
ευρύτερος του όρου «επαγγελματική ανάπτυξη». Δηλώνει την εξατομικευμένη πορεία κάθε
εκπαιδευτικού σε όλη τη διάρκεια του βίου του και σε όλες τους τομείς της δραστηριότητάς
του και δεν έγκειται μόνο στην επαγγελματική εξέλιξη.
Στη βιβλιογραφία γίνεται συχνά λόγος για το αίσθημα απομόνωσης των
εκπαιδευτικών, καθώς και για επαγγελματική εξουθένωση. Επισημαίνεται ο κίνδυνος να
δοθεί έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη, καθώς εκδηλώνεται ενδιαφέρον από την
κοινωνία για το εκπαιδευτικό έργο, σε βάρος της προσωπικής ανάπτυξης.
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Η Κοσσυβάκη (1997) δίνει έμφαση στην αλλαγή της προσωπικότητας του
εκπαιδευτικού, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την προσωπική του ανάπτυξη. Τονίζει ότι για
την ουσιαστική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού δεν αρκεί μόνο η αλλαγή της διδακτικής του
συμπεριφοράς, αλλά η αλλαγή στην ίδια του την προσωπικότητα, που θα επέλθει μέσω της
διαδικασίας της αυτογνωσίας.
Η αυτογνωσία έρχεται ως αποτέλεσμα του προσωπικού στοχασμού του εκπαιδευτικού
επάνω στις προσωπικές του γνώσεις, αξίες και αντιλήψεις που σχετίζονται με τη διδασκαλία
και τη διδακτική πράξη. Έμφαση δίνεται ακόμη στην ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων
κατανόησης και ερμηνείας του κόσμου των μαθητών, προκειμένου να διαμορφωθούν
συνθήκες καλύτερης επικοινωνίας του εκπαιδευτικού μαζί τους και να διευκολυνθεί η
συναισθηματική έκφραση και ανάπτυξη των μαθητών.
Πέρα από τη βαθιά γνώση του αντικειμένου που διδάσκει ο εκπαιδευτικός χρειάζεται
να διαθέτει προσωπική πληρότητα, να κατανοεί τις συγκεκριμένες αξίες και στάσεις που
φέρει απέναντι σε διάφορα θέματα και να διατηρεί μια κριτική στάση απέναντί τους. Έτσι, ως
κεντρικός σκοπός της επιμόρφωσης τίθεται η ανάπτυξη της αυτογνωσίας του εκπαιδευτικού
μέσα από διαδικασίας αυτοεπίγνωσης, αυτοκριτικής και αυτοσυνειδητοποίησης, με εργαλεία
τον προσωπικό στοχασμό και την κριτική σκέψη. Σύμφωνα με την Κοσσυβάκη (1997), όπως
αναφέρει η Δασκολιά (2000), η επιμόρφωση αποβλέπει επίσης, στην ανάπτυξη της
ενσυναίσθησης του εκπαιδευτικού για την ψυχολογική κατανόηση και υποστήριξη του
μαθητή.
Η Δασκολιά (2000) θεωρεί την ανάπτυξη της προσωπικότητας των εκπαιδευτικών, τη
βελτίωση της αυτοαντίληψής τους και τη δημιουργία ενός κριτικού πνεύματος, ως
πρωταρχικούς στόχους της προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, ως στόχοι
μιας προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών έχουν προταθεί η επίτευξη ενός αισθήματος
προσωπικής ικανοποίησης από την εργασία τους, η απόκτηση της ικανότητας να κατανοούν
και να αντιμετωπίζουν έγκαιρα τις νέες καταστάσεις και τις αλλαγές στην κοινωνία, η
προσωπική καλλιέργειά τους και η ανάπτυξη της δημιουργικής τους ικανότητας.
Μια άλλη προσέγγιση αναφορικά με την προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
είναι η θεωρία του «πλαισίου». Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, το «πλαίσιο» αποτελείται
από το σύνολο των συνθηκών που διαμορφώνουν το περιβάλλον εργασίας των εκπαιδευτικών
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και από το ευρύτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο εντάσσονται οι διάφορες προσπάθειες
ανάπτυξής τους. Με αυτό το σκεπτικό, η προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών νοείται σε
συνάρτηση με το κοινωνικό, οικονομικό, πολιτιστικό, πολιτικό συγκείμενο της εποχής τους.
Οπότε, οι προσπάθειές των εκπαιδευτικών για προσωπική ανάπτυξη δεν δύναται να είναι
αποκομμένες και ανεξάρτητες από το περιβάλλον μέσα στο οποίο δρουν.
Παρόλα αυτά, άλλοι επιστήμονες θεωρούν την προσωπική ανάπτυξη ως απαραίτητη
προϋπόθεση για την επαγγελματική, καθώς «για την επιτέλεση του επαγγελματικού έργου
επιστρατεύονται όλες οι εμφανείς και αφανείς όψεις της προσωπικότητας και των γνώσεων
του ατόμου» (Παπαναούμ, 2003). Η ανάπτυξη είναι εξέλιξη, άρα αλλαγή, που απαιτεί την
ενεργό εμπλοκή του ατόμου. Συνεπώς, όταν γίνεται λόγος για ανάπτυξη εκπαιδευτικών, η
ανάπτυξη αυτή νοείται μέσα στο πλαίσιο της επαγγελματικής ανάπτυξης και συγκεκριμένα ο
σχεδιασμός της έγκειται στο τεχνοκρατικό – στοχαστικό μοντέλο καθώς και στο στοχαστικό
– κριτικό μοντέλο.
Καταληκτικά, αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος «ανάπτυξη» προϋποθέτει και
συνεπάγεται αλλαγή, είτε πρόκειται για επαγγελματική ανάπτυξη, είτε πρόκειται για
προσωπική ανάπτυξη. Μια αλλαγή που πρέπει να σημειωθεί στη συμπεριφορά του
εκπαιδευτικού, στις μεθόδους διδασκαλίας, στον τρόπο που αντιμετωπίζει τις εκπαιδευτικές
ανάγκες των μαθητών του. Στην παρούσα μελέτη, όπου απαντώνται οι παραπάνω όροι καλό
είναι να υπάρχει στο μυαλό και τη συνείδηση του αναγνώστη ότι οι όροι αυτοί είναι
αλληλοσυμπληρούμενοι, αλλά όχι αλληλεπικαλυπτόμενοι. Είναι απαραίτητο να γίνει
αντιληπτό ότι η επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα συστηματικών
δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης του εκπαιδευτικού, σε όλη την πορεία της
επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Το κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της εποχής
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στη βιβλιογραφία αναφέρεται ως θεωρία του «πλαισίου»,
καθώς δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε αλλαγή αποκομμένη από το
κοινωνικο – οικονομικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι. Αναφορικά με τον όρο της προσωπικής
αλλαγής εμπεριέχει το στοιχείο της αναγκαιότητας της εκδήλωσης ενσυναίσθησης από τον
εκπαιδευτικό, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερος στις σχέσεις του με τους μαθητές του.
Οι παραπάνω τοποθετήσεις και ορισμοί αναφορικά με την επαγγελματική και την
προσωπική ανάπτυξη, καθώς και οι διαφορές των όρων αυτών, συνοψίζονται στον παρακάτω
πίνακα:
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Εννοιολογικές διαφορές μεταξύ των ορισμών «Επαγγελματική Ανάπτυξη»
και «Προσωπική ανάπτυξη»
ΟΡΙΣΜΟΙ

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
- Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε
νέα θέματα, συμπλήρωση αποκτηθέντων
γνώσεων, προώθηση της διδακτικής
ικανότητας, ανάπτυξη της ικανότητας
συνεργασίας και βαθύτερη
συνειδητοποίηση του επαγγέλματος του
εκπαιδευτικού (Fullan & Hafreaves)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- Το σύνολο των τυπικών και άτυπων
μαθησιακών εμπειριών που αποκτά ο
εκπαιδευτικός κατά την περίοδο της
επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.
Το σύνολο των συστηματικών
δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και
κατάρτισης, καθώς και δραστηριοτήτων μη
εμπειρικής μάθησης στο χώρο εργασίας
(Παπαναούμ)
- Ύπαρξη τριών μοντέλων επαγγελματικής
ανάπτυξης κατά τον Ματσαγγούρα:
à παραδοσιακό – τεχνοκρατικό
à τεχνοκρατικό - στοχαστικό
à στοχαστικό - κριτικό

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΡΙΣΜΩΝ

Η προσωπική ανάπτυξη
θεωρείται ότι αποτελεί
προϋπόθεση για την
επαγγελματική ανάπτυξη,
χωρίς να ισχύει ότι η
επαγγελματική ανάπτυξη
είναι προϋπόθεση για την
προσωπική ανάπτυξη. Η
επαγγελματική ανάπτυξη
αποτελεί το σύνολο των
συστηματικών
δραστηριοτήτων εκπαίδευσης
και κατάρτισης του ατόμου
στο χώρο της εργασίας του,
ενώ η προσωπική ανάπτυξη
αναφέρεται στην

- Εξατομικευμένη πορεία εκπαιδευτικού
στη διάρκεια του βίου του, σε όλες τους
τομείς της δραστηριότητάς του
(Λαζαρίδου)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- Έμφαση στην αλλαγή της
προσωπικότητας του εκπαιδευτικού κι όχι
μόνο στην αλλαγή των διδακτικών του
μεθόδων (Κοσσυβάκη)

εξατομικευμένη πορεία του
εκπαιδευτικού, με έμφαση
στην αλλαγή της
συμπεριφοράς, της
προσωπικότητας και της
ενσυναίσθησης του
εκπαιδευτικού.

- Έμφαση στην ανάπτυξη της
ενσυναίσθησης του εκπαιδευτικού
(Δασκολιά)
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1.4 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Η ύπαρξη μιας άτυπης σύνδεσης μεταξύ των ορισμών της επαγγελματικής ανάπτυξης
του εκπαιδευτικού και του όρου της επιμόρφωσης, οδηγεί στην ανάγκη να αναλυθεί ο
ορισμός της επιμόρφωσης και να καθοριστεί η αναγκαιότητά της. Καθώς η βελτίωση της
ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης του εκπαιδευτικού
είναι πρωταρχικής σημασίας για την επαγγελματική και προσωπική του ανάπτυξη, στο
σημείο αυτό θα μελετηθεί η σχέση τους με την επιμόρφωση και την κατάρτιση.
Σε σχέση με την επιμόρφωση, η απόδοση ενός ορισμού μπορεί να χαρακτηριστεί ως
δύσκολο εγχείρημα, αν αναλογιστεί κανείς την πληθώρα και την ποικιλία των προσεγγίσεων
του όρου, που κατά καιρούς έχουν δοθεί από διάφορους μελετητές. Μια απλή και πρώτη
προσέγγιση του όρου, σύμφωνα με το λεξικό του

Μπαμπινιώτη, προσδιορίζει την

επιμόρφωση ως παροχή πρόσθετων γνώσεων και επιπλέον ως παροχή πρόσθετης
επαγγελματικής κατάρτισης.
Στον παραπάνω ορισμό συναινεί και η Εκπαιδευτική Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα.
Ως επιμόρφωση ορίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία, με την οποία αποκτά κάποιος ή κάποια
πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ένα αντικείμενο, συχνά σχετικό με την
εργασία του, με στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής του ικανότητας. Συχνά ο όρος της
επιμόρφωσης είναι στενά συνδεδεμένος με τον όρο της κατάρτισης, καθώς γίνεται λόγος για
επαγγελματική κατάρτιση. Με αυτό το σκεπτικό, η επιμόρφωση για τον Jarvis (2004) είναι
προεπαγγελματική ή επαγγελματική κατάρτιση ή ακαδημαϊκή εκπαίδευση.
Κατά τον Βεργίδη (1998), ο όρος της επιμόρφωσης χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό
στην ελληνική πραγματικότητα, προκειμένου να εκφράσει ένα σύνολο από εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, δομές και διαδικασίες που απευθύνονται κυρίως σε ενήλικες και εξελίσσεται
σε έναν τομέα στρατηγικής σημασίας για την υλοποίηση της εκάστοτε εκπαιδευτικής
πολιτικής.
Αναφορικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, που θα αποτελέσει αντικείμενο
μελέτης της παρούσας εργασίας, η επιμόρφωση περικλείει «εκείνες τις οργανωτικές
διαδικασίες, θεσμοθετημένες ή μη, που στοχεύουν στη συμπλήρωση και ανανέωση της
αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
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εκπαίδευσης, ώστε να είναι σε θέση κατά τη διάρκεια της θητείας του αφενός να βελτιώνει
τις σχετικές με το διδακτικό έργο γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις και αφετέρου να
εξελίσσεται ο ίδιος ως άτομο» (Χατζηπαναγιώτου, 2001). Η επιμόρφωση νοείται και ως
βελτίωση, ανανέωση και αντικατάσταση των περιεχομένων της βασικής εκπαίδευσης.
Επιπλέον, δύναται να νοηθεί ως εμβάθυνση σε κάποια συγκεκριμένη γνωστική περιοχή και
λειτουργεί ως σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη.
Ο Μπουζάκης (2000) επισημαίνει ότι ως επιμόρφωση μπορούν να θεωρηθούν οι
οργανωμένες διαδικασίες, θεσμοθετημένες ή μη, που στοχεύουν στη συμπλήρωση και
ανανέωση της αρχικής εκπαίδευσης και κατάρτισης του εκπαιδευτικού, ώστε να είναι σε
θέση, κατά τη διάρκεια της θητείας του, αφενός να βελτιώσει τις σχετικές με το διδακτικό του
έργο γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις, αφετέρου να εξελίσσεται ο ίδιος ως άτομο.
Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η επιμόρφωση συμβάλλει στην επαγγελματική
ανέλιξη των εκπαιδευτικών και στην ποιοτική αναβάθμιση του έργου της σχολικής μονάδας
και του εκπαιδευτικού συστήματος. Συνδέεται με την ανανέωση και τη συμπλήρωση της
βασικής κατάρτισης, αλλά και με τη βελτίωση, την ανανέωση και την αποδοτικότητα του
εκπαιδευτικού.
Ως προς τον χαρακτήρα και τον σκοπό της επιμόρφωσης, ο Σακκάς (1988)
διαπιστώνει ότι είναι αναγκαία σε κάθε εκπαιδευτικό, καθώς αποτελεί απαραίτητο εφόδιο στο
διδακτικό και παιδαγωγικό του έργο, προσφέροντάς του τις απαραίτητες προϋποθέσεις για
ανανέωση, ευαισθητοποίηση, προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη.
Η επιμόρφωση αντιδιαστέλλεται με τον όρο της αυτομόρφωσης, ως προς το ότι η
επιμόρφωση περικλείει ένα σύνολο οργανωμένων διαδικασιών, συνήθως θεσμοθετημένων,
και έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Αντίθετα, η αυτομόρφωση είναι πιθανόν να μη
χαρακτηρίζεται από συστηματικότητα. Έγκειται στην προσωπική διάθεση και την ατομική
ευαισθητοποίηση των επιμορφούμενων.
Οι πολύπλοκες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες στην εκπαίδευση, η παγκοσμιοποίηση
της οικονομίας, οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η ταχύτατη διάχυση της γνώσης και ο
όγκος των πληροφοριών, καθιστούν απαραίτητη την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Με
βάση τα παραπάνω στοιχεία, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι απαιτήσεις για αποτελέσματα
σχετικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης και τη Δια Βίου Εκπαίδευση αυξάνονται.
(Eurydice, 1995).
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Σε συνδυασμό με τους παραπάνω ορισμούς και την υπάρχουσα κοινωνική και
οικονομική κατάσταση, αποτελεί κοινό τόπο ότι η επιμόρφωση συμπληρώνει τη βασική
κατάρτιση των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και συνδέεται με την απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων που αυξάνει την αποδοτικότητά τους. Ο εκπαιδευτικός τίθεται στο επίκεντρο του
ενδιαφέροντος της επιμόρφωσης. Τα τελευταία χρόνια γίνεται συνεχής λόγος για τη σημασία
της επιμόρφωσης, καθώς επεκτείνεται και στον εμπλουτισμό των επιστημονικών γνώσεων
των εκπαιδευτικών. Ταυτόχρονα, συνδέεται με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού
συστήματος, καθώς πρόκειται για μια διαδικασία με μορφωτικό χαρακτήρα, με απώτερο
στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη και την προσωπική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.
Κρίνεται επιτακτική η ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας νέας δυναμικής αντίληψης για
την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού, πέρα από την εισαγωγική, βασική και
περιοδική επιμόρφωση, που χαρακτηρίζεται από την αλληλεπίδραση της θεωρίας, της
πρακτικής και της έρευνας, των έμπειρων εκπαιδευτικών και συμβούλων (Dellanoy, 2000).
Το σχολείο θεωρείται ως ένα ανοιχτό σύστημα, που εξαρτάται άμεσα από το
περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί. Το εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με τη συστημική
θεωρία και του δομολειτουργισμού, θεωρείται υποσύστημα του κοινωνικοοικονομικού
συστήματος και λειτουργεί μέσα στο περιβάλλον που του δημιουργεί αυτό (Αθανασούλα,
Ρέππα, 2008). Μέσα σε αυτό εντάσσονται τα υποσυστήματά του – το σχολείο και οι σχολικοί
οργανισμοί – διαμορφώνονται οι ρόλοι, οι κανόνες και οι λειτουργίες του. Το σχολείο, ως
υποσύστημα του εκπαιδευτικού συστήματος, συναλλάσσεται συνεχώς με το περιβάλλον και
όσο πιο μεγάλη είναι η συναλλαγή αυτή, τόσο πιο ανοιχτό θεωρείται το σύστημα (Σαΐτης,
2008).
Με βάση τη θεωρία της Διοίκησης της Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση, η
εκπαιδευτική διαδικασία ως ανοιχτό σύστημα, αποτελείται από τις εισροές του συστήματος,
το ίδιο το σύστημα και τις εκροές του συστήματος. Το σχολείο, ως ανοιχτό σύστημα, περιέχει
την ηγεσία, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τις εγκαταστάσεις, την αξιολόγηση, τα προγράμματα
επιμόρφωσης. Όλοι αυτοί οι παράγοντες που σηματοδοτούν τον κορμό του εκπαιδευτικού
συστήματος και του σχολείου, επηρεάζουν και καθορίζουν τις εκροές του συστήματος.
Λέγοντας εκροές του συστήματος, εννοούνται οι μορφωμένοι απόφοιτοι, το κοινωνικό
επιτελούμενο έργο, οι συμπεριφορές και στάσεις, η εξυπηρέτηση κοινωνικών αναγκών.
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Πηγή: Ίκκου Χ. (2016). Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης,
Πανεπιστημιακές σημειώσεις, ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.

Η συστημική θεωρία και του δομολειτουργισμού, όπως επίσης και η θεωρία της
Διοίκησης Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση κρίνουν επιτακτική την ανάγκη για την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς το ανθρώπινο
δυναμικό αποτελεί καθοριστικής σημασίας παράγοντα για τη διαμόρφωση των εκροών του
εκπαιδευτικού συστήματος.
Η σημασία της ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των
εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αποτελεί άξονα σημαντικών δράσεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το λόγο αυτό αποτελεί και έναν από τους δεκαέξι δείκτες της
ποιότητας της εκπαίδευσης (European Commission, 2000).
Με γνώμονα το γεγονός ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι στρατηγικής
σημασίας θεσμός για την προώθηση αλλαγών στα σχολεία, καθώς προωθεί την
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, την ικανοποίηση των προσωπικών τους
αναγκών και συντελεί στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, γίνεται
αντιληπτό ότι αποτελεί μια περίπλοκη διαδικασία. Η διαδικασία αυτή απαιτεί σαφή γνώση
του πεδίου και συστηματική επεξεργασία των επιμορφωτικών στόχων, των διαδικασιών και
των μέσων, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός εξελισσόμενου εκπαιδευτικού
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συστήματος και ενός δυναμικού κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο
λειτουργεί το σχολείο ως σύστημα. Επιπρόσθετα, δύναται να καλύψει επαρκώς και τις
εκπαιδευτικές και προσωπικές ανάγκες και επιδιώξεις των ίδιων των εκπαιδευτικών.
Η διαδικασία του σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών για ενήλικες απαντάται στη
σύγχρονη βιβλιογραφία με ποικίλους όρους, όπως «σχεδιασμός

εκπαίδευσης» και

«μάθησης», «σχεδιασμός ή ανάπτυξη διδασκαλίας», «εκπαιδευτικός ή διδακτικός
σχεδιασμός». Στη βιβλιογραφία της εκπαίδευσης ενηλίκων, ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών
προγραμμάτων νοείται ως η συστηματική διαδικασία λήψης αποφάσεων και ένα σύνολο
συναφών δραστηριοτήτων που παράγουν όλες τις προδιαγραφές ενός εκπαιδευτικού
προγράμματος. Έχει χαρακτήρα κανονιστικό και ρυθμιστικό, ως λεπτομερής περιγραφή του
τρόπου με τον οποίο πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός (Houle, 1996). Πιο συγκεκριμένα,
καθορίζονται οι στόχοι, το περιεχόμενο, η διδακτική μεθοδολογία, η οργάνωση και οι
μέθοδοι αξιολόγησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, με σημείο αφετηρίας τις
εκπαιδευτικές ανάγκες του πληθυσμού στον οποίο απευθύνεται και τα χαρακτηριστικά των
ενηλίκων εκπαιδευόμενων (Cranton, 2000).
Ως οδηγός για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
χρησιμοποιείται ένα μοντέλο σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών, καθώς αποτελεί την
απλοποιημένη περιγραφή μιας πραγματικής διαδικασίας, όπου αποτυπώνονται τα βασικά της
στοιχεία και οι μεταξύ τους σχέσεις (Caffarella, 2002). Τα μοντέλα σχεδιασμού
περιλαμβάνουν μια αλληλουχία εκπαιδευτικών διαδικασιών, ένα σύνολο βημάτων,
καθηκόντων και προδιαγραφών, η αποτελεσματική εφαρμογή των οποίων οδηγεί στην
ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού προγράμματος (Sork & Buskey, 1986).
Παρότι υπάρχει ποικιλία και πληθώρα μοντέλων σχεδιασμού, ανάλογα με το είδος
των προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, όλα παρουσιάζουν κοινά στοιχεία, αναφερόμενα
σε σκοπό, περιεχόμενο, μεθόδους και αξιολόγηση και προτείνουν συγκεκριμένα βήματα τα
οποία πρέπει να ακολουθούνται για αποτελεσματικό σχεδιασμό (Langenbach, 1988). Τα
κοινά βήματα στα οποία συγκλίνουν όλα τα μοντέλα, συνοψίζονται στα ακόλουθα:
1. Ανάλυση του περιβάλλοντος σχεδιασμού
2. Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών του πληθυσμού – στόχου
3. Προσδιορισμός εκπαιδευτικού σκοπού και στόχων του προγράμματος
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4. Επιλογή και δόμηση περιεχομένου
5. Επιλογή διδακτικής μεθοδολογίας
6. Οργάνωση εφαρμογής προγράμματος
7. Προσδιορισμός μεθοδολογίας αξιολόγησης του προγράμματος
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Ο όρος ανάγκη έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημών, όπως η
Φιλοσοφία, η Ανθρωπολογία, η Κοινωνιολογία, η Οικονομία και έχει απασχολήσει άλλες
επιμέρους επιστήμες. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται στην καθημερινή μας ζωή και
πολλές φορές συγχέεται με τους όρους της αναγκαιότητας και της επιθυμίας. Σύμφωνα με
Λεξικά της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, ως ανάγκη θεωρείται ο,τιδήποτε επιβάλλεται από τη
φύση των πραγμάτων και δεν μπορεί να αποφευχθεί. Επιπλέον, ορίζεται ως το δυσάρεστο
συναίσθημα της έλλειψης για τον άνθρωπο, το οποίο και συνοδεύεται από την επιθυμία της
εξάλειψής του, που επιτυγχάνεται με την παραγωγή υλικών αντικειμένων και υπηρεσιών που
ονομάζονται αγαθά.
Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα από κάποια
αίσθηση ανάγκης. Ο Rogers επισημαίνει ότι ίσως θα ήταν πιο χρήσιμο να πούμε ότι οι
ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν ένα σύνολο «προθέσεων» το οποίο για πολλούς μπορεί να
συνδέεται με κάποια ανάγκη που αισθάνονται (Rogers, 1999).
Κατά τους Βεργίδη & Καραλή (1999), ο όρος ανάγκη επιδέχεται ποικίλους και
διαφορετικούς ορισμούς, ανάλογα με το πλαίσιο των θεωρητικών προσεγγίσεων από το οποίο
ερευνάται. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις είναι οι ακόλουθες:
Α. Ψυχολογική Προσέγγιση : Κυρίαρχη στον χώρο της Ψυχολογίας και ιδιαίτερα δημοφιλής
είναι η θεωρία της ιεράρχησης των ανθρώπινων αναγκών. Ο Maslow, στην προσπάθειά του
να εξηγήσει τα κίνητρα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι
ανθρώπινες δράσεις ωθούνται από κίνητρα με σκοπό να ικανοποιηθούν συγκεκριμένες
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ανάγκες. Η θεωρία του διατυπώθηκε στην ερευνητική του μελέτη «A Theory of Human
Motivation», το 1943.
Ο Maslow θεωρεί ότι οι ανάγκες μπορούν να ταξινομηθούν και να ιεραρχηθούν. Η
κατηγοριοποίηση των αναγκών του Maslow συμβάλλει στη σύνδεση των εκπαιδευτικών
αναγκών με άλλες ανθρώπινες και κοινωνικές ανάγκες. Στη βάση της πυραμίδας τοποθετεί
τις βιολογικές ανάγκες και την ανάγκη για ασφάλεια, καθώς αποτελούν προϋπόθεση για την
επιβίωσή μας και την ικανοποίηση των υψηλότερων αναγκών μας.
Στην αμέσως επόμενη βαθμίδα βρίσκονται οι κοινωνικές ανάγκες των ατόμων για
αποδοχή και ένταξη σε μια κοινωνική ομάδα, οι ανάγκες δηλαδή για κοινωνικούς δεσμούς.
Στη συνέχεια συναντούμε την ανάγκη για αυτοεκτίμηση η οποία ικανοποιείται με την
αναγνώριση από τους ανθρώπους με τους οποίους σχετιζόμαστε. Στην τέταρτη βαθμίδα της
πυραμίδας βρίσκονται οι γνωστικές ανάγκες, ανάγκες δηλαδή για μάθηση. Ακολουθούν οι
αισθητικές ανάγκες (συμμετρία, τάξη, ομορφιά). Στην υψηλότερη βαθμίδα της πυραμίδας
βρίσκονται οι ανάγκες για αυτοπραγμάτωση και αυτοέκφραση.
Η συγκεκριμένη ιεράρχηση υποδεικνύει ότι οι άνθρωποι κινητοποιούνται πρωτίστως
στην ικανοποίηση των πλέον βασικών αναγκών προτού προχωρήσουν στην ικανοποίηση
άλλων πιο σύνθετων αναγκών. Καθώς οι άνθρωποι κινούνται προς την κορυφή της
πυραμίδας, οι ανάγκες καθίστανται ολοένα και περισσότερο ψυχολογικές και κοινωνικές. Ο
Maslow προσέδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια της αυτοπραγμάτωσης, που αποτελεί μία
διαδικασία πλήρους ωρίμανσης και ανάπτυξης του ατόμου με στόχο να αξιοποιηθούν οι
πλήρεις δυνατότητές του.
Β. Ψυχοκοινωνιολογική Προσέγγιση : Στο πλαίσιο της προσέγγισης αυτής γίνεται λόγος για
κοινωνικές ανάγκες, ανάγκες ενός σημαντικού αριθμού ατόμων ή ομάδων, που εκφράζονται
όταν συνειδητοποιείται μια έλλειψη σε σύγκριση με ένα γενικό πρότυπο ή με ένα γενικό
κανόνα. Τα πρότυπα αυτά είναι κοινωνικά και ιστορικά δημιουργήματα, συνεπώς και οι
ανάγκες δημιουργούνται σε συγκεκριμένες κοινωνικές και ιστορικές στιγμές, όταν οι
άνθρωποι αισθάνονται ότι κάτι τους λείπει.
Έτσι

λοιπόν,

οι

εκπαιδευτικές

ανάγκες

προκύπτουν

όταν

οι

άνθρωποι

αντιλαμβάνονται ότι τους λείπουν κάποιες γνώσεις που επιβάλλονται είτε από
συγκεκριμένους,

θεσμοθετημένους

ή

άτυπους
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κανόνες

(υποχρεωτική

εκπαίδευση,

εξειδίκευση, επαγγελματική επιμόρφωση, κλπ), είτε από τα κυρίαρχα κοινωνικά πρότυπα
(π.χ. μαθήματα χορού, μαγειρικής, κλπ.).
Γ. Πολιτιστική Προσέγγιση : Στα πλαίσια αυτής της προσέγγισης για την εννοιολογική
αποσαφήνιση του όρου ανάγκη δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά μιας
κοινωνικής ομάδας. Η συμβολή των πολιτιστικών παραγόντων και στοιχείων (ήθη, έθιμα,
παραδόσεις, αξίες) μιας κοινωνικής ομάδας είναι καταλυτικής σημασίας για τη διαμόρφωση
των αναγκών των μελών της.
Η πολιτιστική προσέγγιση είναι ιδιαίτερα σημαντική και χρήσιμη για τη διερεύνηση,
ανίχνευση και αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών ειδικών κοινωνικών ομάδων, οι
οποίες διατηρούν τις ιδιαιτερότητές τους και τις πολιτιστικές τους παραδόσεις σε σχέση με
την περιβάλλουσα κοινωνία. Τέτοιες κοινωνικές ομάδες μπορεί να είναι οι μειονοτικοί
πληθυσμοί, μετανάστες, παλιννοστούντες, κάτοικοι απομονωμένων περιοχών.
Δ. Οικονομική Προσέγγιση : Στα πλαίσια της οικονομικής προσέγγισης οι ανάγκες
προκύπτουν και προσδιορίζονται από το επίπεδο ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων σε
μια κοινωνία, σε μια συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Έτσι λοιπόν οι εκπαιδευτικές ανάγκες
προκύπτουν αφενός από την εξειδίκευση των εργαζομένων που απαιτείται από το επίπεδο
ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων και την αγορά εργασίας και αφετέρου από τις
γνώσεις, δεξιότητες, ικανότητες που απαιτούνται χρειάζονται για το σύστημα διανομής των
παραγόμενων προϊόντων και για τη χρήση, τη συντήρηση και την επισκευή τους. Σύμφωνα
με τον Χασάπη (2000) οι εκπαιδευτικές ανάγκες μπορεί να είναι γνώσεις, δεξιότητες ή
στάσεις, που μολονότι είναι αναγκαίες για την εκτέλεση μιας εργασίας, δεν είναι διαθέσιμες
από κάποια άτομα.
Ε. Δομολειτουργική Προσέγγιση : Στα πλαίσια της προσέγγισης αυτής οι ανάγκες
καθορίζονται από τις δομές μέσα στις οποίες ζουν και λειτουργούν τα άτομα και από τις
λειτουργίες που καλούνται να επιτελέσουν. Η προσέγγιση αυτή υπογραμμίζει το στοιχείο της
«αλλαγής» ως καθοριστικό παράγοντα στον προσδιορισμό των αναγκών. Ανάγκη υπάρχει
όταν κάτι ενδοψυχικό, διαπροσωπικό ή στο περιβάλλον αλλάζει, επομένως και η
συμπεριφορά ή η κατάσταση των ατόμων πρέπει να αλλάξει ως απάντηση σε αυτή την
αλλαγή. Κάθε ανάγκη αποτελεί έκφραση ανισορροπίας, όταν υπάρχει αλλαγή είτε στο
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εσωτερικό ενός κοινωνικού υποσυστήματος είτε στον κοινωνικοοικονομικό και πολιτισμικό
περίγυρο του ατόμου.
Στις περιπτώσεις αυτές οι εκπαιδευτικές ανάγκες δημιουργούνται όταν στις
ενδοψυχικές, διαπροσωπικές ή τις αλλαγές που συμβαίνουν στο περιβάλλον των ανθρώπων,
η εκπαίδευση αποτελεί μια απάντηση που συμβάλλει στην προσαρμογή των ατόμων στη νέα
κατάσταση (Βεργίδης & Καραλής, 1999).
Από την παραπάνω ανάλυση των θεωρητικών προσεγγίσεων, γίνεται εύκολα
αντιληπτό ότι ο ορισμός αναφορικά με την έννοια της ανάγκης ποικίλει ανάλογα με την
προσέγγιση που υιοθετείται. Έτσι άλλοτε εστιάζει στην έλλειψη, άλλοτε στην αλλαγή και
άλλοτε στη συμμόρφωση. Σε όλες όμως τις περιπτώσεις λειτουργεί ως ένα είδους κινήτρου
και συμβάλλει στη διαφοροποίηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς.
Αναφορικά με τον όρο «εκπαιδευτική ανάγκη», εντάσσεται στο γενικότερο
προσδιορισμό της έννοιας ανάγκη και συνδέεται με την ικανοποίηση εσωτερικών επιθυμιών
και καταστάσεων που κατευθύνουν τη συμπεριφορά του ατόμου προς την επίτευξη κάποιων
στόχων. Ο όρος εκπαιδευτική ανάγκη στον επαγγελματικό χώρο δηλώνει οποιαδήποτε
γνώση, δεξιότητα ή στάση που είναι αναγκαία, αλλά μη διαθέσιμη από ένα άτομο, για την
επαρκή και πλήρη εκτέλεση μιας εργασίας ή γενικότερα μιας δραστηριότητας που
περιλαμβάνει ένα σύνολο εργασιών. Η εκπαιδευτική ανάγκη προκύπτει, όταν οι γνώσεις και
δεξιότητες είναι ελλιπείς, οπότε απαιτείται εκπαιδευτική παρέμβαση.
Οι εκπαιδευτικές ανάγκες συναρτώνται με το βαθμό συνειδητοποίησης της έλλειψης
γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, των αλλαγών στην εργασία και στο θεσμικό
πλαίσιο κάθε εκπαιδευόμενου. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι, ακόμη κι όταν
ο πληθυσμός – στόχος έχει υψηλό βαθμό συνειδητοποίησης των εκπαιδευτικών αναγκών του,
οι ανάγκες αυτές δεν εκφράζονται πάντα ρητά ή εκφράζονται με έμμεσο και υπαινικτικό
τρόπο. Επομένως, μπορούμε να διακρίνουμε τις εκπαιδευτικές ανάγκες σε τρεις κατηγορίες:
α. συνειδητές και ρητές, β. συνειδητές και μη ρητές, γ. λανθάνουσες (και βεβαίως άρρητες).
Η διάκριση αυτή δεν είναι τυχαία καθώς, ανάλογα με την κατηγορία εκπαιδευτικών αναγκών
που επιδιώκει ένας ερευνητής θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τις κατάλληλες ερευνητικές
μεθόδους και τεχνικές (Βεργίδης, 1999).
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Σύμφωνα με τους Βεργίδη & Καραλή (1999) η επιλογή προσέγγισης για τη
διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών συνήθως εξαρτάται από την επιστημονική
εξειδίκευση των ειδικών που την αναλαμβάνουν, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
πληθυσμού-στόχου και από τις στρατηγικές εκπαίδευσης ενηλίκων που αναπτύσσονται από
τον φορέα εκπαίδευσης ενηλίκων.
Σύμφωνα με τη Χριστοφιλοπούλου (2004) στον τομέα της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών μπορούν να διακριθούν τρεις κυρίως κατηγορίες αναγκών: α. διδακτικές
ανάγκες, β. επαγγελματικές ανάγκες και γ. προσωπικές ανάγκες.
Οι διδακτικές ανάγκες πηγάζουν από την καθημερινή διδακτική πράξη και μπορεί να
αφορούν άμεσα το επάγγελμα ή απλώς να σχετίζονται με αυτό. Οι επαγγελματικές ανάγκες
αναφέρονται στην απόκτηση ή στη βελτίωση κάποιας δεξιότητας, είτε στην προετοιμασία για
την ανάληψη ενός νέου ρόλου, είτε στην αναβάθμιση του επαγγελματικού κύρους του
εκπαιδευτικού και επαγγελματική του εξέλιξη. Ουσιαστικά, οι επαγγελματικές ανάγκες
σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Οι προσωπικές ανάγκες
αναφέρονται στην προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, μέσω της ικανοποίησης των
ατομικών ενδιαφερόντων, είτε σχετίζονται ή όχι με το επάγγελμα.
Ο Hewton (1989) κατηγοριοποιεί τις ανάγκες των εκπαιδευτικών σε όσες σχετίζονται
με τον πελάτη (εννοεί κυρίως το μαθητή), σε όσες σχετίζονται με το πρόγραμμα σπουδών, σε
όσες σχετίζονται με το δάσκαλο και σε όσες σχετίζονται με την ανάπτυξη του σχολείου ως
οργανισμού.

2.2 ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Το στάδιο της ανάλυσης αναγκών είναι καθοριστικής σημασίας για τον σχεδιασμό
προγραμμάτων σπουδών για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Στη ξενόγλωσση βιβλιογραφία
συναντάται με τον όρο «needs assessment», ενώ στην ελληνική βιβλιογραφία ως
«ανίχνευση», «διερεύνηση» κι «εκτίμηση αναγκών».
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Η σημασία της διερεύνησης αναγκών έγκειται στη σύλληψη και στην ικανοποίηση
μιας ανάγκης. Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί μια διαδικασία συλλογής
και ανάλυσης πληροφοριών, η οποία καταλήγει στον εντοπισμό των αναγκών ομάδων,
ατόμων, οργανισμών, ιδρυμάτων. Δεν αποτελεί μια διαδικασία απλής καταγραφής
πληροφοριών για τις ανάγκες μιας ομάδας. Πρόθεση, λοιπόν, της διερεύνησης αναγκών είναι
ο εντοπισμός περιοχών στις οποίες είτε υπάρχει έλλειμμα, είτε μια επιθυμητή επίδοση που
δεν έχει ακόμη επιτευχθεί, είτε αναμένονται διάφορα προβλήματα στο μέλλον, ώστε να
οδηγήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα ικανοποιήσουν τις ανάγκες αυτές (Καψάλης &
Παπασταμάτης, 2000).
Συνεχίζοντας οι Καψάλης και Παπασταμάτης (2000), υποστηρίζουν ότι ο κύριος
σκοπός της διερεύνησης των αναγκών είναι η εξασφάλιση πληροφοριών απαραίτητων για τον
σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς μπορεί να προσφέρει χρήσιμα στοιχεία για
αποφάσεις σχετικές με το περιεχόμενο και την έκταση του προγράμματος, τον τρόπο
διδασκαλίας, τη μέθοδο και τις τεχνικές. Η συγκεκριμένη διαδικασία αποτελεί απαραίτητο
στάδιο για τον καθορισμό των σκοπών και των στόχων ενός προγράμματος, για τον
καθορισμό της έκτασης επίτευξης επιθυμητών σκοπών και στόχων, καθώς και τον
προσδιορισμό περιοχών και πεδίων στα οποία πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες ή
να γίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις.
Η επιταγή να διερευνηθούν οι ανάγκες συχνά πηγάζει από την απογοήτευση και το
αίσθημα κενού μεταξύ της τρέχουσας και της επιθυμητής κατάστασης. Η συγκεκριμένη
διαδικασία στοχεύει στην αναζήτηση και στην αποκάλυψη αναγκών, είτε εμφανών, είτε
λανθανουσών. Το αποτέλεσμα της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί τη
βάση για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί
βελτίωση της κατάστασης.
Η διερεύνηση των αναγκών δεν είναι κάτι νέο στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση
ενηλίκων, αλλά υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο τυποποιημένες διαδικασίες διερεύνησης
αναγκών παγιώθηκαν στα μέσα του 20ου αιώνα στις ΗΠΑ, οπότε η συστηματική διερεύνηση
αναγκών αποτέλεσε τη βάση για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προγραμμάτων.
Σύμφωνα με τους Καψάλη & Παπασταμάτη (2000), η έννοια της ανάγκης, στον τομέα
της ανάλυσης και διερεύνησης, έχει τουλάχιστον τρεις παραλλαγές:
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Α. Η ανάγκη ως ασυμφωνία: Η έννοια αυτή υποδηλώνει ότι οι ανάγκες είναι περιοχές στις
οποίες η πραγματική κατάσταση είναι χαμηλότερη από την επιθυμητή. Διερεύνηση αναγκών
στην περίπτωση αυτή σημαίνει καθορισμό των διαδικασιών μέσω των οποίων καθορίζεται η
επιθυμητή κατάσταση σε σχέση με την υπάρχουσα. Η σύγκριση των δυο εντοπίζει το εύρος
της διαφοράς και την εκτίμηση της έκτασης των αναγκών.
Β. Η ανάγκη είναι μια επιθυμία ή μια προτίμηση: Η θεώρηση αυτή είναι γνωστή ως
«δημοκρατική» άποψη των αναγκών. Ανάγκη είναι μια αλλαγή την οποία επιθυμεί η
πλειοψηφία ή μια ομάδα αναφοράς. Δεν χρειάζεται στην περίπτωση αυτή να καθοριστεί η
διαφορά ανάμεσα σε πραγματική και επιθυμητή κατάσταση, αλλά αυτό που επιδιώκεται είναι
ο καθορισμός των απόψεων για ανάγκες επιλεγμένων ατόμων ή ομάδων.
Γ. Μια τρίτη προσέγγιση είναι αυτή «του ελλείμματος»: Μια ανάγκη υπάρχει, αν η απουσία ή
η έλλειψη σε μια περιοχή είναι επιβλαβής. Ανάγκη είναι μια κατάσταση κατά την οποία δεν
έχει επιτευχθεί ή δεν μπορεί να διατηρηθεί ένα ελάχιστο ικανοποιητικό επίπεδο.
Στα πλαίσια της ανάλυσης αναγκών για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ο
Knowles (1980) θεωρεί ότι οι στόχοι της εκπαίδευσης ενηλίκων πρέπει να διαμορφώνονται
από τρεις παράγοντες: τις ανάγκες και τους στόχους των ατόμων, τις ανάγκες και τους
στόχους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τέλος, τις ανάγκες της κοινωνίας.
Συνεπώς, όπως η συνειδητοποίηση μιας ανάγκης ενεργοποιεί το άτομο προς την
κατεύθυνση της ικανοποίησής της, έτσι και η ανάλυση των αναγκών μιας ομάδας-στόχου
κινητοποιεί μηχανισμούς για το σχεδιασμό και την υλοποίηση κατάλληλων προγραμμάτων
που απευθύνονται στη συγκεκριμένη ομάδα και στοχεύουν να επιλύσουν ασυμφωνίες, να
καλύψουν ελλείμματα ή ενδιαφέροντα, ανάλογα με τη θεωρητική προσέγγιση που
ακολουθείται.
Η Λαζαρίδου (2009), επεκτείνει την ανάλυση αναγκών και στον χώρο των
επιχειρήσεων και επισημαίνει ότι η ανάλυση αναγκών, καθώς χρησιμοποιείται για το
σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης, περιλαμβάνει τρεις επιμέρους αναλύσεις ή μια
ανάλυση σε τρία επίπεδα:
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Α. Την ανάλυση αναγκών του οργανισμού, η οποία περιλαμβάνει την έρευνα του οργανισμού
ή της επιχείρησης ως προς τα αντικείμενα, τους πόρους και το περιβάλλον, εσωτερικό και
εξωτερικό.
Β. Την ανάλυση αναγκών της θέσης ή του επαγγέλματος, η οποία είναι γνωστή ως task
analysis και περιλαμβάνει το επιθυμητό και το αναμενόμενο επίπεδο εκτέλεσης διαφόρων
λειτουργιών ή μιας συγκεκριμένης υποομάδας.
Γ. Την ανάλυση αναγκών των ατόμων, που περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του επιπέδου των
σημερινών και των προσδοκώμενων δεξιοτήτων των εργαζομένων.
Επίσης, γίνεται διάκριση ανάμεσα

σε ανάγκες που έχουν ήδη διαπιστωθεί ως

ασυμφωνίες ή ελλείμματα και σε ανάγκες που προβλέπεται να προκύψουν στο μέλλον,
πιθανόν εξαιτίας κάποιας αλλαγής που σχεδιάζει ο οργανισμός ή η επιχείρηση. Συνήθως, οι
ανάγκες του παρόντος προβάλλουν επιτακτικότερες από τις μελλοντικές, με αποτέλεσμα να
λαμβάνονται συχνότερα υπόψη στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Στον χώρο της εκπαίδευσης η ανάλυση αναγκών είναι μια διαδικασία, που εντοπίζει
διδακτικά κενά των μαθητών ή ανάγκες των εκπαιδευτικών για επιμόρφωση, καθώς και
μελλοντικές ανάγκες των τοπικών ή εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων. Όπως αναφέρεται
στη Λαζαρίδου (2009), προηγούνται οι ανάγκες των οργανισμών και με αφετηρία αυτές
αναλύονται οι εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού. Εντούτοις, δεν είναι πάντα απλή
υπόθεση η διάκριση ανάμεσα στις ανάγκες ενός οργανισμού και τις προσωπικές ανάγκες.
Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να καταλήξουμε στον ακόλουθο ορισμό: Η
ανάλυση αναγκών είναι μια μεθοδική και συστηματική διαδικασία έρευνας, η οποία
προσδιορίζει τις εκπαιδευτικές ανάγκες ενός πληθυσμού-στόχου, τις καταδεικνύει, αλλά και
τις κατατάσσει σε σειρά προτεραιότητας. Επιπλέον, αφορά τον προσδιορισμό στόχων και την
αναγνώριση της διαφοράς μεταξύ των στόχων και της υπάρχουσας κατάστασης. Διερεύνηση
αναγκών είναι, λοιπόν, η διαδικασία προσδιορισμού της απόστασης μεταξύ του «τι είναι» και
του «τι θα έπρεπε να είναι».
Σύμφωνα με τη Λαζαρίδου (2009) και αναφορικά με τους στόχους της ανάλυσης των
επιμορφωτικών αναγκών διακρίνονται τέσσερις βασικές περιπτώσεις για να διενεργηθεί η
συγκεκριμένη ανάλυση.
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α. Στην πρώτη περίπτωση, που χαρακτηρίζεται ως η πλέον συνηθέστερη, οι στόχοι της
ανάλυσης των αναγκών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τον σχεδιασμό και τη μετέπειτα
υλοποίηση ενός προγράμματος σπουδών. Ανάλογα με τα εξαγόμενα αποτελέσματα
προσδιορίζονται οι στόχοι και οι σκοποί του προγράμματος, προσδιορίζεται ο βαθμός στον
οποίο επιτυγχάνονται οι στόχοι και ορίζονται οι θεματικές περιοχές στις οποίες θα διατεθούν
οι πόροι. Με βάση το συγκεκριμένο τύπο ανάλυσης αναγκών μπορεί να γίνει άμεσος ή
μακροπρόθεσμος σχεδιασμός.
β. Η ανάλυση αναγκών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό προβλημάτων και
αδυναμιών. Συνεπώς είναι μια διαδικασία απαραίτητη για τη λήψη μέτρων αντισταθμιστικής
εκπαίδευσης.
γ. Η ανάλυση αναγκών αποτελεί ακόμη συστατικό τμήμα πολλών μοντέλων αξιολόγησης.
Τα αποτελέσματα σ’ αυτήν την περίπτωση είναι αναπόσπαστα με τα συμπεράσματα
αξιολόγησης ή αποτελούν τη βάση για τα κριτήρια αποτελεσματικότητας.
δ. Τέλος, αναλύσεις αναγκών γίνονται για να καταστούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα υπόλογα
για το εκπαιδευτικό έργο, που παρέχουν. Συμβάλλουν στον εντοπισμό των περιοχών στις
οποίες τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα είναι κατώτερα από τα επιθυμητά (Suarez, 1994).
Επισημαίνεται επίσης, ότι η εκάστοτε στοχοθεσία δεν πρέπει να επηρεάζει την
ανάλυση αναγκών και κυρίως τις ατομικές προτεραιότητες.

2.3 ΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Πολλά μοντέλα διερεύνησης αναγκών έχουν αναπτυχθεί, ωστόσο κανένα δεν
θεωρείται διεθνώς αναγνωρισμένο. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστεί ένα από αυτά τα
οργανωτικά μοντέλα, το οποίο ανέπτυξαν το 1995 οι B. R.Witkin και W. Altschuld.
Κατά τους Witkin και W. Altschuld, όπως αναφέρεται και αναλύεται από την
Κούτσου (2012), η διαδικασία διερεύνησης αναγκών αποτελείται από τρία στάδια/φάσεις:
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Α. Η προ-διερευνητική φάση της διερεύνησης αναγκών (pre-assessment)
Η πρώτη φάση έχει καθαρά οργανωτικό ρόλο. Τίθενται ως στόχοι:
- η συγκεκριμενοποίηση της ομάδας αναφοράς
- η ανάλυση των υπαρχουσών πληροφοριών για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας –
στόχου και
- η διεξαγωγή μιας προκαταρκτικής έρευνας πριν από τον σχεδιασμό της επόμενης φάσης.
Ακολούθως, αναζητούνται πληροφορίες προκειμένου να συγκεκριμενοποιηθούν και
να ιεραρχηθούν οι ανάγκες της ομάδας – στόχου. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται από
διάφορες πηγές, είτε από παλαιότερες μελέτες, είτε από νεώτερες που προκύπτουν μέσα από
τη διαδικασία. Έπειτα, γίνεται ένας προκαταρτικός σχεδιασμός των δυο επόμενων φάσεων
και διενεργείται η κοστολόγηση του προγράμματος, με βάση τα προϋπολογιζόμενα έξοδα
υλοποίησής του. Τέλος, οργανώνεται το σχέδιο αξιολόγησης της διαδικασίας, το οποίο
ενημερώνει για το κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι και παρέχει πληροφορίες για
μελλοντικές διερευνήσεις αναγκών.

Β. Η κύρια φάση διερεύνησης αναγκών (assessment)
Σ’ αυτήν τη φάση της διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών αναλύεται και
συγκρίνεται η τρέχουσα με την επιθυμητή κατάσταση, καθορίζεται η σπουδαιότητα των
αναγκών και τα αίτια που την προκάλεσαν. Αναφορικά με την ομάδα-στόχο αναζητούνται
πληροφορίες κυρίως δημογραφικές (όπως η ηλικία, το φύλο, η βαθμίδα εκπαίδευσης), όσο
και οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους τομείς των ενδιαφερόντων τους, ώστε να
τους βοηθήσουν στην επαγγελματική και προσωπική τους ανάπτυξη.
Στο επόμενο στάδιο της κύριας φάσης διευκρινίζεται η κατάσταση που επιδιώκει το
πρόγραμμα. Αυτό πραγματοποιείται με τον καθορισμό της πραγματικής κατάστασης και τη
σύγκρισή της με την επιδιωκόμενη, ώστε να εξεταστεί αν υπάρχει κάποια ασυμφωνία ή κενό.
Επιπλέον, διαμορφώνεται το προφίλ των επιμορφούμενων, βάσει των οποίων θα σχεδιαστούν
και θα επιλεγούν οι αντίστοιχες επιμορφωτικές δραστηριότητες.
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Γ. Η μετα-διερευνητική φάση διερεύνησης αναγκών (post-assessment)
Σε αυτό το τελευταίο στάδιο συγκεντρώνονται όλες οι πληροφορίες από τις δυο
προηγούμενες φάσεις, προκειμένου να επιλεγούν, να οργανωθούν και να υλοποιηθούν οι
κατάλληλες επιμορφωτικές δραστηριότητες.
Η συγκεκριμένη φάση αποτελείται από τρία στάδια:
- η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, όπου πραγματοποιείται η ιεράρχηση των εκπαιδευτικών
αναγκών των επιμορφούμενων σε αυτές που χρίζουν άμεσης ικανοποίησης και σε αυτές που
μπορούν να ικανοποιηθούν μακροπρόθεσμα.
- η επιλογή στρατηγικών ικανοποίησης των αναγκών, όπου επιλέγονται μία ή περισσότερες
στρατηγικές επίλυσης για καθεμιά από τις εκπαιδευτικές ανάγκες των επιμορφούμενων.
Προτείνεται ένα πιθανό σχέδιο εφαρμογής τους, το οποίο περιλαμβάνει την περιγραφή των
λύσεων, το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, τους ανθρώπινους και φυσικούς πόρους και την
εκτίμηση του κόστους.
- η αξιολόγηση της ποιότητας της διαδικασίας διερεύνησης αναγκών, με σκοπό την παροχή
πληροφοριών ανατροφοδότησης αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του προγράμματος,
την επίτευξη των στόχων και την ικανοποίηση των αναγκών. Σύμφωνα με τους Βεργίδη,
1995 και Bramley, 1991, στόχος της αξιολόγησης είναι αφενός, η βελτίωση της ποιότητας της
διερεύνησης αναγκών και αφετέρου, ο εντοπισμός πιθανών προβλημάτων τα οποία είναι
ικανά να μειώσουν την αποτελεσματικότητά της.

2.4 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
Η επιλογή της μεθόδου για τη συλλογή των εκπαιδευτικών αναγκών των
επιμορφούμενων αποτελεί συνάρτηση των πληροφοριών που επιθυμείται να συλλεχθούν, όσο
και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ομάδας – στόχου. Συγκεκριμένα, η επιλογή της
μεθόδου εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, όπως το μέγεθος του δείγματος, ο διαθέσιμος
προϋπολογισμός, ο διαθέσιμος χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της διερεύνησης,
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η εθελούσια ή μη συμμετοχή των εκπαιδευτικών καθώς και οι γενικότερες συνθήκες
διεξαγωγής της έρευνας.
Για

την

χρησιμοποιούνται

καταγραφή
τόσο

των

επιμορφωτικών

ποσοτικές

όσο

και

αναγκών

ποιοτικές

των

μέθοδοι.

εκπαιδευτικών
Οι

σύγχρονες

χρησιμοποιούμενες ερευνητικές μέθοδοι είναι:
Α. Επικοινωνιακές μέθοδοι έρευνας. Το είδος των δεδομένων που συλλέγονται με τις
μεθόδους αυτές είναι αντιλήψεις και απόψεις ή πληροφορίες, τις οποίες δίνουν οι ίδιοι οι
συμμετέχοντες στην έρευνα. Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται δύο είδη ερευνητικών
διαδικασιών ή τεχνικών:
- οι επικοινωνιακές διαδικασίες ανοιχτής αλληλεπίδρασης, στις οποίες ανήκουν η
παρατήρηση, η συνέντευξη (ατομική ή ομαδική), η συζήτηση σε ομάδα, ο καταιγισμός των
ιδεών και
- οι επικοινωνιακές διαδικασίες χωρίς αλληλεπίδραση, όπως το ερωτηματολόγιο.
Β. Μέθοδοι έρευνας αρχειακού υλικού. Οι μέθοδοι έρευνας εξετάζουν είδη δεδομένων που
έχουν συλλεχθεί παλαιότερα για άλλους σκοπούς. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να προέρχονται
από διάφορους κοινωνικούς δείκτες, αρχεία υπηρεσιών, δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία
απογραφών,

όπως

μελέτη

στατιστικών

στοιχείων,

ανάλυση

γραπτών

τεκμηρίων,

αποτελέσματα εκπαιδευτικών αξιολογήσεων ή αυτοαξιολογήσεις, ιστορίες ζωής και μελέτες
περίπτωσης. (Χατζηπαναγιώτης, 2001 • Ιωσηφίδης, 2003).
Από μόνα τους τα δεδομένα αυτά δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη αξία για την κατανόηση
της πραγματικότητας, γι’ αυτό και είναι προτιμότερο να εξετάζονται μαζί με άλλα στοιχεία
και να χρησιμοποιούνται περισσότερο ως δείκτες για τις περιοχές που χρειάζεται να
διερευνηθούν περαιτέρω (Δασκολιά, 2000).
Τέλος, σύμφωνα με την Χριστοφιλοπούλου (2004) αναφέρεται και η μέθοδος
DELPHI, όπου το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από ειδικούς σε κάποιο θέμα μέσω
διαδικτύου. Ενημερώνονται μεταξύ τους για τις απαντήσεις και καταλήγουν σε μια κοινή
θέση. Πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας χρησιμοποίησε και μια άλλη μέθοδο, αυτή της
δημόσιας διαβούλευσης, με σκοπό την

καταγραφή και συλλογή των επιμορφωτικών

αναγκών όλων των εκπαιδευτικών, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι ο πληθυσμός-στόχος άλλοτε μπορεί να
διαθέτει ικανοποιητικό βαθμό συνειδητοποίησης των εκπαιδευτικών του αναγκών κι άλλοτε
όχι. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικές ανάγκες χαρακτηρίζονται ως ρητές και συνειδητές και άλλοτε
ως μη ρητές.
Στην περίπτωση που οι ανάγκες είναι συνειδητές από την ομάδα-στόχο και είναι
εύκολη η διατύπωσή τους, η εκπαιδευτική έρευνα συνήθως διενεργείται με τη μορφή της
δειγματοληπτικής μεθόδου με ερωτηματολόγια και στατιστικές μεθόδους ανάλυσης.
Ουσιαστικά πρόκειται για ποσοτική μέθοδο έρευνας. Στη δεύτερη περίπτωση, όταν δηλαδή οι
εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών δεν είναι συνειδητές και ρητές, τότε
πραγματοποιούνται ποιοτικές μεθόδους έρευνας. Στην περίπτωση αυτή επιλέγονται οι
μελέτες περίπτωσης, οι ιστορίες ζωής, η ανάλυση εκθέσεων, οι συστηματικές παρατηρήσεις.
Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών
εξαρτάται από τα δεδομένα που θέλει να συλλέξει ο εκάστοτε ερευνητής, από το είδος των
αναγκών που εξετάζει και τις πληροφορίες που διαθέτει. Κάθε μέθοδος έχει να επιδείξει
θετικά και αρνητικά στοιχεία. Οπότε, ο ερευνητής πρέπει να επιλέξει τη μέθοδο εκείνη που
θα ικανοποιήσει τους στόχους και τους σκοπούς της έρευνας. Πρέπει να εντοπιστούν οι
ευκολίες που προσφέρονται και να ελαχιστοποιηθούν οι δυσκολίες που παρουσιάζονται, ώστε
η μέθοδος που θα επιλεγεί να διαθέτει την απαραίτητη αξιοπιστία, εγκυρότητα και
αντικειμενικότητα στην έρευνα.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί η άποψη των Cohen & Manion (1994) σχετικά
με τη διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών. Σύμφωνα με αυτούς, τονίζεται η διερεύνηση
των επιμορφωτικών αναγκών ως μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί διεπιστημονική
προσέγγιση. Για το λόγο αυτό προτείνεται μια πολυμεθοδική προσέγγιση ή η μέθοδος της
τριγωνοποίησης, δηλαδή η χρήση δύο ή περισσοτέρων επιστημονικών μεθόδων για τη
συλλογή στοιχείων. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως στις κοινωνικές επιστήμες,
καθώς αναγνωρίζεται η συμβολή της για μια ολοκληρωμένη εξήγηση της πολυπλοκότητας
της ανθρώπινης συμπεριφοράς, με τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων.
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2.5 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ – ΜΕΛΕΤΩΝ
Το ενδιαφέρον των Ελλήνων ερευνητών εστιάζεται στην ανάλυση και καταγραφή των
εκπαιδευτικών επιμορφωτικών αναγκών κατά την τελευταία εικοσαετία. Οι έρευνες που
έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα, αναφέρονται ειδικά στην ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών,
στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών γενικότερα, καθώς και στις επιμορφωτικές ανάγκες των
εκπαιδευτικών σε πολύ συγκεκριμένους τομείς.
Η έρευνα του Βαλκάνου (1988) διερεύνησε τις ανάγκες ενδοϋπηρεσιακής
επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην περιοχή της Αθήνας.
Ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας αποτελεί το μεγάλο δείγμα. Εξετάστηκαν και δε βρέθηκαν
διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις επιμορφωτικές ανάγκες των καθηγητών και των διευθυντών
τους. Εντοπίστηκαν ωστόσο διαφοροποιήσεις στις επιμορφωτικές ανάγκες κατά ειδικότητα
και χρόνια υπηρεσίας στο σύνολο των κατηγοριών.
Η έρευνα της Χριστοφιλοπούλου (2004) διενεργήθηκε στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης και αξιοποίησε δεδομένα παλαιότερης έρευνας των Ξωχέλλη και Παπαναούμ
(2001) για την ενδοσχολική επιμόρφωση. Διαπιστώθηκε ότι οι επιμορφωτικές ανάγκες των
εκπαιδευτικών επηρεάζονται από το φύλο, την εκπαιδευτική βαθμίδα, την ειδικότητα και τις
τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε σχολείου. Ως ιδιαίτερα έντονες καταγράφηκαν οι ανάγκες για
επιμόρφωση σε θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας και Νέες Τεχνολογίες.
Η έρευνα των Μπατσούτα & Παπαγιαννίδου (2006) πραγματοποιήθηκε στην περιοχή
της Αθήνας και κατέδειξε τη θετική στάση των νηπιαγωγών απέναντι στην επιμόρφωση,
αλλά και τη διάθεσή τους να συναποφασίζουν με τους αρμόδιους σχεδιασμού της. Αρκετό
μεγάλο ποσοστό δηλώνει προτίμηση στην ενδοσχολική επιμόρφωση, παράλληλη αξιοποίηση
θεωρίας και πράξης και την καθιέρωση βιωματικών και συμμετοχικών μεθόδων. Ως προς το
περιεχόμενο της επιμόρφωσης παρατηρήθηκε προτίμηση σε γλώσσα, διδακτική μεθοδολογία
και σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες. Ενδιαφέρον
στοιχείο της συγκεκριμένης έρευνας είναι η προτίμηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σε
ρόλο επιμορφωτών.
Η έρευνα της Ταρατόρη – Τσαλκατίδου (2000) πραγματοποιήθηκε το 1998 σε
εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της
Αλεξανδρούπολης. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγια με θέμα
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την επιμόρφωσή τους. Βρέθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί και των δυο πόλεων θέλουν να
επιμορφώνονται, κατά προτίμηση με προγράμματα μακράς διάρκειας και προτιμούν
Πανεπιστημιακά Τμήματα για την επιμόρφωσή τους.
Η έρευνα της Παπαναούμ (2003) έγινε σε 710 εκπαιδευτικούς των δύο πρώτων
βαθμίδων, για «να ανιχνεύσει και να καταγράψει τις απόψεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών για
τον επαγγελματικό τους ρόλο με βάση το τρίπτυχο «ικανοποίηση- αποτελεσματικότηταεπιμόρφωση». Η έρευνα ανέδειξε τη θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στην
επιμόρφωση, που επιζητούν σε μεγάλα ποσοστά επιμόρφωση σε διαρκή βάση ή σε τακτά
διαστήματα, κατά προτίμηση από τα Πανεπιστήμια και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Κατά την
ανάλυση των επιμορφωτικών αναγκών τους προτάσσονται τα Θέματα Ψυχολογίας και η
Διδακτική Μεθοδολογία, ενώ έπονται τα θέματα Γενικής Παιδείας και τα Ειδικά γνωστικά
αντικείμενα. Σημαντικό εύρημα της έρευνας θεωρούμε και την ανάδειξη της θετικής στάσης
των εκπαιδευτικών για την επιμορφωτική λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Στην ίδια φιλοσοφία ερευνών εντάσσεται και η έρευνα του Φωκιάλη (2005), που
διενεργήθηκε σε σχολεία της Ρόδου. Στη συγκεκριμένη έρευνα εξετάζεται η επαγγελματική
ανάπτυξη ως «συνισταμένη των δυνάμεων που επηρεάζουν τη ζήτηση για επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών». Διερευνήθηκαν οι συνειδητοί στόχοι των εκπαιδευτικών κατά την
επιμόρφωση, η ανταπόκριση των προσφερόμενων προγραμμάτων στις απαιτήσεις τους,
καθώς και οι παράγοντες που διαμορφώνουν τις προτιμήσεις τους. Αξιολογώντας, λοιπόν,
τους στόχους της επιμόρφωσης τις πρώτες θέσεις κατέχουν η παροχή νέων γνώσεων, ο
εκσυγχρονισμός των γνώσεων, η ανταπόκριση σε εκπαιδευτικές αλλαγές, η προσωπική
ικανοποίηση και στη συνέχεια η επαγγελματική ανέλιξη. Ως προς το περιεχόμενο των
προγραμμάτων δημοφιλέστερο αντικείμενο θεωρείται η επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες
(με ποσοστό 22%) και ακολουθούν σε απόσταση τα παιδαγωγικά θέματα και τα θέματα
Διδακτικής και Ψυχολογίας. Από τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα διαπιστώθηκε ανάγκη
επιμόρφωσης στη Φυσική.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η έρευνα των Saiti, A. & Saitis, Ch. (2006) σε
εκπαιδευτικούς ολοήμερων δημοτικών σχολείων, όπου διαπιστώνεται απροθυμία των
εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα. Ως κύριοι λόγοι για την
έλλειψη ενδιαφέροντος αναφέρονται η έλλειψη οικονομικού κινήτρου και τα «κουραστικά»
προγράμματα.
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Τέλος, αξίζει να αναφερθεί και η έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με θέμα
«Αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του συστήματος Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στις 17 και 18
Απριλίου 2008. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκε από τον Χ. Δούκα (2008) η εισήγηση
«Ανάλυση και συμπεράσματα της έρευνας ως προς την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών»,
που διερευνά τη σχέση επιμόρφωσης και προσωπικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών με
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Στα αποτελέσματα της έρευνας
καταγράφονται η σπουδαιότητα που αποδίδεται στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και το
ρόλο της στην αναβάθμιση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Επίσης, σε πολύ μεγάλο ποσοστό
υπάρχει ομοφωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και στελεχών εκπαίδευσης για τη μορφή της
επιμόρφωσης, καθώς προτείνεται η διαρκής και συστηματική επιμόρφωση.
Η έρευνα της Δασκολιά (2000), επικεντρώνεται στον τομέα της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης και καταδεικνύει ότι οι επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο, την ειδικότητα, την
εμπειρία στο αντίστοιχο πεδίο, καθώς και την προηγούμενη επιμόρφωσή τους. Τις πρώτες
θέσεις στις επιμορφωτικές ανάγκες καταλαμβάνουν θέματα που σχετίζονται με τη διδακτική
εφαρμογή και την αξιολόγηση.
Τέλος, αναφέρεται η εργασία των Ξωχέλλη και Παπαναούμ (2000) στα πλαίσια της
ενδοσχολικής εκπαίδευσης. Στο συγκεκριμένο έργο συμμετείχαν 450 σχολικές μονάδες και
επιμορφώθηκαν περίπου 5500 εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων. Η καταγραφή αναγκών
των εκπαιδευτικών αφορούσε σε θεματικές ενότητες, επιμορφωτές, διδακτικές προσεγγίσεις
και κατανομή του χρόνου. Δημοφιλέστερες θεματικές σεμιναρίων αποδείχθηκαν οι Νέες
Τεχνολογίες στην εκπαίδευση (21,20%), οι Θεωρίες μάθησης, τα κίνητρα μάθησης και οι
μαθησιακές δυσκολίες (18,90%) καθώς και η Κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών
(15,60%).
Από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται έντονος και
γόνιμος προβληματισμός αναφορικά με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Αρκετές
έρευνες καταγράφουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες, αλλά και τις προτιμήσεις των
εκπαιδευτικών για επιμόρφωση. Εξετάζοντας συγκριτικά τις παραπάνω έρευνες, μπορούμε να
καταλήξουμε ότι όλες συγκλίνουν σε κάποια γενικά χαρακτηριστικά, τα οποία είναι η
αποδοχή της ανάγκης για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και
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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τα δημοφιλέστερα θέματα για επιμόρφωση είναι οι Νέες
Τεχνολογίες, η Παιδαγωγική Ψυχολογία και οι Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις. Επίσης,
αξίζει να σημειωθεί ότι οι κυριότεροι παράγοντες που διαφοροποιούν τα ευρήματα της
έρευνας αποτελούν το φύλο, η προϋπηρεσία και η ειδικότητα των εκπαιδευτικών.

2.6 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Οι Καψάλης & Παπασταμάτης (2000) ορίζουν έξι στάδια σχεδιασμού ενός
επιμορφωτικού προγράμματος. Συγκεκριμένα, το πρώτο στάδιο αφορά τη μελέτη της
υπάρχουσας κατάστασης, τη διερεύνηση και αποτύπωση των εκπαιδευτικών αναγκών του
πληθυσμού-στόχου, την ανάλυση των σημαντικών δεδομένων και προβλημάτων. Στο δεύτερο
στάδιο επιχειρείται ο καθορισμός του γενικότερου επιμορφωτικού σκοπού και των επιμέρους
στόχων του προγράμματος σπουδών. Ακολουθεί η επιλογή των περιεχομένων και η δόμηση
του προγράμματος. Στο τέταρτο στάδιο γίνεται ο σχεδιασμός των στρατηγικών διδασκαλίας
και η επιλογή των επιμορφωτικών μεθόδων και πρακτικών. Στο πέμπτο στάδιο
πραγματοποιείται η δόμηση και εφαρμογή του προγράμματος. Το τελευταίο στάδιο του
σχεδιασμού ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η αξιολόγηση.
Αναλυτικότερα, τα έξι στάδια σχεδιασμού ενός επιμορφωτικού προγράμματος
περιγράφονται παρακάτω:

Α. Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών
Σύμφωνα με τους Βεργίδη & Καραλή (1999), η μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης
απαιτεί διεπιστημονική και πολυεπιστημονική προσέγγιση, καθώς η εκπαίδευση ενηλίκων
αναπτύσσεται στο πλαίσιο συγκεκριμένων πολιτικών, πολιτισμικών, κοινωνικοοικονομικών
και εκπαιδευτικών εξελίξεων. Το συγκεκριμένο στάδιο περιλαμβάνει τη διερεύνηση του
πληθυσμού-στόχου αναφορικά με τα βασικά χαρακτηριστικά του όπως και με τα προβλήματά
του. Μελετούνται δημογραφικά στοιχεία (φύλο, ηλικία), εκπαιδευτικά και μορφωτικά
χαρακτηριστικά (επίπεδο εκπαίδευσης, ύπαρξη προηγούμενης επιμόρφωσης), επαγγελματική
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εμπειρία (χρονική διάρκεια), είδος εργασιακής σχέσης (θέση) και επιχειρείται παρουσίαση
των βασικών προβλημάτων.
Για τη διερεύνηση αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες ερευνητικές μέθοδοι
συλλογής δεδομένων, όπως η μελέτη και ανάλυση περιεχομένου συναφών κειμένων, η
διερεύνηση των απόψεων και στάσεων επιλεγμένων ομάδων πληθυσμού, η παρατήρηση
αντιπροσωπευτικών δραστηριοτήτων και η ανάλυση δομημένων συνεντεύξεων (Χασάπης,
2000). Πολύ συχνά οι σχεδιαστές προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων αντλούν τα
απαιτούμενα στοιχεία για την υπάρχουσα κατάσταση από διαθέσιμες μελέτες και έρευνες που
εκπονούνται από διάφορους επιστημονικούς κλάδους (Βεργίδης & Καραλής, 1999).
Η ανάλυση των εκπαιδευτικών αναγκών θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο κατά τον
σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς προκαθορίζει όλες τις επόμενες
ενέργειες. Η ανάλυση αναγκών είναι πάντα επικεντρωμένη στον πελάτη και μπορεί να
αναφέρεται σε ανάγκες επιμόρφωσης ατόμων, ομάδων, επιχειρήσεων, φορέων (Καψάλης &
Παπασταμάτης, 2000). Στην παρούσα εργασία, η ανάλυση αναγκών που θα μας απασχολήσει
είναι αυτή των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ήδη έχει αναλυθεί
λεπτομερώς παραπάνω.

Β. Καθορισμός του γενικότερου επιμορφωτικού σκοπού και των επιμέρους στόχων του
προγράμματος
Ο γενικός επιμορφωτικός σκοπός είναι απόρροια της ανάλυσης των εκπαιδευτικών
αναγκών του πληθυσμού-στόχου, καθώς προσδιορίζει τη σημασία του προγράμματος και
οριοθετεί την εμβέλειά του. Οι επιμέρους στόχοι προσδιορίζονται με γνώμονα τον γενικό
επιμορφωτικό σκοπό και πρέπει να είναι συγκεκριμένοι και λειτουργικοί (Καψάλης &
Παπασταμάτης, 2000). Οι παραπάνω στόχοι πρέπει να είναι διατυπωμένοι με σαφήνεια, ώστε
να διευκολύνεται η αξιολόγηση του προγράμματος (Παπασταμάτης, 2003).
Συνήθως, ακολουθείται η ταξινόμηση στόχων του Bloom σε τρία επίπεδα: το
γνωστικό (που αφορά τις διεργασίες της γνώσης), το συναισθηματικό (που αφορά τις
στάσεις) και το ψυχοκινητικό (που αφορά τις δεξιότητες), κατά τον Ματσαγγούρα (2006).
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Οι στόχοι αυτοί, καθορίζονται με βάση:
- τις γνώσεις τις οποίες πρέπει να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι (γνωστικό επίπεδο)
- τις δραστηριότητες, τις οποίες πρέπει να μάθουν να επιτελούν, καθώς και τις συνθήκες μέσα
στις οποίες θα επιτελούνται οι συγκεκριμένες δραστηριότητες (ψυχοκινητικό επίπεδο)
- τις στάσεις και μορφές συμπεριφοράς που διευκολύνουν τις συγκεκριμένες δραστηριότητες
(συναισθηματικό επίπεδο)
- τα κριτήρια βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η επίτευξη του σκοπού και των στόχων του
προγράμματος (Rogers, 1999).

Γ. Επιλογή των περιεχομένων και δόμηση του προγράμματος
Στην ελληνική πραγματικότητα τα περιεχόμενα των προγραμμάτων σπουδών
καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τα προγράμματα της ΕΕ

δομούνται σε τρία επίπεδα:
- στο γνωστικό επίπεδο με την θεωρητική κατάρτιση των υποκειμένων
- στο επίπεδο της ανάπτυξης δεξιοτήτων με την πρακτική άσκηση και
- στο επίπεδο της αλλαγής στάσεων, αξιών και νοοτροπίας με τον συνδυασμό διάφορων
μεθόδων και πρακτικών (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000).
Η επιλογή των περιεχομένων γίνεται από τον υπεύθυνο επιμορφωτή, σε άμεση
συνάρτηση με τους εκπαιδευτικούς στόχους των επιμορφούμενων, ώστε να επιλεγούν εκείνα
τα περιεχόμενα που ανταποκρίνονται στο γνωστικό και νοητικό επίπεδο των σπουδαστών.
Κατά την επιλογή και δόμηση των περιεχομένων λαμβάνεται επίσης υπόψη η αξιολόγηση
προηγούμενων προγραμμάτων, καθώς και η αξιολόγηση των γνώσεων, των ικανοτήτων και
δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων.
Στο στάδιο της δόμησης και εκτέλεσης του προγράμματος πραγματοποιείται η
υλοποίηση του προγράμματος, καθώς ακολουθούνται συγκεκριμένες στρατηγικές και
μέθοδοι διδασκαλίας. Όλα τα προηγούμενα στάδια ενυπάρχουν στις επιλογές και επιπλέον,
συνυπολογίζονται οι δυνατότητες σε πόρους (ανθρώπινους και υλικούς), καθώς και τα
χρονικά περιθώρια για την εκτέλεση του προγράμματος. «Σε κάθε διδακτική ενότητα
προβλέπονται θεωρητικές γνώσεις, αντίστοιχες πρακτικές ασκήσεις για την ανάπτυξη των

61

δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εφαρμογή τους και ψυχοδυναμικές μέθοδοι για την
αλλαγή των στάσεων» (Καψάλης & Παπασταμάτης, 2000).
Παράλληλα, ο παράγοντας του χρόνου με τη διπλή έννοια της χρονικής διάρκειας,
αλλά και της χρονικής διαδοχής των ενοτήτων, παίζει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία του
προγράμματος. Η οργάνωση του χρόνου πρέπει να υπόκειται σε περιορισμούς, που
οφείλονται στους ρυθμούς των συμμετεχόντων. Αυτή επιβάλλει και την εναλλαγή ποικίλων
εκπαιδευτικών τεχνικών, για να διασφαλίζεται η προσοχή και το αμείωτο ενδιαφέρον των
εκπαιδευόμενων (Courau, 2000).

Δ. Σχεδιασμός των στρατηγικών διδασκαλίας και επιλογή των επιμορφωτικών μεθόδων
και πρακτικών
Οι βασικές στρατηγικές που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων αποτελούν η
ανοιχτή μάθηση, η υποστηριζόμενη από τον υπολογιστή μάθηση, η εξ αποστάσεως
εκπαίδευση, η μάθηση επί της εργασίας. Εκτός από τις παραπάνω στρατηγικές, στον
σχεδιασμό διδασκαλίας ανήκει επίσης και η εξασφάλιση ενός ευέλικτου περιβάλλοντος
μάθησης, ώστε μέσα σε αυτό οι επιμορφούμενοι να αναπτύξουν τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα
και τις δεξιότητές τους. Επίσης, θεωρείται αναγκαία η κατάλληλη υποστήριξη των
εκπαιδευόμενων με τη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό.
Στις πιο γνωστές επιμορφωτικές μέθοδοι ανήκουν η παρουσίαση, η μέθοδος του
σχεδίου εργασίας (project), η κατευθυνόμενη οργάνωση και δόμηση της διαδικασίας και των
περιεχομένων της μάθησης από τον επιμορφωτή, η ευρητική μέθοδος, η μέθοδος της
εμψύχωσης. Από τις παραπάνω επιμορφωτικές μέθοδοι πηγάζουν και απορρέουν οι
επιμορφωτικές πρακτικές, που εφαρμόζονται ανάλογα με τις υπάρχουσες συνθήκες, τις
δυνατότητες και τις ανάγκες ανάλογα με τον επιμορφωτικό σκοπό και τους διδακτικούς
στόχους που τίθενται κάθε φορά.
Οι κυριότερες επιμορφωτικές πρακτικές είναι η διάλεξη, η συζήτηση στρογγυλής
τράπεζας, οι ομάδες εργασίας, η οργάνωση και υλοποίηση σχεδίων δράσης, το σεμινάριο.
Καθώς η μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία και η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται
από τη συμμετοχικότητα των εκπαιδευόμενων, ο σπουδαστής και οι ανάγκες του, οι γνώσεις
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του, τα ενδιαφέροντά του και οι προηγούμενες εμπειρίες του, βρίσκονται στο κέντρο των
σκέψεων και των σχεδιασμών του επιμορφωτή.

Ε. Δόμηση και εφαρμογή του προγράμματος
Το

συγκεκριμένο

στάδιο

είναι

το

αποτέλεσμα

των

προηγούμενων

προπαρασκευαστικών σταδίων. Κατά τη δόμηση του προγράμματος γίνεται η διευθέτηση των
διδακτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων, με σκοπό την επίτευξη του επιθυμητού
αποτελέσματος. Βασική μέριμνα του σχεδιαστή του επιμορφωτικού προγράμματος αποτελεί
η διέγερση του ενδιαφέροντος και η κινητοποίηση των κινήτρων της μάθησης των
επιμορφούμενων. Σημαντική προτεραιότητα έχει επίσης η εξασφάλιση της σχέσης των
περιεχομένων του προγράμματος με τις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής, καθώς και η
σύνδεση των περιεχομένων του προγράμματος με τα περιεχόμενα άλλων προγραμμάτων.
Η δόμηση και η ικανοποιητική εφαρμογή ενός επιμορφωτικού προγράμματος
εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, όπως η αποτελεσματική διαχείριση του διαθέσιμου
χρόνου, η υλικοτεχνική υποδομή, η γραμματειακή υποστήριξη, η καταλληλότητα του χώρου
και οι επιμορφωτές.

ΣΤ. Η αξιολόγηση του επιμορφωτικού προγράμματος
Πρόκειται για το τελευταίο στάδιο του σχεδιασμού ενός προγράμματος εκπαίδευσης
ενηλίκων. Η αξιολόγηση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της επιμορφωτικής διαδικασίας και
είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων (Καψάλης &
Παπασταμάτης, 2000). Η αξιολόγηση μπορεί να λάβει τρεις μορφές, ανάλογα με τον χρόνο
υλοποίησής της και τον σκοπό της διεξαγωγής της. Μπορεί να είναι αρχική ή διαγνωστική,
που στοχεύει στον έγκαιρο εντοπισμό των αιτίων που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στη
μάθηση. Μπορεί να είναι διαμορφωτική, οπότε επιτρέπει την ανάπτυξη διορθωτικών
παρεμβάσεων και την εφαρμογή μιας ενεργητικής επιμορφωτικής πολιτικής, η οποία
στοχεύει σε έναν διαρκώς αναπροσαρμοζόμενο προγραμματισμό (Βεργίδης, 1999).
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Δύναται επίσης η αξιολόγηση να είναι τελική ή απολογιστική, που στοχεύει στη
συνολική

αποτίμηση

του

προγράμματος

κι

έχει

σκοπό

την

εκτίμηση

της

αποτελεσματικότητας του προγράμματος με βάση τους διατυπωμένους στόχους, καθώς και
τον εντοπισμό παραγόντων που πιθανόν έδρασαν αρνητικά. Η παραπάνω αξιολόγηση στο
τέλος του προγράμματος δεν αποκλείει τη διενέργεια διαμορφωτικών αξιολογήσεων σε όλες
τις φάσεις προπαρασκευής και εφαρμογής του επιμορφωτικού προγράμματος (Καψάλης &
Παπασταμάτης, 2000).
Στα πλαίσια της αξιολόγησης ανήκει επίσης η παρακολούθηση, ο έλεγχος, η
αναθεώρηση και η αξιολόγηση της ανταπόκρισης του προγράμματος στις ανάγκες οι οποίες
το δημιουργούσαν, καθώς και η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των αποτελεσμάτων.
Ένας άλλος έλεγχος σχετίζεται με τις επιδόσεις των επιμορφούμενων σχετικά και σε
σύγκριση με τους στόχους του επιμορφωτικού προγράμματος. Η αξιολόγηση επισημαίνει
θετικά και αρνητικά στοιχεία του προγράμματος και δίνει περιθώρια για αναθεώρηση και
βελτίωση του μελλοντικού σχεδιασμού.
Σύμφωνα με τους Καψάλη και Παπασταμάτη (2000), ένα στοιχείο της αξιολόγησης
που συχνά παραβλέπεται και παραλείπεται είναι η ικανοποίηση των συμμετεχόντων, δηλαδή
κατά πόσο οι επιμορφούμενοι λαμβάνουν ικανοποίηση από τους στόχους του προγράμματος,
από τις εμπειρίες της μάθησης τις οποίες απέκτησαν και αν πιστεύουν ότι ο κύκλος
μαθημάτων ικανοποίησε τις προσωπικές ανάγκες και φιλοδοξίες τους.
Όπως προκύπτει και από τα παραπάνω ο σχεδιασμός ενός επιμορφωτικού
προγράμματος είναι μια πολυεπίπεδη διαδικασία. Οι βασικοί παράγοντες αυτής της
διαδικασίας μπορούν να παρασταθούν με το παρακάτω τρίγωνο:

Πηγή: Καψάλης, Α & Παπασταμάτης, Α. (2000). Εκπαίδευση Ενηλίκων Β΄. Διδακτική Ενηλίκων. Εκδόσεις
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

3.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η επιμόρφωση αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά και δυναμικά πεδία της
εκπαιδευτικής πολιτικής για όλους τους κλάδους, πόσο μάλλον για τους εκπαιδευτικούς της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσα στο συγκείμενο της πολιτικής αυτής, το οποίο είναι
συνεχώς εξελισσόμενο, οι ανάγκες για επιμόρφωση δεν ξεκινούν από μηδενική βάση. Στο
διαμορφωμένο πλαίσιο της επιμορφωτικής πολιτικής ο εκπαιδευτικός έχει ήδη αποκτήσει
χρήσιμη εμπειρία, η οποία αποτελεί σημαντικό αρωγό για την τελική αποτύπωση του τύπου
της επιμόρφωσης που κρίνεται αναγκαία.
Η επιμορφωτική πολιτική υλοποιείται μέσα από επιμορφωτικά προγράμματα, κύριο
χαρακτηριστικό των οποίων αποτελεί το περιεχόμενο. Οι ανάγκες για επιμόρφωση
διαμορφώνονται σε σχέση με το χαρακτηριστικό αυτό. Οι δυσκολίες που συναντά ο
εκπαιδευτικός στην ανταπόκρισή του στους ρόλους του ορίζουν τις ανάγκες ως προς το
περιεχόμενο της επιμόρφωσης.
Εκτός από το περιεχόμενο τα επιμορφωτικά προγράμματα έχουν συγκεκριμένα
πρόσθετα χαρακτηριστικά. Τέτοια είναι η διάρκεια, ο φορέας σχεδιασμού και υλοποίησης και
ο τρόπος με τον οποίο προσφέρονται. Οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη
διάρκεια και το φορέα υλοποίησης, ισοδυναμεί με διατύπωση ανάγκης για επιμορφωτικά
προγράμματα.
Στο πλαίσιο της παρούσης ερευνητικής προσέγγισης κρίνεται αναγκαίο να
σκιαγραφηθεί ο σύγχρονος ρόλος του δασκάλου και να καταγραφούν οι κοινωνικές και
εκπαιδευτικές γνώσεις και δεξιότητες που οφείλει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός, προκειμένου
να ανταποκριθεί ουσιαστικά στις απαιτήσεις της συνεχούς μεταβαλλόμενης κοινωνίας.
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Θα επιχειρηθεί να διερευνηθούν, να προσδιοριστούν και τέλος, να αποτυπωθούν με
σαφήνεια οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
στη συνέχεια να προταθούν συγκεκριμένα και προσαρμοσμένα σχέδια επιμορφωτικής
παρέμβασης. Ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και η εκπόνηση εξατομικευμένων
επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων θα απευθυνθούν στο σύνολο
των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου και θα
αποπειραθούν να παράσχουν βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών
της μονάδας αυτής.
Μέσω των επιμορφωτικών προγραμμάτων ο εκπαιδευτικός δύναται να αποκτήσει και
να ασκήσει τα «προσόντα» που οφείλει να διαθέτει. Επομένως, γίνεται προσπάθεια να
καταδειχτεί η αναγκαιότητα επιμόρφωσης καθώς και ανάδειξη της σημασίας της ανάλυσης
αναγκών ως βασικού σταδίου κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων
επιμόρφωσης και εκπαίδευσης ενηλίκων.
Σκοπός των επιμορφωτικών δράσεων είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών με την
απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Η ολοκληρωμένη παρέμβαση θα
εξασφαλίσει την παροχή στήριξης και μέσω ενεργειών κατάρτισης και εκπαιδευτικής
επιμόρφωσης θα επιτευχθεί η αντιμετώπιση και κάλυψη των αδυναμιών των εκπαιδευτικών
της σχολικής μονάδας του 6ου Δ.Σ Αλίμου. Ως μακροπρόθεσμος και ουσιαστικός στόχος των
επιμορφωτικών δράσεων λογίζεται η εξισορρόπηση της επιθυμητής κατάστασης των
εκπαιδευτικών, θέτοντας προς αξιολόγηση τα «προσόντα» που καλείται κάθε εκπαιδευτικός
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να διαθέτει, με την αποτύπωση της υπάρχουσας,
πραγματικής κατάστασης των εκπαιδευτικών, αναφορικά με τα πραγματικά και ουσιαστικά
«προσόντα» που αυτός διαθέτει, ή πιστεύει ότι διαθέτει.
Με τον διττό αυτό στόχο, πραγματοποιείται η παρούσα μελέτη σχεδιασμού των
δράσεων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης παρέμβασης για την
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η συγκεκριμένη μελέτη
διενεργήθηκε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου, το οποίο ανήκει στη Δ΄ Διεύθυνση της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής.
Η εκπόνηση της μελέτης είναι βασισμένη σε συγκεκριμένη μεθοδολογία και ανάγεται
στη διαδικασία της συλλογής και μελέτης δεδομένων, αναφορικά με τους παρακάτω τομείς:
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w Διερεύνηση και αποτύπωση, καταγραφή και αξιολόγηση της θέσης του δασκάλου, όσον
αφορά τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση
θα χρησιμοποιηθεί περιγραφική μέθοδος έρευνας. Η συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη
περιγραφική μέθοδος στην εκπαιδευτική έρευνα είναι η επισκόπηση. Οι επισκοπήσεις
συλλέγουν δεδομένα σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο, για να «περιγράψουν τη φύση των
υπαρχουσών συνθηκών ή να εντοπίσουν σταθερές με βάση τις οποίες μπορούν να συγκριθούν
οι υπάρχουσες συνθήκες ή να προσδιορίσουν τις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα σε
συγκεκριμένα γεγονότα» (Cohen & Manion, 1994).
w Διερεύνηση και καταγραφή του προφίλ των εκπαιδευτικών και καταγραφή των αναγκών
τους. Κρίθηκε απαραίτητο να εντοπιστούν και να καταγραφούν επακριβώς τα
χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών, αναφορικά με το φύλο, την ηλικία, τις σπουδές, τα έτη
εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας, την επιμόρφωση στις ΤΠΕ καθώς και τη συμμετοχή τους σε
επιμορφωτικά προγράμματα. Η αποτύπωση αυτή οδήγησε στην άριστη γνώση του προφίλ
των εκπαιδευτικών, προκειμένου να σχεδιαστούν στη συνέχεια ολοκληρωμένες δράσεις
εξατομικευμένης προσέγγισης κατάλληλα προσαρμοσμένες. Η μεθοδολογία καταγραφής των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας που εξετάζεται,
καθώς και τα αποτελέσματα της σχετικής εξατομικευμένης επεξεργασίας παρουσιάζονται στη
συνέχεια.
w Τελευταίο και κρισιμότερο στάδιο της μεθοδολογικής προσέγγισης αποτέλεσε ο
συνδυασμός και η σύζευξη των ανωτέρω παραμέτρων, έτσι ώστε τα σχέδια παρέμβασης που
θα σχεδιαστούν να είναι προσαρμοσμένα στα αποτελέσματα που προέκυψαν. Οι παρεμβάσεις
που θα υλοποιηθούν στη συνέχεια, θα επικεντρωθούν κυρίως στη συμβουλευτική υποστήριξη
των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στο σχεδιασμό ορθολογικών
εξατομικευμένων σχεδίων δράσης για κάθε εκπαιδευτικό ξεχωριστά, στην αναβάθμιση των
δεξιοτήτων και γνώσεων των εκπαιδευτικών μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένα προγράμματα
κατάρτισης προκειμένου να διαθέτουν προσόντα που ανταποκρίνονται στα προσόντα που
απαιτεί η συγκεκριμένη θέση του δασκάλου. Πρέπει στο σημείο αυτό να τονιστεί, ότι ο
εντοπισμός των εκπαιδευτικών - επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση
εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων για τους εκπαιδευτικούς, θα συντελέσει
στην όσο το δυνατόν ταχύτερη εξισορρόπηση των αντικειμενικών «προσόντων» των
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εκπαιδευτικών, των ικανοτήτων και δεξιοτήτων του, καθώς και των επιμορφωτικών τους
αναγκών. Τα προγράμματα κατάρτισης θα είναι απόλυτα εναρμονισμένα τόσο με τις
ιδιαιτερότητες των εκπαιδευομένων, όσο και με τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά της
περιγραφής της θέσης του εκπαιδευτικού της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών πραγματοποιήθηκε με τη διανομή και
συμπλήρωση ειδικώς διαμορφωμένων ερωτηματολογίων από τους δασκάλους και τις
δασκάλες του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου. Σκοπός της συλλογής των δεδομένων της
παρούσης ερευνητικής προσπάθειας είναι η απόπειρα μιας όσον το δυνατόν πιστότερης και
αναλυτικότερης αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης των εκπαιδευτικών της
συγκεκριμένης Σχολικής Μονάδας, αναφορικά με το επίπεδο των ικανοτήτων και δεξιοτήτων
τους, καθώς και των αρμοδιοτήτων που ασκούν.
Επιπλέον, μέσα από την αναλυτική προεπισκόπηση της βιβλιογραφίας προέκυψε και
το είδος των απαιτούμενων γνώσεων, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, επιμορφώσεων και
προσόντων που θα πρέπει να κατέχουν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο
σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, προκειμένου να θεωρηθούν επαρκώς «εφοδιασμένοι»,
με απώτερο σκοπό την επαγγελματική και την προσωπική εξέλιξη.
Στη συνέχεια, μετά από προσεκτική σύγκριση της εικόνας των εκπαιδευτικών, των
επιμορφωτικών τους αναγκών και «προσόντων» που οφείλει να έχει ο εκπαιδευτικός, η
επιστημονικά υπεύθυνη παρέμβασης κατέληξε στον προγραμματισμό των θεματικών
ενοτήτων κατάρτισης και επιμόρφωσης, τις οποίες θα πρέπει να παρακολουθήσουν οι
εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας. Εκτός από τις συγκεκριμένες θεματικές
ενότητες που θα κληθούν να καλύψουν τα εκπονούμενα σεμινάρια, η επιστημονικά υπεύθυνη
της έρευνας καθόρισε και τον ακριβή αριθμό των τμημάτων που θα πραγματοποιηθούν, το
ακριβές πλήθος των εκπαιδευόμενων και τον αριθμό των προβλεπόμενων ωρών στις οποίες
θα επεκταθεί η επιμόρφωση.
Τέλος, οι αποφασισμένες θεματικές ενότητες τέθηκαν σε σειρά προτεραιότητας, έτσι
ώστε να αντιμετωπιστούν κλιμακωτά οι επισημασμένες ανάγκες και να οδηγηθεί το
πρόβλημα στη λύση του (Σπυριδάκος, 2002). Όλα τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται
σχηματικά παρακάτω:
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ
w Ρόλος
w Καθήκοντα - Ενέργειες
w Λήψη αποφάσεων
w Επικοινωνία
w Συνεργασία
w Δημιουργία
w Διαχείριση
w Οργάνωση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
w Εκπαίδευση
w Επαγγελματική εμπειρία
w Επαγγελματική κατάρτιση
w Ικανότητες / Δεξιότητες

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΣΗΣ
w Βασικές σπουδές
w Γνώσεις
w Ικανότητες – Δεξιότητες
w Εκπαιδευτική εμπειρία

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ
ΔΙΑΦΟΡΑΣ
(GAP ANALYSIS)
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w Προσδιορισμός της απαιτούμενης εκπαίδευσης – κατάρτισης του εκπαιδευτικού
w Προσδιορισμός της απαιτούμενης ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού
w Εκτίμηση του βαθμού γνώσης, εμπειρίας, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του
ανθρώπινου δυναμικού
w Ενέργειες που έχουν γίνει για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
w Εκπαίδευση με σεμινάρια
w Συμμετοχή σε ημερίδες και συνέδρια
w Εκπαίδευση σε επίσημα ιδρύματα για την απόκτηση πτυχίων
w Εκπαίδευση με συστήματα Τηλε-εκπαίδευσης

70

3.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Στόχος της περιγραφής των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου είναι η πλήρης κατανόηση,
αποτύπωση και καταγραφή των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που αυτοί κατέχουν, με σκοπό να
προκύψουν τεκμηριωμένα συμπεράσματα και να εκπονηθεί ένα ολοκληρωμένο και ακριβές
σχέδιο επιμορφωτικής δράσης.
Αρχικά πραγματοποιήθηκε η συλλογή των στοιχείων από τους εκπαιδευτικούς του 6ου
Δημοτικού Σχολείου Αλίμου, με τη διανομή και συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου για την
ανίχνευση των επιμορφωτικών αναγκών τους. Συλλέχτηκαν δημογραφικά στοιχεία
αναφορικά με το φύλο, την ηλικία και τα χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας των ερωτηθέντων
του δείγματος. Ακολούθησε η συλλογή στοιχείων σχετικά με τις σπουδές, τόσο στον τίτλο
του βασικού πτυχίου, όσο και στην απόκτηση και κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού
διπλώματος. Σημαντικός παράγοντας για την εξαγωγή των συμπερασμάτων αποτελεί η
ημερομηνία απόκτησης των πτυχίων αυτών, καθώς θα αποτελέσει στοιχείο κομβικό για την
πρόταση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου παρέμβασης στον τομέα της επιμόρφωσης των
εκπαιδευτικών.
Η συλλογή των στοιχείων συνεχίστηκε καθώς οι εκπαιδευτικοί του δείγματος
κατέγραψαν πληροφορίες για τις ξένες γλώσσες που γνωρίζουν, για το επίπεδο της γνώσης
τους στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας, τα επιμορφωτικά σεμινάρια που έχουν
παρακολουθήσει, παρέχοντας όσον το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος,
όπως η χρονική τους διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής τους και ο φορέας υλοποίησής τους.
Ακολούθησε η καταγραφή και αποτύπωση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων
που πραγματικά έχουν ή που πιστεύουν ότι κατέχουν σχετικά με τις κοινωνικές,
επικοινωνιακές

και

συμβουλευτικές

δεξιότητες,

όπως

αυτές

αποτυπώνονται

στο

ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε. Στο σημείο αυτό, σημαντική αρωγή στον σχεδιασμό μιας
ολοκληρωμένης επιμορφωτικής παρέμβασης και τον σχεδιασμό προγράμματος σπουδών
αποτέλεσε η θέση των εκπαιδευτικών του δείγματος αναφορικά με τον τρόπο απόκτησης των
αναφερόμενων ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Θεωρήθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί ο τρόπος
που αποκτήθηκαν οι συγκεκριμένες δεξιότητες, καθώς οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών θα
οδηγήσουν σε ασφαλή μονοπάτια για τον σχεδιασμό μιας επιμορφωτικής παρέμβασης.
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Τέλος, συλλέχτηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών του 6ου Δ.Σ. Αλίμου αναφορικά με
το αν πιστεύουν ότι χρειάζονται επιμόρφωση και σε ποια αντικείμενα.
Αναλυτικότερα τα συμπεράσματα από τη συλλογή και ανάλυση των στοιχείων του
δείγματος των εκπαιδευτικών παρατίθενται παρακάτω:

ΦΥΛΟ
Το συγκεκριμένο σχολείο θεωρείται και λειτουργεί ως 12/θέσιο, πράγμα που σημαίνει
ότι τα τμήματα από την πρώτη δημοτικού μέχρι και την έκτη δημοτικού είναι δώδεκα στον
αριθμό. Οπότε, καθώς η έρευνα πραγματοποιείται μόνο σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, καθώς οι δικές τους ανάγκες καλούνται να διερευνηθούν στην παρούσα
ερευνητική μελέτη, το δείγμα μας αποτελείται από 12 εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. Από αυτούς οι 3 είναι άντρες και οι 9 γυναίκες.
Εκφρασμένο σε ποσοστά, αξίζει να σημειωθεί ότι μόνο το 25% του δείγματος είναι
άντρες και το 75% είναι γυναίκες. Αυτό μπορεί εύλογα να αιτιολογηθεί, αν αναλογιστούμε
ότι ο εκπαιδευτικός επαγγελματικός χώρος, ειδικά τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης κατακλύζεται από γυναίκες εκπαιδευτικούς.
Ο παρακάτω πίνακας συγκεντρώνει τα στοιχεία του δείγματος αναφορικά με το φύλο:

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Το φύλο του δείγματος
ΦΥΛΟ

ΠΟΣΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ

ΑΝΤΡΕΣ

3

25%

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

9

75%

12

100%

ΣΥΝΟΛΟ
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ΗΛΙΚΙΑ
Η ηλικιακή περιοχή που ανήκουν οι εκπαιδευτικοί του 6ου Δημοτικού Σχολείου
Αλίμου δεν παρουσιάζει απόλυτη ομοιογένεια. Χαρακτηρίζεται από έντονη συγκέντρωση
των ηλικιών περισσότερο κατά τη δεκαετία 40 έως 49 ετών, που εκφράζεται σε ποσοστό
33,33%.
Μεγάλη συγκέντρωση παρατηρείται και στη δεκαετία 50 έως 59 ετών από τους
εκπαιδευτικούς του δείγματος, με ποσοστό 41,66%. Φυσικά δεν απουσιάζουν και οι τιμές της
ηλικιακής περιοχής της δεκαετίας 30 έως 39 ετών, παρόλο που υποστηρίζεται από μικρότερη
μερίδα εκπαιδευτικών, που αγγίζει το ποσοστό του 25%.
Εκπαιδευτικοί που να ανήκουν στις ηλικιακές περιοχές κάτω από 30 ετών και πάνω
από 60 ετών απουσιάζουν παντελώς από το δείγμα.
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα στοιχεία των ηλικιών του
δείγματος:

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Η ηλικιακή περιοχή του δείγματος
ΗΛΙΚΙΑΚΗ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ
30 ΕΤΩΝ

0

0

0

0%

0%

0%

30 – 39 ΕΤΩΝ

0

3

3

0%

25%

25%

40 – 49 ΕΤΩΝ

1

3

4

8,33%

25%

33,33%

50 – 59 ΕΤΩΝ

2

3

5

16,66%

25%

41,66%

ΠΑΝΩ ΑΠΟ
60 ΕΤΩΝ

0

0

0

0%

0%

0%

ΣΥΝΟΛΟ

3

9

12
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25%

75%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Η εκπαιδευτική εμπειρία που παρουσιάζουν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος είναι
ανάλογη της ηλικιακής περιοχής στην οποία ανήκουν. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην
ηλικιακή περιοχή των 30 – 39 ετών έχουν τα λιγότερα χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας
συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στις ηλικιακές περιοχές των 40 – 49 ετών
καθώς και των 50 – 59 ετών. Επειδή το δείγμα μας δεν αποτελείται από εκπαιδευτικούς
ηλικίας 30 ετών και κάτω, γίνεται εύκολα κατανοητό ότι οι τιμές 0 – 5 έτη καθώς και 6 -10
έτη για την εκπαιδευτική εμπειρία παραμένουν μηδενικές.
Έτσι, παρατηρείται ποσοστό 25% του δείγματος των εκπαιδευτικών που έχουν
εκπαιδευτική εμπειρία από 11 – 15 έτη, ενώ μόνο 8,33% του δείγματος με εκπαιδευτική
εμπειρία από 21 – 25 έτη. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση του ποσοστού των εκπαιδευτικών, που
αγγίζει το ποσό του 66,66% ανήκει σε εκπαιδευτικούς με εκπαιδευτική εμπειρία από 26 έτη
και πάνω.
Όλα τα στοιχεία του δείγματος αναφορικά με την εκπαιδευτική εμπειρία του
δείγματος παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Η εκπαιδευτική εμπειρία του δείγματος

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

0 – 5 ΕΤΗ

0

0

0

0%

0%

0%

6 – 10 ΕΤΗ

0

0

0

0%

0%

0%

11 – 15 ΕΤΗ

0

3

3

0%

25%

25%

16 – 20 ΕΤΗ

0

0

0

0%

0%

0%

21 – 25 ΕΤΗ

0

1

1

0%

8,33%

8,33%

26 ΕΤΗ ΚΑΙ
ΠΑΝΩ

3

5

8

25%

41,66%

66,66%

ΣΥΝΟΛΟ

3

9

12
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100%

100%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Κατά τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων του δείγματος, παρατηρήθηκαν τα
ακόλουθα στοιχεία, αναφορικά με τις σπουδές των εκπαιδευτικών του 6ου Δ.Σ. Αλίμου:
w Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ηλικιακές περιοχές των 40 έως 49 ετών καθώς και των
50 έως 59 ετών, είναι απόφοιτοι της Παιδαγωγικής Ακαδημίας διετούς φοίτησης. Λογικό και
επόμενο θα χαρακτηριστεί το γεγονός αυτό, καθώς τη δεκαετία 1980 – 1990 λειτουργούσαν
μόνο παιδαγωγικές ακαδημίες, από τις οποίες αποφοιτήσουν οι δάσκαλοι και οι δασκάλες της
εποχής εκείνης.
w Από τους αποφοίτους των Παιδαγωγικών Ακαδημιών μόνο οι μισοί από αυτούς επέλεξαν
να ενταχτούν στη διαδικασία της Εξομοίωσης και να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο
σπουδών. Αυτό μπορεί εύκολα να εξηγηθεί, αν αναλογιστεί κανείς το γεγονός ότι δεν υπήρχε
δέσμευση υποχρεωτικής παρακολούθησης της συγκεκριμένης διαδικασίας.
w Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ηλικιακές περιοχές των 30 έως 39 ετών είναι απόφοιτοι
Παιδαγωγικών

Τμημάτων

Δημοτικής Εκπαίδευσης,

τα οποία αντικατέστησαν τις

Παιδαγωγικές Ακαδημίες.
w Απόφοιτοι και πτυχιούχοι της μετεκπαίδευσης του Μαράσλειου Διδασκαλείου, σύμφωνα
με το δείγμα μας, είναι μόνο οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στις ηλικιακές περιοχές των 40
έως 49 ετών και των 50 έως 59 ετών. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί εύκολα, αν αναλογιστεί κανείς
ότι η τελευταία χρονιά που διενεργήθηκαν εξετάσεις εισαγωγής στο Μαράσλειο Διδασκαλείο
για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ήταν το έτος 2011. Από εκεί κι
έπειτα και μέχρι σήμερα, η μετεκπαίδευση στο Μαράσλειο Διδασκαλείο έχει καταργηθεί.
w Μόνο δύο εκπαιδευτικοί έχουν Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, οι οποίες ανήκουν στην ηλικιακή
περιοχή των 30 έως 39 ετών. Καθώς τα όρια συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν αυξηθεί πολύ σε σχέση με τα όρια συνταξιοδότησης που
ίσχυαν ακόμη και μια διετία νωρίτερα, έχουν καταφύγει στην απόκτηση μεταπτυχιακών
διπλωμάτων σπουδών. Άλλοι λόγοι είναι ότι επιθυμούν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους
ενόψει μιας επικείμενης αξιολόγησης. Οι πιο φιλόδοξοι εκπαιδευτικοί έχουν σκοπό να
διεκδικήσουν θέση ευθύνης σε σχολικές μονάδες.
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w Διδακτορικό Δίπλωμα δεν κατέχει κανένας εκπαιδευτικός του 6ου Δημοτικού Σχολείου
Αλίμου.
w Δεύτερο Πτυχίο έχει μόνο μια εκπαιδευτικός που ανήκει στην ηλικιακή περιοχή των 50 έως
59 ετών και είναι απόφοιτος του Παντείου Πανεπιστημίου, του Τμήματος Δημόσιας
Διοίκησης, με έτος αποφοίτησης το 2000.
Αριθμητική αποτύπωση των παραπάνω στοιχείων αποτελεί ο πίνακας που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Οι σπουδές του δείγματος
ΣΠΟΥΔΕΣ

ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
ΑΚΑΔΗΜΙΑ

3

6

9

Π.Τ.Δ.Ε

0

3

3

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ

0

5

5

ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ
ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ

0

3

3

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

0

2

2

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ

0

0

0

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΤΥΧΙΟ

0

1

1

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
Κυρίαρχη είναι η γνώση της Αγγλικής Γλώσσας στους εκπαιδευτικούς του δείγματός
μας. Οι πληθώρα των εκπαιδευτικών του δείγματος κατέχουν γνώση σε μέτριο επίπεδο με την
απόκτηση διπλώματος Lower, κατά τη δεκαετία 1980 – 1990. Η γνώση αυτή παρατηρείται
στους εκπαιδευτικούς που ανήκουν στην ηλικιακή περιοχή των 40 – 49 ετών καθώς και στην
ηλικιακή περιοχή των 50 – 59 ετών. Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στην ηλικιακή περιοχή
των 30 – 39 ετών δηλώνουν ότι η γνώση τους στην Αγγλική Γλώσσα είναι άριστη.
76

Αναφορικά με τη γνώση της δεύτερης γλώσσας κυρίαρχη είναι η Γαλλική, σε
ποσοστό 25% επί του συνολικού δείγματος. Το επίπεδο των εκπαιδευτικών του δείγματος
είναι καλό ή μέτριο. Το έτος απόκτησης του συγκεκριμένου πτυχίου τοποθετείται χρονικά
στη δεκαετία 1980 – 1990.
Φυσικά, υπάρχει και η γνώση της Ιταλικής Γλώσσας σε πολύ μικρό επίπεδο, από έναν
εκπαιδευτικό του δείγματος, με ποσοστό 8,33% του συνόλου των εκπαιδευτικών.
Δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις που ορισμένοι εκπαιδευτικοί δεν συμπλήρωσαν
καθόλου το συγκεκριμένο τμήμα του ερωτηματολογίου.
Τα παραπάνω στοιχεία για τη γνώση των Ξένων Γλωσσών από τους εκπαιδευτικούς
του δείγματος, σε σχέση με το φύλο, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Η γνώση Ξένων Γλωσσών
ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ

3

7

10

25%

58,33%

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

0

0

0

0%

0%

0%

ΓΑΛΛΙΚΑ

0

3

3

0%

25%

25%

ΙΤΑΛΙΚΑ

1

0

1

8,33%

0%

8,33%

ΑΛΛΗ

0

0

0

0%

0%

0%

83,33%

Συνεχίζοντας, αξίζει να γίνει ένας διαχωρισμός σχετικά με το επίπεδο γνώσης της
Ξένης Γλώσσας που κάθε εκπαιδευτικός κατέχει.
Από τους άντρες του δείγματος οι 2 δηλώνουν ότι γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε
πολύ καλό επίπεδο, που αναλογεί σε ποσοστό 16,66%, ενώ ο τρίτος δηλώνει ότι έχει μικρή
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γνώση της αγγλικής γλώσσας, που αναλογεί σε ποσοστό 8,33%. Ο ίδιος εκπαιδευτικός
δηλώνει ότι γνωρίζει την ιταλική γλώσσα, σε ποσοστό 8,33% του συνολικού δείγματος.
Αναφορικά με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς του δείγματος, αξίζουν να αναφερθούν τα
παρακάτω:
- Μια εκπαιδευτικός δε συμπλήρωσε τίποτα στην επιλογή της γνώσης των Ξένων Γλωσσών,
ποσοστό που αναλογεί στο 8,33% του συνολικού ποσοστού του δείγματος.
- Μία εκπαιδευτικός του δείγματος δήλωσε ότι δεν έχει γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Διαθέτει άριστη γνώση της Γαλλικής Γλώσσας, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 8,33% του
συνολικού δείγματος.
- Τρεις γυναίκες γνωρίζουν άριστα την Αγγλική Γλώσσα και άλλες δυο δηλώνουν ότι
γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε μέτριο βαθμό.
Ο παρακάτω πίνακας αποτυπώνει αριθμητικά το βαθμό γνώσης των εκπαιδευτικών
του δείγματος αναφορικά με τις Ξένες Γλώσσες:

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Το επίπεδο γνώσης των Ξένων Γλωσσών
ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΞΕΝΕΣ
ΓΛΩΣΣΕΣ

ΑΡΙΣΤΑ

ΠΟΛΥ
ΚΑΛΑ

ΚΑΛΑ

ΛΙΓΟ

ΑΡΙΣΤΑ

ΠΟΛΥ
ΚΑΛΑ

ΚΑΛΑ

ΛΙΓΟ

ΑΓΓΛΙΚΑ

0

2

0

1

3

2

3

1

ΓΑΛΛΙΚΑ

0

0

0

0

1

1

1

0

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

0

0

0

0

0

0

0

0

ΙΤΑΛΙΚΑ

0

0

0

1

0

0

0

0

ΑΛΛΗ

0

0

0

0

0

0

0

0
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Η επιμόρφωση στις Νέες Τεχνολογίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί του 6ου Δ.Σ. Αλίμου
προσδιορίζεται από την απόκτηση της Πιστοποίησης του Α΄ και Β΄ Επιπέδου Πιστοποίησης
στις Τ.Π.Ε. Αυτό αποτυπώνεται στα ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι εκπαιδευτικοί του
δείγματος. Αναλυτικότερα:
- Όλοι οι άντρες εκπαιδευτικοί του δείγματος έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς την
Επιμόρφωση Α΄ Επιπέδου και έχουν πιστοποιηθεί, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 25% του
συνολικού δείγματος.
- Από αυτούς μόνο ο ένας εκπαιδευτικός έχει Πιστοποίηση Β΄ Επιπέδου, δηλαδή μόνο το
8,33% επί του συνόλου.
- Εφτά γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν Πιστοποίηση Α΄ Επιπέδου και μόνο μία από αυτές έχει
και Πιστοποίηση Β΄ Επιπέδου.
- Δύο γυναίκες εκπαιδευτικοί δεν έχουν επιμορφωθεί καθόλου στις Νέες Τεχνολογίες της
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών.
Τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Η επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε.
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε

ΑΝΤΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΤΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

Α΄ΕΠΙΠΕΔΟ

3

7

10

25%

58,33%

83,33%

Β΄ΕΠΙΠΕΔΟ

1

1

2

8,33%

8,33%

16,66%

ΧΩΡΙΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

0

2

2

0%

16,66%

16,66%

ΑΛΛΟ

0

1

1

0%

8,33%

8,33%
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Αναφορικά με τα σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει οι εκπαιδευτικοί του 6ου
Δημοτικού Σχολείου Αλίμου, αξίζει να αναφερθούν τα παρακάτω:
w Όλοι οι εκπαιδευτικοί λαβαίνουν μέρος σε σεμινάρια – ημερίδες που διοργανώνει η
Σχολική Σύμβουλος της 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής, η διάρκεια των
οποίων είναι μικρή και γι’ αυτό τον λόγο δεν καταγράφτηκαν αναλυτικά στο ερωτηματολόγιο
για την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών.
w Ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα μακράς
διάρκειας και θυμούνται αναλυτικά τον φορέα υλοποίησης, τη διάρκεια σε ώρες καθώς και το
έτος διεξαγωγής αυτών.
w Κάποιοι εκπαιδευτικοί, επειδή δεν θυμόντουσαν επαρκή στοιχεία για τα σεμινάρια και την
επιμόρφωση που έχουν λάβει κατά το παρελθόν, επέλεξαν να μη συμπληρώσουν την
αντίστοιχη ενότητα του ερωτηματολογίου.
w Τα σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει και έχουν αναφέρει οι εκπαιδευτικοί του 6ου Δ.Σ.
Αλίμου άπτονται των ιδιαίτερων ενδιαφερόντων του καθενός και ταυτόχρονα καλύπτουν
γνωστικές περιοχές που οι ίδιοι νιώθουν ότι υπάρχει μειωμένη γνώση.
w Μία εκπαιδευτικός του δείγματος έχει παρακολουθήσει ορισμένα σεμινάρια που έχουν
πραγματοποιηθεί από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, όπως η Χαροκόπειος και το Πανεπιστήμιο
των Ιωαννίνων.
Αναλυτικά, τα επιμορφωτικά στοιχεία του δείγματος παρατίθενται παρακάτω:
ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Η επιμόρφωση που έχουν λάβει οι εκπαιδευτικοί του δείγματος
Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε ώρες)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

1.

«Διοίκηση Εκπαιδευτικών
Μονάδων»

ΕΚΔΔΑ

70

9/2016

«Παροχή Πρώτων Βοηθειών»

ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Δ΄Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΗΝΩΝ

6

5/2016

2.

80

3.

«Διαχείριση κινδύνων και
κρίσεων στις σχολικές
μονάδες»

4.

ΕΚΔΔΑ

35

4/2016

«Διαχείριση Σχολικής Τάξης»

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

8

5/2015

5.

«Διαχείριση άγχους»

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

8

5/2015

6.

«Ναρκωτικά»

ΧΑΡΙΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

8

5/2015

7.

«Ενδοσχολική Βία και
Εκφοβισμός»

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

8

5/2015

7.

«Οπτική Αντίληψη και
Μάθηση»

ΠΟΚΕΠΕ

6

12/2014

30

2013 – 2014

12

2/2003

HELLAS
NETWORK
CONSULTING

60

5/2002

ΝΟΜΑΡΧΙΑ
ΑΘΗΝΩΝ

165

2000

8.

«Βήματα για τη Ζωή» Συναισθηματική Αγωγή –
Επίλυση Προβλημάτων

9.

«Παροχή Πρώτων Βοηθειών»

10.

«MS Windows Me, Office
2000»

11.

Σεμινάριο Πληροφορικής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ –
ΣΧΟΛΙΚΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 43ΗΣ
ΕΚΠ/ΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ
ΕΡΥΘΡΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ – ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Όλοι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν ότι έχουν επικοινωνιακές και
κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες, που τους βοηθούν στο εκπαιδευτικό τους έργο και στη
συνεργασία τους με όλους τους αρμόδιους φορείς. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η
εκάστοτε σχολική μονάδα, ως ανοιχτό σύστημα στην κοινωνία, οφείλει να είναι σε συνεχή
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επικοινωνία και συνεργασία με πολλούς φορείς, όπως οι δημοτικές αρχές, οι γονείς των
μαθητών, οι ίδιοι οι μαθητές, οι Σχολικοί Σύμβουλοι, οι συνάδελφοι και ο Διευθυντής της
οικείας σχολικής μονάδας.
Στο θέμα της επικοινωνίας και της συνεργασίας με όλους τους παραπάνω φορείς, οι
εκπαιδευτικοί του δείγματός μας θεωρούν ότι έχουν ικανοποιητικό ή μέτριο βαθμό γνώσης. Η
γνώση αυτή έχει προέλθει, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνουν οι ίδιοι και έχουν
συλλεχθεί από τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου για την καταγραφή των
εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών τους αναγκών, από την χρόνια εμπειρία τους στον
εκπαιδευτικό χώρο, καθώς και από στοιχεία του χαρακτήρα τους, τα οποία ευνοούν την
επικοινωνία και τη συνεργασία. Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί του
δείγματος δηλώνουν ότι έχουν αποκτήσει αυτή την ικανότητα, της επικοινωνίας και της
συνεργασίας μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων.
Αναφορικά με την έννοια της διαχείρισης έγινε προσπάθεια να αποτυπωθεί η
ικανότητα των εκπαιδευτικών του δείγματος στη διαχείρισης της σχολικής τάξης, στη
διαχείριση ομάδων μαθητών και γονέων, καθώς και συγκρούσεων μεταξύ τους, όπως επίσης
και στη διαχείριση του χρόνου. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι έχουν μέτριο
βαθμό γνώσης επί των παραπάνω θεμάτων της διαχείρισης. Ο βαθμός αυτός προέκυψε από
τον χαρακτήρα του καθενός εκπαιδευτικού, καθώς και από την πολυετή εμπειρία τους. Σε
αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζουν ως τρόπο
απόκτησης των αναφερόμενων ικανοτήτων και δεξιοτήτων την επαγγελματική τους εμπειρία
είναι αυτοί που έχουν πάνω από είκοσι χρόνια εκπαιδευτικής σταδιοδρομίας.
Συνεχίζοντας, γίνεται λόγος για τη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων στη σχολική
μονάδα, εστιάζοντας σε περιπτώσεις ατυχήματος, πυρκαγιάς και σεισμού. Οι εκπαιδευτικοί
του δείγματος δήλωσαν ότι έχουν μέτριο ή ικανοποιητικό βαθμό γνώσης τους συγκεκριμένου
αντικειμένου. Αναφέρουν ως τρόπο απόκτησης της συγκεκριμένης ικανότητας τα σεμινάρια
και την επιμόρφωση. Παρόλα αυτά δεν είναι λίγοι οι εκπαιδευτικοί που θεωρούν ότι στοιχεία
του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς τους τους έχουν εφοδιάσει κατάλληλα ώστε να
ανταποκριθούν στις δεξιότητες διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων στη σχολική μονάδα.
Ο βαθμός της γνώσης σχετικά με την καλλιέργεια της δημιουργικής και κριτικής
σκέψης των μαθητών κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας δηλώνεται ως μέτριος
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από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος. Αναφέρουν ότι ο χαρακτήρας τους και η
επαγγελματική τους εμπειρία είναι οι παράγοντες που βοήθησαν ώστε να αποκτηθούν οι εν
λόγω ικανότητες και δεξιότητες. Για το συγκεκριμένο θέμα της καλλιέργειας της
δημιουργικής και της κριτικής σκέψης των μαθητών δεν γίνονται σεμινάρια από τη Σχολική
Σύμβουλο της Δ΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Κάτι ανάλογο ισχύει και με την ικανότητα και δεξιότητα των εκπαιδευτικών του
δείγματος για τη δημιουργία συναισθηματικού κλίματος στην σχολική τάξη, ενός
περιβάλλοντος μάθησης για τους μαθητές και κλίματος εμπιστοσύνης τόσο μεταξύ των
μαθητών, όσο και μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού. Ο βαθμός γνώσης της
δεξιότητας αυτής ορίζεται ως μέτριος και ο τρόπος απόκτησης της δεξιότητας αυτής ορίζεται
η επαγγελματική εμπειρία και ο χαρακτήρας των εκπαιδευτικών.
Η γνώση του διδακτικού αντικειμένου, των στρατηγικών και των μεθόδων
διδασκαλίας που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί εντός της σχολικής τάξης θεωρείται ότι έχει
προκύψει από την εκπαιδευτική εμπειρία και τον χαρακτήρα των εκπαιδευτικών. Λίγες είναι
οι περιπτώσεις που οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η ικανότητα της γνώσης του
διδακτικού αντικειμένου έχει επέλθει μέσω σεμιναρίων και επιμόρφωσης, χωρίς ωστόσο ο
βαθμός γνώσης τους να είναι άριστος ή εξαιρετικός.
Σε σχέση με τη δεξιότητα της οργάνωσης της σχολικής τάξης, των σχολικών
επισκέψεων και εκδηλώσεων, του εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου και
εκπαιδευτικοί του 6

ου

χρόνου οι

Δ.Σ. Αλίμου αναφέρουν ότι ο βαθμός γνώσης τους είναι μέτριος ή

αρκετά καλός. Η γνώση αυτή έχει αποκτηθεί κυρίως από την εκπαιδευτική τους εμπειρία και
τα στοιχεία εκείνα του χαρακτήρα τους που τους παρέχουν οργανωτικές δεξιότητες. Σε
ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί του δείγματος αναφέρουν ως αποκλειστικό
μέσο απόκτησης της οργανωτικής ικανότητας μόνο την επαγγελματική τους εμπειρία.
Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που έχει απασχολήσει τους εκπαιδευτικούς όλων
των βαθμίδων κατά το παρελθόν. Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
αναφέρουν ότι είναι γνώστες της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, της σχολικής
μονάδας και εφαρμόζουν την αξιολόγηση στους μαθητές τους έχοντας μέτρια γνώση του
αντικειμένου της αξιολόγησης. Για άλλη μια φορά κυριαρχεί η επαγγελματική εμπειρία ως
μέσο απόκτησης της ικανότητας της αξιολόγησης.
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Λοιπές δεξιότητες που θεωρούνται αναγκαίες και απαραίτητες για τη θέση του
εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι: ευγλωττία, ενεργή ακρόαση των
μαθητών, ανεκτικότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών από τους εκπαιδευτικούς,
ανάληψη

ρίσκου,

επιμονή

και

υπομονή,

ψυχραιμία

και

ευελιξία,

ικανότητα

προσαρμοστικότητας και προσαρμογής. Οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας αναφέρουν ότι
διαθέτουν τις παραπάνω ικανότητες και δεξιότητες σε μέτριο βαθμό. Ως τρόπο απόκτησης
αυτών αναφέρουν για άλλη μια φορά την εκπαιδευτική εμπειρία.
Όλα τα παραπάνω στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από την αποδελτίωση του
ερωτηματολογίου που μοιράστηκε στους εκπαιδευτικούς του δείγματος, προκύπτει το
συμπέρασμα ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη σημαντικότητα των στοιχείων του
χαρακτήρα τους που τους βοηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, σημαντικός
παράγοντας είναι, και αναγνωρίζεται μέσω των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του 6ου Δ.Σ.
Αλίμου,

η επαγγελματική τους εμπειρία. Η εκπαιδευτική εμπειρία αποτελεί σημαντική

αρωγό και πυξίδα πλεύσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της διαρκούς
επιμόρφωσης και κατάρτισής τους. Τα αντικείμενα που οι ίδιοι επιλέγουν έχουν σχέση με τη
διαχείριση, την ανάπτυξη των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, την πρόσθετη γνώση σε
θέματα που απαντώνται στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Στο ερώτημα για το αν επιθυμούν πρόσθετη επιμόρφωση και κατάρτιση, οι
περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος απαντούν θετικά. Μάλιστα αναφέρουν και
συγκεκριμένα αντικείμενα στα οποία επιθυμούν να επιμορφωθούν, καθώς αναγνωρίζουν ότι
στα αντικείμενα αυτά η γνώση τους είναι ελλιπής σε σχέση με τις ανάγκες της σχολικής
κοινότητας.
Φυσικά, δεν έλειψαν και οι περιπτώσεις δύο εκπαιδευτικών του δείγματος που
θεωρούν ότι δε χρειάζονται καμία επιμόρφωση.

84

Αναλυτικά οι προτάσεις επιμόρφωσης από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, όπως οι
ίδιοι τις κατέγραψαν, παρουσιάζονται παρακάτω:

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Οι εκπαιδευτικές ανάγκες του δείγματος για επιμόρφωση
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

1.

«Επιμόρφωση στη Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»

2.

«Διαχείριση Σχολικής Τάξης»

3.

«Διαχείριση Συγκρούσεων»

4.

«Διαχείριση Συγκρούσεων Μαθητικών Καταστάσεων»

5.

«Συνεργασία με τους γονείς»

6.

«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

7.

«Επιμόρφωση στα παιδιά με αυτισμό»

8.

«Αντιμετώπιση παιδιών με ιδιαιτερότητες»

9.

«Τρόποι Συνεργασίας – Επικοινωνίας με φορείς της τοπικής κοινωνίας»

10.

«Διοργάνωση Σχολικών Εκδηλώσεων»
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3.3 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Για

τον

σχεδιασμό

ενός

προγράμματος

επαγγελματικής

κατάρτισης

των

εκπαιδευτικών του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου ελήφθησαν υπόψη όλα τα παραπάνω
στοιχεία που προέκυψαν από την καταγραφή, ανάλυση και επεξεργασία των εκπαιδευτικών
αναγκών του δείγματος. Ο στόχος ήταν η ολοκληρωμένη πρόταση ενός προγράμματος
ουσιαστικής επιμόρφωσης και κατάρτισης αυτών που να καλύπτει τις εκπαιδευτικές τους
ανάγκες. Η θεματολογία των επιμορφωτικών σεμιναρίων διαμορφώθηκε με βάση τις ανάγκες,
όπως αυτές προέκυψαν από τις σχετικές αναλύσεις. Η κατανομή των αντικειμένων ανά
κατηγορίες εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε με βάση την κατανομή τους στο σύνολο των
εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των σεμιναρίων καθώς και η θεματολογία καλύπτει εκείνο
το τμήμα των αναγκών σε εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού των
εκπαιδευτικών του 6ου Δ.Σ. Αλίμου που έχει σχέση με τις τρέχουσες ανάγκες που προέκυψαν
από την απογραφή και την υλοποίηση του προγράμματος ολοκληρωμένης Παρέμβασης. Με
δεδομένη τη μικρή εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού και τις ανάγκες που
δημιουργούνται από το νέο περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης και της Κοινωνίας της
Πληροφορίας, απαιτείται συνεχής κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
Αναλυτικότερα, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν σημαντικά θέματα
στη διαχείριση της σχολικής τάξης και στη διαχείριση ομάδων μαθητών. Οι περισσότεροι
εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν ζητήματα αναφορικά με τη συνεργασία τους με τους γονείς
των μαθητών και έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να βοηθηθούν μέσω της ουσιαστικής
επιμόρφωσης.
Επίσης, σε μια κοινωνία συνεχώς μεταβαλλόμενη, η οποία μαστίζεται από
καθημερινά προβλήματα, μικρού ή μεγάλου μεγέθους, ο εκπαιδευτικός έρχεται συχνά
αντιμέτωπος με μαθητές με ιδιαιτερότητες και μαθησιακές δυσκολίες. Η αντιμετώπιση και η
διαχείριση αυτών είναι ιδιαίτερα δύσκολη περίπτωση. Μαθητές με αυτισμό, με μαθησιακές
δυσκολίες, με δυσλεξία, με σύνδρομα διάχυτων αναπτυξιακών διαταραχών αποτελούν το
έμψυχο δυναμικό των σχολικών τάξεων.
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Η καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία έχει να επιδείξει τέτοια ζητήματα παιδιών,
που η αντιμετώπιση και η διαχείρισή τους είναι πολύ δύσκολη. Ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση
αποτελεί και η διαχείριση και η συνεργασία με την οικογένεια αυτών των μαθητών. Συνήθως,
οι γονείς αρνούνται να παραδεχτούν τις ιδιαιτερότητες του παιδιού τους και να τις
αντιμετωπίσουν. Στο σημείο αυτό, ο εκπαιδευτικός, με τη βοήθεια της Σχολικής Συμβούλου
αν απαιτείται, πρέπει να αναλάβει το ρόλο να πείσει το γονιό ότι το παιδί του χρειάζεται
υποστήριξη και ειδική διαπαιδαγώγηση.
Αυτή η κατηγορία θεμάτων για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί αίτημα των
καιρών, αλλά και αίτημα των ίδιων των εκπαιδευτικών του δείγματος, οι οποίοι
αντιλαμβάνονται ότι οι γνώσεις τους επί της συγκεκριμένης θεματολογίας είναι ελλιπέστατη.
Είναι πρόθυμοι να επιμορφωθούν και το προσμένουν. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός,
ότι κατά την αποδελτίωση των ερωτηματολογίων, καταφάνηκε ότι οι πέντε στους δώδεκα
εκπαιδευτικοί του δείγματος καταγράφουν την ανάγκη τους για επιμόρφωση, πάνω σε θέματα
με μαθητές με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές.
Η αρχική σκέψη ήταν το προτεινόμενο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να κατηγοριοποιηθεί
σε δύο επιμέρους κατηγορίες, ανάλογα με το επίπεδο των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη
βασική εκπαίδευση και τις αρχικές σπουδές που έχουν λάβει. Οι κατηγορίες αυτές θα
περιλαμβάνουν όλα τα σεμινάρια που θα υλοποιηθούν καθώς και τη διάρκεια αυτών. Η
πρόταση αυτή απορρίφθηκε στη συνέχεια, καθώς όλοι οι εκπαιδευτικοί του 6ου Δημοτικού
Σχολείου Αλίμου αντιμετωπίζουν τα ίδια ζητήματα και προβλήματα στην καθημερινότητά
τους.
Μια κατηγοριοποίηση που θεωρήθηκε συνετό και σκόπιμο να προταθεί είναι η
κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας ανάλογα με την
επιμόρφωση που έχουν λάβει στις Νέες Τεχνολογίες. Καθώς η κοινωνία μας χαρακτηρίζεται
από τους γρήγορους ρυθμούς της τεχνολογίας και των τεχνολογικών επιτευγμάτων, σε μια
κοινωνία συνεχώς μεταβαλλόμενη και εξελισσόμενη, κρίνεται αναγκαία η επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες. Την ανάγκη αυτή την αναγνωρίζουν και οι ίδιοι οι
εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης σχολικής μονάδας, γεγονός που έχει αποτυπωθεί στην
καταγραφή των εκπαιδευτικών τους αναγκών. Η κατηγοριοποίηση έγινε με βάση την κατοχή
πτυχίου πιστοποίησης στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΤΠΕ
Υπάρχουν εκπαιδευτικοί στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου οι οποίοι δεν έχουν καμιά
πιστοποιημένη γνώση, αναφορικά με τις Νέες Τεχνολογίες. Έχουν ελάχιστη έως καθόλου
γνώση σχετικά με τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη σχολική τάξη, αλλά και τη
χρήση των Η/Υ γενικότερα. Σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς προτείνεται η επιμόρφωσή τους
σε αντικείμενα που έχουν σχέση με εισαγωγικές έννοιες αναφορικά με τις Νέες Τεχνολογίες
της Πληροφορίας. Μέσω της επιμόρφωσης θα έρθουν σε επαφή με λογισμικά επεξεργασίας
κειμένου και λογισμικά παρουσίασης καθώς και με υπολογιστικά φύλλα. Επίσης θα
ασκηθούν στη διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνίας, στη σύνδεση και επικοινωνία
μέσω του διαδικτύου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Α΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΤΠΕ
Οι εκπαιδευτικοί που έχουν λάβει επιμόρφωση στις Νέες Τεχνολογίες και έχουν
αποκτήσει την Πιστοποίηση Α΄ Επιπέδου θα επιμορφωθούν ώστε να είναι σε θέση να
εφαρμόζουν και να αξιοποιούν όσα ήδη γνωρίζουν στη Διδακτική Πράξη. Θα έρθουν σε
επαφή με λογισμικά που θα τους βοηθήσουν στη μαθησιακή διαδικασία.

Τα σεμινάρια που προτείνονται για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του 6ου Δημοτικού Σχολείου Αλίμου είναι τα ακόλουθα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών χωρίς γνώση στις Τ.Π.Ε
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΗ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε ώρες)

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

1.

«Εισαγωγικές έννοιες της Πληροφορικής,
Χρήση Επεξεργαστή Κειμένου,
Υπολογιστικών Φύλλων, Λογισμικού
Παρουσίασης, Σύνδεση και Επικοινωνία
μέσω Διαδικτύου»

30

1

2
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ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών με Πιστοποίηση Α΄ Επιπέδου
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Α΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Π.Ε

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε ώρες)

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

1.

«Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη
Διδακτική Πράξη»

60

1

10

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε ώρες)

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ

1.

«Τεχνικές Διαχείρισης Σχολικής Τάξης»

60

1

12

2.

«Εθισμός στο Διαδίκτυο και Προβλήματα
Συμπεριφοράς»
«Προβλήματα Συμπεριφοράς Μαθητών
και Πρόληψη»
«Προβλήματα Συμπεριφοράς Μαθητών
και Αντιμετώπιση»

60

1

12

60

1

12

60

1

12

5.

«Συνεργασία Σχολείου και Γονέων»

60

1

12

6.

«Αντιμετώπιση και διαχείριση μαθητών
με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές»

60

1

12

3.
4.
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3.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Η εμπειρική διερεύνηση στα πλαίσια της παρούσας μελέτης στόχο έχει να ανιχνεύσει
τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που κατά το
σχολικό έτος 2016 – 2017 διδάσκουν στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Αλίμου. Οι οπτικές που
τέθηκαν υπόψη και διερευνήθηκαν ήταν οι εξής ακόλουθες:
ü Η εμπειρία των εκπαιδευτικών από προηγούμενες επιμορφωτικές δράσεις
ü Η διαπίστωση των δυσκολιών και αδυναμιών σε συγκεκριμένα θέματα
ü Η ανίχνευση των προσδοκιών των εκπαιδευτικών από την επιμόρφωση
ü Η προτίμησή τους για τα αντικείμενα της επιμόρφωσης
ü Ο σχεδιασμός προγραμμάτων επιμορφωτικών δράσεων
Οι πέντε αυτές οπτικές που αποτέλεσαν ξεχωριστούς άξονες στο ερωτηματολόγιο
οδήγησαν σε μια σειρά συμπερασμάτων που έχουν ως εξής:
Η πληθώρα των εκπαιδευτικών του δείγματος έχει προηγούμενη εμπειρία από
σεμινάρια και επιμόρφωση που έχει λάβει κατά το παρελθόν. Οι εκπαιδευτικοί της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που μετείχαν στην έρευνα διαθέτουν σήμερα σημαντική εμπειρία
από την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ποικίλων χαρακτηριστικών και
σχετικά μεγάλης ανομοιογένειας. Αυτό σημαίνει ότι κάθε εκπαιδευτικός έχει διαμορφωμένη
άποψη για την επιμόρφωση βασισμένη στην προσωπική του εμπειρία η οποία επηρεάζει τη
στάση του απέναντι στην επιμόρφωση και τις μελλοντικές του προσδοκίες και προτιμήσεις.
Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η επιμόρφωση αποτελεί επιτακτική ανάγκη για το
επάγγελμά τους. Καθώς ανήκουν επαγγελματικά σε ένα κλάδο που έχει ως αντικείμενο τη
μόρφωση εκτιμούν ότι χωρίς αυτήν δεν μπορούν να έχουν ποιότητα στο έργο τους.
Παράλληλα γνωρίζουν τους ρυθμούς με τους οποίους η γνώση μεταβάλλεται και μαζί με
αυτήν μεταβάλλονται και οι απαιτήσεις στην άσκηση των καθηκόντων τους. Είναι επομένως
λογικό να εκτιμούν την επιμόρφωση και τα αγαθά που αυτή προσφέρει και να θεωρούν ότι η
διαδικασία της επιμόρφωσης πρέπει να είναι συνεχής και δια βίου.
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Η επιμόρφωση ικανοποιεί πρωτίστως την ανάγκη του/της εκπαιδευτικού να βελτιώσει
τη δουλειά του και να αποκτήσει αυτοπεποίθηση που θα τον βοηθήσει στην άσκηση του
επαγγέλματος του. Η επιμόρφωση έχει σημασία για τον εκπαιδευτικό, καθώς δε λειτουργεί
ως αυτοσκοπός. Αντίθετα η μέσω της επιμόρφωσης επαγγελματική ανάπτυξη και η
ικανοποίηση κοινωνικών αναγκών είναι για τον εκπαιδευτικό δευτερεύουσας σημασίας.
Η καταγραφή των δυσκολιών και αδυναμιών των εκπαιδευτικών κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο ανίχνευσης των επιμορφωτικών
αναγκών των εκπαιδευτικών. Πάντα ο εκπαιδευτικός έπρεπε να διαδραματίσει ένα σύνθετο
ρόλο στο σχολείο. Ο παραδοσιακός διδακτικός του ρόλος συμπληρωνόταν πάντα με τη
συμβολή του στην κοινωνικοποίηση του παιδιού και στην προετοιμασία του για να
αποτελέσει στο μέλλον ο/η μαθητής/ρια ενεργό πολίτη. Σήμερα όμως οι συνιστώσες του
ρόλου του εκπαιδευτικού έχουν γίνει πιο πολύπλοκες από άλλοτε, καθώς:
ü Οι επιστήμες της αγωγής εξελίσσονται και αυτές μέσα από την ταχύτατη παραγωγή νέων
γνώσεων. Είναι επόμενο ότι χρειάζεται ανανέωση των γνώσεων του/της εκπαιδευτικού και σε
αυτές.
ü Το σχολείο, ως θεσμός κοινωνικοποίησης, αποκτά στη σύγχρονη εποχή ολοένα και
μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Σήμερα τα παιδιά έρχονται στο σχολείο από ανομοιογενή
οικογενειακά και κοινωνικά υπόβαθρα. Οι σταδιακές αλλαγές που έχουν υποστεί τα
οικογενειακά πρότυπα καλούν τον εκπαιδευτικό να αντιμετωπίσει διαφορετικές από τις
συνήθεις συμπεριφορές. Επίσης η πολυπολιτισμικότητα -ιδιαίτερα στο δημόσιο σχολείοαποτελεί μια νέα κατάσταση για όλους.
ü Ο ρόλος του σχολείου στην προετοιμασία του παιδιού ώστε να γίνει ενεργός πολίτης
(πολιτειοποίηση) αλλάζει με γοργούς ρυθμούς και αυτό πολλαπλασιάζει τα καθήκοντα και τις
αρμοδιότητες του/της εκπαιδευτικού.
ü Τέλος το σχολείο γίνεται ένας όλο και πιο πολύπλοκος οργανισμός. Η διοίκηση και η
διαχείριση αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και για τον/τη διευθυντή/ρια της σχολικής μονάδας
και για τον εκπαιδευτικό που οφείλει να είναι διαχειριστής της τάξης.
Για να ανταποκριθεί στον ρόλο αυτό, κάθε εκπαιδευτικός διαθέτει συσσωρευμένη
γνώση γύρω από τα θέματα που άπτονται της άσκησης του επαγγέλματός του. Οι γνώσεις

91

αυτές έχουν αποκτηθεί με διάφορους τρόπους – κυρίως μέσα από την τυπική μόρφωση, την
αυτομόρφωση, την εκπαιδευτική του εμπειρία και την κάθε μορφής επιμόρφωση και
αποτελούν μέρος του ανθρώπινου κεφαλαίου του εκπαιδευτικού. Υπάρχουν όμως και
θεματικές στις οποίες ο εκπαιδευτικός διαπιστώνει ανεπάρκεια γνώσεων. Οι ανεπαρκείς
γνώσεις σε κάποια θέματα εύλογα συνιστούν ανάγκη επιμόρφωσης.
Καθώς διαπιστώθηκαν οι ελλείπεις γνώσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του 6ου Δημοτικού Σχολείο Αλίμου σε ορισμένες θεματικές περιοχές
επιχειρήθηκε και πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Τα
επιμορφωτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν είναι προσαρμοσμένα τόσο στις ανάγκες των
εκπαιδευτικών του δείγματος, όσο και στις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας και εποχής.
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ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»

Αγαπητέ/ή συνάδελφε,
Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί το ερευνητικό μέρος διπλωματικής εργασίας με
τίτλο «Πρότυπη μεθοδολογία για την Ανάλυση Εκπαιδευτικών Αναγκών και τον Σχεδιασμό
Προγραμμάτων Σπουδών Εκπαίδευσης» και απευθύνεται σε δασκάλους της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης. Διενεργείται στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
«Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Τεχνολογικού
Τομέα του Πειραιά.
Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η καταγραφή και συλλογή, η ανάλυση και
επεξεργασία των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, όπως αυτές αποτυπώνονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.
Αφιερώνοντας λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας και συμπληρώνοντας το παρόν
ερωτηματολόγιο θα συμβάλλετε καίρια και αποτελεσματικά στην ολοκλήρωση της
ερευνητικής προσέγγισης του θέματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Το
ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα αποτελέσματά του θα χρησιμοποιηθούν
αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συμμετοχή και τη συνεργασία σας.

Με εκτίμηση,
Σμαρώ Βάλλα
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία του ερωτηματολογίου βάζοντας Χ ή ü στην επιλογή
που σας αντιπροσωπεύει.
Στο πεδίο ΣΠΟΥΔΕΣ είναι δυνατή η συμπλήρωση περισσοτέρων από μία επιλογές.
Στο πεδίο ΤΙΤΛΟΣ του πίνακα ΣΠΟΥΔΕΣ να αναφέρετε τον τίτλο του ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ –
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ καθώς και του ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ, εφόσον υπάρχει.
1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Α. ΦΥΛΟ
Άνδρας ¨

Γυναίκα ¨

Β. ΗΛΙΚΙΑ
κάτω από 30 ετών
50 έως 59 ετών

o
o

30 έως 39 ετών
πάνω από 60 ετών

Γ. ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
0 έως 5 έτη
o
6 έως 10 έτη
16 έως 20 έτη
o
21 έως 25 έτη

o
o

o
o

40 έως 49 ετών o

11 έως 15 έτη
26 έτη και πάνω

2. ΣΠΟΥΔΕΣ
ΕΤΟΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
Πτυχίο Παιδαγωγικής Ακαδημίας
Πτυχίο Παιδαγωγικού Τμήματος
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξομοίωση

o
o
o

Μαράσλειο Διδασκαλείο
Ειδική Αγωγή
o

Γενική Αγωγή
o

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Διδακτορικό Δίπλωμα
Δεύτερο Πτυχίο

o

o
o
o
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ΤΙΤΛΟΣ

o
o

3. ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
(Να συμπληρώσετε το επίπεδο της γνώσης που έχετε ή πιστεύετε ότι έχετε στις Ξένες Γλώσσες. Στην
περίπτωση που υπάρχει ΠΤΥΧΙΟ, να αναφέρετε το έτος της απόκτησής του).

Αγγλικά
Γερμανικά
Γαλλικά
Ιταλικά
Άλλη
(αναφέρετε)

ΑΡΙΣΤΑ

ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ

ΚΑΛΑ

ΛΙΓΟ

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o

o

o

o

ΕΤΟΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ
ΠΤΥΧΙΟΥ

4. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Α΄ Επίπεδο Πιστοποίησης στις ΤΠΕ
Άλλο

o

o

Β΄ Επίπεδο Πιστοποίησης στις ΤΠΕ

o

(αναφέρετε): _________________________________________________________

5. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
(Να αναφέρετε τα σεμινάρια και τις επιμορφώσεις που έχετε παρακολουθήσει, τη θεματική ενότητα
αυτών, τον φορέα υλοποίησής τους, τη χρονική τους διάρκεια, καθώς και την ημερομηνία
διεξαγωγής τους).
Α/Α

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΦΟΡΕΑΣ
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ΔΙΑΡΚΕΙΑ
(σε ώρες)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

6. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
(Να συμπληρώσετε στους παρακάτω πίνακες τις ικανότητες και δεξιότητες που έχετε ή νομίζετε ότι
έχετε ως εκπαιδευτικοί, καθώς και τον βαθμό γνώσης τους. Αναφορικά με τον ΒΑΘΜΟ ΓΝΩΣΗΣ
ισχύει η ακόλουθη κλίμακα:

1
Καθόλου

ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ
3
4
Ικανοποιητικά
Πολύ Καλά

2
Μέτρια

5
Άριστα

Αναφορικά με τον ΤΡΟΠΟ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ των παρακάτω ικανοτήτων και δεξιοτήτων να
συμπληρώσετε τα αντίστοιχα πεδία για το πώς αποκτήθηκαν αυτές. Οι επιλογές αναφέρονται στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ σας, στην ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΩ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ που έχετε
λάβει ή στην ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ και κατάρτισής σας.
ΒΑΘΜΟΣ ΓΝΩΣΗΣ

ΕΠ ΙΚΟ Ι ΝΩ ΝΙΑ
με τους μαθητές
με τους γονείς των μαθητών
με τους συναδέλφους
με τον/την Διευθυντή/ντρια
της Σχολικής Μονάδας
με τη Σχολική Σύμβουλο
με τους φορείς της τοπικής
κοινωνίας

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

o o o o o
o o o o o
o o o o o

o
o
o

o
o
o

¨
¨
¨

o o o o o

o

o

¨

o o o o o

o

o

¨

o o o o o

o

o

¨

o o o o o
o o o o o
o o o o o

o
o
o

o
o
o

¨
¨
¨

o o o o o

o

o

¨

o o o o o

o

o

¨

o o o o o

o

o

¨

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

¨
¨
¨
¨
¨

1

2

3

4

5

Σ Υ ΝΕΡΓΑ ΣΙΑ
με τους μαθητές
με τους γονείς των μαθητών
με τους συναδέλφους
με τον/την Διευθυντή /ντρια
της Σχολικής Μονάδας
με τη Σχολική Σύμβουλο
με τους φορείς της τοπικής
κοινωνίας
ΔΙΑ Χ ΕΙΡ ΙΣΗ
σχολικής τάξης
ομάδων μαθητών
συγκρούσεων

χρόνου
γονέων μαθητών

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
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ΔΙΑ Χ ΕΙΡ ΙΣΗ Κ ΡΙ Σ ΕΩΝ
ΚΑ Ι Κ ΙΝ ΔΥ Ν ΩΝ ΣΤΗ
Σ Χ ΟΛ ΙΚΗ ΜΟΝΑ ΔΑ

1

σεισμός
πυρκαγιά
παροχή πρώτων βοηθειών

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

o o o o o
o o o o o
o o o o o

o
o
o

o
o
o

¨
¨
¨

o o o o o

o

o

¨

o o o o o

o

o

¨

o o o o o

o

o

¨

o o o o o
o o o o o

o
o

o
o

¨
¨

o o o o o
o o o o o
o o o o o

o
o
o

o
o
o

¨
¨
¨

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
¨
o
o
o

¨
¨
¨
¨
¨

o o o o o
o o o o o
o o o o o

o
o
o

o
o
o

¨
¨
¨

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

2

3

4

5

ΚΑ ΛΛΙ ΕΡΓ ΕΙΑ
κριτικής σκέψης μαθητών
δημιουργικής σκέψης
μαθητών
ΔΗΜΙΟ ΥΡΓ ΙΑ
συναισθηματικού κλίματος
στη σχολική τάξη
περιβάλλοντος μάθησης
κλίματος εμπιστοσύνης
Γ ΝΩ ΣΗ
διδακτικού αντικειμένου
στρατηγικών διδασκαλίας
μεθόδων διδασκαλίας
Ο ΡΓΑ ΝΩ ΣΗ
εκπαιδευτικού έργου
σχολικής τάξης
χρόνου
εκπαιδευτικών επισκέψεων
σχολικών εορτών

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Α ΞΙ ΟΛΟΓΗ ΣΗ
εκπαιδευτικού έργου
μαθητών
σχολικής μονάδας
Λ ΟΙ ΠΕΣ ΔΕΞ ΙΟ ΤΗΤ ΕΣ
Ανεκτικότητα
Ανάληψη πρωτοβουλιών
Ανάληψη ρίσκου
Διοίκηση
Ενεργή ακρόαση
Επιμονή
Ευγλωττία

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
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Ευελιξία
Καινοτομία
Λήψη αποφάσεων
Προσαρμοστικότητα
Προσαρμογή
Υπομονή
Χρήση Η/Υ
Ψυχραιμία

ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ

1

2

3

4

5

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
¨
¨
o
o
o
o
o

7. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Πιστεύετε ότι πρέπει να επιμορφωθείτε σε κάποιο αντικείμενο;
ΝΑΙ ¨

ΟΧΙ ¨

Αν ΝΑΙ, σε ποιο ή ποια αντικείμενα; Να αναφέρετε παρακάτω:
Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

