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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

     Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να διαπιστωθούν τα μοντέλα και οι τρόποι με τους 

οποίους επιμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας, τα μειονεκτήματα τους, οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της ενδοσχολικής και εξωσχολικής επιμόρφωσης 

καθώς και ο ρόλος του διευθυντή σε αυτές μέσα από την εφαρμογή της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας και τη δημιουργία μιας επαγγελματικής κοινότητας 

μάθησης. Το σύστημα της μεθοδολογικής προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκε ήταν το 

μικτό μέσω της συλλογής ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων. Το δείγμα της 

ποσοτικής έρευνας αποτελείται από 115 εκπαιδευτικούς ημερήσιων γυμνασίων, 

ημερήσιων λυκείων και ΕΠΑΛ, αστικών περιοχών της κεντρικής και δυτικής 

Μακεδονίας. Το δείγμα της ποιοτικής έρευνας το συνιστούν δύο διευθυντές και ένας 

εκπαιδευτικός από τα σχολεία τα οποία συμμετείχαν στην ποσοτική έρευνα. Τα 

ερευνητικά πορίσματα έδειξαν ότι το μοντέλο επιμόρφωσης που κυριάρχησε ήταν το 

ακαδημαϊκό- ορθολογιστικό ενώ σε κάποιες περιπτώσεις παρατηρήθηκε και το 

θετικιστικό- τεχνοκρατικό αλλά χωρίς την εφαρμογή μεντορικών τεχνικών. Τα 

βασικά μειονεκτήματα αυτών των μοντέλων ήταν ο θεωρητικός τους χαρακτήρας, η 

τεχνοκρατική τους προσέγγιση, η αναντιστοιχία με τη σχολική πραγματικότητα και η 

επιλεκτική συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτά.  Οι διευθυντές των σχολικών 

μονάδων απέχουν από το να χαρακτηριστούν ως μετασχηματιστικοί ηγέτες και οι 

σχολικές μονάδες δεν εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά μιας επαγγελματικής 

κοινότητας μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί στην συντριπτική τους πλειοψηφία επιθυμούν 

να ενισχυθεί ο βιωματικός χαρακτήρας των επιμορφώσεων και η διεξαγωγή τους στο 

σχολικό περιβάλλον.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

     Κατά την περίοδο που διανύουμε η εκπαίδευση αντιμετωπίζει σημαντικές 

προκλήσεις που οφείλονται στις διεθνείς κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές όπως 

είναι η παγκοσμιοποίηση, η δημοσιονομική κρίση και η μετανάστευση, στις ραγδαίες 

εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, της πληροφορίας και της επικοινωνίας και στη 

σχετικοποίηση των ανθρωπιστικών αξιών.  Σε αυτό το πλαίσιο της ρευστότητας, της 

αλλαγής και του ρίσκου, ο ρόλος του σχολείου έχει διευρυνθεί πέρα από τη 

ψυχοσωματική ανάπτυξη των μαθητών και περιλαμβάνει τόσο την κοινωνικοποίησή 

τους όσο και την απόκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων εκείνων που θα τους 

καταστήσουν ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας (Ξωχέλλης 2006). Το σύνθετο 

αυτό σκηνικό αναπόφευκτα έχει επηρεάσει το ρόλο του εκπαιδευτικού σήμερα 

θέτοντας νέα κριτήρια με βάση τα οποία μπορεί να χαρακτηριστεί επαγγελματικά 

επαρκής και αποτελεσματικός. Έτσι η ανανέωση και η επικαιροποίηση της γνώσης 

των εκπαιδευτικών θεωρούνται απολύτως αναγκαίες και συνδέονται με το πνεύμα της 

«δια βίου μάθησης».  Παράλληλα όμως αποτελεί σημαντική μέριμνα και ευθύνη του 

σχολικού ηγέτη καθώς συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή μιας ποιοτικής διδασκαλίας 

που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις (Θεοφιλίδης, 2012).  Μια 

επιτυχημένη σχολική ηγεσία στηρίζεται στη διαμόρφωση κοινού οράματος και 

κατεύθυνσης, κατανοεί, στηρίζει και αναπτύσσει το ανθρώπινο δυναμικό, εργάζεται 

για τον ανασχεδιασμό της σχολικής μονάδας μέσα από την οικοδόμηση συνεργατικής 

κουλτούρας και συμβάλλει στη διαχείριση του προγράμματος διδασκαλίας και 

μάθησης μέσα από τη δημιουργία συνθηκών για παραγωγική εργασία (Leithwood, 

Day, Sammons, Harris & Hopkins, 2006).   
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     Το θέμα της ερευνητικής εργασίας αναφέρεται στην επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως αυτή αναπτύσσεται και 

εξελίσσεται στη σύγχρονη εποχή της μετανεωτερικότητας, στο πλαίσιο της «Δια Βίου 

Μάθησης» και στην συμβολή της μετασχηματιστικής ηγεσίας προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

     Σκοπός της έρευνας είναι να διαπιστωθούν τα μοντέλα επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν εφαρμοστεί στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα, οι δυσκολίες που εμφανίστηκαν κατά την παρακολούθηση 

των αντίστοιχων προγραμμάτων από τους εκπαιδευτικούς και κατά την εφαρμογή 

τους στην σχολική τάξη καθώς και οι επιθυμίες των εν ενεργεία εκπαιδευτικών στο 

θέμα αυτό. Επιπρόσθετα να διερευνηθεί ο ρόλος του σχολικού ηγέτη ως προς την 

επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού της σχολικής μονάδας μέσα από το πρίσμα 

της διοικητικής του φιλοσοφίας και συγκεκριμένα της παρουσίας ή απουσίας της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας.  

      

1.1  Κριτήρια επιλογής  θέματος – Ερευνητικά ερωτήματα 

 

     Η βιβλιογραφική ανασκόπηση δείχνει ότι η εφαρμογή μετασχηματιστικής και 

κατανεμημένης ηγεσίας από το σχολικό ηγέτη επιδρά θετικά στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσα από τη δημιουργία μιας μανθάνουσας κοινότητας, 

και βελτιώνει τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών  καθιστώντας το διευθυντή 

της σχολικής μονάδας αποτελεσματικότερο κατά την άσκηση του ηγετικού του ρόλου 

(Θεοφιλίδης, 2012). Στην συγκεκριμένη έρευνα, η ύπαρξη της μανθάνουσας 

κοινότητας στο πλαίσιο μιας μετασχηματιστής ηγεσίας είναι υπό διερεύνηση, αν 

υφίσταται ή όχι στις σχολικές μονάδες. Αναμένεται ότι η εφαρμογή μοντέλων 
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επιμόρφωσης που δεν στηρίζονται στο εποικοδομητικό – αναμορφωτικό μοντέλο 

επιμόρφωσης να μην έχουν γίνει στην πλειοψηφία τους αποδεκτά από τους 

εκπαιδευτικούς, να μην συμβάλλουν τα μέγιστα στις ατομικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και στην διευκόλυνση του εκπαιδευτικού έργου, διαμορφώνοντας έτσι μια αρνητική 

στάση για περισσότερη επιμόρφωση. 

     Η αναγκαιότητα της έρευνας προκύπτει από την έλλειψη βιβλιογραφικής 

αναφοράς και δεδομένων κατά την εφαρμογή της γνώσης που προέκυψε από την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στις νέες τεχνολογίες και στις νέες διδακτικές 

μεθόδους στις σχολικές τάξεις έτσι όπως το κρίνουν οι εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.  Συνάμα δεν 

έχει τεθεί το θέμα του ηγετικού στιλ που συμβάλλει περισσότερο στην επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και εναρμονίζει τη νομοθετική διάσταση της υπηρεσίας 

(καθηκοντολόγιο) με την ιδιογραφική της διάσταση (το ενδιαφέρον για το ανθρώπινο 

δυναμικό) και το τοπικό συγκείμενο.  Η ηγετική και διοικητική συμπεριφορά του 

διευθυντή μιας σχολικής μονάδας σχετίζεται βέβαια και με την ιδιοτυπία του δηλαδή 

την εμπειρογνωμοσύνη, τη διοικητική του φιλοσοφία, τα ηγετικά του προσόντα, τα 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του και από τις ικανότητες που έχει για να τα 

διεκπεραιώσει (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012).  

     Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ιδιαίτερα σημαντικά αυτή τη χρονική περίοδο 

που διανύουμε καθώς ήδη εφαρμόζονται για πρώτη φορά οι φάσεις της 

αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και τίθεται το θέμα της αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν προεδρικό 

διάταγμα 152/2013.  Σε αυτό γίνεται αναφορά για την αξιολόγηση της επιστημονικής 

και επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και των διευθυντών των σχολικών 

μονάδων καθώς συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού και 
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διοικητικού έργου «προς όφελος  των ιδίων, των μαθητών και της κοινωνίας» (Π.Δ. 

152, Άρθρο 2).  Άλλωστε η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αποτελεί 

ουσιαστικό παράγοντα εκσυγχρονισμού του εκπαιδευτικού συστήματος και της 

παρεχόμενης εκπαίδευσης (Eurydice, 1995). 

     Πέρα από το επιστημονικό ενδιαφέρον για το υπό διερεύνηση θέμα, η επιλογή του 

σχετίζεται και με τα προσωπικά μου βιώματα και τους προβληματισμούς μια που ως 

καθηγήτρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχω κατά καιρούς παρακολουθήσει 

διάφορα  επιμορφωτικά σεμινάρια που σχετίζονται με παιδαγωγικά θέματα, με τις 

νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και με θέματα ειδικότητας. Ο πρώτος 

προβληματισμός ήταν πάντα εάν θα μπορέσω να εφαρμόσω τις νέες διδακτικές 

μεθόδους και γνώσεις μέσα στην τάξη και ο δεύτερος αν ο διευθυντής της σχολικής 

μονάδας όπου υπηρετώ θα με υποστηρίξει σε αυτό το εγχείρημα. Σήμερα η πιο 

σημαντική απορία μου είναι: «κάτω από ποιες προϋποθέσεις μια σχολική μονάδα 

μπορεί να μετασχηματιστεί σε μια μανθάνουσα επαγγελματική κοινότητα μάθησης;» 

Έχω σκεφτεί επανειλημμένα ότι σε αυτή την εποχή της  δημοσιονομικής κρίσης όπου 

η οικονομική δυνατότητα για περισσότερες ακαδημαϊκές σπουδές ή επιμόρφωση έχει 

περιοριστεί δραματικά  και το ψυχολογικό βάρος της επιβίωσης μεγαλώνει συνεχώς, 

η λύση είναι οι γνώσεις που λαμβάνουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί μέσα από τις σπουδές 

μας ή τις επιμορφώσεις μας να επιστρέψει σε εμάς και να μας στηρίξει. Αρκεί να γίνει 

οργανωμένα και να στοχεύει στις ανάγκες του καθενός έτσι όπως αυτές προκύπτουν 

από τη φάση της επαγγελματικής του ανάπτυξης και τις ιδιαιτερότητες της σχολικής 

μονάδας που υπηρετεί. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες μέσα από μια ενδοσχολική 

επιμόρφωση θεμελιωμένη σε υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκές γνώσεις που να μπορεί 

να εφαρμοστεί στη διδακτική πράξη και να εμπλουτιστεί μέσα από την ειδημοσύνη 

και τις εμπειρίες του καθενός,  χωρίς επιπλέον κόστος μετακίνησης και απώλεια 
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πολύτιμου χρόνου, για μένα αποτελεί ένα όραμα ρεαλιστικό, ελκυστικό, εφαρμόσιμο 

και απολύτως αναγκαίο. Η δημιουργία επαγγελματικής κοινότητας μάθησης ίσως 

είναι η λύση για την επιβίωση και την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

σήμερα. Όμως δεν μπορεί να εφαρμοστεί με επιτυχία από όλα τα διοικητικά στιλ και 

της μορφές ηγεσίας. Απαιτείται ένα συμμετοχικό στιλ ηγεσίας που να προσαρμόζεται 

στη ρευστότητα και στο ρίσκο της εποχής όπου ζούμε και να στηρίζεται σε ηγετικές 

προσωπικότητες με υψηλές ηθικές αξίες και δυναμισμό που να προωθούν τη 

δημιουργία συνεργατικής κουλτούρας με στοιχεία ισότητας, αυθεντικής αδελφοσύνης 

και αξιολόγησης μέσα από ανατροφοδότηση και αναστοχαστικές πρακτικές. Στοιχεία 

που βρίσκουμε στη μετασχηματιστική μορφή ηγεσίας.  

     Συμπερασματικά ενώ η επιμόρφωση είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει την 

εκπαιδευτική κοινότητα, τα ερευνητικά ιδρύματα  και τις κυβερνητικές πολιτικές στο 

παρελθόν, υπάρχει η άποψη ότι τα  μοντέλα  που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς 

δεν έχουν δώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα βελτίωσης της σχολικής 

αποτελεσματικότητας σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Παράλληλα το 

συγκεντρωτικό ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα  δεν έχει δώσει χώρο σε μια 

συνειδητοποιημένη και συστηματική εφαρμογή της μετασχηματιστικής και 

κατανεμημένης ηγεσίας.  Γι’ αυτό η εργασία αυτή στοχεύει στη διερεύνηση των 

παρακάτω ερωτημάτων :  

1ο. Με ποιους τρόπους έχουν επιμορφωθεί οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας και με 

ποιους τρόπους επιθυμούν να επιμορφωθούν στο μέλλον ; 

2ο. Ποια ήταν τα μειονεκτήματα/ προβλήματα που προέκυψαν κατά τη 

διαδικασία της επιμόρφωσης ;  
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3ο. Λειτουργεί η σχολική μονάδα ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης στα 

πλαίσια μιας μετασχηματιστικής ηγεσίας ;  

     Ακολουθεί εννοιολογική διασαφήνιση των όρων της επαγγελματικής ανάπτυξης 

των εκπαιδευτικών, της μετασχηματιστικής ηγεσίας και της επαγγελματικής 

κοινότητας μάθησης.  

 

1.2  Εννοιολογική διασαφήνιση 

1.2.1  Επαγγελματική Ανάπτυξη- Επιμόρφωση 

 

     Σύμφωνα με το Ξωχέλλη (2011) η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχει  μόνο εφόδια επαγγελματικής υποδομής 

«preparational competency» και όχι λειτουργικής ικανότητας «operational 

competency»,  τα οποία πρέπει να αναπτύξει κατά τη διάρκεια της θητείας του στην 

εκπαίδευση.  Οι σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις θεωρούν ότι «ο εκπαιδευτικός δεν 

γεννιέται αλλά γίνεται με εκπαίδευση, άσκηση και απόκτηση εμπειριών» (Ξωχέλλης 

2011, σσ.593).  Η απόκτηση της επάρκειας για το εκπαιδευτικό έργο γίνεται σταδιακά 

σε όλη την επαγγελματική του πορεία μέσα από επιμορφωτικές δράσεις και 

αυτοεπιμόρφωση (Day 2003).  Έτσι η επιμόρφωση συνδέεται με την επαγγελματική 

ανάπτυξη (professional development). 

     Ο Αραβανής (20011) αναφέρει ότι δεν παρατηρείται ομοφωνία ως προς την έννοια 

και τα κύρια γνωρίσματα του όρου επιμόρφωση.  Ωστόσο νοείται ως μια διαδικασία 

συνεχή, επαναλαμβανόμενη και συστηματικά οργανωμένη που βαδίζει παράλληλα με 

την επαγγελματική και προσωπική εξέλιξη του εκπαιδευτικού και στοχεύει στη 

συμπλήρωση, τον εμπλουτισμό των βασικών γνώσεων και στη σύνδεση της 

επιστημονικής έρευνας με την εκπαιδευτική πράξη. Οι Newton & Tarrant (1992) 
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ορίζουν την επιμόρφωση ως μια διαδικασία εξακρίβωσης των υφιστάμενων 

ικανοτήτων, όρων, εμπειριών και ενδιαφερόντων σε έναν οργανισμό καθώς και τη 

διαδικασία οικοδόμησης και συμπλήρωσής τους.  

     Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών αναφέρεται σε μια διαδικασία 

όπου οι εκπαιδευτικοί μετασχηματίζουν συνεχώς την πρακτική τους μέσα από 

πρόσθετες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που προκύπτουν μέσα από την 

εμπειρία τους, είτε από τυπικές είτε από άτυπες μορφές επιμόρφωσης (Day 2003). 

Αποτελεί μια φυσική διαδικασία επαγγελματικής ωρίμανσης κατά την οποία ο 

εκπαιδευτικός σταδιακά αποκτά εμπιστοσύνη, εγκαινιάζει νέες προοπτικές, αυξάνει 

τις γνώσεις του, ανακαλύπτει καινούργιες μεθόδους και αναλαμβάνει νέους ρόλους 

(Eraut, 1977). Το αίτημα για επαγγελματική ανάπτυξη υπηρετεί την ανάγκη για 

ατομική ανάπτυξη διδασκαλίας και δεξιοτήτων επικοινωνίας, για επαγγελματική 

ικανοποίηση, για ανάπτυξη του κύρους του επαγγέλματος και για την 

αποτελεσματική αντιμετώπιση των αλλαγών και των ευρύτερων μεταρρυθμίσεων στο 

χώρο του σχολείου (Craft, 1996).  Σύμφωνα με τον ίδιο οργανώνεται σε τρία επίπεδα: 

στην ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της 

επαγγελματικής συνείδησης και στη βελτίωση και προσαρμογή στο σχολικό 

περιβάλλον.  

     Η επιμόρφωση (ενδοσχολική, εξωσχολική) σύμφωνα με το Ξωχέλλη (2011) 

συνήθως είναι μικρής διάρκειας, συνεχής, επαναλαμβανόμενη, διεξάγεται επί το 

πλείστον εκτός διδακτικού χρόνου και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς.  

Στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των γνωστικών τους εφοδίων, σε θέματα παιδαγωγικής 

κατάρτισης, στον έλεγχο του αποτελέσματος της διδασκαλίας και στη σχέση του με 

τους μαθητές. Έτσι σχετίζεται με το πνεύμα της δια βίου μάθησης που διέπει την 

εποχή μας, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες 
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εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών τους και να ανελιχθούν επαγγελματικά. Συχνά οι 

όροι επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση χρησιμοποιούνται εναλλακτικά, χωρίς 

εννοιολογική οριοθέτηση για να καλύψουν μια ευρεία έκταση δραστηριοτήτων που 

στοχεύουν στην απόκτηση νέων γνώσεων από τους εκπαιδευτικούς μετά την αρχική 

τους κατάρτιση (Craft, 1996). Σήμερα η επιμόρφωση δεν αποτελεί θέμα εθελοντικής 

διάθεσης ή φιλοδοξίας κάποιων για προσωπική ανέλιξη αλλά κοινωνική απαίτηση για 

καλύτερη ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης (Τζαβάρα & Βεργίδης 2002).    

 

 

1.2.2  Μετασχηματιστική Ηγεσία 

      

     Οι ηγέτες ορίζονται ως τα άτομα που δείχνουν την κατεύθυνση, που ασκούν 

επιρροή μέσα από διαφορετικούς ρόλους ώστε να επιτύχουν τους στόχους του 

σχολείου (Leithwood & Reihl, 2003). Η μετασχηματιστική ηγεσία σύμφωνα με το 

Θεοφιλίδη (2012) είναι μια συμμετοχικού τύπου ηγεσία που στηρίζεται στην εμπλοκή 

των εκπαιδευτικών σε μια σχολική μονάδα και διαφοροποιεί τους υφισταμένους σε 

ακόλουθους και τους ακόλουθους σε ηγέτες. Οι εκπαιδευτικοί καθώς μετακινούνται 

από τα κατώτερα επίπεδα της κλίμακας αναγκών του Maslow (ανάγκες βιοτικές, 

ασφάλειας, κοινωνικές) προς τα ανώτερα (ανάγκη εκτίμησης, αυτοπραγμάτωσης, 

αυτονομίας), προχωρούν πέρα από αυτό που ευνοεί τους ίδιους σε αυτό που ευνοεί 

την εκπαιδευτική μονάδα και ευρύτερα την κοινωνία που ανήκουν. Οι 

μετασχηματιστικοί ηγέτες ενδιαφέρονται για τις ηθικές αρχές, τα κίνητρα και τους 

προβληματισμούς του εκπαιδευτικού προσωπικού και συμβάλλουν στη δημιουργία 

ενός κοινού οράματος που είναι το προϊόν συλλογικής συναίνεσης. Γι’ αυτό δίνουν 

προτεραιότητα στο μοίρασμα της ηγεσίας και των αρμοδιοτήτων (κατανεμημένη 
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ηγεσία) με βάση την ειδημοσύνη, μέσα από την  εδραίωση μιας συνεργατικής 

κουλτούρας με στοιχεία αλληλεγγύης, φροντίδας και αμοιβαίας επικοινωνίας  

(Presthus, 2006). Ο μετασχηματιστικός ηγέτης εμπνέει σεβασμό και εμπιστοσύνη.  

Παρωθεί τους υφισταμένους του να πιστέψουν στο ομαδικό πνεύμα και να 

δεσμευτούν σε ένα κοινό όραμα. Στοχεύει στη βελτίωση του σχολείου και δημιουργεί 

το πλαίσιο για την ανάπτυξη νέων ιδεών και την εμπλοκή όλων στη λήψη λογικών 

αποφάσεων. 

     Παράλληλα ως σχολικός ηγέτης συνδέει το ενδιαφέρον των υφισταμένων για 

προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη με τα συμφέροντα του οργανισμού. 

Συγκεκριμένα επιχειρεί να βελτιώσει τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών με 

πρακτικές που να σχετίζονται με την επιμόρφωση του διδακτικού προσωπικού. 

Χρησιμοποιώντας μια φιλοσοφία εμπειρική– λογική και αναμορφωτική– κανονιστική 

προσπαθεί να αλλάξει τη σχολική κουλτούρα και να δημιουργήσει μια κοινότητα 

πρακτικής, η οποία θα εξελιχθεί σε μια μανθάνουσα κοινότητα (Θεοφιλίδης, 2012). 

Συνάμα αναγνωρίζει ότι η αλλαγή προϋποθέτει ψυχολογική προετοιμασία, ωρίμανση 

συνειδήσεων και χρόνο και εξατομικεύει τη βοήθεια προς τους υφισταμένους 

ανάλογα με τις προσωπικές τους ανάγκες.  Ο μετασχηματιστικός ηγέτης είναι σε θέση 

να κατανοήσει ότι οι προσωπικές ανάγκες για εξέλιξη και ανάπτυξη δεν είναι κοινές 

για όλους αλλά προσδιορίζονται από τα χρόνια υπηρεσίας, τις φιλοδοξίες, την 

ειδικότητα και την ωριμότητα στην υπηρεσία. Επίσης ότι η επαγγελματική ανάπτυξη 

δεν πραγματοποιείται χωρίς προϋποθέσεις όπως είναι: οικονομικά κίνητρα, 

συνεργασία και συλλογικότητα, θέληση για ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου, 

συμμετοχή στη διαδικασία λήψης απόφασης, διοικητική υποστήριξη και ενσωμάτωση 

των αρχών της μάθησης ενηλίκων (Βασίλου- Παπαγεωργίου 2002). Έτσι προωθεί τις 

πιο ωφέλιμες για τον οργανισμό και τα άτομα δράσεις, την κατάλληλη χρονική 
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στιγμή. Συμπερασματικά αποτελεί μια δυναμική παρουσία στη σχολική μονάδα και 

λειτουργεί ως πρότυπο συμπεριφοράς και υψηλών ηθικών αξιών.  

 

 

1.2.3  Επαγγελματική Κοινότητα Μάθησης 

      

     Ο όρος κοινότητα (community) σύμφωνα με τους Lave & Wenger (2005) 

αναφέρεται σε «ένα σύνολο ατόμων με διαφορετικά ενδιαφέροντα που μπορούν να 

συνεισφέρουν με διαφορετικούς τρόπους στη γενικότερη δραστηριότητα και 

υιοθετούν πολλαπλές οπτικές γωνίες» (σ.79). Η επαγγελματική κοινότητα μάθησης 

στηρίζεται στη συνεργατική κουλτούρα και παρωθεί τα άτομα να ανταλλάσουν ιδέες, 

να παρατηρούν, να αναπτύσσουν νόρμες συλλογικής ευθύνης και συνεχούς 

βελτίωσης μέσα από την αλληλοδιδασκαλία και την εφαρμογή καλύτερων 

διδακτικών προσεγγίσεων (Leithwood 1992). Έτσι η μάθηση καθώς επιτελείται όχι 

ως σκόπιμη διδασκαλία αλλά μέσω της αλληλεπίδρασης με τρίτους σε πολλαπλά 

επίπεδα δίνει παράλληλα τη δυνατότητα στο άτομο να αποκτήσει την «ταυτότητα 

μέλους» (Lave & Wenger, 2005).  

     Σε μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης ή κοινότητα πρακτικής δίνεται έμφαση 

στη μάθηση που πραγματοποιείται μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση.  Οι 

ατομικές γνώσεις και οι εμπειρίες διαχέονται και δημιουργούνται οι κατάλληλες 

συνθήκες για την εφαρμογή νέων ιδεών.  Οι Μπαγάκης,  Δεμερτζή,  & Σταμάτης,  

(2007) αναφέρουν ότι το σχολείο μέσα από αυτές αναπτύσσει δύο δυνατότητες: την 

ικανότητα να εμβαθύνει στη μάθησή του μέσα από μια διαδικασία συστηματικής 

εξέτασης της τρέχουσας πρακτικής και την ικανότητα να διευρύνει τη μάθησή του 
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φέροντας σε επαφή τις μικρές νησίδες πρακτικής που εμφανίζονται στους κόλπους 

του.  

      Σήμερα οι εκπαιδευτικοί ζουν σε μια περίοδο, όπου από τη μία καταγράφεται μια 

έντονη έλλειψη συντονισμού και συνέργιας ανάμεσα στους φορείς και τους 

παράγοντες που σχετίζονται με τη βασική εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Μαυρογιώργος, 2011), ενώ από την 

άλλη από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων επισημαίνεται η αναγκαιότητα 

της συστηματικής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων ενόψει της 

αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού. Ο σχολικός ηγέτης ως 

υπεύθυνος της εύρυθμης λειτουργίας της σχολικής μονάδας, της βελτίωσης της 

αποτελεσματικότητας και της επαγγελματικής ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού 

οφείλει να δράσει άμεσα και δυναμικά.  Η μετατροπή της σχολικής μονάδας σε 

μανθάνουσα κοινότητα στο πλαίσιο μιας μετασχηματιστικής ηγεσίας οφείλει να 

αποτελέσει προτεραιότητα, γιατί αξιοποιεί τη συλλογική νοημοσύνη (collaborative 

wisdom) και δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δράσουν με σχετική 

αυτονομία, ως ενεργά υποκείμενα μάθησης «στο χώρο εργασίας μέσα από τη 

διάδραση καθώς και μέσα από την επιλεκτική εστίαση της προσοχής σε καλές ιδέες 

και πρακτικές» (Θεοφιλίδης, 2012, σ.259). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΡΑ  

& Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 

 

2.1  Ο Εκπαιδευτικός σήμερα 

     Η ενότητα που ακολουθεί αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της σύγχρονης εποχής 

και στις επιδράσεις που ασκούν οι κοινωνικές και οι οικονομικές αλλαγές και η 

αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης στο εκπαιδευτικό έργο. 

Τονίζεται η ανάγκη καθιέρωσης ενός μαθητοκεντρικού, συνεργατικού εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος μάθησης που να καλλιεργεί την κριτική σκέψη και να ενισχύει τη 

δημιουργικότητα. Στο τέλος δίνεται έμφαση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 

σύγχρονος εκπαιδευτικός κατά τη διεύρυνση των ρόλων του με κεντρικό στόχο την 

παροχή υψηλής ποιότητας μάθηση. 

 

2.1.1  Το Σύγχρονο Σκηνικό 

 

          Το σχολείο αποτελεί έναν κοινωνικό θεσμό, στο πλαίσιο του οποίου 

μεταδίδονται σε κάθε νέα γενιά τα επιστημονικά επιτεύγματα και τα πολιτιστικά 

αγαθά της κοινωνικής ομάδας στην οποία ανήκει (Ξωχέλλης, 2006). Η ενότητα αυτή 

αναφέρεται στο ρόλο του σχολείου και στις διεθνείς επιρροές που έχει δεχθεί μετά το 

τέλος της μεταβιομηχανικής εποχής. Η πολύπλοκη και δυναμική δομή που το 

διακρίνει καθιστά δύσκολη τη διατύπωση ενός κοινά αποδεκτού ορισμού. Γι’ αυτό θα 

γίνει μια σύντομη αναφορά στη σκοποθεσία και στο ρόλο του. 
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     Το σχολείο, ως  ανοικτό σύστημα, αλληλεπιδρά με το εξωτερικό του περιβάλλον 

(κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό, τεχνολογικό) στοχεύοντας στην ολοκληρωμένη 

ψυχοσωματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών (Σαΐτης, 2008). Η κύρια 

επιδίωξή του είναι να εξοπλίσει τα άτομα της νέας γενιάς με τις κατάλληλες γνώσεις 

και δεξιότητες που θα συμβάλλουν στην ικανοποίηση τόσο των προσωπικών τους 

αναγκών όσο και των απαιτήσεων της κοινωνίας μέσα στην οποία ζουν και 

εξελίσσονται (Φλουρής, 1983). Ο Ξωχέλλης (2006) επισημαίνει ότι ο ρόλος του 

σχολείου στις σύγχρονες κοινωνίες έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει την 

κοινωνικοποίηση των νέων και την επιλογή ανθρώπινου δυναμικού για τη στελέχωση 

της παραγωγικής διαδικασίας των κοινωνιών μέσα από νέους τρόπους προσέγγισης 

της γνώσης, πιο ενεργητικούς, στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. 

     Στην Ευρώπη στις αρχές του 19
ου

 αιώνα θεσμοθετήθηκε και κατοχυρώθηκε το 

δικαίωμα της σχολικής φοίτησης του πολίτη, ενώ το δικαίωμα στη μόρφωση 

διευρύνθηκε τον 20όν αιώνα με την αρχή της εκπαιδευτικής ισότητας, η οποία 

στηρίζει την άποψη ότι όλοι οι μαθητές έχουν τα ίδια δικαιώματα να λάβουν 

κατάλληλης και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης (Ματσαγγούρας, 2008).  Ο όρος 

«κοινωνία της γνώσης» χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον  Daniel Bell  προκειμένου 

να χαρακτηρίσει τη διαμόρφωση μιας μανθάνουσας κοινωνίας που είχε αρχίσει να 

αναδύεται, η οποία σύμφωνα με το Θεοφιλίδη (2012), διακρίνεται από αυξημένη 

συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο ίδιος αναφέρει ότι τρία είναι τα ιδιαίτερα 

γνωρίσματά της «κοινωνίας της γνώσης».  Το πρώτο γνώρισμα είναι η ρευστότητα 

της γνώσης καθώς αυτή διαφοροποιείται και μεταπλάθεται συνεχώς. Δεύτερο 

γνώρισμα είναι η αλματώδης ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και τρίτο οι 

συνεχείς αλλαγές που υιοθετούν οι διάφοροι οργανισμοί στην προσπάθειά τους να 

μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες για μάθηση. Η οικονομική θεωρία του ανθρώπινου 
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κεφαλαίου τονίζει την αναγκαιότητα της πρόσθετης επαγγελματικής κατάρτισης ή δια 

βίου μάθησης ώστε να μην μείνουν ανεκμετάλλευτα τα αποθέματα του διανοητικού 

πλούτου τα οποία αποτελούν κεφάλαια οικονομικής ανάπτυξης μιας χώρας και να  

δημιουργηθεί ένα εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό σε κάθε επίπεδο προκειμένου να 

αυξηθεί η παραγωγικότητα της επιχείρησης και κατ’ επέκταση του οργανισμού 

(Κανελλοπούλου, Μαυρομαρά & Μητράκου, 2003).  

     Οι κοσμογονικές αλλαγές που διαδραματίστηκαν μετά τη δεκαετία του 1980 (η 

θεαματική ανάπτυξη της τεχνολογίας και της βιοτεχνολογίας, η παγκοσμιοποίηση της 

οικονομίας, η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, οι μαζικές μετακινήσεις των πληθυσμών 

μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών αλλά και από τις τρίτες χώρες προς την Ευρώπη) 

δημιούργησαν νέα δεδομένα, τα οποία όπως αναφέρει η Κοσσυβάκη (2003), 

αποτελούν τα κύρια στοιχεία της μετανεωτερικότητας. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν 

και προκλήσεις για την εκπαίδευση, από τη στιγμή που το σχολείο θεωρεί ως 

υποχρέωσή του να ανταποκριθεί στα κοινωνικά προβλήματα και να αναλάβει δράσεις 

για την εξομάλυνσή τους (Χρυσαφίδης, 2011). Ο Merricks (2002) υποστηρίζει ότι η 

μάθηση αποτελεί το κλειδί της ευημερίας και της δημοκρατίας στις ανθρώπινες 

κοινωνίες προσθέτοντας αξία στο ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο, ενώ συνάμα 

συμβάλλει και  στην οικονομία και στην εν γένει ανάπτυξη των ανθρώπων.  Όμως για 

να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης εποχής 

απαιτείται μια οργανωμένη και ποιοτικά αναβαθμισμένη εκπαίδευση, η οποία θα 

στοχεύει στη βελτίωση της ανθρώπινης ζωής και θα υπηρετείται από επαρκώς 

καταρτισμένους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι θα προσφέρουν υψηλής ποιότητας 

διδασκαλία (Τριλιανός, 2011). Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η 

επίδοση των μαθητών αυξάνεται όταν διδάσκονται από εκπαιδευτικούς με υψηλή 

ικανότητα εκπαίδευσης (Darling- Hammond, 1997).  
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     Η Ευρώπη τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια , όπως αναφέρει ο Ξωχέλλης (2006), 

βρέθηκε αντιμέτωπη με μια σημαντική πρόκληση σχετικά με το αν θα πρέπει να 

ενισχύσει τη γενική παιδεία, το πνεύμα της συνύπαρξης, τις διανθρώπινες σχέσεις και 

την ανάπτυξη μιας υπεύθυνης προσωπικότητας  ή την εξειδικευμένη γνώση 

προκειμένου να συνδεθεί πιο άμεσα και αποφασιστικά με την αγορά εργασίας στο 

πλαίσιο της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Τελικά στη σύνοδο Κορυφής της 

Λισαβόνας (23-24/3/2000) οι ευρωπαίοι ηγέτες έθεσαν ως στρατηγικό στόχο «να 

γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της 

γνώσης για την υφήλιο» (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2000).  Έτσι στα χρόνια που 

ακολούθησαν έγινε μια μετάβαση από ένα «γνωσιοκεντρικό» και  «εξετασοκεντρικό» 

πλαίσιο μάθησης, σε ένα σύστημα «ικανοκεντρικό» (competence- based model) που 

βασίζεται στην «επιτελικότητα» (performativity) και αντλείται από το χώρο της 

αγοράς, των επιχειρήσεων και των διεθνών οργανισμών (Πασιάς, 2011). Οι Gleeson 

& Husbands (2001) επισήμαναν ότι η Ευρώπη προώθησε ένα σύστημα αξιολόγησης 

του εκπαιδευτικού έργου με διαδικασίες ελέγχου της χρήσης των αποτελεσμάτων της 

γνώσης και μετρήσεων της επίδοσης και απόδοσης των μαθητών και των 

εκπαιδευτικών, μετατρέποντας το σχολείο από «οργανισμό μάθησης» σε 

«επιχειρησιακό οργανισμό».   Το Δεκέμβριο του 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακόμη 

περισσότερο συντασσόμενη με τις ανάγκες της παγκοσμιοποιημένης αγοράς εργασίας 

συζήτησε θέματα που σχετίζονται με τη δια βίου μάθηση, τη βελτίωση της ποιότητας 

του εκπαιδευτικού έργου , την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας 

για την περίοδο 2010- 2020. Επιπρόσθετα στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 2010» όπως αναφέρει ο Πασιάς (2011) έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη 

εγκάρσιων βασικών δεξιοτήτων όπως είναι η ψηφιακή ικανότητα, η μεθοδολογία της 

μάθησης, οι κοινωνικές ικανότητες, η πολιτισμική συνείδηση και η 
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επιχειρηματικότητα οι οποίες συνδέονται άμεσα με την προώθηση της 

ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης. 

Όλα αυτά δημιούργησαν ένα διαφορετικό πλαίσιο αξιολόγησης στο χώρο της 

εκπαίδευσης, το οποίο σύμφωνα με τον Deakin Crick (2008) κυβερνάται από 

πρότυπα, δείκτες ποιότητας και αριθμούς, μετατρέποντας την Ευρώπη από κοινωνία 

της γνώσης σε μια μετρήσιμη «Ευρώπη των δεξιοτήτων».  

     Οι αλλαγές σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν φυσικά επηρεάσει και το 

ρόλο του έλληνα εκπαιδευτικού, καθιστώντας τον πιο σύνθετο και πολύ πιο 

απαιτητικό. Στην ενότητα που ακολουθεί αναλύονται οι επιδράσεις αυτών των 

αλλαγών στο εκπαιδευτικό του έργο. 
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2.1.2  Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα στο σχολείο της μετανεωτερικότητας 

σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μάθησης 

 

     Η σύγχρονη βιβλιογραφία δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ποιότητα της διδασκαλίας 

που επιτελείται από τους εκπαιδευτικούς. Οι περισσότεροι παιδαγωγοί συγκλίνουν 

στο ότι η ποιοτική διδασκαλία υλοποιείται όταν οι εκπαιδευτικοί προσέρχονται στις 

τάξεις με πλούσιο απόθεμα εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που το 

μεταφέρουν στη διδακτική πράξη, μέσα σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον δια βίου 

εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές, οι οποίοι μπορούν να μαθαίνουν εφόσον 

παρέχονται σε αυτούς, οι κατάλληλες συνθήκες μάθησης. (The Center, 2008). Στις 

σελίδες που ακολουθούν γίνεται προσπάθεια να περιγραφούν οι σύγχρονες 

κοινωνικές ανάγκες και οι παιδαγωγικές αρχές που επηρεάζουν το ρόλο των 

εκπαιδευτικών   στα σχολεία.  

     Η καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη, είχε ως επακόλουθο 

τη μεγάλη αύξηση των μαθητών στα σχολεία και την έντονη εμφάνιση της 

ανομοιογένειας στο επίπεδο νοητικών ικανοτήτων, μαθησιακής ετοιμότητας και 

σχολικών γνώσεων στο μαθητικό δυναμικό των σχολείων (Ματσαγγούρας, 2008). 

Έτσι άρχισε να εμφανίζεται μια διεθνής τάση να περιοριστούν τα ομοιογενή σχολεία 

και να γίνει αποδεκτή η ετερότητα. Αυτό οδήγησε στη λήψη αποφάσεων με βάση τις 

οποίες προωθήθηκε η ένταξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στις κανονικές 

τάξεις και στα κανονικά σχολεία , η αποδοχή της πολυπολιτισμικότητας (Καμαριανός 

& Γούγα, 2011) και η ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων για τα παιδιά που εμπίπτουν 

σε αυτές τις κατηγορίες. Σε αυτό το πλαίσιο ο Ματσαγγούρας (2008) αναφέρει τρεις 

θεμελιώδεις αρχές οι οποίες πρέπει να χαρακτηρίζουν το ρόλο του εκπαιδευτικού 

σήμερα: α) Όλοι οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να λάβουν κατάλληλη και υψηλού 
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επιπέδου εκπαίδευση που να είναι προσαρμοσμένη στις ατομικές τους διαφορές και 

στις ειδικές μαθησιακές τους ανάγκες. β) ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι 

κατάλληλο για τάξεις μικτής ικανότητας
1
 όταν λαμβάνει υπόψη του το μαθησιακό 

στιλ, τους ρυθμούς μάθησης των μαθητών και προωθεί τη μελέτη πολύπλοκων και 

προβληματικών καταστάσεων και γ) η μάθηση για όλους ενθαρρύνεται περισσότερο 

όταν το εκπαιδευτικό περιβάλλον προωθεί την δημιουργική σκέψη, την ευελιξία και 

την εναλλακτική προσέγγιση στα υπό μελέτη θέματα. 

     Η καθιέρωση της συνεκπαίδευσης με βάση παιδαγωγικά, ψυχολογικά και 

κοινωνικοπολιτικά κριτήρια, έκανε έντονα ορατή την αναγκαιότητα της εφαρμογής 

της διαφοροποιημένης διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς όσο αφορά το 

περιεχόμενο, τις μαθησιακές δραστηριότητες και το διδακτικό πλαίσιο.  Κάτω από 

αυτές τις συνθήκες η παραδοσιακή διδασκαλία έπρεπε να υποστεί μεταβολές και να 

καταστεί μαθητοκεντρική, αλληλοδιαδραστική και συνεργατική.  Σε αυτό συνέβαλαν 

και οι «Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας» δηλαδή οι τεχνολογίες και οι εφαρμογές 

που αναπτύσσονται στις οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες με τη σύγκλιση 

των τεχνολογιών της πληροφορικής , των τηλεπικοινωνιών και των πολυμέσων στο 

πλαίσιο της κοινωνίας της γνώσης καθώς «οι στρατηγικές μάθησης και οι 

παιδαγωγικές αρχές με πολυμέσα συμβάλλουν στην ανακάλυψη της γνώσης, 

ενισχύοντας τη συνεργατική μάθηση και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία» 

(Λαφατζή, 2005. σ. 24-26).  Η ανακαλυπτική μάθηση (discovery learning) του 

J.Bruner και ο Κονστρουκτιβισμός (constructivism) του J.Piaget κατέχουν πλέον  

 ____________ 

1. Τάξεις μικτής ικανότητας (ΟΕΠΕΚ, 2008): Θεωρούνται εκείνες στις οποίες 

συμμετέχουν μαθητές από μία ή περισσότερες από τις επόμενες ειδικές κατηγορίες: 

μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μαθητές από οικογένειες μεταναστών, 

μαθητές με προβληματικό κοινωνικο -ιστορικό ή κοινωνικές δυσκολίες καθώς και 

μαθητές με σημαντικά μαθησιακά προβλήματα. 
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κεντρική θέση στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Ο Καψάλης (2009) αναφέρει ότι  τα 

άτομα καθώς στηρίζονται σε προηγούμενες γνώσεις και σε προσωπικές τους 

εμπειρίες, μέσα από την ενδελεχή έρευνα, την προσωπική ανακάλυψη και τη σύνδεση 

των επιμέρους θεμάτων αποτελούν ενεργά υποκείμενα της μάθησης. Επίσης οι Ray & 

Ray (2012) τονίζουν ότι οι  σύγχρονες θεωρίες μάθησης  αναβαθμίζουν τις 

εκπαιδευτικές πρακτικές και οδηγούν σε αναθεώρηση του σχολικού προγράμματος 

καθώς συντάσσονται στο να μάθουν το παιδί «πώς να μαθαίνει» (to learn how to 

learn)  δηλαδή πώς να ασκεί τις γνωστικές και τις μεταγνωστικές στρατηγικές κατά 

τη διαδικασία της μάθησης. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν σήμερα οφείλει να απορρίψει 

την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία σύμφωνα με την οποία ο ίδιος δρα ως  

μεταδότης της γνώσης, θεωρεί την αποστήθιση πολλών γνώσεων σημαντικό 

διδακτικό στόχο, καθορίζει και εφαρμόζει τις απαραίτητες αμοιβές και ποινές 

ενισχύοντας την υιοθέτηση εξωτερικών κινήτρων, εξετάζει τους μαθητές γραπτώς 

συχνά, ενθαρρύνει τον συναγωνισμό μεταξύ των μαθητών και πρεσβεύει ότι οι 

δημιουργικές ιδέες δεν παίζουν και τόσο μεγάλο ρόλο. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν 

σύμφωνα με το Ξωχέλλη (2006) το σχολείο να γίνει ένας μηχανισμός παροχής 

πιστοποιητικών σπουδών με στόχο την πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, 

«διακυβεύοντας τον κύριο παιδαγωγικό στόχο που είναι η απελευθέρωση της 

πρωτοβουλίας και της κριτικής σκέψης του μαθητή και μέλλοντα πολίτη» (σ.19). 

     Οι σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης δίνουν το δικαίωμα στον 

εκπαιδευτικό  να προσεγγίζει το πρόγραμμα σπουδών μέσα από τις δικές του 

εκτιμήσεις και αξιολογήσεις, ανάλογα με τη δυναμική και τις ιδιαιτερότητες των 

μελών της ομάδας του, ενώ παράλληλα προβάλλει την ανάγκη του εκπαιδευτικού για 

έρευνα (Carr & Kemmis, 2002). Η Βασσάλα (2011) υποστηρίζοντας με θέρμη το 
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μαθητοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας και τη σημαντικότητα της βιωματικής μάθησης 

μέσα από την εφαρμογή Project , αναφέρει χαρακτηριστικά :  

 …Η βιωματική μάθηση είναι η μάθηση μέσα από την εμπειρία ή αλλιώς η μάθηση 

μέσα από την πράξη. Ο σχεδιασμός διδακτικών δραστηριοτήτων που θα αναλάβουν να 

καταστήσουν τα βιώματα αντικείμενο αναζήτησης και διδακτικής δράσης πρέπει να 

αποτελεί βασική επιδίωξη του σχολείου προκειμένου να καταστήσει τους μαθητές 

ικανούς να αντιμετωπίζουν με επιτυχία προβλήματα της ζωής που εμφανίζονται στο 

παρόν και άλλα που ενδέχεται να εμφανιστούν στο μέλλον. (Βασάλα, 2011,σ.109) 

     Αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα έφερε και η παγκοσμιοποίηση εξαιτίας της 

πολυπολιτισμικότητας που δημιουργήθηκε από την ένταση του φαινομένου της 

μετανάστευσης εντείνοντας την ανομοιογένεια στις χώρες υποδοχής.  Η Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια έγινε χώρα υποδοχής παλιννοστούντων, προσφύγων και 

λαθρομεταναστών. Η ετερότητα εξαιτίας π.χ. της διαφορετικής θρησκείας, γλώσσας, 

φυλής, κουλτούρας και εθνικότητας, σχεδόν πάντα, δε γίνεται εύκολα αποδεκτή από 

τους κατοίκους της χώρας υποδοχής. Στην Ελλάδα, η διαχείριση της ετερότητας στο 

παρελθόν έγινε με διάφορους τρόπους με μοντέλα όπως το Αφομοιωτικό,  της 

ενσωμάτωσης του «άλλου», το Αντιρατσιστικό, το Πολυπολιτισμικό και με 

προγράμματα υποδοχής μεταναστών, τη δημιουργία φροντιστηριακών τμημάτων και 

διαπολιτισμικών σχολείων (Γκόβαρης, 2011).  Τα τελευταία στόχευαν σε μια ομαλή 

ένταξη των μεταναστών στον κοινωνικό ιστό, στην απομάκρυνση στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων που συμβάλλουν στον  στιγματισμό, στην περιθωριοποίηση ακόμα 

και στην άσκηση βίας στο σχολικό περιβάλλον. Σήμερα γίνεται λόγος για το 

Διαπολιτισμικό μοντέλο του οποίου βασικές αρχές είναι η ενσυναίσθηση, η 

συλλογική συνείδηση, ο σεβασμός στην ετερότητα και ο περιορισμός των 

προκαταλήψεων και των στερεότυπων (Λεζέ, 2011) προκειμένου να του δοθούν 

περισσότερες ευκαιρίες ενσωμάτωσης στην κοινωνία που ζει. Η ίδια προσθέτει ότι ο 
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ρόλος του εκπαιδευτικού σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μάθησης 

λαμβάνοντας υπόψη τη χώρα προέλευσης, το φύλο και την ηλικία των μαθητών του, 

είναι να διερευνά φυλετικά- πολιτισμικά ζητήματα, να αυτοελέγχεται αποφεύγοντας 

τη μεροληψία, να ελέγχει την επίδραση των προσωπικών του παρεμβάσεων και 

απόψεων και να αναπτύξει δίκτυα συνεργασίας με άλλα άτομα ή φορείς γλωσσικής, 

ψυχολογικής και πολιτισμικής στήριξης τους.  Είναι σημαντικό να οικοδομηθεί ένα 

κλίμα εμπιστοσύνης και αποδοχής ανάμεσα στους συμμετέχοντες στην διαδικασία 

της μάθησης και να ενισχυθεί με ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας οι οποίες 

αμβλύνουν τις συγκρούσεις και εντάσσουν τα άτομα σε υπερκείμενες ομάδες που δεν 

οδηγούν στη  περιθωριοποίηση.   

     Οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες με κυρίαρχη την άποψη του Vygotsky 

(1934/1988) [όπως παρατίθεται στην Σολωμονίδου, (2006)] στηρίζουν την άποψη ότι 

η κουλτούρα του ατόμου που συμμετέχει σε ένα κοινωνικό σύστημα καθώς και τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται προς επικοινωνία με κυρίαρχη τη γλώσσα, 

διαμορφώνουν τη γνωστική συγκρότηση και συνιστούν πηγή μάθησης και εξέλιξης. 

Κατά τη Σολωμονίδου «αυτή η ανάπτυξη του ανθρώπινου πνεύματος μέσα από την 

αλληλεπίδρασή του με τον κόσμο, η κοινή αντίληψη και κατανόηση (shared 

understanding) αποτελεί και τη βάση της συνεργατικής μάθησης» (2006,σ.61-65).  

Ένας από τους στόχους της διδασκαλίας του σύγχρονου εκπαιδευτικού είναι ο 

μαθητής να κατανοήσει την αξία της συνύπαρξης , τόσο στην προσπάθεια 

προσέγγισης της νέας γνώσης, όσο και στη διαμόρφωση συνθηκών χαράς και 

αμοιβαιότητας που επιτυγχάνονται στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης 

(Μουμουλίδου & Ρεκαλίδου, 2010) και να απαλλάσσεται από καταστάσεις 

απομόνωσης και εσωστρέφειας. 
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     Σχετικά με το θέμα της πειθαρχίας, η Παπαναούμ (1984) ερευνώντας τις απόψεις 

ελλήνων μαθητών γυμνασίου και λυκείου διαπίστωσε ότι οι μαθητές θέλουν έναν 

εκπαιδευτικό προοδευτικό και δίκαιο που να μπορεί να επιβάλλει την πειθαρχία στην 

τάξη χωρίς ποινές και τιμωρίες και συνάμα έναν καθηγητή φιλικό και προσιτό που να 

χρησιμοποιεί το διάλογο και όχι το μονόλογο και τις διαλέξεις.  Τελικά ο νέος ρόλος 

του εκπαιδευτικού σύμφωνα με την ίδια (Παπαναούμ, 2003) τον  βρίσκει με πολλές 

υποχρεώσεις και αντινομίες καθώς πρέπει να στηρίξει το ρόλο του δημοσίου 

υπαλλήλου διατηρώντας μια σημαντική επαγγελματική αυτονομία, να σταθεί ως 

επιστήμονας με καλή γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας και διδακτική δεξιότητα 

αλλά και ως παιδαγωγός με επαγγελματική επάρκεια (competence). Επιπρόσθετα να 

διαθέτει διαγνωστικές και συμβουλευτικές ικανότητες, ικανότητα διαχείρισης της 

σχολικής τάξης, ικανότητα αξιολογητή, επικοινωνιακή ικανότητα προκειμένου να 

συνεργάζεται με επιτυχία με κοινωνικούς φορείς, ερευνητική διάθεση και επιθυμία 

για τη δια βίου μάθηση.  Επίσης να κάνει εμφανές στους μαθητές του ότι τα κίνητρα 

για τη μάθηση βρίσκονται μέσα στις δραστηριότητές τους και ότι αμοιβές και ποινές 

δεν είναι αναγκαίες, δημιουργώντας παράλληλα κλίμα οικειότητας και εμπιστοσύνης 

(Βασάλα, 2011).  

     Ανακεφαλαιώνοντας, οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης αναφέρονται σε 

μαθητοκεντρικά, συνεργατικά και ανακαλυπτικά συστήματα μάθησης γιατί 

προωθούν τη συνεργατικότητα, τη δημιουργική σκέψη, την ανάπτυξη της 

πρωτοβουλίας , την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων καθώς και την αυτοεκτίμηση 

και την αυτονομία των μαθητών. Οι εκπαιδευτικές πολιτικές της μετανεωτερικότητας 

δεν δέχονται ότι το παραδοσιακό σχολείο μπορεί να στηρίξει τις ανάγκες της 

σύγχρονης κοινωνίας της γνώσης σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μάθησης. 

Έτσι σε αυτό το νέο πλαίσιο, αλλάζει και ο ρόλος των εκπαιδευτικών ο οποίος γίνεται 
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ο διαμεσολαβητής της γνώσης και σύμβουλος του πνεύματος της δια βίου μάθησης 

μέσω της χρήσης νέων καινοτόμων προσεγγίσεων της γνώσης, της καλλιέργειας της 

κριτικής σκέψης, της ανάπτυξης μεταγνωστικών ικανοτήτων πάντα με κατανόηση , 

φροντίδα και υψηλό ήθος για όλους τους μαθητές (Γκρίτζιος, 2006). Είναι εμφανές 

βέβαια ότι για να προωθήσει κάποιος τη δημιουργική σκέψη ως ικανότητα του 

ανθρώπινου νου να αναζητεί και να βρίσκει πολλές καινοτόμες εναλλακτικές ιδέες - 

λύσεις, για την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων,» (Παρασκευόπουλος, 2004) 

πρέπει να είναι και ο ίδιος δημιουργικός. Όμως είναι πολύ σημαντικό να γίνεται η 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας στο χώρο του σχολείου 

καθώς έτσι δίνεται η ευκαιρία  σε περισσότερα άτομα να επιβιώσουν και να 

διακριθούν σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά εργασίας και μια κοινωνία που 

μαστίζεται από τη δημοσιονομική κρίση ταυτόχρονα με τη δυνατότητα ολοκλήρωσης 

της προσωπικότητάς τους. 

     Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σχετίζεται επίσης και με τις ανάγκες και τα αιτήματα 

της τοπικής κοινωνίας μια που οι απόψεις των μαθητών και των υπόλοιπων 

κοινωνικών ομάδων αναφοράς που περιβάλλουν το σχολείο (γονείς, συνάδελφοι, 

προϊστάμενοι, πολιτιστικές οργανώσεις,) είναι σημαντικές καθώς σχετίζονται με τις 

υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών (Ξωχέλλης, 2000).  

          Όλα τα παραπάνω συγκλίνουν στο ότι ο ρόλος του σύγχρονου εκπαιδευτικού 

είναι πολλαπλός και σύνθετος. Γίνεται όμως ακόμη πιο δύσκολο εγχείρημα η επιτυχία 

όταν εφαρμόζεται μια γραφειοκρατική – ιεραρχικού τύπου διοίκηση χωρίς τις καίριες 

παρεμβάσεις από την πολιτεία και τις καινοτόμες υποστηρικτικές αλλαγές 

(Ξωχέλλης, 2006).  
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2.1.3  Τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός 

 

      Το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα διαμορφώθηκε με βάση τις απαιτήσεις 

και τα κοινωνικά αιτήματα της μεταβιομηχανικής εποχής που αφορούσαν κυρίως τη 

δημιουργία  εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και τη βελτίωση των υλικοτεχνικών 

υποδομών μέσα από ένα γραφειοκρατικό μοντέλο διοίκησης που οδήγησε στην 

τυποποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα 

σπουδών, προεπιλεγμένα σχολικά εγχειρίδια και δασκαλοκεντρικό τρόπο 

διδασκαλίας (Ξωχέλλης, 2006). Το διεθνές σκηνικό των κοσμογονικών αλλαγών, η 

Ευρωπαϊκή διάσταση την εκπαίδευση και οι αλλαγές που έγιναν την εποχή της 

μετανεωτερικότητας δημιούργησαν νέες προκλήσεις και απαιτήσεις στις οποίες 

καλείται τώρα να ανταποκριθεί ο σύγχρονος εκπαιδευτικός.   

     Η διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων και ευρύτερα η αγωγή 

αποτελούσαν πάντοτε την καθημερινή επαγγελματική εργασία του εκπαιδευτικού. 

Αυτό όμως που ήδη έχει αλλάξει στις μέρες μας είναι ο τρόπος μετάδοσης της 

γνώσης. Σύμφωνα με τον Day (2003)   

…Θα χρειάζονται πάντοτε οι καλοί εκπαιδευτικοί που είναι γνώστες την μάθησης και 

των μαθητευομένων, που είναι και οι ίδιοι δεσμευμένοι να μαθαίνουν και οι οποίοι 

μπορούν να παράσχουν το σωστό πλαίσιο για μάθηση, γνωρίζοντας ποιες ερωτήσεις 

πρέπει να υποβάλλουν. Τώρα καλούνται, όχι μόνο να παράσχουν την απαραίτητη 

γνώση που θα επιτρέψει στους μαθητές να πετύχουν στις εξετάσεις, αλλά και να 

εξοπλίσουν τον καθένα από αυτούς κατάλληλα, ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει 

προβλήματα, για τα οποία οι ειδικοί διαθέτουν μόνο ένα μέρος των λύσεων ή και 

καθόλου λύσεις. (Day, 2003, σ.428-429) 

     Είναι φανερό ότι ήδη πορευόμαστε από ένα μοντέλο διδασκαλίας σε ένα μοντέλο 

μάθησης.  Κατά τον  Καψάλη (2009) η μάθηση οδηγεί στην απόκτηση και μεταβολή 
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των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των πεποιθήσεων  και των διαφόρων μορφών 

συμπεριφοράς.  Δηλαδή είναι μια διαδικασία κατά την οποία αλλάζει το γνωστικό 

δυναμικό του υποκειμένου ως αποτέλεσμα των ποικίλων εμπειριών τις οποίες 

επιζητεί και επεξεργάζεται. Σήμερα η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη 

επιβάλλει αναπροσαρμογή τόσο στα περιεχόμενα της διδασκαλίας όσο και στους 

τρόπους προσέγγισης της γνώσης και της μάθησης ( Ξωχέλλης, 2006) καλλιεργώντας 

ταυτόχρονα νέα κίνητρα για τη δια βίου μάθηση. Σύμφωνα με τον Day (2003) οι 

εκπαιδευτικοί σήμερα είναι σημαντικό να υιοθετήσουν το ρόλο του διευκολυντή της 

μάθησης, του συμβούλου  καθώς είναι εκείνοι που μπορούν να βοηθήσουν τους νέους 

ανθρώπους, ιδιαίτερα με το παράδειγμά τους,  να ανακαλύψουν ή να αποκτήσουν 

γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες ώστε η διαρκής μάθηση να αποτελέσει τρόπος ζωής 

τους με αποτέλεσμα οι ίδιοι να πετύχουν τους στόχους τους και να μην είναι στο 

περιθώριο της κοινωνίας. Οι Dalin & Rust  (1996) τονίζουν ότι εάν θέλουν οι 

εκπαιδευτικοί  να ανταποκριθούν στο δυναμικό του κάθε μαθητή, τότε το σχολείο θα 

πρέπει να παρέχει το πλαίσιο για μάθηση.  Επομένως οι τάξεις πρέπει να 

λειτουργήσουν ως μαθησιακά περιβάλλοντα όπου οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά 

στην παραγωγή της γνώσης καθώς οι εκπαιδευτικοί θα προωθούν τόσο  κατώτερες 

πνευματικές λειτουργίες (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή) όσο και  τις ανώτερες 

(ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση  σύμφωνα με την ταξινομία κατά Bloom) 

(Ματσαγγούρας, 2003). Παράλληλα θα καλλιεργούν και άλλες δεξιότητες κα 

νοητικές λειτουργίες όπως αυτή της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, της 

μάθησης για τη μετα-μάθηση δείχνοντας κατανόηση και φροντίδα για όλους τους 

μαθητές (Τριλιανός, 1997).  Η παρεχόμενη γνώση στα σχολεία την εποχή της 

«κοινωνίας της γνώσης» εξαιτίας της πολύ μεγάλης αύξησης που παρουσιάζει, 

απαιτεί σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας που όμως δεν γνωρίζουν όλοι οι 
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εκπαιδευτικοί καθώς οι ίδιοι ενώ μορφώθηκαν στο παρελθόν, καλούνται να 

μορφώσουν το παρόν ενώ είναι και οι κύριοι διαμεσολαβητές μιας άλλης κοινωνίας 

στο μέλλον (Πυργιωτάκης, 2011).  Κατά τον Ξωχέλλη (2006), η ελλιπής παιδαγωγική 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών μπορεί να συμβάλλει στην παγίωση 

αντιεπιστημονικών απόψεων ή προκαταλήψεων σχετικά με τη σχολική επίδοση των 

μαθητών και τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν, με διάφορες συνέπειες όπως 

τη διατήρηση της κοινωνικής ανισότητας. 

     Κατά την ομαδοσυνεργατική μάθηση , η οποία στηρίζεται από τις σύγχρονες 

παιδαγωγικές αρχές και προωθείται πολύ στις μέρες μας, υιοθετούνται διαθεματικές
1 

και διεπιστημονικές
2
 προσεγγίσεις, αναπτύσσονται επικοινωνιακές σχέσεις και 

εντείνονται τα κίνητρα για μάθηση μέσα από τη σύνδεση της διδασκαλίας με την 

καθημερινή ζωή των μαθητών (Βασάλα, 2011).  Το σχολείο «ανοίγεται» στην 

κοινωνία  μέσω συνεργασιών με φορείς και άτομα του εξωσχολικού περιβάλλοντος 

καθώς και μέσω της συνεργασίας με τους γονείς των μαθητών. Σήμερα στα γυμνάσια 

και στα λύκεια της Ελλάδας έχει αρχίσει να πραγματοποιείται ομαδοσυνεργατική 

διδασκαλία κυρίως στα μαθήματα της πληροφορικής και των φυσικών επιστημών, 

καθώς και σε μερικά project. Η μη εφαρμογή της κατά τον Ματσαγγούρα (1987), 

οφείλεται σε δυσκολίες που δημιουργούνται εξαιτίας της έλλειψης επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών, σε άγνοια των επιστημονικών ερευνών και σε εγγενείς δυσκολίες που 

παρατηρούνται  κατά την εφαρμογή της. Ο εκπαιδευτικός  πριν την εφαρμόσει πρέπει 

_____ 
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ξεχωριστά μαθήματα, αλλά εξετάζει κάθε θεματική ενότητα απ’ όλες τις δυνατές 

πλευρές». 

2. Διεπιστημονικότητα Βασσάλα (2011): Είναι ένα είδος σύμπραξης των ποικίλων 

επιστημονικών κλάδων με απώτερο σκοπό την ενότητα της γνώσης και τη σφαιρική 

ανάλυση και κατανόηση της πραγματικότητας. 
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να γνωρίζει γιατί την επιλέγει, δηλαδή ποιοι είναι οι διδακτικοί του στόχοι και με 

ποιους τρόπους μπορεί να βοηθήσει στην επίλυση προβλημάτων που δημιουργούνται 

κατά την συνεργασία των μαθητών.  Είναι πολύ σημαντικό να συμβάλλει στη 

δημιουργία πνεύματος αλληλεγγύης ανάμεσα στις ομάδες χωρίς να βλάπτει την 

ατομική πρωτοβουλία των μαθητών. 

     Στην κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας κυριαρχούν τα σύγχρονα 

επιτεύγματα της επιστήμης και οι εφαρμογές της τεχνολογίας. Αυτό  σημαίνει από τη 

μια ότι απαιτούνται αλλαγές στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών προκειμένου να 

καταστούν ενήμεροι στη χρήση της σύγχρονης εκπαιδευτικής τεχνολογίας και από 

την άλλη ότι οι ίδιοι οφείλουν να αναπτύξουν την κριτική ικανότητα των μαθητών 

τους απέναντι σε αυτά τα επιτεύγματα ώστε να αποφευχθούν οι αρνητικές επιρροές 

που μπορεί να φέρουν στην διατήρηση της αξιοπρέπειας τους καθώς και σε υψηλές 

αξίες και ιδανικά όπως η ανθρώπινη ελευθερία,  η αλληλεγγύη, η εντιμότητα 

(Ξωχέλλης, 2006).  Η Παπαναούμ (2003) υποστηρίζει ότι οι εξωσχολικές μορφές  

πληροφόρησης μεταδίδουν γνώση με πιο ελκυστικό τρόπο και επιδρούν στη 

κοινωνικοποίηση και τη συμπεριφορά των νέων με πιο άμεσο και απρόβλεπτο τρόπο. 

Αυτό επηρεάζει τη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους και φυσικά και τη συμπεριφορά 

τους κατά την ώρα της διδασκαλίας. Στους περισσότερους εκπαιδευτικούς δεν έχει 

δοθεί τέτοιου είδους επιμόρφωση παρόλο που κατά τον Standford (1994) [όπως 

παρατίθεται στον Day 2003] η ανθρώπινη αλληλεπίδραση είναι το στοιχείο κλειδί για 

την επιτυχή εφαρμογή των επικοινωνιακών τεχνολογιών στο πλαίσιο της δια βίου 

μάθησης. Το παραδοσιακό μοντέλο μάθησης δεν μπορεί να καλύψει τις σύγχρονες 

ανάγκες των μαθητών. Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών κρίνεται απαραίτητη. Χωρίς 

όμως το απαραίτητο παιδαγωγικό πλαίσιο απλώς αντικαθιστά τα συμβατικά μέσα με 

νέα  (Αβούρης και συν., 2005). Επιπρόσθετα η παροχή ηλεκτρονικών υπολογιστών 
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σε όλους τους μαθητές δεν δίνει από μόνη της τη δέσμευση για μάθηση 

(Drucker,1994). Η κοινωνία της πληροφορίας παρέχει αυξημένες επιστημονικές 

γνώσεις και τεχνικές σε μια ανταγωνιστική οικονομία αλλά σύμφωνα με το Day 

(2003) υπάρχει μεγάλη ανάγκη για καθοδήγηση όσο αφορά τις επιλογές και τις 

χρήσεις της.  

     Επιπλέον οι μαθητές προκειμένου να επιβιώσουν και να εξελιχθούν σε ένα 

παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μάθησης απαιτείται να αναπτύξουν δεξιότητες 

συλλογικής επικοινωνίας, επεξεργασίας δεδομένων, δημιουργικής συμμετοχής και 

λήψης αποφάσεων. Παράλληλα όλοι οι μαθητές έχουν τα ίδια δικαιώματα να λάβουν 

υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, η οποία θα βασίζεται στην αναγνώριση των ειδικών 

μαθησιακών τους αναγκών και των ατομικών τους διαφορών . Ο σεβασμός στην 

ετερότητα δεν αφορά μόνο τη πολυπολιτισμικότητα αλλά και τους μαθητές με ειδικές 

ανάγκες που καλούνται να φοιτήσουν στα κανονικά σχολεία. Γι’ αυτό είναι 

σημαντικό να υπάρχει διαμορφωμένο ένα εκπαιδευτικό μαθητοκεντρικό πρόγραμμα 

που να λαμβάνει υπόψη του τα διαφορετικά μαθησιακά στιλ των μαθητών (Schell, 

2004) και να ωθεί τις μαθησιακές δυνατότητες στα όριά τους για τη μελέτη 

πολύπλοκων και προβληματικών καταστάσεων (Ματσαγγούρας, 2008). Όμως τα 

περιεχόμενα μάθησης εμφανίζονται απομακρυσμένα από τις καθημερινές ανάγκες 

(Παπαναούμ, 2003). Παράλληλα τα εκπαιδευτικά συστήματα διοικούνται κατά 

συγκεντρωτικό – γραφειοκρατικό τρόπο και τα μοντέλα επιμόρφωσης  είναι 

τεχνικιστικά, σε μια εποχή που  οι συνθήκες διδασκαλίας  και μάθησης  απέχουν 

πολύ από το θεωρηθούν ιδανικές και οι απαιτήσεις από την  πολιτεία αυξάνονται 

(Day, 2003) σε αντίθεση με τις αποδοχές που μειώνονται. Παρόλα αυτά ο σύγχρονος 

εκπαιδευτικός  οφείλει να διδάξει τους μαθητές «πώς να μαθαίνουν», να ενθαρρύνει 

τις πρωτοβουλίες και τις καινοτόμες δράσεις τους και να στοχεύσει σύμφωνα με τον 
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Gardner (1983) στην ανάπτυξη όλων των ειδών της νοημοσύνης τους (γλωσσική, 

λογική, μουσική, οπτική, κιναισθητική, διαπροσωπική, ενδοπροσωπική, 

φυσιογνωστική).  

     Ο διαμεσολαβητικός ρόλος που καλείται να υποστηρίξει ο σύγχρονος 

εκπαιδευτικός δεν είναι μόνο κατά τη μετάδοση γνώσεων μέσα στις σχολικές 

αίθουσες αλλά και κατά τη μεταβίβαση αξιών και προτύπων συμπεριφοράς στους 

μαθητές και στους γονείς τους (Ξωχέλλης, 2000).  Η συνεννόηση και η επικοινωνία 

είναι προβληματική πολλές φορές ανάμεσα σε άτομα που προέρχονται από ένα 

διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο και ο εκπαιδευτικός καλείται να ξεπεράσει την 

ανασφάλεια του και την ελλιπή επιμόρφωσή του και να καλλιεργήσει ένα φιλικό 

κλίμα ισότιμων σχέσεων βασιζόμενος στην αναγνώριση της πολιτισμικής ετερότητας 

και την αρχή της εκπαιδευτικής ισότητας (Γκότοβος, 2002). Οι μορφές βίας και 

επιθετικότητας που παρατηρούνται στο στενότερο και ευρύτερο περιβάλλον δεν 

βοηθούν στην καλλιέργεια φιλειρηνικής στάσης ανάμεσα  στους λαούς. Από την 

άλλη η πολυπολιτισμικότητα δημιούργησε ένα πλουραλισμό αξιών και 

αντικρουόμενων προτύπων συμπεριφοράς που εντείνονται μέσω των μέσων μαζικής 

ενημέρωσης συμβάλλοντας στην διατήρηση της δυσπιστίας και του μίσους ανάμεσα 

σε κοινωνικές ομάδες και λαούς (Παμακτσόγλου, 2011).  Ο Πυργιωτάκης (2011) 

αναφέρει χαρακτηριστικά ότι απαιτείται κριτική εγρήγορση κατά την προσέγγιση της 

ετερότητας με στόχο να διαφυλαχθούν οι ανθρώπινες αξίες, ηθικές και πνευματικές. 

Ο ευρωπαϊκός και ελληνικός πολιτισμός στηρίχθηκαν σε αυτές τις αξίες αλλά σήμερα 

αυτές τίθενται σε δεύτερη μοίρα. Είναι σημαντικό λοιπόν να δοθεί αυτή η κοινωνική 

προοπτική στον αναπτυσσόμενο άνθρωπο ώστε να καλλιεργηθεί ευαισθησία σε 

θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής ευθύνης μέσα από δημοκρατικές 

διαδικασίες.  
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Στα παραπάνω έρχονται να προστεθούν οι αξιώσεις της πολιτείας, οι προσδοκίες των 

γονέων και η δική του ερμηνεία για το ρόλο του. Συγκεκριμένα οι γονείς περιμένουν 

από τους εκπαιδευτικούς να διαγνώσουν τις ικανότητες των παιδιών τους και να τους 

συμβουλεύσουν για την επαγγελματική τους αποκατάσταση ή για την μετέπειτα 

πορεία τους (Ξωχέλλης, 2000). Η συμπεριφορά των γονέων απέναντι στα παιδιά 

διαφοροποιείται κατά κοινωνικά στρώματα (πειθαρχία στις κατώτερες, αυτοέλεγχο 

και ατομική πρωτοβουλία των μαθητών στις μεσαίες και ανώτερα στρώματα) 

επηρεάζοντας την κοινωνικοποίηση του μαθητή αλλά και την επίδοσή του στο 

σχολείο. Οπότε είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να έχει παιδαγωγικές γνώσεις πάνω 

σε θέματα και τεχνικές πειθαρχίας και να είναι γνώστης των προσδοκιών των 

μαθητών και των γονέων τους από τον ίδιο. Οι Pervin & John (1999) ισχυρίζονται ότι 

οι γονείς επηρεάζουν τη συμπεριφορά των παιδιών με τρεις τουλάχιστον βασικούς 

τρόπους: μέσω της δικής τους συμπεριφοράς, μέσω της προσωπικότητάς τους και με 

την επιλεκτική επιβράβευση συμπεριφορών. Έτσι επιδρούν άμεσα στη μάθηση και 

συχνά είναι συνεκπαιδευτές στο εξατομικευμένο πρόγραμμα του παιδιού τους.  Κάτω 

από αυτό το πρίσμα οι γονείς είναι σωστό να έχουν λόγο και άποψη για το έργο του 

εκπαιδευτικού όμως δεν είναι δυνατό να έχουν όλοι στον ίδιο βαθμό τεκμηριωμένη 

επιστημονική γνώση και ολοκληρωμένη άποψη για το ποιοι είναι οι  καταλληλότεροι 

χειρισμοί στο συγκεκριμένες συνθήκες.  

     Ο ρόλος του εκπαιδευτικού διαμορφώνεται όχι μόνο από τις απαιτήσεις της 

κοινωνίας αλλά και από τις δικές του απόψεις και προσδοκίες σχετικά το ρόλο που 

διαδραματίζει. Υπάρχουν απόψεις από την κοινωνία που λειτουργούν μέσα από 

στερεότυπα, παραμορφώνοντας την εικόνα του και υποβιβάζοντας το κύρος του 

(Ξωχέλλης, 2000).  Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν αυτές σύμφωνα με τις οποίες οι 

εκπαιδευτικοί δεν επιτελούν δύσκολο έργο, εργάζονται λίγες ώρες αφού 
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υπολογίζονται μόνο οι διδακτικές ώρες και έχουν πολύμηνες διακοπές (Ξωχέλλης, 

2006) αφού δεν συνυπολογίζεται το διοικητικό και γραμματειακό έργο που επιτελούν 

πριν και μετά την έναρξη των μαθημάτων. Οι ίδιοι θεωρούν για τους εαυτούς τους ότι 

προέχει η μετάδοση γνώσεων μέσα από την επιστημονική τους κατάρτιση και 

υποστηρίζουν ότι η κοινωνία δεν αναγνωρίζει όσο πρέπει το έργο τους. Η άποψη ότι 

η παιδαγωγική κατάρτιση του εκπαιδευτικού σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα 

αποτελεί επιτακτική ανάγκη φαίνεται και από τις ρήξεις που λαμβάνουν χώρα στις 

οικογένειες των μαθητών αφού έχει να διαχειριστεί παιδιά που έχουν ζήσει την 

εμπειρία της διάλυσης της οικογένειας τους γεγονός που τα καθιστά ανασφαλή, 

ευάλωτα, με χαμηλή αυτοεκτίμηση και κίνητρα για μάθηση (Day 2003) και  γονείς 

αδιάφορους προς τις αλλαγές που συμβαίνουν στο σύστημα και αφορούν είτε τους 

ίδιους είτε μέλη τους (Γεωργίου, 2005).  

     Συμπερασματικά σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2008) η ποιοτική και ποσοτική 

βελτίωση της σχολικής γνώσης απαιτεί εξαιρετικά καλή γνώση του γνωστικού 

αντικειμένου και νέες στρατηγικές και τεχνικές διδασκαλίας που αφορούν την 

ανατροφοδότηση μέσω διαγνωστικής αξιολόγησης, αναστοχαστικές μεθόδους, 

συνδυασμό ομαδοσυνεργατικής και ατομοκεντρικής διδασκαλίας,  αρμονική 

συνεργασία μαθητή- καθηγητή- γονέων  και τη βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων 

πόρων χωρίς προκαταλήψεις και ευνοϊκές μεροληψίες. Είναι πολύ σημαντικό να 

ενεργοποιηθούν  εσωτερικά κίνητρα για μάθηση και να προαχθεί η ισότητα (equity),  

η κοινωνική δικαιοσύνη και η αριστεία (excellence). 

     Άρα οι νέες συνθήκες και ο νέος ρόλος που έχουν διαμορφωθεί απαιτούν αλλαγές 

στην εκπαίδευση και στη διοίκηση.  Γενικά δεν αρκούν τα παραδοσιακά εφόδια 

(πτυχίο, γνώσεις, διδακτική εμπειρία) για να διαπαιδαγωγήσει τον πολίτη του 

σήμερα. Απαιτείται ένα νέο προφίλ για τον εκπαιδευτικό, ο οποίος πρέπει να 



41 
 

αποβλέπει πρωτίστως στην ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, των κοινωνικών 

διαστάσεων της συμπεριφοράς του μαθητή, ενώ δεν προτάσσει στη διδακτική 

διαδικασία τις γνωστικές επιδόσεις, αλλά την ποιότητα στη σκέψη και τους τρόπους 

κριτικής προσέγγισης και απόκτησης της γνώσης.  Επίσης όπως αναφέρει η 

Ιωαννίδου – Κουτσελίνη (1998) απαιτούνται αλλαγές «στους στόχους και στα 

περιεχόμενα διδασκαλίας και μάθησης, στους τρόπους εργασίας στο σχολείο, στην 

κουλτούρα του σχολείου και στο καθεστώς της εκπαίδευσης γενικότερα» (σ.25-26). 

     Σήμερα προβάλλεται το αίτημα της αποκέντρωσης και της αυτονομίας της 

σχολικής μονάδας υπό την έννοια να δοθούν τα περιθώρια στους εκπαιδευτικούς για 

την επιτέλεση του έργου τους.  Άρα η πολιτεία πρέπει να περιορίζεται στον 

καθορισμό ενός πολύ γενικού πλαισίου. Έρευνες πάντως έχουν δείξει ότι οι 

σύγχρονες απαιτήσεις δημιουργούν ανασφάλεια και άγχος στους εκπαιδευτικούς.  Γι’ 

αυτό χρειάζεται μια διοικητική μεταρρύθμιση που θα ενθαρρύνει αποκεντρωμένες 

επιμορφωτικές δράσεις όπως η οργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων από 

σχολικές μονάδες διότι  η σχολική μονάδα αποτελεί τον πυρήνα για την επίτευξη των 

στόχων της εκπαίδευσης και  η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που 

συντελείται σε κάθε σχολείο, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα του ίδιου 

του εκπαιδευτικού δυναμικού ( Ξωχέλλης & Παπαναούμ 2000).  

     Όμως όπως δηλώνουν οι Longworth & Davies 1996  [όπως παρατίθεται στον Day 

2003] οι εκπαιδευτικοί καλούνται να  επιτελέσουν το ρόλο τους χωρίς τους 

απαραίτητους πόρους, χωρίς επανεκπαίδευση και χωρίς μια απαραίτητη 

χρηματοδότηση που θα τους επέτρεπε να ανταποκριθούν στον ανταγωνισμό της 

εποχής. Σήμερα τα σχολεία πιέζονται εξαιτίας της δημοσιονομικής κρίσης, να 

υιοθετήσουν πιο αυστηρές δομές (αύξηση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, 

συγχώνευση σχολικών μονάδων, αύξηση του διδακτικού ωραρίου των 
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εκπαιδευτικών, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και της σχολικής μονάδας, 

αυτοαξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας) χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη 

αλλαγή στις δομές της διοίκησης και χωρίς επιμόρφωση πάνω στα σύγχρονα 

εκπαιδευτικά θέματα. Όμως η διοίκηση σύμφωνα με τον Day (2003) οφείλει να 

κατανοεί τους τρόπους που μαθαίνουν οι εκπαιδευτικοί και να τους στηρίζει συνεχώς 

και όχι αποσπασματικά. Διότι αυτό  συμβάλλει στην οικοδόμηση και στη διατήρηση 

ενός υψηλού ηθικού, στη δέσμευση και στην αφοσίωσή τους στην εκπαίδευση και 

στην υπηρεσία τους με επακόλουθο την αύξηση της αποτελεσματικότητας του έργου 

τους. Άλλωστε σύμφωνα με τον Hargreaves (1995) η καλή διδασκαλία δεν είναι μόνο 

ζήτημα αποτελεσματικότητας, ανάπτυξης ικανοτήτων, κατάκτησης τεχνικών και 

κατάλληλων γνώσεων αλλά περιλαμβάνει επίσης και συναισθηματικό έργο καθώς 

είναι διαποτισμένη με ευχαρίστηση, πάθος, δημιουργικότητα, πρόκληση και χαρά.  
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2.2  Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

 

    Στην ενότητα αυτή αναλύεται η έννοια και τα γνωρίσματα της επαγγελματικής 

ανάπτυξης μέσα από τις φάσεις εξέλιξης των εκπαιδευτικών.  Δίνεται το ιστορικό της 

θεσμοθέτησης της επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και περιγράφονται τα μοντέλα και οι μορφές επιμόρφωσης στις οποίες  

έχουν δοκιμαστεί. Στο τέλος δίνεται έμφαση στα πλεονεκτήματα και στα 

μειονεκτήματα που παρουσιάζουν.    

 

2.2.1  Η διαμόρφωση της επαγγελματικής ταυτότητας μέσα από τις φάσεις 

ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

 

     Η ποιότητα, η ευρύτητα και η ευελιξία του έργου των εκπαιδευτικών είναι στενά 

συνδεδεμένες με την επαγγελματική τους ανάπτυξη και εξέλιξη.  Η επαγγελματική 

ανάπτυξη (professional development) έχει ευρύ νόημα και περιλαμβάνει όλες τις 

μορφές της εκπαίδευσης που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί, από προσωπικό 

διάβασμα μέχρι τη συστηματική παρακολούθηση επαγγελματικών μαθημάτων.  

Παράλληλα αναφέρεται στους τρόπους εξέλιξής τους στην πράξη, μέσα στις 

αίθουσες διδασκαλίας και στην τάση να αποκτούν περισσότερες γνώσεις και 

δεξιότητες (Βασίλου- Παπαγεωργίου, 2002).   

     Το αίτημα για επαγγελματική ανάπτυξη σύμφωνα με τον Craft (1996) υπηρετεί 

την ανάγκη για ατομική ανάπτυξη της διδασκαλίας, για επαγγελματική ικανοποίηση, 

για αποτελεσματική αντιμετώπιση αλλαγών και ευρύτερων μεταρρυθμίσεων στο 

χώρο του σχολείου και της εκπαίδευσης και οργανώνεται σε τρία επίπεδα.  Το πρώτο 

επίπεδο αφορά την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, το δεύτερο την ανάπτυξη της 
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αυτογνωσίας και της επαγγελματικής συνείδησης και το τρίτο τη βελτίωση της 

προσαρμογής στο περιβάλλον.  

     Η εξελικτική πορεία του εκπαιδευτικού αρχίζει από τη φάση του αρχάριου 

νεοδιόριστου και ολοκληρώνεται με τη φάση του έμπειρου και καταξιωμένου 

επαγγελματία.  Μέσα από εμπεριστατωμένες μελέτες που διενεργήθηκαν σε Άγγλους 

και Αμερικανούς εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τον 

Day (2003) διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πέντε φάσεις επαγγελματικής ανάπτυξης:  

 

Φάσεις 

 

Χρόνια διδασκαλίας 

1: Επιβίωση και ανακάλυψη 

2: Σταθεροποίηση 

3: Πειραματισμός/ Ενεργός δράση 

4: Συντηρητισμός  

5: Αποδέσμευση 

 

1 - 3 

4 - 6 

7 - 18 

19 - 30 

31 - 40 

 

          Ο Ματσαγγούρας (2005) διαφοροποιείται δίνοντας διάρκεια 7-11 χρόνια στη 

φάση πειραματισμού και παρεμβάλλοντας μία φάση επαγγελματικής κρίσης 

διάρκειας 12-19 χρόνια πριν τη φάση του συντηρητισμού. 

     Η πρώτη φάση αφορά τα πρώτα χρόνια του διορισμού και χαρακτηρίζεται από το 

άγχος και τη δυσκολία που συναντά ο εκπαιδευτικός καθώς προσπαθεί να συμβιβάσει 

τα επαγγελματικά ιδεώδη με την καθημερινότητα της ζωής στην τάξη (Huberman, 

2008).  Αντιμετωπίζει προβλήματα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης της τάξης, σε 

παιδαγωγικά – πειθαρχικά και προσπαθεί να διαχειριστεί τις επιρροές που δέχεται 

από την κουλτούρα του σχολείου (Day, 2003) και από άλλους εξωτερικούς 

παράγοντες όπως είναι ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων. Σύμφωνα με τον 

Ματσαγγούρα (2005) σε αυτή τη φάση, οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη από 

επιμορφωτικά προγράμματα που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που 
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σχετίζονται με την οργάνωση της τάξης και την αποτελεσματική διδασκαλία, την 

ανατροφοδότηση των μαθητών, την αξιοποίηση των ιδεών των μαθητών και την 

πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων συμπεριφοράς.  

     Η δεύτερη φάση χαρακτηρίζεται από μία σχετική άνεση σε θέματα γνώσεων 

διδακτικής πρακτικής και εκπαιδευτικής ρουτίνας και επιθυμία από μέρους του 

εκπαιδευτικού να κοινωνικοποιηθεί επαγγελματικά και να αισθανθεί μέλος της 

κοινότητας του συγκεκριμένου σχολείου (Day, 2003). Επίσης αρχίζει να στρέφει την 

προσοχή του από τη διδασκαλία στη «μάθηση» και αναζητά τρόπους να προσεγγίσει 

το σύνολο των μαθητών του. Γι’ αυτό έχει ανάγκη από προγράμματα επιμόρφωσης 

που να αναφέρονται στη διαφοροποιημένη διδασκαλία και στον εμπλουτισμό των 

διδακτικών του τεχνικών με παιδο-κεντρικότερες προσεγγίσεις που να ικανοποιούν 

τις ανάγκες μιας τάξης μικτής ικανότητας (Ματσαγγούρας,2005). 

     Στη φάση του πειραματισμού ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να αυξήσει την 

αποτελεσματικότητα του γι’ αυτό πραγματοποιεί πειραματισμούς και παίρνει 

πρωτοβουλίες οι οποίες ξεπερνούν τα όρια του προγράμματος σπουδών καθώς 

περιλαμβάνουν πολλές φορές και συνεργασίες με άλλους εκπαιδευτικούς. Ο 

Ματσαγγούρας (2005) υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει σταδιακά 

διαδικασίες αυτοανάπτυξης προκειμένου να καταστεί επιτυχημένος στις καινοτόμες 

δράσεις του και συνειδητοποιεί ότι αυτές προϋποθέτουν αλλαγές και παρεμβάσεις 

στο επίπεδο της σχολικής μονάδας και της γραφειοκρατικής διαδικασίας γενικότερα. 

Επίσης υπάρχει πιθανότητα να διανύει μια περίοδο όπου επιθυμεί την προαγωγή 

ή/και τη δημιουργία οικογένειας παράλληλα με τη φροντίδα ηλικιωμένων γονέων 

(Day, 2003). Αυτές οι υποχρεώσεις ενδέχεται να αυξήσουν το άγχος του για τη 

διεκπεραίωση των επαγγελματικών υποχρεώσεων του καθώς διεκδικούν μέρος του 

χρόνου του.  



46 
 

      Επιπρόσθετα ο Huberman (2008) αναφέρει και την περίπτωση εμφάνισης  κρίσης 

εξαιτίας της φθοράς που προκύπτει από την ενδεχόμενη ρουτίνα και μονοτονία του 

επαγγέλματος.  Ο Ματσαγγούρας (2005) υποστηρίζει ότι τα προγράμματα 

επιμόρφωσης πρέπει να στοχεύουν στην ανανέωση των διδακτικών προσεγγίσεων και 

την εμπλοκή του εκπαιδευτικού σε ομάδα έρευνας- δράσης ώστε να ξεφύγει από την 

απομόνωση και την προσωποποίηση του προβλήματος το οποίο στην 

πραγματικότητα σχετίζεται με την ευρύτερη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. 

     Η επόμενη φάση του συντηρητισμού, συνήθως χαρακτηρίζεται από σταδιακή 

απώλεια ενέργειας και ενθουσιασμού μαζί με μια ισχυρή αίσθηση σιγουριάς και 

αυτοαποδοχής (Huberman, 2008). Βρέθηκε ότι ένα ποσοστό των εκπαιδευτικών έχει 

την τάση να διαμαρτύρεται για την αρνητική δημόσια εικόνα του επαγγέλματος, τις 

συγκεντρωτικές πρακτικές των στελεχών της διοίκησης και να αντιστέκεται στις 

καινοτομίες. Άλλο ποσοστό νοσταλγεί το παρελθόν και εμφανίζει τα συμπτώματα 

του εξουθενωμένου δασκάλου (burnout teacher).  Ο Ματσαγγούρας (2005) παρατηρεί 

ότι κάποιοι διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο επαγγελματικής ειδημοσύνης και τον 

αυξημένο βαθμό επαγγελματικής αυτοεκτίμησης. Οπότε τα προγράμματα 

επιμόρφωσης πρέπει να επιχειρούν στη διεύρυνση των ρόλων εκτός σχολικής τάξης, 

στον εμπλουτισμό και στην στοχαστικοκριτική αυτοανάλυση. Γι’ αυτό τα σχήματα 

συλλογικής δράσης αποτελούν την πιο κατάλληλη επιλογή. 

     Για τη φάση της αποδέσμευσης η βιβλιογραφία αναφέρει την εμφάνιση 

εσωστρέφειας, αποστασιοποίησης και ενασχόλησης με άλλα ενδιαφέροντα 

(Huberman, 2008). Ανάλογα με τις εμπειρίες των προηγούμενων ετών συνοδεύεται 

από αρνητικά ή θετικά συναισθήματα. Κάποιοι  αισθάνονται ακόμα παραγωγικοί  

αλλά πρέπει να παραδώσουν τη θέση τους σε νεότερους συναδέλφους και σε πιο 

σύγχρονες ιδέες. 
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     Η πορεία των παραπάνω φάσεων της επαγγελματικής σταδιοδρομίας δεν είναι 

γραμμική αλλά δυναμική μια που όλοι δεν περνούν άπαξ από κάθε φάση και ο 

ρυθμός μετάβασης από τη μία φάση στην άλλη ποικίλει  (Day, 2003). 

      Οι Flores & Day (2006) επισημαίνουν ότι για να γίνει κάποιος αποτελεσματικός 

εκπαιδευτικός παίρνει χρόνο και αποτελεί μια διαρκή διαδικασία ανάλυσης των 

προσωπικών απόψεων και πρακτικών.  Η ανάπτυξη της επαγγελματικής ταυτότητας 

για τον εκπαιδευτικό περιλαμβάνει την ερμηνεία και την επανερμηνεία των αξιών και 

των εμπειριών του μέσα από τις προσωπικές του εμπειρίες εντός και εκτός σχολείου, 

τις απόψεις και τις αξίες του, σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι επαγγελματίας 

εκπαιδευτικός και πώς εννοούν αυτήν την έννοια τα άτομα της κοινωνίας που ζει. Η 

έννοια της ταυτότητας λοιπόν επαναπροσδιορίζεται στο χρόνο, μέσα από τις 

αλληλεπιδράσεις με τους άλλους (BeiJaard, Verloop & Vermunt 2000). Ο κύκλος της 

ζωής του εκπαιδευτικού αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η 

επαγγελματική του ταυτότητα. Πάντως η αίσθηση της επαγγελματικής ταυτότητας  

συμβάλλει στην αυτο- αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών καθώς δημιουργεί 

κίνητρα για αφοσίωση στο επάγγελμα και επιθυμία αυτο-εξέλιξης. Συνάμα προσφέρει 

ικανοποίηση από την εργασία και γι’ αυτό αποτελεί παράγοντα κλειδί για να γίνει 

κάποιος αποτελεσματικότερος εκπαιδευτικός (Flores & Day, 2006).  

     Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι κατά την επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών και τη μορφοποίηση της επαγγελματικής τους ταυτότητας, δεν 

έχουν όλοι τις ίδιες ανάγκες, προτεραιότητες, προβληματισμούς και προσδοκίες. 

Οπότε τα επιμορφωτικά προγράμματα οφείλουν να ποικίλουν σε όλες τους τις 

διαστάσεις ώστε συνδυαστικά να προσεγγίζουν το σύνολο των εκπαιδευτικών (Day, 

2003). Ο Hargreaves (1995) τονίζει ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα στην 

επαγγελματική ανάπτυξη και ότι οι ευκαιρίες πρέπει να κατανέμονται ισομερώς. Αν 
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τα θεσμοθετημένα προγράμματα τους προσφέρουν το γενικό πλαίσιο, τότε οι ίδιοι 

μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της αυτο– επιμόρφωσής τους εντός σχολείου 

αλλά και εκτός σχολείου με τη μετατροπή της σχολικής μονάδας σε μανθάνουσα 

κοινότητα  (Ματσαγγούρας 2005).      

 

 

2.2.2  Το θεσμικό πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην  Ελλάδα 

 

     Ο πρώτος θεσμοθετημένος φορέας για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα ήταν το Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης 

(Δ.Μ.Ε.) το οποίο ιδρύθηκε το 1910 στην Αθήνα με βασικό σκοπό την παιδαγωγική 

μόρφωση και την πρακτική εξάσκηση για την επιτυχή διεξαγωγή του διδασκαλικού 

έργου (Βοζαΐτης & Υφαντή, 2008). Ο σκοπός αυτός διευρύνθηκε το 1920 και το 1929 

με τη δημιουργία δύο τμημάτων – ενός φιλολογικού και ενός φυσικομαθηματικού, τη 

διδασκαλία των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων και την επιμήκυνση της 

φοίτησης από ένα σε δύο έτη. Το 1930 με το νόμο 2145 άρχισε η χορήγηση 

εκπαιδευτικής άδειας δύο ετών για σπουδές στο εξωτερικό (Ο.ΕΠ.ΕΚ. 2008). Το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ιδρύεται το 1964 και για τρία χρόνια το Δ.Μ.Ε. περιήλθε 

στην εποπτεία του. Όμως το 1967 κατά τη δικτατορία το παιδαγωγικό ινστιτούτο 

καταργείται. Η ίδρυση του Κέντρου Εκπαιδευτικών Μελετών και Επιμόρφωσης 

(Κ.Ε.Μ.Ε.) κατά τη Μεταπολίτευση το 1975, σηματοδοτεί αλλαγές στο καθεστώς της 

επιμόρφωσης .  Ο Ξωχέλλης (2006) επισημαίνει ότι  η ουσιαστική  επιμόρφωση  των  

καθηγητών της  Δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ξεκίνησε με  την  ίδρυση  των  

ΣΕΛΜΕ (Σχολές Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης) τα 
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οποία ήταν υπό την εποπτεία των  Κ.Ε.Μ.Ε. Η επιμόρφωση εκείνη την περίοδο 

διακρίνονταν στην «εισαγωγική επιμόρφωση»,  στην «ετήσια επιμόρφωση» και στις 

«περιοδικές επιμορφώσεις». Η πρώτη αφορούσε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς, 

η δεύτερη αυτούς που έχουν συμπληρώσει πέντε έτη υπηρεσίας και η τρίτη τις 

περιπτώσεις εισαγωγής νέων μαθημάτων και σχολικών βιβλίων ή αλλαγή σχολικών 

προγραμμάτων. (Ο.ΕΠ.ΕΚ. 2008). 

     Η Υφαντή & ο Βοζαΐτης (2009) αναφέρουν ότι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

συνεχίστηκε μέχρι το 1981 στο Δ.Μ.Ε. Η κατάργηση του το  1985 έγινε (Βοζαΐτης & 

Υφαντή, 2008) μαζί με την κατάργηση των ΚΕΜΕ και την επανίδρυση του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία που υπάγεται 

απευθείας στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ο.ΕΠ.ΕΚ. 2008). 

Στον ίδιο νόμο του 1985 αναφέρονται οι σκοποί και οι μορφές της επιμόρφωσης ενώ 

ορίζονται ως φορείς της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

και τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ) τα οποία όμως λειτούργησαν το 

1992. Πολύ σημαντικά αποδείχθηκαν και τα επιμορφωτικά προγράμματα που 

υλοποιήθηκαν την περίοδο 1995-2001 σε διάφορες περιοχές της αρμοδιότητας του 

κάθε ΠΕΚ και αυτά που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι 

(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αρχικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του 

Υπουργείου Παιδείας) και είχαν πολυμορφικό χαρακτήρα (μέσης διάρκειας, 

ταχύρυθμα, εισαγωγικού τύπου) (Υφαντή & Βοζαΐτης, 2009).  

      Σήμερα ο θεσμός των ΠΕΚ έχει περιοριστεί στην υλοποίηση της υποχρεωτικής 

εισαγωγικής επιμόρφωσης, η οποία αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις . Η πρώτη φάση 

(διάρκειας 60 ωρών) είναι θεωρητικού περιεχομένου, αναφέρεται σε όλους τους 

νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και επικεντρώνεται στη διοίκηση και οργάνωση της 

εκπαίδευσης, σε διδακτικές μεθοδολογίες, στην άσκηση του εκπαιδευτικού 
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επαγγέλματος και στην αξιολόγηση. Η δεύτερη και η τρίτη φάση (συνολικής 

διάρκειας 40 ωρών) είναι υποχρεωτικές μόνο για τους εκπαιδευτικούς που έχουν 

διδακτική προϋπηρεσία στα δημόσια σχολεία λιγότερη από οκτώ μήνες. Το 

περιεχόμενο της δεύτερης φάσης περιλαμβάνει την παρακολούθηση δειγματικών 

διδασκαλιών από έμπειρους εκπαιδευτικούς, πάνω σε θέματα της ειδικότητάς τους 

και την επίλυση προβλημάτων που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας  

μέσα από  συζήτηση με το  σχολικό σύμβουλο. Η τρίτη φάση πραγματεύεται θέματα 

που αφορούν την αξιολόγηση και την αποτελεσματικότητα που είχαν ως 

εκπαιδευτικοί στην τάξη τη σχολική χρονιά που πέρασε (Ο.ΕΠ.ΕΚ., 2008).  

     Πριν από δώδεκα χρόνια περίπου το 2002 δημιουργήθηκε ο Οργανισμός 

Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, 

εποπτευόμενο από τον υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων. Ο 

οργανισμός διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τριετούς θητείας από 

την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια, τη Τριτοβάθμια και την Ιδιωτική Εκπαίδευση. 

Σκοπός του είναι «να σχεδιάζει την επιμορφωτική πολιτική για τους εκπαιδευτικούς 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης… να συντονίζει όλες τις μορφές 

και τις δράσεις… να διαχειρίζεται πόρους, να πιστοποιεί φορείς και τίτλους» (Νόμος 

2986/2002, ΦΕΚ 24
Α
, σελ.235). 

     Τέλος το 2011 με το νόμο 3966 (ΦΕΚ Α΄ 118/24-05-2011) ιδρύεται το Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) με κύριο σκοπό την επιστημονική έρευνα και τη 

μελέτη θεμάτων που αφορούν την την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής στην 

Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  Παράλληλα  με την 

αριθμ. Φ.908/18254/Η (ΦΕΚ 372Β΄/20-02-2012) πράξη του Υπουργού Παιδείας, Δια 

Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων παύει η λειτουργία του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου.  Είναι όμως σημαντικό να αναφερθούν δύο δράσεις του: πρώτον η 
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δημιουργία επιμορφωτικού υλικού κατά τα έτη 2007-2008 πάνω σε διοικητικά και 

παιδαγωγικά θέματα (διδακτικές τεχνικές, μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, 

διαχείριση προβλημάτων στη σχολική τάξη) και δεύτερον το Μείζων Πρόγραμμα 

Επιμόρφωσης (2010-2013)  στο οποίο συμμετείχαν 8000 εκπαιδευτικοί οκτώ κλάδων 

σε πέντε νομούς της Ελλάδας.  Δυστυχώς το πρόγραμμα δεν συνεχίστηκε και έτσι δεν 

μπόρεσαν να ωφεληθούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί.  

     Σε όλη τη πορεία αυτών των μεταρρυθμίσεων είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι  

οι εκπαιδευτικοί δεν συμμετείχαν σε καμία λήψη απόφασης που αφορούσε το 

σχεδιασμό , τη θεματολογία, τον τόπο , τη χρονική διάρκεια και την αξιολόγηση της 

επιμόρφωσης. Στην Ελλάδα στον τομέα της επιμόρφωσης και γενικότερα της 

διοίκησης, αντανακλάται ακόμα η γραφειοκρατική δομή και το συγκεντρωτικό 

εκπαιδευτικό σύστημα με εντολές από «πάνω προς τα κάτω». 

 

 

2.2.3  Μοντέλα  επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

2.2.3.1  Εφαρμοσμένα μοντέλα επιμόρφωσης 

 

     Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή 

μιας αποτελεσματικής - ποιοτικής διδασκαλίας και γι’ αυτό αποτελεί πεδίο έρευνας 

και  μελέτης  της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και πεδίο λήψης μεταρρυθμιστικών 

αποφάσεων των εκάστοτε πολιτικών βουλήσεων. Όλα τα μοντέλα ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών εξετάζουν τους τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι μαθαίνουν και 

εφαρμόζουν καλύτερα στην πράξη αυτά που μαθαίνουν .  

     Ο Ξωχέλλης, (2006), αναφέρει τέσσερα μοντέλα εκπαίδευσης: α) Το παραδοσιακό 

μοντέλο της μαθητείας, που κυριάρχησε το 19
ο
 αιώνα και αναφερόταν σε 
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υποδειγματικές διδασκαλίες που γίνονταν από έμπειρους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια 

της πανεπιστημιακής τους εκπαίδευσης, β) το ανθρωποκεντρικό μοντέλο, που 

εφαρμόστηκε το 1920-1960 και απέβλεπε στην ανάπτυξη  της παιδαγωγικής 

διάστασης του εκπαιδευτικού με έμφαση στις  ηθικές αξίες  και όχι στις τεχνικές 

διδασκαλίας, γ) το μπιχεβιοριστικό μοντέλο ή μοντέλο ικανότητας από το 1960 και 

μετά, το οποίο καλλιεργούσε διδακτικές δεξιότητες απαραίτητες για τη 

πραγματοποίηση της διδασκαλίας στην πράξη και το δ) μοντέλο της διερευνητικής 

προσέγγισης, που θεωρεί ότι ο εκπαιδευτικός οφείλει να είναι ένας κριτικά 

σκεπτόμενος επαγγελματίας οπλισμένος με τις δεξιότητες εκείνες που μπορούν να  

βοηθήσουν το μαθητή να αναπτυχθεί μαθησιακά.   

     Η Κουτσελίνη (2011)  αναφέρει τέσσερα μοντέλα ανάπτυξης τα οποία 

διακρίνονται μεταξύ τους ως προς τη φιλοσοφία,  τις διαδικασίες εκπαίδευσης- 

επιμόρφωσης- ανάπτυξης και ως προς το ρόλο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων που την 

αναλαμβάνουν. Με βάση τη χρονολογική σειρά εμφάνισή τους τα μοντέλα αυτά 

είναι:  

 Το ακαδημαϊκό – ορθολογιστικό μοντέλο (αρχές 20ού αιώνα.). Αυτό  

στηρίζεται στην παραδοχή ότι η γνώση της εκπαιδευτικής θεωρίας καθιστά 

ικανό τον εκπαιδευτικό να διδάξει αποτελεσματικά. Έτσι με ορθολογιστικό 

τρόπο οι εκπαιδευτικοί μαθαίνουν μέσα από διαλέξεις σε αμφιθέατρα και  

μετά καλούνται να  εφαρμόσουν αυτές τις νέες γνώσεις στην αίθουσα 

διδασκαλίας. Ο Θεοφιλίδης (2012) αναφέρει ότι αυτό το μοντέλο υιοθετεί την 

ιδέα του πολλαπλασιαστή, όπου ένας ή περισσότεροι εκπαιδευτικοί αφού 

επιμορφωθούν στη βάση ενός σταθμισμένου προγράμματος, που προσφέρεται 

από κάποιο φορέα (π.χ. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο/ Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής 
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Πολιτικής, Πανεπιστήμιο, ΠΕΚ) επιστρέφουν στη σχολική τους μονάδα με 

σκοπό να επιμορφώσουν τους υπόλοιπους συνάδελφους τους. 

 Το θετικιστικό – τεχνοκρατικό μοντέλο (μέσα 20ού αιώνα). Ονομάζεται και 

μοντέλο ανάπτυξης ικανοτήτων (competency- based teacher education) και 

στηρίζεται σε δεξιότητες και ικανότητες που μπορεί να αποκτήσει και να  

εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός στην τάξη προκειμένου να πετύχει μετρήσιμους 

στόχους, οι οποίοι μπορούν να αξιολογούνται με εξωτερικές ενιαίες εξετάσεις. 

Σημείο κλειδί είναι η εξάσκηση μέσα από επαναλαμβανόμενες ασκήσεις 

ρουτίνας στο χώρο εργασίας και όχι μέσω σεμιναρίων που οργανώνουν 

εξωτερικοί φορείς.  Σε αυτό το μοντέλο ο Θεοφιλίδης (2012) αναφέρει το 

ρόλο του μέντορα και την εφαρμογή της μεντορικής πρακτικής. Οι μέντορες 

είναι πεπειραμένοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι μέσα από διάφορες 

δραστηριότητες (μελέτη εκπαιδευτικών βιβλίων, παρακολούθηση μαθημάτων 

άλλων συναδέλφων, τήρηση ημερολογίου, μελέτη περίπτωσης κ.ά.) παρέχουν 

υποστήριξη, καθοδήγηση και ανατροφοδότηση σε νεότερα μέλη του 

διδακτικού προσωπικού προκειμένου αυτά να αποκτήσουν το σύνολο των 

τεχνικών και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για μια αποτελεσματική 

διδασκαλία, έτσι όπως το αντιλαμβάνονται οι ίδιοι οι μέντορες μέσα από τις 

γνώσεις και την εμπειρία τους. 

 Το ανθρωπιστικό – αναστοχαστικό μοντέλο (τέλος 20ού αιώνα).  Το μοντέλο 

αυτό δίνει σημασία στις αξίες, στις στάσεις, στα συναισθήματα και στις μη 

συνειδητοποιημένες θεωρίες (implicit theories) των συμμετεχόντων. Οπότε ο 

στόχος είναι η ανάπτυξη αναστοχαστών κατά την πράξη της διδασκαλίας 

(reflective practitioners).  Σύμφωνα με το Θεοφιλίδη (2012) ο εκπαιδευτικός 

δρα ως αναστοχαστής «εν δράσει» με την έννοια της διαμορφωτικής 
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αξιολόγησης και ως αναστοχαστής «για τη δράση» με την έννοια αξιολόγησης 

της διαδικασίας μετά την περάτωσή της. Μέσω της ανατροφοδότησης που 

προκύπτει, ο εκπαιδευτικός στοχάζεται τις προσωπικές του εμπειρίες και 

αναθεωρεί τις διδακτικές του πρακτικές με στόχο τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας του στην τάξη.  

 Το κριτικό – συμμετοχικό μοντέλο (αρχές 21
ου

 αιώνα). Εμφανίστηκε την 

εποχή της μετανεωτερικότητας εποχή (post-modernity) και στηρίζεται στην 

αναδόμηση της επαγγελματικής κουλτούρας των εκπαιδευτικών. Αναφέρεται 

στην αλλαγή η οποία δεν επιβάλλεται από εξωτερικούς παράγοντες, ούτε από 

την πανεπιστημιακή  κοινότητα  αλλά επιτυγχάνεται μέσα από διάλογο, 

αναστοχασμό και κριτική ενδοσκόπηση του εκπαιδευτικού, πολιτιστικού και 

κοινωνικού ρόλου του κάθε εκπαιδευτικού. Βασικό ρόλο εδώ έχει η έρευνα- 

δράση και η δημιουργία μιας επαγγελματικής μανθάνουσας κοινότητας. 

. 

     Σύμφωνα με  την Κουτσελίνη (2011) η έρευνα δράση  είναι  μια  κυκλική 

διαδικασία όπου οι συμμετέχοντες μοιράζονται τη γνώση και τις εμπειρίες τους σε 

μια διαδικασία κατανόησης και αναζήτησης πρακτικών λύσεων για την αντιμετώπιση 

ενός εξειδικευμένου προβλήματος. Η συλλογή δεδομένων γίνεται με πολλούς 

τρόπους (τήρηση ημερολογίου, βιβλιογραφικές αναφορές, συνεντεύξεις κ.ά.). 

Χαρακτηριστικό της είναι ότι οι διαδικασίες δεν είναι γραμμικές αλλά αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους χωρίς σαφή όρια με αποτέλεσμα η εφαρμογή της προτεινόμενης λύσης , 

εφόσον αξιολογηθεί ανεπαρκής, να οδηγήσει σε νέο κύκλο έρευνας – δράσης.  

     Η επιμόρφωση με κριτήριο το χώρο στον οποίο πραγματοποιείται μπορεί να 

διακριθεί σε ενδοσχολική, εξωσχολική και εξ’ αποστάσεως. Την ευθύνη για το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση της εξωσχολικής επιμόρφωσης φέρουν διάφοροι 
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φορείς (ΠΕΚ, ΙΕΠ, ΑΕΙ, Ιδιωτικοί) σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο. Η εξ’ 

αποστάσεως επιμόρφωση με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει πάρει μεγάλες 

διαστάσεις στις μέρες μας εξαιτίας της μη μετακίνησης των εκπαιδευτικών από τον 

τόπο κατοικίας και εργασίας τους και περιλαμβάνει τη σύγχρονη ή/και ασύγχρονη 

εκπαίδευση μέσω πλατφόρμας με τη χρήση πολυμέσων. Σχετικά με την ενδοσχολική 

επιμόρφωση, σύμφωνα με την Τριανταφύλλου (2010) υπάρχουν δύο μοντέλα 

αποδεκτά από τους περισσότερους μελετητές. Το μοντέλο με βάση τη σχολική 

μονάδα (school- based training) και το μοντέλο με επίκεντρο τη σχολική μονάδα 

(school- focu(s)sed training). Το τελευταίο μοντέλο ταυτίζεται με αυτό που έχει 

επικρατήσει να εννοείται στην Ελλάδα ως ενδοσχολική επιμόρφωση. Ανάμεσα στα 

δύο μοντέλα υπάρχουν δύο βασικές διαφορές. Πρώτη διαφορά είναι ότι η 

επιμόρφωση με επίκεντρο τη σχολική μονάδα εκμεταλλεύεται στην πράξη τόσο 

εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς παράγοντες επιμόρφωσης και δεύτερη ότι στοχεύει 

στις εξειδικευμένες επιμορφωτικές ανάγκες που δεν είναι οι προσωπικές 

επιμορφωτικές ανάγκες του κάθε εκπαιδευτικού όπως γίνεται στο πρώτο μοντέλο, 

αλλά ολόκληρης της σχολικής μονάδας σύμφωνα με την ιδιοτυπία της. 

     Από την ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας διαπιστώνεται ότι είναι αρκετά 

δύσκολο να καταλήξει κάποιος σε μία μόνο τυπολογία της επιμόρφωσης εξαιτίας της 

δυναμικής,  σύνθετης και μεταβαλλόμενης φύσης της. Στην ενότητα αυτή έγινε 

προσπάθεια μέσα από βιβλιογραφική έρευνα να αναφερθούν τα μοντέλα 

επιμόρφωσης που έχουν εφαρμοστεί στα ελληνικά σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης έστω και σε πιλοτική φάση.  Ακολουθεί η περιγραφή βασικών 

πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων τους, έτσι όπως αναφέρονται στην ελληνική 

βιβλιογραφία κατά την εφαρμογή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. 
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2.2.3.2  Πλεονεκτήματα  &  Μειονεκτήματα των μοντέλων 

και των μορφών επιμόρφωσης 

 

     Η επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρέπει 

σύμφωνα με το Ξωχέλλη (2006), να γίνεται με βάση τρεις άξονες: α) την ειδικότητα 

β) την παιδαγωγική κατάρτιση (δηλαδή τις σχέσεις μαθητή – εκπαιδευτικού, τη 

διδακτική διαδικασία, την κοινωνικοποίηση των μαθητών) και γ) την πρακτική 

εξάσκηση που αφορά τις δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου σε συνάρτηση με 

τη σχολική πραγματικότητα. Στις περισσότερες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, πρώτα ολοκληρώνονται οι σπουδές ειδικότητας, με μια μικρή αναφορά ή 

και καθόλου στους δύο άλλους τομείς σπουδών. Αυτοί, γίνεται προσπάθεια να 

καλυφθούν με διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα που ακολουθούν, με αποτέλεσμα 

ή όλη  προσπάθεια να χαρακτηρίζεται από έλλειψη σύνδεσης της θεωρίας με την 

πράξη. 

     Τα μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης που έχουν εφαρμοστεί κατά καιρούς έχουν 

τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους. Σύμφωνα με το Θεοφιλίδη (2012), το 

σοβαρό μειονέκτημα του ορθολογιστικού μοντέλου είναι ότι  προσφέρει μια 

παραδοσιακού τύπου επιμόρφωση που δεν συνδέεται με το βιογραφικό του 

εκπαιδευτικού, τις εμπειρίες του, τις ανάγκες της κοινωνίας, τις ιδιαιτερότητες της και 

τις καθημερινές ανάγκες του στην τάξη.   

     Το τεχνικό μοντέλο έχει το βασικό πλεονέκτημα ότι προσφέρει μια ποικιλία 

οργανωτικών και διδακτικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στους νεοδιόριστους 

εκπαιδευτικούς καθώς τους προφυλάσσει από σοβαρά μεθοδολογικά λάθη 

(Ματσαγγούρας, 2005). Ταυτόχρονα είναι χρήσιμο και στους εμπειρότερους 

εκπαιδευτικούς σε περίπτωση που εφαρμόζουν καινοτομικά προγράμματα και 
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καλούνται να διαχειριστούν νέους ρόλους. Το μειονέκτημά του είναι ότι στοχεύει 

στην παραγωγή προκαθορισμένων αποτελεσμάτων και δε σέβεται την προσωπική 

αντίληψη και τις εμπειρίες του εκπαιδευτικού (Θεοφιλίδης, 2012). Ο Ξωχέλλης 

(2006) επισημαίνει ότι κατά την εφαρμογή του στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες 

διαπιστώνονται διαφορές. Συγκεκριμένα στην Ευρώπη το τεχνικό μοντέλο 

υποστηρίζεται από μέντορες και υπάρχει στενή συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και 

στα ιδρύματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με στόχο την ανάπτυξη της 

θεωρητικής υποδομής για τη θεμελίωση και σωστή οργάνωση της πρακτικής 

άσκησης. Επίσης στα επιμορφωτικά σεμινάρια ενηλίκων έχει παρατηρηθεί η χρήση 

της μεθόδου της μικροδιδασκαλίας όπου η διδακτική διαδικασία κατακερματίζεται σε 

μικρές δεξιότητες, τις οποίες μαθαίνουν οι εκπαιδευτικοί μέσα από βιντεοσκοπημένες 

διδασκαλίες των συμφοιτητών τους.   

     Σχετικά με το αναστοχαστικό μοντέλο, ο Ματσαγγούρας (2005) τονίζει ότι η 

γνώση που παρέχεται μέσα από αυτό «είναι συγκειμενικής φύσης και αποτελεί 

κοινωνική κατασκευή, η οποία συντελείται μέσα από την προσωπική εμπλοκή και τη 

συλλογική ανάλυση αυθεντικών καταστάσεων (situated learning)» (σ.76). Γι’ αυτό 

απαιτούνται αρκετός χρόνος, διερεύνηση, αναστοχασμός, επανεξέταση των 

συνθηκών εργασίας και του επαγγελματικού ρόλου ενώ παράλληλα χρειάζεται και τη 

συμμετοχή της ολομέλειας (Θεοφιλίδης, 2012). Επομένως η μεγαλύτερη δυσκολία 

είναι ότι πρέπει να ηγείται από ένα διευθυντή που να συμβάλλει στη 

συνειδητοποίηση αυτής της αλλαγής και τη δέσμευση όλων σε αυτήν. Βέβαια το 

μοντέλο αυτό ενεργοποιεί τους εκπαιδευτικούς, αυξάνει τον έλεγχο τους στην πορεία 

της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και τους καθιστά πιο ευέλικτους στις σύγχρονες 

απαιτήσεις.  Πρέπει όμως να προωθείται θεσμικά και από το σύστημα (Ξωχέλλης, 

2006).  
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     Η θέση του Ματσαγγούρα (2005) για το κριτικο-συμμετοχικό μοντέλο είναι ότι 

αναδεικνύει την ηθική και πολιτική βάση της εκπαίδευσης και δίνει έμφαση στην 

στοχαστικότητα του διδασκαλικού επαγγέλματος. Γεγονός που το καθιστά πιο 

συμβατό με τα χαρακτηριστικά της μετανεωτερικής εποχής που είναι η σχετικότητα, 

η αμφισβήτηση, το πολύπλοκο και το αντιφατικό. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος να 

εγκλωβιστεί η σκέψη στις προσωπικές εμπειρίες των εκπαιδευτικών και να μη δοθούν 

δυνατότητες αναπλαισίωσης. Γι’ αυτό ο ίδιος προτείνει να αξιοποιείται συχνά το 

πλαίσιο συλλογικής δράσης μια που προσφέρει δυνατότητες για συγκρίσεις, 

αντιπαραθέσεις και είναι σύμφωνο με τις αρχές του εποικοδομισμού, οι οποίες 

εφαρμόζονται ιδιαίτερα στην εκπαίδευση ενηλίκων.  

     Σχετικά τώρα με τον τόπο διεξαγωγής των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων 

βασικό εύρημα των ερευνών είναι ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν οι επιμορφωτικές 

δραστηριότητες να γίνονται στο χώρο της σχολικής μονάδας διότι ικανοποιεί άμεσες 

ανάγκες τους καθώς συμβάλλει στην επίλυση προβλημάτων της ίδιας της  σχολικής 

μονάδας, εμπλέκει τους ίδιους  στην οργάνωση, στη διεξαγωγή και στο σχεδιασμό 

των επιμορφωτικών δράσεων,  συμβάλλει στην αποκέντρωση της εκπαίδευσης και 

ταυτόχρονα στηρίζει την ανάπτυξη του σχολείου ως συνόλου (Ξωχέλλης, 2006).  

     Παρόλο που πέρασαν αρκετά χρόνια από τη χρονική περίοδο που λειτουργούσαν 

οι  ΣΕΛΜΕ, οι οργανωτικές και λειτουργικές αδυναμίες τους φαίνεται ότι δεν 

ξεπεράστηκαν. Έτσι ακόμη και σήμερα επιμορφώνεται μικρός αριθμός 

εκπαιδευτικών με μεγάλο κόστος και μόνο στις περιοχές που είναι έδρες των σχολών 

επιμόρφωσης.  Συνάμα τα προγράμματα σπουδών διαμορφώνονται χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, δε γίνεται σύνδεση του 

περιεχομένου της επιμόρφωσης με τα δεδομένα της ακαδημαϊκής έρευνας και το 

διοικητικό πλαίσιο εξακολουθεί να είναι συγκεντρωτικό και γραφειοκρατικό 
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(Ξωχέλλης, 2006). Αυτό επαναλαμβάνεται και στα επιμορφωτικά σεμινάρια των 

ΠΕΚ προκαλώντας δυσχέρεια στην κάλυψη των οικογενειακών αναγκών των  

εκπαιδευτικών με τις αναγκαστικές μετακινήσεις τους. Οι εκπαιδευτικοί τονίζουν δύο 

βασικά μειονεκτήματα στα σεμινάρια που έχουν παρακολουθήσει ως τώρα. Πρώτον 

ότι σε αυτά θίγονται πολλά θέματα επιφανειακά και θεωρητικά,  ενώ οι ίδιοι έχουν 

ανάγκη από προγράμματα που να εμβαθύνουν τα υπό μελέτη ζητήματα και να 

υποστηρίζουν  τη δυνατότητα εφαρμογής τους στην τάξη. Δεύτερον ότι επιθυμούν να 

συμμετέχουν ενεργά και να λαμβάνονται υπόψη οι προϋπάρχουσες εμπειρίες τους 

(ΟΕΠΕΚ, 2007).  

     Συμπερασματικά σύμφωνα με το Μπουζάκη (2011) οι αδυναμίες της 

επιμορφωτικής πολιτικής στην Ελλάδα αφορούν: 

 Την τεχνοκρατική προσέγγιση προγραμμάτων 

 Τη γραφειοκρατική δομή σε συνδυασμό με τον παθητικό ρόλο του 

εκπαιδευτικού 

 Την αναντιστοιχία νομικών προβλέψεων – πράξης 

 Τα ελλείμματα στην επιστημονική έρευνα και στην αξιολόγηση των 

επιμορφωτικών προγραμμάτων 

 Ο παραγκωνισμός των αρχών επιμόρφωσης των ενηλίκων 

 Ο θεωρητικός τους χαρακτήρας   και  

 Η ασυνέχεια της επιμορφωτικής πολιτικής 

     Η υιοθέτηση της εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης συμβάλλει στη μαζική πρόσβαση 

των εκπαιδευτικών σε διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα και μπορεί να 

αντιμετωπίσει ορισμένες δύσκολες περιπτώσεις όπως είναι οι απομακρυσμένες και 

δυσπρόσιτες σχολικές μονάδε,ς αλλά δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα από την 

πολιτεία. 
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     Συμπερασματικά μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι σχεδιασμένες επιμορφωτικές 

δραστηριότητες πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευτικών, οι 

οποίες δεν είναι ομοιόμορφες αλλά ποικίλουν και μεταβάλλονται. Άρα κανένα 

μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των 

εκπαιδευτικών ούτε τις επιμορφωτικές ανάγκες ενός επαγγελματία σε όλες τις φάσεις 

της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Ανάλογα με την περίπτωση κάποιο έχει τον 

πρώτο λόγο. Γι’ αυτό τελευταία γίνεται λόγος για ανεύρεση χρυσής τομής μεταξύ 

ατομικών και συλλογικών σχημάτων επαγγελματικής ανάπτυξης καθώς και για  

σύμπραξη των μοντέλων με μειωμένη συμμετοχή του τεχνικού και αυξημένη  του 

αναστοχαστικού και κριτικού συμμετοχικού (Ματσαγγούρας, 2005).  
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2.3  Ο Μετασχηματιστικός Ηγέτης 

 

     Η ενότητα αυτή συσχετίζει τις βασικές ηγετικές/ διοικητικές συμπεριφορές με τις 

δυνατότητες  που  παρέχουν στους εκπαιδευτικούς για να αναπτυχθούν επαγγελματικά.  

Γίνεται λόγος για  τα βασικά χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας και την 

ιδιαίτερη συμβολή της στην επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών κυρίως μέσα από τη 

δημιουργία μιας Επαγγελματικής Κοινότητας Μάθησης. 

 

2.3.1 Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσα από 

τις διαφορετικές μορφές ηγεσίας 

 

     Κάθε οργανισμός έχει στόχους, τους οποίους επιθυμεί να πετύχει εφαρμόζοντας 

διάφορα στιλ ηγεσίας. Στις αρχές του 20ού αιώνα, στα πλαίσια της Κλασικής 

Θεωρίας αναπτύχθηκαν τα διοικητικά μοντέλα  της Γραφειοκρατίας και της 

Επιστημονικής διοίκησης. Λίγο αργότερα παρουσιάστηκε το μοντέλο διοίκησης που 

είχε ως βάση τις Ανθρώπινες Σχέσεις και στηριζόταν στις αρχές της Νεοκλασικής 

Θεωρίας. Ενώ το μοντέλο της Σύγχρονης Διοίκησης, το οποίο ξεκίνησε από το 1950 

και εξελίσσεται μέχρι τις μέρες μας, απορρέει από τη Δομική Θεωρία
1
 (Θεοφιλίδης, 

2012). Μια διοικητική θεωρία  αναφέρεται σε όλα εκείνα τα συστήματα αρχών, ιδεών 

και παραδοχών για την ανθρώπινη συμπεριφορά που παρατηρείται σε οργανισμούς 

και τα οποία στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας του . Όλες οι παραπάνω 

θεωρίες  προσεγγίζουν θέματα εξουσίας, καταμερισμού εργασίας, δράσεων, 

πειθαρχίας,   ενότητας,  προαγωγής   του  γενικού  συμφέροντος,  αμοιβής,  ιεραρχίας,  

____ 

1. Οι βασικές αρχές των παραπάνω μοντέλων μαζί με τις διοικητικές πρακτικές που τα συνοδεύουν 

αναφέρονται στο Παράρτημα 2. 
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τάξης, ισότητας, πρωτοβουλίας, αρμονικής συνύπαρξης και  σταθερότητας του 

προσωπικού. Οι διαφορές προκύπτουν από το πώς αντιλαμβάνονται  τη θέση του 

ατόμου και την ικανοποίηση των αναγκών του
1
 μέσα στο κοινωνικό σύνολο σε 

συνδυασμό με το συμφέρον του οργανισμού. Ανάλογα με την έμφαση που δίνει ο 

ηγέτης- διοικητικός τόσο στην αποδοτικότητα μέσα από τη νομοθετική διάσταση της 

υπηρεσίας όσο και στον ανθρώπινο παράγοντα, που αντιστοιχεί στην ιδιογραφική της 

διάσταση, δημιουργούνται διαφορετικές μορφές ηγετικής συμπεριφοράς, οι οποίες 

αποδίδονται στο διοικητικό πλέγμα των Blake και Mouton (Θεοφιλίδης, 2012; 

Κωνσταντίνου, 2001; Σαΐτης 2008)  και αναπόφευκτα επηρεάζουν την επαγγελματική 

ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού. 

 

 

Γράφημα 1:  Το διοικητικό πλέγμα Blake και Mouton (1964) 

   ____ 

1. Στο Παράρτημα 3 δίνονται τα βασικά γνωρίσματα της ανθρωπολογικής βάσης της κάθε  θεωρίας. 
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     Από τις 81 θέσεις του πλέγματος θα γίνει αναφορά σε πέντε βασικές μορφές 

ηγετικής συμπεριφοράς: α) την Επιστημονική Διοίκηση, β) τη Διοίκηση με βάση τις 

Ανθρώπινες Σχέσεις, γ) τη Διοίκηση της Μέσης Οδού,  δ) τη Διοίκηση laissez-faire, 

και τη ε) τη Διοίκηση με έμφαση την Ενεργητική Συμμετοχή. Συγκεκριμένα: 

α)  Κατά την Επιστημονική διοίκηση (9.1) ο διευθυντής επιδιώκει την υψηλή 

αποδοτικότητα του διδακτικού προσωπικού μέσα από τον λεπτομερή 

προγραμματισμό των εργασιών του σχολείου και την πλήρη αποδοχή και 

εφαρμογή των σχεδίων του στην πράξη (Θεοφιλίδης, 2012). Έτσι η ανθρώπινη 

διάσταση τίθεται σε δεύτερη μοίρα και συνάμα ο έλεγχος των υφισταμένων είναι 

ιεραρχικός και συστηματικός (Κωνσταντίνου, 2001). 

β)  Ο σχολικός ηγέτης που διοικεί με βάση τις Ανθρώπινες Σχέσεις (1.9) προωθεί την 

εξασφάλιση αρμονικών σχέσεων μεταξύ των μελών του διδακτικού προσωπικού 

εις βάρος της αποδοτικότητας. Στόχος είναι η δημιουργία μιας ευχάριστης 

ατμόσφαιρας και η αίσθηση της ασφάλειας μεταξύ των συναδέλφων (Θεοφιλίδης, 

2012). 

γ)  Σε περίπτωση που ο διευθυντής επιδιώκει την εξασφάλιση ενός ισοζυγίου μεταξύ 

υψηλής απόδοσης και καλών σχέσεων τότε η ηγετική πρακτική είναι αυτής της 

Μέσης Οδού (5.5) (Κωνσταντίνου, 2001). 

δ)  Η διοίκηση τύπου laissez-faire (1.1) αποτελεί μια χαλαρή διοίκηση όπου το 

ηγετικό στέλεχος καταβάλλει ελάχιστη προσπάθεια τόσο για την απόδοση της 

υπηρεσίας όσο και για τη δημιουργία καλών σχέσεων (Σαΐτης 2008). Στόχος είναι 

η αποφυγή των συγκρούσεων και η παραμονή στην πεπατημένη οδό. 

ε)  Η διοίκηση με έμφαση την ενεργητική συμμετοχή (9.9) επιδιώκει το καλύτερο 

δυνατό αποτέλεσμα μέσα από την αξιοποίηση των ιδεών και των ικανοτήτων των 
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εκπαιδευτικών  διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ένα άριστο κλίμα συνεργασίας 

ανάμεσά τους (Θεοφιλίδης 2012). 

     Έχουν γίνει διάφορες έρευνες προκειμένου να βρεθεί κατά πόσο οι σχέσεις που 

έχουν οι ηγέτες με τους υφισταμένους τους επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα 

τους και κατ’ επέκταση την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Ο Κωνσταντίνου (2001) 

αναφέρει ότι οι διευθυντές ανάλογα με τον τρόπο που χρησιμοποιούν τη δύναμή τους 

διακρίνονται στους αυταρχικούς όταν ασκούν αυστηρό έλεγχο και παίρνουν τις 

αποφάσεις μόνοι τους, στους δημοκρατικούς ή συμμετοχικούς όταν εμπλέκουν τους 

υφισταμένους τους στον προγραμματισμό και στη λήψη αποφάσεων και στους 

χαλαρούς στις περιπτώσεις που τους επιτρέπουν να εργάζονται όπως επιθυμούν.  Ο 

ίδιος υποστηρίζει ότι κάθε μορφή ηγεσίας έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Εδώ θα δοθεί έμφαση σε αυτά που σχετίζονται με την επαγγελματική ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών στο σημερινό συγκείμενο άσκησης σχολικής ηγεσίας. 

     Ο αυταρχικός ηγέτης της επιστημονικής διοίκησης με τις διοικητικές πρακτικές 

του συμβάλλει στη δημιουργία μιας δυναμικής ηγεσίας  αλλά μέσω του αυστηρού 

ελέγχου που ασκεί στο προσωπικό και της επιβολής κυρώσεων μειώνει το ηθικό του 

και δημιουργεί κλίμα εχθρικό και αποξένωσης με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσονται 

οι ιδιότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού (Κωνσταντίνου 2001). Χρησιμοποιεί το 

φόβο ως κίνητρο και σπάνια αιτιολογεί τις διαταγές του (Σαΐτης 2008) με αποτέλεσμα 

να ενισχύει το προφίλ ενός επαγγελματία εκπαιδευτικού που δεν αναλαμβάνει 

πρωτοβουλίες και δεν αυτονομείται (Παπακωνσταντίνου, 2006). Επίσης 

επαναλαμβάνει πρακτικές που αποδείχθηκαν αποτελεσματικές χωρίς να τις 

προσαρμόζει στις νέες ανάγκες της σχολικής μονάδας (Θεοφιλίδης, 2012).  

     Αντίθετα με τον αυστηρό – γραφειοκρατικό τύπο ηγεσίας, η συμμετοχική μορφή 

ηγεσίας  συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και παρέχει κίνητρα για 
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περαιτέρω ατομική και συλλογική ανάπτυξη του προσωπικού. Σύμφωνα με το Σαΐτη 

(2008) διακρίνεται στο συμβουλευτικό, στο συναινετικό και στο δημοκρατικό τύπο. 

Ο συμβουλευτικός ηγέτης συσκέπτεται με τους υφισταμένους του πριν λάβει 

αποφάσεις αλλά διατηρεί την τελική εξουσία λήψης αποφάσεων. Ο συναινετικός 

παρέχει ευκαιρίες για τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στη λήψη απόφασης 

και συνάμα για την τελική απόφαση επιδιώκει την αποδοχή της από όλους. Ο 

δημοκρατικός λειτουργεί ως συλλέκτης απόψεων και μετά μεταβιβάζει την εξουσία 

για την τελική απόφαση στην ομάδα. Μειονεκτήματα αυτού του τρόπου ηγεσίας κατά 

τον Κωνσταντίου (2001) είναι ότι υπάρχει περίπτωση ο σχολικός ηγέτης στην 

προσπάθειά του να ικανοποιήσει τις ψυχολογικές ανάγκες των υφισταμένων του, να 

σπαταλήσει χρόνο στη λήψη αποφάσεων ρουτίνας, να περιοριστεί σε λιγότερες 

καινοτόμες δράσεις, να οδηγηθεί σε συμβιβασμό και να μην αποδώσει τις ευθύνες 

που αναλογούν στο άτομο (Κωνσταντίνου, 2001).  

     Ο χαλαρός τύπος διοίκησης (laissez-faire)  εξαιτίας της έλλειψης ελέγχου και 

συντονισμού γρήγορα οδηγεί σε καταστάσεις εκτός ελέγχου με αποτέλεσμα να 

αναπτύσσονται μόνο κάποιοι μεμονωμένοι ατομικοί στόχοι των εκπαιδευτικών. 

Ουσιαστικά ο διευθυντής εδώ δεν ενδιαφέρεται για την επαγγελματική ανάπτυξη του 

προσωπικού. Θα δεχθεί εισηγήσεις για αλλαγές αλλά δεν θα τις στηρίξει, οπότε η 

επιτυχία θα είναι ένα τυχαίο γεγονός (Eyal & Kark 2004).  

     Η διοίκηση με βάση τις ανθρώπινες σχέσεις επειδή στηρίζεται στις νόρμες που 

αναπτύσσονται ανάμεσα στα άτομα του οργανισμού, δεν είναι σίγουρο ότι θα 

προωθήσει τις καινοτόμες δράσεις του σχολικού ηγέτη για αλλαγή και βελτίωση. Οι 

υφιστάμενοι θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους μόνο όταν ο διευθυντής 

αναγνωρίσει την εργασία που κάνουν και κατανοήσει τις κοινωνικές τους ανάγκες 

(Κωνσταντίνου 2001). Από την άλλη ο συμβιβασμός μέσα από τις ορθολογικές 
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διαδικασίες της διοίκησης της Μέσης Οδού μπορεί να οδηγήσει  σε αποτελεσματικές 

λύσεις.  Όμως όταν έρχεται η ώρα της αλλαγής όπου πρέπει τα σχέδια δράσης να 

αλλάξουν και οι στόχοι να επαναπροσδιοριστούν τότε η ουδετερότητα δεν 

αποδεικνύεται αποτελεσματική στρατηγική (Θεοφιλίδης, 2012).   

     Ο Σαΐτης (2008) αναφέρει ότι η προσωπικότητα του εκπαιδευτικού ηγέτη, η 

ωριμότητα της ομάδας και το τοπικό συγκείμενο δίνουν διαφορετική χροιά στην 

εφαρμογή του ηγετικού στιλ. Η επιτυχής ανάπτυξη όμως του σχολείου βασίζεται 

στην επιτυχή ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Day, 2003). H βασική θέση με την οποία 

συντάσσονται σχεδόν όλες οι σύγχρονες διοικητικές θεωρίες είναι ότι: 

«…το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για κάθε οργανισμό που 

επιδιώκει την εκπλήρωση κάποιου σκοπού… έτσι η αποκέντρωση, η αυτοδιοίκηση, η 

συμμετοχική διοίκηση, η παροχή κινήτρων και ο εκδημοκρατισμός του εργασιακού 

περιβάλλοντος αποτελούν ουσιώδεις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική διαχείριση 

του ανθρώπινου δυναμικού και κατ’ επέκταση τη μεγιστοποίηση της 

αποτελεσματικότητας, της ποιότητας και της αποδοτικότητας του οργανισμού» (Sudit, 

1996, σ.83) 

     Σήμερα γίνεται ιδιαίτερα λόγος για το αποτελεσματικό σχολείο και την 

επιτυχημένη άσκηση ηγεσίας. Συνάμα το σύγχρονο περιβάλλον άσκησης ηγετικού 

ρόλου στη σχολική μονάδα είναι περίπλοκο και απαιτητικό. Η υιοθέτηση νέων 

αναλυτικών προγραμμάτων, η πολυπολιτισμικότητα, η ένταξη μαθητών με ιδιαίτερες 

μαθησιακές ανάγκες στο συνηθισμένο δημόσιο σχολείο, η δημοσιονομική κρίση, η 

αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας και των εκπαιδευτικών δημιουργούν νέες 

απαιτήσεις στις οποίες ο σχολικός ηγέτης καλείται να ανταποκριθεί με επιτυχία. Οι 

Leithwood & Riehl (2003) υποστηρίζουν ότι οι επιτυχημένοι σχολικοί ηγέτες «δεν 

επιβάλλουν στόχους στους υφισταμένους τους, αλλά εργάζονται με αυτούς για να 

δημιουργήσουν μια κοινή αίσθηση σκοπού και κατεύθυνσης… που να 
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επικεντρώνεται στα μαθησιακά αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένων της 

ακαδημαϊκής γνώσης, της απόκτησης δεξιοτήτων και της καλλιέργειας αξιών και 

στάσεων» (σ.3). Οι Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins (2006) 

ισχυρίζονται ότι η βελτίωση της επίδοσης των μελών του οργανισμού σχετίζεται με 

τις πεποιθήσεις, τις αξίες, τα κίνητρα, τις ικανότητες, τις γνώσεις αλλά και από τις 

συνθήκες εργασίας τους και ότι το κύριο έργο της ηγεσίας είναι να βοηθήσει προς 

αυτήν την κατεύθυνση. 

     Κατά τους  Leithwood & Riehl (2003) οι επιτυχημένοι σχολικοί ηγέτες έχουν 

κάποια κοινά χαρακτηριστικά: 

 Βοηθούν να δημιουργηθεί κοινό όραμα μέσα από συμπεφωνημένους σκοπούς 

 Θέτουν υψηλούς και ρεαλιστικούς στόχους 

 Υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στην κατάκτηση αυτών 

των στόχων 

 Συμβάλλουν στην αναδιοργάνωση του οργανισμού μέσα από την ανάπτυξη 

συνεργατικής κουλτούρας 

 Ενθαρρύνουν το προσωπικό και παρέχουν εξατομικευμένη στήριξη 

δημιουργώντας κατάλληλες συνθήκες ατομικής και συλλογικής 

επαγγελματικής ανάπτυξης 

 Δημιουργούν παραγωγικές σχέσεις με τους γονείς και την τοπική κοινότητα 

 Αποτελούν πρότυπα υψηλού ήθους και αξιών 

     Μολονότι η γνώση αυτών των πρακτικών δεν εγγυάται πάντα την επιτυχία για το 

ιδιαίτερο σχολικό συγκείμενο στο οποίο εργάζεται ο διευθυντής μιας σχολικής 

μονάδας, συνήθως η απουσία τους οδηγεί στην αποτυχία. Εδώ και τριάντα περίπου 

χρόνια γίνεται λόγος για την μετασχηματιστική ηγεσία η οποία δίνει τη δυνατότητα 

στους εκπαιδευτικούς ηγέτες να βοηθήσουν τους υφισταμένους τους να κατανοήσουν 
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τις αλλαγές ώστε να ενδυναμωθεί η διδασκαλία και η μάθηση με στόχο τη βελτίωση 

της σχολικής μονάδας (Θεοφιλίδης, 2012). 

     Οι Leithwood κ.ά. (2006) ισχυρίζονται ότι οι σχολικοί ηγέτες βελτιώνουν τη 

διδασκαλία και τη μάθηση έμμεσα μέσω της επιρροής τους στις συνθήκες εργασίας 

του εκπαιδευτικού προσωπικού, στα κίνητρά τους και στην αφοσίωση που 

επιδεικνύουν στην υπηρεσία. Γι’ αυτό οι διευθυντές οφείλουν να παρέχουν ιδανικές 

συνθήκες διδασκαλίας και να προωθούν την προσωπική επαγγελματική του εξέλιξη 

μέσα από ευκαιρίες εκπαίδευσης ακόμα και μέσα στην σχολική μονάδα. Η ανάπτυξη 

παιδαγωγικών πρακτικών μέσα από συνεργατικές δράσεις και αλληλοβοήθειας 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας κοινής αίσθησης ταυτότητας, αναπτύσσουν την 

εμπιστοσύνη και την ασφάλεια μεταξύ των μελών και θέτουν τα θεμέλια για το 

χτίσιμο μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης (Θεοφιλίδης, 2012). Το ερώτημα 

είναι ποιο είναι το ηγετικό στιλ που ενισχύει τα δυνατά σημεία μιας σχολικής 

μονάδας, μειώνει τα αδύνατά της σημεία, δίνει προοπτικές για επαγγελματική 

ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ελαχιστοποιεί τις απειλές από το εξωτερικό περιβάλλον 

και προωθεί τη σχολική βελτίωση και αποτελεσματικότητα.  Ο Σαΐτης (2008) 

ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχουν σταθεροί κανόνες διοίκησης, οι οποίοι να μπορούν να 

εφαρμοστούν με επιτυχία σε όλες τις περιστάσεις άσκησης της διοικητικής εξουσίας.  

Όλα τα παραπάνω όμως δείχνουν ότι πρέπει να είναι ένα δημοκρατικό, συμμετοχικό 

μοντέλο ηγεσίας με  «προστιθέμενη αξία» που να παρέχει στα άτομα τα κίνητρα για 

να  βελτιώσουν  τις  πρακτικές τους  μέσα  από αλλαγές «δεύτερου βαθμού
1
»  και την  

____ 

1. Leithwood, K. (1992). Οι αλλαγές 1
ου

 βαθμού αφορούν τη βελτίωση της τεχνικής πλευράς της 

διδασκαλίας και της διδακτικής διαδικασίας. Οι αλλαγές 2
ου

 βαθμού αφορούν τη διαμόρφωση 

κοινού οράματος, τη βελτίωση της επικοινωνίας, τη διαφοροποίηση των δομών και της κουλτούρας 

και την προώθηση συνεργατικών μορφών λήψης απόφασης. Η αναδόμηση 2
ου

 βαθμού προϋποθέτει 

και ανάλογη ηγετική συμπεριφορά.  
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εφαρμογή κατανεμημένης ηγεσίας. Ένα μοντέλο που να μπορεί να μετατρέψει τη 

σχολική μονάδα σε μανθάνουσα κοινότητα. Ένα μετασχηματιστικό μοντέλο ηγεσίας 

με πολλαπλές πηγές ηγεσίας.  Ακολουθεί μια συνοπτική παρουσίαση των βασικών 

χαρακτηριστικών της μετασχηματιστικής ηγεσίας και της επίδρασής της στη 

διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας, στην προώθηση της αλλαγής και στην 

δημιουργία μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης. 

 

 

2.3.2 Η Μετασχηματιστική Ηγεσία 

2.3.2.1  Τα βασικά χαρακτηριστικά της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας 

 

     Η διοικητική συμπεριφορά ενός διευθυντή μιας σχολικής μονάδας είναι απόρροια 

των προσδοκιών της υπηρεσίας του, οι οποίες καθορίζονται νομοθετικά αλλά και από 

την ιδιοτυπία του, η οποία περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του 

και τα ηγετικά του προσόντα (Θεοφιλίδης, 2012). Βασική  προτεραιότητα του 

σχολικού ηγέτη  είναι η εξασφάλιση από μέρους του, μιας ομαλής και αποδοτικής 

λειτουργίας της σχολικής μονάδας μέσω της εφαρμογής κανονισμών και της 

καλλιέργειας κατάλληλου σχολικού κλίματος. Παράλληλα οφείλει να προωθήσει το 

εκπαιδευτικό  έργο μέσα από την ενημέρωση του διδακτικού προσωπικού στις νέες 

τάσεις της εκπαίδευσης, στις νέες διδακτικές στρατηγικές και στην εκπαιδευτική 

τεχνολογία  (Θεοφιλίδης, 2012). Επομένως ο σχολικός ηγέτης οφείλει να αξιοποιήσει 

τις δυνατότητες του προσωπικού  και να αναδείξει τον ηγετικό ρόλο που οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί πρέπει να ασκήσουν για την επαγγελματική τους ανέλιξη.  

     Η Μετασχηματιστική Ηγεσία ως θεωρία ηγεσίας παρουσιάστηκε στη 

βιβλιογραφία το 1980-1990 σαν μια γενική αντίδραση στην πολιτική «δύναμη από 
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πάνω προς τα κάτω». Το μοντέλο της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας παρουσιάστηκε 

από τους  Leithwood & Louis (1998) και εικονίζεται στο γράφημα 2 που ακολουθεί:  

 

Γράφημα 2: Το μοντέλο της μετασχηματιστικής ηγεσίας 

     Η μετασχηματιστική ηγεσία σύμφωνα με το Hallinger (2003)  είναι μια 

συμμετοχικού τύπου ηγεσία  με προσέγγιση από «κάτω προς τα πάνω» με κύριο 

χαρακτηριστικό τη δημιουργία πολλαπλών πηγών ηγεσίας. Όπως φαίνεται από το 

σχήμα, ο διευθυντής δίνει προσοχή στην κατανόηση των ατομικών αναγκών των 

υφισταμένων και προωθεί τη δημιουργία κοινού οράματος με στόχο την ανάπτυξη 

της σχολικής κοινότητας μέσω καινοτόμων συλλογικών δράσεων.  Ως συμμετοχικού 

τύπου ηγεσία είναι και κατανεμημένη, δηλαδή ο διευθυντής κερδίζει την 

εμπιστοσύνη του προσωπικού αναθέτοντας ευθύνες στους μελλοντικούς ηγέτες. Αυτό 

ενισχύει τη δέσμευσή τους στην υπηρεσία και ταυτόχρονα δρα ως κίνητρο για την 

ανάπτυξη βελτιωτικών σχεδίων δράσης χωρίς την υπόδειξη εκ των άνω. Ο Leithwood 

(1992) τονίζει ότι η μετασχηματιστική ηγεσία εξυπηρετεί την αναδόμηση του 

οργανισμού μέσα από αλλαγές δευτέρου βαθμού καθώς διευκολύνει τα άτομα να 

επανακαθορίσουν την αποστολή τους μέσα από τη δημιουργία μιας συνεργατικής 

κουλτούρας. Οι εκπαιδευτικοί καθώς εμπλέκονται σε αυτή  μαθαίνουν συνεχώς,  

μοιράζονται τις εμπειρίες με τους συναδέλφους τους και  καθορίζουν τους 

προσωπικούς τους στόχους σε σχέση με τους ευρύτερους στόχους της σχολικής 

Παράδειγμα προς μίμηση -  

Υψηλές προσδοκίες - Αμοιβές  

Οικοδόμηση κουλτούρας -  

Νοητική Παρώθηση 

Όραμα - Κοινοί στόχοι 

Εξατομικευμένη στήριξη 
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μονάδας.  Σε αυτό το πλαίσιο ο διευθυντής ενθαρρύνει για καινοτόμες δράσεις και 

παρέχει εξατομικευμένη στήριξη για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 

του προσωπικού Hallinger (2003). Αυτό σημαίνει ότι κατανοεί τα προβλήματα που 

εμφανίζονται, αφιερώνει χρόνο για την επίλυση τους , αναγνωρίζει την προσφορά 

των εμπλεκομένων, παρακολουθεί τις εξελίξεις και έτσι μέσα από το δικό του 

παράδειγμα επηρεάζει τις αντιλήψεις τους για την εφαρμογή συμμετοχικών δράσεων 

και τη συλλογική αντιμετώπιση των προβλημάτων.  

     Επομένως δύο βασικά χαρακτηριστικά της είναι ο κατανεμημένος χαρακτήρας της 

και η ανάπτυξη σε ευρεία κλίμακα των μελών της σχολικής μονάδας. Βέβαια όταν  η 

ηγεσία είναι κατανεμημένη, η αβεβαιότητα παρουσιάζεται αυξημένη επειδή 

εμπλέκονται σε αυτήν περισσότερα άτομα : εκπαιδευτικοί, διοικητικοί, γονείς, 

μαθητές (Jackson 2000). Γι’ αυτό απαιτείται περισσότερη ανοχή και ευελιξία εκ 

μέρους του διευθυντή καθώς και κατανόηση της σύνθετης πορείας της αλλαγής. Είναι 

πολύ σημαντικό ο σχολικός ηγέτης να διακρίνει «το πότε»  θα εφαρμοστεί «κάτι».  

     Ο Rosenblatt (2004) υποστηρίζει ότι τα σχολεία προκειμένου να προσαρμοστούν 

αποτελεσματικά στις αλλαγές που προκύπτουν (νέο πρόγραμμα σπουδών, εισαγωγή 

της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, πολυπολιτισμικότητα) πρέπει να είναι ευέλικτα. Η 

δεξιότητα προσαρμογής έχει αξία επιβίωσης ιδιαίτερα όταν το περιβάλλον αλλάζει 

ραγδαία. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τις απαιτήσεις προς τους εκπαιδευτικούς άρα 

και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Τα αποτελέσματα των ερευνών έδειξαν ότι οι 

καθηγητές ήταν πιο ευπροσάρμοστοι όταν είχαν περισσότερους από έναν ρόλους και 

όταν οι αλλαγές αφορούσαν την επαγγελματική τους ανάπτυξη και τη μάθηση των 

μαθητών Ενώ ήταν λιγότερο ευπροσάρμοστοι όταν οι διευθυντές εισηγούνταν 

αλλαγές σε διοικητικά θέματα που αντιτάσσονταν στα εκπαιδευτικά ή στα κοινωνικά 

θέματα που τους αφορούσαν.   Άλλες έρευνες του Rosenblatt (2004) έδειξαν ότι η  
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εργασία που έχει εμπλουτιστεί με υπευθυνότητα έχει περισσότερο νόημα και είναι πιο 

ενδιαφέρουσα καθώς οδηγεί σε μεγαλύτερη ικανοποίηση. Επίσης  είναι λιγότερο 

εξοντωτική όταν περιλαμβάνει διοικητικές και διδακτικές δεξιότητες οι οποίες 

επιτρέπουν τη χρήση περισσότερων προσόντων – ικανοτήτων από τους 

εκπαιδευτικούς. Άρα η μετασχηματιστική ηγεσία ως κατανεμημένη, επειδή δίνει 

περισσότερους ρόλους στους εκπαιδευτικούς αυξάνει την παρώθηση, την 

παραγωγικότητα και την αφοσίωση στον οργανισμό. Ενώ συνάμα μειώνει την 

εξουθένωση και την επιθυμία για παραίτηση.  Ο Stone- Johnson (2011) διαπίστωσε 

ότι οι νεότεροι στο επάγγελμα εκπαιδευτικοί είναι πιο δεκτικοί στην αλλαγή και 

συνάμα ότι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στο μέσο της σταδιοδρομίας τους είναι πιο 

ικανοποιημένοι με τη δουλειά τους, εμπιστεύονται πολύ τις ικανότητές τους και είναι 

πολύ πιθανό να αποκτήσουν θετική στάση για τις αλλαγές για κάποιο χρονικό 

διάστημα. Οπότε ο μετασχηματιστικός ηγέτης μπορεί να κατανέμει ρόλους και να 

συμβάλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσω της ανάγκης της 

αυτοπραγμάτωσης και της ικανοποίησής τους από την εργασία. Γενικά  οι 

περισσότεροι είναι πιο δεκτικοί σε αλλαγές όταν πείθονται για αυτό ή όταν 

εμπλέκεται η τοπική κοινωνία ή όταν η αλλαγή σχετίζεται με το εισόδημά τους. Όταν 

όμως σχετίζεται με τη μετρησιμότητα και την ποσοτικοποίηση της αξιολόγησης και 

τις επιδόσεις τότε η ευελιξία για αλλαγή αναχαιτίζεται (Rosenblatt 2004). Είναι 

σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετέχουν στις 

αλλαγές και στον προγραμματισμό των δράσεων. Όταν όμως δεν αισθάνονται 

δεσμευμένοι στην αλλαγή, καταβάλουν μικρότερη προσπάθεια για να 

προσαρμοστούν σε αυτή.  

     Ο Jackson (2000) τονίζει ότι η εφαρμογή των αλλαγών από το σχολικό ηγέτη 

προϋποθέτει πρώτα διαφοροποίηση της υφιστάμενης κουλτούρας, καθώς αυτή 
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υπαγορεύει σταθερά τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η εργασία και έχει 

περισσότερη επίδραση από το αναλυτικό πρόγραμμα, την τρέχουσα εκπαιδευτική 

πολιτική και τους γονείς. Κανείς δεν μπορεί να διαφοροποιήσει μόνος του την 

κουλτούρα του σχολείου. Μπορεί όμως να ηγηθεί τον τρόπο αλλαγής της. Όποιες 

αλλαγές προγραμματιστούν θα πρέπει να συνδέονται με τις ανάγκες του σχολικού 

πλαισίου.  

     Ο μετασχηματιστικός ηγέτης όμως οφείλει να «βλέπει» και τις νέες ανάγκες 

ανεξάρτητα με το τι θέλει το σύστημα (Eyal & Kark 2004). Όταν υπάρχει αστάθεια 

και ρίσκο στο περιβάλλον η μετασχηματιστική ηγεσία δρα καλύτερα. Όμως στην 

Ελλάδα ο σχολικός ηγέτης δεν έχει αρκετή αυτονομία να ενεργήσει. Η νομοθεσία και 

οι πολιτικές πρακτικές τον περιορίζουν. Παρόλο που σήμερα αναζητούνται 

αποκεντρωτικές  λύσεις που θα ενισχύσουν την αυτονομία των σχολικών μονάδων, 

τα σχολεία δεν νομιμοποιούνται να προβούν σε κατάλληλες πρωτοβουλίες και 

αλλαγές. 

     Ο Θεοφιλίδης (2012) σχετικά με τη φιλοσοφία εφαρμογής της αλλαγής, αναφέρει 

ότι ο μετασχηματιστικός ηγέτης απορρίπτει την εξουσιαστική καταναγκαστική  

φιλοσοφία
1  

και υιοθετεί έναν συνδυασμό εμπειρικής- λογικής φιλοσοφίας και 

αναμορφωτικής- κανονιστικής.  Αυτό σημαίνει ότι  επιδιώκει να πείσει για την 

ανάγκη υιοθέτησής της αλλαγής μέσα από λογικά επιχειρήματα και συνάμα να 

εμπλέξει  το προσωπικό  στο σχεδιασμό  και στους  τρόπους  με τους οποίους αυτή θα 

____ 

1. Ψυχολογικό συμβόλαιο (Θεοφιλίδης, 2012): αναφέρεται στο σύνολο των προσδοκιών που 

αναπτύσσονται ανάμεσα στο άτομο που εργάζεται σε έναν οργανισμό και στον οργανισμό καθώς 

και οι δύο έχουν ανάγκες και προσφέρουν  ωφελήματα.  Στο Καταναγκαστικό, το άτομο οφείλει να 

συμμορφώνεται πλήρως προς τους κανονισμούς προκειμένου να αποφύγει την τιμωρία.  Στο 

Ωφελιμοθηρικό, το άτομο συμμετέχει εθελοντικά με σκοπό να αποκτήσει τα επιθυμητά και 

συγκεκριμένα ανταλλάγματα έτσι όπως ορίζονται. Στο Κανονιστικό το άτομο συντάσσεται με τους 

στόχους του οργανισμού,  συμμετέχει στον καθορισμό των σκοπών και στη λήψη αποφάσεων και 

αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν.  
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πραγματοποιηθεί, έτσι ώστε να προσαρμοστεί και να εξυπηρετήσει τις ιδιαίτερες 

ανάγκες του σχολείου. Ο συνδυασμός αυτός συμβάλλει στη δέσμευση του 

εκπαιδευτικού στην αλλαγή γιατί σέβεται την προσωπικότητά του, αναγνωρίζει την 

επαγγελματική του επάρκεια, υπηρετεί τη λογικότητα των προτεινόμενων λύσεων και 

προωθεί τη διαδικασία μεταφοράς της στην πράξη.  

     Η εφαρμογή της κατανεμημένης ηγεσίας φαίνεται λοιπόν ότι ενισχύει τα κίνητρα 

για δράση των εκπαιδευτικών, τον αυτοσεβασμό, τη συμμετοχή και την οργανωτική 

τους ικανότητα. Όμως υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που δρουν ανασταλτικά 

καθιστώντας τη μη ελκυστική και εφαρμόσιμη με αποτέλεσμα οι καθηγητές και οι 

μαθητές να απωθούνται και να μην θέλουν να συμμετάσχουν. Αυτοί σύμφωνα με τις  

Κυπριανού & Χατζηγεωργίου (2009) είναι: η δυσπιστία, η ιεραρχική δομή και οι 

σχέσεις εξουσίας, η λογοδοσία και ο απολογισμός ευθυνών, η έλλειψη ευλυγισίας, η 

έλλειψη διάθεσης για ανάληψη ευθυνών, η ανειλικρίνεια, η πίεση από το φόρτο 

εργασίας και ο περιορισμός της ελευθερίας. Εδώ η μετασχηματιστική ηγεσία 

διαφοροποιείται  και καλύπτει  το κενό καθώς  προβάλλει  ως βασική προϋπόθεση για  

την  εφαρμογή  της τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της  προσωπικότητας  του σχολικού  

ηγέτη που ταυτόχρονα βρέθηκε ότι αποτελούν και κοινά χαρακτηριστικά 

επιτυχημένων διευθυντών  σχολείων. Αυτά τα χαρακτηριστικά σύμφωνα με το 

Θεοφιλίδη (2012) είναι: η ειλικρίνεια, η διαφάνεια, οι ανεπτυγμένες δεξιότητες 

επικοινωνίας, η ευελιξία, η δέσμευση, το πάθος, η αίσθηση «έμφυτης καλοσύνης» και  

ισότητας , η κοινωνική δικαιοσύνη, οι υψηλές  προσδοκίες, η πεποίθηση ότι όλα τα 

παιδιά είναι σημαντικά και μπορούν να πετύχουν, η επιμονή, ο ενθουσιασμός, η 

αποφασιστικότητα και ο δυναμισμός  με τον οποίο επιδίωκαν την επιτυχία για όλη τη 

σχολική μονάδα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι καλλιεργούσαν την εμπιστοσύνη 
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βασισμένη στην ακεραιότητα, στη φροντίδα και στο σεβασμό που επιδείκνυαν 

απέναντι σε όλους τους εμπλεκόμενους. 

 

 

2.3.2.2  Επαγγελματική Κοινότητα Μάθησης: Ο βασικός στόχος μιας επιτυχημένης 

μετασχηματιστικής μορφής ηγεσίας 

 

     Το θέμα του αποτελεσματικού σχολείου και της επιτυχημένης σχολικής ηγεσίας 

έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τους ερευνητές. Από οργανωτικής πλευράς, οι 

Σαΐτη & Σαΐτης (2012) αναφέρουν ότι η αποτελεσματικότητα στο χώρο των 

σχολικών μονάδων είναι πολυδιάστατη έννοια καθώς σχετίζεται με το τοπικό 

συγκείμενο, τα ευρύτερα κοινωνικά φαινόμενα που την επηρεάζουν και την 

αντιστοιχία των στόχων που θέτει  και των αποτελεσμάτων που λαμβάνει. 

Επιπρόσθετα μερικοί στόχοι της σχολικής μονάδας όπως είναι η «διαμόρφωση 

αντιλήψεων» και η «η διάπλαση συνειδήσεων» δεν μπορούν να μετρηθούν. 

    Ο Θεοφιλίδης (2012) αναφέρει ότι  από τα αποτελέσματα  ερευνών στις ΗΠΑ το 

1982, προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα για το ποια είναι τα κριτήρια που 

κρίνουν έναν σχολικό ηγέτη αποτελεσματικό. Σύμφωνα με αυτά το σημαντικότερο 

κριτήριο αποτελεσματικότητας είναι η ακαδημαϊκή πρόοδος των μαθητών και η 

προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού. Οι έρευνες 

έκαναν σαφές ότι ο διευθυντής δεν εξασφαλίζει μόνο την απαραίτητη υλικοτεχνική 

υποδομή για μια ποιοτική διδασκαλία αλλά συμβάλλει στη δημιουργία μιας σχολικής 

κουλτούρας που να χαρακτηρίζεται από υψηλές αξίες όπως είναι η ισότητα, η 

αλληλοβοήθεια, η συνέργεια, η εντιμότητα, η διαφάνεια, επαυξάνοντας έτσι τη 

συνοχή της. Παράλληλα επισημαίνει παρεκκλίσεις, νουθετεί, επικρίνει ή επαινεί 

ανάλογα με την περίπτωση. Ενώ δεν παραλείπει να αξιολογεί τα σχέδια δράσης μέσω 
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της ανατροφοδότησης και να επαναπροσδιορίζει τους στόχους εφόσον απαιτείται.. Οι 

έρευνες των Leithwood κ.ά. (2006) κατέληξαν στο ότι  η σχολική ηγεσία έρχεται 

δεύτερη μετά τη διδασκαλία μέσα στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς , όσο αφορά 

την επιρροή που έχει στα μαθησιακά αποτελέσματα και ότι έχει  μεγαλύτερη 

επίδραση στα σχολεία και στους μαθητές όταν κατανέμεται ευρέως. Επίσης ότι οι  

σχολικοί ηγέτες βελτιώνουν έμμεσα τη διδασκαλία και τη μάθηση κυρίως μέσα από 

την επιρροή που ασκούν στα κίνητρα, την αφοσίωση και τις συνθήκες εργασίας του 

προσωπικού. Με τα παραπάνω συμπεράσματα  συντάσσονται και τα δύο κύρια 

χαρακτηριστικά της μετασχηματιστικής ηγεσίας που είναι ο κατανεμημένος 

χαρακτήρας και η ανάπτυξη των μελών του οργανισμού σε ευρεία κλίμακα. 

(Hallinger 2003). 

     Οι μελέτες των Gurr & Drysdale (2006)  σε σχολεία της Τασμανίας και Βικτώριας, 

πάνω σε μοντέλα πετυχημένης σχολικής ηγεσίας  έδειξαν την ιδιαίτερη συμβολή των 

διευθυντών στους τομείς της ανάπτυξης ικανοτήτων και στη βελτίωση της 

διδασκαλίας και τη μάθησης του διδακτικού προσωπικού. Ο πυρήνας των μοντέλων 

αυτών ήταν ο καθορισμός οράματος και κατεύθυνσης, η ανάπτυξη του ανθρώπινου 

δυναμικού και η αναδόμηση του οργανισμού μέσα από μια κατανεμημένη ηγεσία.  Οι 

Σαΐτη & Σαΐτης (2012) αναφέρουν ότι το όραμα εκφράζει τις προσδοκίες και τα 

όνειρα των μελών του οργανισμού για το μέλλον του. Γι’ αυτό δίνει ώθηση στην 

αποστολή της σχολικής μονάδας και συνάμα ενώνει το μυαλό, την καρδιά και το νου 

στην πραγματοποίηση των αναγκαίων αλλαγών για τη σχολική βελτίωση. Για τον 

Kotter (2001) ένα όραμα πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και να είναι 

ρεαλιστικό, μεταδόσιμο και ευέλικτο.  

     Η μέριμνα για την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του διδακτικού 

προσωπικού  είναι  μια  από τις  σημαντικές ευθύνες του σχολικού ηγέτη. Με την 
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αριθμ. 105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340,τ.Β΄)  υπουργική απόφαση,  άρθρο 30, ο 

διευθυντής της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με το σύλλογο διδασκόντων και 

τους σχολικούς συμβούλους προωθεί τα επιμορφωτικά προγράμματα που γίνονται για 

το διδακτικό προσωπικό και συμμετέχει σε αυτά. Παράλληλα αναλαμβάνει την 

ευθύνη της οργάνωσής τους. Ο Day (2003) επισημαίνει τρία περιβάλλοντα στα οποία 

λαμβάνει χώρα η μάθηση: α) μέσα στην τάξη σε συνεργασία με τους μαθητές β) μέσα 

στο σχολείο μέσω καθοδήγησης από συναδέλφους, συμμετοχική έρευνα και 

αξιολόγηση των δράσεων και γ) εκτός σχολείου, μέσω δικτύων μεταρρύθμισης, 

συνεργασιών μεταξύ σχολείων και πανεπιστημίων και κέντρων επαγγελματικής 

ανάπτυξης. Ο Θεοφιλίδης (2012) θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί να επιλέξουν τους στόχους που  θεωρούν σημαντικούς για την 

επαγγελματική τους εξέλιξη. Γι’ αυτό δίνει ιδιαίτερη σημασία στην  ενδοϋπηρεσιακή 

επιμόρφωση καθώς είναι δυνατή η εξοικείωση με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, 

τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις και πρακτικές και  την επίλυση παιδαγωγικών 

θεμάτων. Στο χώρο του σχολείου μπορεί να γίνουν σεμινάρια, συνεργατικές δράσεις, 

μεντορικές πρακτικές και παρακολούθηση των μαθημάτων των άλλων συναδέλφων.  

Είναι δυνατό να δημιουργηθεί ένα σύστημα επιμόρφωσης που να μπορεί να στηρίξει 

και τους γονείς στις ανάγκες των παιδιών τους στο σχολείο και στο σπίτι. 

     Οι Murray, Kathryn & Garth (2001) υποστηρίζουν ότι η συνεργατική κουλτούρα 

βοηθά ιδιαίτερα σε θέματα παιδαγωγικά όταν οι καθηγητές που αλληλεπιδρούν έχουν 

πολύ καλή γνώση του αντικειμένου τους και επιθυμούν να εστιάσουν σε 

παιδαγωγικές μεθόδους.  Ο αναστοχασμός των διδακτικών πρακτικών δίνει έμφαση 

στην κατανόηση της γνώσης και στον τρόπο μετάδοσής της. Συνάμα με τη συζήτηση 

εδραιώνεται κλίμα εμπιστοσύνης και βελτιώνεται η επικοινωνία ανάμεσα στους 

συναδέλφους καθώς συζητιούνται με αίσθημα ασφάλειας, τεχνικές που δεν 



78 
 

εφαρμόστηκαν με επιτυχία, δυσκολίες που εμφανίστηκαν στην εφαρμογή του 

αναλυτικού προγράμματος, διάφορες πηγές άγχους κ.ά.  

     Το θέμα της ασφάλειας και του θετικού σχολικού κλίματος θίγουν και οι 

DeAngelis & Presley (2011). Οι έρευνες τους σε διαφορετικού τύπου σχολεία 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σικάγο, έδειξαν ότι: α) τα 

σχολεία με περισσότερο θετικό κλίμα είχαν καλύτερες σχολικές επιδόσεις και 

ανεπτυγμένες κοινωνικές σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές και  β) το κύριο συστατικό 

του καλού σχολικού κλίματος ήταν η ασφάλεια καθώς οι εκπαιδευτικοί που δεν 

αισθάνονταν ασφαλείς στο περιβάλλον εργασίας τους, όσες δεξιότητες και γνώσεις 

και αν διέθεταν, δεν συμμετείχαν ενεργά στην εφαρμογή τους.  

     Η καταλληλότερη μορφή ηγεσίας μέσα από την οποία μπορεί να εφαρμοστούν με 

επιτυχία οι στόχοι και οι στρατηγικές της επαγγελματικής ανάπτυξης των 

εκπαιδευτικών και της ακαδημαϊκής προόδου των μαθητών είναι της 

μετασχηματιστικής διοίκησης διότι στηρίζεται στην ενεργό συμμετοχή των μελών της 

σχολικής μονάδας, στην εμπειρική- λογική και κανονιστική- αναμορφωτική αλλαγή 

και δίνει σημασία τόσο στην πραγμάτωση των στόχων της υπηρεσίας όσο και στην 

ικανοποίηση των εργαζομένων (Θεοφιλίδης, 2012). Η εμπλοκή όλων των 

εκπαιδευτικών στις δράσεις του σχολείου συμβάλλει στη δημιουργία συνεργατικής 

κουλτούρας και στηρίζει τις αλλαγές και την καινοτομία. Έτσι αναδεικνύεται η 

δύναμη της συλλογικής νοημοσύνης και μετασχηματίζεται το σχολείο σε 

μανθάνουσα κοινότητα.  

     Οι Jacobs & Yendol- Hoppey (2010) στην προσπάθειά τους να δώσουν έναν 

ορισμό της επαγγελματικής κοινότητας μάθησης ή κοινότητας πρακτικής αναφέρουν 

ότι αυτές αποτελούνται από ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται το ενδιαφέρον τους 

για μια σειρά προβλημάτων ή έχουν πάθος για ένα θέμα το οποίο εμβαθύνει τη γνώση 
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και την ειδημοσύνη τους σε αυτόν τον τομέα καθώς αλληλεπιδρούν μεταξύ τους σε 

συνεχή βάση. Μέσα από τις συζητήσεις και τις κοινές δραστηριότητες αναπτύσσεται 

μια κοινή πρακτική επίλυσης προβλημάτων, αντιμετώπισης εξατομικευμένων 

αναγκών και ανάπτυξης προτύπων που στοχεύει στη βελτίωση της σχολικής 

αποτελεσματικότητας. Η υψηλής ποιότητα επαγγελματική ανάπτυξη καθορίζεται 

σύμφωνα με τους ίδιους από μακροβιότητα, προσδιορισμό του πλαισίου μάθησης 

μέσα από συνεργασία και ευκαιρίες για επέκταση. Συνάμα η αποτελεσματική 

επαγγελματική ανάπτυξη απαιτεί αξιολόγηση και αναστοχασμό. Στην επαγγελματική 

κοινότητα μάθησης τα συναντάμε και τα δύο γιατί η μάθηση των ενηλίκων δεν 

συμβαίνει στην απομόνωση  αλλά στη συζήτηση και στη συλλογική δράση, μέσα από 

διαφωνίες και  προσπάθεια ανεύρεσης χρυσής τομής. Έτσι χωρίς να χάνεται η 

ταυτότητα του καθενός μέλους γίνονται όλοι μέλη του συνόλου της κοινότητας και 

βιώνουν το αίσθημα του «ανήκειν» σ’ αυτήν. Αυτό όμως το δημοκρατικό περιβάλλον 

μάθησης χρειάζεται την υποστήριξη ενός δυναμικού τύπου ηγεσίας όπως αυτό της  

μετασχηματιστικής ηγεσίας. Όμως μελετώντας το νομικό πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

και καθηκόντων των διευθυντών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως αναφέρουν 

οι Σαΐτη & Σαΐτης (2012) φαίνεται ότι οι διευθυντές στο ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα δεν έχουν τα περιθώρια εκείνα, τα οποία θα τους επέτρεπαν να 

λειτουργήσουν αυτόνομα και ελεύθερα. Έτσι λειτουργούν περισσότερο ως 

εκτελεστικά όργανα της σχολικής διοίκησης παρά ως διευθυντές- ηγέτες του 

σχολείου. Συνεπώς δεν μπορούμε να μιλάμε περί «δυναμικής ηγεσίας». 

     Ο Thibodeau (2008), αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ενώ η συνεργατική μάθηση 

αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως σημαντικός παράγοντας σχολικής βελτίωσης, 

τελικά δεν εφαρμόζεται στα σχολεία.  Τα παραδοσιακά επιμορφωτικά προγράμματα 

θεωρούν τους εκπαιδευτικούς ως παθητικούς και με αντιστάσεις μαθητές, με 
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ελλείψεις σε γνώσεις και δεξιότητες όπου πρέπει να απευθυνθούν σε εσωτερική 

επιμόρφωση. Όμως αυτή η θεώρηση έχει αποδειχθεί ότι έχει μικρή επιτυχία στη 

σχολική βελτίωση.  Έρευνες του ίδιου έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ήθελαν να  

χρησιμοποιήσουν τις διδακτικές τεχνικές στις οποίες επιμορφώθηκαν, είτε εξαιτίας 

έλλειψης αυτοπεποίθησης είτε γιατί δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς με τις νέες 

τεχνικές μπορούν να καλύψουν τη διδακτέα ύλη. Ήθελαν όμως και άλλη 

επιμόρφωση. Γι’ αυτό επέλεξαν την συνεργατική μάθηση με/ από τους συναδέλφους 

τους (learning with and from one another). Αυτό είχε σημαντικό όφελος μια που τους 

έκανε να έχουν θετική στάση απέναντι στις αλλαγές, αύξησε την επιθυμία για την 

εφαρμογή τους και αργότερα τα επιτεύγματα των μαθητών τους. Υπάρχουν πολλά 

άτομα που αμφιβάλλουν για το αν οι συζητήσεις των εκπαιδευτικών εκτός αίθουσας 

έχουν θετικό αντίκτυπο μέσα στην τάξη στο μάθημα. Άλλοι δεν είναι θετικοί στην 

συνεργασία και μια εξωτερική πίεση μπορεί να οδηγήσει σε αρνητικά αποτελέσματα. 

Η κουλτούρα απομόνωσης και αυτονομίας λίγες ευκαιρίες προσφέρει για 

συνεργατική μάθηση (Hargreaves 2008). Το να αλλάξει όμως η κουλτούρα του 

σχολείου απαιτείται σημαντική αναδόμηση και επένδυση χρόνου και πόρων  που 

όμως πολλοί είναι απρόθυμοι να δώσουν (Θεοφιλίδης, 2012). Η εξωτερική πίεση για 

συνεργασία οδηγεί σε αρνητικά αποτελέσματα. Όσοι από την άλλη επένδυσαν στη 

δημιουργία μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης αποδείχθηκε ότι έγιναν πιο 

ευέλικτοι στην αποδοχή αλλαγών και πιο πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε νέες 

δράσεις. Έμαθαν από την εμπειρία ότι καλό είναι να ρισκάρουν και να παρατήσουν 

την παλιά τους νοοτροπία. Ανέπτυξαν ισχυρούς δεσμούς με τους συναδέλφους τους, 

εμπιστοσύνη και σεβασμό (Thibodeau 2008). Όλα αυτά βελτίωσαν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα των μαθητών καθώς οδήγησαν σε μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις στην 

τάξη. 
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     Συμπερασματικά ο ρόλος του σχολικού ηγέτη είναι καίριος σε αυτά τα ζητήματα. 

Προκειμένου να βοηθήσει να ξεπεραστούν οι δυσκολίες εφαρμογής των αλλαγών ο 

μετασχηματιστικός σχολικός ηγέτης λαμβάνοντας υπόψη του  τη φύση του έργου και 

το επίπεδο ωρίμανσης του διδακτικού προσωπικού μπορεί να κατανέμει την ηγεσία 

και να δράσει άλλοτε συμβουλευτικά και άλλοτε καθοδηγητικά. Επίσης θα αποφύγει 

τον αυταρχισμό και τις διαταγές γιατί κάνουν τον εκπαιδευτικό να απομακρύνεται 

από τις νέες διδακτικές πρακτικές και να χωρίζεται από τη συλλογική δράση.  Θα 

δώσει προτεραιότητα στην ανάπτυξη ενός θετικού κλίματος με υψηλό αίσθημα 

κατανόησης, αδελφοσύνης και αλληλοστήριξης γιατί έτσι αναπτύσσεται εμπιστοσύνη 

και  βελτιώνονται οι δεσμοί ανάμεσα στους συναδέλφους και συνάμα η   επικοινωνία 

με τους γονείς και τους μαθητές. Αυτές οι συνθήκες αποτελούν τη βάση για να 

μετατραπεί μια  σχολική κοινότητα σε  μανθάνουσα κοινότητα. Για τον Θεοφιλίδη,  

(2012) «Η σχολική μονάδα πρέπει να είναι μανθάνουσα κοινότητα όχι μόνο για τους 

μαθητές αλλά και για το διδακτικό προσωπικό. Σε μια εποχή γνωσιολογικής 

επανάστασης είναι επικίνδυνο να μην υπάρχει εκσυγχρονισμός των θεωρητικών 

αντιλήψεων και των πρακτικών προσεγγίσεων» (σελ. 22).   
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2.4  Έρευνες που σχετίζονται με την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 

     Από τη μελέτη της σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας, προέκυψε ότι  υπάρχουν 

λίγες εμπειρικές έρευνες ευρέως φάσματος που να αφορούν την επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Παρόλο που αναγνωρίζεται από το 

σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας η σημασία της εύρεσης και διατύπωσης των 

επιμορφωτικών αναγκών και η κάλυψη τους , δεν υπάρχει επαρκής αριθμός ερευνών 

στον τομέα αυτό, ούτε αυτές δίνουν πανελλαδική κάλυψη εκτός εξαιρέσεων. Οι 

περισσότερες μελέτες αφορούν τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και ελάχιστα της δευτεροβάθμιας. Επίσης, οι περισσότερες  αναφέρονται στη 

σημασία των επιμορφωτικών αναγκών στην Περιβαλλοντική εκπαίδευση, στις νέες 

τεχνολογίες και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

     Η Παπαναούμ (2003) σε έρευνά της σχετικά με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

αναφέρει  ότι ένα υψηλό ποσοστό εκπαιδευτικών ζητούν επιμόρφωση σε θέματα 

όπως : Ψυχολογία, Διδακτική Μεθοδολογία, Θέματα  Γενικής Παιδείας, Ειδικά 

Γνωστικά Αντικείμενα, Αξιολόγηση μαθητών και Διοικητική – Παιδαγωγική 

διάσταση, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις τρέχουσες ανάγκες του ρόλου τους. 

     Η Δεδούλη (2002) κάνοντας μία έρευνα σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης σχετικά με το αν η βιωματική αναστοχαστική πρακτική μπορεί να 

αποτελέσει αποτελεσματική επιμορφωτική μέθοδο διαπίστωσε ότι ο αναστοχασμός 

συμβάλλει στη γεφύρωση της θεωρίας με την πράξη. Συγκεκριμένα δίνει το χώρο και 

το χρόνο στους εκπαιδευτικούς να επεξεργαστούν την προσωπική τους εκπαιδευτική 

θεωρία, να κατανοήσουν τους μαθητές τους και να ενισχυθεί η επιθυμία τους να 

αξιοποιήσουν εναλλακτικές μορφές μάθησης. Παράλληλα επειδή εδράζεται σε 
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βιωματική δράση, διευρύνει την αντιληπτική τους ικανότητα και ενισχύει την 

αυτοδιερεύνηση.  

     Σχετικά με την αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων η  

Βαϊκούση (2002) αναφέρει ότι δεν έχουν μελετηθεί αρκετά τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στις μέρες μας. Μετά τη λειτουργία των ΠΕΚ για 10 

χρόνια  και τη σταδιακή γενίκευση της επιμόρφωσης εξακολουθούν να  λείπουν 

στοιχεία για τη συμβολή τους στο διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών. Η ίδια 

αναφέρει μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 10 ΤΕΕ
1
 της Πελοποννήσου, σχετικά  

με τις απόψεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και τους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν τα προβλήματα της 

καθημερινότητας τους. Το ερευνητικό δείγμα αποτελούνταν συνολικά από 80 

εκπαιδευτικούς. Οι  38 είχαν επιμορφωθεί σε παιδαγωγικά θέματα  και αποτελούσαν 

την ομάδα Α ενώ  οι 42 δεν είχαν καμία επιμόρφωση και αποτελούσαν την ομάδα Β. 

Οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να διαχειριστούν διάφορα προβλήματα της σχολικής  

καθημερινότητας όπως είναι η αδιαφορία των μαθητών, η  απειθαρχία, η χαμηλή 

επίδοση, η απουσία οράματος και ηθικών αξιών, η οργάνωση και η διεξαγωγή του 

μαθήματος.  Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί της ομάδας Α 

εξηγούσαν τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών ως  έλλειψη βάσεων και  δυσκολίες 

κατανόησης της διδαχθείσας ύλης. Αναλάμβαναν τις ευθύνες για αλλαγές και 

παρεμβάσεις στην καθημερινή πρακτική και αντιμετώπιζαν  ενεργητικά τα 

προβλήματά τους. Συνάμα αναγνώριζαν τη βοήθεια που τους παρείχαν οι 

επιμορφώσεις και επιθυμούσαν να επαναληφθούν εφόσον και εάν αυτά αναφέρονταν 

σε συγκεκριμένα   θέματα   και    γίνονταν  με   συγκεκριμένες   διαδικασίες.   Γενικά  

____ 

ΤΕΕ: Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Αυτού του τύπου τα σχολεία καταργήθηκαν και 

αντικαταστάθηκαν από τα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ. (ΟΕΠΕΚ,2008) 
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αντιμετώπιζαν με διάλογο και υπομονή διάφορα φυσιολογικά προβλήματα εφηβείας, 

δοκίμαζαν νέους τρόπους διδασκαλίας όταν οι άλλοι αποτύγχαναν και 

αποδεικνύονταν πιο ευέλικτοι στον αυτοσχεδιασμό όταν έρχονταν αντιμέτωποι με 

διάφορες ελλείψεις της υλικοτεχνικής υποδομής. 

     Σε αντιδιαστολή με την ομάδα Α, οι εκπαιδευτικοί της ομάδας Β  διαμόρφωναν 

σχέσεις ουδέτερες  μέχρι εχθρικές για τους μαθητές τους  και έμεναν προσκολλημένοι 

στους κανονισμούς και στην εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών. 

Περίμεναν τις αλλαγές μόνο από το Υπουργείο Παιδείας και τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις και ενώ δεν τις θεωρούσαν ανεφάρμοστες και άχρηστες, δεν τις 

εφάρμοζαν.  Γι’ αυτούς το πιο σημαντικό ήταν η εμπειρία, η ευαισθησία του ίδιου 

του εκπαιδευτικού, η αγάπη του για το παιδί, η προσωπικότητα του, το μεράκι του 

και η διάθεση για δουλειά.  Δεν πίστευαν τις παιδαγωγικές θεωρίες και δεν στήριζαν 

τα επιμορφωτικά προγράμματα.  Αδυνατούσαν να δώσουν προσοχή στους αδύναμους 

και στους πολύ καλούς μαθητές και εργάζονταν μόνο με το μέσο όρο. Η εμπειρία 

τους όμως δεν τους βοηθούσε να ανανεώσουν τις πρακτικές τους.  

     Η έλλειψη ερευνητικών δεδομένων σχετικά με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αντιμετωπίστηκε πριν από επτά χρόνια περίπου από 

τον ΟΕΠΕΚ και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (Π.Ι.) με δύο πολύ σημαντικές μελέτες 

που διενεργήθηκαν εκ μέρους τους. Ακολουθεί η αναφορά σε εκείνα τα 

αποτελέσματα των ερευνών που σχετίζονται με το υπό μελέτη θέμα. 
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2.4.1  Ανίχνευση Επιμορφωτικών Αναγκών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

(ΟΕΠΕΚ, 2008) 

 

     Στο πλαίσιο της μελέτης «Ανίχνευση Επιμορφωτικών Αναγκών στην 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση » (ΟΕΠΕΚ, 2008) πραγματοποιήθηκε έρευνα με σκοπό 

την περιγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των εκπαιδευτικών, την ποιοτική 

ανάλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και την ανάδειξη των 

επιμορφωτικών τους αναγκών.  Η διερεύνηση έγινε στο πλαίσιο της νέας τάσης της 

επιμόρφωσης η οποία απαιτεί έναν εκπαιδευτικό «αυτόνομο, ενεργητικό, ικανό να 

καλύπτει τις προσωπικές επιμορφωτικές του ανάγκες, με την προϋπόθεση ότι η 

πολιτεία θα του παρέχει τα απαραίτητα μέσα» (ΟΕΠΕΚ, 2008). Όλες οι πληροφορίες 

θα χρησιμοποιούνταν για τον καθορισμό της μορφής και του περιεχομένου 

μελλοντικών επιμορφωτικών πρακτικών.  

     Το δείγμα της έρευνας για τα ημερήσια γυμνάσια και λύκεια αποτελούνταν από 

292 εκπαιδευτικούς (119 άνδρες και 173 γυναίκες) από συνολικά 64.465 που 

υπηρετούσαν στα γυμνάσια και λύκεια το σχολικό έτος 2006 σύμφωνα με τα 

δεδομένα του ΕΣΥ. Ένας  στους τέσσερις  από το δείγμα είχε κάποιο μεταπτυχιακό ή 

διδακτορικό τίτλο. Επίσης το 84,5% είχε παρακολουθήσει κάποιο επιμορφωτικό 

σεμινάριο εκτός της εισαγωγικής επιμόρφωσης αυξάνοντας έτσι το ποσοστό 

εγκυρότητας της έρευνας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. 

     Σχετικά με το περιεχόμενο των επιμορφωτικών σεμιναρίων η έρευνα έδειξε ότι 

από το 23,4% των εκπαιδευτικών που απάντησε στην ερώτηση, το 50% 

επιμορφώθηκε πάνω στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου τους και το 26,4%  

στις νέες τεχνολογίες, πιθανά γιατί σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα της 

διδασκαλίας τους και τη διεύρυνση των ενδιαφερόντων τους.  
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     Σχετικά με τη συμβολή της επιμόρφωσης στην επιστημονική τους βελτίωση, το 

52,2% θεωρεί ότι συνέβαλε σε σημαντικό βαθμό σε αυτή, το 39,3% ότι η επίδρασή 

της ήταν μικρή και το 8,3% ότι δεν συνέβαλε καθόλου.  

     Σχετικά με την ερώτηση αν η επιμόρφωση συνέβαλε στη διαχείριση των αλλαγών 

του αναλυτικού προγράμματος, το 46% θεωρεί ότι συνέβαλε θετικά, ενώ το 16,2% 

ότι δεν είχε καμία συμβολή.  Αναφορικά με το αν βοήθησε στην επίλυση των 

καθημερινών προβλημάτων τα οποία παρουσιάζονται στο σχολείο, το 27,1% δήλωσε 

ότι δεν συνέβαλε θετικά, ενώ το 36,8% ότι συνέβαλε σε μικρό βαθμό. 

Στα ερωτήματα που σχετίστηκαν με την καταλληλότητα των επιμορφωτών ως 

σημαντικός παράγοντας επιτυχούς υλοποίησης ενός επιμορφωτικού προγράμματος το 

57,4%  δήλωσε πολύ ικανοποιημένο, το 40,2%  λίγο και το 2,5% καθόλου. 

Επιπρόσθετα το 65,5% δήλωσε ότι θεωρεί καλύτερους επιμορφωτές τους 

εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς. Αυτό μπορεί να συνδεθεί με τα χαμηλά ποσοστά της 

καταλληλότητας ως επιμορφωτών των πανεπιστημιακών (13,7%), των σχολικών 

συμβούλων 11,1% και των ερευνητών με 6,2%, τονίζοντας έτσι την επιθυμία των 

εκπαιδευτικών να επιμορφώνονται από άτομα που έχουν μεγάλη εμπειρία της 

σχολικής πραγματικότητας. 

     Μια άλλη βασική παράμετρος που ελέγχθηκε ήταν το είδος των πρακτικών 

προβλημάτων τα οποία είναι δυνατόν να μην επιτρέψουν στους εκπαιδευτικούς να 

παρακολουθήσουν ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα. Η έρευνα έδειξε ότι τα μεγαλύτερα 

προβλήματα είναι οι οικογενειακές υποχρεώσεις και ο γενικότερος φόρτος εργασίας 

σε ποσοστό 31,3% το κάθε ένα. Ακολουθεί  η μετακίνηση από τον τόπο εργασίας σε 

ποσοστό 23%. 

     Στους λόγους για τους οποίους οι εκπαιδευτικοί θα εγκατέλειπαν ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα, το 30,6% απαντά εξαιτίας ενός περιεχομένου άσχετου με 
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την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη δηλώνοντας ότι η ανάγκη για επιμόρφωση  

απορρέει από αυτά. Στο θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας όμως τονίζεται, ότι η 

ύπαρξη ενός πρακτικού και από-θεωρητικοποιημένου προγράμματος που θα παρείχε 

συνταγές για την επίλυση προβλημάτων και θα μετέτρεπε τους εκπαιδευτικούς σε 

εκτελεστές συγκεκριμένων δράσεων δεν ενδείκνυται και δεν είναι ωφέλιμο να 

προωθείται. Για το 21,4% λόγος εγκατάλειψης αποτελούν οι οργανωτικές ελλείψεις 

και για το 20,4% το χαμηλό επίπεδο των επιμορφωτών. Ο γενικότερος φόρτος 

εργασίας των εκπαιδευτικών αποθαρρύνει το 15,5% από αυτούς. Ενώ το 

πιστοποιητικό παρακολούθησης και η χρηματική αποζημίωση δεν αξιολογούνται 

σημαντικά κίνητρα για την παρακολούθηση ενός επιμορφωτικού προγράμματος. 

     Σχετικά τώρα με το περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων, το 38,5% 

επιθυμεί να επιμορφωθεί σε θέματα παιδαγωγικής ψυχολογίας και το 21,6% σε 

θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας. Οι εκπαιδευτικοί των λυκείων θα ήθελαν επίσης 

να επιμορφωθούν και σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης του σχολείου σε ποσοστό 

16,8%. Οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων επιθυμούν να επιμορφωθούν στις θεωρίες 

μάθησης και διδασκαλίας, σε μεγαλύτερο ποσοστό (23,1%) σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς των λυκείων (19,8%). Σε θέματα παιδαγωγικής ψυχολογίας επιθυμεί 

να επιμορφωθεί το 41,2% των εκπαιδευτικών του γυμνασίου και το 35,9% του 

λυκείου. Σημαντική επισήμανση της έρευνας είναι ότι όσοι  έχουν επιμορφωθεί σε 

κάποια θέματα επιθυμούν να επιμορφωθούν και σε άλλα  όπως π.χ. είναι η ανάπτυξη 

επικοινωνιακών δεξιοτήτων, προκειμένου να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.  

     Σε μια συνολική εκτίμηση  καταγράφεται ότι το 36,6%  του δείγματος επιθυμεί να 

επιμορφωθεί πάνω στις νέες διδακτικές μεθοδολογίες, το 23,2% στη χρήση 

σύγχρονων εποπτικών μέσων διδασκαλίας, το 9,90% στις νέες τεχνικές αξιολόγησης 

των μαθητών και το 6%  στις τεχνικές εργαστηριακής εκπαίδευσης. 
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     Προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις του σχολείου οι 

εκπαιδευτικοί επιθυμούν να επιμορφωθούν πάνω σε νέα εκπαιδευτικά θέματα και 

καινοτόμες δράσεις σε ποσοστό 50,5%. Αυτή η επιλογή συγκεντρώνει μεγαλύτερα 

ποσοστά στους εκπαιδευτικούς άνω των 40 χρόνων. Για τον ίδιο λόγο επιθυμούν 

επίσης να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες το 24,9%. Αυτό το ποσοστό αυξάνει 

στους εκπαιδευτικούς κάτω των 40 χρόνων μαζί με την επιθυμία  αξιοποίησης των 

ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  

     Σε σχέση με την επιμόρφωση σε ζητήματα ιδιαιτεροτήτων και συμπεριφορών των 

μαθητών η πλειονότητα (44,3%) επιθυμεί θεματολογία σχετική με προβλήματα 

συμπεριφοράς στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί έως 40 χρόνων επιθυμούν σε 

μεγαλύτερο ποσοστό (20,5%) να ενημερωθούν σε θέματα στήριξης μαθητών με 

μαθησιακές δυσκολίες ή προβλήματα λόγου και ομιλίας σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς άνω των 40 ετών (10,5%). Οι τελευταίοι όμως επιθυμούν 

περισσότερο (53,5%) να επιμορφωθούν σε προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών 

στο σχολείο. 

     Σχετικά με τον τόπο και τη διάρκεια της επιμόρφωσης, η πλειοψηφία προτιμά 

προγράμματα που να πραγματοποιούνται στο χώρο εργασίας τους 48,4% ή σε τοπικό 

εκπαιδευτικό κέντρο 21,6% και να έχουν διάρκεια έως ένα εξάμηνο 40,2%. Ενώ το 

35,7% επιθυμεί να διαρκούν μια εβδομάδα.  

     Στην ερώτηση ποιοι παράγοντες θα διευκόλυναν τη συμμετοχή τους σε αυτά, το 

57,2%  αναφέρεται στη μείωση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων και το 24,4% 

στην αμειβόμενη συμμετοχή.  Επίσης το 75,4% θεωρεί  ότι η επιμόρφωση πρέπει να 

προσμετρείται στην επαγγελματική τους εξέλιξη ως τυπικό προσόν. 

     Σημαντική πληροφορία είναι ότι οι εκπαιδευτικοί του δείγματος θεωρούν 

αναγκαία για την επίλυση καθημερινών προβλημάτων εκτός από την επιμόρφωση και  
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την υποστήριξή τους από εξειδικευμένο σύμβουλο, παιδαγωγό ή σχολικό ψυχολόγο 

σε ποσοστό 92,0%. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ενδεικτικό των ορίων της επιμόρφωσης 

στην επίλυση προβλημάτων των μαθητών και των ιδίων. 

     Γενικά οι εκπαιδευτικοί του δείγματος δηλώνουν διαθέσιμοι και δεκτικοί να 

δοκιμάσουν νέες μεθόδους διδασκαλίας, έστω και για να ελέγξουν την 

αποτελεσματικότητά τους. Αυτό σε συνδυασμό με την επιδίωξη να βελτιώσουν τις 

διδακτικές μεθόδους και τις εκπαιδευτικές τεχνικές μέσα από τη συμμετοχή τους σε 

προγράμματα επιμόρφωσης, φαίνεται να δημιουργεί ένα θετικό κλίμα υποδοχής 

εκείνων των δραστηριοτήτων που είναι προσανατολισμένες στη διδακτική πράξη.  

     Στα ερευνητικά δεδομένα, ξεχωριστή αναφορά γίνεται στα Επαγγελματικά Λύκεια 

(ΕΠΑ.Λ). Στα ΕΠΑΛ τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα 

γενικής παιδείας, μαθήματα τεχνικά- επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις. Σε 

αυτό το πλαίσιο καλούνται να ανταποκριθούν οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά των 

γνωστικών στόχων. Εκ μέρους του ΟΕΠΕΚ (2007) διενεργήθηκε έρευνα σχετικά με 

τις επιμορφωτικές ανάγκες  των εκπαιδευτικών της Τεχνικής Εκπαίδευσης. Το 

ερευνητικό εργαλείο της ποσοτικής έρευνας ήταν το δομημένο ερωτηματολόγιο και 

της ποιοτικής έρευνας οι ατομικές και ομαδικές συνεντεύξεις.  Στην ποσοτική έρευνα 

έλαβαν μέρος 128 εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ και στην ποιοτική 20 (10 άντρες και 10 

γυναίκες). Το ερευνητικό δείγμα αποτελούνταν από γυναίκες κατά 56,3% και άντρες 

κατά  43,8%.  Το 90,6% του δείγματος εργαζόταν σε σχολικές μονάδες  αστικών 

περιοχών. Επίσης το 18% είχε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές.  

     Από την ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων προέκυψε ότι η 

πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος (73%) εκτιμά ότι η επιμόρφωση 

συμβάλλει στην ανανέωση, τη βελτίωση και την απόκτηση νέων γνώσεων. Επίσης ότι 

ενισχύει την ατομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους στη 
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διδακτική πράξη καθώς συμβάλλει στη συμπλήρωση των κενών από τη βασική 

εκπαίδευση κυρίως σε παιδαγωγικά θέματα. Συνάμα συμβάλλει στο να 

ανταποκριθούν  στις ραγδαίες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στον εκπαιδευτικό 

χώρο. Η έρευνα έδειξε ότι οι θεματικές ενότητες που προτιμούν οι εκπαιδευτικοί 

κατά σειρά ιεράρχησης είναι:  

 Θέματα διαχείρισης της τάξης, αντιμετώπιση μαθητών με προβλήματα 

συμπεριφοράς και  ειδική αγωγή  (78,1%) 

 Νέες τεχνολογίες και  χρήση τους στη διδακτική πράξη (74,2%) 

 Παιδαγωγικά θέματα (69,5%) 

 Διδακτική προσέγγιση με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα (63,7%) 

 Θέματα επικοινωνίας και συνεργασίας με γονείς (59,4%) 

     Ακολουθούν σε μικρότερα ποσοστά  η επιμόρφωση ωρομίσθιων και 

αναπληρωτών καθώς δεν προβλέπεται εισαγωγική επιμόρφωση γι’ αυτούς και θέματα 

σύνδεσης της διεθνούς  εμπειρίας και της αγοράς εργασίας με την ελληνική 

πραγματικότητα. Επίσης τα στελέχη της διοίκησης επιθυμούν επιμόρφωση σε θέματα 

που αφορούν τα διοικητικά τους καθήκοντα, τη χρήση των νέων τεχνολογιών και τη 

διαχείριση του  ανθρώπινου δυναμικού. Μάλιστα κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης 

από μία υποδιευθύντρια, αναφέρεται ότι η ίδια παρόλο που μετράει είκοσι χρόνια 

υπηρεσίας ποτέ δεν έχει επιμορφωθεί σε διοικητικά θέματα. Επίσης ένας 

αναπληρωτής είπε ότι δεν επιμορφώθηκε ποτέ καθώς δεν υπήρχε κάποιο πρόγραμμα 

σχετικό. Ένας τρίτος δήλωσε ότι υπάρχουν νέες ανάγκες των μαθητών  που σε καμία 

περίπτωση δεν ικανοποιούνται από τον σημερινό τρόπο εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα η 

επιμόρφωση σε θέματα των νέων τεχνολογιών κρίνεται τελείως απαραίτητη ιδίως 

όταν συνδυάζεται με αλλαγές ή μεταρρυθμίσεις γιατί ενισχύει την 



91 
 

αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και προσφέρει μεγαλύτερη 

ικανοποίηση στον επιμορφούμενο.  

     Γενικότερα οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος (45,3%) έχουν την 

άποψη ότι η επιμόρφωση πρέπει να είναι υποχρεωτική. Το 39,8% επιθυμεί τα 

επιμορφωτικά προγράμματα από διάφορους φορείς (Υπουργείο Παιδείας, ΑΕΙ, ΙΕΠ, 

ΠΕΚ) να συντονίζονται από το υπουργείο παιδείας για να έχουν αξιοπιστία και 

έλεγχο. Να είναι σύντομης διάρκειας και εντατικά (39,8%)  και να επικεντρώνονται 

σε μία θεματική ενότητα. Οι περισσότεροι (45,3%) εμπιστεύονται ως φορείς τα 

πανεπιστήμια, το Υπουργείο Παιδείας, το παιδαγωγικό ινστιτούτο (σήμερα ΙΕΠ)  

καθώς έχουν την υποδομή και τα στελέχη να διαχειριστούν ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Συνάμα  επιθυμούν και τους συνδικαλιστές να συμμετέχουν τόσο στην οργάνωση 

τους όσο και στο γενικότερο σχεδιασμό της επιμόρφωσης. Ένα υψηλό ποσοστό της 

τάξης του  73,4% επιθυμεί η διαδικασία της επιμόρφωσης να είναι συστηματική, να 

έχει συνέχεια και να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της 

σταδιοδρομίας  ενός εκπαιδευτικού. Σχετικά με την ενδοσχολική επιμόρφωση, το 

58,6% υποστηρίζει ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην 

πρακτική εφαρμογή της θεωρίας  και το 41,4% ότι στηρίζει τη θεωρητική γνώση. 

Στην έρευνα τονίζεται ότι η επιτυχία του εκπαιδευτικού στην καθημερινή διδακτική 

πρακτική δεν ολοκληρώνεται με θεωρητικές σπουδές αλλά απαιτεί και τη γνώση του 

πώς γίνεται κάτι στην πράξη και παίρνει τη μορφή μαθητείας κοντά σε έμπειρους 

εξειδικευμένους καθηγητές . 

     Ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη προβλημάτων που δυσχεραίνουν την 

υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης, έδειξαν ότι το 73,4% θεωρεί την 

έλλειψη οικονομικής υποστήριξης για τη διοργάνωσή τους ως βασικό πρόβλημα. 

Χαρακτηριστικά σε μια  συνέντευξη αναφέρεται ότι δεν υπάρχουν χρήματα ούτε για 
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να πληρωθούν οι επιμορφωτές ούτε για να προμηθευτούν με υλικά τα εργαστήρια. 

Ένα άλλο πρόβλημα είναι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες (η ενημέρωση, η έλλειψη 

γραμματειακής υποστήριξης των σχολικών συμβούλων, ο περιορισμός των 

εκπαιδευτικών αδειών) οι οποίες  εμποδίζουν τα στελέχη της εκπαίδευσης να 

πραγματοποιήσουν όσες επιμορφωτικές  συναντήσεις θα ήθελαν ή εκτιμούν ότι είναι 

απαραίτητες. Όμως ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας κατά 89,0% είναι η 

έλλειψη χρόνου από μέρους τους εξαιτίας του υψηλού φόρτου εργασίας και των 

ατομικών και οικογενειακών τους υποχρεώσεων.  Γι’ αυτό και επιθυμούν οι 

επιμορφώσεις να γίνονται σε ώρες εργάσιμες και όχι στα σαββατοκύριακα. Κάποιοι 

πιστεύουν ότι δεν πρέπει να πληρώνουν οι ίδιοι οι επιμορφούμενοι τις επιμορφώσεις 

τους, ούτε σε χρόνο ούτε σε χρήμα. Επίσης υπάρχει ένα  μέρος των εκπαιδευτικών  

που υποστηρίζει ότι δεν χρειάζεται επιμόρφωση  και άλλο που υποστηρίζει ότι δεν 

την επιθυμεί γιατί ακούει τα ίδια από τους ίδιους επιμορφωτές για πολλοστή φορά. 

     Από την ανάλυση των συνεντεύξεων είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί  και τα 

στελέχη της εκπαίδευσης θεωρούν ότι η διάθεση πόρων είναι το σημαντικότερο 

στοιχείο στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης  συνάμα με τη σύνδεση της θεωρίας με 

τις εξειδικευμένες πρακτικές του γνωστικού αντικειμένου ή της ειδικότητας. Επίσης 

σημαντικό σημείο είναι η άποψη ότι η «κλασική» πρακτική της διάλεξης είναι 

ξεπερασμένη και ότι απαιτείται ενεργός συμμετοχή του εκπαιδευτικού στην 

επιμορφωτική διαδικασία. Προκειμένου όμως να στηριχθεί ουσιαστικά το 

εκπαιδευτικό έργο, το 84,4% υποστηρίζει ότι είναι σημαντική η σύνδεση του με την 

αγορά εργασίας και το 77,3% ότι είναι σημαντική η συμμετοχή σε καινοτόμα 

προγράμματα.     

     Γενικότερα το 89,8% θεωρεί την επιμόρφωση ως το σημαντικότερο τομέα 

στήριξης του εκπαιδευτικού έργου. Όμως, όπως αναφέρεται, στην Ελλάδα τα 



93 
 

περισσότερα επιμορφωτικά προγράμματα θίγουν πολλά θέματα επιφανειακά και 

θεωρητικά. Ενώ το ζητούμενο από μέρους των εκπαιδευτικών είναι να εξετάζονται 

λίγα θέματα αλλά καλά, που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους και έτσι να 

γυρίζουν στην εργασία τους με δυνατότητα εφαρμογής των όσων έμαθαν. Οι 

εκπαιδευτικοί επίσης επιθυμούν να λαμβάνονται υπόψη οι προηγούμενες εμπειρίες 

τους ακριβώς όπως ταιριάζει στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος, θετικά 

αντιμετωπίζεται η προοπτική της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης εξαιτίας του 

δυναμικού τρόπου αλληλεπίδρασης των εκπαιδευτικών – επιμορφωτών καθώς μπορεί 

να αντιμετωπίσει περιπτώσεις απομακρυσμένων σχολικών μονάδων. Κάτι τέτοιο 

όμως δεν εφαρμόζεται στο δημόσιο σχολείο.  

 

2.4.2  Μείζων Πρόγραμμα επιμόρφωσης:  Μελέτη διερεύνησης  

επιμορφωτικών αναγκών. Π.Ι. (2010) 

 

     Η πανελλαδική αυτή έρευνα διενεργήθηκε τον Ιούνιο του 2010, στο πλαίσιο της 

δημόσιας διαβούλευσης για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος 

«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών». Κεντρικός σκοπός ήταν η 

διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών και προτεραιοτήτων  των εκπαιδευτικών.  

Το ερευνητικό δείγμα  αποτέλεσαν 27.785 εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι συμμετείχαν ως επιμορφούμενοι στο 

πρόγραμμα αυτό. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο 16,1% των εκπαιδευτικών από 

όλη την Ελλάδα.  Ως ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων ορίστηκε το 

ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Η μελέτη έθετε 

ερωτήματα σχετικά α) με την αξιολόγηση των προγραμμάτων που παρακολούθησαν 

στο παρελθόν, β) με τις  μορφές επιμόρφωσης,  γ) με το περιεχόμενο των θεματικών 
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ενοτήτων και δ) με τα κίνητρα συμμετοχής στα επιμορφωτικά προγράμματα. Στην 

παρούσα μελέτη θα επικεντρωθούμε στα  ερευνητικά αποτελέσματα που σχετίζονται 

με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης . 

     Στην ερώτηση σχετικά με την παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων στο 

παρελθόν το  81,7% της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης και το 78,5%  της 

δευτεροβάθμιας τεχνικής – επαγγελματικής απάντησαν θετικά. 

     Σχετικά με την αξιολόγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης στην ερώτηση πόσο 

ικανοποιημένοι αισθάνονται οι εκπαιδευτικοί από το περιεχόμενο- σύνδεσης θεωρίας 

και πράξης, το 64,2% των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης 

δήλωσε λίγο έως αρκετά ικανοποιημένο και αντίστοιχα το 60,6% από τους 

εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας τεχνικής – επαγγελματικής. Στην ερώτηση πόσο 

ικανοποιημένοι είσαστε από το πρόγραμμα σε σχέση με την μεθοδολογία,  αρκετά 

ικανοποιημένοι δήλωσε το 34,1% της δευτεροβάθμιας γενικής και το 34,8% της 

τεχνικής- επαγγελματικής εκπαίδευσης. Αυτές οι απαντήσεις ήταν με τα μεγαλύτερα 

ποσοστά. Μεγάλη ικανοποίηση από τα προγράμματα είχε μόνο το 10-14% των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στα ίδια περίπου ποσοστά 

κυμάνθηκαν και οι ερωτήσεις που αφορούσαν την ικανοποίηση  από την οργάνωση 

τους (προετοιμασία, ενημέρωση, συντονισμός, υποδομή). Δηλαδή η απάντηση 

«αρκετά ικανοποιημένοι» σε μια κλίμακα πεντάβαθμη ισοδιαστημική, συγκέντρωνε 

ένα ποσοστό 30-40% και για τους δύο τύπους σχολείων ενώ οι απαντήσεις «πολύ 

ικανοποιημένοι» έως «πάρα πολύ ικανοποιημένοι» συγκέντρωναν στο σύνολό τους 

τιμές από 12- 19%.  

     Στις ερωτήσεις ανοικτού τύπου οι εκπαιδευτικοί  της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήλωσαν και άλλες παραμέτρους που σχετίζονται με 

την ικανοποίησή τους από το πρόγραμμα όπως είναι οι επιμορφωτές, η χρονική 



95 
 

διάρκεια – ωράριο του προγράμματος και η σύνδεση της θεωρίας με τη διδακτική 

πράξη. Ως προς τους επιμορφωτές το 75,3% του συνόλου του δείγματος δηλώνει από 

καθόλου έως λίγο ικανοποιημένο. Επίσης από την οργάνωση (αίθουσες, υλικοτεχνική 

υποδομή, εκπαιδευτικό υλικό, τήρηση και αξιολόγηση του προγράμματος) το 56,6% 

δηλώνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο. Δεν είναι καθόλου ικανοποιημένο 

δήλωσε και το 46-82% των ερωτηθέντων, σχετικά με τη θεματολογία, τη συχνότητα 

της επιμόρφωσης, την οικονομική ενίσχυση και  το χωρισμό ανά ειδικότητα.  

     Σχετικά με τις μορφές επιμόρφωσης προέκυψε ότι το 44,8% των εκπαιδευτικών 

της δευτεροβάθμιας γενικής και το 44% της δευτεροβάθμιας τεχνικής προτείνει το 

«μεικτό σύστημα», δηλαδή ταχύρυθμα σεμινάρια και εξ αποστάσεως επιμόρφωση με 

συμβατικά μέσα και προαιρετική χρήση των νέων τεχνολογιών.  Τα ταχύρυθμα 

σεμινάρια λαμβάνουν ένα ποσοστό προτίμησης της τάξης του 24% και στις δύο 

κατηγορίες και οι ημερίδες το 12%. Οι υπόλοιπες μορφές (εξ αποστάσεως 

επιμόρφωση με έντυπο υλικό ή με τη χρήση νέων τεχνολογιών) παίρνουν ποσοστά 

της τάξης του 8% και στους δύο τύπους σχολείων.  

     Σχετικά με το ποιες θεματικές ενότητες θεωρούν σημαντικές οι εκπαιδευτικοί     

σε  ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης, οι απαντήσεις κατά  σειρά προτεραιότητας  είναι: 

α) η διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης 73,8%,  β) η ανάπτυξη δημιουργικών 

σχέσεων με μαθητές και γονείς 73,1%, γ) οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις 

73,1%,  δ) η διδακτική μεθοδολογία κατά γνωστικό αντικείμενο 69,2%,  ε) η  

αξιοποίηση των  νέων τεχνολογιών  69,2%,   στ) η προώθηση και υποστήριξη 

καινοτόμων δράσεων 69,2%  και ζ) οι στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους των 

εκπαιδευτικών 65,4%. 

     Σχετικά με τα κίνητρα συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα, η έρευνα 

κινήθηκε γύρω από δύο άξονες: την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού και τη 
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χρονική περίοδο πραγματοποίησής του. Ο πρώτος άξονας περιλάμβανε τη 

μοριοδότηση της επιμόρφωσης, την πιστοποίηση της  και την οικονομική ενίσχυση 

του επιμορφούμενου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 46,4% των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης θεωρεί ότι η μοριοδότηση 

είναι σημαντικό κίνητρο σε αρκετό έως μεγάλο βαθμό. Αντίστοιχα για τους 

εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας τεχνικής το 48,4% δηλώνει ότι είναι πολύ έως 

πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο. Η πιστοποίηση της επιμόρφωσης αποτελεί πολύ έως 

πάρα πολύ σημαντικό κίνητρο για το 55-60% των εκπαιδευτικών και για τις δύο 

κατηγορίες σχολείων. Τέλος η οικονομική ενίσχυση λειτουργεί ως κίνητρο για το 

50%  των ερωτηθέντων από πολύ έως πάρα πολύ  μεγάλο βαθμό και στις δύο 

κατηγορίες εκπαιδευτικών. Ο δεύτερος άξονας των κινήτρων συμμετοχής 

περιλάμβανε τη διεξαγωγή τους α) εκτός σχολικού ωραρίου (απογευματινές ώρες και 

Σαββατοκύριακα), β) κατά τις πρωινές ώρες με εξασφάλιση εκπαιδευτικής άδειας 

(ενός σχολικού ωραρίου) και γ) πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς και μετά τη 

λήξη της. Σαφή προτίμηση εδώ με ποσοστό 51,0%  δείχνουν όλοι οι εκπαιδευτικοί 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη διεξαγωγή τους εντός σχολικού ωραρίου με 

εκπαιδευτική άδεια.  

     Το 2
ο
 μέρος της έρευνας που διενεργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος   

«Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών» τον Ιούνιο του 2010 ήταν και  η 

διερεύνηση των επιμορφωτικών αναγκών και προτεραιοτήτων των εκπαιδευτικών 

έτσι όπως αποτυπώνονται από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων.  Το δεύτερο 

ερευνητικό δείγμα το αποτέλεσαν οι 3.435 διευθυντές της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετείχαν ως επιμορφούμενοι στο πρόγραμμα 

αυτό. Αυτοί αποτελούσαν εκείνη τη χρονιά το 23,99% των διευθυντών από όλη την 

Ελλάδα.  Ως ερευνητικό εργαλείο συλλογής δεδομένων ορίστηκε το ερωτηματολόγιο 
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με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Στην παρούσα έρευνα θα αναφερθώ στα  

ερευνητικά αποτελέσματα που σχετίζονται με τις απαντήσεις των διευθυντών της 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γενικής και τεχνικής- επαγγελματικής. 

     Σχετικά με την αξιολόγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης στο παρελθόν, οι 

διευθυντές εκφράζουν τη μη ικανοποίησή τους και στους τρεις βασικούς άξονες της 

αξιολόγησης (Περιεχόμενο, Οργάνωση και Μεθοδολογία). Ως προς το περιεχόμενο, 

καθόλου έως λίγο ικανοποιητικά τα χαρακτήρισε το 67,2% των διευθυντών της 

δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης και το 66,7% της Τεχνικής – Επαγγελματικής. 

Ως προς την οργάνωση, καθόλου έως λίγο ικανοποιητικά τα χαρακτήρισε το 60,0% 

των διευθυντών της γενικής και τεχνικής εκπαίδευσης. Υψηλά ποσοστά 

δυσαρέσκειας δήλωσαν και ως προς τη μεθοδολογία, καθώς το 63,3% των 

διευθυντών της γενικής και το 64,4% της τεχνικής τα χαρακτήρισε καθόλου  έως λίγο 

ικανοποιητικά. Αρκετά ικανοποιημένοι δήλωσε το 23-27% σε όλες τις παραπάνω 

κατηγορίες. Άλλες βασικές παράμετροι που δήλωσαν οι διευθυντές ότι συμβάλλουν 

στην ικανοποίηση από τα επιμορφωτικά προγράμματα είναι η περιοδικότητα και η 

χρονική τους διάρκεια, η αξιολόγηση και η οργάνωση τους σε σχέση με τον 

συντονισμό και η καταλληλότητα και η γνωστική επάρκεια των επιμορφωτών.  

     Αναφορικά με το ερώτημα σχετικά με το ποιες μορφές επιμόρφωσης θεωρούνται 

αποδοτικότερες, το 55,7% των διευθυντών της δευτεροβάθμιας γενικής και το 52% 

των διευθυντών της τεχνικής επιλέγει το μεικτό σύστημα, με δεύτερο τα ταχύρυθμα 

σεμινάρια και τρίτο τις ημερίδες επιμόρφωσης. Οι διευθυντές επίσης πρότειναν ως 

πιο αποδοτικές μορφές επιμόρφωσης την ενδοσχολική επιμόρφωση και τα 

Εργαστήρια/Workshops – Βιωματικά σεμινάρια- Δειγματικές διδασκαλίες που 

παραπέμπουν στην επιθυμία σύνδεσης της θεωρίας με τη διδακτική πράξη. Ως προς 

τη χρονική διάρκεια των προγραμμάτων οι περισσότεροι επιλέγουν πρώτα τη 
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«Συστηματική- Περιοδική» και μετά της μέσης ή μακράς διάρκειας. Ως προς την 

οργάνωση σε συνδυασμό με τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών επιλέγουν την 

«Επιχορηγούμενη με εκπαιδευτική άδεια».  

     Ως προς την επιλογή των θεματικών ενοτήτων που πρέπει να αναπτυχθούν σε ένα 

επιμορφωτικό πρόγραμμα, οι διευθυντές της δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης 

δήλωσαν με σειρά προτεραιότητας:  

 τη «Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης» (84,0%)  

 την «αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών» (81,4%)  

 τις «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις» (77,9%) 

 τη «Διδακτική μεθοδολογία κατά γνωστικό αντικείμενο» (77,3%) 

 την «Αξιολόγηση των μαθητών» (73,9%) 

 την «Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης» (72,1%) 

 τη «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» (60,3%)   

 την «Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας» (50,3%) 

     Στο ίδιο ερώτημα οι διευθυντές της δευτεροβάθμιας Τεχνικής- Επαγγελματικής 

εκπαίδευσης δήλωσαν με σειρά προτεραιότητας: 

 την «αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών»  (88,1%)  

 τη «Διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης»  (83,6%)  

 την «Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης»  (75,7%)  

 τις «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις»  (73,5%)  

 την «Αξιολόγηση των μαθητών»  (72,9%)  

 τη «Διδακτική μεθοδολογία κατά γνωστικό αντικείμενο»  (70,1%) 

 την «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός» (61,0%)   

 την «Αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας» σε ποσοστό 50,8%.  
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     Σχετικά με τα κίνητρα που θα μπορούσαν να ωθήσουν τους εκπαιδευτικούς σε 

επιμορφωτικά προγράμματα, όλοι οι διευθυντές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

γενικής και τεχνικής, διέκριναν πρώτα τη «Σύνδεση της θεωρίας με τη διδακτική 

πράξη» και μετά την «Οικονομική ενίσχυση του επιμορφούμενου». Στην τρίτη θέση 

για τους διευθυντές της δευτεροβάθμιας γενικής είναι η «Πιστοποίηση της 

επιμόρφωσης» και  στην τέταρτη η «Μοριοδότηση της επιμόρφωσης». Το αντίθετο 

είναι για τους διευθυντές της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

     Σχετικά με την καταλληλότερη χρονική περίοδο για επιμόρφωση ώστε να 

αποτελεί κίνητρο, για όλους πρώτη σε προτίμηση είναι η διεξαγωγή της πριν την 

έναρξη της σχολικής χρονιάς (το Σεπτέμβριο) ή/και μετά τη λήξη (τον Ιούνιο). 

Ακολουθεί η διεξαγωγή της εντός σχολικού ωραρίου σε συνδυασμό με εκπαιδευτική 

άδεια. Αρνητικοί στη διεξαγωγή της εντός σχολικού ωραρίου δηλώνει το 43,6% των 

διευθυντών της γενικής και το 48,00% της τεχνικής εκπαίδευσης. Τέλος από τα 

κριτήρια που είναι σημαντικά για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών  όλοι οι 

διευθυντές συμφωνούν ότι το πιο σημαντικό είναι η επιμόρφωση να γίνεται από 

κατάλληλους και έμπειρους  επιμορφωτές.  

     Συμπερασματικά από την παραπάνω βιβλιογραφική ανασκόπηση σε θέματα 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι προκύπτουν ενδιαφέροντα ευρήματα. Η Βαϊκούση (2002) 

αναφέρει ότι υπάρχει έλλειψη ερευνητικών δεδομένων σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Σε έρευνα που διενέργησε 

σε δέκα ΤΕΕ της Πελοποννήσου διαπίστωσε τις διαφορετικές αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών που είχαν επιμορφωθεί σε παιδαγωγικά θέματα σε σχέση με εκείνους 

όπου δεν είχαν δεχθεί καμία επιμόρφωση. Όσοι είχαν επιμορφωθεί, έπαιρναν 

πρωτοβουλίες για αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας τους και αντιμετώπιζαν 
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ενεργητικά τα προβλήματα της σχολικής καθημερινότητας. Τα ερευνητικά ευρήματα 

της Δεδούλη (2002), έδειξαν ότι μέσω αναστοχαστικών πρακτικών γεφυρώνεται η 

θεωρία με την πράξη, ενισχύεται η αυτοδιερεύνηση και διευρύνεται η αντιληπτική 

ικανότητα των εκπαιδευτικών. Έτσι οι εκπαιδευτικοί κατανοούν καλύτερα τις 

μαθησιακές ανάγκες των μαθητών τους και ενισχύεται η επιθυμία τους για εφαρμογή 

νέων μορφών μάθησης. Επίσης η έρευνα της Παπαναούμ (2003) έδειξε ότι ένα υψηλό 

ποσοστό των εκπαιδευτικών επιθυμεί να επιμορφωθεί σε παιδαγωγικά θέματα όπως 

ψυχολογία, διδακτική μεθοδολογία, ειδικά γνωστικά αντικείμενα και αξιολόγηση 

μαθητών.  

     Ο ΟΕΠΕΚ (2008) με μια πολύ σημαντική και ευρεία έρευνα σχετικά με τις 

επιμορφωτικές ανάγκες στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών διαπίστωσε ότι οι προηγούμενες επιμορφώσεις τους αναφέρονταν στις 

μεθόδους διδασκαλίας του γνωστικού τους αντικειμένου και στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών. Αν και οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι αυτό συνέβαλε στην 

επιστημονική τους βελτίωση, υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που ισχυρίζεται ότι η 

συμβολή ήταν μικρή με το σκεπτικό ότι η επιμόρφωση αυτή συνέβαλε θετικά στη 

διαχείριση των αλλαγών του αναλυτικού προγράμματος αλλά δεν βοήθησε στην 

επίλυση καθημερινών προβλημάτων. Οι καταλληλότεροι επιμορφωτές για το σύνολο 

των εκπαιδευτικών, δεν είναι οι πανεπιστημιακοί καθηγητές ή οι σχολικοί σύμβουλοι, 

αλλά οι εξειδικευμένοι εκπαιδευτικοί εξαιτίας της μεγάλης εμπειρίας που έχουν στη 

σχολική πραγματικότητα. Τα μεγαλύτερα πρακτικά προβλήματα τα οποία εμποδίζουν 

τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν σε σεμινάρια είναι οι οικογενειακές 

υποχρεώσεις, ο γενικότερος φόρτος εργασίας και η μετακίνηση από τον τόπο 

εργασίας τους. Όμως ο πιο σημαντικός λόγος για να εγκαταλείψουν ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα είναι όταν αναφέρεται σε ένα περιεχόμενο άσχετο με την καθημερινή 
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εκπαιδευτική πράξη. Δεύτερος λόγος είναι οι οργανωτικές ελλείψεις. Στην 

πλειοψηφία τους οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να επιμορφωθούν σε θέματα 

παιδαγωγικής ψυχολογίας, θεωρίες μάθησης και διδασκαλίας αλλά οι εκπαιδευτικοί 

των γυμνασίων το επιθυμούν σε μεγαλύτερο βαθμό. Οι εκπαιδευτικοί των λυκείων 

εκδηλώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε θέματα οργάνωσης και διοίκηση του 

σχολείου. Σημαντικό όμως εξακολουθεί να είναι το ενδιαφέρον όλων για τη χρήση 

σύγχρονων εποπτικών μέσων διδασκαλίας. Η επιμόρφωση πάνω στην εφαρμογή νέων 

δράσεων αποτελεί επιθυμία των εκπαιδευτικών με ηλικία άνω των 40 χρόνων, ενώ οι 

εκπαιδευτικοί κάτω των 40 χρόνων επιθυμούν ιδιαίτερα να επιμορφωθούν πάνω στις 

νέες τεχνολογίες και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επίσης οι 

εκπαιδευτικοί έως 40 χρόνων επιθυμούν να ενημερωθούν κυρίως σε θέματα στήριξης 

μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, ενώ οι εκπαιδευτικοί άνω των 40 χρόνων σε 

θέματα που σχετίζονται με προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών στο σχολείο.  

     Σχετικά με τον τόπο και τη διάρκεια της επιμόρφωσης η πλειοψηφία προτιμά τα 

προγράμματα να γίνονται σε ενδοσχολικό επίπεδο και να έχουν μέση διάρκεια 

δηλαδή έως έξι μήνες.  

     Βασικό κίνητρο για την συμμετοχή τους, είναι να αναγνωρίζεται ως τυπικό 

προσόν από την υπηρεσία τους. Η μείωση των εκπαιδευτικών τους καθηκόντων όσο 

αυτά διαρκούν θεωρείται ότι συμβάλλει θετικά ενώ το πιστοποιητικό 

παρακολούθησης και η χρηματική αποζημίωση δεν αξιολογήθηκαν ως σημαντικά 

κίνητρα για την παρακολούθησή τους. Οι εκπαιδευτικοί στη συντριπτική τους 

πλειοψηφία εκτός από τα σεμινάρια επιθυμούν μια παράλληλη στήριξη από 

εξειδικευμένο ψυχολόγο, δηλώνοντας πιθανά ότι μια επιμόρφωση δεν μπορεί να 

θεωρηθεί αποτελεσματική σε κάθε περίπτωση. Γενικά οι εκπαιδευτικοί στο σύνολο 

τους είναι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε προγράμματα που στοχεύουν στη βελτίωση 
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των διδακτικών τους μεθόδων και τεχνικών και στην αύξηση της σχολικής 

αποτελεσματικότητας.  

     Η αντίστοιχη έρευνα του ΟΕΠΕΚ για τα ΕΠΑΛ έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί 

επιθυμούν να επιμορφωθούν ιδιαίτερα σε θέματα διαχείρισης και αντιμετώπισης 

μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς και ειδικές μαθησιακές ανάγκες. 

Ακολουθούν η χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, διάφορα 

παιδαγωγικά θέματα, διδακτικές τεχνικές προσαρμοσμένες στα γνωστικά τους 

αντικείμενα και τρόποι επικοινωνίας με τους γονείς. Η συντριπτική πλειοψηφία 

εκτιμά ότι η επιμόρφωση συμβάλλει στην ανανέωση, τη βελτίωση και την απόκτηση 

νέων γνώσεων. Έτσι ενισχύει την ατομική τους ανάπτυξη καθώς καλύπτει βασικές 

ελλείψεις που απορρέουν από κενά που προέκυψαν κατά τη βασική τους εκπαίδευση 

κυρίως σε παιδαγωγικά θέματα. Έντονη είναι η επιθυμία στελεχών της εκπαίδευσης 

να επιμορφωθούν σε διοικητικά θέματα. Επίσης τίθεται θέμα επιμόρφωσης των 

αναπληρωτών καθηγητών καθώς αυτοί καλύπτουν βασικές ελλείψεις σε μόνιμο 

εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και σύνδεση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με την 

αγορά εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ επιθυμούν οι διάφοροι φορείς 

επιμόρφωσης να συντονίζονται από το υπουργείο παιδείας γιατί θεωρούν ότι έχει και 

την υποδομή και τα στελέχη για να τα πραγματοποιήσει. Γενικά επιθυμούν την 

εποπτεία του παιδαγωγικού ινστιτούτου (ΙΕΠ) γιατί θεωρούν ότι έτσι οι 

επιμορφώσεις αποκτούν αξιοπιστία και έλεγχο. Τα σεμινάρια θεωρούν ότι πρέπει να 

αναπτύσσουν ολιστικά λίγες θεματικές ενότητες, να είναι εντατικά και να γίνονται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας ενός εκπαιδευτικού. 

Όμως είναι σημαντικό να μην επιμορφώνονται για τα ίδια θέματα από τους ίδιους 

επιμορφωτές. Η επιλογή του περιεχομένου οφείλει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 

τους έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα εφαρμογής της νέας γνώσης που έλαβαν.  
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     Μια ενδοσχολική επιμόρφωση με το κατάλληλο περιεχόμενο θεωρούν ότι στηρίζει 

τόσο τη θεωρητική γνώση όσο και την πρακτική εφαρμογή της θεωρίας ενώ 

ολοκληρώνεται μέσα από μεντορικές τεχνικές από έμπειρους εξειδικευμένους 

καθηγητές. 

     Ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας για την υλοποίηση των προγραμμάτων 

επιμόρφωσης είναι η έλλειψη χρόνου εξαιτίας του υψηλού φόρτου εργασίας και των 

ατομικών και οικογενειακών τους υποχρεώσεων. Δεύτερος αλλά πολύ σημαντικός 

παράγοντας είναι η έλλειψη οικονομικής υποστήριξης για τη διοργάνωσή τους και 

ακολουθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και η έλλειψη γραμματειακής 

υποστήριξης. Για τους παραπάνω λόγους προτείνουν να γίνονται σε εργάσιμες ώρες 

και όχι στα Σαββατοκύριακα.  

     Οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ δηλώνουν ξεκάθαρα ότι επιθυμούν τον ενεργητικό 

τρόπο επιμόρφωσης που στηρίζεται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων και όχι 

στην ξεπερασμένη πρακτική της διάλεξης. Ενώ η σύνδεση με την αγορά εργασίας και 

με διάφορα καινοτόμα προγράμματα πρέπει να παρέχεται συστηματικά. Ένας μεικτός 

τρόπος επιμόρφωσης, με δια ζώσης σεμινάρια και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση 

αντιμετωπίζεται πολύ θετικά σχεδόν από όλους. 

     Τα ερευνητικά αποτελέσματα από την πανελλαδική έρευνα που διενεργήθηκε τον 

Ιούνιο του 2010, στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος «Μείζων 

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών», ανέδειξαν σε πρώτη φάση δύο ευρήματα. 

Το πρώτο είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν διάφορα προγράμματα 

επιμόρφωσης και το δεύτερο ότι οι εκπαιδευτικοί δεν δηλώνουν ιδιαίτερα 

ικανοποιημένοι από αυτές. Συγκεκριμένα στη σύνδεση της θεωρίας και της πράξης, 

στην οργάνωση (προετοιμασία, ενημέρωση, συντονισμός, υποδομή) και στη 
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μεθοδολογία οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν λίγο έως αρκετά ικανοποιημένοι. Μεγάλη 

ικανοποίηση ως προς την προετοιμασία, την ενημέρωση το συντονισμό και την 

υποδομή δηλώνει  μόνο το 10-14% των ερωτηθέντων. Τη δυσαρέσκειά τους για τη 

θεματολογία, τη συχνότητα της επιμόρφωσης, την καταλληλότητα των επιμορφωτών, 

την οικονομική ενίσχυση, την υλικοτεχνική υποδομή, το εκπαιδευτικό υλικό κα το 

χωρισμό ανά ειδικότητα εκφράζει πάνω από το 50% του δείγματος. Σχετικά με τις 

μορφές επιμόρφωσης σχεδόν οι μισοί προτείνουν το μεικτό σύστημα δηλαδή 

ταχύρυθμα σεμινάρια και εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση με συμβατικά μέσα και 

προαιρετική χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι θεματικές ενότητες στις οποίες θα 

προτιμούσαν να επιμορφωθούν κατά σειρά προτεραιότητας είναι: η διαχείριση 

προβλημάτων σχολικής τάξης, η ανάπτυξη δημιουργικών σχέσεων με τους γονείς και 

τους μαθητές, οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις γενικά αλλά και ειδικά στο 

γνωστικό τους αντικείμενο, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, η προώθηση και 

υποστήριξη καινοτόμων δράσεων και οι στρατηγικές αντιμετώπισης του άγχους των 

εκπαιδευτικών. Σχετικά με τα κίνητρα συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια τα 

ερευνητικά ευρήματα έδειξαν ότι το πιο σημαντικό κίνητρο είναι η πιστοποίηση της 

επιμόρφωσης. Δεύτερο έρχεται η οικονομική ενίσχυση και τρίτο η μοριοδότηση. Ως 

προς τις ώρες διεξαγωγής τους, πάνω από το 50% των εκπαιδευτικών έδειξε σαφή 

προτίμηση στην πραγματοποίησή τους εντός του σχολικού ωραρίου με εκπαιδευτική 

άδεια. 

     Στην ίδια έρευνα οι διευθυντές των σχολικών μονάδων φανέρωσαν τη 

δυσαρέσκειά τους και για τους τρεις άξονες, δηλαδή το περιεχόμενο, την οργάνωση 

και τη μεθοδολογία των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Συγκεκριμένα τα επίπεδα μη 

ικανοποίησης ξεπέρασαν το 60% του δείγματος. Οι διευθυντές θεωρούν ότι τα 

εργαστήρια/workshops, οι δειγματικές διδασκαλίες και τα βιωματικά σεμινάρια 
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αποτελούν τις πιο πετυχημένες μορφές επιμόρφωσης διότι συνδέουν τη θεωρία με τη 

διδακτική πράξη. Επίσης τάσσονται υπέρ της συστηματικής και περιοδικής 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μέσα από σεμινάρια μέσης ή μακράς διάρκειας. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι διευθυντές της γενικής και της τεχνικής εκπαίδευσης 

δείχνουν παρόμοιο ενδιαφέρον για πολλές θεματικές κατηγορίες όπως είναι η 

διαχείριση προβλημάτων σχολικής τάξης, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών και η 

συμβουλευτική - επαγγελματικός προσανατολισμός. Μια διαφορά που μπορούμε να 

εντοπίσουμε είναι οι διευθυντές της τεχνικής εκπαίδευσης  επιθυμούν σε μεγαλύτερο 

βαθμό να επιμορφωθούν στην οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης ενώ οι 

διευθυντές της γενικής εκπαίδευσης επιθυμούν περισσότερο να ενημερωθούν σε 

θέματα διδακτικής μεθοδολογίας. Από τις τελευταίες τους επιλογές είναι η 

αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Για τους διευθυντές των σχολείων τα 

κίνητρα για τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτά τα προγράμματα απορρέουν 

κυρίως από το κατάλληλο περιεχόμενο (σύνδεση θεωρίας και πράξης) και την 

οικονομική ενίσχυση του επιμορφούμενου. Ακολουθούν η πιστοποίηση και η 

μοριοδότηση της επιμόρφωσης, ενώ δεν παραλείπεται να αναφερθεί η παροχή 

εκπαιδευτικής άδειας που πρέπει να παρέχεται από το υπουργείο παιδείας. Αυτές οι 

θέσεις τους έρχονται σε πλήρη ταύτιση με τις απόψεις των εκπαιδευτικών. Εκεί που 

εντοπίζεται να διαφωνούν είναι στην καταλληλότερη χρονική περίοδο για τη 

διεξαγωγή των επιμορφώσεων καθώς οι διευθυντές προτιμούν να πραγματοποιούνται 

πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς ή μετά τη λήξη της και όχι κατά τη διάρκεια 

της σχολικής χρονιάς εντός σχολικού ωραρίου, εκτός αν ο εκπαιδευτικός έχει λάβει 

εκπαιδευτική άδεια. Σε κάθε περίπτωση όλοι συμφωνούν στην άποψη ότι το πιο 

σημαντικό στοιχείο για μια αποτελεσματική και επιτυχημένη επιμόρφωση είναι να 

γίνεται από έμπειρους και κατάλληλους επιμορφωτές.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

     Στο κεφάλαιο που ακολουθεί γίνεται αναφορά για την επιλογή και τα στάδια της 

μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε, τα δεοντολογικά διλήμματα που τέθηκαν και τα 

μέσα συλλογής των δεδομένων. Θίγονται ζητήματα εγκυρότητας και αξιοπιστίας 

κατά την ερευνητική διαδικασία και διατυπώνονται οι στόχοι και οι υποθέσεις της 

έρευνας. Στο τέλος παρατίθενται οι δημογραφικές πληροφορίες για το δείγμα. 

 

 

3.1  Η Μικτή Μεθοδολογία 

 

     Η έρευνα αποτελεί μια προγραμματισμένη και συστηματική συλλογή, ανάλυση 

και ερμηνεία δεδομένων με σκοπό την απόκτηση νέας γνώσης πάνω σε ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα και την επίτευξη αξιόπιστων λύσεων (Cohen, Manion & 

Morrison 2008). Οι Ρόντος & Παπάνης (2006) αναφέρουν ότι η επιστημονική έρευνα 

«… όχι μόνο επαληθεύει, απορρίπτει, βελτιώνει ή τροποποιεί μια θεωρία, αλλά 

παράγει και νέες θεωρίες για την εξέλιξη των φυσικών και κοινωνικών φαινομένων 

με σκοπό την πρόβλεψη προσεχών σταδίων αυτής της εξέλιξης» (σελ.22). Οι 

ερευνητικές μεθοδολογίες διακρίνονται σε ποσοτικές και ποιοτικές. Οι δύο 

προσεγγίσεις διαφέρουν μεταξύ τους τόσο από άποψη στοχοθεσίας όσο και τεχνικών 

για τη συλλογή και αξιοποίηση των πληροφοριών στο υπό μελέτη θέμα.  

     Σύμφωνα με τον Μαντζούκα (2007) στην ποσοτική έρευνα ο ερευνητής καλείται 

να συγκεντρώσει πληροφορίες για κάποιο φαινόμενο, με στόχο να αποτυπώσει μια 

αντικειμενική και γενικευμένη αλήθεια. Μέσα από τη στατιστική επεξεργασία των 
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δεδομένων μπορεί να προβεί σε συγκρίσεις και να παράσχει αντικειμενικές εξηγήσεις 

για τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα σε συγκεκριμένες μεταβλητές. Επίσης 

κατά την ποσοτική έρευνα ο ερευνητής επιθυμεί να συλλέξει το μεγαλύτερο δυνατό 

δείγμα και να ακολουθήσει όσο γίνεται πιο πιστά τους κανόνες της μεθοδολογίας. 

Στην ποιοτική έρευνα όμως ο ερευνητής προκειμένου να γνωρίσει σε βάθος το 

φαινόμενο που μελετά, εξερευνά διεξοδικά τις υποκειμενικές αντιλήψεις, πεποιθήσεις 

και εμπειρίες συγκεκριμένων προσώπων. Συνάμα καταγράφει τα λεγόμενα ή τις 

πράξεις των συμμετεχόντων χωρίς να χρησιμοποιεί μαθηματική λογική. 

Ανιχνεύοντας τα κίνητρα και το περιβάλλον τους απαντά στο «πώς» και στο «γιατί». 

Δεν στοχεύει στην αποκάλυψη της μίας και μοναδικής αλήθειας αλλά στην ανάδειξη 

της αλήθειας που αναδύεται μέσα από τις προσωπικές και υποκειμενικές εμπειρίες 

των συμμετεχόντων.  

     Ο Τσιώλης (2008) τονίζει ότι οι δύο μεθοδολογικές προσεγγίσεις έχουν 

διαφορετικές λογικές σε όλα τα στάδια τους, από τη διατύπωση των ερευνητικών 

ερωτήσεων έως την ανάλυση δεδομένων και τους τρόπους δόμησης πειστικών 

εξηγήσεων. Βασικές παραδοχές στην ποιοτική έρευνα είναι η ύπαρξη πολλαπλών και 

κατασκευασμένων πραγματικοτήτων και η αδυναμία να διαχωριστεί με σαφήνεια ο 

ερευνητής από τον περιβάλλοντα κόσμο. Έτσι στην προσπάθειά τους οι ερευνητές να 

κατανοήσουν τη δυναμική μορφή της κοινωνικής ζωής, εξετάζουν τα φαινόμενα «εκ 

των έσω», δηλαδή μέσα από τα βιώματα και την οπτική των συμμετεχόντων. Γι’ αυτό 

ερευνώνται όλες οι περιπτώσεις, αντιπροσωπευτικές και αποκλίνουσες. Ο μικρός 

αριθμός του δείγματος δεν οδηγεί σε γενικεύσεις  όπως στην ποσοτική έρευνα. Όμως 

συμβάλλει σε μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη του φαινομένου που μελετάται. Σε 

αντιδιαστολή με την ποιοτική μεθοδολογία, κατά την ποσοτική διερεύνηση μέσα από 

τη μελέτη μεγάλου αριθμού περιπτώσεων, ασθενεί η ανεύρεση μεμονωμένων 
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περιπτώσεων και αναδύονται οι κυρίαρχες τάσεις. Σημαντικό κομμάτι της ποσοτικής 

έρευνας αποτελεί η στατιστική ανάλυση των μεταβλητών/ παραμέτρων ενώ δίνεται 

προσοχή στον έλεγχο των υποθέσεων και στην επιλογή του δείγματος καθώς 

θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει επαρκώς τον παρατηρούμενο πληθυσμό. Συνάμα ο 

ερευνητής υποστηρίζει την ύπαρξη μιας ενιαίας πραγματικότητας και ενός 

ευδιάκριτου διαχωρισμού ανάμεσα στον παρατηρητή και τον παρατηρούμενο κόσμο. 

Η σχέση αιτίας- αποτελέσματος υπερβαίνει το συγκεκριμένο χωρο- χρονικό πλαίσιο 

και  η έρευνα μέσα από αντικειμενικές τεχνικές, μπορεί να είναι ανεξάρτητη των 

αξιών του ερευνητή.  

     Σήμερα οι κοινωνικοί επιστήμονες προτιμούν να μην επιλέγουν ανάμεσα στις δύο 

μεθόδους προκειμένου να κατανοήσουν και να περιγράψουν το υπό μελέτη 

φαινόμενο. Αλλά υιοθετούν και τις δύο στην προσπάθειά τους να αξιοποιήσουν τα 

πιο πολύτιμα γνωρίσματα της κάθε μιας. Αυτό γίνεται κατανοητό στη βάση που η 

έρευνα αποτελεί μια λεπτομερή και συστηματική αναζήτηση αξιόπιστης και 

αξιόλογης γνώσης και απαιτείται η επιλογή των καταλληλότερων ερευνητικών 

εργαλείων για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού από τον ερευνητή (Verma & 

Mallick, 2004). Η ποσοτική μεθοδολογία παρέχει ακρίβεια, κάνοντας την προσέγγιση 

του προβλήματος πολύ ελκυστική. Όμως όλες οι πτυχές ενός θέματος δεν υπάρχουν 

σε ποσότητες για να οδηγηθούν σε άμεση μέτρηση. Οι Verma & Mallick (2004) 

τονίζουν ότι υπάρχουν πολλές ιδιότητες, μορφές συμπεριφοράς και γεγονότα που δεν 

μπορούν να μετρηθούν, γιατί «κανένα όργανο ή τεχνική δεν έχει επινοηθεί, που να 

μπορεί κατά γενική ομολογία επανειλημμένα και με ακρίβεια να χρησιμοποιηθεί για 

τη μέτρησή τους» (σελ.23). Επιπρόσθετα οι μέθοδοι έρευνας ιδιαίτερα στις 

κοινωνικές επιστήμες, είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις αξίες και τις αντιλήψεις του 

ερευνητή. Κανένας ερευνητής δεν είναι απαλλαγμένος από προσωπικές απόψεις και 
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προσδοκίες. Ούτε είναι αμερόληπτος και αντικειμενικός απέναντι σε κοινωνικά 

θέματα, ιδιαίτερα όταν αυτά τον επηρεάζουν. Αυτό όμως δεν είναι απαραίτητα 

αρνητικό υπό την έννοια ότι για να ερευνήσει κάποιος ένα φαινόμενο οφείλει να το 

γνωρίζει. Επίσης, υπάρχει η περίπτωση ένας ερευνητής να επιθυμεί να προσεγγίσει 

μια ασαφή ιδέα με αδιευκρίνιστα όρια. Σε αυτήν την περίπτωση η διαίσθηση, η 

εικασία ή η έξυπνη πρόβλεψη μπορούν να βοηθήσουν πολύ στην οριοθέτηση του 

προβλήματος. Γι’ αυτό η ερευνητική διαδικασία δεν μπορεί να θεωρείται μια 

άκαμπτη δραστηριότητα.  

      Ο συνδυασμός και η συμπληρωματικότητα των μεθοδολογικών προσεγγίσεων, η 

χρήση δηλαδή  μεικτών μεθόδων (combined methods) στην έρευνα, αναφέρεται και 

ως τριγωνισμός. Στην παρούσα μελέτη η ερευνήτρια επιλέγει το μεθοδολογικό 

τριγωνισμό διότι σύμφωνα με το Τσιώλη (2008),  όταν ο ερευνητής κάνει χρήση 

διαφορετικών μεθόδων έρευνας αυξάνεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των 

ερευνητών ευρημάτων. Εφόσον κάθε εργαλείο μέτρησης και μέθοδος έχει 

περιορισμούς, η συνδυαστική τους χρήση μπορεί να αναιρέσει τα μειονεκτήματα τους 

δίνοντας ένα πιο ακριβές αποτέλεσμα. Οι ενστάσεις που διατυπώνονται σε αυτό το 

επιχείρημα είναι ότι κάθε μέθοδος και εργαλείο που χρησιμοποιείται από έναν 

ερευνητή, επηρεάζει το υπό μελέτη θέμα δίνοντας διαφορετικές ερμηνείες. Συνάμα 

συνδέεται με μια διαφορετική θεωρητική παράδοση και έτσι προσεγγίζει το ίδιο 

φαινόμενο με διαφορετικό τρόπο. Οι γνώσεις όμως που θα προκύψουν δεν μπορούν 

έτσι απλά να συσσωρευτούν. Τελικά οι κοινωνικοί επιστήμονες αντιμετωπίζουν τις 

παραπάνω ενστάσεις με την παραδοχή ότι υπάρχει μια σύνθετη κοινωνική 

πραγματικότητα, η οποία μπορεί να αποκαλυφθεί με τη χρήση διαφορετικών 

μεθοδολογικών εργαλείων καθώς αυτά μπορούν να συμβάλλουν στην κατανόηση της 

πολυπλοκότητάς του. 
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3.2  Η ερευνητική διαδικασία 

 

3.2.1  Οι στόχοι και οι υποθέσεις της έρευνας 

 

     Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι το σχολείο σήμερα έρχεται αντιμέτωπο 

με ποικίλες προκλήσεις εξαιτίας των διεθνών κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών. 

Προκλήσεις που επηρεάζουν το ρόλο του εκπαιδευτικού κάνοντας τον πιο σύνθετο 

και απαιτητικό. Σε αυτό το πλαίσιο της «κοινωνίας της γνώσης», οι εκπαιδευτικοί 

καλούνται να ανανεώσουν και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τις δεξιότητες 

που θα τους καταστήσουν πιο παραγωγικούς και αποτελεσματικούς στην αγορά 

εργασίας. Γι’ αυτό λαμβάνουν μέρος σε διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα είτε ως 

επιμορφούμενοι είτε ως επιμορφωτές. Μία από τις σημαντικές επιδιώξεις του 

διευθυντή μιας σχολικής μονάδας αποτελεί και η επαγγελματική ανάπτυξη του 

διδακτικού προσωπικού μέσα από την ενίσχυση της ενδοσχολικής και εξωσχολικής 

επιμόρφωσης και τη δημιουργία μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης. Η 

συγκεκριμένη έρευνα στοχεύει στο να διαπιστωθούν οι τρόποι με τους οποίους 

επιμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κεντρικής και 

Δυτικής Μακεδονίας, οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την ενίσχυση της 

ενδοσχολικής και εξωσχολικής επιμόρφωσης και το ρόλο του διευθυντή σε αυτές,   

τα μειονεκτήματα των παλαιότερων επιμορφώσεων και οι επιθυμίες τους για 

αποδοτικότερα επιμορφωτικά προγράμματα στο μέλλον. Επίσης να διερευνηθεί σε τι 

βαθμό εφαρμόζεται η μετασχηματιστική ηγεσία από τους διευθυντές των σχολικών 

μονάδων και αν εφαρμόζονται δράσεις κοινής πρακτικής.  

     Κεντρική υπόθεση της έρευνας είναι ότι οι προηγούμενες επιμορφώσεις  στους 

εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έγιναν με βάση ένα ορθολογιστικό 
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– τεχνικό μοντέλο επιμόρφωσης που δεν συνέβαλε τα μέγιστα στην κάλυψη των 

ατομικών εκπαιδευτικών τους αναγκών. Ακόμα ότι ο εκπαιδευτικός της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις σύγχρονες 

απαιτήσεις, επιθυμεί τη στήριξη του διευθυντή και των συναδέλφων του αλλά δε 

βρίσκει την ανταπόκριση που θα επιθυμούσε.  

Οι επιμέρους υποθέσεις είναι οι ακόλουθες:  

α) Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιθυμούν περισσότερο να 

επιμορφωθούν πάνω σε παιδαγωγικά θέματα και όχι πάνω σε θέματα της 

ειδικότητάς τους εξαιτίας έλλειψης αντίστοιχων μαθημάτων κατά την απόκτηση 

του βασικού τους πτυχίου. 

β) Οι επιμορφώσεις στις οποίες έχουν λάβει μέρος είχαν κυρίως θεωρητικό 

χαρακτήρα. 

γ) Προτιμάται η ενδοσχολική επιμόρφωση έναντι της εξωσχολικής επειδή 

ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις των εκπαιδευτικών. 

δ)  Οι εκπαιδευτικοί επιζητούν τη βοήθεια του διευθυντή της σχολικής μονάδας που 

υπηρετούν, στο ζήτημα της οργάνωσης της επιμόρφωσής τους. 

ε) Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων δεν εφαρμόζουν το μετασχηματιστικό 

μοντέλο ηγεσίας. 

στ) Η σχολική μονάδα δεν λειτουργεί ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης 
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3.2.2  Τα στάδια της έρευνας και τα εργαλεία συλλογής δεδομένων 

 

     Το σύστημα της μεθοδολογικής προσέγγισης αναφέρεται στις επιστημονικές 

μεθόδους οι οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Έτσι προκειμένου να 

προσεγγιστεί ολιστικά το υπό διερεύνηση θέμα και να γίνει μια πιο ολοκληρωμένη 

αποτύπωση της κοινωνικής πραγματικότητας, χρησιμοποιήθηκε η μικτή μεθοδολογία 

μέσω της συλλογής ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων. Συνάμα έγινε χρήση πηγών 

από τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία (τριγωνοποίηση).  Συγκεκριμένα κατά τη 

διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας ως εργαλείο έρευνας χρησιμοποιήθηκε το 

δομημένο ερωτηματολόγιο. Η διανομή των ερωτηματολογίων έγινε μετά την παροχή 

της σχετικής άδειας από τις διευθύνσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους 

διευθυντές των σχολικών μονάδων, τον Απρίλιο του 2014, με δύο τρόπους: αυτόχειρα 

και επιτόπια από την ίδια την ερευνήτρια ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Κατά τη διεξαγωγή της ποιοτικής έρευνας ως εργαλείο έρευνας χρησιμοποιήθηκε η 

ημιδομημένη συνέντευξη κατά πρόσωπο. 

     Η δεοντολογική συμπεριφορά δίνει μεγάλη αξία στην εύρεση της αλήθειας αλλά 

μεγαλύτερη αξία δίνει στο σεβασμό των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων.  Το 

ζητούμενο είναι χωρίς να εγκαταλείπεται η έρευνα και χωρίς να αγνοούνται τα 

δικαιώματα των υποκειμένων σε αυτή, να ερευνάται το πρόβλημα και να γίνεται 

σεβαστό το δικαίωμα των ερευνητών στην κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς 

(Cohen, Manion & Morrison 2008). Σχετικά με το σεβασμό στην ιδιωτική ζωή είναι 

σημαντικό τα άτομα που συμμετέχουν στην έρευνα να αποφασίσουν πότε και πού, σε 

ποιο βαθμό και κάτω από ποιες συνθήκες θα δημοσιοποιηθούν οι στάσεις και οι 

απόψεις τους για το υπό διερεύνηση θέμα. Η ανωνυμία και η εμπιστευτικότητα 

μπορούν να παράσχουν ένα ασφαλές πλαίσιο για τη διεξαγωγή μιας συνέντευξης ή 
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συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου και σύμφωνα με τους Cohen, Manion & 

Morrison (2008) πρέπει να εξασφαλίζεται με κάθε κόστος εκτός αν γίνουν από κοινού 

ρυθμίσεις για το αντίθετο. Ο ερευνητής οφείλει να ελαχιστοποιήσει τα δεοντολογικά 

προβλήματα.   Σύμφωνα με τους Verma & Mallick (2004) οι εκπαιδευτικοί ερευνητές 

συνηθίζουν να υιοθετούν αυτήν τη διπλή ηθική: σεβασμό προς την αλήθεια και 

σεβασμό προς τους ανθρώπους. Γι’ αυτό ενημερώνουν τα υποκείμενα για το σκοπό, 

τους στόχους, την έκδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας και ζητούν την 

συγκατάθεσή τους πριν τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν 

πάντα το δικαίωμα τους να αποσυρθούν οποιαδήποτε στιγμή από την ερευνητική 

διαδικασία αλλά και να ενημερωθούν για την πορεία της σε συνεργασία με τον 

ερευνητή.  

     Με βάση τα παραπάνω πριν να ξεκινήσει η διεξαγωγή της έρευνας η ερευνήτρια 

συζήτησε με τους συμμετέχοντες προκειμένου να διασαφηνιστούν  τα αίτια και οι 

στόχοι για τους οποίους πραγματοποιείται η συγκεκριμένη έρευνα καθώς και οι 

τρόποι με τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα που θα προκύψουν. Οι 

συνεντευξιαζόμενοι αποδέχθηκαν τη χρήση ψευδώνυμων και ευρύτερων κατηγοριών 

αναφοράς ώστε να μην γνωστοποιηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία ή άλλα στοιχεία 

τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αναγνώρισή τους. Αυτή η διαδικασία 

έγινε με το σκεπτικό ότι οι εμπλεκόμενοι δεν πρέπει να «εξέρχονται από την έρευνα 

με μεγαλύτερο άγχος ή με μειωμένα αισθήματα αυτοεκτίμησης από ό,τι όταν 

προσήλθαν… αλλά να εμπλουτίζονται από την εμπειρία και να την εγκαταλείπουν με 

το αίσθημα ότι έχουν μάθει κάτι» (Cohen, Manion & Morrison 2008,σελ.103). 

   Τέλος σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές ηθικής της BERA (British 

Educational Research Association) όπως αναφέρεται στους Verma & Mallick (2004), 

τα αποτελέσματα μιας ερευνητικής μελέτης ανήκουν στους ερευνητές εκτός αν έχουν 
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γίνει εναλλακτικές ρυθμίσεις για αυτό. Παράλληλα όμως οι ερευνητές έχουν και 

ηθικές υποχρεώσεις όχι μόνο προς στους συμμετέχοντες στην έρευνα αλλά και 

γενικότερα προς στον κόσμο της εκπαίδευσης. Γι’ αυτό η ερευνήτρια δεν 

τροποποίησε τα δεδομένα ούτε τα χρησιμοποίησε επιλεκτικά ούτε έκανε προσπάθεια 

να τροποποίηση την ερμηνεία τους.  

     Σύμφωνα με τον Τσιώλη (2008), κάθε έρευνα οφείλει να πληροί τα κριτήρια της 

εγκυρότητας, της αντιπροσωπευτικότητας, της αξιοπιστίας και της 

αντικειμενικότητας. Όταν πληρούνται αυτά τότε ο ερευνητής δικαιούται να 

υποστηρίξει πώς τα ευρήματά του δύνανται να γενικευτούν. Η εγκυρότητα συνδέεται 

με τη διασφάλιση ότι η τεχνική της έρευνας είναι ενδεδειγμένη για το συγκεκριμένο 

αντικείμενο μελέτης. Η αντιπροσωπευτικότητα συνδέεται με τη διασφάλιση ότι οι 

επιλεγμένες περιπτώσεις μπορούν να θεωρηθούν επαρκώς ενδεικτικές του 

ερευνώμενου πληθυσμού. Η αξιοπιστία αναφέρεται στη συνέπεια και τη σταθερότητα 

της ερευνητικής τεχνικής και η αντικειμενικότητα στην ελαχιστοποίηση της 

προσωπικής ανάμειξης και την υποκειμενικής κρίσης του ερευνητή. Οι τεχνικές που 

χρησιμοποιούνται στην ποιοτική έρευνα χαρακτηρίζονται από μια σχετική ελευθερία 

και τα αποτελέσματα είναι δύσκολο να κριθούν ως έγκυρα ή μη. Γι’ αυτό σύμφωνα 

με τον Μαντζούκα (2007), αυτό που μπορεί να αξιολογηθεί είναι η εγκυρότητα των 

βημάτων της ερευνητικής διαδικασίας. Τα μέσα και οι τεχνικές με τα οποία 

διασφαλίστηκαν τα παραπάνω κριτήρια αναλύονται ξεχωριστά για κάθε μέθοδο στις 

υποενότητες που ακολουθούν.  
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3.2.2.1  Το ερωτηματολόγιο 

 

     Η χρήση του ερωτηματολογίου κατά την ποσοτική έρευνα στοχεύει στη 

διερεύνηση των μετρήσιμων ιδιοτήτων των κοινωνικών φαινομένων. Ανάλογα με το 

θέμα της έρευνας, οι ερωτήσεις καταγράφουν συμπεριφορές, εμπειρίες, απόψεις, 

πεποιθήσεις, συναισθήματα, γνώσεις, δημογραφικά στοιχεία, προϊστορία και 

κοινωνικές στάσεις (Ρόντος & Παπάνης, 2006).  Ένα δομημένο ερωτηματολόγιο 

μπορεί να πληροί τα κριτήρια που αποτελούν εχέγγυα του ποιοτικού ελέγχου κάθε 

εμπειρικής έρευνας, διότι μειώνει την εμπλοκή του υποκειμενικού παράγοντα κατά τη 

συλλογή των δεδομένων και διασφαλίζει τη δυνατότητα γενίκευσης των ερευνητικών 

ευρημάτων. Η επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων στο συγκεκριμένο 

ερωτηματολόγιο, έγινε με τη βοήθεια του λογισμικού IBM SPSS Statistics 20 

(Statistical Package for the Social Sciences).  

     Το ερωτηματολόγιο είναι χωρισμένο σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει δέκα 

ερωτήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν μεταβλητές κατηγοριακής (nominal) κλίμακας. 

Οι τρεις πρώτες  αναφέρονται σε πληροφορίες δημογραφικού χαρακτήρα δηλαδή στο 

φύλο, τον τύπο του σχολείου στο οποίο υπηρετεί ο εκπαιδευτικός (ημερήσιο 

γυμνάσιο, ημερήσιο λύκειο και ΕΠΑΛ) και στα συνολικά χρόνια υπηρεσίας του (από 

1 έως 10, από 11 έως 20 και από 21 και πάνω). Στη συνέχεια οι ερωτήσεις διερευνούν 

τις θεματικές ενότητες στις οποίες έχουν επιμορφωθεί οι εκπαιδευτικοί, αυτές που 

επιθυμούν να επιμορφωθούν, τους τρόπους με τους οποίους επιμορφώθηκαν αλλά και 

τους επιθυμητούς τρόπους επιμόρφωσης. Ακόμα ανιχνεύουν τις προτιμήσεις τους  

σχετικά με την επιλογή του επιμορφωτή και το φορέα επιμόρφωσης. Τέλος 

ερευνώνται τα μειονεκτήματα που κυριάρχησαν στις παλαιότερες επιμορφώσεις τους.  

Οι δύο ερωτήσεις που αναφέρονται στους τομείς επιμόρφωσης (προηγούμενους και 
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επιθυμητούς) και η ερώτηση που αναφέρεται στον επιθυμητό φορέα επιμόρφωσης 

είναι πολλαπλής εκλογής. Αυτή η επιλογή έγινε για την πληρέστερη αποτύπωση της 

πραγματικότητας.  

     Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει δώδεκα ερωτήσεις διατακτικής (ordinal) 

πεντάβαθμης κλίμακας (σε ελάχιστο βαθμό, σε αρκετό βαθμό, σε μεγάλο βαθμό, σε 

πολύ μεγάλο βαθμό, σε μέγιστο βαθμό) μέσω των οποίων διερευνώνται οι απόψεις 

των εκπαιδευτικών σχετικά με την αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης,  την 

αναγκαιότητα της ενίσχυσης της ενδοσχολικής και εξωσχολικής επιμόρφωσης και 

κατά πόσο είναι υπέρ της επιμόρφωσης από απόσταση μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. Επίσης ερευνάται  κατά πόσο επιθυμούν την εμπλοκή του διευθυντή στα 

επιμορφωτικά προγράμματα ως προς την οργάνωση ή το περιεχόμενο και σε τι βαθμό 

έλαβαν την υποστήριξή του  στην προσπάθειά τους να επιμορφωθούν.  

     Το τρίτο μέρος μελετά το βαθμό της μετασχηματιστικότητας των διευθυντών των 

σχολικών μονάδων και την ύπαρξη μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης μέσα 

από δεκατρείς ερωτήσεις διατακτικής (ordinal) πεντάβαθμης κλίμακας (σε ελάχιστο 

βαθμό, σε αρκετό βαθμό, σε μεγάλο βαθμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό, σε μέγιστο 

βαθμό). Οι ερωτήσεις αυτού του μέρους έχουν προκύψει από δύο εγκυροποιημένα 

ερωτηματολόγια. Το πρώτο είναι του Ken Leithwood σχετικά με την εφαρμογή της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας έτσι όπως παρατίθεται στο βιβλίο του Θεοφιλίδη (2012, 

σελ. 228-229) και το άλλο είναι των Olivier, Hipp & Huffman σχετικά με την ύπαρξη 

μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης έτσι όπως παρατίθεται στο βιβλίο του 

Θεοφιλίδη (2012, σελ.268-271). Οι ερωτήσεις στο Β και Γ μέρος του 

ερωτηματολογίου επειδή ανήκουν στην κλίμακα Likert, δίνουν δεδομένα που κατά 

σύμβαση αντιμετωπίζονται ως ποσοτικά (Ρόντος & Παπάνης, 2006). Η διαβάθμιση 
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«Δεν ξέρω/ αναποφάσιστος» δε χρησιμοποιήθηκε γιατί είναι ασαφής και δεν 

διευκρινίζει αν είναι αποτέλεσμα έλλειψης διαμόρφωσης γνώμης ή αμφιβολίας.          

     Κατά την επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε: κωδικοποίηση των 

απαντήσεων στο excel, διαμόρφωση αρχείων στο SPSS, στατιστική επεξεργασία και 

ανάλυση δεδομένων περιγραφικής στατιστικής στο SPSS και στο excel. Έτσι  

προέκυψαν πίνακες και διαγράμματα συχνοτήτων και ποσοστών, μέσοι όροι, 

διαγράμματα διασταύρωσης δεδομένων (crosstabs) και αποτελέσματα από τον έλεγχο 

ανεξαρτησίας (sig.
1
, chi-square

2
) των μεταβλητών. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____ 

1. Στατιστική σημαντικότητα: Οι Verma & Mallick (2004)  αναφέρουν ότι ο όρος στατιστική 

σημαντικότητα (statistical significance) χρησιμοποιείται όταν οι ερευνητές παρουσιάζουν τα 

ερευνητικά ευρήματα. Η έκφραση ότι αυτά τα ποσοστά είναι σημαντικά π.χ. στο επίπεδο του 5 

τοις εκατό υποδεικνύει ότι υπάρχει πιθανότητα της τάξης του 0,05 το αποτέλεσμα της 

δειγματοληψίας να οφείλεται σε σφάλμα. Έτσι όταν Sig.>0.05 δέχομαι ότι δεν έχω στατιστικά 

σημαντικές διαφορές 

2. Τετράγωνο του χ: Η ανάλυση καθορίζει την πιθανότητα να προέρχονται οι παρατηρούμενες 

συχνότητες στη μελέτη από κάποια βαθύτερα αίτια και να μην είναι απλώς ένα τυχαίο αποτέλεσμα 

(Verma & Mallick 2004). 
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3.2.2.2  Η συνέντευξη 

 

     Η συνέντευξη αποτελεί βασικό εργαλείο της ποιοτικής μεθόδου. Πρόκειται για μια 

επικοινωνία μεταξύ προσώπων και κατευθύνεται από τον ερευνητή με στόχο τη 

συλλογή πληροφοριών για την κατανόηση του φαινομένου που ερευνά. Οι 

συνεντεύξεις σύμφωνα με τους Cohen, Manion & Morrison (2008), δίνουν την 

ευκαιρία στους συμμετέχοντες να καταθέσουν τις δικές τους ερμηνείες και απόψεις  

για τον κόσμο μέσα στον οποίο ζουν. Γι’ αυτό δεν αποτελεί απλά μια συλλογή 

δεδομένων αλλά μέρος της ζωής με έντονη την επίδραση του υποκειμενικού 

στοιχείου.  

     Το ερωτηματολόγιο σε σχέση με την συνέντευξη προσφέρει μεγαλύτερο βαθμό 

αξιοπιστίας εξαιτίας της ανωνυμίας που παρέχει και  εγκυρότητας εφόσον μπορεί να 

ελεγχθεί. Επίσης είναι δυνατή η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που 

προκύπτουν, η σύγκριση ανάμεσα σε ομάδες του πληθυσμού και η εξοικονόμηση 

χρόνου και χρήματος επειδή μπορεί να μοιραστεί με ευκολία. Από την άλλη πλευρά 

μέσα από την συνέντευξη δίνεται η δυνατότητα στον συνεντευκτή να υπερκεράσει 

τυχόν παρανοήσεις του συνεντευξιαζόμενου ή φαινόμενα αναλφαβητισμού και να 

εμβαθύνει στο υπό μελέτη θέμα. Κατά την συνέντευξη μπορεί ακόμα να υπάρξει  

μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του χρόνου και καλύτερος χειρισμός σε 

ερωτήσεις ανοικτού τύπου (Cohen, Manion & Morrison, 2008). Μειονέκτημα 

αποτελούν οι μη ακριβείς και παραπλανητικές πληροφορίες του συνεντευξιαζόμενου 

καθώς και οι καθοδηγούμενες ή βεβιασμένες ερωτήσεις του συνεντευκτή. 

     Κατά την ημιδομημένη συνέντευξη ο ερευνητής σχηματίζει έναν κατάλογο από 

σημεία στα οποία θέλει οπωσδήποτε να αναφερθεί ώστε να αποφύγει τον πλατειασμό 

και την επέκταση της έρευνας σε θέματα, που δεν σχετίζονται με το φαινόμενο που 
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μελετά (Μαντζούκας 2007).  Όλα τα σημεία της ημιδομημένης συνέντευξης μπορεί 

να μην ρωτηθούν με την ίδια σειρά ή να μην έχουν την ίδια εμβάθυνση με όλους τους 

συμμετέχοντες. Από το αρχικό πλαίσιο ερωτήσεις μπορούν να προστεθούν ή να 

αφαιρεθούν ανάλογα με τις απαντήσεις του συνεντευξιαζόμενου.  

     Κατά την προετοιμασία των συγκεκριμένων συνεντεύξεων η ερευνήτρια μέσα από 

βιβλιογραφική ανασκόπηση ετοίμασε έναν σκελετό/ πλαίσιο αναφοράς πάνω στο υπό 

μελέτη θέμα. Στη συνέχεια ανακοίνωσε το σκοπό της συνέντευξης και τα κύρια 

ερευνητικά ερωτήματα στους υποψήφιους συνεντευξιαζόμενους και ζήτησε τη 

συναίνεσή τους για την πραγματοποίησή της. Βασικό μέλημα σε όλη τη διαδικασία 

ήταν η διασφάλιση ενός κλίματος εμπιστοσύνης (Ρόντος & Παπάνης, 2006).       

Ακολούθησε διεξαγωγή των συνεντεύξεων τον Ιούνιο του 2014 και καταγραφή τους 

με μαγνητόφωνο. Στη συνέχεια η συνέντευξη απομαγνητοφωνήθηκε  και έγινε 

ανάλυση των δεδομένων. Συγκεκριμένα έγινε εμβάθυνση στο πρωτογενές υλικό, 

προσδιορίστηκαν οι βασικές ιδέες και οι θεματικές ενότητες και έγινε ο εντοπισμός 

ευρύτερων θεματικών ενοτήτων.  

     Τα κριτήρια για την  επιλογή του δείγματος ήταν:  

 Η διευθυντική θέση των δύο συνεντευξιαζόμενων.  

 Η επαγγελματική  ανάπτυξη του διευθυντή του γυμνασίου καθώς είναι 

κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών - στο γνωστικό του αντικείμενο 

και  σε παιδαγωγικά θέματα  - και επιμορφωτής Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ στους 

καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 Η επαγγελματική ανάπτυξη της διευθύντριας του λυκείου καθώς είναι 

κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε θέματα αγωγής της εκπαίδευσης  

που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες. 
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 Η θέση ευθύνης του εν ενεργεία εκπαιδευτικού του ΕΠΑΛ (υπεύθυνος 

εργαστηρίου) και η επαγγελματική του ανάπτυξη καθώς είναι πτυχιούχος δύο 

σχολών ΑΕΙ και έχει παρακολουθήσει πολλά επιμορφωτικά προγράμματα 

μικρής και μέσης διάρκειας. 

 

 

3.3  Αξιοπιστία και εγκυρότητα στα εργαλεία συλλογής δεδομένων 

  

     Ο όρος αξιοπιστία (reliability) αναφέρεται στη σταθερότητα της μέτρησης.  

Δηλαδή στο βαθμό που ένα τεστ ή μία τεχνική λειτουργεί με συνέπεια και ακρίβεια 

δίνοντας τα ίδια αποτελέσματα. Η εγκυρότητα (validity) αναφέρεται στο βαθμό στον 

οποίο ένα τεστ, εργαλείο ή τεχνική μετρά με ακρίβεια αυτό  για το οποίο 

κατασκευάστηκε να μετρά (Παπαναστασίου 2013).   

 

 

3.3.1  Θέματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας στη χρήση του ερωτηματολογίου 

 

       Κατά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θίγονται σημαντικά σημεία 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Της αξιοπιστίας με την έννοια της συνέπειας και της 

ακρίβειας στις μετρήσεις των δεδομένων που προκύπτουν (Cohen, Manion & 

Morrison 2008) και του βαθμού εγκυρότητας με την έννοια του βαθμού στον οποίο το  

ερωτηματολόγιο μετράει πραγματικά τα γνωρίσματα ή τις μεταβλητές που κλήθηκε 

να μετρήσει (Παπαναστασίου, 2013). Το ερωτηματολόγιο επειδή συνοδεύεται από 

ανωνυμία παροτρύνει σε πιο ειλικρινείς απαντήσεις. Η χρήση πεντάβαθμης 

διατακτικής κλίμακας  οδηγεί σε πιο αξιόπιστα δεδομένα σε σχέση με μια κλίμακα 
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επτά διαβαθμίσεων, εξαιτίας του ότι αυξάνει την επαναληψιμότητά τους ιδιαίτερα 

στα άτομα που δεν έχουν συνηθίσει τη χρήση τους. Βέβαια το μειονέκτημα είναι ότι 

οι προκαθορισμένες απαντήσεις  μπορεί να μην ανταποκρίνονται ολοκληρωτικά στις 

απαντήσεις που θα ήθελαν να δώσουν οι εκπαιδευτικοί.  

     Θετικό επίσης είναι το ικανοποιητικό μέγεθος του δείγματος (115 απαντημένα 

ερωτηματολόγια) σε συνδυασμό με το μειωμένο ποσοστό επιστροφών 21,77%, εάν 

λάβουμε υπόψη το αρνητικό κλίμα που υπήρχε κατά τη συμπλήρωσή του εξαιτίας της 

εφαρμογής για πρώτη φορά της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας και της 

επικείμενης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, σε μια περίοδο έντονης οικονομικής 

κρίσης. Με ένα ασαφές πλαίσιο αξιολόγησης προ των πυλών και με τον κίνδυνο των 

απολύσεων να είναι ορατός, παρατηρήθηκαν διάφορες συμπεριφορές των 

ερωτούμενων όπως προθυμία για να εξυπηρετηθεί η συνάδελφος που έχει αναλάβει 

την έρευνα, πράξεις ενίσχυσης, στήριξης και αλληλεγγύης προς αυτήν αλλά και 

ανησυχία, δυσαρέσκεια και άρνηση συμμετοχής στην έρευνα. Όμως κυρίως 

παρατηρήθηκαν  σχόλια  συμπαράστασης και ειλικρινούς  ενδιαφέροντος εξαιτίας 

του θέματος που διερευνάται καθώς η επιμόρφωση αποτελεί σημαντικό παράγοντα 

της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Βέβαια οι απαντήσεις των 

συμμετεχόντων μπορεί να είναι κάπως σκόπιμες και συμμορφούμενες προς αυτό που 

ανέμενε να ακούσει η ερευνήτρια. Τα μειονεκτήματα της συγκεκριμένης ποσοτικής 

έρευνας και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από αυτή αντιμετωπίστηκαν με τη 

μέθοδο της τριγωνοποίησης. Δηλαδή τη συγκέντρωση πληροφοριών μέσα από τις 

συνεντεύξεις και τη διερεύνηση της σχετικής βιβλιογραφίας (ελληνικής και 

ξενόγλωσσης).  

     Με τη χρήση του δείκτη αξιοπιστίας Cronbach’s a (alpha) μετρήθηκε η αξιοπιστία 

της εσωτερικής συνάφειας (internal consistency coefficient) του ερωτηματολογίου. Οι 
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τιμές του δείκτη που προέκυψαν ήταν οι ακόλουθες: Α) για το β μέρος του 

ερωτηματολογίου, ο δείκτης ήταν 0,752 για το ΕΠΑΛ, 0,810 για τα γυμνάσια και  

0,729 για τα λύκεια  Β) για το γ μέρος του ερωτηματολογίου,  ο δείκτης ήταν 0,848 

για το ΕΠΑΛ, 0,924 για τα γυμνάσια και 0,917 για τα λύκεια. Θεωρητικά ο 

συγκεκριμένος δείκτης μπορεί να κυμαίνεται από το  μείον άπειρο έως το ένα. Τιμές 

πάνω από το 0,70 θεωρούνται ικανοποιητικές ενώ τιμές κάτω από 0,6 δεν γίνονται 

αποδεκτές. Ο σχεδιασμός των ερωτήσεων του α μέρους και του β μέρους βασίστηκε 

στο ερωτηματολόγιο που χρησιμοποίησε σε αντίστοιχη έρευνα η Ταρατόρη- 

Τσαλκατίδου (2000). Επίσης η χρήση των εγκυροποιημένων ερωτηματολογίων του 

Ken Leithwood και των Olivier, Hipp & Huffman, στο τρίτο μέρος της έρευνας 

αύξησε το βαθμό εγκυρότητας και η αξιοπιστίας της ερευνητικής διαδικασίας.  

 

 

3.3.2  Θέματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας στις συνεντεύξεις 

 

     Η ποιοτική έρευνα έχει κανόνες ηθικής και επηρεάζεται τόσο από την 

προσωπικότητα και την κουλτούρα του ερευνητή όσο και την προσωπικότητα των 

υποκειμένων. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ο ερευνητής καλείται να διεισδύσει 

στην προσωπικότητα των συνεντευξιαζόμενων και να αναδείξει τα δεδομένα που 

προκύπτουν μέσα από τις παρατηρήσεις του (Παρασκευοπούλου – Κόλλια, 2008). 

Επομένως η αξιοπιστία και η εγκυρότητα της συνέντευξης επηρεάζεται το δείγμα που 

επιλέγεται, τον τύπο της συνέντευξης, το πλαίσιο της μελέτης, τις ερωτήσεις που 

τίθενται προς απάντηση, τον ερευνητή και τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων. 

     Η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των συγκεκριμένων συνεντεύξεων ενισχύεται από 

τις σπουδές και την εμπειρία του δείγματος στο χώρο της εκπαίδευσης. Ο διευθυντής 
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του γυμνασίου έχει συμπληρώσει δεκαεννέα χρόνια υπηρεσίας ως εκπαιδευτικός στο 

δημόσιο σχολείο και 2,5 ως διευθυντής. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων 

σπουδών και υποψήφιος διδάκτορας από τον Ιούνιο του 2013. Η διευθύντρια του 

λυκείου έχει συμπληρώσει 25 χρόνια ως εκπαιδευτικός της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και 6,5 χρόνια ως διευθύντρια του λυκείου. Είναι και αυτή κάτοχος 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πάνω στις νέες τεχνολογίες. Ο εκπαιδευτικός του 

ΕΠΑΛ διαθέτει δύο πτυχία πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, ήταν δύο χρόνια αιρετός 

στο συμβούλιο του ΠΥΣΔΕ και ένα χρόνο τομεάρχης. Η ερευνήτρια υπηρετεί στο 

δημόσιο σχολείο εδώ και δώδεκα χρόνια και έχει παρακολουθήσει αρκετά σεμινάρια 

μικρής- μέσης και μεγάλης διάρκειας από διάφορους φορείς, πανεπιστημιακούς, 

ιδιωτικούς και κρατικούς, με ποικίλες θεματικές ενότητες όπως η χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση, θέματα διδακτικής και άλλα παιδαγωγικά ζητήματα 

όπως η κοινωνικοποίηση των μαθητών, οι μαθησιακές ανάγκες των δυσλεξικών 

μαθητών κ.ά. Η εγκυρότητα των συνεντεύξεων ενισχύθηκε από την τήρηση της 

εχεμύθειας, την ανωνυμίας και του καλού και φιλικού κλίματος ανάμεσα σε αυτήν 

και τους συνεντευξιαζόμενους καθώς και από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που 

προηγήθηκε της συνέντευξης τόσο σε θέματα δεοντολογίας και ηθικής όσο και στο 

περιεχόμενο των ερωτήσεων. Η ημιδομημένη συνέντευξη έδωσε την ευκαιρία στους 

συμμετέχοντες να μοιραστούν με την ερευνήτρια τις απόψεις και τις γνώσεις τους και 

να «μείνουν στο θέμα» χωρίς να κατευθύνονται για τις απαντήσεις τους. Βέβαια οι 

απαντήσεις τους δεν γίνεται να ελεγχθούν για την ορθότητά τους. Γι’ αυτό η έρευνα 

περιλαμβάνει και τα ερευνητικά δεδομένα του ερωτηματολογίου και σημαντικές 

πληροφορίες που προέκυψαν μέσα από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση.  
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3.4  Το δείγμα της έρευνας – Δημογραφικά στοιχεία 

 

Πληθυσμός ποσοτικής έρευνας: Δείγμα από 115 εκπαιδευτικούς ημερήσιων 

γυμνασίων, ημερήσιων λυκείων και ΕΠΑΛ, αστικών περιοχών της κεντρικής 

και της  δυτικής Μακεδονίας. 

Πληθυσμός ποιοτικής έρευνας:  Δύο διευθυντές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 

δυτικής Μακεδονίας (ένας διευθυντής ημερήσιου γυμνασίου και μία 

διευθύντρια ημερήσιου λυκείου).  Επίσης ένας εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ της 

κεντρικής Μακεδονίας. Όλοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες αστικών 

περιοχών. 

     

     Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε, σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης αστικών περιοχών της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας, τον Απρίλιο 

του 2014. Με αυτόν τον τρόπο συλλέχτηκαν τα 115 από τα 147 ερωτηματολόγια που 

είχαν μοιραστεί αρχικά. Δηλαδή απάντησε το 78,23% των ερωτηθέντων. 

Ακολούθησε  ανάλυση με τα εργαλεία της περιγραφικής στατιστικής
1
 με τη βοήθεια 

του λογισμικού IBM SPSS Statistics 20 και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της 

έρευνας. Το δείγμα της ποσοτικής έρευνας αποτελείται από 37 εκπαιδευτικούς που 

υπηρετούν στα  ημερήσια γυμνάσια της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας, από 50 

εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα γενικά ημερήσια λύκεια της δυτικής Μακεδονίας 

και από τους 28 εκπαιδευτικούς ενός ΕΠΑΛ της κεντρικής Μακεδονίας.  

____ 

1. Η Περιγραφική Στατιστική (Descriptive Statistics) ασχολείται με τις μεθόδους εκείνες που σκοπό 

έχουν να οργανώνουν και να συνοψίζουν τα δεδομένα με πίνακες, σχήματα, αριθμητικούς δείκτες, 

διαγράμματα (Χλουβεράκης, 2002). 
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     Ακολουθεί το γράφημα 1, το οποίο μας αποτυπώνει σε ποσοστά τη σύνθεση του 

δείγματος ανά τύπο σχολείου και φύλο.  

 

Γράφημα 1: Ποσοστιαία κατανομή εκπαιδευτικών ανά φύλο και τύπο σχολείου 

 

     Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών του 

δείγματος (60%) είναι γυναίκες. Ιδιαίτερα μεγάλο είναι το ποσοστό τους στα 

γυμνάσια (25,22%), ενώ οι άντρες εκπαιδευτικοί αποτελούν μόλις το 6,96%. Στο 

ΕΠΑΛ οι άντρες είναι περισσότεροι (13,91%) σε σχέση με τις γυναίκες που 

αποτελούν το 10,43%.  

     Σχετικά με τα χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγματος στο δημόσιο 

σχολείο προέκυψε το γράφημα 2.  Από τα 115 άτομα του δείγματος, τα 26 υπηρετούν 

στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 1 έως 10 χρόνια, τα 55 υπηρετούν 

από 11 έως 20 χρόνια και 33 άτομα έχουν πάνω από 21 χρόνια υπηρεσίας. Αυτό 

συνεπάγεται ότι οι 88 από τους 115 εκπαιδευτικούς που απάντησαν το 

ερωτηματολόγιο έχουν αρκετή ως μεγάλη εμπειρία στη διδασκαλία μαθημάτων στο 

δημόσιο σχολείο και έχουν βιώσει τις δυσκολίες και της απαιτήσεις του 

επαγγέλματος για μεγάλο χρονικό διάστημα.  
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Γράφημα 2: Χρόνια υπηρεσίας των εκπαιδευτικών ανά τύπο σχολείου 

 

     Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάστηκε η μεθοδολογία της ερευνητικής διαδικασίας 

που ακολουθήθηκε, τα ερευνητικά εργαλεία που επιλέχθηκαν για τη συλλογή των 

δεδομένων, θέματα δεοντολογίας και ηθικά διλήμματα αλλά και ζητήματα 

αξιοπιστίας και εγκυρότητας. Ακολουθεί το κεφάλαιο των αποτελεσμάτων της 

ερευνητικής διαδικασίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

     ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

     Το κεφάλαιο αυτό χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα δίνονται και 

αναλύονται τα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας, που διενεργήθηκε με στόχο τη 

συγκέντρωση δεδομένων έτσι ώστε να απαντηθούν τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

αυτής της μελέτης. Στη δεύτερη ενότητα γίνεται ανάλυση των συνεντεύξεων που 

πραγματοποιήθηκαν προκειμένου να γίνουν πιο κατανοητές οι ανάγκες των 

εκπαιδευτικών σήμερα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι αλλά και οι 

διευθυντές στην προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του 

εκπαιδευτικού συστήματος και της κοινωνίας. Τα παραπάνω ανταποκρίνονται στη 

μικτή μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. 

 

4.1  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

4.1.1  Αποτελέσματα από τα ημερήσια γυμνάσια 

     Στο αρχικό στάδιο της έρευνας, οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν για τις θεματικές 

ενότητες στις οποίες έχουν επιμορφωθεί, με ερώτηση πολλαπλής απάντησης. Το 

γράφημα 1 αποτυπώνει τις απαντήσεις τους.  

 

Γράφημα 1: Ποσοστιαία αναλογία των θεμάτων στα οποία έχουν επιμορφωθεί οι 

εκπαιδευτικοί των ημερήσιων γυμνασίων 
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     Σύμφωνα με αυτές οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν επιμορφωθεί πάνω στις 

νέες τεχνολογίες (27,72%). Ακολουθούν εκείνοι που επιμορφώθηκαν στο γνωστικό 

αντικείμενο σπουδών τους (25,74%) και μετά όσοι επιμορφώθηκαν πάνω στις νέες 

διδακτικές μεθόδους (24,75%). Ένα μικρό ποσοστό (2,97%) δεν έχει δεχθεί κανενός 

είδους επιμόρφωση. 

     Το επόμενο ερώτημα διερευνούσε τους τομείς πάνω στους οποίους θα ήθελαν οι 

ίδιοι να επιμορφωθούν. Το γράφημα 2 παρουσιάζει τα ερευνητικά αποτελέσματα σε 

ποσοστά (%). 

 

Γράφημα 2: Ποσοστιαία αναλογία των θεμάτων στα οποία θα ήθελαν να επιμορφωθούν οι 

εκπαιδευτικοί των ημερήσιων γυμνασίων 

      

     Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί (26,13%) επιθυμούν 

να επιμορφωθούν πάνω σε ειδικά παιδαγωγικά θέματα όπως είναι η απειθαρχία των 

μαθητών, η κοινωνικοποίηση τους και η διαχείριση άγχους. Ακολουθούν με 19,82% 

οι εκπαιδευτικοί που θα ήθελαν περισσότερη ενημέρωση πάνω σε ειδικές μαθησιακές 

ανάγκες όπως είναι η δυσλεξία, η υπερκινητικότητα και οι φυσικές βλάβες.  

Αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι θα ήθελαν να συμμετέχουν σε κάποιο επιμορφωτικό 

πρόγραμμα. Τη μικρότερη συμμετοχή πάντως παρουσιάζουν τα διοικητικά ζητήματα 

(9,91%).   
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     Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο ερώτημα 

που αναφέρεται στο θέμα της επιλογής του επιμορφωτή. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν 

να επιλέξουν ανάμεσα στο σχολικό σύμβουλο, έναν συνάδελφο εκτός σχολικής 

μονάδας, έναν συνάδελφο εντός σχολικής μονάδας, μια ομάδα συναδέλφων 

επιμορφωτών και έναν πανεπιστημιακό καθηγητή.  

 

Γράφημα 3: Αποτύπωση σε ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευτικών των γυμνασίων 

σχετικά με το ποιον επιθυμούν ως επιμορφωτή 

 

     Το γράφημα 3 δείχνει ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν με μεγάλη διαφορά 

(55,56%), την ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών σε σχέση με τη δεύτερη επιλογή 

(13,89%) στην οποία βρίσκονται και ισοψηφούν οι σχολικοί σύμβουλοι και οι 

πανεπιστημιακοί καθηγητές. 

     Σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους επιμορφώθηκαν οι εκπαιδευτικοί του 

γυμνασίου (διάλεξη, παραδείγματα εφαρμογών στο υπό μελέτη ζήτημα, βιωματική 

μάθηση μέσα από ασκήσεις σε πραγματικά περιστατικά και μάθηση μέσα από 

εφαρμογή της γνώσης στο σχολικό περιβάλλον) η έρευνα έδειξε ότι κυριάρχησε η 

διάλεξη. Στο γράφημα 4 που ακολουθεί παρατίθενται συγκριτικά τα δεδομένα από 
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τους τρόπους επιμόρφωσης που κυριάρχησαν στο παρελθόν και τους τρόπους που 

επιθυμούν οι ίδιοι να κυριαρχήσει σε επόμενες επιμορφώσεις.  

 

Γράφημα 4: Συγκριτική αναπαράσταση (%) των τρόπων επιμόρφωσης που κυριάρχησαν στο 

παρελθόν και των επιθυμητών τρόπων επιμόρφωσης 

 

     Η παραπάνω γραφική παράσταση κάνει εμφανές ότι οι επιμορφωτές 

χρησιμοποίησαν τη διάλεξη ως τον κύριο τρόπο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών 

(48,65%) ενώ η βιωματική μάθηση μέσα από την εφαρμογή των νέων γνώσεων στο 

σχολικό περιβάλλον πραγματοποιήθηκε σε ένα πολύ μικρό ποσοστό (5,41%). Όμως 

είναι ξεκάθαρο ότι ο τρόπος επιμόρφωσης που οι ίδιοι προτιμούν να κυριαρχήσει 

είναι η εφαρμογή της γνώσης στο πραγματικό σχολικό περιβάλλον (54,05%). 

Ακολουθεί η βιωματική μάθηση μέσω ασκήσεων προσαρμοσμένων σε πραγματικά 

περιστατικά με ποσοστό 35,14%. 

     Στην ερώτηση σχετικά με το φορέα που επιθυμούν να αναλάβει την οργάνωση 

των μελλοντικών επιμορφώσεων τους, οι εκπαιδευτικοί προτιμούν περισσότερο τον 

ΟΕΠΕΚ (21,31%) και ακολουθεί το ΠΕΚ (19,67%). Το γράφημα 5 αποτυπώνει τις 

προτιμήσεις τους σε ποσοστά. 
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Γράφημα 5: Οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών των γυμνασίων ως προς το φορέα 

επιμόρφωσης 

 

     Η τελευταία ερώτηση του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου διερευνά τις 

απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το ποιο ήταν το μεγαλύτερο μειονέκτημα των 

επιμορφωτικών σεμιναρίων που παρακολούθησαν. Στο γράφημα 6 που ακολουθεί 

αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της έρευνας.  

 

Γράφημα 6: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των ημερήσιων γυμνασίων σχετικά με το ποιο 

θεωρούν το μεγαλύτερο μειονέκτημα των επιμορφώσεων στις οποίες συμμετείχαν 
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     Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ως μεγαλύτερο 

μειονέκτημα τον τόπο διεξαγωγής του (36,11%), θέλοντας να δηλώσουν ότι ήταν 

μακριά από τον τόπο εργασίας. Ακολουθούν οι ώρες διεξαγωγής τους (19,44%) 

καθώς προέκυπτε ένα πιεστικό χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης και η μικρή τους 

διάρκεια (13,89%).  

     Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου εξετάζει κατά πόσο η επιμόρφωση που 

έλαβαν μέχρι τώρα οι εκπαιδευτικοί έχει εξυπηρετήσει τις ατομικές τους ανάγκες 

ή/και τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος.  Το γράφημα 7 που ακολουθεί 

αποτυπώνει τις απαντήσεις τους ως προς τις ατομικές τους ανάγκες.  

 

Γράφημα 7:  Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο ερώτημα σχετικά με το βαθμό που  η 

επιμόρφωση  έχει εξυπηρετήσει τις ατομικές τους ανάγκες 

 

     Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 72,22% των εκπαιδευτικών θεωρεί 

ότι οι επιμορφώσεις στις οποίες έλαβαν μέρος, κάλυψαν σε ελάχιστο έως αρκετό 

βαθμό τις ατομικές τους ανάγκες. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως αδυναμία να τους 

παράσχει εξατομικευμένη υποστήριξη ανάλογα με το τοπικό συγκείμενο και το 

στάδιο ωρίμανσης στο οποίο βρίσκονται.  

     Το γράφημα 8 που ακολουθεί αποτυπώνει τις απαντήσεις τους ως προς το αν 

εξυπηρετήθηκαν οι ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος. 
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Γράφημα 8: Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών στο ερώτημα σχετικά με το βαθμό που  η 

επιμόρφωση  έχει εξυπηρετήσει τις  ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος 

 

     Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 71,43% των εκπαιδευτικών θεωρεί 

ότι οι επιμορφώσεις που έλαβαν μέρος κάλυψαν σε ελάχιστο έως αρκετό βαθμό τις 

ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος. Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί ως αδυναμία να 

τους παράσχει στήριξη στις σύγχρονες απαιτήσεις στο χώρο της εκπαίδευσης. Τελικά 

ως συμπέρασμα μπορούμε να πούμε ότι οι επιμορφώσεις δεν κάλυψαν όπως 

αναμενόταν ούτε τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ούτε τις ανάγκες του εκπαιδευτικού 

συστήματος.  

     Τα παραπάνω ευρήματα συνηγορούν στην άποψη ότι οι εκπαιδευτικοί είναι 

σημαντικό να εμπλέκονται στην οργάνωση και στο περιεχόμενο της επιμορφωτικής 

διαδικασίας. Αυτή η θέση ενισχύεται από τα ερευνητικά δεδομένα, αφού σε ανάλογη 

ερώτηση το 64,86% δήλωσε ότι επιθυμεί σε πολύ μεγάλο έως μέγιστο βαθμό, να 

έχουν λόγο πάνω στους τομείς στους οποίους καλείται να επιμορφωθεί. 

     Οι επόμενες δύο ερωτήσεις του ερωτηματολογίου εξετάζουν την άποψη των 

εκπαιδευτικών σχετικά με το ερώτημα αν πρέπει να ενισχυθεί η ενδοσχολική και η 
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εξωσχολική επιμόρφωση. Οι απαντήσεις τους παρατίθενται στο κοινό συγκριτικό 

γράφημα  9 που ακολουθεί.  

 

Γράφημα 9: Συγκριτικό γράφημα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

ενίσχυση της ενδοσχολικής και εξωσχολικής επιμόρφωσης σε ποσοστά 

 

     Από τη γραφική παράσταση φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να ενισχυθεί 

η επιμόρφωση και σε επίπεδο σχολικής μονάδας και σε εξωσχολικό επίπεδο. 

Ιδιαίτερα όμως επιθυμούν την ενίσχυση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Το 43,24%  

την επιθυμεί σε μέγιστο βαθμό και το 13,51% σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντίστοιχα το 

32,43% επιθυμεί να ενισχυθεί η εξωσχολική επιμόρφωση σε μέγιστο βαθμό και το 

5,41% σε πολύ μεγάλο.  

    Διερευνώντας τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με το αν πιστεύουν ότι η 

εξωσχολική  επιμόρφωση συμβάλλει στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης,  

βρέθηκε ότι το 37,84% πιστεύει σε πολύ μεγάλο έως μέγιστο βαθμό, ότι συμβάλλει 

σε αυτή την κατεύθυνση.  Σε αντίστοιχη ερώτηση για την ενδοσχολική επιμόρφωση, 

το 48,64%  θεωρεί ότι η ενδοσχολική επιμόρφωση συμβάλλει  σε πολύ μεγάλο έως 

μέγιστο βαθμό στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. Συγκριτικά οι 

απόψεις τους σχεδόν είναι ισοδύναμες αλλά το σύνολο των απαντήσεων δίνει ένα 
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μικρό προβάδισμα στην ενδοσχολική επιμόρφωση. Το γράφημα 10 που ακολουθεί 

παραθέτει σε ποσοστά τις απαντήσεις των ερωτηθέντων.  

Γράφημα 10: Συγκριτική γραφική παράσταση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών των 

γυμνασίων στην ερώτηση σε τι βαθμό μπορεί να συμβάλλει η ενδοσχολική και       

εξωσχολική επιμόρφωση στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης 

 

     Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν αν επιθυμούν την εμπλοκή του 

διευθυντή αρχικά στην επιλογή των θεματικών ενοτήτων της επιμόρφωσης και στη 

συνέχεια στην οργάνωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών για την εμπλοκή του στο περιεχόμενο ήταν ξεκάθαρα αρνητικές 

καθώς το 43,24% την επιθυμεί σε ελάχιστο βαθμό και μόνο το 5,41% σε πολύ μεγάλο 

βαθμό, ενώ κανένας δεν την επιθυμεί σε μέγιστο βαθμό. Σχετικά με την οργάνωσή 

τους, το 43,24% επιθυμεί την εμπλοκή του διευθυντή σε αρκετό βαθμό και το 27,03% 

σε μεγάλο βαθμό. Τα παραπάνω ερευνητικά δεδομένα ενισχύουν τη θέση ότι οι 

εκπαιδευτικοί επιθυμούν να ρωτώνται για την επιλογή των θεματικών ενοτήτων και 

να μην τους επιβάλλονται παρακολουθήσεις σεμιναρίων με περιεχόμενο αδιάφορο 

προς τις ανάγκες τους. 

     Ακολουθούν τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με το αν επιθυμούν την 

εμπλοκή του διευθυντή στο περιεχόμενο και την οργάνωση των επιμορφώσεων, στις 

γραφικές παραστάσεις 11 και 12.  
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Γράφημα 11: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εμπλοκή του διευθυντή στο 

περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

 

 

Γράφημα 12: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εμπλοκή του διευθυντή στην 

οργάνωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

 

     Σχετικά με το ερώτημα αν οι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν να έχουν την υποστήριξη 

του διευθυντή κατά την επιμόρφωση τους και αν τελικά την έχουν λάβει, οι 

απαντήσεις τους δείχνουν ότι την επιθυμούν σε πολύ μεγάλο βαθμό (40,54%). Υψηλά 

όμως είναι και τα ποσοστά (45,71%) αυτών που δηλώνουν ότι την έλαβαν σε πολύ 
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μεγάλο έως μέγιστο βαθμό. Το συγκριτικό διάγραμμα 13 που ακολουθεί αποτυπώνει 

τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών που απάντησαν.  

 

 

Γράφημα 13: Συγκριτικό γράφημα αποτύπωσης σε ποσοστά των απαντήσεων των 

εκπαιδευτικών σχετικά με το βαθμό όπου επιθυμούν τη στήριξη από το 

διευθυντή και το βαθμό που την έλαβαν 

 

        Η επόμενη γραφική παράσταση 14 δείχνει τις απόψεις των εκπαιδευτικών των 

γυμνασίων σχετικά με τις εξ’ αποστάσεως επιμορφώσεις. 

 

Γράφημα 14: Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών των γυμνασίων σχετικά με το βαθμό όπου 

είναι υπέρ μιας εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση 
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     Οι απαντήσεις αποδεικνύουν  μια ποικιλία ισότιμων απόψεων που αναδεικνύουν 

τις διαφορετικές στάσεις που έχουν οι εκπαιδευτικοί ως προς το ίδιο ερώτημα. 

Δηλαδή κάποιοι είναι υπέρ αυτών σε αρκετό βαθμό, κάποιοι σε μεγάλο βαθμό και 

άλλοι σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η απάντηση σε μέγιστο βαθμό έχει τη λιγότερη 

προτίμηση.  

    Το επόμενο βήμα της επεξεργασίας των ποσοτικών δεδομένων με το λογισμικό 

SPSS αφορά την συνδυαστική επεξεργασία δύο μεταβλητών και τον έλεγχο της 

μεταξύ τους σχέσης (crosstabs & Chi-Square).  

     Οι μεταβλητές που ελέγχονται πρώτα είναι τα χρόνια υπηρεσίας και ο προτιμητέος 

επιμορφωτής. Διασταυρώνοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ανάμεσα στα χρόνια 

υπηρεσίας των εκπαιδευτικών και του επιμορφωτή που επιθυμούν να τους 

επιμορφώσει, διαπιστώθηκε ότι αυτό που επιθυμούν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί 

είναι να επιμορφωθούν από την ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών.  Προβάδισμα στο 

αποτέλεσμα αυτό έχει το 30,56% των εκπαιδευτικών με 11-20 χρόνια υπηρεσίας και 

το 13,89% των εκπαιδευτικών με 21 και πάνω χρόνια υπηρεσίας. Οι πιο νέοι 

εκπαιδευτικοί που έχουν 1-10 χρόνια υπηρεσίας επιθυμούν εξίσου το σχολικό 

σύμβουλο και την ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών με ποσοστό 11,11%. Επειδή η 

στατιστική σημαντικότητα είναι ίση με το 0,05 (x
2 

=18.293, df=10, Sig.(2-sided) 

=0.050) χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να καταλήξουμε στο αν οι μεταβλητές 

είναι εξαρτημένες ή ανεξάρτητες. Ακολουθεί το γράφημα 15 (crosstabs) στο οποίο 

δηλώνεται ποιον επιμορφωτή επιθυμούν οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τα χρόνια 

υπηρεσίας τους.  
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Γράφημα 15: Διασταύρωση δεδομένων (Crosstabs) μεταξύ χρόνων υπηρεσίας και 

επιθυμητού επιμορφωτή 

 

     Ο επόμενος έλεγχος συσχέτισης έγινε ανάμεσα στις μεταβλητές χρόνια υπηρεσίας 

και επιθυμητός τρόπος επιμόρφωσης. Τα ερευνητικά ευρήματα έδειξαν ότι όλοι θα 

ήθελαν να επιμορφωθούν κυρίως με δύο τρόπους.  Με εφαρμογή της γνώσης στο 

πραγματικό σχολικό περιβάλλον (18,92% σε άτομα από 11 και πάνω χρόνια 

υπηρεσίας) και με ασκήσεις προσαρμοσμένες σε πραγματικά περιστατικά  (18,92% 

σε άτομα από 11 – 20 χρόνια υπηρεσίας). Η στατιστική σημαντικότητα είναι ίση με 

το Sig.=0.471> 0,05 (x
2 

=3.548, df = 4,  Sig.(2-sided) = 0.471). Αυτό σημαίνει ότι οι 

μεταβλητές δεν είναι εξαρτημένες. Τα δεδομένα αυτά αποτυπώνονται στο γράφημα 

16 (crosstabs) που ακολουθεί. 
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Γράφημα 16: Διασταύρωση δεδομένων (Crosstabs) μεταξύ χρόνων υπηρεσίας και 

του επιθυμητού τρόπου επιμόρφωσης 

 

          Η επόμενη διερεύνηση είναι ανάμεσα στις μεταβλητές  χρόνια υπηρεσίας και 

μεγαλύτερο μειονέκτημα των επιμορφώσεων. Η στατιστική σημαντικότητα είναι ίση 

με Sig.=0.479> 0,05 (x
2 

=9.574, df = 10,  Sig.(2-sided) = 0.479). Αυτό σημαίνει ότι οι 

μεταβλητές δεν είναι εξαρτημένες. Στο γράφημα 17 που ακολουθεί είναι φανερό ότι 

το μεγαλύτερο μειονέκτημα για όλους τους εκπαιδευτικούς είναι ο τόπος διεξαγωγής 

των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Δεύτερο μειονέκτημα είναι οι ώρες διεξαγωγής 

του, ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτικούς με 11-20 χρόνια υπηρεσίας (11,11%). Στην 

τρίτη θέση βρίσκεται η ανεπάρκεια των επιμορφωτών (8,33%) για τους 

εκπαιδευτικούς με 11-20 χρόνια υπηρεσίας και για τους εκπαιδευτικούς με 20 χρόνια 

υπηρεσίας και πάνω τα έξοδα για τις μετακινήσεις και την αποπληρωμή της 

συμμετοχής τους (8,33%).  
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Γράφημα 17: Διασταύρωση δεδομένων (Crosstabs) μεταξύ χρόνων υπηρεσίας και 

του μεγαλύτερου μειονεκτήματος του  επιμορφωτικού προγράμματος 

 

     

      Η επόμενη συσχέτιση που διερευνάται είναι ανάμεσα στα χρόνια υπηρεσίας και 

την επιθυμία για στήριξη από το διευθυντή. Επειδή Sig.>0,05 τα ευρήματα δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά (x
2 

=9.938, df =8 ,  Sig.(2-sided) =0.269). Από το γράφημα 18 

(Crosstabs) είναι φανερό ότι το 32,44% των εκπαιδευτικών με 11-20 χρόνια 

υπηρεσίας επιθυμούν σε πολύ μεγάλο έως μέγιστο βαθμό, τη στήριξη του διευθυντή 

στην προσπάθειά τους για επιμόρφωση. Σε μεγάλο βαθμό (13,51%) την επιθυμούν 

όσοι έχουν 21 και πάνω χρόνια υπηρεσίας και το 10,81% των εκπαιδευτικών μέχρι 10 

χρόνια υπηρεσίας. 
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Γράφημα 18: Διασταύρωση δεδομένων (Crosstabs) μεταξύ χρόνων υπηρεσίας και 

επιθυμία για στήριξη από το διευθυντή της σχολικής μονάδας 

 

     Η σχέση ανάμεσα στον τρόπο επιμόρφωσης και στον επιμορφωτή φαίνεται στο 

γράφημα  19  (crosstabs) που ακολουθεί. 

 

Γράφημα 19: Διασταύρωση δεδομένων (Crosstabs) μεταξύ του επιθυμητού 

τρόπου επιμόρφωσης και του επιθυμητού επιμορφωτή. 
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     Ο συνδυασμός που επιθυμεί το 30,56% των εκπαιδευτικών είναι ο βιωματικός 

τρόπος επιμόρφωσης μέσα από εφαρμογή της γνώσης στο σχολικό περιβάλλον από 

ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών και με ασκήσεις σε πραγματικά περιστατικά πάλι 

από ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών (19,44%).  Τα ευρήματα αυτά δεν είναι 

στατιστικά σημαντικά) επειδή Sig.>0,05 (x
2
= 9.087, df= 10, Sig.(2-sided) = 0.524). 

     Ο επόμενος έλεγχος έγινε για τις μεταβλητές επιθυμητός επιμορφωτής και 

ενδοσχολική επιμόρφωση. Τα ερευνητικά ευρήματα έδειξαν ότι οι μεταβλητές δεν 

είναι εξαρτημένες καθώς Sig.>0,05 (x
2
=12.666, df=15, Sig.(2-sided)= 0.628). Στο 

γράφημα 20 (crosstabs) που ακολουθεί το 34,28% των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι σε 

μεγάλο έως πολύ μεγάλο βαθμό, μπορεί να βελτιωθεί η διδασκαλία και η μάθηση 

μέσω της  ενδοσχολικής επιμόρφωσης με επιμορφωτές συναδέλφους. Το 11,43% των 

εκπαιδευτικών αυτό το επιθυμεί σε μέγιστο βαθμό. Στη δεύτερη θέση είναι ο 

σχολικός σύμβουλος και ο πανεπιστημιακός καθηγητής. 

 

Γράφημα 20: Διασταύρωση δεδομένων (Crosstabs) μεταξύ της ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης για βελτίωση και του επιθυμητού επιμορφωτή. 
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     Τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξαγάγουμε από τα παραπάνω ερευνητικά 

δεδομένα  είναι τα ακόλουθα: 

 Οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων επιθυμούν να επιμορφωθούν κυρίως πάνω 

σε ειδικά παιδαγωγικά θέματα (απειθαρχία των μαθητών, κοινωνικοποίηση, 

διαχείριση άγχους) και σε ειδικές μαθησιακές ανάγκες (δυσλεξία, 

υπερκινητικότητα, φυσικές βλάβες).  

 Όλοι, ανεξαρτήτως χρόνων υπηρεσίας, επιθυμούν να επιμορφωθούν πρώτα 

από μια ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών και μετά από το σχολικό σύμβουλο 

και τους πανεπιστημιακούς καθηγητές. 

 Ο τρόπος επιμόρφωσης που κυριάρχησε στις προηγούμενες επιμορφώσεις 

τους ήταν η διάλεξη. 

 Δεν θεωρούν τη διάλεξη ως τον καλύτερο τρόπο επιμόρφωσης αλλά τη 

βιωματική μάθηση μέσα από εφαρμογές και ασκήσεις στο σχολικό 

περιβάλλον. Ακολουθούν οι ασκήσεις σε πραγματικά περιστατικά. 

 Ο ΟΕΠΕΚ είναι ο φορέας επιμόρφωσης που θα επιθυμούσαν οι 

περισσότεροι, να αναλάβει την οργάνωση των μελλοντικών τους 

επιμορφώσεων. 

 Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των παλαιότερων επιμορφώσεων είναι η 

διεξαγωγή τους μακριά από τον τόπο εργασίας τους. Ακολουθούν το πιεστικό 

χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης, η μικρή τους διάρκεια και η ανεπάρκεια 

των επιμορφωτών.  

 Οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων θεωρούν ότι οι επιμορφώσεις που έχουν 

λάβει ως τώρα δεν έχουν εξυπηρετήσει σε μεγάλο βαθμό τις δικές τους 

ανάγκες αλλά ούτε και τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος. 
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 Επιθυμούν να προσμετρείται σε πολύ μεγάλο βαθμό η άποψή τους για τη 

διαμόρφωση του  περιεχομένου των επιμορφώσεων τους. 

 Θα ήθελαν να ενισχυθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η ενδοσχολική από την 

εξωσχολική επιμόρφωση. 

 Θεωρούν ότι η επιμόρφωση (ενδοσχολική και εξωσχολική) συμβάλλει σε 

πολύ μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. 

 Δεν επιθυμούν να εμπλέκεται ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στο 

περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων παρά μόνο στη διοργάνωσή 

τους. 

 Επιθυμούν όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό την υποστήριξή του στην 

προσπάθειά τους για επιμόρφωση. Ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί που έχουν 11 

έως 20 χρόνια υπηρεσίας. 

 Οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων έχουν λάβει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη 

στήριξη του διευθυντή στην προσπάθεια τους για επιμόρφωση. 

 Είναι γενικά υπέρ της επιμόρφωσης από απόσταση μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

 Είναι ξεκάθαρα υπέρ ενός ενδοσχολικού βιωματικού τρόπου επιμόρφωσης με 

εφαρμογές στο σχολικό περιβάλλον από ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών 

και με ασκήσεις σε πραγματικά περιστατικά διότι θεωρούν ότι με αυτόν τον 

τρόπο μπορεί να βελτιωθεί σε μεγάλο βαθμό η διδασκαλία και η μάθηση. 
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4.1.2   Αποτελέσματα από τα ημερήσια λύκεια 

 

     Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε και σε εκπαιδευτικούς των ημερήσιων λυκείων οι 

απαντήσεις των οποίων  έδειξαν ότι ένα υψηλό ποσοστό έχει επιμορφωθεί  κυρίως σε 

θέματα που σχετίζονται με τις  νέες τεχνολογίες (31,88%) και το γνωστικό τους 

αντικείμενο (24,64%). Ακολουθούν με 21,01%  οι νέες διδακτικές μέθοδοι και 

τεχνικές διδασκαλίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι όλοι σχεδόν έχουν δεχθεί κάποιας 

μορφής επιμόρφωση. Το γράφημα 21 που ακολουθεί αποτυπώνει τις απαντήσεις 

τους.  

 

Γράφημα 21: Ποσοστιαία αναλογία των θεμάτων στα οποία έχουν επιμορφωθεί οι 

εκπαιδευτικοί των ημερήσιων λυκείων 

 

     Στα θέματα που θα ήθελαν όμως να επιμορφωθούν είναι κυρίως στα παιδαγωγικά 

(διαχείριση άγχους, απειθαρχία μαθητών, κοινωνικοποίηση μαθητών) και 

ακολουθούν με ισότιμη σχεδόν ζήτηση οι θεματικές ενότητες που σχετίζονται με τις 

διδακτικές μεθόδους (17,53%), τις νέες τεχνολογίες (16,88%) και το γνωστικό 

αντικείμενο (16,23%). Ακολουθεί το γράφημα 22 με τις απαντήσεις των 

ερωτηθέντων.   
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Γράφημα 22: Ποσοστιαία αναλογία των θεμάτων στα οποία επιθυμούν να επιμορφωθούν οι 

εκπαιδευτικοί των ημερήσιων λυκείων 

 

     Το γράφημα 23 παρουσιάζει τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών των λυκείων στο 

ερώτημα ποιον επιμορφωτή θα ήθελαν για την επιμόρφωσή τους. 

 

Γράφημα 23: Αποτύπωση σε ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευτικών των λυκείων 

σχετικά με το ποιον επιθυμούν ως επιμορφωτή 

 

16.23 17.53 16.88 15.58 

23.38 

9.74 

0.65 
0

10

20

30

40

Γνωστικό 
Αντικείμενο 

Διδακτικές 
Μεθόδους 

Νέες 
Τεχνολογίες 

Ειδ. 
Μαθησιακές 

Ανάγκες 

Ειδ. 
Παιδαγωγικά 

Θέματα 

Διοικητικά 
Θέματα 

Κανένα  

Π
ο

σ
ο

σ
τά

  %
 



148 
 

     Σαφές προβάδισμα έχει η ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών με ποσοστό 42% και 

ακολουθεί ο πανεπιστημιακός καθηγητής με ποσοστό 28%. Αξιοσημείωτο είναι ότι 

μόνο το 4% επιθυμεί να επιμορφωθεί από συνάδελφο της ίδιας σχολικής μονάδας.             

     Τα επόμενα ερευνητικά αποτελέσματα αναφέρονται στα δεδομένα που προέκυψαν 

από τις ερωτήσεις που αφορούν τους τρόπους επιμόρφωσης που κυριάρχησαν και 

τους επιθυμητούς τρόπους επιμόρφωσης. Το 60% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι 

στις επιμορφώσεις κυριάρχησε η διάλεξη. Με παραδείγματα εφαρμογών στο υπό 

μελέτη ζήτημα επιμορφώθηκε το 20% και με ασκήσεις προσαρμοσμένες σε 

πραγματικά περιστατικά το 12%. Ο τρόπος όμως που θα ήθελε το 52%  να 

κυριαρχήσει είναι η βιωματική μάθηση μέσω της εφαρμογής της γνώσης στο 

πραγματικό σχολικό περιβάλλον. Δεύτερος σε προτίμηση τρόπος, είναι οι ασκήσεις 

προσαρμοσμένες σε πραγματικά περιστατικά (36%) και ακολουθούν τα 

παραδείγματα εφαρμογών στο υπό μελέτη ζήτημα (10%). Τα παραπάνω δεδομένα 

δίνονται στη γραφική παράσταση 24 που ακολουθεί.  

 

Γράφημα 24: Συγκριτική αναπαράσταση (%) των τρόπων επιμόρφωσης που κυριάρχησαν 

στο παρελθόν και των επιθυμητών τρόπων επιμόρφωσης 
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     Στην ερώτηση σχετικά με το φορέα που επιθυμούν να αναλάβει την οργάνωση 

των μελλοντικών τους επιμορφώσεων, οι εκπαιδευτικοί προτιμούν περισσότερο τον 

ΟΕΠΕΚ (27,63%) και ακολουθούν τα ΑΕΙ (23,68%) και το ΙΕΠ (19,74%). Η 

γραφική αποτύπωση των αποτελεσμάτων φαίνεται στο γράφημα 25. 

 

Γράφημα 25: Οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών των λυκείων, σε ποσοστά, ως προς τον 

φορέα επιμόρφωσης 

 

     Η τελευταία ερώτηση του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου αφορά τη γνώμη 

τους σχετικά με το ποιο ήταν το μεγαλύτερο μειονέκτημα των επιμορφωτικών 

σεμιναρίων που παρακολούθησαν. Το γράφημα 26 που ακολουθεί, αποκαλύπτει τα 

αποτελέσματα των απαντήσεων.  Το 26,53% των ερωτηθέντων θέτει το θέμα της 

ανεπάρκειας των επιμορφωτών, το 24,49% θεωρεί ότι το μεγαλύτερο μειονέκτημα 

οφείλεται στο περιεχόμενο που δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες τους και το  20,41% 

θεωρεί ότι ήταν οι ώρες διεξαγωγής του διότι διαμόρφωσαν ένα πιεστικό 

χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης.  
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Γράφημα 26: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών των λυκείων σχετικά με το ποιο θεωρούν το 

μεγαλύτερο μειονέκτημα των επιμορφώσεων στις οποίες συμμετείχαν 

 

     Σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την αποτελεσματικότητα των 

επιμορφώσεων και εάν εξυπηρέτησε τις ατομικές τους ανάγκες, το 52% υποστηρίζει 

ότι τις εξυπηρέτησε σε αρκετό βαθμό και το 22% σε μεγάλο βαθμό. Στο γράφημα 27 

που ακολουθεί παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών.  

 

Γράφημα 27: Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών των λυκείων στο ερώτημα σχετικά με το 

βαθμό που η επιμόρφωση έχει εξυπηρετήσει τις ατομικές τους ανάγκες 
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     Η γραφική παράσταση 28 αποτυπώνει τις απαντήσεις τους ως προς το βαθμό που  

εξυπηρετήθηκαν οι ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος.  

 

Γράφημα 28: Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών των λυκείων στο ερώτημα σχετικά με το 

βαθμό που η επιμόρφωση έχει εξυπηρετήσει τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος 

 

     Από αυτές μπορούμε να συμπεράνουμε ότι  το 28,57% θεωρεί ότι οι επιμορφώσεις 

κάλυψαν σε μεγάλο έως μέγιστο βαθμό τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Επίσης το 8% θεωρεί ότι καλύφθηκαν οι ατομικές τους ανάγκες, σε μεγάλο έως 

μέγιστο βαθμό.  

     Οι εκπαιδευτικοί των λυκείων επιζητούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές 

διαδικασίες και αυτό φαίνεται από δύο σημεία. Από το ότι το 78% θα ήθελε να 

συμμετέχει σε πολύ μεγάλο έως μέγιστο βαθμό στη διαμόρφωση των περιεχομένων 

των σεμιναρίων και από το ότι το 48% επιθυμεί σε μέγιστο βαθμό να ενισχυθεί η 

ενδοσχολική επιμόρφωση και το  33,33% επιθυμεί σε μέγιστο βαθμό να ενισχυθεί η 

εξωσχολική επιμόρφωση. Συνολικά παρατηρώντας τα ποσοστά των απαντήσεων στο 

γράφημα 29, οι εκπαιδευτικοί προτιμούν περισσότερο να ενισχυθεί η ενδοσχολική 

επιμόρφωση σε σχέση με την εξωσχολική. 
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Γράφημα 29: Συγκριτικό γράφημα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

ενίσχυση της ενδοσχολικής και εξωσχολικής επιμόρφωσης 

 

     Συνάμα το 57,15% των εκπαιδευτικών των λυκείων πιστεύει ότι η εξωσχολική 

επιμόρφωση συμβάλλει σε πολύ μεγάλο έως μέγιστο βαθμό στη βελτίωση της 

διδασκαλίας και της μάθησης. Αντίστοιχο ποσοστό για την ενδοσχολική επιμόρφωση 

είναι το 60%. Από το γράφημα 30 βλέπουμε ότι οι εκπαιδευτικοί εμπιστεύονται και 

τα δύο είδη επιμορφώσεων ως προς τη βελτίωσή τους αλλά προτιμούν με μικρή 

διαφορά την ενδοσχολική.  

 

 

Γράφημα 30: Συγκριτικό διάγραμμα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών των λυκείων στην 

ερώτηση σε τι βαθμό συμβάλλει η ενδοσχολική και η εξωσχολική επιμόρφωση στη βελτίωση 

της διδασκαλίας και της μάθησης 
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     Στην ερώτηση αν οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν την εμπλοκή του διευθυντή στην 

επιλογή του περιεχομένου των επιμορφωτικών προγραμμάτων και στην οργάνωσή     

τους, είναι εμφανές από τα γραφήματα 31 και 32 ότι γενικά δεν την επιθυμούν.  

 

 

Γράφημα 31: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εμπλοκή του διευθυντή στο 

περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

 

 

Γράφημα 32:  Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εμπλοκή του διευθυντή στην 

οργάνωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων 
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     Από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις φαίνεται ότι το 50% των εκπαιδευτικών 

των λυκείων επιθυμεί σε ελάχιστο βαθμό την εμπλοκή του διευθυντή στο 

περιεχόμενο των επιμορφώσεων. Επίσης το 38% των ερωτηθέντων επιθυμεί σε 

ελάχιστο βαθμό την εμπλοκή του διευθυντή στην οργάνωσή τους και μόνο το 2% την 

επιθυμεί σε μέγιστο βαθμό.  

     Σχετικά με το ερώτημα αν θα ήθελες να έχεις την υποστήριξη του διευθυντή σου 

στην επιμορφωτική σου προσπάθεια και αν τελικά την έχεις λάβει, οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών δείχνουν ότι το 52,08% την επιθυμεί σε πολύ μεγάλο έως μέγιστο 

βαθμό. Όμως το 20,83% δηλώνει ότι την έλαβε σε ελάχιστο βαθμό ενώ σε πολύ 

μεγάλο έως μέγιστο βαθμό την έλαβε το 29,17%. Στο γράφημα 33 φαίνονται οι 

απαντήσεις των εκπαιδευτικών σε αυτό το ερώτημα.  

 

Γράφημα  33: Συγκριτικό γράφημα αποτύπωσης σε ποσοστά των απαντήσεων των 

  εκπαιδευτικών σχετικά  με το βαθμό όπου επιθυμούν  τη στήριξη  από το  

 διευθυντή  και  το βαθμό που την έλαβαν 

     Τέλος σε ερώτηση που αφορούσε σε το κατά πόσο οι εκπαιδευτικοί είναι  υπέρ 

μιας εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι απαντήσεις 

τους δεν έδειξαν ότι την προτιμούν ιδιαίτερα καθώς όλες σημείωσαν παρόμοιο 
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ποσοστό. Το μεγαλύτερο ποσοστό (26%) το εμφάνισε η απάντηση σε αρκετό βαθμό. 

Τα αποτελέσματα αυτά είναι στατιστικά σημαντικά επειδή Sig.=0.000<0.05 . 

     Διασταυρώνοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ανάμεσα στα χρόνια υπηρεσίας 

των εκπαιδευτικών και του επιμορφωτή που προτιμούν να τους επιμορφώσει 

διαπιστώθηκε ότι όλες οι κατηγορίες (1-10 χρόνια υπηρεσίας, 11-20 & 20 και πάνω 

χρόνια) προτιμούν να επιμορφωθούν από ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών. Στην 

κατηγορία 20 και πάνω χρόνια υπηρεσίας, ο πανεπιστημιακός σύμβουλος και η 

ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών  προτιμούνται ισότιμα (16%) και στην κατηγορία 

11-20 χρόνια υπηρεσίας πρώτη επιλογή είναι η ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών 

(16%), δεύτερη (12%) ο πανεπιστημιακός καθηγητής και τρίτη (10%) ο σχολικός 

σύμβουλος. Η στατιστική σημαντικότητα είναι ίση με  Sig.=0.134>0,05 (x
2 

=12.407, 

df =8 ,  Sig.(2-sided) =0,134). Αυτό σημαίνει ότι οι μεταβλητές δεν είναι εξαρτημένες 

και ότι τα ευρήματα δεν είναι στατιστικά σημαντικά. Ακολουθεί η γραφική 

παράσταση 34 (crosstabs). 

 

Γράφημα 34: Διασταύρωση δεδομένων (crosstabs) μεταξύ των χρόνων υπηρεσίας και του 

επιθυμητού επιμορφωτή 
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     Ο επόμενος έλεγχος συσχέτισης έγινε ανάμεσα στις μεταβλητές χρόνια υπηρεσίας 

και επιθυμητός τρόπος επιμόρφωσης. Τα ερευνητικά ευρήματα έδειξαν ότι όλοι οι 

εκπαιδευτικοί επιθυμούν η επιμόρφωσή τους να γίνει μέσω βιωματικής μάθησης στο 

πραγματικό σχολικό περιβάλλον. Τα ευρήματα δεν είναι στατιστικά σημαντικά 

επειδή  Sig.=0.742>0,05 (x
2 

=3.517, df =6 ,  Sig.(2-sided) =0,742). Ακολουθεί το 

γράφημα 35 όπου αποτυπώνει τη συσχέτιση που παρατηρείται μεταξύ τους. 

 

Γράφημα 35: Διασταύρωση δεδομένων (crosstabs) μεταξύ των χρόνων υπηρεσίας και του 

επιθυμητού τρόπου επιμόρφωσης 

 

     Ο επόμενος έλεγχος έγινε ανάμεσα στα χρόνια υπηρεσίας και το μεγαλύτερο 

μειονέκτημα. Τα δεδομένα της έρευνας έδειξαν ότι για την κατηγορία 11-20 χρόνια 

υπηρεσίας το μεγαλύτερο μειονέκτημα ήταν ότι το περιεχόμενο δεν ανταποκρινόταν 

στις ανάγκες του εκπαιδευτικού (12,24%). Ακολουθούσε η ανεπάρκεια των 

επιμορφωτών πάνω στο θέμα και οι ώρες διεξαγωγής του με 10,20%. Στην κατηγορία 

20 χρόνια και πάνω, το μεγαλύτερο μειονέκτημα αποτελεί η ανεπάρκεια των 
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επιμορφωτών  με ποσοστό 12,24% και μετά οι ώρες διεξαγωγής του (10,20%). Στην 

πρώτη κατηγορία  (1-10 χρόνια), δε ξεχωρίζει ιδιαίτερα κάποιο μειονέκτημα. Επειδή 

Sig.=0.768>0,05 (x
2 

=8,214, df =12, Sig.(2-sided) =0,768) τα ευρήματα δεν είναι  

στατιστικά σημαντικά. Οι μεταβλητές δεν είναι εξαρτημένες. Ακολουθεί το γράφημα 

36 όπου αποτυπώνει τη συσχέτιση που παρατηρείται μεταξύ τους. 

 

Γράφημα 36: Διασταύρωση δεδομένων (crosstabs) μεταξύ των χρόνων υπηρεσίας και του 

μεγαλύτερου μειονεκτήματος του επιμορφωτικού προγράμματος 

 

     Η διασταύρωση ελέγχου ανάμεσα στα χρόνια υπηρεσίας και την επιθυμία για 

στήριξη από το διευθυντή της σχολικής μονάδας έδειξε ότι το 29,16% των 

εκπαιδευτικών με 11-20 χρόνια υπηρεσίας επιθυμούν σε πολύ μεγάλο έως μέγιστο 

βαθμό την στήριξη από το διευθυντή στην πορεία τους προς την επιμόρφωση. Στην 

κατηγορία των 20 ετών και πάνω, το αντίστοιχο ποσοστό είναι 14,58%. Τα δεδομένα 

αυτά  δεν είναι  στατιστικά  σημαντικά  καθώς  Sig.=0.304>0,05  (x
2 

=9.477, df =8, 
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Sig.(2-sided)=0.304). Στο γράφημα 37 αποτυπώνεται η συσχέτιση των δύο 

μεταβλητών. 

 

Γράφημα 37: Διασταύρωση δεδομένων (crosstabs) μεταξύ των χρόνων υπηρεσίας και της 

επιθυμίας για στήριξη από το διευθυντή 

 

     Ο έλεγχος διασταύρωσης ανάμεσα στον επιθυμητό τρόπο επιμόρφωσης και τον 

επιμορφωτή που επιθυμούν περισσότερο οι εκπαιδευτικοί φαίνεται στο γράφημα 38. 

Σε αυτό διακρίνεται ότι το 26% των εκπαιδευτικών των λυκείων επιθυμούν να 

επιμορφωθούν από ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών μέσω εφαρμογής της νέας 

γνώσης στο πραγματικό σχολικό περιβάλλον. Η επιμόρφωση από πανεπιστημιακό 

καθηγητή μέσω ασκήσεων προσαρμοσμένων σε πραγματικά περιβάλλοντα ζητείται 

από το 14% των εκπαιδευτικών, ενώ το 12% θα ήθελε από τον ίδιο να δράσει μέσα 

στο σχολικό περιβάλλον. Τα ευρήματα δεν είναι στατιστικά σημαντικά επειδή   

Sig.=0.135>0,05  (x
2 

=17.411, df =12, Sig.(2-sided) =0.135).  
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Γράφημα 38: Διασταύρωση δεδομένων (crosstabs) μεταξύ του επιθυμητού τρόπου 

επιμόρφωσης και του επιθυμητού επιμορφωτή 

 

     Τέλος ο επόμενος έλεγχος έγινε για τις μεταβλητές ενδοσχολική επιμόρφωση – 

βελτίωση της διδασκαλίας και επιθυμητός επιμορφωτής. Τα ερευνητικά ευρήματα 

έδειξαν ότι  οι μεταβλητές  δεν είναι εξαρτημένες  καθώς  Sig.=0.097>0,05  (x
2 

=18.680, df =12, Sig.(2-sided)=0.097). Στο γράφημα 39 (crosstabs) φαίνεται ότι το 

40% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η ενδοσχολική επιμόρφωση από ομάδα 

επιμορφωτών μπορεί να συμβάλλει σε μεγάλο έως μέγιστο βαθμό, στη βελτίωση της 

διδασκαλίας και της μάθησης. Επίσης το 20% των εκπαιδευτικών θα ήθελαν σε πολύ 

μεγάλο έως μέγιστο βαθμό, η ενδοσχολική επιμόρφωση να γίνει από πανεπιστημιακό 

καθηγητή. Ακόμα το 10% θεωρεί ότι στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης 

σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να βοηθήσει και ο σχολικός σύμβουλος. Εμφανής 

πάντως είναι η προτίμηση των εκπαιδευτικών των λυκείων στην ομάδα συναδέλφων 

επιμορφωτών για την ενδοσχολική τους επιμόρφωση.  
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Γράφημα 39: Διασταύρωση δεδομένων (crosstabs) μεταξύ της ενδοσχολικής επιμόρφωσης 

για βελτίωση και του επιθυμητού επιμορφωτή 

 

     Τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξαγάγουμε από τα παραπάνω ερευνητικά 

δεδομένα  είναι τα ακόλουθα: 

 Οι εκπαιδευτικοί των λυκείων επιθυμούν να επιμορφωθούν σε πολλά θέματα. 

Πρώτα πάνω σε ειδικά παιδαγωγικά θέματα (απειθαρχία των μαθητών, 

κοινωνικοποίηση, διαχείριση άγχους) και ακολουθούν με ισότιμη ζήτηση οι 

διδακτικές μέθοδοι, οι νέες τεχνολογίες και το γνωστικό αντικείμενο 

σπουδών τους.  

 Όλοι ανεξαρτήτως χρόνων υπηρεσίας, επιθυμούν να επιμορφωθούν πρώτα 

από μια ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών και μετά από τους 

πανεπιστημιακούς καθηγητές. Στην τρίτη θέση είναι ο σχολικός σύμβουλος. 

Δεν επιθυμούν όμως να επιμορφωθούν από συνάδελφο της ίδιας σχολικής 

μονάδας. 
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 Ο τρόπος επιμόρφωσης που κυριάρχησε στις προηγούμενες επιμορφώσεις 

τους ήταν η διάλεξη. 

 Δεν θεωρούν τη διάλεξη ως τον καλύτερο τρόπο επιμόρφωσης αλλά τη 

βιωματική μάθηση μέσα από εφαρμογές και ασκήσεις στο σχολικό 

περιβάλλον. Ακολουθούν οι ασκήσεις σε πραγματικά περιστατικά. 

 Ο ΟΕΠΕΚ είναι ο φορέας επιμόρφωσης που θα επιθυμούσαν οι 

περισσότεροι, να αναλάβει την οργάνωση των μελλοντικών τους 

επιμορφώσεων. 

 Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των παλαιότερων επιμορφώσεων είναι η 

ανεπάρκεια των επιμορφωτών στο υπό μελέτη ζήτημα. Ακολουθούν το  

περιεχόμενο που δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες τους και μετά το πιεστικό 

χρονοδιάγραμμα  που διαμορφώθηκε. 

 Οι εκπαιδευτικοί των λυκείων θεωρούν ότι οι επιμορφώσεις που έχουν λάβει 

ως τώρα  έχουν εξυπηρετήσει σε αρκετό έως μεγάλο βαθμό τις δικές τους 

ανάγκες  και τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος. 

 Επιθυμούν να προσμετρείται σε πολύ μεγάλο βαθμό η άποψή τους για τη 

διαμόρφωση του  περιεχομένου των επιμορφώσεων τους. 

 Θα ήθελαν να ενισχυθεί σε μεγαλύτερο βαθμό η ενδοσχολική από την 

εξωσχολική επιμόρφωση. 

 Θεωρούν ότι η επιμόρφωση (ενδοσχολική και εξωσχολική) συμβάλλει σε 

πολύ μεγάλο βαθμό έως μέγιστο βαθμό στη βελτίωση της διδασκαλίας και 

της μάθησης. 

 Δεν επιθυμούν να εμπλέκεται ο διευθυντής της σχολικής μονάδας ούτε στο 

περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων ούτε στη διοργάνωσή τους. 
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 Επιθυμούν όμως σε πολύ μεγάλο έως μέγιστο βαθμό την υποστήριξή του 

στην προσπάθειά τους για επιμόρφωση. Ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

11 έως 20 χρόνια υπηρεσίας. 

 Οι εκπαιδευτικοί των λυκείων έχουν λάβει σε αρκετό έως μεγάλο βαθμό τη 

στήριξη του διευθυντή στην προσπάθεια τους για επιμόρφωση. 

 Είναι γενικά υπέρ της επιμόρφωσης από απόσταση μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

 Είναι ξεκάθαρα υπέρ ενός ενδοσχολικού βιωματικού τρόπου επιμόρφωσης με 

εφαρμογές στο σχολικό περιβάλλον από ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών 

και με ασκήσεις σε πραγματικά περιστατικά διότι θεωρούν ότι με αυτόν τον 

τρόπο μπορεί να βελτιωθεί σε μεγάλο έως μέγιστο βαθμό η διδασκαλία και η 

μάθηση. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο πανεπιστημιακός καθηγητής. 

     Συγκρίνοντας τα ερευνητικά ευρήματα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των 

ημερήσιων γυμνασίων και των ημερήσιων λυκείων μπορούμε να εντοπίσουμε 

κάποιες ομοιότητες και διαφορές. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων 

επιθυμούν να επιμορφωθούν περισσότερο πάνω σε παιδαγωγικά θέματα που 

σχετίζονται τόσο με την απειθαρχία και την κοινωνικοποίηση των μαθητών όσο και 

με τις εξειδικευμένες μαθησιακές ανάγκες που εμφανίζουν οι μαθητές με δυσλεξία, 

υπερκινητικότητα ή με φυσικές βλάβες. Ενώ στο λύκειο οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν 

μαζί με την ενημέρωσή τους πάνω σε παιδαγωγικά θέματα να επιμορφωθούν και σε 

άλλα θέματα όπως είναι οι νέες διδακτικές μέθοδοι διδασκαλίας, η χρήση των νέων 

τεχνολογιών στην εκπαίδευση και η εξέλιξη της επιστήμης τους. Οι εκπαιδευτικοί και 

στους δύο τύπους σχολείων επιθυμούν να επιμορφωθούν κυρίως από μια ομάδα 

συναδέλφων καθηγητών. Οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων ως δεύτερη επιλογή 

επιθυμούν το σχολικό σύμβουλο, ενώ των λυκείων τους πανεπιστημιακούς 
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καθηγητές. Γενικά δεν προτιμάται ως επιμορφωτής ένα άτομο που υπηρετεί στην ίδια 

σχολική μονάδα. Όλοι συμφωνούν ότι ο τρόπος επιμόρφωσης που κυριάρχησε στις 

προηγούμενες επιμορφώσεις τους ήταν η διάλεξη ενώ οι ίδιοι προτιμούν ένα 

βιωματικό τρόπο με εφαρμογές στο σχολικό περιβάλλον και με ασκήσεις πάνω σε 

πραγματικά περιστατικά. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα για τους εκπαιδευτικούς των 

γυμνασίων στην οργάνωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων ήταν ότι 

πραγματοποιούνταν μακριά από το χώρο εργασίας τους ενώ για τους εκπαιδευτικούς 

των λυκείων ήταν η ανεπάρκεια των επιμορφωτών στο υπό μελέτη θέμα. Σημαντική 

θέση κατέχει και στις δύο κατηγορίες το ακατάλληλο περιεχόμενο με την έννοια ότι 

δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες τους και το πιεστικό χρονοδιάγραμμα 

παρακολούθησης που διαμορφώθηκε. Οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων δεν θεωρούν 

τις επιμορφώσεις στις οποίες συμμετείχαν ιδιαίτερα πετυχημένες αφού δεν 

εξυπηρέτησαν αρκετά ούτε τις ατομικές τους ανάγκες αλλά  ούτε τις ανάγκες του 

εκπαιδευτικού συστήματος, σε αντίθεση με τους καθηγητές των λυκείων που τις 

θεωρούν αρκετά έως πολύ επιτυχημένες ως προς τα προηγούμενα κριτήρια. Κοινά 

σημεία αποτελούν τα ευρήματα που τονίζουν την επιθυμία όλων να ενισχυθεί η 

ενδοσχολική και εξωσχολική επιμόρφωση αφού θεωρούν ότι συμβάλλει πολύ στη 

βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης. Κύριο φορέα διοργάνωσης των 

επιμορφωτικών δράσεων επιθυμούν να είναι ο ΟΕΠΕΚ.  Σχετικά τώρα με το ρόλο 

του διευθυντή στη διοργάνωση των επιμορφώσεων, οι εκπαιδευτικοί γενικά δεν 

επιθυμούν την εμπλοκή του αλλά κυρίως την υποστήριξή του. Ιδιαίτερα οι 

εκπαιδευτικοί που έχουν προϋπηρεσία 11-20 χρόνια, αναζητούν τη συμπαράστασή 

του σε μεγάλο βαθμό. Οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων όμως έλαβαν την υποστήριξη 

του διευθυντή σε μεγαλύτερο βαθμό από τους συναδέλφους τους στα λύκεια.  
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4.1.3  Αποτελέσματα από το ΕΠΑΛ 

 

     Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε επίσης στους εκπαιδευτικούς ενός ΕΠΑΛ της 

κεντρικής Μακεδονίας. οι απαντήσεις των οποίων  έδειξαν ότι έχουν επιμορφωθεί  

κυρίως σε θέματα που σχετίζονται με τις  νέες τεχνολογίες (25,32%), το γνωστικό 

τους αντικείμενο (22,78%) και τις διδακτικές μεθόδους (21,52%). Το γράφημα 40 

που ακολουθεί αποτυπώνει τις απαντήσεις τους.  

 

Γράφημα 40: Ποσοστιαία αναλογία των θεμάτων στα οποία έχουν επιμορφωθεί οι 

εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ 

 

     Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν σε ποιους τομείς θα ήθελαν να 

επιμορφωθούν. Σύμφωνα με το γράφημα 41 που παρουσιάζει τις απαντήσεις τους, το 

24,21% θα ήθελε να επιμορφωθεί πάνω σε ειδικά παιδαγωγικά θέματα (αιτίες 

απειθαρχίας, διαχείριση άγχους, κοινωνικοποίηση μαθητών), το 18,95% θα ήθελε να 

ενημερωθεί πάνω στις ειδικές μαθησιακές ανάγκες (δυσλεξία, υπερκινητικότητα, 

φυσικές βλάβες), το 17,89% επιθυμεί περισσότερη ενημέρωση στο γνωστικό τους 

αντικείμενο και υπάρχει και ένα 10,53% που θα ήθελε να επιμορφωθεί  περισσότερο 

πάνω στη διοίκηση.  
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Γράφημα 41: Ποσοστιαία αναλογία των θεμάτων στα οποία θα ήθελαν να 

επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ 

 

          Το γράφημα 42 που ακολουθεί παρουσιάζει τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών 

στην ερώτηση που σχετίζεται με το θέμα της επιλογής του επιμορφωτή. Σαφές 

προβάδισμα με 50% έχει η επιλογή «ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών». Ακολουθεί 

με 21,43% ο πανεπιστημιακός καθηγητής και με 14,29% ο σχολικός σύμβουλος.  

 

Γράφημα 42: Αποτύπωση σε ποσοστά των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ 

σχετικά με το ποιον επιθυμούν ως επιμορφωτή 
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     Τα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τους τρόπους επιμόρφωσης που κυριάρχησαν 

στο παρελθόν και τους τρόπους επιμόρφωσης που θα ήθελαν οι ίδιοι να κυριαρχήσει 

φαίνονται στο γράφημα 43.  

 

 

Γράφημα 43: Συγκριτική αναπαράσταση (%) των τρόπων επιμόρφωσης που κυριάρχησαν 

στο παρελθόν και των επιθυμητών τρόπων επιμόρφωσης 

 

     Η διάλεξη είναι ολοφάνερο ότι κυριάρχησε στις παλαιότερες επιμορφώσεις με 

ποσοστό 85,71%. Μόνο λίγοι εκπαιδευτικοί (10,71%) έκαναν ασκήσεις πάνω σε 

πραγματικά περιστατικά. Ο τρόπος όμως με τον οποίο οι ίδιοι επιθυμούν να 

επιμορφωθούν είναι κυρίως μέσα από ασκήσεις σε πραγματικά περιστατικά (46,43%) 

και μέσα από την εφαρμογή της γνώσης στο πραγματικό σχολικό περιβάλλον 

(32,14%). Ακολουθούν τα παραδείγματα εφαρμογών με 21,43%. 

     Στην ερώτηση σχετικά με το φορέα που επιθυμούν να αναλάβει την οργάνωση 

των μελλοντικών τους επιμορφώσεων, οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ προτιμούν 

περισσότερο τον ΟΕΠΕΚ (25,53%) και ακολουθούν μετά τα ΑΕΙ (21,28%). Ο 

σχολικός σύμβουλος καταλαμβάνει την τρίτη θέση με ποσοστό 19,15%. Ακολουθεί 

το γράφημα 44 με τα αποτελέσματα της έρευνας για το συγκεκριμένο θέμα. 
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Γράφημα  44: Οι προτιμήσεις των εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ ως προς το φορέα επιμόρφωσης 

     

     Στην τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου του πρώτου μέρους, που 

αναφέρονταν στο μεγαλύτερο μειονέκτημα των παλαιότερων επιμορφώσεων, οι 

εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ έβαλαν σε πρώτη θέση τη μικρή τους διάρκεια (28,57%) 

και ακολούθησε στη δεύτερη θέση με 25% το περιεχόμενο που δεν ανταποκρινόταν 

στις ανάγκες τους και το πιεστικό χρονοδιάγραμμα που δημιουργήθηκε. Επίσης 

παρατηρούμε ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί (7,14%) θεωρούν σοβαρό μειονέκτημα  τα 

έξοδα που αφορούσαν τις μετακινήσεις, τη διαμονή τους και τα δίδακτρα. Στο 

γράφημα 45 αποτυπώνονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών για αυτήν την 

ερώτηση.  
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Γράφημα 45: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ σχετικά με το ποιο θεωρούν το 

μεγαλύτερο μειονέκτημα των επιμορφώσεων στις οποίες συμμετείχαν 

           

     Σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ για την 

αποτελεσματικότητα των επιμορφώσεων και εάν εξυπηρέτησε τις ατομικές τους 

ανάγκες, το 32,14% υποστηρίζει ότι τις εξυπηρέτησε σε ελάχιστο βαθμό. Σε πολύ 

μεγάλο βαθμό έως μέγιστο βαθμό υποστηρίζει ότι τις εξυπηρέτησε το 25%. Στο 

γράφημα 46 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών πάνω 

στο ερώτημα.  

 

Γράφημα 46: Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ στο ερώτημα σχετικά με το 

βαθμό που η επιμόρφωση έχει εξυπηρετήσει τις ατομικές τους ανάγκες 

 

% 
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     Το γράφημα 47 αποτυπώνει τις απαντήσεις τους ως προς το αν εξυπηρετήθηκαν οι 

ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος μέσα από τα επιμορφωτικά προγράμματα 

στα οποία συμμετείχαν. Αν και το μεγαλύτερο μέρος (32,14%) θεωρεί ότι 

εξυπηρετήθηκαν σε ελάχιστο βαθμό, υπάρχει και ένα σημαντικό τμήμα (25%) που 

υποστηρίζει ότι ο σκοπός αυτός εξυπηρετήθηκε σε μεγάλο βαθμό και ένα μικρότερο 

(14,29%) που θεωρεί ότι έγινε σε μέγιστο βαθμό.  

 

 

Γράφημα 47: Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ στο ερώτημα σχετικά με το 

βαθμό που η επιμόρφωση έχει εξυπηρετήσει τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος 

 

     Προφανώς και οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ επιθυμούν να έχουν λόγο πάνω στους 

τομείς στους οποίους καλούνται να επιμορφωθούν είτε αυτοί αφορούν τις δικές τους 

ανάγκες είτε τις ανάγκες του συστήματος. Αυτό φαίνεται από το ότι το 82,25% θα 

ήθελε σε πολύ μεγάλο έως μέγιστο βαθμό να ρωτάται για τέτοιου είδους θέματα. 

     Στη γραφική παράσταση 48 που ακολουθεί εξετάζονται οι απόψεις των 

εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ σχετικά με το βαθμό που θα έπρεπε να ενισχυθεί η 

ενδοσχολική και η εξωσχολική επιμόρφωση.  

% 
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Γράφημα 48: Συγκριτικό γράφημα των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ σχετικά 

με την ενίσχυση της εξωσχολικής και  ενδοσχολικής επιμόρφωσης 

      

     Από τη γραφική παράσταση φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ επιθυμούν 

να ενισχυθεί σε μέγιστο βαθμό τόσο η ενδοσχολική επιμόρφωση  (53,57%) όσο και η 

εξωσχολική (39,29%). Σε μεγαλύτερο βαθμό όμως επιθυμούν να ενισχυθεί η 

ενδοσχολική.  

     Διερευνώντας τις απόψεις τους σχετικά  με το αν πιστεύουν ότι η ενδοσχολική  

επιμόρφωση μπορεί να  συμβάλλει στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης, 

βρέθηκε ότι η συντριπτική πλειοψηφία (96,42%) θεωρεί ότι μπορεί να βοηθήσει, από 

μεγάλο έως μέγιστο βαθμό. Το ίδιο πιστεύουν και για την εξωσχολική επιμόρφωση 

αλλά όχι στο ίδιο βαθμό (85,71%).  Ακολουθεί το γράφημα 49 με τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών για αυτό το ερώτημα. 
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Γράφημα 49: Συγκριτική γραφική παράσταση των απαντήσεων των εκπαιδευτικών του 

ΕΠΑΛ στην ερώτηση σε τι βαθμό μπορεί να συμβάλλει η ενδοσχολική και            

εξωσχολική επιμόρφωση στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης  

 

 

    Σχετικά με το αν επιθυμούν την εμπλοκή του διευθυντή της σχολικής μονάδας είτε 

στο περιεχόμενο των επιμορφώσεων είτε στην οργάνωσή τους, τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι οι περισσότεροι είναι αρνητικοί σε αυτό. Το 53,57% δηλώνει ότι 

επιθυμεί την εμπλοκή του διευθυντή στη διαμόρφωση του περιεχομένου  σε ελάχιστο 

βαθμό, ενώ σε μεγάλο βαθμό το επιθυμεί το 17,80% των εκπαιδευτικών. Οι 

απαντήσεις τους αποτυπώνονται στο γράφημα 50.  
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Γράφημα 50: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εμπλοκή του διευθυντή στο 

περιεχόμενο των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

 

     Ακολουθεί το γράφημα 51 με τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ στην 

ερώτηση που σχετίζεται με το βαθμό που επιθυμούν την εμπλοκή του διευθυντή στην 

οργάνωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων.  

 

Γράφημα 51: Οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την εμπλοκή του διευθυντή στην 

οργάνωση των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

 

     Εδώ οι γνώμες διίστανται καθώς υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό (35,71%) που 

επιθυμεί την εμπλοκή του σε ελάχιστο βαθμό, ένα σημαντικό ποσοστό (28,57%) που 
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την επιθυμεί αρκετά και ένα  ποσοστό  της τάξης του 21,43% που την επιθυμεί σε 

μεγάλο βαθμό.  

     Τελειώνοντας τη διερεύνηση των απόψεων τους σχετικά με τους τρόπους που θα 

μπορούσαν να επιμορφωθούν, οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ στο ερώτημα που 

αναφέρεται στο αν είναι υπέρ μιας εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση δίνουν θετικές αλλά 

και αρνητικές απαντήσεις. Ένα υψηλό ποσοστό (28,57%) την επιθυμεί σε ελάχιστο 

βαθμό. Στο ίδιο ποσοστό (28,57%) παρατηρούμε ότι  άλλοι την επιθυμούν σε μέγιστο 

βαθμό. Γενικά τα ποσοστά που είναι υπέρ της εξ’ αποστάσεως επιμόρφωσης είναι 

υψηλά. Στο γράφημα 52 αποτυπώνονται οι απαντήσεις τους. 

 

Γράφημα  52: Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ σχετικά με το βαθμό που θα 

επιθυμούσαν μία εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση 

 

     Σχετικά με το ερώτημα αν θα ήθελες να έχεις την υποστήριξη του διευθυντή στην 

πορεία σου προς την επιμόρφωση και αν τελικά την έλαβες, οι απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ έδειξαν ότι το 53,57% την επιθυμεί από πολύ μεγάλο έως 

μέγιστο βαθμό. Τελικά όμως το 71,43% δηλώνει ότι τη στήριξη αυτή την έλαβε σε 

ελάχιστο έως αρκετό βαθμό. Ακολουθεί το γράφημα 53 με τις απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών ως προς τα δύο αυτά ερευνητικά ερωτήματα.  

% 
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Γράφημα 53: Συγκριτικό  γράφημα  αποτύπωσης  των  απαντήσεων  των  εκπαιδευτικών  του 

ΕΠΑΛ σχετικά με το βαθμό που επιθυμούν τη στήριξη από το διευθυντή και το  

βαθμό που την έλαβαν 

 

     Το επόμενο βήμα της επεξεργασίας των ποσοτικών δεδομένων με το λογισμικό 

SPSS αφορά τη συνδυαστική επεξεργασία δύο μεταβλητών και τον έλεγχο της 

μεταξύ τους σχέσης (crosstabs &  Chi-Square).  

     Διασταυρώνοντας τα αποτελέσματα της έρευνας ανάμεσα στα χρόνια υπηρεσίας 

των εκπαιδευτικών και του επιμορφωτή που προτιμούν να τους επιμορφώσει 

διαπιστώθηκε ότι στην πρώτη θέση βρίσκεται η ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών.  

Συγκεκριμένα την προτιμά το 37,04% των εκπαιδευτικών με 11-20 χρόνια υπηρεσίας 

και το 14,81% των εκπαιδευτικών που έχουν 1-10 χρόνια υπηρεσίας. Στη δεύτερη 

θέση έρχεται ο πανεπιστημιακός καθηγητής με 14,81% στους εκπαιδευτικούς που 

έχουν 11-20 χρόνια υπηρεσίας και 7,41% σε αυτούς που έχουν 1 έως 10 χρόνια. Η 

στατιστική σημαντικότητα είναι ίση με Sig.0,716> 0,05 (x
2 

=2.893, df = 5,  Sig.(2-

sided) = 0.716). Αυτό σημαίνει ότι οι μεταβλητές δεν είναι εξαρτημένες και ότι τα 

αποτελέσματα δεν είναι στατιστικά σημαντικά. Ακολουθεί το γράφημα 54 (crosstabs) 

ανάμεσα στις δύο μεταβλητές. 
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Γράφημα 54: Διασταύρωση δεδομένων (crosstabs) μεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ και του επιθυμητού επιμορφωτή 

 

 

     Ο επόμενος έλεγχος συσχέτισης έγινε ανάμεσα στις μεταβλητές χρόνια υπηρεσίας 

και επιθυμητός τρόπος επιμόρφωσης. Τα ερευνητικά ευρήματα έδειξαν ότι οι 

περισσότεροι εκπαιδευτικοί και από τις δύο κατηγορίες των χρόνων υπηρεσίας, 

επιθυμούν να επιμορφωθούν μέσω της βιωματικής μάθησης με ασκήσεις 

προσαρμοσμένες σε πραγματικά περιστατικά. Ακολουθεί η εφαρμογή της γνώσης στο 

πραγματικό σχολικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα δεν είναι στατιστικά σημαντικά 

καθώς Sig.=1.000>0,05 (x
2
=0.000, df=2,  Sig.(2-sided)=1.000). Ακολουθεί το σχετικό 

γράφημα 55 με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων. 
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Γράφημα 55: Διασταύρωση δεδομένων (crosstabs) μεταξύ των χρόνων υπηρεσίας και του 

επιθυμητού τρόπου επιμόρφωσης 

 

     Η επόμενη διερεύνηση είναι ανάμεσα στις μεταβλητές χρόνια υπηρεσίας και το 

μεγαλύτερο μειονέκτημα των επιμορφώσεων. Στο γράφημα 56 που ακολουθεί  

αποτυπώνονται τα  ερευνητικά αποτελέσματα.   

 

Γράφημα 56: Διασταύρωση δεδομένων (crosstabs) μεταξύ των χρόνων υπηρεσίας των 

εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ και του μεγαλύτερου μειονεκτήματος των                  

προηγούμενων επιμορφώσεων 
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      Το μεγαλύτερο μειονέκτημα για τους εκπαιδευτικούς του ΕΠΑΛ με 1 έως 10 

χρόνια υπηρεσίας είναι η μικρή διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος. Δηλαδή 

οι εκπαιδευτικοί θα ήθελαν να συμμετέχουν σε σεμινάρια που διαρκούν πάνω από 30 

ώρες. Για τους εκπαιδευτικούς από 11-20 χρόνια υπηρεσίας, το μεγαλύτερο 

μειονέκτημα είναι  ότι το περιεχόμενο δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες τους. Το 

δεύτερο στη σειρά είναι οι ώρες διεξαγωγής του επειδή δημιουργούσαν ένα πιεστικό 

πρόγραμμα για αυτούς. Αφού η στατιστική σημαντικότητα είναι ίση με 

Sig.=0,399>0,05 (x
2 

= 5.143, df = 5,  Sig.(2-sided) = 0.399) καταλαβαίνουμε ότι οι 

μεταβλητές δεν είναι εξαρτημένες και είναι τα αποτελέσματα δεν είναι στατιστικά 

σημαντικά.  

     Το  γράφημα 57 που ακολουθεί αναφέρεται στις μεταβλητές χρόνια υπηρεσίας και 

επιθυμία για στήριξη από το διευθυντή στο θέμα της επιμόρφωσης.  

 

Γράφημα 57: Διασταύρωση δεδομένων (crosstabs) μεταξύ των χρόνων υπηρεσίας και της 

επιθυμίας για στήριξη από το διευθυντή 

 

Συ
χν
ό
τη
τα

 



178 
 

     Τα ερευνητικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι  οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ  που  

επιθυμούν να έχουν την υποστήριξη του διευθυντή σε μεγάλο βαθμό, είναι κυρίως 

όσοι έχουν 11-20 χρόνια υπηρεσίας. Επίσης το 25,93%  θα ήθελε να λάβει την 

υποστήριξή του σε μέγιστο βαθμό και το 14,81% την επιθυμεί σε πολύ μεγάλο 

βαθμό. Η στατιστική σημαντικότητα είναι ίση με Sig.=0.281>0,05 (x
2 

=5.063, df =4,  

Sig.(2-sided)= 0.399). Έτσι καταλαβαίνουμε ότι οι μεταβλητές δεν είναι εξαρτημένες 

και ότι τα αποτελέσματα δεν είναι στατιστικά σημαντικά. 

     Ο επόμενος έλεγχος αφορά τις μεταβλητές επιθυμητός τρόπος επιμόρφωσης και 

επιθυμητός επιμορφωτής. Τα αποτελέσματα της έρευνας δίνονται στο γράφημα 58 

που ακολουθεί.  

 

Γράφημα 58: Διασταύρωση δεδομένων (crosstabs) μεταξύ του επιθυμητού τρόπου 

επιμόρφωσης και του επιθυμητού επιμορφωτή 

 

     Από τη γραφική παράσταση 58 προκύπτει ότι το 28,57% των ερωτηθέντων θα 

ήθελαν να επιμορφωθούν από ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών με ασκήσεις 
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προσαρμοσμένες σε πραγματικά περιστατικά. Επίσης το 17,86% θα ήθελε πάλι τους 

συναδέλφους επιμορφωτές να τους βοηθήσουν μέσα από την εφαρμογή της γνώσης 

σε πραγματικό σχολικό περιβάλλον. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο πανεπιστημιακός 

καθηγητής. Το  10,71% των εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ θα ήθελε να επιμορφωθεί από 

αυτόν μέσα από παραδείγματα στο υπό μελέτη ζήτημα. Επειδή η στατιστική  

σημαντικότητα  είναι  ίση  με Sig.=0.085>0,05 (x
2 

=16.553, df =10, Sig.(2-sided)= 

0.085) καταλαβαίνουμε ότι οι μεταβλητές δεν είναι εξαρτημένες και τα 

αποτελέσματα δεν είναι στατιστικά σημαντικά. 

     Ο τελευταίος έλεγχος έγινε ανάμεσα στις μεταβλητές ενδοσχολική επιμόρφωση – 

βελτίωση και  επιθυμητός επιμορφωτής. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών δίνονται 

στο γράφημα 59 που ακολουθεί.  

 

Γράφημα 59:  Διασταύρωση δεδομένων (crosstabs) μεταξύ της ενδοσχολικής επιμόρφωσης 

και του επιθυμητού επιμορφωτή 
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     Τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες καθώς 

Sig.=0.612>0,05 (x
2 

=12.880, df=15, Sig.(2-sided)=0,612). Αυτό σημαίνει ότι τα 

αποτελέσματα δεν είναι στατιστικά σημαντικά. Στη γραφική παράσταση 59 

(crosstabs) φαίνεται ότι το 46,44% των εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ θεωρεί ότι μπορεί 

να βελτιωθεί η διδασκαλία και η μάθηση σε μεγάλο έως μέγιστο βαθμό, μέσω της 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης από ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών. Στη δεύτερη θέση 

είναι ο πανεπιστημιακός καθηγητής με 21,42%.  

     Τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξαγάγουμε από τα παραπάνω ερευνητικά 

δεδομένα  είναι τα ακόλουθα: 

 Οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ επιθυμούν να επιμορφωθούν σε πολλά θέματα. 

Πρώτα πάνω σε ειδικά παιδαγωγικά θέματα (απειθαρχία μαθητών, διαχείριση 

άγχους, κοινωνικοποίηση) και ακολουθούν θεματικές που σχετίζονται με τις 

ειδικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και το γνωστικό αντικείμενο 

σπουδών τους. Υπάρχει και αρκετό ενδιαφέρον πάνω σε θέματα διοίκησης.  

 Όλοι ανεξαρτήτως χρόνων υπηρεσίας, επιθυμούν να επιμορφωθούν πρώτα 

από μια ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών και μετά από τους 

πανεπιστημιακούς καθηγητές.  

 Ο τρόπος επιμόρφωσης που κυριάρχησε στις προηγούμενες επιμορφώσεις 

τους ήταν η διάλεξη. 

 Δεν θεωρούν τη διάλεξη ως τον καλύτερο τρόπο επιμόρφωσης αλλά τη 

βιωματική μάθηση μέσα από ασκήσεις σε πραγματικά περιστατικά.  

Ακολουθούν οι .εφαρμογές και οι ασκήσεις στο σχολικό περιβάλλον.  

 Ο ΟΕΠΕΚ είναι ο φορέας επιμόρφωσης που θα επιθυμούσαν οι 

περισσότεροι, να αναλάβει την οργάνωση των μελλοντικών τους 

επιμορφώσεων. Στη δεύτερη  θέση είναι τα ΑΕΙ. 
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 Το μεγαλύτερο μειονέκτημα των παλαιότερων επιμορφώσεων για τους 

νεότερους εκπαιδευτικούς είναι η μικρή τους διάρκεια (σεμινάρια με χρονική 

διάρκεια λιγότερη από 30 ώρες). Ενώ το μεγαλύτερο μειονέκτημα για τους 

εκπαιδευτικούς με 11-20 χρόνια υπηρεσίας είναι αρχικά το  περιεχόμενο που 

δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες τους και σε δεύτερη θέση το πιεστικό 

χρονοδιάγραμμα  παρακολούθησης που διαμορφώθηκε. 

 Οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ θεωρούν ότι οι επιμορφώσεις που έχουν λάβει 

ως τώρα δεν έχουν εξυπηρετήσει σε μεγάλο βαθμό τις δικές τους ανάγκες 

αλλά περισσότερο τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος. 

 Επιθυμούν να προσμετρείται σε πολύ μεγάλο βαθμό έως μέγιστο βαθμό η 

άποψή τους για τη διαμόρφωση του  περιεχομένου των επιμορφώσεων τους. 

 Θα ήθελαν να ενισχυθεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό η ενδοσχολική από την 

εξωσχολική επιμόρφωση. 

 Θεωρούν ότι η επιμόρφωση (ενδοσχολική και εξωσχολική) συμβάλλει σε 

πολύ μεγάλο βαθμό έως μέγιστο βαθμό στη βελτίωση της διδασκαλίας και 

της μάθησης. 

 Δεν επιθυμούν να εμπλέκεται ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στη 

διαμόρφωση του περιεχομένου των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Η 

εμπλοκή του όμως είναι αποδεκτή  στη διοργάνωσή τους. 

 Επιθυμούν όμως σε πολύ μεγάλο έως μέγιστο βαθμό την υποστήριξή του 

στην προσπάθειά τους για επιμόρφωση. Ιδιαίτερα οι εκπαιδευτικοί που έχουν 

11 έως 20 χρόνια υπηρεσίας. 

 Οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ δεν έχουν λάβει σε αρκετό έως μεγάλο βαθμό τη 

στήριξη του διευθυντή στην προσπάθεια τους για επιμόρφωση. 
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 Είναι γενικά υπέρ της επιμόρφωσης από απόσταση μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

 Είναι ξεκάθαρα υπέρ ενός ενδοσχολικού βιωματικού τρόπου επιμόρφωσης με 

ασκήσεις σε πραγματικά περιστατικά από ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών.  

Ακολουθούν οι εφαρμογές στο σχολικό περιβάλλον. Μέσω βιωματικής 

μάθησης θεωρούν ότι μπορεί να βελτιωθεί σε μεγάλο έως μέγιστο βαθμό η 

διδασκαλία και η μάθηση. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο πανεπιστημιακός 

καθηγητής. 

    

      Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ερευνητικά ευρήματα, μπορούμε να βγάλουμε 

το συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί του ΕΠΑΛ έχουν περισσότερα κοινά σημεία με 

τους εκπαιδευτικούς των ημερήσιων λυκείων. Συγκεκριμένα και αυτοί επιθυμούν να 

επιμορφωθούν κυρίως από μια ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών και ακολουθεί ως 

δεύτερη επιλογή ο πανεπιστημιακός καθηγητής. Κοινό σημείο με όλους τους 

υπόλοιπους είναι ότι στις επιμορφώσεις τους κυριάρχησε η διάλεξη ενώ οι ίδιοι 

επιθυμούν το βιωματικό τρόπο μάθησης μέσα από ασκήσεις σε πραγματικά 

περιστατικά. Η διαφορά είναι ότι αυτοί δείχνουν μεγαλύτερη επιθυμία να 

επιμορφωθούν σε περισσότερα θέματα όπως π.χ. σε διοικητικά ζητήματα και όχι 

μόνο στα παιδαγωγικά. Ο κύριος φορέας επιμόρφωσης που επιθυμούν να οργανώσει 

τα μελλοντικά επιμορφωτικά προγράμματα είναι πάλι ο ΟΕΠΕΚ. Το μεγαλύτερο 

μειονέκτημα των επιμορφώσεων όμως θεωρούν ότι είναι η μικρή τους διάρκεια. Ενώ 

το ακατάλληλο περιεχόμενο και το πιεστικό πρόγραμμα που δημιουργήθηκε 

αναδεικνύεται και από αυτούς. Γενικά δεν θεωρούν ότι οι παλαιότερες επιμορφώσεις 

εξυπηρέτησαν τις ατομικές τους ανάγκες αλλά τις ανάγκες του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Σχετικά με το αν επιθυμούν την εμπλοκή του διευθυντή  της σχολικής 



183 
 

μονάδας στη διαμόρφωση των επιμορφωτικών δράσεων, τα ευρήματα έδειξαν ότι δεν 

επιθυμούν την ανάμειξή του στη διαμόρφωση του περιεχομένου αλλά μόνο στη 

διοργάνωσή τους. Παρόλο όμως που επιθυμούν έντονα την υποστήριξή του στην 

προσπάθειά τους να εξελιχθούν τελικά δεν την έχουν λάβει σε μεγάλο βαθμό. Γενικά 

τάσσονται υπέρ της ενίσχυσης της ενδοσχολικής και εξωσχολικής επιμόρφωσης αφού 

συνηγορούν στην άποψη ότι μπορεί να τους βοηθήσει να βελτιώσουν τη διδασκαλία 

τους. Θεωρούν όμως και αυτοί ότι πρέπει να ενισχυθεί περισσότερο η ενδοσχολική 

επιμόρφωση.  
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4.1.4  Διερεύνηση του Βαθμού Μετασχηματιστικής Ηγεσίας 

      

     Το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου της έρευνας συντάχθηκε από τις ερωτήσεις  

δύο ερωτηματολογίων, δοκιμασμένων για την εγκυρότητα και αξιοπιστία τους. Των 

Leithwood  για το βαθμό εφαρμογής της μετασχηματιστικής ηγεσίας από το σχολικό 

ηγέτη και των Olivier, Hipp & Huffman για τη δημιουργία μιας επαγγελματικής 

κοινότητας μάθησης όπως αναγράφονται στο βιβλίο του Θεοφιλίδη (2012). 

     Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου της έρευνας αντιστοιχούν στην αξιολόγηση 

τεσσάρων κατηγοριών/παραμέτρων της μετασχηματιστικής ηγεσίας: του καθορισμού 

κατεύθυνσης, της ανάπτυξης του προσωπικού, της αναδόμησης του οργανισμού και 

της κοινής πρακτικής. Συγκεκριμένα οι ερωτήσεις 1,2 και 7 αφορούν την αναδόμηση 

του οργανισμού μέσα από την εφαρμογή μιας κατανεμημένης και υποστηρικτικής 

ηγεσίας. Επίσης εξετάζουν το θέμα των αμοιβών και των επαίνων και  το βαθμό της  

συμμετοχικότητας των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας στη λήψη αποφάσεων. 

Οι ερωτήσεις 3,4,5,6 και 8 αναφέρονται στην ανάπτυξη του προσωπικού. 

Συγκεκριμένα στη διοργάνωση επιμορφωτικών δραστηριοτήτων από το σχολικό 

ηγέτη, στην παροχή προσωπικής στήριξης στο προσωπικό για τη βελτίωση των 

διδακτικών τους πρακτικών, στη δημιουργία κλίματος φροντίδας και εμπιστοσύνης, 

στην προώθηση των ηγετικών ικανοτήτων των μελών του οργανισμού και στην 

ενθάρρυνση τους για την υιοθέτηση νέων ιδεών για τη διδασκαλία. Οι ερωτήσεις 9 

και 10 αναφέρονται στον καθορισμό κοινής κατεύθυνσης για τη σχολική βελτίωση 

και μάθηση και στη διαμόρφωση κοινών αξιών. Τέλος οι ερωτήσεις 11,12 και 13 

αφορούν την ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς 

αλλά και μιας ευρύτερης συνεργατικής κουλτούρας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, 

τους γονείς και τους τοπικούς φορείς.   
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     Σύμφωνα με τους Leithwood, Day κ.ά. (2006), ο καθορισμός κατεύθυνσης  

αναφέρεται  στη δημιουργία και στην προώθηση κοινού οράματος και στόχου, την 

αποδοχή ομαδικών στόχων και την ανάπτυξη προσδοκιών υψηλής επίδοσης που θα 

δράσουν παρωθητικά στα μέλη του διδακτικού προσωπικού. Η ανάπτυξη του 

προσωπικού   στοχεύει στο να αποκτήσουν οι εκπαιδευτικοί τις κατάλληλες γνώσεις 

και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην επίτευξη των προσωπικών τους στόχων 

και των στόχων του οργανισμού. Γι’ αυτό συμπεριλαμβάνει και την εξατομικευμένη 

στήριξη από μέρους του σχολικού ηγέτη ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητας του κάθε 

μέλους του οργανισμού. Η αναδιοργάνωση της σχολικής κουλτούρας, η ανάπτυξη 

συνεργατικού τύπου επικοινωνίας και αλληλοβοήθειας σε επαγγελματικής φύσεως 

θέματα, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η ανάπτυξη παραγωγικών 

σχέσεων με τους γονείς, αναφέρονται στην αναδόμηση του οργανισμού. Τα 

παραπάνω συμβάλλουν και στη βελτίωση της διδασκαλίας. Ιδιαίτερα όμως σε αυτόν 

τον τομέα συμβάλλει η δημιουργία μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης μέσα 

από την προώθηση της συνεργατικής κουλτούρας ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού 

και την εφαρμογή κοινών και καινοτόμων δράσεων. 

     Οι Leithwood, Day κ.ά. (2006), υποστηρίζουν ότι οι παραπάνω πρακτικές 

περιγράφουν τι κάνουν οι επιτυχημένοι ηγέτες. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση 

αποκαλύπτει ότι  οι έννοιες του αποτελεσματικού ηγέτη και του επιτυχημένου ηγέτη 

συνδέονται άμεσα με την έννοια του μετασχηματιστικού ηγέτη. Ο μετασχηματιστικός 

ηγέτης προωθεί αλλαγές που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της σχολικής 

μονάδας μέσα από τη δημιουργία μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης, βασικές 

πτυχές της οποίας είναι η υποστηρικτική ηγεσία, η διαμόρφωση κοινών αξιών και 

οράματος, η συλλογική μάθηση και η εφαρμογή κοινών πρακτικών (Θεοφιλίδης, 

2012). Οι Leithwood & Reihl (2003), τονίζουν ότι «οι αποτελεσματικοί ηγέτες 
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βοηθούν το σχολείο να γίνει μια επαγγελματική μανθάνουσα κοινότητα που 

υποστηρίζει την απόδοση όλων των ατόμων που εργάζονται σε αυτήν, 

συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών και των μαθητών». Στο ίδιο άρθρο 

αναφέρεται ότι οι επιτυχημένοι σχολικοί ηγέτες αναγνωρίζοντας τη μοναδικότητα 

κάθε σχολικής μονάδας, εφαρμόζουν σε κάθε συγκείμενο τις κατάλληλες μορφές 

διδασκαλίας και μάθησης που θα βοηθήσουν το συγκεκριμένο μαθητικό πληθυσμό 

και προάγουν για όλους τους μαθητές, ισότητα και δικαιοσύνη δομώντας ένα σχολικό 

κλίμα χωρίς διακρίσεις. 

     Από τα ερευνητικά δεδομένα για το βαθμό εφαρμογής της μετασχηματιστικής 

ηγεσίας προέκυψαν τα ακόλουθα αποτελέσματα για τα σχολεία της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (πίνακας 1). 

Παράγοντας Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Γυμνάσια Λύκεια ΕΠΑΛ 

Καθορισμός Κατεύθυνσης 3,1 2,8 2,3 

Ανάπτυξη  Προσωπικού 

 
2,9 2,5 1,8 

Αναδόμηση Οργανισμού 

 
3,2 2,6 2 

Κοινή Πρακτική 

 
2,5 2,3 1,8 

 

Πίνακας 1:  Αποτελέσματα από το Γ μέρος του ερωτηματολογίου που διερευνά το βαθμό της 

Μετασχηματιστικής Ηγεσίας των σχολικών μονάδων 

 

     Ακολουθεί ο πίνακας 2 με τους βαθμούς (τάσεις) της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας 

ανά κατηγορία σχολείου. 
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Σχολεία 

Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης 

Βαθμός/Τάση Μετασχηματιστικής Ηγεσίας 

Γυμνάσια           2,9     Μεσαίος βαθμός (οριακά υψηλός) 

Λύκεια           2,6     Μεσαίος βαθμός  

ΕΠΑΛ           2        Χαμηλός βαθμός 

 

Πίνακας  2:  Συγκεντρωτικός πίνακας βαθμών μετασχηματιστικής ηγεσίας 

των σχολείων του δείγματος 

 

     Βλέποντας τους βαθμούς της Μετασχηματιστικής ηγεσίας των σχολείων της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε ότι ο μεγαλύτερος 

βαθμός παρατηρείται στα ημερήσια γυμνάσια (2,9). Ακολουθούν τα ημερήσια λύκεια 

με μεσαίο βαθμό (2,6) και στο τέλος βρίσκεται το ΕΠΑΛ με χαμηλό δείκτη 

μετασχηματιστικής ηγεσίας (2). Το γράφημα 60 αποτυπώνει συγκριτικά τα 

αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τους παράγοντες που καθορίζουν την 

εφαρμογή της μετασχηματιστικής ηγεσίας ανά τύπο σχολικής μονάδας.  

 

 

Γράφημα 60: Συγκριτική γραφική παράσταση των αποτελεσμάτων των  

παραμέτρων της Μετασχηματιστικής Ηγεσίας 
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     Ο οριακά υψηλός βαθμός μετασχηματιστικής ηγεσίας των συγκεκριμένων 

διευθυντών των γυμνασίων  αντιπροσωπεύει τις σημαντικές προσπάθειες για την 

αναδόμησή τους μέσα από τη διαμόρφωση μιας συνεργατικής κουλτούρας στο 

πλαίσιο μιας υποστηρικτικής και κατανεμημένης ηγεσίας, η οποία βρίσκεται σε 

εξέλιξη. Η εφαρμογή κοινών πρακτικών και δράσεων σε μια σχολική μονάδα 

προϋποθέτει την συμπεφωνημένη δράση των μελών του οργανισμού μέσα από την 

προώθηση ενός κοινού οράματος από μέρους του σχολικού ηγέτη. Ο καθορισμός 

κατεύθυνσης στα γυμνάσια είναι σε υψηλό επίπεδο (3,1) και αυτό πιθανά παρωθεί 

τους εκπαιδευτικούς στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων προκειμένου να 

επιτευχθούν τόσο οι προσωπικοί τους στόχοι όσο και οι στόχοι του οργανισμού 

(δείκτης ανάπτυξης προσωπικού 2,9). Η συλλογική νοημοσύνη που αναπτύσσεται σε 

μια σχολική μονάδα στα πλαίσια μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης (δείκτης 

κοινής πρακτικής 2,5) συμβάλλει στην ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού καθώς 

αναδιοργανώνει τη σχολική κουλτούρα. Ο παραπάνω συλλογισμός πιθανά εξηγεί τον 

υψηλό δείκτη αναδόμησης του οργανισμού (3,2) που εμφανίζεται στα ημερήσια 

γυμνάσια. Βέβαια για τη στήριξη των παραπάνω θέσεων επιβάλλεται να γίνει 

περισσότερη έρευνα και βιβλιογραφική διερεύνηση προς αυτήν την κατεύθυνση.  

      Ο μεσαίος βαθμός μετασχηματιστικότητας (2,6) των ημερήσιων λυκείων μπορεί 

να ερμηνευτεί ως αδυναμία προώθησης με αποτελεσματικό τρόπο ενός συλλογικού 

οράματος. Παρόλα αυτά  ο δείκτης (2,8) στον καθορισμό κατεύθυνσης φανερώνει την 

ύπαρξη ομαδικών στόχων προς την ανάπτυξη προσδοκιών υψηλής επίδοσης. Όμως 

λείπουν οι κοινές πρακτικές (2,3) που ενισχύουν μια συλλογική μάθηση στα πλαίσια 

μιας συνεργατικής κουλτούρας. Έτσι η ανάπτυξη του προσωπικού σε συλλογικό 

επίπεδο δεν ενισχύεται ιδιαίτερα (2,5) με αποτέλεσμα η αναδόμηση του οργανισμού 

να μη χαρακτηρίζεται από υψηλό δείκτη (2,6).  



189 
 

     Στο ΕΠΑΛ παρατηρείται ο πιο χαμηλός βαθμός μετασχηματιστικής ηγεσίας (2). 

Αυτό πιθανά υποδηλώνει ότι σε αυτή τη σχολική μονάδα εξακολουθεί να 

εφαρμόζεται το παραδοσιακό – συγκεντρωτικό μοντέλο διοίκησης όπου η ηγεσία δεν 

είναι κατανεμημένη και ο διευθυντής ως ιεραρχικά ανώτερος και εμπειρότερος όλων, 

ορίζει  σε μεγάλο τη στοχοθεσία και τον προγραμματισμό μέσα από την άσκηση σε 

σημαντικό βαθμό της λογικής- νομικής εξουσίας. Βέβαια αυτή η θέση δεν είναι 

πλήρως τεκμηριωμένη. Το θέμα χρήζει περισσότερης έρευνας και συλλογή 

δεδομένων μέσα από διαφορετικά ερευνητικά εργαλεία.  Η χρήση της πρώτης 

κλίμακας στο ερωτηματολόγιο από πολλούς, σίγουρα φανερώνει μια δυσαρέσκεια 

στον τρόπο διοίκησης από μέρους του διευθυντή και έλλειψη αμοιβαίας επικοινωνίας 

και συνεργατικής κουλτούρας αλλά παράλληλα επιβεβαιώνει το περιθώριο μειωμένης 

εγκυρότητας που έχει ένα ερωτηματολόγιο με διαμορφωμένες απαντήσεις από το 

δημιουργό του, καθώς το άτομο που τις απαντά προσπαθεί να αποτυπώσει την 

απάντηση που βρίσκεται πιο κοντά στην πραγματικότητα αφού δεν του δίνεται η 

ευκαιρία να αποτυπώσει με άλλο τρόπο τη γνώμη του. Πάντως ο χαμηλός δείκτης της 

κοινής πρακτικής (1,8) ταυτίζεται με το χαμηλό δείκτη της ανάπτυξης του 

προσωπικού (1,8) γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν παρατηρείται σε 

αυτήν τη σχολική μονάδα μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για την αναδόμηση της σχολικής μονάδας σύμφωνα με το μοντέλο 

μετασχηματιστικής ηγεσίας του Leithwood, είναι η επιμόρφωση και ανάπτυξη των 

μελών του διδακτικού προσωπικού. Στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα η χαμηλή 

αναδόμηση του οργανισμού (2) είναι αναμενόμενη καθώς δεν παρατηρείται μια 

κουλτούρα συνεργατικού τύπου και η ύπαρξη κοινών ομαδικών στόχων που θα 

μπορούσαν να δώσουν μια κατευθυντήρια γραμμή ανοδικής πορείας, είναι σε χαμηλό 

βαθμό (2,3).  
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     Συμπερασματικά υπάρχει αρκετή διαφορά στα ηγετικά στιλ διοίκησης των 

διευθυντών των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της κεντρικής και δυτικής 

Μακεδονίας. Μια διαφορά που αντανακλάται στους δείκτες ανάπτυξης του 

προσωπικού και αναδόμησης του οργανισμού. Η παρουσία μιας επαγγελματικής 

κοινότητας μάθησης δεν είναι ιδιαίτερα εμφανής σε κανένα τύπο σχολείου. 

Επιπρόσθετα οι διευθυντές των σχολικών μονάδων απέχουν από το να 

χαρακτηριστούν ως μετασχηματιστικοί ηγέτες εξαιτίας του μικρού έως μεσαίου 

βαθμού μετασχηματιστικής τάσης που βρέθηκε να έχουν. Τα ερευνητικά 

αποτελέσματα χρήζουν περισσότερης έρευνας προκειμένου να διαπιστωθούν οι 

πραγματικοί ανασταλτικοί παράγοντες που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη μιας 

επαγγελματικής κοινότητας μάθησης στα πλαίσια μιας μετασχηματιστικής ηγεσίας.  

     Σε αυτήν την ενότητα έγινε η ποσοτική ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων με 

τη βοήθεια του λογισμικού IBM SPSS Statistics 20. Έγινε λεπτομερής αναφορά στις 

παλαιότερες επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των 

σχολείων του δείγματος και στις απόψεις τους σχετικά με τις επιθυμίες και τις 

ανάγκες τους για επιμόρφωση. Ακολούθησε η διερεύνηση για την ύπαρξη  

μετασχηματιστικής ηγεσίας και επαγγελματικής κοινότητας μάθησης. Στην ενότητα 

που ακολουθεί γίνεται η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων που προέκυψαν από τις 

συνεντεύξεις που έλαβαν χώρα.  
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4.2  ΑΝΑΛΥΣΗ  ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

     Η διεξαγωγή των συνεντεύξεων είχε σκοπό την συλλογή πληροφοριών 

προκειμένου να διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους έχουν επιμορφωθεί τα 

τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  τα εμπόδια που 

αντιμετωπίζουν  στην προσπάθειά τους να επιμορφωθούν και κατά πόσο ο σχολικός 

ηγέτης μπορεί να συμβάλλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη μέσα από τη 

διοικητική του φιλοσοφία και το σχηματισμό μιας επαγγελματικής κοινότητας 

μάθησης.  Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ατομικού τύπου 

συνέντευξη, ημιδομημένη κατά πρόσωπο.  Οι ερωτήσεις των συνεντεύξεων 

στηρίχθηκαν σε ένα κοινό κορμό αλλά διαφοροποιήθηκαν στην πορεία ανάλογα με 

τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων. Συγκεκριμένα έλαβαν χώρα τρεις 

συνεντεύξεις. Η πρώτη ήταν από έναν διευθυντή ημερήσιου γυμνασίου της Δυτικής 

Μακεδονίας, η δεύτερη ήταν από μία διευθύντρια ημερήσιου λυκείου της Δυτικής 

Μακεδονίας και η τρίτη από έναν εν ενεργεία καθηγητή επαγγελματικού λυκείου της 

Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

Θεματικοί Άξονες 

 

4.2.1  Οι προκλήσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού  

και η ανάγκη για επιμόρφωση 

     Στη σημερινή κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας, η μεγαλύτερη πρόκληση 

των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις απόψεις των συνεντευξιαζόμενων είναι η 

διαχείριση  της τάξης μαζί με την ανάπτυξη επικοινωνίας με τους μαθητές. 

Αντιπροσωπευτικά είναι τα λόγια της διευθύντριας λυκείου η οποία ισχυρίζεται ότι:  
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« Ο εκπαιδευτικός πρώτα- πρώτα αντιμετωπίζει τη διαχείριση τάξης. Είναι ένα θέμα αυτό.  

Είναι στην καθημερινή του εργασία, είναι ο κύριος κορμός. Και όπως αλλάζει η κοινωνία 

δηλαδή όπως οι μαθητές γίνονται πιο δύσκολοι, η κοινωνία απαιτεί διαφορετικά 

πράγματα, οι πανελλήνιες απαιτούν διαφορετικά πράγματα, τα ΜΜΕ δίνουν διαφορετικά 

πρότυπα από αυτά που θέλει να περάσει η εκπαίδευση, ο εκπαιδευτικός έρχεται και 

πρέπει να καταφέρει μέσα στην τάξη, να τα φέρει όλα αυτά βόλτα. Να επικοινωνήσει με 

τους μαθητές και να τους περάσει τα δύο πράγματα που προβλέπει η εκπαίδευση: αξίες 

και αρχές αυτά μαζί, είναι το ένα. Και περιεχόμενο, γνώσεις το δεύτερο» (Διευθυντής 

Γυμνασίου). 

 

Επίσης η διευθύντρια λυκείου επισημαίνει ότι : 

«Το έργο του εκπαιδευτικού και δεν είναι μόνο το κύριο έργο που πρέπει να έχει κάποιες 

γνώσεις που να μεταδώσει στα παιδιά. Υπάρχουν πολλά άλλα θέματα που  πρέπει  να 

διαχειριστεί για παράδειγμα την τάξη. Πώς θα διαχειριστεί την τάξη. Τα παιδιά πλέον 

είναι πολύ απαιτητικά και χρειάζεται πραγματικά και να τα σέβεσαι αλλά και να βάζεις 

κάποια όρια. Που σημαίνει ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών 

μέσα στην τάξη. Πρέπει να βρει τρόπο δηλαδή ο καθηγητής να τα πλησιάσει, να τους 

πείσει ότι πρέπει να τηρούν κάποιους κανόνες στην τάξη. Δηλαδή αυτό που λέμε η 

διαχείριση της τάξης, δεν είναι μόνο μπαίνω  εξετάζω, παραδίδω, φεύγω και είμαι καλός 

εκπαιδευτικός. Είναι πολλά άλλα θέματα γιατί και ένα-δύο άτομα να είναι μέσα στην 

τάξη που δημιουργούν προβλήματα συμπεριφοράς, δεν μπορεί να γίνει σωστά το 

μάθημα.» (Διευθύντρια Λυκείου)  

 

Ο εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ τονίζει :  

«Ίσως είναι το βασικότερο θέμα για έναν εκπαιδευτικό. Η διαχείριση της τάξης και από 

κει και μετά πώς θα μπορέσει να περάσει τις γνώσεις του αυτές, να τις περάσει στον 

μαθητή…»  

 

Η παιδαγωγική διάσταση λοιπόν του ρόλου του εκπαιδευτικού πρωτεύει σε σχέση με 

τη μετάδοση των επιστημονικών γνώσεων. Συνεχίζοντας υποστηρίζουν ότι  η 

ανθρώπινη αλληλεπίδραση και ο διαμεσολαβητικός ρόλος που καλείται να 

υποστηρίξει ο εκπαιδευτικός είναι ένας  τομέας απαιτητικός, δύσκολος χωρίς να έχει 

πάντα επιτυχή κατάληξη.  

«Η διαχείριση της τάξης στις μέρες μας είναι πολύ δύσκολη, αυτό είναι  ένα. Και πολλοί 

εκπαιδευτικοί δεν τα καταφέρνουν να τα φέρουν βόλτα σε αυτό το κομμάτι» (Διευθυντής 

Γυμνασίου). 

 

Η διαχείριση της τάξης για τον εκπαιδευτικό του ΕΠΑΛ δεν είναι ένα ζήτημα που 

απλώς επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο:  
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«Υπάρχουν πολλά προβλήματα στη διαχείριση και το πώς θα περάσεις τις γνώσεις σου 

στο μαθητή. Ένας τομέας πρόκληση για κάθε σχολική χρονιά… Και ποτέ – και ποτέ δεν 

είναι αυτή η χρονιά ίδια με την προηγούμενη»  (Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ) 

 

Ένα άλλο θέμα που προέκυψε ομόφωνα από τις συνεντεύξεις είναι ότι ο 

εκπαιδευτικός ενδιαφέρεται να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του 

χρησιμοποιώντας νέες μεθόδους διδασκαλίας και συνάμα να εμπλέξει στη διαδικασία 

της μάθησης  παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Για την επιτυχή έκβαση αυτής της 

προσπάθειας είναι σημαντικό να συνεργάζεται με τους γονείς πάνω σε θέματα 

παιδαγωγικής ψυχολογίας. Η διευθύντρια του λυκείου δηλώνει : 

«Επίσης τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε και ότι πλέον 

και οι γονείς αποδέχονται φέρνουν χαρτιά, επιδιώκουνε να μάθει το σχολείο για αυτές τις 

μαθησιακές δυσκολίες γιατί παλαιότερα, το θεωρούσανε ντροπή. Απ’ την άλλη θα έλεγα 

ότι παλαιότερα ειδικά, οι συνάδελφοι δεν ήξεραν καθόλου για τις μαθησιακές δυσκολίες. 

Όπως και για τις νέες μεθόδους διδασκαλίας. Θεωρώ ότι  οι σχολές τα τελευταία χρόνια, 

δίνουνε τέτοιες κατευθύνσεις στους φοιτητές. Οι συνάδελφοι που τα παλαιότερα χρόνια 

φοιτούσαν, πριν είκοσι χρόνια και πάνω, ίσως και λιγότερο δεν είχαν καμία ιδέα για τις 

ομαδοσυνεργατικές ή οτιδήποτε άλλες μεθόδους.» (Διευθύντρια Λυκείου) 

 

Δύο άλλες παραμέτρους που πρέπει να διαχειριστεί ο εκπαιδευτικός σήμερα είναι η 

διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων και η δική του επαγγελματική ανάπτυξη. Όμως 

πάλι δίνεται έμφαση στη διαχείριση της τάξης ως την πιο σημαντική παράμετρο του 

εκπαιδευτικού έργου. Ο διευθυντής του γυμνασίου αναφέρει χαρακτηριστικά:  

«…πρέπει να διαχειριστεί άλλα δύο πράγματα τα οποία είναι γραφειοκρατικά θα έλεγα, 

το ένα είναι αλλαγές στη νομοθεσία αλλαγές στο εργασιακό του βίο αλλαγές στις 

απαιτήσεις που έχει το Υπουργείο από αυτόν σε πολλά θέματα και παράλληλα να 

αναπτύσσεται και αυτός να κάνει επιμορφώσεις, να κοιτάει και τη δική του 

επαγγελματική ανάπτυξη… Όμως το πιο σημαντικό είναι η διαχείριση της τάξης.»  

                                                                                            (Διευθυντής Γυμνασίου) 

 

Η επιτυχία στα παραπάνω θέματα δεν είναι δεδομένη και δεν εξαρτάται μόνο  από 

την επάρκεια του εκπαιδευτικού πάνω σε παιδαγωγικά θέματα και θέματα διδακτικής, 

αλλά και από τον τύπο του σχολείου (γυμνάσιο, λύκειο, ΕΠΑΛ) και από τις αλλαγές 

που προωθεί το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα. Η διευθύντρια του λυκείου 
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αναφέρει ότι η ολοκλήρωση της διδακτέας ύλης στο λύκειο και η νέα τράπεζα 

θεμάτων δεν δίνουν το χρονικό περιθώριο για την εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών 

μεθόδων διδασκαλίας :  

«Και συνήθως λόγω της πίεσης του χρόνου και της ύλης ειδικά στα λύκεια δεν 

προλαβαίνουν να κάνουν τίποτα άλλο πέρα από το να παραδώσουν, να κυνηγήσουν την 

ύλη, να την ολοκληρώσουν. Και αυτό στη Γ΄ λυκείου αλλά και φέτος με την τράπεζα 

θεμάτων που μπήκε στην Α λυκείου. Ήταν τόσο στενά τα περιθώρια του να κάνεις κάτι 

άλλο, μια ομαδοσυνεργατική, μια εργασία άλλη ή να βάλεις τα παιδιά να ψάξουν 

οτιδήποτε, που περιόρισε αυτό.» (Διευθύντρια Λυκείου) 

 

Οπότε στο ερώτημα, αν το βασικό πτυχίο παρέχει  επιστημονική και παιδαγωγική 

επάρκεια και αν καλύπτει τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, υπήρξε ομοφωνία 

στο ότι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται επιμόρφωση, όχι μόνο σε παιδαγωγικά θέματα 

αλλά και σε θέματα τεχνογνωσίας ιδιαίτερα για τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ. Οι 

δηλώσεις τους είναι ξεκάθαρες :  

«Κατηγορηματικά όχι, με την έννοια ότι αυτό που χρειάζεται ο εκπαιδευτικός είναι γνώση 

παιδαγωγικού περιεχομένου και όχι γνώση περιεχομένου μόνο. Το βασικό πτυχίο που 

έχουμε… σε αυτό ο εκπαιδευτικός έχει μάθει την επιστήμη του. Το περιεχόμενο της 

επιστήμης του τίποτα πέρα από αυτό. Δεν περιέχει θέματα διδακτικής, δεν έχει εμπειρία 

στην τάξη, δεν ξέρει για διαχείριση τάξης. Αυτά δεν διδάσκονται οπότε αυτό από μόνο 

του το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί είναι ήταν καλός φοιτητής ο εκπαιδευτικός, ότι ξέρει 

το αντικείμενό του.» (Διευθυντής Γυμνασίου) 

 

Η διευθύντρια του λυκείου επισημαίνει ότι η επιμόρφωση στα παιδαγωγικά 

θέματα δεν ήταν επαρκής: 

 

«Παλαιότερα δεν υπήρχαν τέτοιες προεκτάσεις. Ελάχιστα παιδαγωγικά κάνανε. Τώρα 

θεωρώ κάτι γίνεται στα Πανεπιστήμια, παρόλα αυτά όμως χρειάζεται, δεν αρκεί το 

βασικό πτυχίο. Θεωρώ, χρειάζεται επιμόρφωση.» (Διευθύντρια Λυκείου) 

 

Ο εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ θέτει το ζήτημα της συνεχούς ενημέρωσης του σχολείου 

πάνω σε τεχνογνωσίας: 

«Επειδή η δικιά μου ειδικότητα είναι τέτοια που έχει να κάνει με την τεχνολογία και 

επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται κάθε μέρα, όχι δεν επαρκεί…. Επειδή όμως οι 

τεχνολογίες τρέχουνε και επειδή το σχολείο είναι λίγο απομονωμένο από την αγορά… θα 

πρέπει να ενημερώνεται» (Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ) 

 



195 
 

4.2.2  Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

 

     Οι πανεπιστημιακές σπουδές των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

τους διασφαλίζουν ένα επιστημονικό υπόβαθρο συνδεδεμένο με την επιστήμη που 

υπηρετούν και δεν τους προετοιμάζουν για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και τις 

ανάγκες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Έτσι η κατάρτιση τους, παραμένει σε 

θεωρητικό επίπεδο χωρίς πρακτικές εφαρμογές. Το κενό αυτό αναμένεται να το 

καλύψει η πολιτεία με διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα.  

 

 

4.2.2.1  Οι επιμορφώσεις που έγιναν 

 

Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει δοθεί έμφαση στην επιμόρφωση πάνω σε θέματα που 

αφορούν τις νέες τεχνολογίες.  Συγκεκριμένα υπάρχουν δύο κύκλοι επιμόρφωσης (Α΄ 

και Β΄). Στο Α΄ επίπεδο ο εκπαιδευτικός έλαβε σημαντικές γνώσεις πάνω σε βασικές 

αρχές της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και στο Β΄ επίπεδο ενημερώθηκε 

πώς δημιουργούνται τα εκπαιδευτικά σενάρια με τη βοήθεια λογισμικών. Ο 

διευθυντής του γυμνασίου αναφέρει:  

«Υπάρχει το Β΄ επίπεδο το οποίο  αφορά και γνώσεις και διδακτική και τεχνολογία μαζί. 

Υπήρχε το Α΄ επίπεδο στις ΤΠΕ το οποίο τους επιμόρφωνε μόνο στο πώς να 

χρησιμοποιούν τους υπολογιστές.»  (Διευθυντής Γυμνασίου) 

 

Για τον εκπαιδευτικό του ΕΠΑΛ όμως οι γνώσεις αυτές δεν ολοκληρώνουν το 

ζήτημα της επιμόρφωσης. Ο ίδιος δεν επιμορφώθηκε ποτέ από την πολιτεία πάνω 

στην τρέχουσα τεχνολογία που αποτελεί τμήμα του διδακτικού του αντικειμένου. 

Χαρακτηριστικά αναφέρει:  
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«Για την τρέχουσα τεχνολογία δεν έχει κάνει κάτι. Ο εκπαιδευτικός αφού πλέον έχει Α΄ 

Επίπεδο, Β΄ Επίπεδο έχει επιμορφωθεί … Από κει και μετά θα πρέπει να μπει στις νέες 

τεχνολογίες του αντικειμένου του… Είμαστε ακόμα στα κλασικά, τα παλιά τα οποία (οι 

μαθητές) τα γνωρίζουνε έτσι και αλλιώς… Ενώ η τεχνολογία αυτή έχει προχωρήσει εδώ 

και χρόνια και εμείς δεν έχουμε καμία επαφή.» (Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ) 

 

Σύμφωνα με το διευθυντή του γυμνασίου κατά καιρούς γίνονται σεμινάρια για 

διάφορα θέματα όπως: «… θέματα κοινωνικά περί βίας, περί διαχείρισης τάξης». 

Συμπληρωματικά η διευθύντρια του λυκείου δηλώνει ότι:  

«Δεν έχουν γίνει πολλά σεμινάρια. Εκείνα που έγιναν τα τελευταία δύο- τρία χρόνια και 

ήταν πολύ σημαντικά, θεωρώ ήταν το Μείζων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης  που 

διοργάνωσε το υπουργείο. Ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Όπως επίσης το Β΄ επίπεδο 

ΤΠΕ, που λέμε για τη χρήση των νέων τεχνολογιών, πώς εφαρμόζονται στη διδακτική 

πλέον, και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο. Συνεχίζεται  αυτό, γίνεται.» (Διευθύντρια 

Λυκείου) 

 

Η επιμόρφωση πάνω στις νέες τεχνολογίες έγινε προσπάθεια να γίνει και στα πλαίσια 

μιας ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Όμως δεν αντιμετωπίστηκε με το ίδιο ενδιαφέρον. 

Στην ερώτηση εάν πραγματοποιείται ενδοσχολική επιμόρφωση στα σχολεία η 

απάντηση ήταν αρνητική. Η Πολιτεία όμως σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς 

ενθαρρύνει την ενδοσχολική επιμόρφωση. Γι’ αυτό οι διευθυντές δηλώνουν:  

«Από όσο ξέρω, δεν συμβαίνει. Κατ’ εξαίρεση σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να 

γίνει και κάτι…. όταν ξεκίνησα εδώ ως διευθυντής πριν από 2 χρόνια κάναμε 

ενδοσχολική επιμόρφωση στις ΤΠΕ. Αλλά στη χρήση τους στην πραγματική τάξη. 

Ξεκίνησε με κάποιο ενδιαφέρον, συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί, ήρθαν συγκεκριμένα τρεις 

μέρες  και μετά κάπου χάθηκε το δικό τους ενδιαφέρον. Δηλαδή είχαν όλοι να κάνουν 

κάτι. Οπότε αφήνοντας το εθελοντικά στους εκπαιδευτικούς, ατόνησε.»  

 (Διευθυντής Γυμνασίου)  

 

Η διευθύντρια λυκείου τονίζει ότι η ενδοσχολική επιμόρφωση είναι αποσπασματική: 

«Θεωρητικά η πολιτεία δίνει το δικαίωμα να γίνει ενδοσχολική επιμόρφωση. Και σε 

πολλά σχολεία κάνουν ενδοσχολική επιμόρφωση για κάποιο θέμα. Κάποιος που έχει 

επιμορφωθεί, που ασχολείται με ένα θέμα, μπορεί να παρουσιάσει στους άλλους τη 

δουλειά του. Αλλά από κει και πέρα θεωρώ ότι δε γίνεται σε μεγάλη έκταση.»  

    (Διευθύντρια Λυκείου) 
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Στο πλαίσιο της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, επιμορφώνει και ο σχολικός σύμβουλος, 

ο οποίος δρα κυρίως ως μέντορας.  Άλλοι εκπαιδευτικοί δρουν  ως πολλαπλασιαστές. 

Όμως οι δράσεις αυτές πραγματοποιούνται σε λίγες σχολικές μονάδες και 

αποσπασματικά. Η διευθύντρια του λυκείου δηλώνει χαρακτηριστικά :  

«Οι σχολικοί σύμβουλοι κάποιες φορές ήρθαν να μιλήσουν για κάποια θέματα. Κάνανε 

ανά ειδικότητα τους φιλολόγους , τους μαθηματικούς, να τους δείξουν κάποια πράγματα.    

Και υποδειγματικές (διδασκαλίες) και συζητήσεις και χρήση των ΤΠΕ, ας πούμε των 

νέων τεχνολογιών, κάποια επίδειξη… έγιναν, αλλά όχι όσες νομίζω χρειάζονται… είχαμε 

κάποιους που ασχολήθηκαν με πρώτες βοήθειες, κάναμε ένα γκρουπ, μια φορά.»  

    (Διευθύντρια Λυκείου) 

 

Η πρακτική του πολλαπλασιαστή χρησιμοποιήθηκε και στην ενημέρωση πάνω στο 

μάθημα του project που μπήκε στο νέο πρόγραμμα σπουδών το 2013-14. Αλλά δεν 

επαναλήφθηκε ως μέθοδος επιμόρφωσης για άλλες θεματικές ενότητες. Οι 

εκπαιδευτικοί αναφέρουν σχετικά:  

«Εκείνο που ήταν υποχρεωτικό για όλες τις σχολικές μονάδες, τότε που  εμφανίστηκε  

πρώτη φορά ο θεσμός της ερευνητικής εργασίας το project  που λέμε, επιμορφώθηκε ένας 

από κάθε σχολείο, ήρθαν από κάτω από την Αθήνα. Έγινε μια επιμόρφωση και μετά αυτό 

το άτομο επιμόρφωσε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Έγινε τότε όμως, τώρα δεν 

επαναλήφθηκε.» (Διευθύντρια Λυκείου) 

 

Η πρακτική του πολλαπλασιαστή εφαρμόστηκε και στο ΕΠΑΛ: 

«Το project που έτρεξε στην Α΄ τάξη, πήγαμε εμείς επιμορφωθήκαμε, γυρίσαμε στο 

σχολείο, είπαμε κάποια απλά πράγματα… Ήτανε ένα σεμινάριο, νομίζω ένα 

Σαββατοκύριακο δύο μέρες ή περισσότερες μέρες, πήγαμε να επιμορφωθούμε για το πώς 

θα υλοποιήσουμε το πρόγραμμα project. Από κει και μετά το είπαμε και εμείς, 

ενημερώσαμε κάποιους συναδέλφους γιατί δεν μπορούσαμε να πάμε όλοι, ενημερώθηκαν 

ενδοσχολικά. Κάποιες ώρες είπαμε κάποια πράγματα και ξεκίνησε το project.»  

  (Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ) 

 

Αλλά όπως τονίζει ο διευθυντής του γυμνασίου η εφαρμογή του πολλαπλασιαστή και 

του μέντορα δεν συμβαίνει γενικά.  

Επίσης έχουνε γίνει κάποια σεμινάρια μικρής διάρκειας για 6-8 Σαββατοκύριακα, 

πάνω σε θέματα διαχείρισης τάξης. Ο εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ αναφέρει:  
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«Παλαιότερα πριν  μερικά χρόνια, πριν την κρίση να το πω έτσι, μας δόθηκε η  

δυνατότητα για σεμινάρια διαχείρισης τάξης και για άσχημες καταστάσεις, πώς υπάρχουν 

κάποια παιδιά που είναι ατίθασα, που είναι κάτι παραπάνω από ατίθασα και πώς θα τα 

διαχειριστείς μέσα στην αίθουσα. Έχουν γίνει τέτοια σεμινάρια, όχι πολλά σε 

Σαββατοκύριακο βέβαια και γινότανε ενάμισι μην. Δηλαδή 6 Σαββατοκύριακα ίσως και 

7-8... Πάντως ήταν ενδιαφέρον σεμινάριο.» (Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ) 

 

Ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των επιμορφωτικών προγραμμάτων είναι ότι 

αποτελούν συνήθως προκαθορισμένες παραδοσιακές μορφές επιμόρφωσης μακριά 

από το χώρο εργασίας. Η θεματολογία ορίζεται συνήθως από το φορέα διοργάνωσης  

δίχως προηγούμενη ανίχνευση και συστηματική διερεύνηση των αναγκών του 

πληθυσμού- στόχου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην καλύπτουν απόλυτα τις 

επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών και έτσι να μην ολοκληρώνουν το ζήτημα 

της επιμόρφωσης.   

 

 

4.2.2.2  Τα μειονεκτήματα των επιμορφωτικών προγραμμάτων και τα εμπόδια   

     που συναντούν οι εκπαιδευτικοί στην προσπάθεια τους να επιμορφωθούν 

 

Τα μειονεκτήματα των επιμορφώσεων οι εκπαιδευτικοί τα εντοπίζουν κυρίως σε 

τρεις άξονες: την οργάνωση, το περιεχόμενο και τη δυνατότητα συμμετοχής 

περισσότερων ατόμων.  Συγκεκριμένα ως προς το περιεχόμενο όλοι επιθυμούν οι 

επιμορφώσεις να έχουν βιωματικό χαρακτήρα, να αναφέρονται στις καθημερινές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη και να στηρίζουν τις πραγματικές 

συνθήκες εργασίας τους. Χαρακτηριστικά δηλώνουν ως προς αυτό:  

«Η επιμόρφωση η ιδανική πρέπει πρώτα να έχει το σωστό περιεχόμενο.» (Εκπαιδευτικός 

ΕΠΑΛ) 

 

Ο διευθυντής του γυμνασίου τονίζει ότι μία επιμόρφωση με θεωρητικό περιεχόμενο 

μόνο, δεν καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου εκπαιδευτικού: 
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«…περισσότερο είναι θεωρητικού περιεχομένου και δεν καλύπτουν τον εκπαιδευτικό που 

δεν θέλει να ακούει τι θα μπορούσε να κάνει σε μια τάξη αλλά να δει ίσως τι μπορεί να 

κάνει μέσα στην τάξη. Να το βιώσει ο ίδιος, οπότε οι επιμορφώσεις αυτές είναι 

αποσπασματικές…»  (Διευθυντής Γυμνασίου)  

 

Η διευθύντρια του λυκείου εκτός από την έλλειψη βιωματικών δράσεων παρουσιάζει 

ως μειονεκτήματα την επανάληψη των θεματικών ενοτήτων, την έλλειψη 

ενημέρωσης σε νέα και τον μεγάλο αριθμό ατόμων ανά τμήμα: 

«Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ήταν ευχαριστημένοι γιατί μάθανε πράγματα και κάποιες 

που είπαν ότι δεν μας είπαν τίποτα, μείνανε στη θεωρία, παρουσίασαν κάποια τετριμμένα 

πράγματα. Όταν είναι τώρα 20-25 σε ένα σεμινάριο , ουσιαστικά δεν προλαβαίνει να γίνει 

κάτι. Ή αυτό για τη διοίκηση, δεν έχει γίνει από το υπουργείο. Είπαν ότι θα 

επιμορφώσουν όλα τα στελέχη της εκπαίδευσης, θα ήταν υποχρεωτικό για να μπορούν να 

ξανακάνουν αίτηση, δεν έγινε τίποτα. Έγιναν από κάποιους άλλους φορείς κάποια 

σεμινάρια, αρκετών ωρών και εγώ παρακολούθησα ένα, αλλά εντάξει είχαν κάποιες 

θεωρίες, ζητήθηκαν και κάποιες εμπειρίες που είχαμε. Τελικά δεν ήταν τόσο ουσιαστικό, 

στη διαχείριση όντως των κρίσεων και άλλων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια…»  

   (Διευθύντρια Λυκείου) 

 

Η ανάγκη για εκσυγχρονισμό του περιεχομένου των επιμορφωτικών προγραμμάτων 

τονίζεται ιδιαίτερα από τον εκπαιδευτικό του ΕΠΑΛ:  

«… για τις νέες τεχνολογίες να μας δίνεται η δυνατότητα ούτως ώστε να μπορούσαμε να 

καλέσουμε διάφορες εταιρείες, αν θέλεις ιδιωτικές κλπ, να μας ενημερώσουνε για τα 

προϊόντα τους, να ξέρουμε τι τρέχει στην κοινωνία έξω, από  θέματα τεχνολογιών, γιατί 

έτσι όπως είναι σήμερα το σχολείο είμαστε απομονωμένοι μέσα στα δικά μας τα πλαίσια, 

και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω... θα μπορούσαν να είναι πιο καλά 

οργανωμένα» (Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ) 

 

Όμως έχουν γίνει και επιμορφώσεις όπως είναι το Β΄ επίπεδο ΤΠΕ και το Μείζων 

Πρόγραμμα επιμόρφωσης στα οποία οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι ωφελήθηκαν και 

ότι θα ήθελαν να επαναληφθεί. Το μειονέκτημα σε αυτήν την περίπτωση που 

εντοπίζουν, δεν είναι ως προς το περιεχόμενο αλλά ως προς τη μικρή συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών καθώς έδωσαν ευκαιρία σε λίγους μόνο να συμμετέχουν. Οι 

διευθυντές δηλώνουν με έμφαση:  

«Εγώ εμπειρία που έχω από το Β΄ επίπεδο ΤΠΕ, εκεί γίνεται καλή δουλειά. Αλλά οι 

εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται εκεί είναι πολύ λίγοι. Δηλαδή μπορεί να γίνει σε έναν 
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νομό, ένα τμήμα ή δύο και να μιλάμε για 20 εκπαιδευτικούς, ενώ ο  νομός μπορεί να έχει 

εκατοντάδες εκπαιδευτικούς.» (Διευθυντής Γυμνασίου)  

 

Την αδυναμία διεύρυνσης των σεμιναρίων σε περισσότερους εκπαιδευτικούς τονίζει 

και η διευθύντρια του λυκείου:   

«…το Μείζων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, που διοργάνωσε το υπουργείο ήταν 

πραγματικά εξαιρετικό. Αλλά δεν έδινε τη δυνατότητα σε όλους να το παρακολουθήσουν 

και ούτε και σε όλες τις ειδικότητες και μετά σταμάτησε. Εκεί πραγματικά έγιναν 

αναφορές και εργασίες  και στις θεωρίες μάθησης και μέθοδοι διδασκαλίας … το Β΄ 

επίπεδο ΤΠΕ… Βέβαια γίνεται με κλήρωση. Δεν μπορούν να πάνε όλοι  και ούτε είναι 

πάλι για όλες τις ειδικότητες. Τώρα κάποια άλλα που γίνονται κατά διαστήματα, είναι 

πολύ σύντομης διάρκειας και είναι πολύ προαιρετικό. Δηλαδή θεωρώ ότι θα ήταν 

ουσιαστικό να γίνει κάτι πιο γενικό. Για όλους δηλαδή τους εκπαιδευτικούς … γίνεται 

πάλι κλήρωση και δε φτάνει για όλους. Δεν δίνει το δικαίωμα σε όλους να κάνουνε την 

αίτηση» (Διευθύντρια Λυκείου)    

 

Το ζήτημα της σωστής οργάνωσης των επιμορφώσεων θίγει διάφορες παραμέτρους 

που συμβάλλουν στην επιτυχή έκβαση των επιμορφωτικών προγραμμάτων όπως είναι 

το περιεχόμενο, το ποσοστό συμμετοχής, η διευκόλυνση στο τόπο και στην ώρα 

διεξαγωγής τους, η οικονομική επιβάρυνση των ενδιαφερομένων, οι οικογενειακές 

τους υποχρεώσεις. Για όλα αυτά οι συνεντευξιαζόμενοι δηλώνουν με σαφήνεια:  

 «…δεν συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί, συμμετέχουν ελάχιστοι σε αυτές. Δεν λύνεται 

το  θέμα. Δηλαδή δεν πρόλαβαν να  επιμορφωθούν πολλοί. Πρέπει να γίνει κάτι πιο 

οργανωμένο στην επιμόρφωση. Συνήθως λίγοι και με κλήρωση. Για τις ειδικότητες για τις 

οποίες δίνει το δικαίωμα, γίνεται πάλι κλήρωση και δεν φτάνει για όλους. … Για αυτούς 

που το παρακολούθησαν ήταν πετυχημένα. Μάθανε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά το ότι 

δεν συνεχίστηκε…» (Διευθύντρια Λυκείου)    

 

Για τον εκπαιδευτικό του ΕΠΑΛ, η επιθυμία για επιμόρφωση δεν είναι αρκετή. Είναι 

πολύ σημαντικό τα σεμινάρια να γίνονται κοντά στον τόπο εργασίας κυρίως για 

οικονομικούς λόγους και για εξοικονόμηση χρόνου: 

«Δεν επαναλήφθηκαν και δεν έγιναν προς όλους. Δηλαδή κάποιοι έδειξαν ενδιαφέρον, 

κάποιοι δεν το αντιλήφθηκαν. Κάποιοι είχαν προβλήματα μετακίνησης, παίζει ρόλο πού 

γίνονται αυτά τα σεμινάρια, πώς γίνονται; Δηλαδή θεωρώ ότι είναι απαραίτητα – 

απαραίτητα αυτά τα σεμινάρια, τόσο απαραίτητα αφού θέλουμε να μιλάμε για 

αξιολογήσεις, για όλα αυτά. Είναι απαραίτητα και θα πρέπει όχι να επιβάλλονται έτσι, 

προς Θεού, γιατί πάλι θα έχουμε μία από τα ίδια. Όταν επιβάλλεται κάτι. Θα πρέπει να 

γίνεται πρόσκληση αλλά δεν μπορεί ας πούμε, να έρχονται στο email μου 10 σεμινάρια, 
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και να είναι όλα στην Αθήνα! Ή να είναι Θεσσαλονίκη. Δε γίνεται αυτό. Δεν μπορώ να τα 

παρακολουθήσω τέτοια σεμινάρια και για οικονομικούς λόγους, που πλέον δεν σου 

καλύπτει κανένας τίποτα  και θέμα χρόνου και άδειας …» (Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ) 

 

Έτσι ενώ υπάρχει επιθυμία για συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, τα 

πρακτικά εμπόδια εξαιτίας της έλλειψης μιας σωστότερης οργάνωσης αποτρέπει 

πολλούς εκπαιδευτικούς στο να συμμετέχουν σε αυτά. Ο εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ 

αναφέρει σχετικά:  

«Επιθυμία υπάρχει πάντα. Και νομίζω ότι υπάρχει από πολλούς συναδέλφους, δεν ξέρω τι 

γινόταν παλαιότερα. Οι νέοι συνάδελφοι θέλουν να επιμορφωθούνε σε κάποια πράγματα, 

γιατί ίσως έχουν κάποιες αμφιβολίες ή κάποιοι ξέρουν κάποια πράγματα γιατί τα έχουν 

διδαχθεί στο Πανεπιστήμιο, αλλά όπως είπα η κοινωνία τρέχει και θέλουν να 

επιμορφωθούν. Αλλά ένα είναι ο τόπος που γίνεται το σεμινάριο, ένα είναι ο χρόνος που 

γίνεται γιατί ναι μεν πάμε 8 με 6 ώρες στο σχολείο, 5 ημέρες την εβδομάδα, αλλά έχουμε 

και προσωπική ζωή που μέχρι τώρα κανένας δεν είπε ότι ο καθηγητής αφού τελειώσει το 

σχολείο και πάει σπίτι του δεν έχει τελειώσει εκεί. Ή θα καθίσει να ετοιμαστεί για την 

επόμενη μέρα, ή θα καθίσει να διορθώσει κάποια γραπτά, κάποιες φορές, κάποια 

διαγωνίσματα, τα οποία όμως, έχει και προσωπική ζωή, έχει και παιδιά, που θέλει να τα 

διαβάσει… δεν υπάρχει άδεια, δεν υπάρχει τίποτα, οπότε  έχει πολλά προβλήματα που θα 

μπορούσε το υπουργείο πιστεύω να τα οργανώσει καλύτερα. Έγινε μια προσπάθεια 

παλιότερα αλλά νομίζω ότι δεν ήτανε τόσο καλά οργανωμένα. Υπήρχανε πολλές 

ελλείψεις» (Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ) 

 

Ο διευθυντής του γυμνασίου περιγράφει σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να επιμορφωθούν. Κάποια απορρέουν από τις 

απαιτήσεις του ίδιου του επαγγέλματος όπως είναι ο λιγοστός διαθέσιμος χρόνος, ο 

μεγάλος φόρτος εργασίας ακόμη και τα απογεύματα και άλλα από την ελλιπή 

οργάνωση των ίδιων των προγραμμάτων και την αδυναμία τους να ανταποκριθούν 

στις απαιτήσεις του σύγχρονου εκπαιδευτικού.  Η τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει 

το θεωρητικό περιεχόμενο με τις ελάχιστες εφαρμογές στην πράξη, την οικονομική 

επιβάρυνση των ενδιαφερομένων, τις μετακινήσεις μακριά από το χώρο εργασίας, τα 

γραφειοκρατικά κωλύματα όπως είναι η κατάργηση των εκπαιδευτικών αδειών, τη 

μεγάλη διάρκεια των επιμορφώσεων και το αμφίβολο όφελος. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει και ο διευθυντής γυμνασίου: 
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«Για αυτούς τους εκπαιδευτικούς που θέλουν… δεν ξέρω κάποια επιμόρφωση, μάλλον 

δεν υπάρχει επιμόρφωση που να γίνεται δίνοντας την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να 

απέχει από τη δουλειά του. Άρα όλες αυτές οι επιμορφώσεις έχουν πολύ επιπλέον φόρτο. 

Γίνονται συνήθως  απογεύματα. Οι περισσότερες από αυτές διαρκούν πάρα πολύ. 

Εξάμηνο. Δηλαδή το Β΄ επίπεδο είναι εξάμηνη. Το Μείζων που γινόταν είχε και αυτό 

πολλά Σαββατοκύριακα. Εάν εξαιρέσουμε τώρα την έννοια του μεικτού μοντέλου που 

γίνεται εξ αποστάσεως και διευκολύνει κάπως, τα άλλα έχουν πάρα πολύ φόρτο για τον 

εκπαιδευτικό και ο εκπαιδευτικός δεν είναι σίγουρος αν θα αποκομίσει όφελος. Συνήθως 

ο εκπαιδευτικός ακούει πολλά θεωρητικά σε πολλές από τις επιμορφώσεις αυτές …οπότε 

ένα εμπόδιο είναι ο φόρτος και ο χρόνος. Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν οικογενειακές 

υποχρεώσεις τα απογεύματα οπότε εκεί είναι ακόμα χειρότερα με το χρόνο. Άλλοι 

πιέζονται οικονομικά και εκεί είναι δύσκολο. Οπότε θέμα χρόνου σίγουρα. Σε κάποιες 

περιπτώσεις απαιτούνται υπολογιστές, ας πούμε οι σύγχρονες επιμορφώσεις θέλουν και 

εργαλεία.  Μπορεί να μην έχει να αγοράσει ο εκπαιδευτικός ή μετακινήσεις. Μπορεί να 

πρέπει να μετακινηθεί από το νομό του σε ένα διπλανό νομό ή από το χωριό του σε μια 

πόλη για να μπορέσει να συμμετέχει. Άρα θα έλεγα κυρίως φόρτος και χρόνος  που δεν 

υπάρχει και λιγότερο οικονομικό.» (Διευθυντής Γυμνασίου)  

 

 Επίσης η  διευθύντρια του λυκείου τονίζει ότι:  

«Ένα βασικό είναι ότι δεν έχει χρόνο. Έχουν καταργηθεί οι άδειες που έδιναν οι 

εκπαιδευτικές, άρα δεν μπορεί να πάρει κάποιος  να ολοκληρώσει τις σπουδές του. 

Δικαιούται βέβαια μέσα στη χρονιά κάποιες άδειες συγκεκριμένες, αλλά είναι ελάχιστες. 

Το κόστος, γιατί συνήθως τώρα οι επιμορφώσεις είναι επί πληρωμή. Άρα όποιος θέλει να 

επιμορφωθεί πρέπει να πληρώσει για κάποια σεμινάρια. Ο χρόνος λιγόστεψε γιατί 

αυξήθηκαν οι απαιτήσεις. Ο χρόνος και ο διδακτικός και η παραμονή στο σχολείο. Και 

αυτό το βασικότερο είναι αυτό, ότι με λιγότερη αμοιβή, το να ξοδεύει για την προσωπική 

του επιμόρφωση είναι ανέφικτο πλέον. Γίνεται με πόνο ψυχής.» (Διευθύντρια Λυκείου)    

 

Σε αυτό το απαιτητικό πλαίσιο προστέθηκε τα τελευταία χρόνια και η δημοσιονομική 

κρίση. Οι εκπαιδευτικοί, ιδιαίτερα όσοι έχουν οικογενειακές υποχρεώσεις, θεωρούν 

σχεδόν αδύνατη την πιθανότητα να παρακολουθήσουν σεμινάρια ή μεταπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών που πραγματοποιούνται εκτός της πόλης διαμονής τους. Η 

αποπληρωμή των διδάκτρων σε συνδυασμό με τη μείωση του μισθού τους δεν είναι 

εφικτή καθώς προέχουν οι ανάγκες όλης της οικογένειας. Ο εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ 

δηλώνει με έμφαση:   

«Πριν κάποια χρόνια  υπήρχαν κάποια χρήματα…  Από κει και μετά όμως η οικονομική 

αυτή λαίλαπα  που πέρασε από την Ελλάδα, πάγωσαν όλα, δεν έγινε τίποτα … Με τα 

σημερινά δεδομένα θέλει να την κυνηγήσει την επιμόρφωση από μόνος του, αλλά δεν του 

δίνεται η δυνατότητα, όπως είπα και σε προηγούμενη ερώτηση. Δεν… Δεν έχει πλέον τη 

δυνατότητα θέλετε οικονομική, έχει χάσει το ένα τρίτο του μισθού του. Έτσι; Αν είχε 

κάποια δυνατότητα να πάει να κάνει κάτι μόνος του, ίσως κάποιοι ελεύθεροι συνάδελφοι, 
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εννοώ χωρίς οικογένεια, ίσως κυνηγήσουν και μπορέσουν να κάνουν κάτι. Ένας που έχει 

μια οικογένεια, είναι δύσκολο να το κάνει αυτό από μόνος του. Θα μπορούσε να 

οργανωθεί καλύτερα σε σχολεία μέσα. Να επιμορφωθούν οι συνάδελφοι πάνω σε 

διαχείριση κρίσεων μέσα σε μία τάξη. Θα μπορούσε να γίνει από πιο κεντρικό επίπεδο.»  

  (Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ) 

Η ανάγκη για καλύτερη οργάνωση των επιμορφώσεων ιδιαίτερα σε επίπεδο σχολικής 

μονάδας γίνεται πιο επιτακτική πλέον στις μέρες μας καθώς η ενδοσχολική 

επιμόρφωση δεν έχει οικονομικό κόστος για τους εκπαιδευτικούς. Οι απαιτήσεις της 

σύγχρονης κοινωνίας είναι πολλές και οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν μια υψηλού 

επιπέδου επιμόρφωση. Μια επιμόρφωση με κατάλληλο περιεχόμενο που να 

πλαισιώνεται από ανατροφοδότηση και αναστοχαστικές πρακτικές. Όμως μεντορική 

πρακτική δεν παρατηρείται σε καμία μορφή επιμόρφωσης.  Δηλαδή δεν υπάρχει 

στήριξη, καθοδήγηση και ανατροφοδότηση σε θέματα παιδαγωγικά, διδακτικών 

τεχνικών ή στην επίλυση προβλημάτων από κάποιον έμπειρο επιμορφωτή. Ο 

διευθυντής του γυμνασίου τονίζει ότι:  

«Δε γίνονται επιμορφώσεις που να έχουν άμεση πρακτική αξία. Ας πούμε το μείζων 

πρόγραμμα επιμόρφωσης που πήγε να έχει. Ξεκίνησε, ατόνησε δε φαίνεται να πέρασε 

κάτι από αυτό. Δεν είχε δηλαδή εφαρμογές στην τάξη. Το μόνο κάπως ολοκληρωμένο 

πρόγραμμα  είναι του Β΄ επιπέδου ΤΠΕ …  στην πράξη όμως και εκεί είναι κάτι το οποίο 

γίνεται  εκτός τάξης. Η οργάνωση του μάλλον η διδασκαλία του είναι πάλι εκτός τάξης. 

Δεν υπάρχει κάτι εντός σχολείου σε πρακτική εφαρμογή. Δηλαδή που να ακολουθεί τον 

εκπαιδευτικό, να έχει “μέντορινγκ” και δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να γίνει, εκτός 

αν γίνει υποχρεωτικό. Δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο. Οι άλλες επιμορφώσεις είναι της 

μορφής ένα διήμερο, μια ημερίδα, για τη σχολική βία. Πάει κάποιος ακούει και έρχεται 

πίσω. Τι  θα εφαρμόσει μέσα στην τάξη, δεν ξέρει κανείς. Και δεν ξέρω επίσης και από 

αυτά επειδή και αυτά γίνονται σε μια αίθουσα χωρίς μαθητές. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο 

μέντορινγκ ή κάτι άλλο. Δεν ξέρω τελικά, δεν είμαι σίγουρος, από αυτά τι περνάει στους 

εκπαιδευτικούς. Κάτι περνάει , δεν ξέρω πόσο τους καλύπτει» (Διευθυντής Γυμνασίου)  

 

Η τελική εντύπωση είναι ότι οι ανώτεροι δεν λαμβάνουν υπόψη τους κατά το 

σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων τις πραγματικές ανάγκες των 

εκπαιδευτικών της τάξης και το υφιστάμενο πλαίσιο του ελληνικού σχολείου, το 

οποίο έχει πολλές ιδιομορφίες.  Έτσι, ενώ υπάρχει επιθυμία για επιμόρφωση και 

βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, η έλλειψη σωστού οργανωτικού σχεδιασμού 
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αποτρέπει πολλούς εκπαιδευτικούς στο να συμμετέχουν σε αυτή. Ο διευθυντής του 

γυμνασίου το δηλώνει ξεκάθαρα:  

«Πολλές από τις επιμορφώσεις σχεδιάζονται με βάση σχέδια που έχουν γίνει αλλού… με 

άλλα λόγια δεν λαμβάνουν τόσο υπόψη  το υφιστάμενο πλαίσιο του ελληνικού σχολείου, 

το οποίο έχει πολλές  ιδιομορφίες.» (Διευθυντής Γυμνασίου)  

 

Έτσι ενώ η επιθυμία για προσωπική επαγγελματική  ανάπτυξη υπάρχει, δεν υπάρχουν 

εκείνες οι οργανωτικές δομές από πλευράς πολιτείας, που θα ενισχύσουν με συνέπεια 

και αποτελεσματικότητα την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο διευθυντής του γυμνασίου διακρίνει το ακόλουθο  

οξύμωρο σχήμα: 

 «Υπάρχει μια κάποια προθυμία αλλά όλα αυτά σταματάνε στο χρόνο που έχουν 

διαθέσιμο. Στο ωράριο που κάνουνε. Στο φόρτο της δουλειάς … ο εκπαιδευτικός έχει 

πάρα πολύ φόρτο. Μάλλον πιο είναι το οξύμωρο: οι εκπαιδευτικοί που έχουν έντονα 

ενδιαφέροντα και θα μπορούσαν να εμπλακούν σε τέτοια πράγματα ή να επιζητήσουν 

επιμόρφωση είναι και αυτοί που δουλεύουν σκληρότερα στην τάξη και εκτός τάξης. 

Προετοιμάζουν τα μαθήματα τους. Οπότε εκεί έχουν πρόβλημα χρόνου οι περισσότεροι.»  

             (Διευθυντής Γυμνασίου)  

 

 

4.2.3   Τα κίνητρα για  επαγγελματική ανάπτυξη 

 

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται με τυπικά και 

άτυπα μέσα, εκτός και εντός σχολικής μονάδας, σε όλη τη διάρκεια της πορείας τους 

μέχρι την αφυπηρέτηση τους. Ο εκπαιδευτικός εξελίσσεται καθημερινά καθώς 

προσφέρει διδακτικό και  διοικητικό έργο. Στην ερώτηση κατά πόσο μπορεί ένας 

καθηγητής να εξελιχθεί στα πλαίσια μιας ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης, ο 

διευθυντής του γυμνασίου έθεσε το θέμα των κινήτρων. Συγκεκριμένα αναφέρει:  

«Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μονάδας ο εκπαιδευτικός μπορεί από μόνος του να 

αναπτύσσεται επαγγελματικά αποκτώντας εμπειρία από την τάξη, διαβάζοντας μόνος του 

πιθανόν πράγματα , άρθρα για την εκπαίδευση οπότε ο ίδιος μπορεί ως ένα σημείο να 

προσφέρει στον εαυτό του. Και θα έλεγα ότι η άτυπη επαγγελματική ανάπτυξη γίνεται σε 
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αυτή τη βάση κυρίως. Τώρα αν μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιμόρφωση εδώ μέσα, 

είπα ότι η επιμόρφωση σε αυτή τη φάση μέσα στα σχολεία είναι άτυπη. Οπότε δεν μπορεί 

να καταγραφεί. Τώρα από εκεί και πέρα οι εκπαιδευτικοί αν θα πάρουν μεταπτυχιακά ή 

διδακτορικά ή κάτι άλλο πάλι είναι δική τους υπόθεση. Δεν φαίνεται να εμπλέκεται να 

γίνεται μέσα στη σχολική μονάδα αυτό. Μες τη σχολική μονάδα “μέντορινγκ” δεν 

υπάρχει. Είπαμε στα σχολεία δεν μπορούν να δοθούν πιστοποιημένες επιμορφώσεις ή 

κάτι άλλο άρα δεν μπορεί να γίνει σε αυτή τη φάση τεκμηριωμένη επαγγελματική 

ανάπτυξη.» (Διευθυντής Γυμνασίου)  

 

Το κίνητρο για συνεχιζόμενη ανάπτυξη και προσαρμογή του διδακτικού αντικειμένου 

έτσι ώστε να εξυπηρετεί μια μεταβαλλόμενη κοινωνία αποτελεί βασικός παράγοντας 

για την εξέλιξη του εκπαιδευτικού ως επαγγελματία. Τα οφέλη της επιμόρφωσης 

είναι γενικά ορατά και παραδεκτά και οι νέες γνώσεις εφαρμόζονται μέσα στην τάξη 

από τους εκπαιδευτικούς αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να εξασφαλίσει μια ευρεία 

συμμετοχή σε αυτά. Η διευθύντρια του λυκείου αναφέρει σχετικά: 

«Ναι, συγκριτικά με κάποια προηγούμενα χρόνια έχουν αυξηθεί πολύ οι συνάδελφοι που 

χρησιμοποιούν πλέον νέες τεχνολογίες, είτε ένα απλό Powerpoint, είτε γενικά τους 

υπολογιστές και με τις ερευνητικές εργασίες, που είναι ένα μάθημα που ασχολούνται με 

ομαδοσυνεργατική και να βρουν πληροφορίες, να συνθέσουν, να παρουσιάσουν. Υπάρχει  

μεγάλη εξέλιξη σε αυτόν τον τομέα.» (Διευθύντρια Λυκείου) 

 

Η έλλειψη κινήτρων για επιμόρφωση όπως είναι η απουσία πιστοποίησης ή  

μοριοδότησης ή ανατροφοδότησης δρουν ανασταλτικά στην αναζήτηση τρόπων που 

θα ενισχύσουν το πλαίσιο της δια βίου μάθησης ακόμα και αν είναι γενικά αποδεκτή 

η άποψη ότι σταδιακά θα ωφελούνταν όλοι. Ο διευθυντής του γυμνασίου δηλώνει με 

σαφήνεια: 

 «Θαρρώ ότι παλαιότερα δεν γινόταν επιμορφώσεις ή γινόταν ελάχιστες και συμμετείχαν 

πολύ λιγότεροι εκπαιδευτικοί επειδή δεν βλέπανε κάποιο κίνητρο στο να συμμετέχουν σε 

αυτό…  πρώτα ωφελημένοι θα ήταν οι μαθητές γιατί θα διορθώνονταν οι ελλείψεις του 

εκπαιδευτικού. Ή μάλλον πρώτα ο εκπαιδευτικός γιατί θα διόρθωνε τις ελλείψεις του και 

θα ένιωθε καλύτερα, θα είχε αυτοεκτίμηση παραπάνω. Στη συνέχεια θα ωφελούνταν οι 

μαθητές, οι γονείς και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα. Υποτίθεται. Αυτό είναι το θετικό. 

Αν γινόταν σωστά η επιμόρφωση, αν την αποδεχόταν ο εκπαιδευτικός και αν έφερνε 

αποτελέσματα.» (Διευθυντής Γυμνασίου) 
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Επίσης το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διαφοροποιεί τις 

διδακτικές ανάγκες του λυκείου από αυτές του γυμνασίου. Αυτό συνεπάγεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν ανάγκη επιμόρφωσης αλλά όχι 

στα ίδια θέματα, από τη στιγμή που δεν θα τα χρησιμοποιήσουν στην πράξη. Η 

διευθύντρια του λυκείου τονίζει: 

«Όλοι οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη από επιμόρφωση. Το λύκειο βέβαια έχει τους 

στόχους εκείνους, που είναι να περάσουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο. Οπότε ακόμη και 

οι επιμορφώσεις που γίνονται δεν εφαρμόζονται τόσο πολύ. Τι θέλω να πω. Στο γυμνάσιο  

επειδή ήμουν και σε γυμνάσιο, έχεις άνεση χρόνου και δεν έχεις αυτό το βάσανο των 

πανελληνίων, να εφαρμόσεις διάφορα, να κάνεις δηλαδή ομαδοσυνεργατικές και όλα 

αυτά. Στο λύκειο  ειδικά στην Γ λυκείου, δεν μπορεί και ένας  επιμορφωμένος να τα 

χρησιμοποιήσει γιατί πρέπει να βγάλει την ύλη. Δεν μπορεί να πει, θα μπούμε στο 

εργαστήριο και ένα μάθημα που θα σας το έκανα για μια ώρα, τώρα θα φάμε 3 ώρες 

και… αισθάνεται το άγχος της ύλης. Τώρα στις άλλες τάξεις βέβαια γίνεται αλλά νομίζω 

ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί πρέπει να επιμορφωθούν.» (Διευθύντρια Λυκείου)    

 

Σήμερα η ενδοσχολική επιμόρφωση κερδίζει έδαφος. Πρώτον επειδή αποτελεί έναν 

αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης πρακτικών σχολικών προβλημάτων με μικρό 

κόστος και δεύτερον γιατί μεταβιβάζει την ευθύνη για τη λήψη αποφάσεων στους 

άμεσα ενδιαφερόμενους δηλαδή στους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας. Στην 

ερώτηση εάν η ενδοσχολική επιμόρφωση και η μεντορική πρακτική μπορεί να 

καλύψει τις ανάγκες των εκπαιδευτικών μιας σχολικής μονάδας, η διευθύντρια του 

λυκείου καταθέτει τους προβληματισμούς της:  

«Ναι, η επιμόρφωση μπορεί να γίνει είτε εντός είτε εκτός. Ο ένας τρόπος είναι λίγο 

δύσκολος, να είναι μόνο ένας τρόπος, γιατί σε μια σχολική μονάδα δεν σημαίνει ότι 

κάποιος σίγουρα θα ξέρει κάτι και θα θέλει να το μεταδώσει στους άλλους.  Γίνεται 

δηλαδή μέσα στη σχολική μονάδα με απόφαση της σχολικής μονάδας. Και αυτό θεωρώ 

ότι είναι το μειονέκτημα γιατί αν βρεθεί κάποιος να πει κάτι, θα πει… πρέπει να βρεθεί 

κίνητρο. Να υπάρχει δηλαδή κίνητρο και για τους μεν και για τους δε για να 

συμμετάσχουν.» (Διευθύντρια Λυκείου)    

 

Στο προεδρικό διάταγμα 152/2013 δίνεται το πλαίσιο της αξιολόγησης της σχολικής 

μονάδας, το οποίο περιλαμβάνει την αξιολόγηση των διευθυντών και των 

εκπαιδευτικών με βάση συγκεκριμένων κριτηρίων αξιολόγησης. Ένα από αυτά τα 
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κριτήρια αναφέρεται στην καταμέτρηση των τυπικών προσόντων και στην 

επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη όλων των στελεχών της εκπαίδευσης. 

Ήδη από το προηγούμενο έτος ξεκίνησε η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας  

μέσα από διαδικασίες αποτίμησης του σχολικού έργου. Ταυτόχρονα ξεκίνησαν και οι 

συζητήσεις στους εκπαιδευτικούς κύκλους σχετικά με τα οφέλη και τις συνέπειες 

αυτής της διαδικασίας. Ο διευθυντής του γυμνασίου θεωρεί ότι η αυτοαξιολόγηση 

της σχολικής μονάδας μπορεί να συμβάλει περισσότερο στη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου από ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Όμως δεν είναι 

σίγουρος εξαιτίας του αθέμιτου ανταγωνισμού που μπορεί να προκύψει. 

Συγκεκριμένα αναφέρει τα ακόλουθα:  

«Όταν αυτοαξιολογήσεις τη μονάδα και αναρωτηθείς γιατί δεν πάει καλά η ομάδα, 

αρχίζεις και πηγαίνεις και στους εκπαιδευτικούς. Γιατί έχουμε αυτά τα προβλήματα σε 

αυτήν την τάξη; Γιατί εκείνοι οι μαθητές δεν γράφουν καλά; Γιατί εκείνοι οι γονείς 

διαμαρτύρονται; Έχεις τα δύο πράγματα είναι αλληλένδετα. Οπότε και τα δύο μπορούν να 

βοηθήσουν. Θα μπορούσε αν γινόταν μια σοβαρή αυτοαξιολόγηση και διερεύνηση πάνω 

στο τι πάει στραβά, θα μπορούσε η ίδια να απαλείψει την ανάγκη για αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών. Και τα δύο όμως θα μπορούσαν να παίξουν κάποιο ρόλο. Εγώ προσωπικά 

βλέπω την αυτοαξιολόγηση στη σοβαρή της μορφή να έχει πολύ καλό αποτέλεσμα, να 

υπερκαλύπτει την αξιολόγηση και να διατηρεί αυτό το δημοκρατικό πνεύμα στο σχολείο 

και τη συνεργασία.  Η αξιολόγηση μπορεί να φέρει και ανταγωνισμό και άλλα παράξενα 

μέσα και αρνητικά. Δεν είμαι σίγουρος. Να δούμε πρώτα πώς θα λειτουργήσει στο δικό 

μας περιβάλλον.» (Διευθυντής Γυμνασίου) 

 

Σε άλλη χρονική στιγμή επίσης αναφέρει:  

«Δηλαδή πολλοί εκπαιδευτικοί μπορεί να ξαναδούν ακόμα και τη δουλειά τους: τι 

κάνουν, τι ζητάνε, πολλοί δεν είναι καν  ενημερωμένοι, δεν ξέρουν το σκοπό τους στην 

εκπαίδευση. Όταν όμως έρθουν θέματα όπως η αξιολόγηση κ.λπ. θαρρώ ότι μπορεί να  

επενεργήσουν ή πολύ θετικά ή ακόμα σε κάποιες περιπτώσεις να φέρουν και αντιδράσεις 

και να έχουμε και αρνητικά αποτελέσματα. Αλλά θεωρώ εγώ προσωπικά ότι  θα  έχουμε 

θετικά αποτελέσματα, όσο αφορά τη συνειδητοποίηση, τον αναστοχασμό  των 

εκπαιδευτικών για πολλά θέματα. Δεν ξέρω.» (Διευθυντής Γυμνασίου) 

 

Οι απαντήσεις των υπόλοιπων έθιγαν το ζήτημα του απώτερου στόχου της 

αξιολόγησης διότι δεν είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 

έργου και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. Το πλαίσιο 



208 
 

είναι ασαφές και δεν ξεκαθαρίζει τι θα γίνει με όσους κριθούν ανεπαρκείς ως προς 

την επιτέλεση των διδακτικών και των διοικητικών καθηκόντων τους. Η διευθύντρια 

του λυκείου αναφέρει χαρακτηριστικά:  

«Η αυτοαξιολόγηση… Τώρα άρχισε βέβαια και είναι μες την αντίδραση γιατί σας είπα τι 

φοβόμαστε. Φοβάται ο κλάδος ότι θα συσχετιστεί με το κλείσιμο σχολικών μονάδων. Αν 

είχαν πείσει ότι το κάνουν για τη βελτίωση, για την  ποιότητα της εκπαίδευσης θα ήταν 

κάτι πολύ καλό. Γιατί ναι, ανά ομάδες εξετάζονται θέματα, προτείνονται βελτιώσεις, 

δοκιμάζεις, βλέπεις τι πήγε καλά, τι δεν πήγε δηλαδή είναι καλό. Αλλά το βλέπουμε 

αρνητικά και δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν θα πετύχει γι’ αυτό το λόγο. Όταν πάνε να το 

συνδέσουν με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, που μπορεί μετά να οδηγήσει σε 

απολύσεις, φυσικά και αντιδρά ο κλάδος και το βλέπει καχύποπτα.» (Διευθύντρια 

Λυκείου) 

 

Επίσης ο εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ σχολιάζει:  

«Έχει να κάνει με τι θέλεις να κάνεις με την αξιολόγηση. Να επιβάλεις στον καθηγητή 

ένα φόβο πάνω από το κεφάλι του  ή να του δώσεις κίνητρα ούτως ώστε να γίνει 

καλύτερος; … Αν το κίνητρο είναι ο φόβος, που στην προκειμένη περίπτωση η 

αυτοαξιολόγηση αυτή εδώ  η συγκεκριμένη προσπαθεί με απειλή, τουλάχιστον 

πιστεύουμε πολλοί ότι κρύβεται μια απειλή από πίσω, δεν νομίζω να είναι ούτε 

παιδαγωγικό, ούτε σωστό …  Το κίνητρό της θα πρέπει να είναι η ανατροφοδότηση. 

Κάνω κάτι, το ελέγχω, κάνω έναν απολογισμό τι έκανα καλό, τι έκανα στραβό. Αργότερα 

μπορεί να φτάσει και σε άλλα επίπεδα. Αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για μία αξιολόγηση 

που έχει ένα καλούπι, που αυτό το καλούπι θα πρέπει να το κάνουμε όλοι. Πάλι ουσία δεν 

θα υπάρχει. Δηλαδή θα είναι μια απειλή, ίσως για απολύσεις, ίσως για κόψιμο μισθών, 

ουσία για τα παιδιά δεν υπάρχει πάνω σε αυτό.» (Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ) 

   

Η αξιολόγηση έχει για τους συνεντευξιαζόμενους το σωστό πλαίσιο όταν αναφέρεται 

στο πραγματικό όφελος που έχει να αποκομίσει ο εκπαιδευτικός χωρίς να φοβάται 

μήπως απολυθεί. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, εφόσον πεισθεί ότι συμβάλει στην 

παιδαγωγική και επιστημονική του επάρκεια και στην επιτέλεση του διδακτικού του 

έργου, είναι διατεθειμένος να επιμορφωθεί και να εφαρμόσει στην τάξη τις νέες 

γνώσεις που έλαβε. Η διευθύντρια του λυκείου τονίζει σχετικά με αυτό το θέμα:  

«Όταν το κίνητρο για επιμόρφωση είναι το όφελος και ο εκπαιδευτικός έχει πεισθεί για 

αυτό, τότε θα προσπαθήσει να την εφαρμόσει στην τάξη και οι μαθητές θα ωφεληθούν. 

Αν ο εκπαιδευτικός  έκανε αυτήν την επιμόρφωση γιατί  θεωρούσε ότι πρέπει να 

βελτιωθεί, ότι σε αυτόν τον τομέα υστερούσε, ότι κάτι πήρε από αυτήν, ναι τότε θα το 

περάσει και στους μαθητές. Αν τον υποχρέωσαν να κάνει κάτι που δεν το πίστευε, δεν θα 

την περάσει στους μαθητές. Δηλαδή θεωρώ ότι οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν στις 
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νέες τεχνολογίες και είδαν ότι αυτό είναι κάτι θετικό και γιατί τραβάει τους μαθητές, το 

ενδιαφέρον των παιδιών, το εφάρμοσαν και όντως τα παιδιά ενθουσιάστηκαν.» 

(Διευθύντρια Λυκείου)    

 

Όταν όμως το κίνητρο για επιμόρφωση είναι ο φόβος της απόλυσης τότε ο 

ανταγωνισμός μπορεί  να γίνει έντονος και να εμφανιστεί ένα αρνητικό κλίμα 

καχυποψίας και ανασφάλειας που δεν προάγει τη μάθηση. 

«Ήδη τώρα με το θέμα της αξιολόγησης που αρχίζει να κυκλοφορεί, βλέπουμε ότι και 

άλλοι εκπαιδευτικοί που μέχρι τώρα δεν κάνανε τίποτα άλλο πέρα από το μάθημά τους, 

αρχίζουν να  ασχολούνται, είτε να επιμορφώνονται είτε να παίρνουν προγράμματα, να 

κάνουν και άλλα. Όντως φοβάται ο κόσμος. Αλλά νομίζω ότι δεν πρέπει να στηριχθούμε 

στο φόβο για να κάνουμε την επιμόρφωση, πρέπει να το περάσουμε ότι η επιμόρφωση 

είναι για το δικό μας καλό και για το καλό των μαθητών μας. Και όχι για να μην 

απολυθούμε ή για να μην αντιμετωπίσουμε άλλο θέμα τέτοιο.» (Διευθύντρια Λυκείου)    

 

Το πρώτο βήμα για μια αξιοκρατική αξιολόγηση για τον εκπαιδευτικό του ΕΠΑΛ 

είναι να αποσαφηνιστεί ο σκοπός της αξιολόγησης και να έχει τη συναίνεση από όλες 

τις κομματικές παρατάξεις και την κοινωνία. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να ξεκινήσει η 

διαδικασία της αξιολόγησης με τη θέσπιση πιο αντικειμενικών κριτηρίων για την 

επιλογή των διευθυντών. Χαρακτηριστικά αναφέρει:  

«Νομίζω ότι το υπουργείο θα πρέπει να επανεξετάσει την αξιολόγηση. Σίγουρα θα πρέπει 

να υπάρχει αξιολόγηση αλλά πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο στόχος της 

αξιολόγησης… Αυτή τη στιγμή, ετοιμάζονται να γίνουν σεμινάρια για το πώς θα 

αξιολογούν οι διευθυντές. Θα έπρεπε πρώτα να ξεκινήσουν από το πώς επιλέγονται οι 

διευθυντές. Πρώτα να κάνουμε αυτό, να επιλέξουμε τους συμβούλους, να επιλέξουμε 

τους διευθυντές και αφού βρούμε τα κριτήρια επιλογής των διευθυντών, τότε να δούμε, τι 

θα πρέπει να κάνουν οι διευθυντές. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει και αυτό πρέπει να 

γίνει σε βάθος χρόνου. Όχι σήμερα υπάρχει μια κυβέρνηση Χ, Ψ  η οποία έχει ένα βίο 3-4 

χρόνων και πρέπει σε αυτά τα χρόνια, να έχει περάσει την αξιολόγηση … να τα έχει κάνει 

όλα και στο τέλος- τέλος να μην έχει κάνει τίποτα. Θα πρέπει να υπάρχει συναίνεση όλων 

των παρατάξεων, άμα θέλετε, όλων των  εκπαιδευτικών, των γονέων, της πολιτείας, και 

όλοι μαζί… εντάξει θα υπάρχουν και κάποιοι που δεν θα συμφωνούνε για κάποια 

πράγματα. Αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση, πρέπει κάποια στιγμή να 

το κάνουμε, χωρίς να έχουμε στο μυαλό μας κάτι άλλο. Αλλά μόνο το καλό της παιδείας. 

Γιατί με τη παιδεία, χτίζουμε τις γενεές οι οποίες θα μας διαδεχθούν.» (Εκπαιδευτικός 

ΕΠΑΛ) 

 

Σε αυτό το αρνητικό κλίμα, δεν είναι εύκολο να υποστηρίξει κάποιος ότι η 

επιμόρφωση θα αναβαθμίσει τον τρόπο λειτουργίας των σχολικών μονάδων και θα 
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αυξήσει τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών. Ούτε δίνει την ευκαιρία και στους 

διευθυντές να την υποστηρίξουν εξαιτίας της ελλιπούς ενημέρωσης τους για  το 

πλαίσιο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί.  Δηλαδή οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί 

δεν γνωρίζουν από ποιους θα γίνει η επιμόρφωση, σε τι θα αναφέρεται και  πόσο 

χρόνο θα διαρκέσει. Υπάρχουν μόνο εικασίες από όλους. Ο διευθυντής του 

γυμνασίου δηλώνει για αυτά τα ζητήματα:  

«Φαντάζομαι αν ο εκπαιδευτικός βρεθεί να έχει προβλήματα στα υπαλληλικά του 

καθήκοντα, φαντάζομαι θα εμφανιστεί κάτι που να τον επιμορφώσει πάνω σε αυτά τα 

καθήκοντα, διοικητικά, υποχρεώσεις υπαλληλικές. Αν είναι θέμα διδακτικό, το οποίο θα 

κριθεί από το σύμβουλο, τότε φαντάζομαι ότι πρέπει να  εμφανιστεί κάτι που να τον 

επιμορφώσει πάνω σε τι προβλήματα έχει η διδασκαλία του. Στη συμπεριφορά του στην 

τάξη με άλλα λόγια γενικότερα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Δεν ξέρω εγώ να 

υπάρχει κάτι. Δεν έχει ανακοινωθεί  κάτι.» (Διευθυντής Γυμνασίου) 

 

Η διευθύντρια του λυκείου τονίζει την ανησυχία της για την ασάφεια που επικρατεί. 

Συγκεκριμένα αναφέρει:  

«Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί τίποτα. Το γενικό πλάνο είναι ότι θα αξιολογηθούν όλοι 

και μετά θα προταθούν επιμορφώσεις για τους εκπαιδευτικούς αυτούς. Τώρα σε ποια 

θέματα ακριβώς, ποιος θα τα κάνει, πού θα γίνουν, σε ποια διάρκεια δεν το ξέρουν ούτε 

στη διοίκηση, γιατί εμείς ρωτήσαμε όταν μας επιμόρφωναν για την αξιολόγηση... Είπαν  

αποκλείεται να βγουν στη διαθεσιμότητα ή οτιδήποτε άλλο… φοβάται ο κλάδος ότι θα 

χρησιμοποιηθεί η αξιολόγηση για να βγουν σε διαθεσιμότητα κάποιοι συνάδελφοι. Γι’ 

αυτό και είναι αρνητικοί σε αυτή τη φάση. Όμως μας διαβεβαίωσαν ότι όχι, απλά θα πάνε 

σε επιμόρφωση οι συνάδελφοι που θα χρειαστεί που θα βγουν ότι κάπου υστερούν, δεν 

ξέρουν όμως τίποτα. Ούτε πότε θα γίνει, ούτε πού θα γίνει , ούτε  από ποιους θα  γίνει , 

ούτε σε ποιους τομείς. Υπάρχει ασάφεια.» (Διευθύντρια Λυκείου)    

 

 

4.2.4  Ο Σχολικός Ηγέτης 

4.2.4.1   Το διοικητικό στιλ που προάγει την επαγγελματική ανάπτυξη 

  

     Η διοικητική και ηγετική συμπεριφορά ενός διευθυντή είναι συνάρτηση των 

ευθυνών και των καθηκόντων της θέσης που υπηρετεί αλλά και της ιδιοτυπίας του, η 

οποία περιλαμβάνει τα γνωρίσματα της  προσωπικότητας που διαθέτει, τη  διοικητική 
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φιλοσοφία που ενστερνίζεται και την ικανότητα του να διεκπεραιώνει τα καθήκοντα 

και τις υποχρεώσεις του. Στην ερώτηση ποιο διοικητικό στιλ συμβάλει περισσότερο 

στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών σήμερα, οι συνεντευξιαζόμενοι 

απάντησαν ότι είναι το δημοκρατικό και συμμετοχικό στιλ διοίκησης γιατί εμπλέκει 

όλο το διδακτικό προσωπικό στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση κοινών 

στόχων για τη σχολική μονάδα. Συγκεκριμένα ο διευθυντής του γυμνασίου αναφέρει:  

 «Σε κάθε περίπτωση ο διευθυντής πρέπει να εμπνέει. Να μεταφέρει τη φιλοσοφία της 

προόδου και της επαγγελματικής ανάπτυξης στους εκπαιδευτικούς. Οπότε αυτό είναι 

απαραίτητο. Για να συμβεί αυτό σίγουρα δεν πρέπει να επιβάλλεσαι με τη βία. Δεν πρέπει 

να είναι υποχρεωμένοι οι εκπαιδευτικοί να κάνουν αυτό. Πρέπει να τους πείσεις ότι αυτό 

το πράγμα είναι καλό γι’ αυτούς, για τα παιδιά κ.λπ. Τώρα τι τύπου διευθυντής. 

γραφειοκρατικός, δεν λύνει κάποιο πρόβλημα. Τους βάζεις απλώς και κάνουν κάποια 

πράγματα για να διεκπεραιωθούν. Δεν είναι αυτό το νόημα. Συμμετοχικός… σίγουρα. 

Δηλαδή θα πρέπει να συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί. Αυτό αντιλαμβάνομαι και στη 

διοίκηση και στη λήψη αποφάσεων και στο δικό τους μέλλον. Θα έλεγα δημοκρατικός 

και συμμετοχικός. Προφανώς να υπάρχουν κανόνες που θα πρέπει να τηρούν αλλά μέχρι 

εκεί. Σίγουρα και οι αποφάσεις, είναι πολύ σημαντικό να λαμβάνονται ομαδικά. Δηλαδή 

να νιώθουν οι εκπαιδευτικοί ότι συμμετέχουν στο γίγνεσθαι του σχολείου. Τώρα … σε 

έναν τέτοιο διευθυντή… κατά πόσο θα αναπτυχθούν επαγγελματικά οι εκπαιδευτικοί 

είναι ένα θέμα αλλά  σίγουρα αυτό συμβάλλει… Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορεί να τους 

επηρεάσει.» (Διευθυντής Γυμνασίου) 

  

Επίσης η διευθύντρια του λυκείου συμπληρώνει:  

«Νομίζω ότι λειτουργεί και το σχολείο και οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός καλύτερα 

όταν υπάρχει δημοκρατικότητα, συμμετοχικότητα γιατί όλοι είναι συνυπεύθυνοι και δεν 

μπορεί να ρίχνει ο ένας στον άλλο, να τι έκανε ο διευθυντής, τι δεν έκανε. Είναι 

σημαντικό να συζητιούνται πράγματα και να παίρνονται αποφάσεις από την πλειοψηφία 

και να υλοποιούνται μες στο σχολείο.» (Διευθύντρια Λυκείου)    

 

Ο εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ τονίζει ότι όταν ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας δεν 

λαμβάνει υπόψη του την εμπειρογνωμοσύνη των υφισταμένων του, το πιθανότερο 

είναι να αποφασίσει λανθασμένα: 

«Το πρότυπο που πάει να γίνει σήμερα σε ένα σχολείο όπως λέει management, σύμφωνα 

με τα πρότυπα που θέλουν από ότι αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν είναι τα σωστά πρότυπα… 

δεν είναι δικιά του επιχείρηση. Για μένα ... πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία και ο 

διευθυντής να προσπαθεί να διευκολύνει. Σήμερα τα σχολεία δεν λειτουργούν κατά αυτόν 

τον τρόπο. Ο διευθυντής αποφασίζει πολλές φορές λανθασμένα, αποφασίζει και ίσως 

γιατί θέλει να προβληθεί, ίσως για διάφορους δικούς του λόγους και σου επιβάλει να  
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κάνεις κάτι, το οποίο πολλές φορές δεν είναι και της ειδικότητάς του και δεν το 

αντιλαμβάνεται και σωστά.» (Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ) 

 Η εμπλοκή όλων  στη διαδικασία σχεδιασμού και επίτευξης κοινών στόχων είναι το 

κοινά παραδεκτό σημείο που είναι σημαντικό για την ανάπτυξη του προσωπικού  σε 

μια σχολική μονάδα. Επίσης σύμφωνα με τους ίδιους, ο διευθυντής είναι καλύτερα να 

είναι δημοκρατικός και συμμετοχικός, θέτοντας όρια όπου απαιτείται. Είναι 

σημαντικό να έχει όραμα και να προωθεί  συμπεφωνημένους στόχους μέσα σε ένα 

κλίμα συλλογικής προσπάθειας. Οι καλές συναδελφικές σχέσεις που μπορούν να 

δημιουργηθούν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύουν το αίσθημα της συλλογικής 

ευθύνης και του «ανήκειν» και συνάμα ενθαρρύνουν τη λήψη πρωτοβουλιών  για την 

ανάπτυξη της σχολικής μονάδας. Το γραφειοκρατικό στιλ διοίκησης απορρίπτεται ως 

μη αποτελεσματικό καθώς δεν λαμβάνει υπόψη του την εμπειρογνωμοσύνη των 

συναδέλφων και την επιστημονική τους κατάρτιση.  Χαρακτηριστικά ο διευθυντής 

του γυμνασίου σχολιάζει:  

«Δηλαδή το σχολείο δεν είναι ένας χώρος όπου πρέπει να δίνεις εντολές. Εντολές θα 

δώσεις σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου όλα τα πράγματα πάνε να ξεφύγουν… Η 

εκπαίδευση είναι χώρος μάθησης, κριτικής σκέψης… Πρέπει να καταφέρεις τους 

εκπαιδευτικούς να τους πείσεις να συμμετέχουν σε αυτό το πράγμα: να έχει κοινό ρου, 

κοινή πορεία το σχολείο. Όλοι μαζί. Δεν μπορείς να το πετύχεις πάντοτε. Κάποιοι 

εκπαιδευτικοί μπορεί να έχουν το δικό τους δρόμο. Και πιθανόν να επιβάλεις κάποια 

πράγματα. Καλά είναι να μην χρειαστεί να φτάσεις  εκεί.» (Διευθυντής Γυμνασίου) 

 

 

Η διευθύντρια του λυκείου οριοθετεί την έννοια της δημοκρατικής διοίκησης 

λέγοντας: 

«Νομίζω αν δεν υπάρχουν ακραίες καταστάσεις, για κάποιους που είναι τελείως 

αντιδραστικοί …  το καλύτερο είναι η ενθάρρυνση. Να υπάρχει η αυτονομία. Βέβαια να 

είναι μέσα στα πλαίσια τα νόμιμα, να μην ξεφεύγουν και δημιουργούνται και άλλα 

προβλήματα. Αν είναι έτσι, τότε νομίζω ότι η ενθάρρυνση της αυτονομίας, το να παίρνει 

κάποιος πρωτοβουλίες , να εφαρμόζει πράγματα είναι ότι καλύτερο. Το να επιβάλλεις τον 

άλλο κάτι , θα το κάνει όταν είσαι μπροστά. Δεν θα το κάνει όταν δεν είσαι, θα του φέρει 

αρνητική αντίδραση. Βέβαια κάποιες φορές ο διευθυντής αναγκάζεται να επέμβει  όταν 

ξεφεύγουν τα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι το καλύτερο είναι να ενθαρρύνονται 

πρωτοβουλίες.» (Διευθύντρια Λυκείου)     
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Από τα παραπάνω φαίνεται ότι για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 

είναι σημαντικό οι σχολικοί ηγέτες να μην επιβάλλουν τους προσωπικούς τους 

στόχους σε αυτούς αλλά δημιουργώντας μια κοινή αίσθηση σκοπού και κατεύθυνσης, 

να επενδύσουν στην  συλλογική νοημοσύνη και να προάγουν καινοτόμες δράσεις.  

 

 

4.2.4.2  Τα εμπόδια που συναντά ο διευθυντής της σχολικής μονάδας στην 

προσπάθειά του να επιμορφώσει το διδακτικό προσωπικό 

 

     Ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας στην προσπάθειά του να αναπτύξει 

επαγγελματικά το διδακτικό προσωπικό συναντά ευκαιρίες αλλά και εμπόδια. Το 

υπουργείο παιδείας με το Π.Δ. 152/2013 αξιολογεί θετικά τους διευθυντές που 

φροντίζουν για την εξέλιξη του προσωπικού αλλά και τους εκπαιδευτικούς που 

παρακολουθούν διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα. Γι’ αυτό με νομοθετικές 

ρυθμίσεις προάγει κάθε μορφή ενδοσχολικής και εξωσχολικής επιμόρφωσης. Ο 

διευθυντής του γυμνασίου δηλώνει σχετικά:  

«Το υπουργείο εδώ ευτυχώς δεν βάζει εμπόδια. Μπορούν να γίνουν επιμορφώσεις και 

μέσα στα σχολεία όποιες ώρες θέλουν οι εκπαιδευτικοί. Αυτό το πράγμα όχι απλώς 

επιτρέπεται αλλά προωθείται δηλαδή επαινείται. Επαινείται μια τέτοια προσπάθεια από το 

διευθυντή.» (Διευθυντής Γυμνασίου) 

 

Όταν όμως ρωτήθηκαν οι συνεντευξιαζόμενοι για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 

ως διευθυντές προκειμένου να οργανώσουν μια ενδοσχολική επιμόρφωση και για τις 

λύσεις που μπορούν να δώσουν στα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν, 

άρχισαν να αποκαλύπτονται σοβαρά πρακτικά εμπόδια. Το πρώτο θέμα που τέθηκε 

ήταν η επιστημονική τους επάρκεια πάνω στην επιμόρφωση ενηλίκων. Η 

επιστημονική κατάρτιση πάνω στην ειδικότητα αποδεικνύεται ανεπαρκής για ένα 

τέτοιο έργο. Συγκεκριμένα ο διευθυντής του γυμνασίου αναφέρει: 
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«Τώρα μπαίνει ένα θέμα τι μπορεί να κάνει ο διευθυντής. Μπορεί να επιμορφώσει ο ίδιος, 

αν έχει γνώσεις. Το θέμα είναι έχει γνώσεις επιμόρφωσης; γιατί πέρα από πιθανόν 

διοικητικά θέματα όταν θα πάει να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς για το τι θα κάνουν 

στην τάξη, εκεί μπαίνει ένα θέμα διδακτικής. Προφανώς ο διευθυντής θα έχει κάποιο ΠΕ 

κάποια ειδικότητα. Όλοι οι άλλοι εκπαιδευτικοί είναι άλλων ειδικοτήτων. Μπορεί να τους 

δώσει γενικές έννοιες; Έχει τέτοιες γνώσεις; Μέχρι τώρα… δεν ήταν απαραίτητη 

προϋπόθεση να έχουν τέτοιες γνώσεις για να επιλεγούν σε θέσεις διευθυντών.»   

                                                                                           (Διευθυντής Γυμνασίου) 

 

Δεύτερο βασικό θέμα είναι ο χρόνος που μπορεί να διαθέσει ο διευθυντής για να 

επιμορφώσει ο ίδιος τους εκπαιδευτικούς καθώς ήδη εργάζεται ακόμη και τα 

απογεύματα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Ο ίδιος αναφέρει ότι η 

έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης μειώνει δραματικά το διαθέσιμο χρόνο του κατά 

τη διάρκεια της ημέρας. 

«Τώρα ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένας εκπαιδευτικός που τα ξέρει όλα αυτά. Που έχει 

γνώσεις διδακτικής, ξέρει τα άλλα αντικείμενα μπορεί να προσφέρει στους καθηγητές. 

Και μπαίνουμε σε ένα άλλο θέμα. Θα έχει χρόνο ο διευθυντής; Τα περισσότερα σχολεία 

δεν έχουν γραμματέα. Ας πούμε το δικό μου σχολείο δεν έχει γραμματέα. Εγώ στο 90% 

του χρόνου ασχολούμαι με γραμματειακά θέματα, διοικητικά. Δεν προλαβαίνω να κάνω 

και άλλα πράγματα. Τα απογεύματα συνήθως μου τρώει πάλι χρόνο το σχολείο για να 

προλάβω να καλύψω τις υποχρεώσεις, οπότε θα πρέπει να βρω χρόνο να επιμορφώσω ο 

ίδιος. Ή αν δεν μπορώ ο ίδιος, θα πρέπει μετά να βρω μέσα από το σχολείο κάποιους 

καθηγητές που μπορούν να το κάνουν αυτό.» (Διευθυντής Γυμνασίου) 

 

Σημαντική παράμετρος για να έχει επιτυχία ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα είναι να 

στελεχώνεται από έμπειρους και κατάλληλους επιμορφωτές. Ένας διευθυντής δεν 

έχει την ευχέρεια να προσκαλέσει επιμορφωτές διότι δεν έχει τους πόρους για να 

καλύψει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής τους. Επιπρόσθετα η πρόσκληση προς 

τους καθηγητές της ίδιας της σχολικής μονάδας να αναλάβουν ρόλο επιμορφωτή ή  

μέντορα, μπορεί να πέσει στο κενό αν δεν υπάρχουν τα κίνητρα για να γίνει αυτό. Η 

διευθύντρια του λυκείου είναι ξεκάθαρη ως προς αυτό λέγοντας ότι: 

«Θα έλεγα ότι δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο. Δηλαδή αν θέλει ο διευθυντής να κάνει μια 

ενδοσχολική επιμόρφωση και να φέρει κάποια άτομα, δεν υπάρχει ένα κονδύλιο που να 

μπορούσε να διαχειριστεί η σχολική μονάδα, να καλύψει αυτά τα έξοδα του ανθρώπου 

που θα ‘ρθει από τη Θεσσαλονίκη, από οπουδήποτε. Δεν υπάρχει αυτό. Άρα πολύ πιο 

δύσκολα θα βρει εισηγητές… Κίνητρο; Προς το παρόν όχι, δε νομίζω ότι υπάρχει κάτι 

που να καλύπτει. Αν εγώ θελήσω να επιμορφώσω τους εκπαιδευτικούς μου σε κάτι που 
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γνωρίζω, δε νομίζω ότι θα μου δώσει κάποιος το χαρτί. Γίνεται δηλαδή μέσα στη σχολική 

μονάδα με απόφαση της σχολικής μονάδας. Και αυτό θεωρώ ότι είναι το μειονέκτημα 

γιατί αν βρεθεί κάποιος να πει κάτι, θα πει… πρέπει να βρεθεί κίνητρο. Να υπάρχει 

δηλαδή κίνητρο και για τους μεν και για τους δε για να συμμετάσχουν.» (Διευθύντρια 

Λυκείου)    

 

Ο εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ, τονίζει τόσο την έλλειψη κονδυλίων όσο και την 

απουσία μιας συνεργατικής κουλτούρας και δομής από όλους τους φορείς που θα 

ενίσχυε τα προγράμματα επιμόρφωσης.   

«…παλαιότερα τρέχανε κάποια προγράμματα ας πούμε το «Δαίδαλος», οι «εικονικές 

επιχειρήσεις». Τρέχανε προγράμματα ισότητας, τρέχανε διάφορα προγράμματα που 

είχανε και χρηματικό κίνητρο για έναν εκπαιδευτικό… Σε αυτά ο διευθυντής οργάνωνε το 

σχολείο και βοηθούσε τους εκπαιδευτικούς να κάνουνε τη δουλειά τους. Σήμερα και να 

θέλει ένας εκπαιδευτικός να κάνει κάτι … εδώ μας έχουν κόψει τα αναλώσιμα υλικά… 

πρέπει να δοθεί το κίνητρο από ψηλά… Υπάρχουνε αγκυλώσεις... Τα δικά μας τα σχολεία 

είναι σχολεία που οπωσδήποτε πρέπει να έρθουν σε επαφή με την έξω αγορά. Όχι βέβαια 

όπως ξεκίνησαν κάποια προγράμματα μαθητείας, να πάνε να δουλεύουνε σχεδόν τζάμπα. 

Θα είναι μία από τα ίδια. Να ‘ρθει ένας Ν εκπαιδευτικός να μας ενημερώσει για κάποια 

πράγματα από μια Χ εταιρεία.  Σε αυτό πρέπει να βοηθήσει όχι μόνο ο διευθυντής αλλά 

και το υπουργείο και ο συνδικαλισμός γιατί υπάρχουν αγκυλώσεις ιδίως στον 

συνδικαλισμό που θεωρεί ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται μόνο από την 

εκπαιδευτική κοινότητα. Σε ένα γενικό λύκειο, συμφωνώ ότι αυτά πρέπει να ισχύουν, σε 

ένα τεχνικό λύκειο όμως, πρέπει να έχουμε επαφή με την τεχνολογία, τουλάχιστον ως 

προς αυτό το κομμάτι. Έτσι. Όχι γενικά.» (Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ) 

 

Το θέμα της απουσίας των κινήτρων είναι πολύ σημαντικό. Δεν παρατηρείται μόνο η 

απουσία ενός ελάχιστου χρηματικού κινήτρου για τους εκπαιδευτικούς αλλά και η 

απουσία κάποιας μορφής μοριοδότησης και πιστοποίησης από μέρους της πολιτείας. 

Ο διευθυντής του γυμνασίου τονίζει αυτό το πρόβλημα που παρατηρείται στα 

ενδοσχολικά προγράμματα επιμόρφωσης:  

«Τώρα το θέμα είναι το άλλο. Αυτή η επιμόρφωση που θα γίνει αν δεν έχει κάποια 

μορφής πιστοποίηση εκεί υπάρχει πρόβλημα. Μπορεί οι εκπαιδευτικοί να μην 

συμμετέχουν. Ο διευθυντής όμως δεν είναι εύκολο να διασφαλίσει πιστοποίηση για την 

επιμόρφωση. Αυτή πρέπει να είναι άτυπη. Άρα βασίζεται σε πολύ συνειδητοποιημένους 

και πρόθυμους εκπαιδευτικούς που απλώς θα πάνε να επιμορφωθούν για τη δουλειά τους 

χωρίς κάποια πιστοποίηση ή κάτι άλλο… Μπορεί να καταγραφεί μόνο στο βιβλίο του 

διευθυντή, στα ημερολόγια του σχολείου… αλλά αυτό μέχρι στιγμής χωρίς να έχει έρθει 

κάποια αξιολόγηση ή κάτι άλλο δεν περνάει πουθενά. Δηλαδή είναι μη αντικειμενικό, 

είναι μη μετρήσιμο στοιχείο για την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού.»  

                                                                                           (Διευθυντής Γυμνασίου) 
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Η έλλειψη οργανωτικών δομών και γραμματειακής υποστήριξης που να 

υποστηρίζουν κάθε βήμα της επιμορφωτικής διαδικασίας είναι εμφανής. Οι 

διευθυντές των σχολείων αναφέρουν σχετικά: 

«Οπότε εκεί παίζει ρόλο τώρα, η προθυμία των εκπαιδευτικών, η προθυμία των 

συναδέλφων, γνώσεις διευθυντή, χρόνος διευθυντή, χρόνος συναδέλφων. Οι περισσότεροι 

τρέχουν με πάρα πολλά πράγματα. Είναι φορτωμένο το ωράριο. Τα σχολεία είπαμε δεν 

είναι οργανωμένα σχολεία. Δεν έχει ένα βασικό. Ο τομέας που έχει έλλειψη η 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν έχει οργανωμένη γραμματειακή υποστήριξη.»  

                                                                                            (Διευθυντής Γυμνασίου) 

 

Η έλλειψη γραμματειακής υποστήριξης από τον κρατικό μηχανισμό παρατηρείται 

τόσο στο επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και στο επίπεδο  της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης: 

« Όχι. Δεν υπάρχει γραφείο επιμόρφωσης ας πούμε που να πάρεις και να πεις: εμείς φέτος 

θέλουμε να κάνουμε αυτά και αυτά στο σχολείο, βρείτε μας ομιλητές. Θα πρέπει  εμείς να 

αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε, να έρθουμε σε επικοινωνία, να βρουν, αν θα 

βρουν, κάποιον εδώ να ενημερώσει… ναι δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο.» (Διευθύντρια 

Λυκείου)    

 

Σε αυτό το πλαίσιο, η  συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική επιμόρφωση 

είναι μειωμένη. Οι διευθυντές σχολιάζουν  τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει 

αυτό:   

«Ας πούμε αν θέλω να επιμορφώσω στην πληροφορική τους πληροφορικούς, θα ‘ρθουν 

οι πληροφορικοί; θα είναι πρόθυμοι να διδάξουν το απόγευμα; Μπορεί. Θα προσπαθήσει 

ο διευθυντής να τους πείσει. Εξαρτάται ποιοι είναι οι συνάδελφοι, ποιος είναι ο 

διευθυντής, τι πειθώ έχει.» (Διευθυντής Γυμνασίου) 

 

Η διευθύντρια λυκείου τονίζει ότι εξαιτίας των οικογενειακών υποχρεώσεων τους οι 

εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να συμμετέχουν σε επιμορφωτικές δράσεις τα 

απογεύματα:    

 «…αφού αυτές οι επιμορφώσεις θα γίνουν απόγευμα, όσες φορές έχουν γίνει , έχουν 

δηλώσει συγκεκριμένος αριθμός εκπαιδευτικών γιατί οι άλλοι έχουν άλλες υποχρεώσεις.  

Δηλαδή δύσκολα έρχονται απόγευμα. Βέβαια όταν είναι σε προαιρετική βάση.»   

                                                                                               (Διευθύντρια Λυκείου)    
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Η εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και νέων διδακτικών μεθόδων προϋποθέτει την 

ανάπτυξη κατάλληλων υποστηρικτικών δομών από μέρους του σχολικού ηγέτη που 

θα οδηγήσουν στην αποδοχή και την υιοθέτηση της αλλαγής της σχολικής 

κουλτούρας. Το θέμα είναι πόσο εύκολη υπόθεση είναι η εισαγωγή αλλαγών στη 

σχολική μονάδα. Ο διευθυντής του γυμνασίου αναφέρει ότι ο σχολικός ηγέτης μπορεί 

να προωθήσει αλλαγές υπό προϋποθέσεις ενώ η διευθύντρια του λυκείου υποστηρίζει 

ότι αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Χαρακτηριστικά αναφέρουν:  

«Εύκολη υπόθεση; Αρκετά προς το πολύ θα έλεγα. Προφανώς με την προϋπόθεση ότι ο 

ίδιος θέλει να καινοτομήσει. Θα πρέπει να ξέρει τι θέλει να αλλάξει. Πώς θα το αλλάξει. 

Και θα πρέπει να το περάσει στους συναδέλφους. Μπορεί να αλλάξουν όμως αρκετά 

πράγματα… ο κανονισμός του σχολείου σε κάποια θέματα, το τι ζητάμε από τους 

μαθητές, μπορεί να μιλήσει στους καθηγητές, το τι θα πρέπει να πετύχουν με τη 

διδασκαλία τους. Γιατί άλλο να μάθουν απ’ έξω να  παπαγαλίσουν, να αποστηθίσουν 

πληροφορία και άλλο η στόχευση είναι να αναπτύξουν κριτική σκέψη οι μαθητές. Οπότε 

αυτό μπορεί να το περάσει ο διευθυντής σε αρκετά μεγάλο βαθμό αλλά  πάλι εξαρτάται 

όχι μόνο από αυτόν, αλλά και από το ποιοι εκπαιδευτικοί είναι στο σχολείο του. Δεν 

μπορείς να αλλάξεις τους εκπαιδευτικούς σου.  Αν είναι νέοι άνθρωποι έχουν μια κάποια 

κουλτούρα, θα δεχθούν πιο εύκολα τα νέα πράγματα. Αν είναι άνθρωποι που 

ετοιμάζονται να βγουν στη σύνταξη σε δύο ή τρία χρόνια είναι πιο δύσκολο να αλλάξεις 

κάποιον που έχει παγιώσει μια συμπεριφορά…» (Διευθυντής Γυμνασίου) 

 

Η διευθύντρια του λυκείου εστιάζει στη δυσκολία που υπάρχει στην αλλαγή μιας 

κουλτούρας που έχει παγιωθεί με το πέρασμα του χρόνου. Τονίζει χρησιμοποιώντας 

επιχειρήματα από την καθημερινότητα ότι η αλλαγή δεν είναι εύκολη υπόθεση, γιατί 

καθώς δηλώνει: 

«Δεν είναι εύκολη γιατί υπάρχει μια κουλτούρα ριζωμένη και είναι πολύ δύσκολο, ένας 

καθηγητής που για χρόνια παράδειγμα κάνει συγκεκριμένο μάθημα, με το συγκεκριμένο 

τρόπο να πειστεί να αλλάξει τρόπο και να δοκιμάσει, κάτι άλλο. Πρώτον έχει μάθει και 

ως μαθητής αλλά και ως εκπαιδευτικός τόσα χρόνια ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δεν έχει 

την εμπιστοσύνη του να εφαρμόσει κάτι άλλο γιατί θεωρεί ότι μπορεί να μην το πετύχει 

και πολλές φορές είναι … έχει απαξιωτική συμπεριφορά για  νέο τρόπο. Το θεωρεί ότι δε 

γίνεται  μάθημα και ότι τα παιδιά – για την ομαδοσυνεργατική - θα μιλούν , ότι δεν θα 

γίνει μάθημα... Είναι δύσκολο. Θα πρέπει να γίνει… σιγά-σιγά καταρχάς και με πειθώ. Να 

ξεκινήσω από κάποιους που ήδη είναι σε αυτό το πνεύμα. Πάντως είναι δύσκολο όλες οι 

αλλαγές. Και αυτές που προσπαθεί να περάσει το υπουργείο. Βλέπεται ότι για όλα 

αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί και άλλοι κλάδοι, γιατί φοβούνται το καινούργιο.» 

(Διευθύντρια Λυκείου)     
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Σύμφωνα με τα λεγόμενά τους, η αλλαγή της σχολικής κουλτούρας προϋποθέτει 

ψυχολογική προετοιμασία και συνειδητοποίηση της ανάγκης για αναμόρφωση. 

Κατάλληλες δράσεις και μικρά βήματα με αναστοχαστική πρακτική έτσι ώστε να 

πειστούν οι εκπαιδευτικοί για την ωφελιμότητα που μπορεί να προκύψει. 

Εξατομικευμένη στήριξη προς όλους, με στόχο να αρθούν τα εμπόδια που 

χαρακτηρίζουν τις διαφορετικές φάσεις επαγγελματικής ανάπτυξης και ωριμότητας 

που έχει το διδακτικό προσωπικό. Ο σχολικός ηγέτης είναι σημαντικό να είναι υπέρ 

της αλλαγής. Επίσης να ξέρει τι θέλει να αλλάξει, πώς θα το αλλάξει και να 

αφιερώσει χρόνο σε αυτό. Ο διευθυντής του γυμνασίου τονίζει σε άλλο σημείο ότι 

κάθε σχολικός ηγέτης οφείλει να αποτελέσει πρότυπο προς αυτήν την κατεύθυνση:   

 

«Μα αυτό πας να αλλάξεις… Η αλλαγή είναι στη σχολική κουλτούρα. Ο διευθυντής 

πρέπει να είναι προς αυτήν την αλλαγή. Αν είναι κατά αυτής της αλλαγής ο διευθυντής, 

δεν θα περάσει τίποτα. Δύσκολο να  περάσει από τους συναδέλφους από μόνοι τους. 

Πρέπει να είναι πρώτον δεκτικός ο διευθυντής και να επηρεάσει και να επιτρέπει τις 

καινοτομίες και δεύτερον πρέπει να τις προωθεί ο ίδιος τις καινοτομίες.  Να βοηθάει προς 

αυτήν την κατεύθυνση.» (Διευθυντής Γυμνασίου) 

 

Στην υλοποίηση των αλλαγών σημαντική θέση έχει το όραμα του σχολικού ηγέτη να 

περάσει στην καρδιά και στο νου των μελών του οργανισμού. Έτσι μέσα από κοινούς 

στόχους να συμβάλει στη βελτίωση της σχολικής μονάδας και στην επαγγελματική 

ανάπτυξη όλων των εμπλεκομένων και όχι μόνο του ιδίου. Σημαντικό ρόλο παίζουν 

και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του διευθυντή, μια που για να πείσει τους 

υφισταμένους του οφείλει να εμπνέεται από ανώτερες αξίες και να μην κινείται προς 

την αλλαγή με κίνητρο μόνο την χρηματική προσαύξηση στο μισθό του ή την 

ικανοποίηση  των προσωπικών του φιλοδοξιών. Ο εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ δηλώνει 

κατηγορηματικά:  

«Αν είναι ένας διευθυντής με όραμα ή δεν κοιτάει να πάρει τα 300 ευρώ, αυτό δηλαδή να 

είναι το κίνητρό του, ή να εξυπηρετεί τη δική του προβολή κλπ, και έχει ένα κίνητρο για 

να κάνει κάτι καλό στην εκπαιδευτική κοινότητα, που δύσκολα τα συναντάς αυτό, θα 
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πρέπει να πείσει τους συναδέλφους να το κάνουνε από μόνοι τους, σε συνεργασία, όχι να 

τους το επιβάλλει. Αν πάει να τους το επιβάλλει και δεν θα γίνει σωστά η δουλειά και τα 

αποτελέσματα δεν θα είναι σωστά και στο τέλος θα καταλήξει να είναι μία αγγαρεία.»   

                                                                                              (Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ)  

 

Επίσης η ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του οργανισμού είναι σημαντικό 

να προωθείται από το διευθυντή καθώς ενισχύει τη συνοχή και διευκολύνει την 

ανάληψη δράσεων από μέρους τους προς την αλλαγή της σχολικής κουλτούρας. Στην 

ερώτηση αν η επικείμενη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου επιδρά σε αυτό το 

πλαίσιο εμπιστοσύνης η απάντηση όλων ήταν αρνητική. Ενδεικτικά ο διευθυντής του 

γυμνασίου αναφέρει:  

«Η αξιολόγηση θα δημιουργήσει αυτό το πλαίσιο εμπιστοσύνης; Μέχρι στιγμής φαίνεται   

       να λειτουργεί αρνητικά. Αυτό φαίνεται να λειτουργεί αρνητικά.»(Διευθυντής  Γυμνασίου) 

 

Τέλος στην ερώτηση αν ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας μπορεί να αντιπαρέλθει 

όλα τα εμπόδια που αναφέρθηκαν και να δράσει υπέρ της ενδοσχολικής επιμόρφωσης 

η απάντηση από τον εκπαιδευτικό του ΕΠΑΛ ήταν αρνητική. Για τον ίδιο ο 

διευθυντής δεν μπορεί να κάνει τίποτα:  

«Το θέμα είναι ότι ο διευθυντής δεν μπορεί να κάνει κάτι… Τίποτα παραπάνω … Δεν 

μπορεί. Δεν του δίνεται η δυνατότητα…»  (Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ) 

 

 

 

4.2.4.3    Η επαγγελματική κοινότητα μάθησης 

     

      Σε μια επαγγελματική κοινότητα μάθησης η ατομική αλλαγή – βελτίωση 

πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την αλλαγή – βελτίωση του συνόλου μέσα από τη 

διαφοροποίηση της υφιστάμενης κουλτούρας. Καθώς η κοινότητα πρακτικής 

στηρίζεται στη συλλογική νοημοσύνη, παρέχει ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να 

εμβαθύνουν στις τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης προκειμένου να γίνουν πιο 

αποτελεσματικοί στην εργασία τους με τους μαθητές. Στα σχολεία της 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι διευθυντές δηλώνουν ότι στη διδακτική και σε 

τεχνικής φύσεως θέματα ο εκπαιδευτικός πορεύεται μόνος του. Ο διευθυντής του 

γυμνασίου αναφέρει ως προς αυτό:  

 «Ο έλληνας εκπαιδευτικός δουλεύει μόνος του. Συνηθίζει να δουλεύει μόνος του και αν 

κάνει κάτι μπορεί να το συζητήσει με κάποιο φίλο ή  κάποιον συνάδελφο αλλά μέχρι εκεί. 

Εγώ στα 3 χρόνια που είμαι εδώ, δεν έχω δει κάποιον άλλον εκπαιδευτικό να μπαίνει στην 

τάξη άλλου εκπαιδευτικού να τον βοηθήσει. Πιθανόν- πιθανόν φαντάζομαι συζητάν κατ’ 

ιδίαν μεταξύ τους αν έχουν κάποιο θέμα αλλά θαρρώ ότι το θέμα της διδακτικής 

προσέγγισης επειδή γι’ αυτό κάνουμε λόγο τώρα εδώ, δεν νομίζω να έχει περπατήσει… 

Τώρα υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι βοηθούν τους συναδέλφους τους σε θέματα τεχνικής 

φύσεως. Δηλαδή θέλουν να γράψουν κάτι στον κειμενογράφο και δεν ξέρουν, θα 

ρωτήσουν ή το διευθυντή ή τον υποδιευθυντή ή κάποιον άλλον να τον βοηθήσει για δύο ή 

τρία λεπτά. Μέχρι εκεί όμως… εντάξει πάντα συνεργάζονται οι άνθρωποι αλλά κάτι 

μεθοδευμένο ή σε συνεχή βάση, κάτι το οποίο να αναλαμβάνουν κάτι οι εκπαιδευτικοί να 

προετοιμάζουν τους επόμενους, όχι. Δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο… Και δεν νομίζω να 

υπάρχει και δεν το έχω δει να υπάρχει και πουθενά.»  (Διευθυντής Γυμνασίου) 

 

Η απουσία μεντορικής πρακτικής ή συνδιδασκαλίας και οι τυπικές συναδελφικές 

σχέσεις δεν βοηθούν στο να απομακρυνθεί το πρόβλημα της απομόνωσης που 

παρατηρείται στις σχολικές μονάδες. Οι συλλογικές δράσεις έχουν όρια και οι 

εκπαιδευτικοί συνήθως δεν φανερώνουν σημαντικά στοιχεία της δουλειάς τους. Το 

να ζητήσει ένας εκπαιδευτικός να παρακολουθήσει το μάθημα ενός συναδέλφου του 

θεωρείται για κάποιους πράξη αδυναμίας. Ο εκπαιδευτικός του ΕΠΑΛ θεωρεί ότι η 

παρακολούθηση της διδασκαλίας του συναδέλφου θα μπορούσε να γίνει μόνο στο 

πλαίσιο ενός επιμορφωτικού προγράμματος. Συγκεκριμένα δηλώνει:  

«Νομίζω ότι ως προς αυτό το θέμα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Δηλαδή μπορεί να 

‘ρθει ο συνάδελφος να παρακολουθήσει. Αλλά σαν γνωστικό αντικείμενο, γιατί όταν πας 

σε έναν συνάδελφο να παρακολουθήσεις το μάθημά του, ουσιαστικά είναι σαν να 

παραδέχεσαι μία αδυναμία δική σου. …Θα έπρεπε να είναι πιο επίσημο … και να γίνεται 

μέσα από επιμορφώσεις.» (Εκπαιδευτικός ΕΠΑΛ) 

 

Η διευθύντρια του λυκείου τονίζει ότι η έλλειψη συνεργατικής κουλτούρας αποτελεί 

μειονέκτημα για το χώρο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διότι όλοι οι 

εκπαιδευτικοί σε μία σχολική μονάδα μπορούν να μοιραστούν  τις εμπειρίες τους ως 

προς τη διδασκαλία με τους συναδέλφους τους. Υπάρχει συνεργασία κυρίως ανάμεσα 
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στους εκπαιδευτικούς της ίδιας ειδικότητας για τυπικά θέματα όπως είναι η 

διαχείριση της διδακτέας ύλης αλλά σταματάει εκεί. Η διαμόρφωση μιας 

συνεργατικής κουλτούρας είναι ένα ζήτημα αλλαγής το οποίο θα συνέβαλε στη 

βελτίωση της σχολικής μονάδας. Η ίδια δηλώνει χαρακτηριστικά:  

 

«Τη συνδιδασκαλία, το να πηγαίνει ένας εκπαιδευτικός στην τάξη του άλλου, εδώ δεν 

συνηθίζεται. Μπορεί να συνεργάζονται της ίδιας ειδικότητας οι  εκπαιδευτικοί και να 

αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα, να συναποφασίζουν πού θα ρίξουν το βάρος, αλλά δεν 

έχουμε αυτό. Δεν είναι στην κουλτούρα των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας το να 

μοιραζόμαστε πράγματα. Έλα στην τάξη μου, τι λες για αυτό, κρίνε πώς το έκανα, για 

δες, να έρθω εγώ… αυτό δεν το έχουμε. Όχι. Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ σημαντικό. 

Γιατί παίρνεις ιδέες, βλέποντας πώς κάνει ο συνάδελφος  ο άλλος κάτι. Να το εφαρμόσεις 

και εσύ στην τάξη. Αλλά νομίζω ότι είμαστε εδώ, πίσω.» (Διευθύντρια Λυκείου)    

 

Εκτός όμως από τη δυσκολία της αναδιαμόρφωσης της σχολικής κουλτούρας που 

ούτως ή άλλως υπάρχει, αυτήν την περίοδο σύμφωνα με τη διευθύντρια του λυκείου, 

οι εκπαιδευτικοί αντιδρούν ακόμη περισσότερο στην εφαρμογή συνδιδασκαλιών και 

μεντορικών πρακτικών εξαιτίας της επικείμενης αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Η 

εφαρμογή της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης της εκπαιδευτικής μονάδας στα 

πλαίσια της δημοσιονομικής κρίσης θεωρείται από τους εκπαιδευτικούς ως μέσο 

ελέγχου και απόλυσης και όχι ως μέσο βελτίωσης της αποτελεσματικότητας τους. 

Έτσι επιβεβαιώνεται ότι η αποδοχή ωφέλιμων αλλαγών δεν μπορεί να γίνει χωρίς να 

κατανοήσουν οι εμπλεκόμενοι το σκοπό αυτών των αλλαγών. Η διευθύντρια τονίζει 

ότι:  

«Τώρα οι συνδιδασκαλίες ή κάποιος να παίξει το ρόλο του μέντορα, αυτό θα ήταν καλό, 

αλλά επειδή έρχεται τώρα ο όρος του μέντορα, έρχεται μαζί με όλα τα άλλα στην 

εκπαίδευση, τον απορρίπτει ο κλάδος, ενώ όντως είναι κάτι θετικό. Γιατί το βλέπει πλέον 

σαν μέσο ελέγχου για οτιδήποτε. Ενώ όντως είναι κάτι θετικό. Θα μπορούσε να γίνει. Και 

οι νεότεροι επειδή είναι πιο εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και νέους τρόπους 

διδασκαλίας, θα μπορούσαν να δείξουν στους παλαιότερους και οι παλιότεροι να δείξουν 

σε κάποια άλλα θέματα στους νεότερους. Δηλαδή θα ήταν πάρα πολύ καλό. Νομίζω θα 

πρέπει η διοίκηση τώρα σε αυτό το κομμάτι να περάσει σιγά- σιγά, να καλλιεργήσει κάτι 

τέτοιο, αρχικά με κάποιους που είναι πιο δεκτικοί … και σιγά- σιγά...» (Διευθύντρια 

Λυκείου)    
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     Σε αυτή την ενότητα παρουσιάστηκε η ανάλυση των συνεντεύξεων που 

έδωσαν οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αφορούσε τις 

ανάγκες για επιμόρφωση που έχει ο σύγχρονος εκπαιδευτικός, τα εμπόδια που 

συναντά στην προσπάθειά του για επιμόρφωση και τις προσπάθειες του διευθυντή 

για την επαγγελματική ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού μέσα από τη 

διοικητική του φιλοσοφία.  

     Από τα ερευνητικά δεδομένα προέκυψε ότι η κύρια πρόκληση για τους 

εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε αυτήν την εποχή της 

ρευστότητας και του ρίσκου, είναι η διαχείριση της τάξης και η επικοινωνία με 

τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός σήμερα καλείται να αυξήσει την 

αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας του χρησιμοποιώντας νέες θεωρίες και 

μεθόδους διδασκαλίας και συνάμα να εμπλέξει στη διαδικασία της μάθησης 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Παράλληλα οφείλει να φροντίσει τη 

διεκπεραίωση διοικητικών θεμάτων και τη δική του επαγγελματική ανάπτυξη. Το 

βασικό πτυχίο αναδεικνύει τις γνώσεις που έχει στο γνωστικό αντικείμενο 

σπουδών του αλλά δεν του δίνει επάρκεια σε παιδαγωγικά θέματα και σε θέματα 

τεχνογνωσίας. Προκειμένου λοιπόν να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις ανάγκες της 

σχολικής μονάδας που υπηρετεί, να προσαρμοστεί στις αλλαγές του υπουργείου 

παιδείας και στις απαιτήσεις της κοινωνίας οφείλει να επιμορφώνεται σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. Τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί έμφαση στην επιμόρφωση 

που σχετίζεται με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και την εκπαιδευτική 

τεχνολογία, όχι όμως και στην τεχνολογία που αφορά εξειδικευμένα γνωστικά 

αντικείμενα σπουδών. Τα περισσότερα σεμινάρια που διοργανώθηκαν ήταν 

εξωσχολικά και είχαν μικρή διάρκεια (6-8 Σαββατοκύριακα) ενώ υπήρξαν και 

λίγα μεγάλης διάρκειας. Δύο επιμορφωτικά προγράμματα που απέσπασαν πολύ 
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καλές κριτικές ήταν το Μείζων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης και το ΤΠΕ Β΄ 

επιπέδου. Η ενδοσχολική επιμόρφωση παρόλο που προωθείται από την πολιτεία, 

πραγματοποιείται αποσπασματικά. Ο σχολικός σύμβουλος δρα συνήθως ως 

μέντορας και σπάνια κάποιοι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές. 

Συνήθως η επιμόρφωση πραγματοποιείται σε εξωσχολικούς χώρους και η 

θεματολογία ορίζεται από το φορέα διοργάνωσης δίχως προηγούμενη διερεύνηση 

των αναγκών του πληθυσμού - στόχου. Έτσι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ότι οι 

ατομικές τους ανάγκες, δεν καλύπτονται.  

     Ως προς τα μειονεκτήματα των προηγούμενων επιμορφώσεων οι εκπαιδευτικοί 

τα εντοπίζουν κυρίως στην οργάνωση, στο περιεχόμενο και στη μικρή δυνατότητα 

συμμετοχής τους. Συγκεκριμένα ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο 

διεξαγωγής τους, οι εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι τα σεμινάρια είχαν κυρίως 

θεωρητικό χαρακτήρα ενώ οι ίδιοι επιθυμούν μια βιωματική προσέγγιση με 

εφαρμογές στις καθημερινές τους ανάγκες είτε αυτές αναφέρονται σε 

παιδαγωγικά θέματα είτε στη χρήση της σύγχρονης τεχνογνωσίας. Γενικά οι 

εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετείχαν σε διάφορες επιμορφωτικές δράσεις 

δηλώνουν ωφελημένοι και επιθυμούν να συμμετέχουν ξανά. Όμως θεωρούν 

μεγάλο μειονέκτημα την τυχαία, μικρή και επιλεκτική συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών  καθώς και το ότι οι περισσότερες πραγματοποιούνται μακριά από 

το χώρο εργασίας τους. Αν και οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πρόθυμοι να 

συμμετέχουν σε μελλοντικά επιμορφωτικά προγράμματα, ο περιορισμένος 

ελεύθερος χρόνος τους τα απογεύματα κυρίως εξαιτίας οικογενειακών 

υποχρεώσεων, η οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται σε συνδυασμό με την 

περικοπή μισθού εξαιτίας της δημοσιονομικής κρίσης, ο μεγάλος φόρτος εργασίας 

τους και διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια όπως είναι η περικοπή των 
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εκπαιδευτικών αδειών, τους  αναγκάζουν να περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη 

συμμετοχή τους σε αυτά. Για όλους τους παραπάνω λόγους τείνουν στην 

ενίσχυση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης σε συνδυασμό με τους κατάλληλους 

επιμορφωτές και το ποικίλο περιεχόμενο. Επειδή οι απαιτήσεις της σύγχρονης 

κοινωνίας είναι πολλές, οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν μια υψηλού επιπέδου 

επιμόρφωση πλαισιωμένη με ανατροφοδότηση και αναστοχαστικές τεχνικές. 

Όμως η μεντορική πρακτική δεν παρατηρείται εντός σχολικής μονάδας, Η τελική 

εντύπωση είναι ότι τα ανώτερα στελέχη της εκπαίδευσης δεν λαμβάνουν υπόψη 

τους κατά το σχεδιασμό των επιμορφωτικών προγραμμάτων τις πραγματικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών, ανάλογα με το είδος του σχολείου και το τοπικό 

συγκείμενο, με αποτέλεσμα η οργάνωσή τους να χαρακτηρίζεται ελλιπής.  

     Τα οφέλη της επιμόρφωσης είναι γενικά παραδεκτά και οι νέες γνώσεις γίνεται 

προσπάθεια να εφαρμοστούν μέσα στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς, όμως το 

θέμα της έλλειψης κινήτρων για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη αποτελεί 

βασικός ανασταλτικός παράγοντας για τη συμμετοχή τους σε διάφορες 

επιμορφωτικές δράσεις. Η αδυναμία πιστοποίησης ή μοριοδότησης, αποτελεί 

αντικίνητρο για τη συμμετοχή τους σε αυτά. Επιπρόσθετα η αυτοαξιολόγηση της 

σχολικής μονάδας, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και του εκπαιδευτικού 

στο πλαίσιο που έχουν οριστεί σήμερα δεν αποτελούν κίνητρα για περισσότερη 

επιμόρφωση. Διότι δεν είναι ξεκάθαρο ότι γίνεται για τη βελτίωση του 

εκπαιδευτικού έργου και την αύξηση της αποτελεσματικότητας της σχολικής 

μονάδας. Σύμφωνα με τους συνεντευξιαζόμενους, όταν το κίνητρο για 

επιμόρφωση είναι ο φόβος της απόλυσης, τότε ο ανταγωνισμός ενδέχεται να γίνει 

έντονος και να εμφανιστεί ένα αρνητικό κλίμα καχυποψίας και ανασφάλειας που 

δεν προάγει τη μάθηση. Η διαμόρφωση ενός αξιοκρατικού συστήματος 
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αξιολόγησης με ξεκάθαρους στόχους είναι αναγκαίος, αλλά πρέπει να έχει τη 

συναίνεση της κοινωνίας και να περιλαμβάνει όλα τα στελέχη του εκπαιδευτικού 

συστήματος από την κορυφή έως τη βάση της ιεραρχικής του δομής. Ένα  ασαφές 

πλαίσιο αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και αναβάθμισης των σχολείων κρίνεται 

αναξιόπιστο και δεν πείθει κανέναν.  

     Σύμφωνα με τους συνεντευξιαζόμενους το διοικητικό στιλ που συμβάλλει 

περισσότερο στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι το 

δημοκρατικό και συμμετοχικό στιλ διότι εμπλέκει το διδακτικό προσωπικό στη 

λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση κοινών στόχων για τη σχολική μονάδα. 

Ένα γραφειοκρατικό στιλ διοίκησης που δεν λαμβάνει υπόψη του την 

εμπειρογνωμοσύνη του διδακτικού προσωπικού, δεν καλλιεργεί το αίσθημα της 

συλλογικής ευθύνης και του «ανήκειν» στη σχολική μονάδα. Για τους 

εκπαιδευτικούς ο διευθυντής είναι σημαντικό να χρησιμοποιεί την πειθώ του, να 

διευκολύνει τη συνεργασία ανάμεσά στους υφισταμένους, να ενισχύει την 

αυτονομία και τις πρωτοβουλίες  τους αλλά και να θέτει όρια όπου απαιτούνται. Η 

επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών επιτυγχάνεται περισσότερο όταν οι 

σχολικοί ηγέτες δεν επιβάλλουν τους προσωπικούς τους στόχους σε αυτούς αλλά 

προάγουν μέσα από τη δημιουργία μιας κοινής αίσθησης σκοπού, ποικίλες 

καινοτόμες δράσεις.  

     Ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας στην προσπάθειά του να συμβάλλει στην 

επαγγελματική ανάπτυξη των υφισταμένων του  συναντά ευκαιρίες αλλά και 

εμπόδια. Η προοπτική να επιμορφώσει ο ίδιος το διδακτικό προσωπικό έρχεται 

αντιμέτωπη με πολλές δυσκολίες. Η πρώτη δυσκολία είναι ότι ως εκπαιδευτικός 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει σπουδάσει ένα συγκεκριμένο γνωστικό 

αντικείμενο και αν δεν έχει διευρύνει τις σπουδές του σε παιδαγωγικά θέματα δεν 
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μπορεί να προσφέρει γενικές γνώσεις στους εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων. 

Η δεύτερη είναι ο παράγοντας χρόνος, καθώς συνήθως εργάζεται και τα 

απογεύματα για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Συνάμα η έλλειψη 

γραμματειακής υποστήριξης στο χώρο του σχολείου μειώνει δραματικά το 

διαθέσιμο χρόνο του κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο διευθυντής μιας σχολικής 

μονάδας σήμερα δε διαθέτει τα χρηματικά κονδύλια για να καλύψει τα έξοδα και 

τις μετακινήσεις των επιμορφωτών που δέχονται να επιμορφώσουν τη σχολική 

του μονάδα. Ενώ διάφοροι παράγοντες όπως η αδυναμία παροχής μοριοδότησης ή 

πιστοποίησης αποθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς της σχολικής του μονάδας να 

λειτουργήσουν ως επιμορφωτές ή ως μέντορες. Επιπρόσθετα λείπουν οι 

οργανωτικές –υποστηρικτικές δομές  σε κρατικό επίπεδο, οι οποίες θα μπορούσαν 

να κατευθύνουν τους εκπαιδευτικούς στην ανεύρεση των κατάλληλων 

επιμορφωτών. Οι διευθυντές των σχολικών μονάδων αναγνωρίζουν ότι η 

οργάνωση και πραγματοποίηση μιας επιτυχημένης ενδοσχολικής επιμόρφωσης 

προϋποθέτει την αλλαγή της σχολικής κουλτούρας και αυτό είναι ένα εγχείρημα 

δύσκολο καθώς προϋποθέτει  ο ίδιος ο σχολικός ηγέτης να τίθεται υπέρ της 

αλλαγής αλλά και συνάμα να ξέρει «τι θέλει να αλλάξει και πώς θα το αλλάξει». 

Ο σχολικός ηγέτης πρέπει να έρθει αντιμέτωπος με παγιωμένες αντιλήψεις 

ιδιαίτερα από τους παλαιότερους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν πειραματιστεί 

στο παρελθόν με διάφορες πρακτικές πάνω στο μάθημά τους και φοβούνται 

περισσότερο το καινούργιο και τις αλλαγές. Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για 

αναμόρφωση απαιτεί ψυχολογική προετοιμασία και γίνεται σταδιακά με το 

πέρασμα του χρόνου. Οι συνεντευξιαζόμενοι τονίζουν ότι ο σχολικός ηγέτης 

οφείλει να παράσχει εξατομικευμένη υποστήριξη στο διδακτικό προσωπικό με 

στόχο να αρθούν τα εμπόδια που παρουσιάζονται στις διαφορετικές φάσεις 
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ανάπτυξης τους. Η ιδιοτυπία  του σχολικού ηγέτη παίζει σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση συνεργατικής κουλτούρας. Ο διευθυντής ενισχύοντας την 

εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας, διευκολύνει την ανάληψη 

δράσεων από μέρους τους και ενισχύει τη συνοχή της. Η επικείμενη αξιολόγηση 

όμως των εκπαιδευτικών από τον ίδιο ή το σχολικό σύμβουλο, δημιουργεί ψυχρό 

κλίμα ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, αίσθημα ανασφάλειας και απομακρύνει την 

επιθυμία τους για την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων όπως είναι οι μεντορικές 

πρακτικές. 

     Η απουσία συνδιδασκαλίας ή συνεργατικού κλίματος πέρα από τις τυπικές 

γραφειοκρατικές υποχρεώσεις φανερώνουν ότι ο έλληνας εκπαιδευτικός συνήθως 

πορεύεται μόνος του. Οι συλλογικές δράσεις έχουν όρια και οι εκπαιδευτικοί δεν 

συνηθίζουν να φανερώνουν σημαντικά στοιχεία της δουλειάς τους. Το να ζητήσει 

ένας εκπαιδευτικός να παρακολουθήσει το μάθημα ενός συναδέλφου του 

θεωρείται για κάποιους ομολογία αδυναμίας. Οι συνεντευξιαζόμενοι διευθυντές 

παραδέχονται ότι η έλλειψη συνεργατικής κουλτούρας και κατ’ επέκταση μιας 

επαγγελματικής κοινότητας μάθησης αποτελεί μειονέκτημα επειδή 

παρεμποδίζεται η ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών πάνω σε θέματα διδασκαλίας. 

Το σύγχρονο πλαίσιο αξιολόγησης της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού 

έργου ενθαρρύνει σενάρια απόλυσης και όχι βελτίωσης της αποτελεσματικότητας 

μέσα από επιμόρφωση. Με αυτά τα δεδομένα η δημιουργία μιας κοινότητας 

πρακτικής φαντάζει ανέφικτη και ο σχολικός ηγέτης πολύ αδύναμος για να κάνει 

κάτι γι’ αυτό. 

   Στο επόμενο κεφάλαιο ακολουθεί η διεξαγωγή συμπερασμάτων από την 

ερευνητική διαδικασία και η συσχέτισή τους με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΤΩΝ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ  ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ 

 

 

     Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας με βάση τη μικτή μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα καταβληθεί προσπάθεια να συζητηθούν τα ερευνητικά 

πορίσματα και να συσχετιστούν με τα ευρήματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 

και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από προηγούμενες έρευνες που σχετίζονται με 

το ζήτημα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 

της εφαρμογής της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Τα ερευνητικά πορίσματα της 

συγκεκριμένης μελέτης παρουσιάζονται σε τρεις θεματικούς άξονες κατ’ αντιστοιχία 

με τα τρία βασικά ερευνητικά ερωτήματα και τις υποθέσεις έτσι όπως διατυπώθηκαν 

στο εισαγωγικό μέρος και στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας.  

 

 

5.1    Οι προηγούμενες επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας 

 

     Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (2006), η βασική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, γενικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης σε όλες τις 

χώρες της Ευρώπης διεξαγόταν και διεξάγεται σε πανεπιστημιακό επίπεδο με έμφαση 

στις σπουδές ειδικότητας. Στην Ελλάδα, με εξαίρεση τους  εκπαιδευτικούς της 

Τεχνικής – Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που εκπαιδεύτηκαν στις σχολές πρώην 

ΣΕΛΕΤΕ/Α.ΣΠΑΙ.ΤΕ και τους εκπαιδευτικούς των Φιλοσοφικών σχολών των 
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πανεπιστημίων, οι σπουδές των εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

είναι προσανατολισμένες στο γνωστικό τους αντικείμενο και όχι στη διδασκαλία  ή 

σε παιδαγωγικά θέματα.  Έτσι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για επαγγελματική 

προετοιμασία των υποψήφιων εκπαιδευτικών. Τα ερευνητικά δεδομένα αυτής της 

μελέτης συντάσσονται με αυτή τη θέση. Οι συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί 

τονίζουν ότι το βασικό πτυχίο αναδεικνύει τις γνώσεις του εκπαιδευτικού πάνω στο 

γνωστικό του αντικείμενο αλλά δεν του δίνει επάρκεια σε παιδαγωγικά θέματα και σε 

θέματα τεχνογνωσίας. Αυτό το κενό η πολιτεία προσπαθεί να το καλύψει μέσα από 

επιμορφωτικά προγράμματα.  

     Τα ερευνητικά ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης έδειξαν ότι η θεματολογία 

πάνω στην οποία έχουν επιμορφωθεί πολλοί εκπαιδευτικοί των ημερήσιων 

γυμνασίων, λυκείων και ΕΠΑΛ τα τελευταία χρόνια, αφορούν τη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, διάφορες θεωρίες μάθησης και διδακτικές τεχνικές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τάξεις μικτής ικανότητας. Ένα μικρό ποσοστό έχει 

επιμορφωθεί σε θέματα που σχετίζονται με τη δυσλεξία, την υπερκινητικότητα, τις 

φυσικές βλάβες και άλλες ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Από τις συνεντεύξεις 

προέκυψε η διαπίστωση ότι η θεματολογία ορίζεται από το φορέα διοργάνωσης  

δίχως προηγούμενη διερεύνηση των αναγκών του πληθυσμού – στόχου. Στην 

πλειοψηφία τους όμως οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιθυμούν 

να επιμορφωθούν κυρίως πάνω σε ειδικά παιδαγωγικά θέματα (απειθαρχία μαθητών, 

κοινωνικοποίηση, διαχείριση άγχους). Αυτό μπορεί να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι 

από τα βασικότερες υποχρεώσεις ενός εκπαιδευτικού είναι η σωστή διαχείριση της 

τάξης. Οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων και των ΕΠΑΛ θέλουν επίσης να 

επιμορφωθούν σε ζητήματα που σχετίζονται με τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες των 

μαθητών τους. Το τελευταίο σχετίζεται κυρίως με τον τύπο του σχολείου και τις 
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ιδιαιτερότητες του μαθητικού δυναμικού που περιλαμβάνει καθώς ο στόχος των 

εκπαιδευτικών είναι να γίνουν  πιο αποτελεσματικοί και επιτυχημένοι κατά τη 

διδασκαλία τους. Επίσης οι εκπαιδευτικοί των λυκείων εκδηλώνουν μεγαλύτερη 

επιθυμία να επιμορφωθούν πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο. Αυτά τα ευρήματα 

σχετικά με το περιεχόμενο της επιμόρφωσης συνάδουν με τα εμπειρικά ευρήματα της 

Παπαναούμ (2003)  και του ΟΕΠΕΚ (2008). Συγκεκριμένα στην έρευνα του ΟΕΠΕΚ 

διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων εκδηλώνουν μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον να επιμορφωθούν πάνω σε παιδαγωγικά θέματα σε σχέση με τους 

εκπαιδευτικούς των λυκείων. Επίσης σε συμφωνία με τα αποτελέσματα της  έρευνάς 

του ΟΕΠΕΚ (2007; 2008) βρίσκονται και τα ευρήματα αυτής της μελέτης στην οποία 

αρκετοί  εκπαιδευτικοί των λυκείων και των ΕΠΑΛ επιθυμούν  να επιμορφωθούν σε 

θέματα οργάνωσης και διοίκησης των σχολείων. Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ 

σύμφωνα με παλαιότερες έρευνες  (ΟΕΠΕΚ, 2008) συγκεντρώνουν κάποια ιδιαίτερα 

γνωρίσματα σχετικά με την επιμόρφωσή τους καθώς ζητούν να επιμορφωθούν τόσο 

σε παιδαγωγικά θέματα όπως είναι η απειθαρχία των μαθητών, η διαχείριση της 

σχολικής τάξης και η εφαρμογή διδακτικών τεχνικών στα γνωστικά τους αντικείμενα, 

όσο και ζητήματα τεχνογνωσίας πάνω στο αντικείμενό τους και σύνδεσης με την 

αγορά εργασίας.   

     Σχετικά με το ερώτημα της επιλογής των επιμορφωτών των εκπαιδευτικών, η 

έρευνα έδειξε ότι η  συντριπτική πλειοψηφία επιθυμεί να επιμορφωθεί από ομάδα 

συναδέλφων εκπαιδευτικών. Ιδιαίτερα το ζητούν οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται 

σύμφωνα με το Day (2003) στη φάση του πειραματισμού και του συντηρητισμού. 

Αυτές οι φάσεις καταλαμβάνουν τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια στη ζωή ενός 

εκπαιδευτικού. Στη φάση του πειραματισμού, οι εκπαιδευτικοί επειδή επιθυμούν να 

αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους μέσα από πειραματισμούς και καινοτόμα 
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προγράμματα, ενισχύουν τις συνεργατικές σχέσεις και ενθαρρύνουν την 

πραγματοποίηση αλλαγών στη σχολική μονάδα (Day 2003; Ματσαγγούρας 2005). 

Για αυτούς τους λόγους τα επιμορφωτικά προγράμματα είναι σημαντικό να 

στοχεύουν στην ανανέωση των διδακτικών προσεγγίσεων και στην εμπλοκή των 

εκπαιδευτικών σε ομάδες έρευνας- δράσης. Με αυτόν τον τρόπο όχι μόνο 

απομακρύνεται το φαινόμενο της απομόνωσης αλλά ενισχύεται και η συνοχή του 

διδακτικού προσωπικού. Στη φάση του συντηρητισμού επειδή οι εκπαιδευτικοί 

έρχονται αντιμέτωποι με μια απώλεια ενέργειας και ενθουσιασμού, είναι σημαντικό 

τα επιμορφωτικά προγράμματα να στοχεύουν στη διεύρυνση των ρόλων τους εκτός 

σχολικής τάξης, μέσα από ποικίλες συλλογικές δράσεις (Ματσαγγούρας 2005). Οι 

νεότεροι εκπαιδευτικοί που σύμφωνα με τον Day (2003) βρίσκονται στη φάση της 

επιβίωσης και της ανακάλυψης ή στη φάση της σταθεροποίησης,  επιθυμούν ως 

επιμορφωτές και την ομάδα των συναδέλφων εκπαιδευτικών και το σχολικό 

σύμβουλο. Αυτό πιθανά να σχετίζεται με το αίσθημα της οικειότητας που μπορεί να 

αναπτυχθεί ανάμεσα στους συναδέλφους και την αναγνώριση ότι οι επιμορφωτές και 

οι επιμορφούμενοι αντιμετωπίζουν τις ίδιες καθημερινές ανάγκες και προκλήσεις 

στην τάξη. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και η έρευνα του ΟΕΠΕΚ (2008), στην 

οποία οι καταλληλότεροι επιμορφωτές για τους εκπαιδευτικούς δεν είναι οι 

πανεπιστημιακοί καθηγητές ή οι σχολικοί σύμβουλοι, αλλά οι εξειδικευμένοι 

εκπαιδευτικοί εξαιτίας της μεγάλης εμπειρίας που έχουν στη σχολική 

πραγματικότητα.  Στη δεύτερη θέση στα ημερήσια λύκεια και στα ΕΠΑΛ έρχεται ο 

πανεπιστημιακός καθηγητής κυρίως εξαιτίας της εξειδίκευσης και της ποιότητας των 

γνώσεων που μπορεί να προσφέρει σε αυτή τη βαθμίδα της εκπαίδευσης. Αυτό είναι 

αναμενόμενο καθώς η επιλογή των λυκείων αποτελεί τον προθάλαμο των 

πανεπιστημιακών σπουδών. Σε έρευνα της Τριανταφύλλου (2010) οι καθηγητές των 
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πανεπιστημίων απολαμβάνουν την ευρύτερη εμπιστοσύνη και προτίμηση των 

διευθυντών των σχολικών μονάδων σχετικά με το θέμα της επιμόρφωσης.  Ο 

σχολικός σύμβουλος προτιμάται από τους εκπαιδευτικούς των γυμνασίων 

περισσότερο από τον καθηγητή του πανεπιστημίου, μάλλον εξαιτίας του 

παιδαγωγικού ρόλου του και της αμεσότητας στην επικοινωνία με τους 

εκπαιδευτικούς. Σημαντικό είναι ότι δεν επιθυμούν να επιμορφωθούν από συνάδελφο 

της ίδιας σχολικής μονάδας πιθανά εξαιτίας των καλών ή κακών διαπροσωπικών 

σχέσεων  που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί κατά τη διάρκεια της συνυπηρέτησής 

τους στη σχολική μονάδα (Τριανταφύλλου, 2010).  

     Η διάλεξη είναι κατά κοινή ομολογία από το σύνολο των εκπαιδευτικών της 

έρευνας, ο τρόπος που κυριάρχησε στις προηγούμενες επιμορφώσεις, ενώ οι ίδιοι 

επιθυμούν να επιμορφωθούν μέσα από βιωματικές δράσεις δηλαδή μέσα από 

εφαρμογές και ασκήσεις πάνω σε πραγματικά περιστατικά που παρατηρούνται στο 

σχολικό περιβάλλον. Ακόμη αρκετοί από αυτούς είναι δεκτικοί σε μια εξ’ 

αποστάσεως επιμόρφωση. Ο μεικτός τρόπος επιμόρφωσης δηλαδή η επιμόρφωση με 

ταχύρυθμα σεμινάρια δια ζώσης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση 

ηλεκτρονικών υπολογιστών σε προαιρετική βάση, φαίνεται ότι προτιμάται από τους 

περισσότερους  εκπαιδευτικούς σύμφωνα με την έρευνα του ΟΕΠΕΚ (2008). Οι 

διευθυντές στην έρευνα του ΟΕΠΕΚ, προτείνουν ως τρόπο επιμόρφωσης  τη 

συμμετοχή σε βιωματικές δράσεις όπως είναι οι δειγματικές διδασκαλίες και τα 

εργαστήρια, επειδή τις θεωρούν  πιο αποδοτικές σε σχέση με άλλες.  

     Σχετικά με τον τόπο και τη διάρκεια των σεμιναρίων, τα ερευνητικά ευρήματα 

αυτής της μελέτης έδειξαν ότι τα περισσότερα σεμινάρια που διοργανώθηκαν ήταν 

εξωσχολικά και είχαν μικρή διάρκεια (6-8 Σαββατοκύριακα) ενώ υπήρξαν και κάποια 

ελάχιστα μεσαίας διάρκειας (τριών μηνών). Ο Ξωχέλλης (2006) αναφέρει ότι στην 
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Ελλάδα η επιμόρφωση έχει λάβει τη μορφή επιμορφωτικών δράσεων μικρής ή 

μεσαίας διάρκειας (από ημερίδες, τριήμερα σεμινάρια διάρκειας 30 ωρών ως και 

τρίμηνη εκπαίδευση συνολικής διάρκειας 90-100 ωρών) παράλληλα προς την 

υπηρεσία στο σχολείο, ενώ διαπιστώνονται και πολλές προσπάθειες 

αυτοεπιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Σε έρευνα του ΟΕΠΕΚ (2008) φάνηκε ότι η 

πλειοψηφία προτιμά τη συστηματική και περιοδική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

μέσα από σεμινάρια μέσης ή μακράς διάρκειας. Επίσης διατυπώθηκε η άποψη ότι η  

ενδοσχολική επιμόρφωση πρέπει να έχει μέση διάρκεια έως έξι μήνες. Οι 

συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί της παρούσας έρευνας τονίζουν ότι η ενδοσχολική 

επιμόρφωση πραγματοποιείται αποσπασματικά. Όμως επιθυμία όλων των 

εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα είναι να ενισχυθεί, με την προϋπόθεση 

ότι θα συνδυάζεται με τους κατάλληλους επιμορφωτές και ένα περιεχόμενο 

προσαρμοσμένο στις εκπαιδευτικές ανάγκες.  Ο Θεοφιλίδης (2012), αναφέρει ότι το 

ενδοσχολικό μοντέλο επιμόρφωσης ενισχύει το ρόλο του διευθυντή ως φορέα 

επαγγελματικής ανάπτυξης και συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή και στην 

επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων ως μια δια βίου διαδικασία. Συνάμα ενισχύει 

τις καινοτόμες επεμβάσεις στα σχολικά εγχειρίδια, στη μεθόδευση της διδασκαλίας 

και στο σύστημα αξιολόγησης. Ενώ ολοκληρώνεται με  μεντορικές πρακτικές από  

εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς στο υπό συζήτηση θέμα. Τα ερευνητικά δεδομένα 

της παρούσας έρευνας έδειξαν ότι στο ζήτημα της βελτίωσης της διδασκαλίας και της 

μάθησης η ενδοσχολική επιμόρφωση προτιμάται περισσότερο από την εξωσχολική.  

     Οι συνεντευξιαζόμενοι υποστηρίζουν ότι ο  σχολικός σύμβουλος δρα συνήθως ως 

μέντορας και σπάνια κάποιοι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές δηλαδή 

ως επιλεγμένοι από την υπηρεσία επιμορφωτές, πάνω σε μια συγκεκριμένη θεματική 

ενότητα. Ο Θεοφιλίδης (2012) αναφέρει ότι η μεντορική πρακτική απαιτεί σχέσεις 
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που να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη στο πέρασμα του 

χρόνου. Βασικό συστατικό αυτής της αλληλεπίδρασης είναι ο αναστοχασμός γεγονός 

που ενισχύει την άποψη ότι η σχέση μέντορα – εκπαιδευτικού, δεν μπορεί να είναι 

βραχυπρόθεσμη. Ίσως για το λόγο αυτό οι συνεντευξιαζόμενοι ισχυρίζονται ότι δεν 

παρατηρείται μεντορική πρακτική στην Ελλάδα.  

     Συγκρίνοντας τα παραπάνω δεδομένα με μια παλαιότερη έρευνα της Ταρατόρη 

(2000), μπορούμε να συμπεράνουμε ότι και τότε και τώρα, οι πιο πολλοί 

εκπαιδευτικοί θεωρούν αναγκαία τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα 

διότι θεωρούν ότι τους βοηθούν πολύ στην επιστημονική, παιδαγωγική και διδακτική 

τους προσέγγιση. Στην έρευνα της Ταρατόρη όμως οι εκπαιδευτικοί θα δήλωναν πολύ 

ικανοποιημένοι αν την επιμόρφωσή τους την αναλάβουν πανεπιστημιακές σχολές 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και όχι τα ΠΕΚ. Επίσης αν είχαν διάρκεια 300 ώρες και 

όχι 60 ή 120 (μεσαίας διάρκειας ή μικρής). Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι 

σημαντικό στοιχείο μιας επιτυχημένης επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς των 

γυμνασίων και των λυκείων, είναι η επιστημονική, διδακτική και παιδαγωγική 

κατάρτιση των εκπαιδευτών των εκπαιδευτικών. 

     Το μοντέλο της επαγγελματικής ανάπτυξης που εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο 

στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι το 

ακαδημαϊκό – ορθολογιστικό μοντέλο ανάπτυξης. Οι  γνώσεις  παρέχονται κυρίως 

μέσω διαλέξεων στους εκπαιδευτικούς και αυτοί καλούνται να τις εφαρμόσουν στις 

αίθουσες διδασκαλίας χωρίς ανατροφοδότηση και μεντορικές πρακτικές. Μερικές 

φορές εφαρμόζεται και η πρακτική του πολλαπλασιαστή. Επίσης παρατηρήθηκε κατά 

την εκμάθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, το θετικιστικό – 

τεχνοκρατικό μοντέλο αλλά χωρίς την εφαρμογή μεντορικών τεχνικών. Οι 

εκπαιδευτικοί αφού ανέπτυξαν δεξιότητες χρήσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
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αξιολογήθηκαν με εξωτερικές ενιαίες εξετάσεις, έκαναν ασκήσεις στο χώρο εργασίας 

τους. Το ρόλο του μέντορα έχουν μόνο οι σχολικοί σύμβουλοι ως πεπειραμένοι 

εκπαιδευτικοί, παιδαγωγικά και επιστημονικά υπεύθυνοι σε μια σχολική μονάδα και 

σε έναν συγκεκριμένο κλάδο. Οι μεντορικές αυτές πρακτικές δεν εφαρμόζονται  ούτε 

σε τακτά χρονικά διαστήματα ούτε για όλους τους εκπαιδευτικούς.    

     Σύμφωνα με τη Βασίλου- Παπαγεωργίου (2002) οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη να 

ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους ανάγκες και να εξελιχθούν επαγγελματικά. Οι 

προσωπικές ανάγκες για εξέλιξη και ανάπτυξη δεν είναι κοινές για όλους.  Οι 

νεότεροι έχουν διαφορετικές ανάγκες από τους μεγαλύτερους στην υπηρεσία. Επίσης  

η ειδικότητα προσδιορίζει το είδος και την ένταση των αναγκών της επαγγελματικής 

ανάπτυξης. Η ιδιοσυγκρασία, η προσωπικότητα και η φάση της επαγγελματικής 

εξέλιξης στην οποία βρίσκεται ο εκπαιδευτικός  προσδιορίζουν τη βούληση και την 

παρόρμηση για αναζητήσεις και περαιτέρω σχεδιασμό της επαγγελματικής του 

πορείας. Ο Day (2003) τονίζει ότι κατά τη μορφοποίηση της επαγγελματικής 

ταυτότητας, οι εκπαιδευτικοί διαφέρουν ως προς τις ανάγκες, τις προτεραιότητες, 

τους προβληματισμούς και τις προσδοκίες τους. Οπότε τα επιμορφωτικά 

προγράμματα οφείλουν να ποικίλουν και να δρουν συνδυαστικά έτσι ώστε να 

προσεγγίζουν τελικά το σύνολο των εκπαιδευτικών.  

 

 

5.2  Τα μειονεκτήματα και τα προβλήματα των παλαιότερων επιμορφώσεων 

 

     Σύμφωνα με τους Τζαβάρα & Βεργίδη (2002) τα βασικά στοιχεία για την 

αποτελεσματικότητα της επιμόρφωσης είναι ο πετυχημένος σχεδιασμός, η δημιουργία 

ενός πλαισίου δράσης, η σύνδεση της θεματολογίας με συγκεκριμένες ανάγκες και η 
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παροχή στήριξης στους επιμορφούμενους. Τα ερευνητικά ευρήματα της 

συγκεκριμένης μελέτης έδειξαν ότι στην Ελλάδα εφαρμόζεται κυρίως το 

ακαδημαϊκό- ορθολογιστικό μοντέλο ανάπτυξης και σε επιλεγμένες περιπτώσεις το 

τεχνοκρατικό. Η Δακοπούλου (2002) υποστηρίζει ότι ένα επιμορφωτικό μοντέλο που 

στηρίζεται στην «παράδοση μαθημάτων» αγνοεί την υπάρχουσα εμπειρία του 

εκπαιδευτικού και περιλαμβάνει θεωρητικά θέματα τα οποία έχουν περιορισμένες 

εφαρμογές στην τάξη. Για το λόγο αυτό, η παρακολούθηση ενός κύκλου μαθημάτων 

με βάση αυτό το μοντέλο, δεν εγγυάται την απόκτηση μόνιμων συμπεριφορών πάνω 

στις οποίες μπορεί να βασιστεί η βελτίωση της διδακτικής πρακτικής.   

     Η επιμόρφωση στη Ελλάδα σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (2006) αντιμετωπίζει 

συνήθως τα ακόλουθα προβλήματα:  

 Ελλιπή σύνδεση με τη βασική εκπαίδευση 

 Ασυνέχεια στη θεματολογία σε σχέση με τις προηγούμενες επιμορφώσεις 

 Ανεπάρκειες των επιμορφωτών 

 Αναντιστοιχία με τη σχολική πραγματικότητα 

 Αστοχία σύνδεσης με την ψυχολογία μάθησης ενηλίκων 

Ενώ βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας της είναι ο ορθολογικός σχεδιασμός των 

επιμορφωτικών δράσεων και η επιλογή της θεματολογίας με βάση τις πραγματικές 

ανάγκες των επιμορφούμενων. 

     Τα ερευνητικά πορίσματα της συγκεκριμένης μελέτης έδειξαν ότι οι 

συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί, δεν δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις 

προηγούμενες επιμορφώσεις τους, εξαιτίας αρχικά του θεωρητικού τους χαρακτήρα 

καθώς για τους ίδιους, ο εκπαιδευτικός «… δεν θέλει να ακούει τι θα μπορούσε να 

κάνει σε μια τάξη αλλά να δει ίσως τι μπορεί να κάνει μέσα στην τάξη» (Διευθυντής 

Γυμνασίου). Ο καταλληλότερος τρόπος επιμόρφωσης για την συντριπτική 
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πλειοψηφία των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα, είναι ο βιωματικός 

εφόσον προσπαθεί να προσεγγίσει τις πραγματικές ανάγκες τους μέσα στην τάξη είτε 

αυτές αναφέρονται σε παιδαγωγικά θέματα (διαχείριση τάξης, απειθαρχία μαθητών, 

ειδικές μαθησιακές ανάγκες) είτε σε θέματα τεχνογνωσίας και εκσυγχρονισμού των 

γνώσεών τους πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο. Παλαιότερη έρευνα του ΟΕΠΕΚ 

(2008) έδειξε ότι ο πιο σημαντικός λόγος εγκατάλειψης ενός προγράμματος είναι 

εξαιτίας ενός περιεχομένου άσχετου με την καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Τα 

ερευνητικά αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας έδειξαν ότι μόνο η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών των ημερήσιων λυκείων, θεωρούν ότι οι επιμορφώσεις στις οποίες 

έλαβαν μέρος έχουν εξυπηρετήσει σε αρκετό έως μεγάλο βαθμό και τις ατομικές τους 

ανάγκες και τις ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος. Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ 

υποστηρίζουν ότι οι επιμορφώσεις έχουν εξυπηρετήσει περισσότερο τις ανάγκες του 

εκπαιδευτικού συστήματος και οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων θεωρούν ότι επί της 

ουσίας σε μεγάλο βαθμό δεν εξυπηρετήθηκε καμία από τις δύο πλευρές. Η παροχή 

της κατάλληλης θεματολογίας στα επιμορφωτικά προγράμματα, έχει απασχολήσει 

πολλές φορές στο παρελθόν διάφορες έρευνες που διερευνούν τις επιμορφωτικές 

ανάγκες των εκπαιδευτικών. Παλαιότερη έρευνα της Τριανταφύλλου (2010) σε 

διευθυντές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έδειξε ότι τους 

διευθυντές τους απασχολούν πρακτικής φύσης  ζητήματα, που έχουν να κάνουν με 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μέσα 

στην τάξη. Κατά συνέπεια οι επιθυμητές θεματικές των προγραμμάτων προέρχονται 

από τα καθημερινά προβλήματα των εκπαιδευτικών και τις τρέχουσες ανάγκες της 

σχολικής μονάδας, οι οποίες συνήθως σχετίζονται με ζητήματα που ανήκουν στο 

χώρο των νέων τεχνολογιών, της σχολικής ψυχολογίας, της παιδαγωγικής και της 

ειδικής αγωγής. Οι εκπαιδευτικοί των ημερήσιων λυκείων και του ΕΠΑΛ αυτής της 



238 
 

μελέτης, δηλώνουν ότι ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα των δικών τους 

επιμορφώσεων ήταν η επιμόρφωσής τους σε ένα περιεχόμενο που δεν ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες τους. Οι εκπαιδευτικοί επανειλημμένα επιζητούν από τα επιμορφωτικά 

προγράμματα να εμβαθύνουν στα υπό μελέτη ζητήματα (ΟΕΠΕΚ, 2007). Επίσης 

επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσή τους και να λαμβάνονται υπόψη 

οι προϋπάρχουσες εμπειρίες τους. Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση φαίνεται ότι  

πολλές επιμορφωτικές δράσεις  χαρακτηρίζονται από έλλειψη σύνδεσης της θεωρίας 

με την πράξη. Σύμφωνα με το Θεοφιλίδη (2012), το σοβαρό μειονέκτημα του 

ορθολογιστικού μοντέλου είναι ότι  προσφέρει μια παραδοσιακού τύπου επιμόρφωση 

που δεν συνδέεται με το βιογραφικό του εκπαιδευτικού, τις εμπειρίες του, τις ανάγκες 

της κοινωνίας, τις ιδιαιτερότητες της και τις καθημερινές ανάγκες του στην τάξη. Ενώ 

το μειονέκτημα του τεχνικού μοντέλου είναι ότι στοχεύει στην παραγωγή 

προκαθορισμένων αποτελεσμάτων και δε σέβεται την προσωπική αντίληψη και τις 

εμπειρίες του εκπαιδευτικού (Θεοφιλίδης, 2012). Στην Ευρώπη το μειονέκτημα αυτό 

αμβλύνεται μέσα από την εφαρμογή μεντορικών τεχνικών. Υπάρχει στενή 

συνεργασία των σχολείων με τα ιδρύματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με στόχο 

τη θεμελίωση της πρακτικής πλευράς σε κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο (Ξωχέλλης, 

2006). Βέβαια τα μοντέλα αυτά προσφέρουν σημαντικά πλεονεκτήματα στους 

νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και σε όσους εφαρμόζουν καινοτόμα προγράμματα 

καθώς τους προφυλάσσουν από σοβαρά μεθοδολογικά λάθη (Ματσαγγούρας, 2005).  

Παρόλα αυτά είναι παραδεκτό από την επιστημονική κοινότητα ότι πολλά 

προγράμματα σπουδών διαμορφώνονται μέσα σε ένα  συγκεντρωτικό και 

γραφειοκρατικό διοικητικό πλαίσιο, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αντιλήψεις των 

εκπαιδευτικών και χωρίς να γίνεται σύνδεση του περιεχομένου της επιμόρφωσης με 

τα δεδομένα της ακαδημαϊκής έρευνας (Ξωχέλλης, 2006). 
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          Οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης έρευνας θεωρούν επίσης μεγάλο 

μειονέκτημα την τυχαία, μικρή και επιλεκτική συμμετοχή των εκπαιδευτικών.  Στο 

μείζων πρόγραμμα επιμόρφωσης συμμετείχαν μόνο 8000 εκπαιδευτικοί από 8 

κλάδους, σε πέντε μόνο νομούς της Ελλάδας (ΟΕΠΕΚ,2008) ενώ μόνο «… ένας 

νομός μπορεί να έχει εκατοντάδες εκπαιδευτικούς» (Διευθυντής Γυμνασίου). Η 

βιβλιογραφική ανασκόπηση πάνω στο θέμα απέδειξε ότι επιμορφώνεται ένας μικρός 

μόνο αριθμός  εκπαιδευτικών από τη χρονική περίοδο ακόμα που λειτουργούσαν οι 

ΣΕΛΜΕ. Στο Β΄ επίπεδο ΤΠΕ και στο μείζων πρόγραμμα επιμόρφωσης, το 

μεγαλύτερο μειονέκτημα σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν η μικρή 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών όχι εξαιτίας έλλειψης ενδιαφέροντος από μέρους τους 

αλλά επειδή η ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν πολύ περιορισμένος και γινόταν με 

κλήρωση.  

     Άλλα σημαντικά μειονεκτήματα που παρατηρήθηκαν σε παλαιότερες 

επιμορφώσεις σύμφωνα με τα ερευνητικά ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης είναι 

η διεξαγωγή μακριά από τον τόπο εργασίας τους, η μικρή τους διάρκεια καθώς αυτό 

τα καθιστά ανεπαρκή και το πιεστικό χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης. Τα 

παραπάνω ζητήματα τέθηκαν από όλους τους εκπαιδευτικούς των γυμνασίων, των 

λυκείων και του ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στην έρευνα. Ο Ξωχέλλης (2006) τονίζει 

ότι οι εκπαιδευτικοί προτιμούν την ενδοσχολική επιμόρφωση διότι σε πρώτη φάση 

ικανοποιεί τις άμεσες ανάγκες τους, τους εμπλέκει στην λήψη αποφάσεων και στη 

διεξαγωγή των επιμορφωτικών δράσεων ενώ σε δεύτερη φάση συμβάλλει στην 

αποκέντρωση της εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα δεν τους επιβαρύνει οικονομικά ενώ 

παράλληλα εξοικονομούν χρόνο σε σύγκριση με μια επιμορφωτική δράση που 

πραγματοποιείται σε όμορο νομό ή σε πιο απομακρυσμένα επιμορφωτικά κέντρα. 

Έρευνα του ΟΕΠΕΚ (2008) ανέδειξε την έλλειψη χρόνου εξαιτίας του υψηλού 
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φόρτου εργασίας και των ατομικών και οικογενειακών υποχρεώσεων των 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως τον μεγαλύτερο ανασταλτικό 

παράγοντα για την υλοποίηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων. Τα ερευνητικά 

ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί ενώ είναι 

πρόθυμοι να συμμετέχουν σε επιμορφωτικά προγράμματα, δυσκολεύονται να τα 

ακολουθήσουν στην πορεία εξαιτίας του περιορισμένου ελεύθερου χρόνου τους τα 

απογεύματα  κυρίως εξαιτίας των οικογενειακών τους υποχρεώσεων και της 

οικονομικής επιβάρυνσης που υφίστανται.  Η μείωση του μισθού εξαιτίας της 

δημοσιονομικής κρίσης, τα διάφορα γραφειοκρατικά εμπόδια όπως είναι η περικοπή 

των εκπαιδευτικών αδειών και ο μεγάλος φόρτος εργασίας τους τα απογεύματα,  τους  

αναγκάζουν να περιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή τους σε αυτά. Είναι 

προφανές ότι η αλλαγή του τόπου διενέργειας των επιμορφωτικών δράσεων από το 

εξωσχολικό στο ενδοσχολικό πλαίσιο άρει τα παραπάνω μειονεκτήματα εφόσον 

βέβαια υποστηρίζεται οργανωτικά τόσο από το υπουργείο παιδείας όσο και από το 

διευθυντή της σχολικής μονάδας.  

     Ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη 

των εκπαιδευτικών είναι το θέμα των κινήτρων για συμμετοχή στις επιμορφωτικές 

δράσεις. Οι συνεντευξιαζόμενοι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι η συμμετοχή σε μια 

ενδοσχολική επιμόρφωση είτε ως επιμορφούμενοι είτε ως επιμορφωτές δεν 

πιστοποιείται ούτε μοριοδοτείται από το υπουργείο παιδείας. Έρευνα του 

παιδαγωγικού ινστιτούτου (2010β) ανέδειξε την πιστοποίηση της επιμόρφωσης ως το 

πιο σημαντικό κίνητρο για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ακολουθούν η οικονομική ενίσχυση και μετά η μοριοδότηση. Για τους διευθυντές 

όμως των σχολικών μονάδων (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2010α) τα κίνητρα για τη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτά τα προγράμματα απορρέουν κυρίως από το 
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κατάλληλο περιεχόμενο και την οικονομική στήριξη που μπορούν να προσφέρουν 

στους επιμορφούμενους. Ακολουθούν η πιστοποίηση και η μοριοδότηση της 

επιμόρφωσης και η παροχή εκπαιδευτικής άδειας. Οι συνεντευξιαζόμενοι διευθυντές 

παρατήρησαν τα τελευταία δύο χρόνια, ένα έντονο ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών 

για διάφορα σεμινάρια και μία επιθυμία να συμμετέχουν σε δράσεις με εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο. Αυτό το γεγονός το αποδίδουν στην επικείμενη αξιολόγηση των 

εκπαιδευτικών, την αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας και του εκπαιδευτικού 

έργου. Το θετικό σύμφωνα με τους ίδιους είναι ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

επαναπροσδιορίσει το σκοπό του στην εκπαίδευση, να πάρει πρωτοβουλίες και να 

λάβει μέρος σε καινοτόμες δράσεις που να ωφελήσουν τη σχολική μονάδα. Το 

αρνητικό είναι ότι το πλαίσιο της αξιολόγησης είναι ασαφές και δεν πείθει τους 

εκπαιδευτικούς ότι θα συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου και στην 

αύξηση της αποτελεσματικότητας της σχολικής μονάδας. Σύμφωνα με τους 

συνεντευξιαζόμενους όταν το κίνητρο για επιμόρφωση είναι ο φόβος της απόλυσης, 

τότε ο ανταγωνισμός ενδέχεται να γίνει έντονος και να εμφανιστεί ένα αρνητικό 

κλίμα καχυποψίας και ανασφάλειας που δεν προάγει τη μάθηση. 

     Ένα τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό στοιχείο για μια αποτελεσματική και 

επιτυχημένη επιμόρφωση είναι ότι πρέπει να πραγματοποιείται από τους 

κατάλληλους επιμορφωτές. Οι εκπαιδευτικοί των ημερήσιων γυμνασίων και λυκείων 

δήλωσαν ως βασικό μειονέκτημα των παλαιότερων επιμορφώσεων τους την 

ανεπάρκεια των επιμορφωτών στο υπό μελέτη θέμα. Αυτό συμπίπτει με στοιχεία που 

προκύπτουν από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση καθώς κοινό αίτημα των ερευνών 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (2010α:2010β) και του ΟΕΠΕΚ (2008) είναι οι 

επιμορφωτικές δραστηριότητες να γίνονται από έμπειρους και κατάλληλους 

επιμορφωτές. Στη συγκεκριμένη έρευνα αυτό το πόρισμα, δικαιολογεί και την έντονη 
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επιθυμία τους να επιμορφωθούν στο μέλλον είτε από ομάδα συναδέλφων είτε από 

πανεπιστημιακό καθηγητή με το σκεπτικό ότι οι παραπάνω συνδυασμοί μπορούν να 

παράσχουν μια υψηλού επιπέδου επιμόρφωση.   

     Μέχρι στιγμής στα πορίσματα της συγκεκριμένης έρευνας, έχουμε παρατηρήσει 

το σύνολο των αδυναμιών των επιμορφωτικών προγραμμάτων που παρατηρούνται 

στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Μπουζάκη (2011): την τεχνοκρατική τους 

προσέγγιση, τη γραφειοκρατική τους δομή σε συνδυασμό με τον παθητικό ρόλο του 

εκπαιδευτικού, την αναντιστοιχία νομικών προβλέψεων – πράξης, τα ελλείμματα 

στην επιστημονική έρευνα και στην αξιολόγηση τους, τον παραγκωνισμό των αρχών 

μάθησης των ενηλίκων, το θεωρητικό τους χαρακτήρα και την ασυνέχεια της 

επιμορφωτικής πολιτικής.  

     Ο Fullan (1991) έχει επισημάνει δύο σημαντικά κοινά αρνητικά στοιχεία σε 

πολλές επιμορφωτικές δράσεις. Το πρώτο είναι ότι η επιλογή των θεμάτων δε γίνεται 

από τους εκπαιδευτικούς και το δεύτερο είναι ότι απευθύνονται μαζικά σε 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι όμως προέρχονται από διαφορετικά σχολεία και περιοχές, 

γεγονός που υποβαθμίζει τις διαφορετικές συνθήκες στις οποίες λειτουργεί ο 

καθένας. Σύμφωνα με τον Ξωχέλλη (2006), υπάρχουν δύο τύποι εκπαιδευτικών στην 

Ελλάδα. Ο πρώτος τύπος εφαρμόζει πιστά το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και την 

προκαθορισμένη διδακτέα ύλη του σχολικού βιβλίου και  συναντάται συχνά στα 

σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο άλλος τύπος αντιλαμβάνεται τις ανάγκες 

των μαθητών του και τις απαιτήσεις του σχολείου και καθορίζει σε διάλογο με τους 

εμπλεκόμενους φορείς και με αίσθημα ευθύνης, πώς να ικανοποιηθούν αυτές 

ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση απαιτούνται διαφορετικά γνωστικά εφόδια αλλά ενεργό 

συμμετοχή σε καινοτόμες δράσεις, αναστοχασμό και αυτοαξιολόγηση. Επιπρόσθετα 

κανένα μοντέλο επαγγελματικής ανάπτυξης δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των 
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εκπαιδευτικών ούτε τις επιμορφωτικές ανάγκες ενός επαγγελματία, σε όλες τις φάσεις 

της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Ο Ματσαγγούρας (2005) τονίζει ιδιαίτερα 

την ανάγκη να βρεθεί μια χρυσή τομή μεταξύ ατομικών και συλλογικών σχημάτων 

επαγγελματικής ανάπτυξης. Για τον ίδιο είναι καλό να προωθηθεί ένα μικτό μοντέλο 

με μειωμένη συμμετοχή του τεχνικού και αυξημένη του αναστοχαστικού και κριτικού 

- συμμετοχικού. 

     Με τα παραπάνω συντάσσονται και οι έρευνες των  Newton & Tarrant (1992) 

όπου έδειξαν ότι όταν στις επιμορφωτικές διαδικασίες η έμφαση δίνεται μόνο στην 

παροχή γνώσεων και αγνοείται η πρακτική της πλευρά, υπάρχει αποτυχία. Όταν οι 

εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονται ως μαθητές και δεν κατανοείται η πολυπλοκότητα 

της εκπαιδευτικής αλλαγής, τότε η επίδραση της επιμόρφωσης στην προώθηση της 

αλλαγής του σχολείου και στις εκπαιδευτικές πρακτικές είναι ελάχιστη. Οι 

επιμορφωτικές δράσεις δεν έχουν εγγυημένες και διαρκείς επιπτώσεις στις στάσεις, 

ικανότητες και στην συμπεριφορά των συμμετεχόντων όταν αποτελούν μεμονωμένα 

γεγονότα, οι εισηγητές είναι ανεπαρκείς και τα κίνητρα των συμμετεχόντων δεν 

συμπίπτουν με το περιεχόμενο. Ένα  περιεχόμενο που δεν είναι ξεκομμένο από τη 

σχολική πραγματικότητα, έχει τη δυναμική να προσαρμοστεί σε αυτή και να 

εφαρμοστεί, αρκεί να δίνεται στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα της αυτενέργειας και 

της καινοτομίας. 
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5.3  Η σχολική μονάδα ως επαγγελματική κοινότητα μάθησης στο πλαίσιο μιας 

μετασχηματιστικής ηγεσίας 

 

     Ο μετασχηματιστικός ηγέτης σύμφωνα με το Θεοφιλίδη (2012) συμβάλλει στη 

βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης μετασχηματίζοντας τη σχολική κοινότητα 

σε κοινότητα πρακτικής. Οι έρευνες των Gurr, Drysdale & Mulford (2006), έδειξαν 

ότι σε όλες τις περιπτώσεις επιτυχημένης σχολικής ηγεσίας, οι διευθυντές είχαν 

ξεκάθαρους, υψηλού επιπέδου αλλά πραγματοποιήσιμους στόχους, εφάρμοζαν 

κατανεμημένη μορφή ηγεσίας, ενθάρρυναν την ομαδική επαγγελματική μάθηση, 

εφάρμοζαν πρακτικές αναδόμησης του οργανισμού, αναστοχάζονταν και 

αξιολογούσαν τις δράσεις τους. Η κατανεμημένη ηγεσία αποτελεί κομμάτι της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας και αναφέρεται στην κατανομή των εργασιών μέσα σε 

ένα πλαίσιο κοινωνικής αλληλεπίδρασης στο οποίο τα ανώτερα στελέχη 

αναπτύσσουν αμοιβαία και άμεση επικοινωνία με κάθε μέλος της σχολικής μονάδας 

και τα άτομα παρωθούνται μέσα από την επίτευξη συμπεφωνημένων στόχων  με 

αποτέλεσμα να συμβάλλουν περισσότερο από ότι αναμένεται (Dieronitou, 2014). Το 

κύριο γνώρισμα όμως της μετασχηματιστικής  ηγεσίας είναι ότι η ηγεσία είναι 

απόρροια της συλλογικής δράσης από μια ομάδα ηγετών που εργάζονται μαζί. Αυτό 

σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι περισσότερο από το άθροισμα των επιμέρους 

δράσεων καθώς βασίζεται στη διαφορετική επαγγελματική πείρα, τις γνώσεις και την 

εμπειρογνωμοσύνη του κάθε μέλους (Leithwood & Jantzi 2006; Dieronitou 2014). Η 

πραγματοποίηση των παραπάνω χαρακτηριστικών προϋποθέτει τη διαμόρφωση ενός 

κατάλληλου κλίματος εργασίας και τη δημιουργία μιας συνεργατικής κουλτούρας  

μέσα από επιμορφωτικές δράσεις, συμμετοχική λήψη αποφάσεων, κοινό 

προβληματισμό και αλληλεπίδραση με στόχο την αναζήτηση πιο αποτελεσματικών 
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μέσων διδασκαλίας και την επίλυση προβληματικών καταστάσεων (Θεοφιλίδης, 

2012). Προϋποθέτει δηλαδή το μετασχηματισμό της σχολικής μονάδας σε μια 

επαγγελματική κοινότητα μάθησης. 

     Οι Leithwood & Jantzi (2006) αναφέρουν ότι όλες οι προσεγγίσεις της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας, δίνουν έμφαση στα συναισθήματα και τις αξίες που 

αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη της σχολικής μονάδας και έχουν ως θεμελιώδη 

στόχο την προώθηση της ικανότητας ανάπτυξης τους σε υψηλότερα επίπεδα 

προσωπικής δέσμευσης, για την εκπλήρωση των στόχων του οργανισμού. Οι 

ικανότητες του διδακτικού προσωπικού και οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν 

αναμένεται να  οδηγήσουν σε αυξημένες προσπάθειες και μεγαλύτερη 

παραγωγικότητα. Συνάμα η ισχύς αποδίδεται από τα μέλη του οργανισμού, σε όποιον 

είναι σε θέση να εμπνεύσει και να δεσμευθεί απέναντι σε συλλογικές φιλοδοξίες.  Οι 

Βασιλειάδου & Διερωνίτου (2014) τονίζουν ότι κατά το μετασχηματιστικό τρόπο 

διοίκησης, η ηγεσία αναδύεται από όλα μέλη μιας σχολικής κοινότητας, τη 

διευθυντική ομάδα, τους εκπαιδευτικούς, τα μαθητικά συμβούλια και το σύλλογο 

γονέων. Συγκεκριμένα, ο σχολικός ηγέτης ασκεί ιδεαλιστική επίδραση (idealized 

influence) στους υφισταμένους του, δηλαδή τους εμπνέει σεβασμό, είναι αξιόπιστος 

και αποτελεί πρότυπο. Επιπρόσθετα συμβάλλει στην καλλιέργεια ενός κοινού 

οράματος και πείθει το διδακτικό προσωπικό να δεσμευτεί σε αυτό μέσα από ομαδική 

εργασία. Η παρωθητική αυτή δράση του (εμπνευσμένη παρώθηση) έχει λογική βάση, 

γι’ αυτό ενισχύει το διανοητικό ερέθισμα (intellectual stimulation) στους 

συμμετέχοντες  προσπαθώντας να τους κάνει να σκέφτονται και να λαμβάνουν 

λογικές αποφάσεις. Παράλληλα η στήριξη που παρέχει ο σχολικός ηγέτης στο 

διδακτικό προσωπικό, εξατομικεύεται. Δηλαδή ανάλογα με το επίπεδο ωριμότητας 

του κάθε μέλους, ο ηγέτης- διευθυντής παρέχει εξατομικευμένη θεώρηση 
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(Individualized consideration) αφού τον αντιμετωπίζει ξεχωριστά ως άτομο 

συμβάλλοντας έτσι στη δική του προσωπική ανάπτυξη. Σε κάθε περίπτωση ο 

διευθυντής σύμφωνα με τους συνεντευξιαζόμενους «… πρέπει να εμπνέει. Να 

μεταφέρει τη φιλοσοφία της προόδου και της επαγγελματικής ανάπτυξης στους 

εκπαιδευτικούς…  πρέπει να πείσεις ότι αυτό το πράγμα είναι καλό γι’ αυτούς, για τα 

παιδιά… (το σχολείο) να έχει κοινό ρου, κοινή πορεία. Όλοι μαζί.» (Διευθυντής 

Γυμνασίου). Για τους συνεντευξιαζόμενους, η εμπλοκή όλων στη διαδικασία 

σχεδιασμού και επίτευξης κοινών στόχων είναι προαπαιτούμενο στοιχείο για την 

επαγγελματικής τους ανάπτυξη και τη δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής. 

     Οι Γκόλια & Μπελιάς (2013) αναφέρουν ότι στη μετασχηματιστική ηγετική 

συμπεριφορά (transformational leadership behavior) ο σχολικός ηγέτης στοχεύει στην 

σταδιακή αλλαγή της σχολικής κουλτούρας. Αυτό είναι ένα εγχείρημα δύσκολο 

καθώς μια αλλαγή με γρήγορους ρυθμούς δημιουργεί προβλήματα στο σχολείο, πίεση 

στο διευθυντή, στους μαθητές και στους καθηγητές. Τα ερευνητικά δεδομένα των 

συνεντεύξεων αυτής της μελέτης συμφωνούν με αυτή την άποψη. Για τους 

συνεντευξιαζόμενους διευθυντές, ο σχολικός ηγέτης πρέπει να ξέρει τι θέλει να 

αλλάξει και πώς θα το αλλάξει. Η συνειδητοποίηση της ανάγκης για αναμόρφωση 

απαιτεί ψυχολογική προετοιμασία και γίνεται σταδιακά με το πέρασμα του χρόνου. Ο 

διευθυντής στην προσπάθειά του να εδραιώσει τις αλλαγές οφείλει να παράσχει 

εξατομικευμένη υποστήριξη και να έρθει αντιμέτωπος με παγιωμένες αντιλήψεις και 

με το φόβο του καινούργιου και της αλλαγής, ιδιαίτερα από τους παλαιότερους 

εκπαιδευτικούς. Ενώ οι νεότεροι στο επάγγελμα εκπαιδευτικοί είναι πιο δεκτικοί 

στην αλλαγή και όσοι βρίσκονται στο μέσο της σταδιοδρομίας τους, συνήθως 

αποκτούν θετική στάση για αυτές (Stone- Johnson, 2011).  
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     Η διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας και η δημιουργία ενός επικοινωνιακού 

κλίματος με κοινές αξίες και πεποιθήσεις αποτελεί συνεχή μέριμνα ενός σχολικού 

ηγέτη. Οι Leithwood & Jantzi (2006) αναφέρουν ότι ο μετασχηματιστικός σχολικός 

ηγέτης είναι ένα άτομο προσανατολισμένο προς το μέλλον που αποσκοπεί στο να 

βοηθήσει στην κατανόηση της ανάγκης για αλλαγή. Οι στόχοι της σχολικής μονάδας 

επηρεάζονται από τις δράσεις των εκπαιδευτικών και διευθυντών και το ζητούμενο 

είναι να υπάρξει ταύτιση των ατομικών τους στόχων με τους στόχους του 

οργανισμού.  Για να δράσει αυτό παρωθητικά και να κινητοποιήσει τους 

εκπαιδευτικούς να δράσουν θα πρέπει οι στόχοι να είναι δύσκολοι αλλά εφικτοί και 

να μην  αφορούν μόνο το παρόν, αλλά να είναι μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου 

δράσης για αναμόρφωση. Ο σχολικός ηγέτης πρέπει να δράσει παρωθητικά και να 

τους πείσει ότι μπορούν να τα καταφέρουν ώστε να υπερβούν το στενό προσωπικό 

τους συμφέρον. Αυτό όμως το εγχείρημα είναι δύσκολο να εφαρμοστεί σε 

συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα όπως το ελληνικό διότι προϋποθέτει 

αυτονομία και τα κατάλληλα κίνητρα.  

     Τα ερευνητικά ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης σχετικά με το βαθμό της 

Μετασχηματιστικής ηγεσίας από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων της 

κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας και την ύπαρξη επαγγελματικής κοινότητας 

μάθησης, αν και δεν μπορούν να γενικευτούν, αποδεικνύουν ότι οι διευθυντές των 

σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της κεντρικής και δυτικής Μακεδονίας 

απέχουν από το να χαρακτηριστούν ως μετασχηματιστικοί ηγέτες, εξαιτίας του 

μικρού ως μεσαίου βαθμού μετασχηματιστικής τάσης που βρέθηκε ότι έχουν. Η 

έρευνα βέβαια δεν είχε σκοπό να αποτυπώσει το διοικητικό στιλ κάθε διευθυντή αλλά 

το βαθμό εφαρμογής της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας  

των Βασιλειάδου & Διερωνίτου (2014) στη διερεύνηση της εφαρμογής της 
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μετασχηματιστικής ηγεσίας, με τη χρήση του ερωτηματολογίου του Ken Leithwood, 

που έγινε την ίδια  χρονική περίοδο, είναι σχεδόν ίδια με τα αποτελέσματα της 

συγκεκριμένης έρευνας για τα ημερήσια γυμνάσια. Συγκεκριμένα  συμπίπτουν οι 

βαθμοί των δεικτών του καθορισμού κατεύθυνσης (3,2), της ανάπτυξης του 

προσωπικού (2,9) και της αναδόμησης του οργανισμού (3,2).  Ο τέταρτος δείκτης 

διαφοροποιείται καθώς η δική τους μελέτη αφορούσε τη βελτίωση της διδασκαλίας 

(2,8) ενώ η συγκεκριμένη μελέτη ερευνά το βαθμό στον οποίο εφαρμόζεται η κοινή 

πρακτική (2,5). Έτσι ο βαθμός μετασχηματιστικής ηγεσίας στην έρευνα των 

Βασιλειάδου & Διερωνίτου (2014) είναι 3 και στη συγκεκριμένη έρευνα είναι 2,9. Οι 

αντίστοιχοι δείκτες στα ημερήσια λύκεια είναι χαμηλότεροι γεγονός που εξηγεί τον 

μεσαίο βαθμό μετασχηματιστικής ηγεσίας που προέκυψε. Τα παραπάνω ευρήματα 

μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι  οι σχολικοί ηγέτες ενημερώνουν το προσωπικό για 

το γενικό σκοπό και τις κατευθύνσεις της σχολικής μονάδας και  μεριμνούν για  

ευρεία συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη σχολική βελτίωση, αλλά οι 

εκπαιδευτικοί δεν νιώθουν ότι αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι ικανότητές τους και 

δεν νιώθουν να τους δίνονται ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις ηγετικές τους 

ικανότητες. Ο χαμηλός δείκτης στη βελτίωση της διδασκαλίας και στην εφαρμογή 

μιας κοινότητας πρακτικής μπορεί να μας δώσει πληροφορίες γιατί πιθανά να 

συμβαίνει αυτό. Στη μελέτη των Βασιλειάδου & Διερωνίτου (2014) αναφέρεται ότι οι 

εκπαιδευτικοί είναι δυσαρεστημένοι από τους διευθυντές τους επειδή οι τελευταίοι 

δεν εξασφαλίζουν αρκετούς πόρους για την αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής 

του σχολείου, δεν συνεργάζονται μαζί τους για τέτοιου είδους ζητήματα, δεν 

αποτελούν πηγή αναφοράς στη διδασκαλία και δεν παρέχουν εξατομικευμένη 

βοήθεια. Ο χαμηλός δείκτης κοινής πρακτικής σε όλους τους τύπους των σχολείων 

της συγκεκριμένης έρευνας, δηλώνει ότι λείπουν οι ενδοσχολικές δράσεις και 
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αλληλεπιδράσεις που ενισχύουν τη συλλογική μάθηση στα πλαίσια μιας 

συνεργατικής κουλτούρας με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη του 

διδακτικού προσωπικού γεγονός που δρα ανασταλτικά στην αναδιαμόρφωση της 

σχολικής κουλτούρας και στην αναδόμηση του οργανισμού.  

     Η παραπάνω θέση ενισχύεται από τα ερευνητικά δεδομένα του ΕΠΑΛ της 

συγκεκριμένης μελέτης, όπου ο χαμηλός βαθμός του δείκτη ανάπτυξης του 

προσωπικού (1,8) ταυτίζεται με το βαθμό του δείκτη της κοινής πρακτικής. Η 

απουσία μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης αποκαλύπτει την έλλειψη 

συνεργατικής κουλτούρας και κοινών ομαδικών στόχων που είναι απόρροια της 

έλλειψης επικοινωνίας των μελών του οργανισμού με το διευθυντή της σχολικής 

μονάδας. Τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι ο διευθυντής του συγκεκριμένου 

ΕΠΑΛ, ασκεί ένα παραδοσιακό- γραφειοκρατικού τύπου στιλ διοίκησης. Ορίζει τους 

στόχους μόνος του και δεν μεριμνά για τη διαμόρφωση κοινών αξιών. Οι 

εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ανταπεξέλθουν μόνοι τους στις απαιτήσεις του 

επαγγέλματος και της καθημερινότητας, ενώ παράλληλα νιώθουν μάλλον 

παραγκωνισμένοι καθώς ο διευθυντής δεν αξιοποιεί τις ικανότητες τους μέσα από 

συμμετοχικές διαδικασίες λήψης απόφασης.   

     Αυτό το ερευνητικό εύρημα δεν αποτελεί τον κανόνα, αλλά μια μεμονωμένη 

περίπτωση. Σε παλαιότερη έρευνα των Καπράνα & Διερωνίτου (2014) που αφορούσε 

το  προφίλ μετασχηματιστικότητας  του  διευθυντή  ενός  ΕΠΑΛ  σε  μια άλλη  

μελέτη περίπτωσης, βρέθηκε ότι ο διευθυντής ενεργούσε ως μετασχηματιστικός 

ηγέτης σε πολύ μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με τους ερευνητές έθετε στόχους και 

κατευθύνσεις μέσα από ένα κοινό όραμα, φρόντιζε για την επαγγελματική ανάπτυξη 

του προσωπικού και την αναδόμηση της σχολικής μονάδας, δημιουργώντας συνθήκες 

συνέργειας και εμπλοκής σε νέες δράσεις. Επίσης δέσμευε ηθικά το προσωπικό 
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χρησιμοποιώντας έπαινο και εμπνέοντας εμπιστοσύνη, ενώ παράλληλα εργαζόταν για 

την αναμόρφωση της σχολικής κουλτούρας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η έμφαση που 

έδινε στην ενδοσχολική επιμόρφωση για την ανάπτυξη των προσωπικών ικανοτήτων 

του διδακτικού προσωπικού. Συγκεκριμένα παρείχε υλικοτεχνική υποδομή και 

βιβλιογραφία, έκανε ο ίδιος δειγματικές διδασκαλίες και έφερνε στο σχολείο τους 

κατάλληλους επιμορφωτές. Πεποίθησή του ήταν ότι «τα ενδοσχολικά σεμινάρια 

μπορούν να γίνουν στους εκπαιδευτικούς από εκπαιδευτικούς, με τη χρήση όλων των 

μορφών της νέας τεχνολογίας αλλά και άλλων μορφών και μεθόδων διδασκαλίας» 

(Καπράνας & Διερωνίτου, 2014, σελ. 1756). Με τις διοικητικές του πρακτικές 

ανύψωνε ηθικά το προσωπικό και διαφοροποιούσε τους υφιστάμενους σε 

ακόλουθους και τους ακόλουθους σε ηγέτες. Σημαντικό επίσης χαρακτηριστικό της  

διοικητικής του πρακτικής ήταν ότι συνέβαλε στη δημιουργία εποικοδομητικών 

σχέσεων ανάμεσα στους γονείς, στην τοπική κοινότητα και στους εκπαιδευτικούς για 

την εξεύρεση αποτελεσματικότερων λύσεων στα προβλήματα που παρουσιάζονταν. 

Προωθώντας την κοινωνικοποίηση και την αμοιβαία επικοινωνία μείωσε σε υψηλό 

βαθμό την απομόνωση των εκπαιδευτικών της σχολικής του μονάδα και συνέβαλε 

στην αναδιάρθρωση της σχολικής κουλτούρας.  

     Τα ερευνητικά πορίσματα της παρούσας μελέτης δεν αποτυπώνουν την ύπαρξη 

τέτοιου είδους συνεργατικής κουλτούρας και αλληλεπίδρασης σε καμία από τις 

σχολικές μονάδες της έρευνας. Αυτό που  αποτυπώνουν είναι την μεγάλη επιθυμία 

των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να λάβουν την υποστήριξη του 

διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου εργάζονται, σε θέματα επιμόρφωσης και 

επαγγελματικής ανάπτυξης. Όμως δεν επιθυμούν  την εμπλοκή του στη διαμόρφωση 

του περιεχομένου της επιμόρφωσης παρά μόνο στη διοργάνωσή της. Τάσσονται 

σαφέστατα υπέρ ενός ενδοσχολικού βιωματικού τρόπου επιμόρφωσης που να 
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περιλαμβάνει  εφαρμογές στο σχολικό περιβάλλον και ασκήσεις σε πραγματικά 

περιστατικά σε πρώτη φάση από ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών  και σε δεύτερη 

φάση από πανεπιστημιακούς καθηγητές.  

     Σύμφωνα με τα ερευνητικά δεδομένα αυτής της μελέτης, οι εκπαιδευτικοί 

επιθυμούν να ενισχυθεί η ενδοσχολική επιμόρφωση σε μεγάλο βαθμό. Σε αυτήν την 

κατεύθυνση βρίσκονται και οι συνεντευξιαζόμενοι διευθυντές παρά τις  πρακτικές 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην προσπάθειά τους να γίνει αυτό πραγματικότητα. 

Η Τριανταφύλλου (2010) αναφέρει ότι το βασικό της πλεονέκτημα, είναι ότι 

λαμβάνει χώρα μέσα στη σχολική μονάδα και έτσι μπορεί να κάνει χρήση όλων των 

δυνατοτήτων που μπορεί να προσφέρει σε επίπεδο υλικοτεχνικής υποδομής και 

ανθρώπινου δυναμικού. Στο επίκεντρό της μπορούν να τοποθετούν οι ιδιαίτερες 

ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών της σχολικής μονάδας αλλά και οι 

απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί αναπτύσσονται επαγγελματικά 

δρώντας είτε ως επιμορφωτές διότι μπορούν να αναπτύξουν τις επιστημονικές τους 

γνώσεις και τις δεξιότητες, είτε ως επιμορφούμενοι διότι τους δίνεται η ευκαιρία να 

εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε παιδαγωγικά θέματα και στο γνωστικό τους 

αντικείμενο. Αυτού του είδους οι αλληλεπιδράσεις αναπτύσσουν τις συνεργατικές 

σχέσεις ανάμεσα στα μέλη της σχολικής μονάδας, ενισχύουν την συναδελφική 

αλληλεγγύη και ενδυναμώνουν τη σχολική μονάδα γεγονός που ενισχύει τη 

συγκρότηση μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης στη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση όπου οι σχέσεις χαρακτηρίζονται περισσότερο απρόσωπες και τυπικές. 

Σε αυτό δύναται να συντελεί  ο χρόνος παραμονής των εκπαιδευτικών στη σχολική 

μονάδα που είναι αρκετές φορές μικρός και το γεγονός ότι πολλοί εκπαιδευτικοί 

υπηρετούν ταυτόχρονα σε δύο ή  και περισσότερες σχολικές μονάδες. Σε έρευνα της 

ίδιας αναφέρεται ότι τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι διευθυντές από μέρους 
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της πολιτείας στην απόπειρά τους να διοργανώσουν ενδοσχολική επιμόρφωση, ήταν 

οργανωτικά εξαιτίας των χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών και του 

συγκεντρωτικού τρόπου λειτουργίας της εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες διευθυντές 

της παραπάνω έρευνας δήλωσαν ότι «η γραφειοκρατία δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια 

για την εισαγωγή της ενδοσχολικής επιμόρφωσης στις σχολικές μονάδες ούτε για τη 

μεταβίβαση λήψης των αποφάσεων στο κατώτερο επίπεδο της διοίκησης» 

(Τριανταφύλλου, 2010, σελ.169). Πρακτικά εμπόδια εμφανίστηκαν και από τους 

συμμετέχοντες εξαιτίας της μειωμένης συμμετοχής τους και της μη τήρησης του 

ωραρίου. Σημαντικό στοιχείο αυτής της έρευνας είναι η διαπίστωση ότι πρέπει να 

αναπτυχθούν μηχανισμοί στήριξης των  σχολικών μονάδων στο ζήτημα της 

επιμόρφωσης σε οικονομικό και διοικητικό επίπεδο. Τα ερευνητικά δεδομένα της 

παρούσας μελέτης έδειξαν ότι παρότι η πολιτεία σήμερα επαινεί την εφαρμογή 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης, δεν έχει την νομοθετική - οργανωτική υποδομή σε 

ζητήματα γραμματειακής υποστήριξης, παροχής επιμορφωτών και πιστοποίησης ή 

μοριοδότησης, ούτε και χρηματικά κονδύλια για να καλύψει τα έξοδα των 

επιμορφωτών που δέχονται να επιμορφώσουν τις σχολικές μονάδες. Συνάμα η 

αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών δημιουργεί ένα ψυχρό 

κλίμα ανασφάλειας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και μειώνει την επιθυμία τους για  

εφαρμογή μεντορικών πρακτικών στα πλαίσια μιας συνεργατικής κουλτούρας καθώς 

εντείνει τον ανταγωνισμό. Το τελευταίο δυσχεραίνει  την προσπάθεια του διευθυντή 

για αναμόρφωση της σχολικής μονάδας μέσα από συνεργατικές πρακτικές. Ο 

έλληνας εκπαιδευτικός συνήθως πορεύεται μόνος του και δεν ταυτίζει τους ατομικούς 

του στόχους με τους στόχους του οργανισμού. Οι συλλογικές δράσεις έχουν όρια και 

η επιθυμία να παρακολουθήσει κάποιος εκπαιδευτικός το μάθημα ενός συναδέλφου 

του ερμηνεύεται πολλές φορές ως αδυναμία. 
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     Σημαντικό εύρημα όλων των παλαιότερων ερευνών που σχετίζονται με την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι ότι το κατάλληλο περιεχόμενο στις 

επιμορφωτικές δράσεις αποτελεί  σημαντικό κίνητρο για την ευρεία συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε αυτό.  Συνάμα η εφαρμογή των νέων γνώσεων σχετίζεται με τον 

τύπο του σχολείου. Οι καθηγητές των λυκείων δυσκολεύονται να εφαρμόσουν 

ομαδοσυνεργατικές τεχνικές διδασκαλίας σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας 

εξαιτίας του εξεταστικοκεντρικού του χαρακτήρα. Σε αυτό καταλήγει και η έρευνα 

της Τριανταφύλλου (2010) για αυτό το θέμα, τονίζοντας ότι οι εισαγωγικές εξετάσεις 

σε κάποιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και η κάλυψη της διδακτέας ύλης σε 

σύντομο χρονικό διάστημα παρεμποδίζει την εφαρμογή οποιαδήποτε πληροφορίας. 

Παρόλα αυτά η συγκεκριμένη έρευνα αποτύπωσε μεγάλη επιθυμία των 

εκπαιδευτικών των ημερήσιων και επαγγελματικών λυκείων για ενίσχυση της 

ενδοσχολικής και εξωσχολικής επιμόρφωσης διότι θεωρούν ότι συμβάλλει σε πολύ 

μεγάλο βαθμό στη βελτίωση της διδασκαλίας και της μάθησης.  

            Ο ενθουσιασμός, το μεράκι, η προσωπική διάθεση για αλλαγή και οι 

επιμορφωτικές ανάγκες της σχολικής μονάδας είναι παράγοντες που παρωθούν τους 

εκπαιδευτικούς στην υλοποίηση προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης. Βέβαια 

η επιθυμία ενός εκπαιδευτικού να συμμετάσχει επηρεάζεται από τη φάση της 

επαγγελματικής του ανάπτυξης. Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη κοντά στην 

αφυπηρέτηση  δεν επιθυμούν να συμμετέχουν επειδή έχει χαθεί το μεράκι και ο 

ενθουσιασμός των πρώτων χρόνων της θητείας τους (Τριανταφύλλου, 2010). Η 

επιθυμία για αλλαγή σύμφωνα με τους συνεντευξιαζόμενους διευθυντές εμφανίζεται 

μειωμένη στους εκπαιδευτικούς που έχουν πολλά χρόνια υπηρεσίας. Προκειμένου ο 

σχολικός ηγέτης να δράσει εποικοδομητικά και θεραπευτικά στο θέμα της 

επαγγελματικής ανάπτυξης του διδακτικού προσωπικού και να πάρει τις αποφάσεις 
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που θα προωθήσουν το όραμα για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής 

μονάδας, είναι σημαντικό να τοποθετήσει την προσωπική ιστορία κάθε μέλους εντός 

της ιστορίας της εποχής του, να λαμβάνει υπόψη τους τις προηγούμενες διδακτικές 

εμπειρίες του και το σύνολο της επαγγελματικής του πορείας καθώς αυτές 

διαμορφώνουν τις απόψεις του για τη διδασκαλία και έχουν αντίκτυπο στην εργασία 

του. Με τα κατάλληλα κίνητρα μπορεί να τον βοηθήσει να βγει από την απομόνωση 

της σχολικής αίθουσας και να γίνει κοινωνός των εμπειριών των συναδέλφων του 

(Βασίλου- Παπαγεωργίου, 2002).   

     Σύμφωνα με τα δεδομένα προηγούμενων ερευνών αλλά και της συγκεκριμένης 

μελέτης  ο σχολικός ηγέτης είναι συνετό να προωθήσει εκείνη την επιμόρφωση που 

μπορεί να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες  των εκπαιδευτικών της σχολικής 

μονάδας που υπηρετεί και στην ιδιαίτερη δυναμική της έτσι όπως αυτή 

διαμορφώνεται από τα πολιτισμικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής και 

τα τοπικά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Παράλληλα το περιεχόμενο και ο τρόπος 

επιμόρφωσης πρέπει να ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες των εκπαιδευτικών σε μια 

μεταβαλλόμενη κοινωνία με πολλαπλές ταυτότητες και αυξημένη κινητικότητα 

μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων (Θεοφιλίδης 2012). Για όλους τους 

παραπάνω λόγους η εφαρμογή ενός ορθολογιστικού μοντέλου επιμόρφωσης κρίνεται 

μη αποδοτικό καθώς δεν προσμετρά την εμπειρογνωμοσύνη των εκπαιδευτικών, τις 

ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, τις διεθνείς αλλαγές και δεν εργάζεται για την 

αναδόμηση της σχολικής κουλτούρας. Το μοντέλο επιμόρφωσης που θα βοηθούσε 

περισσότερο τον σύγχρονο εκπαιδευτικό,  είναι  ένα μοντέλο ενδοσχολικού 

βιωματικού τύπου διότι μπορεί να στηρίξει σε βάθος χρόνου την ανάπτυξη 

καινοτομιών, τη διαδικασία αυτομόρφωσης και δραστηριοποιεί το σύνολο του 

διδακτικού προσωπικού καθώς  μπορεί να προσαρμόζεται στις ανάγκες της ομάδας. 
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Προκειμένου να πραγματοποιηθεί μια τέτοια αλλαγή στη σχολική μονάδα, απαιτείται 

ο διευθυντής και ο σύλλογος διδασκόντων να έχουν γνώση του προβλήματος, 

προθυμία να το αντιμετωπίσουν και να αναπτύξουν συμπεφωνημένες δράσεις μέσα 

στα πλαίσια μιας κοινότητας πρακτικής. Είναι απαραίτητο αφενός το όραμα να 

εκφράζει τις προσδοκίες και τις επιθυμίες των μελών του οργανισμού (Σαΐτη & 

Σαΐτης, 2012) αφετέρου ο διευθυντής να εφαρμόσει μια εμπειρική – λογική και 

κανονιστική – αναμορφωτική αλλαγή. Οι εκπαιδευτικοί δεν δέχονται την αλλαγή με 

προθυμία όταν δεν πείθονται για αυτήν. Οι Τζαβάρα & Βεργίδης (2002) τονίζουν ότι 

οι εκπαιδευτικοί δεν επιθυμούν να συμμετέχουν ως  παθητικοί δέκτες προγραμμάτων 

που σχεδίασαν άλλοι. Ο σχολικός ηγέτης και οι σχεδιαστές της εκπαιδευτικής 

πολιτικής οφείλουν να γνωρίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί θέλουν να επιλέγουν το χρόνο 

και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα καινοτομήσουν, θα αναστοχαστούν και θα 

αναλάβουν δράσεις.  Η έρευνα αυτή έδειξε ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν σε 

πολύ μεγάλο βαθμό να προσμετρείται η γνώμη τους για το περιεχόμενο των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το στιλ της ηγεσίας που μπορεί να στηρίξει τέτοιας 

έκτασης αλλαγές μέσα από λογικά επιχειρήματα εμπλέκοντας το προσωπικό, να 

ενισχύσει τα κίνητρα για δράση, να στηριχθεί σε αρχές κοινωνικής δικαιοσύνης  και 

να διαφοροποιήσει την υφιστάμενη κουλτούρα είναι το μετασχηματιστικό στιλ 

ηγεσίας. Το μετασχηματιστικό στιλ ηγεσίας μπορεί να κατανέμει ρόλους και να 

συμβάλλει στην επαγγελματική ανάπτυξη μέσω της αυτοπραγμάτωσης και της 

ικανοποίησής τους από την εργασία (Rosenblatt, 2004). Το γιατί δεν εφαρμόζεται, θα 

μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης  σε μια άλλη ερευνητική εργασία.  

 

           

 



256 
 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

     Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διαπιστωθούν τα μοντέλα και οι τρόποι 

επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της κεντρικής και 

δυτικής Μακεδονίας, τα μειονεκτήματα των παλαιότερων επιμορφωτικών 

προγραμμάτων και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην 

προσπάθειά τους να συμμετέχουν σε αυτά. Παράλληλα η έρευνα στόχευε στη 

διερεύνηση του ρόλου του σχολικού ηγέτη στην επαγγελματική εξέλιξη του 

διδακτικού προσωπικού της σχολικής μονάδας μέσα από την εφαρμογή της 

μετασχηματιστικής ηγεσίας και τη δημιουργία μιας επαγγελματικής κοινότητας 

μάθησης. Προκειμένου να προσεγγιστεί ολιστικά το υπό διερεύνηση θέμα και να 

γίνει μια πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση της κοινωνικής πραγματικότητας, 

χρησιμοποιήθηκε η μικτή μεθοδολογία μέσω της συλλογής ποιοτικών και ποσοτικών 

δεδομένων. 

     Σύμφωνα με τα ερευνητικά πορίσματα της έρευνας, στην Ελλάδα οι σπουδές των 

εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι προσανατολισμένες στο 

γνωστικό τους αντικείμενο και δεν τους παρέχουν επάρκεια σε παιδαγωγικά θέματα, 

σε μεθόδους διδακτικής προσέγγισης  και σε ζητήματα τεχνογνωσίας. Γι’ αυτό  δεν 

μπορεί να γίνεται λόγος για επαγγελματική προετοιμασία των  υποψήφιων 

εκπαιδευτικών. Η πολιτεία στην προσπάθειά της να καλύψει αυτό το κενό θεσμοθετεί 

επιμορφωτικά προγράμματα με προκαθορισμένη  θεματολογία.  

     Πολλοί εκπαιδευτικοί του δείγματος έχουν επιμορφωθεί στη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών, σε θεωρίες μάθησης και σε διδακτικές τεχνικές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τάξεις μικτής ικανότητας. Ένα μικρό ποσοστό έχει 

επιμορφωθεί  σε  θέματα που  σχετίζονται με  τη  δυσλεξία, την  υπερκινητικότητα, 
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τις φυσικές βλάβες και άλλες ειδικές μαθησιακές ανάγκες. Η πλειοψηφία όμως 

επιθυμεί να επιμορφωθεί κυρίως πάνω σε ειδικά παιδαγωγικά θέματα (απειθαρχία 

μαθητών, κοινωνικοποίηση, διαχείριση άγχους). Οι εκπαιδευτικοί των γυμνασίων και 

των ΕΠΑΛ εκδήλωσαν την επιθυμία να επιμορφωθούν σε ζητήματα που σχετίζονται 

με τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες των μαθητών τους περισσότερο από τους 

εκπαιδευτικούς των ημερήσιων λυκείων. Οι τελευταίοι όμως εκδήλωσαν μεγαλύτερη 

επιθυμία να επιμορφωθούν πάνω στο γνωστικό τους αντικείμενο. Οι εκπαιδευτικοί 

των ΕΠΑΛ ενδιαφέρονται πολύ για ζητήματα τεχνογνωσίας πάνω στο αντικείμενό 

τους και σύνδεσης με την αγορά εργασίας.  Επίσης αρκετοί  εκπαιδευτικοί των 

λυκείων και του ΕΠΑΛ επιθυμούν να λάβουν περισσότερες γνώσεις σε θέματα 

οργάνωσης και διοίκησης των σχολείων.   

     Σχετικά με το ερώτημα της επιλογής των επιμορφωτών των εκπαιδευτικών, η 

έρευνα έδειξε ότι η  συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του δείγματος 

επιθυμεί να επιμορφωθεί από ομάδα συναδέλφων εκπαιδευτικών. Στη δεύτερη θέση 

στα ημερήσια λύκεια και στα ΕΠΑΛ έρχεται ο πανεπιστημιακός καθηγητής ενώ οι 

νεοδιόριστοι επιθυμούν εξίσου και το σχολικό σύμβουλο. Η προοπτική να 

επιμορφωθούν από συνάδελφο της οικείας σχολικής μονάδας συγκεντρώνει πολύ 

χαμηλά ποσοστά αποδοχής. 

          Το μοντέλο της επαγγελματικής ανάπτυξης που εφαρμόστηκε  κατά κύριο λόγο 

στις προηγούμενες επιμορφώσεις στους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ήταν το ακαδημαϊκό – ορθολογιστικό μοντέλο. Η διάλεξη είναι κατά 

κοινή ομολογία από το σύνολο των εκπαιδευτικών της έρευνας, ο τρόπος που 

κυριάρχησε στις επιμορφώσεις ενώ μετά την εφαρμογή των νέων γνώσεων στις 

αίθουσες διδασκαλίας δεν ακολούθησε ανατροφοδότηση. Επίσης κατά την εκμάθηση 

της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρατηρήθηκε το θετικιστικό – 
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τεχνοκρατικό μοντέλο αλλά χωρίς την εφαρμογή μεντορικών τεχνικών. Το ρόλο του 

μέντορα έχουν μόνο οι σχολικοί σύμβουλοι ως πεπειραμένοι εκπαιδευτικοί, 

παιδαγωγικά και επιστημονικά υπεύθυνοι σε μια σχολική μονάδα και σε έναν 

συγκεκριμένο κλάδο. Οι μεντορικές αυτές πρακτικές δεν εφαρμόζονται ούτε σε τακτά 

χρονικά διαστήματα ούτε για όλους τους εκπαιδευτικούς. Οι ίδιοι επιθυμούν να 

επιμορφωθούν μέσα από βιωματικές δράσεις δηλαδή μέσα από εφαρμογές και 

ασκήσεις πάνω σε πραγματικά περιστατικά της σχολικής πραγματικότητας στο 

σχολικό περιβάλλον. Οι πιο πολλοί εκπαιδευτικοί θεωρούν αναγκαία τη συμμετοχή 

τους σε επιμορφωτικά προγράμματα διότι θεωρούν ότι συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό 

στη βελτίωση της επιστημονικής, παιδαγωγικής και διδακτικής τους κατάρτισης. 

Επιθυμούν να ενισχυθεί η ενδοσχολική επιμόρφωση περισσότερο από την 

εξωσχολική με την προϋπόθεση ότι θα συνδυάζεται με τους κατάλληλους 

επιμορφωτές και θα περιλαμβάνει ένα περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις 

εκπαιδευτικές ανάγκες έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται και επηρεάζονται από το 

τοπικό συγκείμενο και τον τύπο της σχολικής μονάδας.     

     Οι  εκπαιδευτικοί του δείγματος δεν δηλώνουν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από τις 

προηγούμενες επιμορφώσεις τους. Οι εκπαιδευτικοί των ημερήσιων γυμνασίων, 

λυκείων και του ΕΠΑΛ δήλωσαν ως βασικά τους μειονεκτήματα το θεωρητικό τους 

χαρακτήρα, το περιεχόμενο που δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες τους, την 

ανεπάρκεια των επιμορφωτών στο υπό μελέτη θέμα, την μικρή και επιλεκτική 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών, τη μικρή τους διάρκεια σε συνδυασμό με ένα πιεστικό 

χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης, την τεχνοκρατική τους προσέγγιση, τη 

γραφειοκρατική τους δομή σε συνδυασμό με τον παθητικό ρόλο του εκπαιδευτικού 

και τον παραγκωνισμό των αρχών μάθησης των ενηλίκων. Η συμμετοχή των 

εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα που πραγματοποιούνται μακριά από 
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τον τόπο εργασίας τους παρεμποδίζονται από τον  περιορισμένο ελεύθερο χρόνο τους 

τα απογεύματα και την οικονομική επιβάρυνση που υφίστανται στο πλαίσιο της 

δημοσιονομικής κρίσης. Οι αυξημένες γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη διεξαγωγή 

ενδοσχολικής επιμόρφωσης και η έλλειψη της αναγνώρισής της είτε μέσω 

μοριοδότησης είτε μέσω πιστοποίησης από το υπουργείο παιδείας λειτουργούν ως 

αντικίνητρο για την συμμετοχή  σε αυτές. Παρόλα αυτά οι εκπαιδευτικοί ενώ 

θεωρούν ότι επί της ουσίας δεν εξυπηρετήθηκαν σε μεγάλο βαθμό ούτε οι ατομικές 

τους ανάγκες ούτε οι ανάγκες του εκπαιδευτικού συστήματος, επιθυμούν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό να συμμετάσχουν σε μελλοντικές επιμορφωτικές δράσεις. Το έντονο 

ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα τελευταία δύο 

χρόνια για διάφορα σεμινάρια αποδίδεται στην επικείμενη αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού τους έργου και της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Κοινή 

διαπίστωση όμως των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι ότι το υπάρχον πλαίσιο 

αξιολόγησης είναι ασαφές και εντείνει τον ανταγωνισμό δημιουργώντας ένα κλίμα 

καχυποψίας και ανασφάλειας που δεν προάγει τη μάθηση.  

     Σχετικά με την εφαρμογή της μετασχηματιστικής ηγεσίας από τους διευθυντές των 

σχολικών μονάδων των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της κεντρικής και 

της δυτικής Μακεδονίας και την ύπαρξη επαγγελματικής κοινότητας μάθησης, τα 

ερευνητικά πορίσματα της παρούσας μελέτης  αν και δεν μπορούν να γενικευτούν, 

αποδεικνύουν ότι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων της έρευνας απέχουν από το 

να χαρακτηριστούν ως μετασχηματιστικοί ηγέτες. Βέβαια σκοπός της έρευνας δεν 

ήταν να αποτυπώσει το διοικητικό στιλ κάθε διευθυντή αλλά το βαθμό εφαρμογής 

της μετασχηματιστικής ηγεσίας. Τα ερευνητικά ευρήματα μας οδήγησαν στο 

συμπέρασμα ότι  οι σχολικοί ηγέτες ενημερώνουν το προσωπικό για το γενικό σκοπό 

και τις κατευθύνσεις της σχολικής μονάδας και  μεριμνούν για  ευρεία συμμετοχή στη 
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λήψη αποφάσεων που αφορούν τη σχολική βελτίωση, αλλά οι εκπαιδευτικοί δεν 

νιώθουν ότι αξιοποιούνται σε μεγάλο βαθμό οι ικανότητές τους και δεν νιώθουν να 

τους δίνονται ευκαιρίες για να αναπτύξουν τις ηγετικές τους ικανότητες. Ο χαμηλός 

δείκτης κοινής πρακτικής σε όλους τους τύπους των σχολείων της συγκεκριμένης 

έρευνας, δηλώνει ότι λείπουν οι ενδοσχολικές δράσεις και αλληλεπιδράσεις που 

ενισχύουν τη συλλογική μάθηση στα πλαίσια μιας συνεργατικής κουλτούρας με 

αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ανάπτυξη του διδακτικού προσωπικού γεγονός που 

δρα ανασταλτικά στην αναδιαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας και στην 

αναδόμηση του οργανισμού. Η απουσία μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης 

αποκαλύπτει συνάμα την έλλειψη συνεργατικής κουλτούρας και κοινών ομαδικών 

στόχων που είναι απόρροια της έλλειψης επικοινωνίας των μελών του οργανισμού με 

το διευθυντή της σχολικής μονάδας. Οι εκπαιδευτικοί όμως επιθυμούν σε μεγάλο 

βαθμό να λάβουν την υποστήριξη του διευθυντή της σχολικής μονάδας όπου 

εργάζονται, σε θέματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης. Συγκεκριμένα  

δεν επιθυμούν την εμπλοκή του στη διαμόρφωση του περιεχομένου της επιμόρφωσης 

παρά μόνο στη διοργάνωσή της.  

     Η δημιουργία μιας επαγγελματικής κοινότητας μάθησης είναι απόρροια μεγάλης 

έκτασης αλλαγής που στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της σχολικής 

μονάδας. Ο διευθυντής σύμφωνα με τους συνεντευξιαζόμενους πρέπει να εμπνέει, να  

μεταφέρει τη φιλοσοφία της προόδου και της επαγγελματικής ανάπτυξης στους 

εκπαιδευτικούς και να χρησιμοποιεί την πειθώ του προκειμένου να  εμπλέξει   όλους, 

στη διαδικασία σχεδιασμού και επίτευξης κοινών στόχων. Είναι σημαντικό να 

αφουγκράζεται τις ανάγκες του διδακτικού προσωπικού και να επιχειρεί σταδιακά τις 

αλλαγές, στο κατάλληλο χρόνο και μετά από την απαραίτητη ψυχολογική 

προετοιμασία. Κατά τη διάρκεια της εδραίωσης της αλλαγής οφείλει να παράσχει 
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εξατομικευμένη υποστήριξη και να έρθει αντιμέτωπος με παγιωμένες αντιλήψεις που 

εναντιώνονται στο καινούργιο. Χρησιμοποιώντας λογικά επιχειρήματα και 

λαμβάνοντας υπόψη του ότι τα άτομα που απαρτίζουν το διδακτικό προσωπικό δεν 

βρίσκονται στην ίδια φάση  επαγγελματικής ανάπτυξης, μπορεί να ενισχύσει τα 

κίνητρα για δράση και να διαφοροποιήσει την υφιστάμενη κουλτούρα.  

     Ο διευθυντής μιας σχολικής μονάδας στην προσπάθειά του να ενισχύσει την 

ενδοσχολική επιμόρφωση συναντά εμπόδια. Τα ερευνητικά δεδομένα της παρούσας 

μελέτης έδειξαν ότι παρότι η πολιτεία σήμερα επαινεί την εφαρμογή ενδοσχολικής 

επιμόρφωσης, δεν έχει την απαραίτητη νομοθετική - οργανωτική υποδομή σε 

ζητήματα γραμματειακής υποστήριξης, παροχής επιμορφωτών και πιστοποίησης ή 

μοριοδότησης, ούτε και χρηματικά κονδύλια για να καλύψει τα έξοδα των 

επιμορφωτών που δέχονται να επιμορφώσουν τις σχολικές μονάδες. Συνάμα η 

αξιολόγηση της σχολικής μονάδας και των εκπαιδευτικών έχει δημιουργήσει ένα 

ψυχρό κλίμα ανασφάλειας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, έχει μειώσει την επιθυμία 

τους για εφαρμογή μεντορικών πρακτικών στα πλαίσια μιας συνεργατικής 

κουλτούρας και έχει εντείνει τον ανταγωνισμό. Το τελευταίο δυσχεραίνει  την 

προσπάθεια του διευθυντή για αναμόρφωση της σχολικής μονάδας μέσα από 

συνεργατικές πρακτικές. Σήμερα παρατηρείται ότι ο έλληνας εκπαιδευτικός  

πορεύεται μόνος του και δεν ταυτίζει τους ατομικούς του στόχους με τους στόχους 

του οργανισμού. Οι συλλογικές δράσεις έχουν όρια και η επιθυμία να 

παρακολουθήσει κάποιος εκπαιδευτικός το μάθημα ενός συναδέλφου του 

ερμηνεύεται πολλές φορές ως αδυναμία. Συμπερασματικά το όραμα για δημιουργία 

μιας κοινότητας πρακτικής στο πλαίσιο της λειτουργίας της σχολικής μονάδας 

αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια και ενώ στα μάτια των συμμετεχόντων της 

συγκεκριμένης έρευνας ο διευθυντής δεν μπορεί να κάνει τίποτα, η άποψη των 
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συνεντευξιαζόμενων διευθυντών είναι ότι ένας διευθυντής ως μάχιμος εκπαιδευτικός 

μπορεί να αλλάξει πολλά αρκεί να ξέρει τι θέλει να αλλάξει, τον τρόπο για να 

επιτευχθεί αυτή η αλλαγή και να έχει τη δεξιότητα να πείσει και να εμπλέξει τους 

υφισταμένους και το διδακτικό προσωπικό  στο δικό του όραμα.   

     Η παρούσα έρευνα συμβάλλει στην παροχή πληροφοριών για τα μοντέλα και τους 

τρόπους επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά από 

μια επταετία περίπου, από την εφαρμογή των επιμορφωτικών προγραμμάτων που 

αφορούσαν τη χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και τις νέες θεωρίες μάθησης. 

Συνάμα  γίνεται έλεγχος του βαθμού μετασχηματιστικής ηγεσίας από τους διευθυντές 

των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της κεντρικής και δυτικής 

Μακεδονίας και συσχέτιση αυτών των αποτελεσμάτων με την επαγγελματική εξέλιξη 

του διδακτικού προσωπικού και τη δημιουργία της επαγγελματικής κοινότητας 

μάθησης. Τα αποτελέσματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά τη χρονική αυτή περίοδο 

που διανύουμε εξαιτίας των ραγδαίων αλλαγών στο χώρο της εκπαίδευσης και της 

προοπτικής να εφαρμοστεί τελικά το νομοσχέδιο που αναφέρεται στην αξιολόγηση 

των εκπαιδευτικών και της σχολικής μονάδας. Η συγκεκριμένη έρευνα μπορεί να 

συμβάλλει στην εφαρμογή αναστοχαστικών πρακτικών από τους εκπαιδευτικούς και 

να αποτελέσει το έναυσμα για περισσότερη έρευνα από μέρους των διευθυντών και 

των εκπαιδευτικών με στόχο το σχεδιασμό δράσεων που να βελτιώνουν τη σχολική 

αποτελεσματικότητα. Ακόμα μπορεί να ενισχύσουν την επιθυμία των εκπαιδευτικών 

να υπερβούν τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και να δράσουν με περισσότερο 

συνεργατικό πνεύμα προς όφελος και της δικής τους επαγγελματικής εξέλιξης και της 

επίτευξης των στόχων της σχολικής μονάδας. Η ανάγκη για τη δημιουργία μιας 

συνεργατικής κουλτούρας με στοιχεία αλληλεγγύης, κοινωνικής δικαιοσύνης, 

ισοτιμίας και υψηλών αξιών είναι ιδιαίτερα επιτακτική σε καιρούς κρίσης. 
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     Η έρευνα αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί σε μεγαλύτερο και άρα 

αντιπροσωπευτικότερο δείγμα εκπαιδευτικών σε σχολεία αστικών, ημιαστικών και 

παραμεθόριων περιοχών της Ελλάδας και να διερευνήσει τόσο το βαθμό 

μετασχηματιστικής ηγεσίας των διευθυντών όσο και τα εμπόδια που συναντούν στην 

προσπάθειά τους να την εφαρμόσουν. Έτσι θα ήταν δυνατή η ανάλυση των 

ποσοτικών δεδομένων με βάση τις αρχές της επαγωγικής στατιστικής, η οποία 

επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων στον ευρύτερο πληθυσμό από τον οποίο 

πάρθηκε το δείγμα. Τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από το ΕΠΑΛ 

αποτελούν μελέτη περίπτωσης και γι’ αυτό δεν είναι γενικεύσιμα. Όμως εξαιτίας της 

μικτής μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε, παρέχουν πολλές πληροφορίες για το 

υπό μελέτη θέμα και μπορούν  να μεταφερθούν σε παρόμοια πλαίσια.  

     Επίσης θα μπορούσε να γίνει μια δοκιμαστική εφαρμογή του ερωτηματολογίου σε 

λίγους εκπαιδευτικούς ώστε να αξιολογηθούν από τους συμμετέχοντες η επιλογή των 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου και ο χρόνος συμπλήρωσής του. Ακόμα θα ήταν 

ωφέλιμο να δοθούν τα ερευνητικά αποτελέσματα στους συνεντευξιαζόμενους 

εκπαιδευτικούς προκειμένου να ελέγξουν τη διάσταση της ερμηνείας που έδωσε η 

ερευνήτρια.       

     Στις ποιοτικές έρευνες θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν συνεντεύξεις από τους 

σχολικούς συμβούλους και τους διευθυντές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα 

την αποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων στην επαγγελματική 

εξέλιξη του εκπαιδευτικού σήμερα. Αυτές οι πληροφορίες μέσα από αναστοχαστική 

αξιολόγηση θα συνέβαλαν ουσιαστικά στην αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, 

στον σχεδιασμό δράσεων για την αναδόμηση του ελληνικού δημόσιου σχολείου και 

τελικά στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού σχολείου καλύτερα προσαρμοσμένου 

στις σύγχρονες ανάγκες. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Παράρτημα 1: Σημαντικοί Νόμοι και Προεδρικά Διατάγματα για την 

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Νόμοι – Προεδρικά Διατάγματα Περιεχόμενο Νομοθετημάτων 

Ν. ΓΨΙΗ/22-4-1910, ΦΕΚ 152Α Ίδρυση του Διδασκαλείου Μέσης 

Εκπαίδευσης (Δ.Μ.Ε.) από το Υπουργείο 

Παιδείας 

Ν.2245/1920 Επέκταση της επιμόρφωσης στα 

γνωστικά αντικείμενα της Β/θμιας 

Εκπαίδευσης 

Ν. 4372/1929 Θέσπιση διετούς φοίτησης στο Δ.Μ.Ε. 

Ν. 2145/1930 Χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας δύο 

ετών για σπουδές στο εξωτερικό 

Ν.4379/1964 Ιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

Α.Ν. 59/1967 Καταργείται το Π. Ινστιτούτο 

Ν.186/1975 Ίδρυση του Κέντρου Εκπαιδευτικών 

Μελετών και Επιμόρφωσης (Κ.Ε.Μ.Ε.) 

Π.Δ. 459/1978 Ίδρυση της Σχολής Επιμόρφωσης 

Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης 

(Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.) 

Ν. 1566/1985 Κατάργηση των Κ.Ε.Μ.Ε. , επανίδρυση 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και 

ίδρυση των Π.Ε.Κ. Τα τελευταία  

λειτούργησαν για πρώτη φορά το 1992. 

Ν.1824/1988 Ορίζονται ως φορείς επιμόρφωσης η 

σχολική μονάδα και τα Α.Ε.Ι. Θεσπίζεται 

η περιοδική επιμόρφωση. 

Π.Δ. 250/1992 Θεσμοθετείται η υποχρεωτική 

εισαγωγική επιμόρφωση στα ΠΕΚ 

Ν.2327/1995 Ίδρυση των Μορφωτικών Κέντρων 

Στήριξης της Εκπαίδευσης (ΜΟ.ΚΕ.Σ.Ε.) 

Γ2/2322/29-3-95 και Γ2/7578/12-10-95 Εισήχθη ο θεσμός των ευέλικτων 

προγραμμάτων επιμόρφωσης 

Ν.2986/13-2-2002  Ίδρυση του Οργανισμού Επιμόρφωσης 

Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ) 

Ν. 3966 (ΦΕΚ Α΄ 118/24-05-2011) Έναρξη λειτουργίας του Ινστιτούτου 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 

Φ.908/18254/Η (ΦΕΚ 372Β΄/2012)   Παύση λειτουργίας του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου 

 



 
 

Παράρτημα 2: Βασικές Αρχές και Διοικητικές Πρακτικές των Μοντέλων Διοίκησης 

Μοντέλο 

Διοίκησης  

Επιστημονική Διοίκηση 

(Κλασική Θεωρία) 

Διοίκηση με βάση τις ανθρώπινες 

σχέσεις (Νεοκλασική Θεωρία) 

Σύγχρονη Διοίκηση (Δομική Θεωρία) 

Χρονική 

περίοδος  

1900-1930 

Taylor,  Weber 

1930-1950 

Roethlisberger, Dickson 

1950-σήμερα 

Barnard, Maslow, Herzberg, Simon, 

Argyris, McGregor, Blake & Mouton 

 

 

 

 

 

 

 

Βασικές  

 

αρχές  

 Καταμερισμός εργασίας : κάθε 

μέλος αναλαμβάνει και εκτελεί 

μέρος της εργασίας 

 Εξουσία : Κάποια μέλη εκδίδουν 

διαταγές και ζητούν την εφαρμογή 

τους – συμβαδίζει με την ευθύνη 

 Πειθαρχία : Ικανοί προϊστάμενοι 

εποπτεύουν την εφαρμογή των 

διατάξεων 

 Ενότητα εντολής : κάθε μέλος 

δέχεται εντολές από έναν 

προϊστάμενο 

 Ενότητα δράσης : για κάθε στόχο 

υπάρχει ένα σχέδιο δράσης και 

αφορά όλους 

 Προαγωγή του γενικού 

συμφέροντος : προέχει το 

συμφέρον της υπηρεσίας και όχι 

το ατομικό 

 Αμοιβή προσωπικού : στηρίζεται 

 Η παραγωγή επηρεάζεται περισσότερο 

από το κοινωνικό περιβάλλον παρά από 

τις συνθήκες εργασίας 

 Η παραγωγικότητα και αποδοτικότητα 

ενός ατόμου δεν εξαρτάται 

αποκλειστικά από τον ίδιο αλλά 

επηρεάζεται από το πλέγμα των 

κοινωνικών σχέσεων και από τη 

δυναμική της ομάδας μέσα στις οποίες 

βρίσκεται και ενεργεί το άτομο 

 Σημαντικές δυνάμεις παρώθησης  είναι 

η αυτοεκτίμηση, η ένταξη στην ομάδα, 

η συνεκτικότητα της ομάδας δηλαδή 

κριτήρια που καθορίζονται από 

κοινωνικές νόρμες 

 Οι εργαζόμενοι αντιδρούν προς τη 

διεύθυνση ως ομάδα και όχι ως άτομα 

 Οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την 

άτυπη οργάνωση για να 

προστατεύονται 

 Η άτυπη οργάνωση είναι πιο 

► Ο άνθρωπος είναι σύνθετος και 

αυτοπραγματούμενος 

► Τα κίνητρα του ατόμου είναι ποικίλα, 

διαφορετικής έντασης στα  στάδια της 

υπηρεσίας και μέσα από την εργασία 

γίνεται προσπάθεια ικανοποίησης τους 

► Έχει πρισματικό χαρακτήρα : 

προωθούνται τόσο οι στόχοι – επιδιώξεις 

της υπηρεσίας με συστηματικό τρόπο 

όσο και η ικανοποίηση των ανθρώπινων 

αναγκών. Είναι σημαντική η σύζευξη 

μεταξύ των δομών και των ανθρώπων 

που αναλαμβάνουν τις θέσεις στους 

οργανισμούς  

► Κυρίαρχο στοιχείο είναι το σύστημα 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των ατόμων 

της υπηρεσίας που το αποτελούν 

► Η επίσημη και ανεπίσημη οργάνωση  

συνυπάρχουν, αλληλοσυμπληρώνονται 

και επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του οργανισμού.  
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σε αντικειμενικές αρχές 

 Συγκεντρωτισμός : συνυπάρχει με 

τον αποκεντρωτισμό και 

συνδέεται με μια χρυσή τομή 

 Ιεραρχία : εκτείνεται από τις 

ανώτερες ως τις κατώτερες 

διοικητικά θέσεις 

 Τάξη : το οργανόγραμμα δείχνει 

την αποστολή κάθε μέλους και 

συνδέεται με την ενότητα εντολής 

 Ισότητα : αναφέρεται στην ίση 

μεταχείριση των μελών 

 Σταθερότητα προσωπικού : 

κάποιο ποσοστό έχει μόνιμη θέση 

 Πρωτοβουλία : η πρωτοβουλία 

ενθαρρύνεται στα πλαίσια που 

ορίζει η πειθαρχία και η εξουσία 

 Μονολιθικότητα : οι αρμονικές 

σχέσεις διασφαλίζονται με την 

ενότητα εντολής  

 

σημαντική από την τυπική 

 Η συμμετοχή των υφισταμένων στη 

λήψη αποφάσεων είναι σημαντική σε 

θέματα που τους αφορούν 

 Η ηγετική συμπεριφορά μπορεί να 

προέλθει από έναν ηγέτη που 

αναδύεται από την ομάδα 

 Αποτελεσματικός ηγέτης είναι αυτός 

που επικοινωνεί με τους υφισταμένους, 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους, τους 

συμπεριφέρεται ως ίσους και νοιάζεται 

για τα προβλήματά τους 

 Ο μεγαλύτερος βαθμός εξειδίκευσης 

δεν είναι απαραίτητα και ο πιο 

αποτελεσματικός τρόπος καταμερισμού 

της εργασίας 

► Η επικοινωνία επηρεάζει τη συνοχή της 

υπηρεσίας και προάγει την ενότητα της 

δράσης 

 



276 
 

 

 

 Διοικητικές  

 

πρακτικές 

 Χρήση οργανογράμματος : 

καθορίζει το πεδίο ελέγχου για 

κάθε θέση με σαφή όρια 

εξουσίας και δικαιοδοσίας. Η 

προσφυγή στην προϊστάμενη 

αρχή γίνεται σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις 

 Μέτρηση του αποτελέσματος : 

γίνεται με την αξιολόγηση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων σε 

γνωσιολογικό, συναισθηματικό 

και ψυχοκινητικό επίπεδο, με 

προκαθορισμένα εθνικά επίπεδα 

ή με ειδικά προκαθορισμένους 

στόχους π.χ. στη διδασκαλία, στο 

αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

 Λεπτομερής καθορισμός των 

στόχων του οργανισμού και του 

σχεδίου δράσης για την 

πραγματοποίησή τους 

 Έλεγχος της πορείας και 

εφαρμογή διορθωτικών 

κινήσεων 

 Αξιολόγηση σε διάφορα επίπεδα  

 Ενίσχυση του κοινωνικού κινήτρου 

διότι συμβάλλει στη διατήρηση της 

συνοχής της ομάδας. Οι υποομάδες 

ξεκινούν από κοινά ενδιαφέροντα, 

κοινές επιδιώξεις και συλλογική 

δράση 

 Η άτυπη οργάνωση της υπηρεσίας 

συμβάλει στην ικανοποίηση ατομικών 

αναγκών και φιλοδοξιών, σχετίζεται 

με τους στρατηγικούς στόχους της 

υπηρεσίας και επηρεάζει την 

αποτελεσματικότητα του 

 Η ύπαρξη αποτελεσματικής 

επικοινωνίας προάγει την κατανόηση  

των επιδιώξεων της υπηρεσίας και 

ενδυναμώνει την  ομοψυχία στην 

επιδίωξη των στόχων.  

 Η συμμετοχή των  μελών  της 

υπηρεσίας στη λήψη αποφάσεων 

συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση 

των επιδιώξεων του οργανισμού και 

δημιουργεί ηθική δέσμευση για την 

εφαρμογή αποφάσεων που λήφθηκαν 

και με δική τους συμμετοχή. Έτσι οι 

αποφάσεις γίνονται νομικά έγκυρες 

και δημιουργούνται καλύτερες 

προϋποθέσεις για την υλοποίησή τους 

στην πράξη  

 Ύπαρξη ηγεσίας δημοκρατικού τύπου- 

κατανεμημένη  

 Επικοινωνία: αυθεντική, συνεχής, 

άμεση, καθορισμένη με τον 

ενδεδειγμένο βαθμό νομιμότητας. Η 

συμμετοχή είναι ολική και στελεχωμένη 

με άτομα που κατέχουν δεξιότητες 

επικοινωνίας 

 Γίνεται ιεράρχηση των αναγκών του 

ανθρώπου δίνοντας  προσοχή στην 

ικανοποίηση των αναγκών κατωτέρου 

επιπέδου έτσι ώστε η ανάγκη 

πραγμάτωσης των αναγκών ανώτερου 

επιπέδου να δράσει ως παρωθητική 

δύναμη. Οι ανάγκες είναι 

αλληλοεξαρτώμενες και δρουν δυναμικά 

  Εφαρμόζονται πρακτικές  

εξισορρόπησης ανάμεσα στους στόχους 

του οργανισμού και της ικανοποίησης 

των αναγκών των εργαζόμενων 

 Ενισχύονται οι πρακτικές που οδηγούν 

στην ωριμότητα  των ατόμων μέσα από 

τις δράσεις τους στην υπηρεσία 

 Σαφείς κανονισμοί , αποτελεσματική 

καθοδήγηση, καλές διαπροσωπικές 

σχέσεις, καλές συνθήκες εργασίας, 

ικανοποιητική οικονομική αποζημίωση 

διακατέχουν όλα τα επίπεδα της 

υπηρεσίας 
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Παράρτημα 3: Ανθρωπολογική βάση των τριών Διοικητικών Θεωριών- Χαρακτηριστικά 

Ο οικονομικός άνθρωπος (Κλασική 

Θεωρία) 

Ο κοινωνικός άνθρωπος (Νεοκλασικής 

Θεωρίας) 

Ο σύνθετος άνθρωπος (Δομικής Θεωρίας) 

 Ο άνθρωπος παρωθείται από οικονομικά 

κίνητρα και επιδιώκει το μεγαλύτερο 

κέρδος 

 Το άτομο δέχεται παθητικά τα κίνητρα και 

τον έλεγχο της υπηρεσίας 

 Το άτομο δεν μπορεί να εφαρμόσει 

αυτοέλεγχο. Γι’ αυτό ελέγχεται από την 

υπηρεσία 

 Η δομή της υπηρεσίας ελέγχει τα 

συναισθήματα των εργαζομένων 

 Θεωρία Χ (ο άνθρωπος είναι οκνηρός, 

παρακινείται από εξωτερικά κίνητρα, οι 

επιδιώξεις του συγκρούονται με τις 

επιδιώξεις της υπηρεσίας, δεν είναι ικανός 

για αυτοπειθαρχία) 

 Ο άνθρωπος παρωθείται όταν 

ικανοποιούνται οι κοινωνικές του ανάγκες 

και η ανάγκη για αποδοχή 

 Ανταποκρίνεται καλύτερα στις κοινωνικές 

δυνάμεις της ομάδας παρά στα κίνητρα της 

διοίκησης 

 Το άτομο αποκτά την αίσθηση της 

ταυτότητας μέσα από τις σχέσεις του με 

τους άλλους 

 Η παραγωγικότητα είναι συνάρτηση του 

βαθμού στον οποίο το άτομο γίνεται 

αποδεκτό από τους συναδέλφους του 

 

► Ο άνθρωπος παρωθείται από διαφορετικές 

ανάγκες γιατί είναι σύνθετος και 

μεταβλητός 

► Τα κίνητρα είναι κατώτερα (φυσιολογικές 

ανάγκες, ασφάλεια) και ανώτερα 

(αναγνώριση, αυτοπραγμάτωση) 

► Τα κίνητρα αλλάζουν κατά τη διάρκεια της 

πορείας του 

► Ωριμάζει μέσα από την εργασία του 

► Εφαρμόζει αυτοέλεγχο 

► Το άτομο μπορεί να εναρμονίσει τους 

στόχους του με τους στόχους της 

υπηρεσίας 

►  Θεωρία Υ (ο άνθρωπος είναι ενεργητικός, 

παρωθείται από διάφορα κίνητρα, 

εναρμονίζει τους στόχους του με αυτούς 

της υπηρεσίας, αυτοπραγματώνεται μέσα 

στην υπηρεσία) 
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Παράρτημα 4 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί διερευνά το θέμα της επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών (τα αίτια, τις δυσκολίες, το βαθμό ικανοποίησης τους, τις απόψεις 

τους) σε εξωσχολικό και ενδοσχολικό επίπεδο καθώς αποτελεί ερευνητικό 

αντικείμενο μελέτης της μεταπτυχιακής μου εργασίας. Παρακαλώ απαντήστε στις 

ερωτήσεις που ακολουθούν.  

 

Μέρος Α 

Επιλέξτε τις απαντήσεις της επιλογής σας, τοποθετώντας το  Χ ή √ 

Α1.      Φύλο:          Άντρας                   Γυναίκα   

Α2.      Είδος σχολείου που διδάσκετε: 

            Ημερήσιο Γυμνάσιο                         ΕΠΑΛ      

            Ημερήσιο Λύκειο   

Α3.      Χρόνια υπηρεσίας : 

             1- 10                        11- 20                     Από 21 και πάνω   

 

Α4.    Έχετε επιμορφωθεί πάνω σε θέματα που αφορούν: (μπορείτε να 

επιλέξετε  περισσότερες από μία απαντήσεις): 

Το  γνωστικό  αντικείμενο σπουδών σας   

Διδακτικές μεθόδους και τεχνικές- Θεωρίες μάθησης  

Την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση  

Ειδικές μαθησιακές ανάγκες (π.χ. προβλήματα συμπεριφοράς,  δυσλεξία, 

υπερκινητικότητα,  φυσικές βλάβες) 

 

Ειδικά παιδαγωγικά θέματα (π.χ. διαχείριση άγχους, αιτίες απειθαρχίας, 

κοινωνικοποίηση μαθητών) 

 

Διοικητικά ζητήματα  

Σε κανένα από τα παραπάνω  

 



279 
 

 
 

Α5.      Θα επιθυμούσες να επιμορφωθείς κυρίως πάνω σε θέματα που αφορούν 

(μπορείτε να επιλέξτε περισσότερες από μία απαντήσεις):  

Το  γνωστικό αντικείμενο σπουδών σας   

Διδακτικές μεθόδους και τεχνικές- Θεωρίες μάθησης  

Την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση  

Ειδικές μαθησιακές ανάγκες (π.χ. προβλήματα συμπεριφοράς,  δυσλεξία, 

υπερκινητικότητα,  φυσικές βλάβες) 

 

Ειδικά παιδαγωγικά θέματα (π.χ. διαχείριση άγχους, αιτίες απειθαρχίας, 

κοινωνικοποίηση μαθητών) 

 

Διοικητικά ζητήματα  

Σε κανένα από τα παραπάνω  

 

Α6.  Θα επιθυμούσες να επιμορφωθείς κυρίως από (μία απάντηση): 

Σχολικό σύμβουλο  

Επιμορφωτή συνάδελφο  

Συνάδελφο της σχολικής μονάδας που υπηρετείς  

Πανεπιστημιακό Καθηγητή  

Ομάδα συναδέλφων επιμορφωτών  

Κανένα από τους παραπάνω  

 

Α7. Ο τρόπος επιμόρφωσης που κυριάρχησε στις επιμέρους επιμορφώσεις σας 

ήταν (μία απάντηση):  

Παρουσίαση – Διάλεξη  

Παραδείγματα εφαρμογών στο υπό μελέτη ζήτημα  

Βιωματική μάθηση μέσω ασκήσεων προσαρμοσμένων σε πραγματικά 

περιστατικά 

 

Βιωματική μάθηση μέσω εφαρμογής της γνώσης στο πραγματικό σχολικό 

περιβάλλον 
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Α8. Ο τρόπος που θα επιθυμούσατε εσείς να κυριαρχήσει στις επιμέρους 

επιμορφώσεις σας είναι (μία απάντηση): 

Παρουσίαση – Διάλεξη  

Παραδείγματα εφαρμογών στο υπό μελέτη ζήτημα  

Βιωματική μάθηση μέσω ασκήσεων προσαρμοσμένων σε πραγματικά 

περιστατικά 

 

Βιωματική μάθηση μέσω εφαρμογής της γνώσης στο πραγματικό σχολικό 

περιβάλλον 

 

 

Α9. Θα επιθυμούσατε τις επιμορφώσεις σας να τις αναλαμβάνει (μπορείτε να 

δώσετε μέχρι  ΔΥΟ απαντήσεις): 

Ο Οργανισμός Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ)  

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο/ ΙΕΠ  

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ)  

Τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα (ΠΕΚ)  

Ο Σχολικός Σύμβουλος  

Η Σχολική μονάδα που υπηρετείτε  

 

Α10. Στις επιμορφώσεις που έχετε λάβει μέρος ως τώρα θεωρείτε ότι το 

μεγαλύτερο μειονέκτημα ήταν (μία απάντηση) : 

Η ανεπάρκεια των επιμορφωτών πάνω στο θέμα  

Η μικρή χρονική τους διάρκεια (σεμινάρια με διάρκεια μέχρι 30 ώρες)  

Η μεγάλη χρονική τους διάρκεια (σεμινάρια με διάρκεια πάνω από 90 ώρες)  

Το περιεχόμενο του θέματος που δεν ανταποκρινόταν στις ανάγκες μου  

Ο τόπος διεξαγωγής του (μακριά από τον τόπο εργασίας μου)  

Οι ώρες διεξαγωγής του (πιεστικό χρονοδιάγραμμα επιμόρφωσης)  

Το χρηματικό ποσό που έπρεπε να καταβάλω για την παρακολούθησή τους 

(ιδιωτικός φορέας με έξοδα μετακίνησης- διαμονής- δίδακτρα) 
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Μέρος Β 

Απαντήστε τις ερωτήσεις που ακολουθούν λαμβάνοντας υπόψη σε ποιο βαθμό 

συμβαίνει σήμερα αυτό που δηλώνει η πρόταση. Επιλέξτε μια απάντηση σε κάθε 

ερώτηση- δήλωση. Η κλίμακα αξιολόγησης είναι :  

  1= σε ελάχιστο βαθμό        /   2= σε αρκετό βαθμό           /   3= σε μεγάλο βαθμό 

  4= σε πολύ μεγάλο βαθμό /    5= σε μέγιστο βαθμό 

Σε τι βαθμό  

Σε 

Ελάχιστο 

βαθμό  

1 

Σε 

αρκετό 

βαθμό 

2 

Σε 

μεγάλο 

βαθμό 

3 

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

4 

Σε 

μέγιστο 

βαθμό 

5 

1. Νομίζετε ότι η επιμόρφωση 

που έχετε παρακολουθήσει 

ως τώρα εξυπηρέτησε τις 

δικές σας ανάγκες; 

     

2. Νομίζετε ότι η επιμόρφωση 

που έχετε παρακολουθήσει 

ως τώρα εξυπηρέτησε τις 

ανάγκες του εκπαιδευτικού 

συστήματος; 

     

3. Θα επιθυμούσατε να έχετε 

λόγο για τους τομείς πάνω 

στους οποίους θα 

επιμορφωθείτε;  

     

4. Θα έπρεπε να ενισχυθεί η 

εξωσχολική επιμόρφωση ; 
     

5. Θα έπρεπε να ενισχυθεί η 

ενδοσχολική επιμόρφωση;  
     

6. Νομίζετε ότι ο διευθυντής 

της σχολικής μονάδας θα 

πρέπει να συμμετέχει στην 

επιλογή του περιεχομένου 

της επιμόρφωσης ;  

     

7. Νομίζετε ότι ο διευθυντής 

της σχολικής μονάδας θα 

πρέπει να συμμετέχει στην 

οργάνωση (τόπος, διάρκεια) 

των επιμορφωτικών 

σεμιναρίων; 

     

8. Νομίζεις ότι η ενδοσχολική 

επιμόρφωση μπορεί να 

βοηθήσει τη βελτίωση της 

διδασκαλίας και της 

μάθησης ;  
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9. Νομίζεις ότι η εξωσχολική 

επιμόρφωση μπορεί να 

βοηθήσει τη βελτίωση της 

διδασκαλίας και της 

μάθησης ;  

     

10. Θα ήθελες την υποστήριξη 

του διευθυντή της 

σχολικής σου μονάδας στο 

θέμα της επιμόρφωσής 

σου; 

     

11. Έλαβες την υποστήριξη 

του διευθυντή της 

σχολικής σου μονάδας σε 

θέματα επιμόρφωσης ; 

     

12. Σε τι βαθμό είσαι υπέρ της 

εξ’ αποστάσεως 

επιμόρφωση μέσω 

ηλεκτρονικού υπολογιστή; 

     

 

Μέρος Γ 

Απαντήστε τις ερωτήσεις που ακολουθούν λαμβάνοντας υπόψη σε ποιο βαθμό 

συμβαίνει σήμερα αυτό που δηλώνει η πρόταση. Επιλέξτε μια απάντηση σε κάθε 

ερώτηση- δήλωση. Η κλίμακα αξιολόγησης είναι :  

  1= σε ελάχιστο βαθμό        /   2= σε αρκετό βαθμό           /   3= σε μεγάλο βαθμό 

  4= σε πολύ μεγάλο βαθμό /    5= σε μέγιστο βαθμό 

 

Σε τι βαθμό  

Σε 

Ελάχιστο 

βαθμό  

1 

Σε 

αρκετό 

βαθμό 

2 

Σε 

μεγάλο 

βαθμό 

3 

Σε πολύ 

μεγάλο 

βαθμό 

4 

Σε 

μέγιστο 

βαθμό 

5 

1.  Η διεύθυνση του σχολείου σου 

μεριμνά για ευρεία συμμετοχή 

στη λήψη αποφάσεων που 

αφορούν τη σχολική βελτίωση 

     

2.  Στο σχολείο σου η ηγεσία 

κατανέμεται και καλλιεργείται 

ανάμεσα στα μέλη του 

προσωπικού 

     

3.  Η διεύθυνση του σχολείου σου 

οργανώνει επιμορφωτικές 

δραστηριότητες για τα μέλη 

του διδακτικού προσωπικού 
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4.  Η διεύθυνση του σχολείου σου  

παρέχει προσωπική στήριξη 

στην προσπάθειά σου να 

βελτιώσεις τις διδακτικές 

πρακτικές σου  

     

5.  Η διεύθυνση του σχολείου σου 

δημιουργεί κλίμα φροντίδας 

και εμπιστοσύνης 

     

6.  Η διεύθυνση του σχολείου σου 

προωθεί την ανάπτυξη 

ηγετικών ικανοτήτων ανάμεσα 

στους εκπαιδευτικούς 

     

 7. Η διεύθυνση του σχολείου σου 

αναθέτει ευθύνες και αμείβει 

καινοτόμες ενέργειες 

     

 8. Η διεύθυνση του σχολείου σου 

σε ενθαρρύνει να υιοθετήσεις 

νέες ιδέες για τη διδασκαλία 

σου 

     

 9. Τα μέλη του προσωπικού 

έχουν κοινό όραμα για τη 

σχολική βελτίωση και 

σύμπτωση απόψεων για τη 

μάθηση. 

     

10. Οι στόχοι επικεντρώνονται 

στη μάθηση πέρα από 

επιδόσεις και βαθμούς 

     

11.Τα μέλη του προσωπικού  

συνεργάζονται αναζητώντας 

γνώσεις, δεξιότητες και 

στρατηγικές για να 

εφαρμόσουν στην εργασία 

τους 

     

12. Τα μέλη του προσωπικού ,  

     οι γονείς και η κοινότητα 

συνεργάζονται για να λύσουν 

προβλήματα 

     

13. Υπάρχουν ευκαιρίες για τα 

μέλη του προσωπικού να 

παρακολουθήσουν 

διδασκαλίες συναδέλφων τους 

     

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας 
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